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برمقصود" :واهاي اورغ يغ براميان ،طاعتله كامو كفد
اهلل دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل
األمر" (اورغ يغ بركواس) درفد كالغن كامو .كمودين
جكـ كامو بربنته-بنته (برسليسيهن) دامل سسواتو فركارا،
مكـ هندقله كامو مغمباليكنث كفد (كتاب) اهلل (القرءان)
دان (السنة) رسولث ،جكـ كامو بنر براميان كفد اهلل دان
هاري أخرية .يغ دمكني اداله لبيه باءيق (باضي كامو)،
دان لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل،
ماريله كيت منيغكتكن كتقواءن كفد اهلل سبحانه
وتعاىل دغن برسوغضوه-سوغضوه ملقساناكن سضاال
فرينتهث دان منيغضلكن سضاال الرغنث .موده-مودهن
كيت مندافت رمحة دان كربكنت هيدوف ددنيا دان
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داخرية .خطبة فد كالي اين اكن ممفركاتاكن تنتغ
تغضوغجواب انق كفد ايبو باف.
اسالم اياله اضام يغ ساغت منيتيق
برتكن سوال بربوات باءيق كفد كدوا ايبوباف .حال اين
فرلو منجادي كاوتامأن كران جاس دان فغوربانن ايبو
باف اداله ساغت بسر نياليث .مريك تله ممبسركن،
منديديق دان ممليهارا كيت دامل كهيدوفن .فرمان اهلل
سبحانه وتعاىل يغ دباخكن دأول خطبة تادي دامل سورة
األحقاف ايات  15يغ برمقصود:
"دان كامي واجبكن مأنسي بربوات كباءيقن كفد كدوا
ايبو بافاث ،ايبوث تله مغاندوغث دغن منغضوغ سوسه فايه
دان تله مالهريكنث دغن منغضوغ سوسه فايه"...
معاشر املسلمني رمحكم اهلل،
سباضاي انق كيت هندقله ممربي فغحرمنت دان
كاسيه سايغ يغ سواجرث كفد مريك .بتاف بسر سكالي
فون فغكت سسأورغ ،بتاف باثق فون هرتاث دان بتاف
مشهور نامث دامل كالغن مشاركت ،سسأورغ ايت بلوم
تنتو دافت دضلركن سأورغ انق يغ صاحل سالضي دي
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بلوم منونايكن تغضوغجواب كفد ايبو بافاث كتيك مريك
هيدوف ماهوفون ستله منيغضل دنيا .انتارا تغضوغجواب
يغ هاروس دالكوكن اوليه سأورغ انق كتيك ايبو باف
ماسيه هيدوف اداله سنتياس طاعة كفد مريك سالضي
تيدق برخغضه دغن شرع .تيدق بوليه برخاكف كاسر
سرتا منيغضيكن سوارا كفد كدوا ايبو باف .مغحرميت
مريك دغن برخاكف مغضوناكن بهاس يغ باءيق دان
برسوفن سرتا مغيلقكن فربواتن يغ بوليه مثاكييت هاتي
مريك.
انق-انق هندقله سنتياس مندعاءكن كسجهرتأن
كدوا-دوا ايبو باف .منجاض كباجيكن مريك سفرتي
ماكن مينوم دان كصيحنت مريك .الينيله مريك
سباضاميان مريك ممبسركن كيت ،جاضله فراساءن مريك
دان ضمبرياكن مريك .انق-انق فرلو سنتياس برسيكف
فثايغ دان صرب دامل منجاض ايبوباف افابيال مريك سوده توا
دان كتيك مريك ساكيت .هيندري فراساءن سوسه دان
براس لتيه كتيك منجاض دان ممليهارا مريك افاته الضي
فراساءن بنخي كفد مريك .انق-انق هندقله سنتياس
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بروسها اونتوق ممبهاضياكن مريك سالضي مريك ماسيه
هيدوف.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
سسوغضوهث فرلو دايغت بهاوا تغضوغجواب كفد
ايبو باف تيدق ترهنيت كتيك مريك ماسيه هيدوف
سهاج ،اكن تتايف سباضاي انق يغ صاحل تغضوغجواب
ترسبوت هندقله دتروسكن افابيال ايبو باف تله منيغضل
دنيا .انتارا عمالن يغ بوليه دالكوكن اوليه انق كفد ايبو
باف يغ تله منيغضل دنيا اداله سنتياس بردعاء كفد اهلل
سبحانه وتعاىل سوفاي ممربيكن كامفونن دان منمفتكن
مريك دامل كالغن اورغ يغ صاحل .عملكنله علمو يغ
داجركن اوليه كدوا ايبو باف اضر مريك مندافت فهاال
علمو يغ دمنفعتكن .باثقكن برصدقه دان نياتكن فهاال
ترسبوت اونتوق كدوا-دوا ايبو باف .دامل سبواه حديث
يغ دروايتكن اوليه االمام مسلم دري ابو هريرة رضي اهلل
عنه ،سبدا بضيندا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يغ
برمقصود:
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"افابيال ماتي سأورغ انق ادم ،مك ترفوتوسله سضاال
عمالنث كخوالي تيض فركارا ،صدقه جارية ،علمو يغ
برمنفعة دان انق يغ صاحل يغ مندعاءكنث.
