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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 برتقوى كفد اهلل سبحانه وتعاىل دغن
سبنر ۲تقوى دغن ملقسناكن سضاال فرينتهث دان
منيغضلكن سضاال الرغنث .موده-مودهن كيت مندافت
رمحة دان كربكنت هيدوف ددنيا دان داخرية .خطبه فد
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كالي اين اكن ممفركتاكن تاجوق ممليهارا كأمانن
تغضوغجواب برسام.
إسالم اداله اضام سجهرتا ،اضام كأمانن دان
كداماين سسواي دغن ناماث ياءيت إسالم برارتي
سالمت ،سجهرتا ،امان دان داماي .اضام إسالم مالرغ
اومتث مالكوكن كروسقن ،كجاهنت ،كموغكرن،
ككرسن ،كظاليمن دان سباضايث .إسالم جوض منولق
اف جوا ضرقن فلمفاو يغ ملغضر حكوم اهلل سبحانه
وتعاىل دان مغضوضت كأمانن نضارا .فرمان اهلل سبحانه
وتعاىل يغ دباخاكن داول خطبه تادي دامل سورة هود
ايات  113يغ برمقصود:
"دان جاغنله كامو خندروغ كفد اورغ ۲يغ مالكوكن
كظاليمن مك (كاالو كامو برالكو دمكني) ،ايف نراك
اكن ممباكر كامو ،سدغ كامو تيدق اد سبارغ فنولوغ
فون يغ الءين دري اهلل .كمدين (دغن سبب كخندروغن
كامو ايت) كامو تيدق اكن مندافت فرتولوغن".
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معاشر املسلمني رمحكم اهلل،
احلمدهلل كيت برشكور كفد اهلل سبحانه وتعاىل
كران نضارا كيت ماسيه امان ،داماي دان هرموني .نعمة
كأمانن دان كسالمنت يغ كيت نعميت هاري اين اداله
سبهاضني بسر داتغث درفد اوسها فرجواغن دان فغوربنن
فاسوقن كسالمنت نضارا .مريك تله منجالنكن توضس
دغن فنوه تغضوغجواب دان امانه دامل منخضه سبارغ
فربواتن يغ ممباوا كبوروقن دان كروسقن كفد مشاركات
دان كدولنت نضارا .توضس اين امت برتتفن دغن اجرن
إسالم ايت سنديري ،كران إسالم اداله اضام يغ امت
ممنتيغكن كعاديلن باضي ممليهارا حق ۲ماءنسي اضر تيدق
دظاليمي دان دأنياي .إسالم جوض امت برسيكف تضس
ترهادف اف جوا فرالكوان يغ بوليه منختوسكن فرباهلن،
فرسغكيتاءن دان فرموسوهن يغ بوليه ممباوا كفد
كمضرتن اضام ،بغسا دان نضارا .اين اداله كران فالكوان
ترسبوت اداله مروفاكن كساهلن يغ بسر دان مثاهلي
فرينسيف َمقَاصِدْ شريعه يغ ليم ياءيت ممليهارا اضام ،ثاوا،
عقل ،كتورونن دان هرتا.
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سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
نامون بضيتو ،كيت سباضاي اومت إسالم تيدق
بوليه سسكالي براس سليسا دان ليك دغن كأداءن
كأمانن يغ كيت كخايف هاري اين .سباليقث ستياف
اغضوتا مشاركات فرلو سنتياس ممفوثاءي كسدرن يغ
تيغضي اونتوق برسام ممليهارا دان مليندوغي كأمانن
دنضارا كيت دري فركارا ۲يغ بوليه مغضوضت كأوتوهن
دان كهرمونني مشاركات .اين اداله كران ممليهارا كأمنن
بوكن هاث ترلتق دباهو فاسوكن كسالمنت مسات-مات.
سباليقث اي ممرلوكن سوكوغن دان كرجاسام دري مسوا
اومت إسالم .دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه اإلمام
خل ْدرِي بهاواساث رسول اهلل صلى
مسلم درفد ابو سعيد ا ُ
اهلل عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"بارغسياف دانتارا كامو يغ مليهت اكن كموغكرن،
مك هندقله اي مغوبهث دغن تاغنث (كواسث) .جك
سكرياث اي تيدق بركواس ،مك هندقله اي مغوبهث دغن
ليدهث .دان جك اي تيادا جوض بركواس ،مك هندقله اي
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مغوبهث دغن هاتيث .دان يغ دمكني ايت اداله سلمه-ملهث
اميان"( .رواية اإلمام مسلم )
حديث اين منجلسكن بهاوا دامل ممستيكن
كسالمنت دان كسجهرتاءن تروس ترجامني ،ستياف
مشاركات فرلو برتغضوغجواب ممبنتو منخضه فربواتن
موغكر دري تروس برللواسا .سكرياث مشاركات دافت
مغمبيل تيندقن فنخضهن اول سخارا برسام دان بركسن،
كموغكينن كجاهنت اتاو جنايه اكن برجاي دسكت
دغن لبيه خفت.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
اوليه ايت ،اومت إسالم هندقله ممبوداياكن عملن
امر معروف نهي موغكر ياءيت مغاجق كفد كباءيقكن
دان منخضه كموغكرن دامل مشاركات .اين اداله كران
تغضوغجواب اين اداله مروفاكن سوات اوسها يغ فاليغ
موليا دان امت دتيتيق برت اوليه اضام إسالم باضي منخضه
كجاهنت دان فربواتن موغكر دامل مشاركات .اياث مسيت
دلقساناكن اضر ماءنسي سنتياس براد داتس لندسن يغ
بتول دان تيدق مثيمفغ دري جالن اهلل سبحانه وتعاىل.
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سالءين درفد ايت ،سيكف مشاركات يغ فريهاتني دان
فيكا ترهادف ايسو ۲كسالمنت يغ برالكو اكن ممفو
منجامني كأمانن دان كهرمونني دامل سسبواه نضارا ،اكن
تتايف سباليقث صفة تيدق ممفدوليكن دان تيدق مغمبيل
تاهو دامل كهيدوفن مشاركات اكن مثببكن ايكنت
فرسوداران منجادي مساكني لوغضر يغ اخريث اكن
مغهيلغكن حق دان تغضوغجواب كيت اونتوق ممبنتو
منخضه دان منجادي فليندوغ دامل مشاركات.
جسرتو مغاخريي خطبه فد كالي اين ،ممرب ايغني
مثرو كفد فارا مجاعه سكالني اضر سام ۲منخضه فربواتن
موغكر دان ممبنتو مثوكوغ تيندقن دان اوسها يغ
دالكوكن اوليه فاسوقن كسالمنت دان فيهق بركواس
باضي مغكلكن كأمانن دنضارا كيت .كرجاسام يغ ارت
دانتارا فاسوقن كسالمنت دغن مشاركات امت دفرلوكن
دامل اوسها ممبنرتاس جنايه دان فربواتن موغكر دامل
مشاركات.سسوغضوهث مثرهكن سفنوهث تغضوغجواب
منجاض كأمنن كفد فاسوكن كسالمنت دان فيهق
بركواس مسات-مات اداله تيندقن يغ اكن مروضيكن
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مشاركات دان اكن مغنتوغكن موسوه .ماريله سام۲
كيت جالينكن كقواتن ،مسفورناكن امانه دان فرانن كيت
دامل ممبندوغ ،ممبنرتاس دان مغهافوسكن فالكوان موغكر
دنضارا كيت باضي ممستيكن كمعمورن دافت تروس
كيت نعميت سخارا برسام .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل
سورة ال عمران ايات :110
ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ

