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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 كربسيهن عامل
سكيرت.
عامل سكيرت اداله مروفاكن ساله ساتو اونسور يغ
فنتيغ دان بركاءيت رافت دغن كهيدوفن ماءنسي دان
مسوا خملوق خيفتاءن اهلل سبحانه وتعاىل .اياث ترماسوقله
كاوسن تومبوهن هيجاو ،اودارا دان اءير .عامل سكيرت
اين اداله فنتيغ دامل كهيدوفن ماءنسي ،تيدق مغريا بغسا،
اضام دان نضارا كران ماءنسي باثق برضنتوغ كفد سومرب
خيفتاءن اهلل دموك بومي اين .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل يغ
دباخاكن دأول خطبه تادي دامل سورة األعراف ايات 58
يغ برمقصود:
"دان نضري يغ باءيق (تانهث) ،تامنن-تامننث تومبوه
(سوبور) دغن ايذين اهلل ،دان نضري يغ تيدق باءيق
(تانهث) تيدق تومبوه تامننث مالءينكن دغن كأداءن
بنتوت .دمكينله كامي منرغكن تندا( ۲كمورهن دان
ككواساءن) كامي دغن برباضاي خارا باضي اورغ ۲يغ
(ماهو) برشكور".
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معاشر املسلمني رمحكم اهلل،
نامون بضيتو ،فد هاري اين ايسو فنخمرن عامل
سكيرت ماسيه الضي ممبلغضو كهيدوفن كيت دان تيادا
كسودهنث .اياث تله ممباوا باثق كمضرتن كفد كهيدوفن
كيت دان كروسقن كفد عامل اين .جك دليهت كباثقن
فنخمرن عامل سكيرت يغ برالكو انتاراث اداله برفوخنا درفد
سيكف ماءنسي ايت سنديري .اين كران تردافت
سضلينتري ماءنسي يغ مغضوناكن سومرب عامل دغن تيدق
تراوروس دان ملمفاوءي باتس سهيغض مثببكن هيلغث
كربسيهن دان كأيندهن عامل سكيرت .مريك سغضوف
ملغضر اوندغ ۲مسات-مات اونتوق مندافت كأونتوغن
درفد سومرب عامل اين .اوليه ايت ،اضام إسالم امت مالرغ
فربواتن فثاهلضوناءن سومرب عامل يغ بوليه ممباوا كسن
بوروق كفد كهيدوفن عامل اين .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل
دامل سورة الروم ايات  41يغ برمقصود:
"تله تيمبول برباضاي كروسقن دان باال بنخان ددارت
دان دالءوت دغن سبب اف يغ تله دالكوكن اوليه تاغن
ماءنسي( ،تيمبولث يغ دمكني) كران اهلل هندق مراساكن
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مريك سبهاضني دري بالسن فربواتن ۲بوروق يغ مريك
تله الكوكن ،سوفايا مريك كمبالي (انصاف دان
برتوبة)".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
فنخمران عامل سكيرت اين سبنرث ممفو دأيلقكن جك
كيت سنتياس برفضغ كفد اجرن إسالم دغن ملقسناكن
امانه دان تغضوغجواب سباضاي خليفة دموك بومي اين.
اومت إسالم فرلو مغهرضاءي فمربين اهلل سبحانه وتعاىل
ماللوءي نعمة ۲كرنيأنث .فغهرضاءن ترسبوت هندقله
دترمجهكن ماللوءي فربواتن دامل مغوروسكن عامل اين
دغن سباءيقث .انتاراث اومت إسالم هندقله سنتياس
منجاض كربسيهن عامل سكيرت باضي ممبندوغ فنخمرن يغ
برالكو .اين كران فرسكيرتن يغ برسيه اكن ممربي
كسليساءن دان كتنغن كفد سسأورغ دامل ملقسناكن
عبادة كفد اهلل سبحانه وتعاىل.