سالين ايت ،اداله منجادي تغضوغجواب انق-انق
اونتوق منجلسكن هوتغ فيوتغ كدوا-دوا ايبو باف يغ تله
منيغضل دنيا .حال اين دمكني كران سسأورغ يغ برهوتغ
واجب منجلسكن سضاال هوتغ دان سكرياث اي منيغضل
دنيا سبلوم مسفت مثلسايكن هوتغث ،مك اياث مروفاكن
تغضوغجواب يغ فرلو دلقسانكن اوليه انق-انق كفد
كدوا ايبوباف يغ تله منيغضل .دامل سبواه حديث يغ
دروايتكن اوليه االمام الرتميذي درفد ابو هريرة رضي اهلل
عنه بهاواسث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ
برمقصود:
"جيوا سأورغ موءمني تريكت دغن هوتغث هيغض
دبايركن هوتغ ايت باضيث".
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سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
انتارا تغضوغجواب الين يغ فرلو دتونايكن ستله
ايبو باف منيغضل دنيا اداله مغقـضاءكن فواسا مريك اتو
ممبريكن فديه .واريث اتاو انق دسونتكن سوفاي مغقـضاء
فواسا اتو ممبريكن فديه ايبو باف مريك يغ تله منيغضل دنيا
سباضاميان حديث يغ دروايتكن اوليه االمام مسلم يغ
برمقصود:
"درفد عبداهلل ابن بريده رضي اهلل عنه كاتاث ،كتيك اكو
سداغ دودوق دكت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،تله
داتغ سأورغ وانيتا اللو بركات :يا رسول اهلل ،ايبو ساي
تله منيغضل دنيا دان ممفوثاءي هوتغ سبولن فواسا.
بوليهكن اكو فواسا اونتوق ممبايرث؟ اللو رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود" :يا بوليه فواسا
اونتوقث".
سالين درفد ايت ،انق-انق هندقله مغهوبوغكن
تالي صلة الرحيم دغن مغحرميت دان ممولياكن صحابة
هنداي ايبو باف كران مغهوبوغكن تالي صلة الرحيم
مروفاكن ساله ساتو تونتوتن شريعة .انق-انق جوض
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هندقله ممبواتكن حاج باضي كدوا-دوا ايبو بافاث يغ بلوم
مسفت منونايكن حاج .فركارا اين بوليه دالكوكن دغن
مالكوكنث سنديري اتاو دغن خارا مغوفهكنث كفد اورغ
الءين .دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه االمام ابو
داود يغ برمقصود:
"اد سأورغ لالكي درفد بين سالمه داتغ كفد بضيندا
صلى اهلل عليه وسلم .لالكي ترسبوت برتاث" :واهاي
رسول اهلل ،افاكه ماسيه اد رواغ اونتوق اكو بربوات
باءيق كفد كدوا اورغ تواكو ستله مريك منيغضل؟
"بضيندا منجواب" :يا ،مندعاءكن دان ممينتاكن كامفونن
اونتوق كدوا-دواث ،ملقساناكن وصيتث ،مثمبوغ جالينن
صلة الرحيم مريك دان ممولياكن متن مريك"( .روايةاالمام
ابو داود)
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
سباضاي مغاخريي خطبة فد كالي اين ،منرب ايغني
مثرو فارا مجاعه سكالني ،اضر سنتياس ملقساناكن دان
مغحياتي فرانن كيت سباضاي سأورغ انق كفد كدوا-
دوا ايبو باف كيت يغ ماسيه هيدوف اتاوفون يغ تله
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منيغضل دنيا .سدرله بهاوا تنفا كريضاءن مريك ،كيت
جوض تيدق اكن مندافت كريضاءن اهلل سبحانه وتعاىل.
ماريله كيت بردعاء مسوض اهلل سبحانه وتعاىل مرمحيت،
مثايغي ،مغمفوني ،مريضاءي دان ممربيكن ضنجرن يغ
سباءيق-باءيقث كفد مريك دان سرتوسث اهلل سبحانه
وتعاىل منمفتكن ايبو باف كيت دشرض .فرمان اهلل
سبحانه وتعاىل دامل سورة ابراهيم ايات :41
ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ

برمقصود" :واهاي توهن كامي! كورنياكنله كأمفون
كفدكو دان كفد كدوا ايبو بافكو سرتا كفد اورغ-
اورغ يغ براميان ،فد ماس برالكوث حساب دان
فمبالسن".
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