ﱙﱛ ﱜ ﱝﱞﱟﱠ ﱢ
ﱡ
ﱗﱘ ﱚ
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برمقصود" :كامو (واهي اومت حممد) اداله سباءيق-
باءيق اومت يغ دالهريكن باضي (فاءيده) اومت ماءنسي،
(كران) كامو مثوروه بربوات سضاال فركارا يغ باءيق دان
مالرغ درفد سضاال فركارا يغ ساله (بوروق دان كجي)،
سرتا كامو فوال براميان كفد اهلل (دغن سبنر ۲اميان) .دان
كالوله اهلي كتاب (يهودى دان نصرانى) ايت براميان
(سباضاميان يغ مسستيث) ،تنتوله (اميان) ايت منجادي
باءيق باضي مريك( .تتايف) دانتارا مريك اد يغ براميان دان
كباثقن مريك اورغ ۲يغ فاسيق".
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اَب اركا

ﭞ ﯬ ﯶ َِبلْ ُق ْر اء ِان ﯻ اون اَـ اف اع ِن ﮧ ﮍ ﭮ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوتا ُه

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ او ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﰁ فا ايا فا ْو از ٱلْ ُم ْس ات ْغ ِف ِر اين او اي ﭝ اة ٱلتَّائِب اِي
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