فرسكيرتن يغ برسيه جوض ممبوليهكن كيت
مغهريوف اودارا يغ سضر دان دافت مغيلقكن فنخمرن يغ
بوليه مغضغضو كسليساءن هيدوف كيت .اودارا يغ
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برسيه مروفاكن نعمة يغ ساغت برنيالي كفد كهيدوفن
ماءنسي .ماللوءي فرسكيرتن يغ سضر دان ثامن اين،
ماءنسي دافت مالكوكن كضياتن لوار دامل كأداءن
سليسا دان برسيه سرتوسث اكن منيغكتكن تاهف
كصيحنت ماءنسي ايت سنديري .سالءين درفد ايت،
فرسكيرتن يغ برسيه ممفو منجاءوهكن ماءنسي درفد
جاغكينت وابق فثاكيت .اياث دافت مغهالغ فمبياقن
حيوان فروسق سفرتي اللت ،ثاموق دان تيكوس يغ بوليه
ممباوا فثاكيت ماالريا ،ديغضي ،طاعون دان سباضايث كفد
ماءنسي ،بهكن فرسكيرتن يغ برسيه جوض دافت
مليندوغي ماكنن درفد دمخري سرتوسث دافت مغيلقكن
كرخونن ماكنن.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
سسوغضوهث فرسكيرتن يغ برسيه اداله امت فنتيغ
دامل مغوجودكن كهيدوفن يغ صيحة دان سجهرتا .باضي
منجاض دان مغكلكن كربسيهن عامل سكيرت اين،
كرجاسام مسوا فيهق اداله ساغت دهارفكن .كربسيهن
عامل سكيرت اين هندقله برموال دري رومه الضي ،كيت
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هندقله سنتياس ممربسيهكن فرسكيرتن رومه كيت سفرتي
مموتوغ رومفوت ،ممربسيهكن لوغكغ دان سالرين اءير.
بضيتو جوض مسفه سارف هندقله دبواغ دمتفت يغ تله
دسدياكن .ايبو باف جوض فرلو مماءينكن فرانن اوتام دامل
ممستيكن انق ۲مغعملكن نيالي كربسيهن دامل كهيدوفن
اضر دافت مالهريكن مشاركات يغ صيحة دان خرضس
فد ماس هادفن.
سالءين درفد ايت ،مشاركات جوض فرلو برفرانن
ممليهارا عامل سكيرت اين ،دان ساله ساتو عملن يغ منجادي
بودايا مشاركات كيت اياله بودايا برضوتوغ-رويوغ
دغن ممربسيهكن فرسكيرتن رومه ،مسجد ،۲كاوسن
كامفوغ ،متفت رياضه دان الءين ۲متفت عوام .بودايا
ضوتوغ-رويوغ اين هندقله سنتياس دتيغكتكن دان
دفركاساكن كران مشاركات يغ ممنتيغكن كربسيهن عامل
سكيرت مالمبغكن مشاركات يغ ممفوثاءي كتضوهن اميان
ترهادف اهلل سبحانه وتعاىل .دامل سبواه حديث يغ
دروايتكن اوليه اإلمام مسلم دري ابو مالك األشعري
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رضى اهلل عنه بهاواساث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
برسبدا:
"اَلطُّ ُهورُ شَ ْط ُر االِْيماَنِ"
برمقصود" :كربسيهن ايت سبهاضني دري اميان"
(رواية اإلمام مسلم)
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
جوسرتو ،مغاخريي خطبه فد كالي اين ،ممرب ايغني
مثرو فارا مجاعه سكالني اضر سنتياس بكرجاسام دامل
ممليهارا كربسيهن عامل سكيرت درفد سبارغ فنخمرن دان
جاديكنله اي ساتو بودايا دامل كهيدوفن كيت .اومت
إسالم جوض هندقله سنتياس مميليكي صفة شكور كران
صفة اين اكن مالهريكن ماءنسي يغ مغهرضاءي عامل
خيفتاءن اهلل .صفة شكور اين بوليه دترمجهكن دغن
مغضوناكن نعمة ۲يغ دبريكن مغيكوت فراتورن اهلل
سبحانه وتعاىل دان تيدق مالكوكن فركارا ۲يغ تيدق
درضاءيث خصوصث مالكوكن كروسقن كاتس موك
بومي اين .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة األعراف
ايات :56
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برمقصود" :دان جاغنله كامو بربوات كروسقن دبومي
سسوده اهلل مثدياكن سضاال يغ ممباوا كباءيقكن فداث،
دان بردعاء له كفداث دغن فراساءن بيمبغ (كاالو ۲تيدق
دترميا) دان جوض دغن فراساءن تراللو مغهارفكن (سوفايا
مقبول) .سسوغضوهث رمحة اهلل ايت دكت كفد اورغ۲
يغ ممفرباءيقي عملنث".

اَب اركا
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