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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 سكالني،
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 مغهورايكن تاجوق عملن
صاحل بكلن يغ خوكوف برهرض.
سسوغضوهث كهيدوفن ددنيا بوكنله كهيدوفن يغ
حقيقي ،سباليقث كهيدوفن داخرية مروفكن كهيدوفن يغ
ككل ابادي .دنيا اداله متفت اونتوق كيت برعمل باضي
منخاري بكلن سباثق موغكني اونتوق دباوا برسام-سام
كعامل اخرية كلق .ستياف درفد كيت دبريكن تيمفوه ماس
دان فلواغ اونتوق سام كيت ممفرسيافكن ديري ممباوا
بكلن يغ بوليه ممربي منفعة كفد كيت داخرية كلق.
فرسوءالنث افاكه بكلن يغ ايغني كيت باوا كأخرية
كلق؟ اداكه هرتا بندا ،فغكت ،واغ ريغضيت دان
سباضايث؟ سسوغضوهث تياد بكلن يغ خوكوف برهرض
داخرية كلق مالءينكن بكلن عملن صاحل يغ كيت الكوكن
مساس هيدوف ددنيا اين .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل يغ
دباخكن فد اول خطبة تادي دامل سورة النحل ايات  97يغ
برمقصود سباضاميان بريكوت:
"سسيافا يغ برعمل صاحل ،دري لالكي اتاو فرمفوان،
سدغ دي براميان ،مك سسوغضوهث كامي اكن
3

مغهيدوفكن دي دغن كهيدوفن يغ باءيق دان
سسوغضوهث كامي اكن ممبالس مريك ،اكن فهاال مريك
دغن بالسن يغ لبيه باءيق دري اف يغ مريك تله
كرجاكن".
معاشر املسلمني رمحكم هلل،
عملن صاحل مروفاكن فربواتن باءيق يغ دالكوكن
سسواي دغن فتوجنوق اهلل سبحانه وتعاىل يغ دمسفايكن
اوليه بضيندا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .انتارا خريي
عملن صاحل اين اياله عملن يغ دالكوكن هندقله برنية
اخالص كران اهلل سبحانه وتعاىل دان عملن يغ دالكوكن
سسواي سرتا تيدق برخغضه دغن اجرن إسالم يغ سبنر.
مريك فرلو مالكوكنث دغن سبايق-باءيقث سخارا استقامه
دان مميليقي علمو سرتا كأميانن كفد اهلل سبحانه وتعاىل.
دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه االمام البخاري
بهاواسث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ
برمقصود:
"يغ اكن مغيكوتي ميت (مساس دهانرت كتانه فرقبورن) تيض
فركارا (ياءيت) :قوم كلوارضث ،هرتاث دان عملنث .دوا
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فركارا اكن فولغ (كمبالي كرومه) ياءيت كلوارض دان
هرتا .ساتو (سهاج) يغ تيغضل (يغ برسامث دعامل برزخ)
ياءيت عملنث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
انتارا تندا عملن صاحل سسأورغ ايت دترميا اياله
دمودهكن اوليه اهلل سبحانه وتعاىل اونتوق ديريث
مغرجاكن عمل صاحل يغ الءين .جك سواتو عمل
كباءيقكن دالكوكن دافت مالهريكن كباءيقكن يغ
الءينث دان منمبهكن كطاعنت ديريث كفد اهلل سبحانه
وتعاىل ،مك إن شاء اهلل عملن ترسبوت اكن دترميا دان
دكورنياكن هداية كفدث دامل منجالين كهيدوفن ددنيا اين.
دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه االمام امحد درفد انس
بن مالك رضي اهلل عنه ،بهاواسث رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"سكرياث اهلل ايغينكن كباءيقكن فد سسأورغ ،دي اكن
مالكوكن كباءيقكن كفد اورغ ترسبوت" .افابيال رسول
اهلل دتاث باضاميان اهلل ممفرالكوكن كباءيقكن كفد
سسأورغ ايت ،بضيندا منجواب اهلل اكن ممربي فتوجنوق
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اورغ ترسبوت اونتوق مالكوكن عمل صاحل سبلوم
كماتينث".
نامون بضيتو ،جك عملن صاحل يغ دالكوكن تيدق
برمتبه دان تيدق بركمبغ كفد كباءيقكن بهكن عملن يغ
دالكوكن ممباوا كفد كموغكرن دان كمعصينت ،مك ايت
مروفاكن انتارا تندا عملن صاحل سسأورغ تيدق دترميا اوليه
اهلل سبحانه وتعاىل .سالءين ايت ،تردافت جوض عملن
صاحل يغ دالكوكن ددنيا اين تياد نيالي دان تيدق دترميا
اوليه اهلل سبحانه وتعاىل .انتاراث كران عملن يغ مريك
الكوكن كتيك هيدوف ددنيا دهولو تله دمخركن دغن
صفة مذمومة سفرتي رياء ،منوجنوق-نوجنوق ،عجوب،
مغهارف فوجيان ،سومبوغ دان سباضايث .دامل سبواه
حديث يغ دروايتكن اوليه االمام مسلم دري سَ ْهل بن سَعَد
السَاعِدِي بهاواسث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا
يغ برمقصود:
"سسوغضوهث اد لالكي يغ برعمل سفرتي عملن اهلي
شرض دامل فنداغن مأنسي ،فد حال دي اداله اهلي نراك.
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دان اد جوض لالكي يغ برعمل دغن عملن اهلي نراك دامل
فنداغن مأنسي ،فد حال دي اداله اهلي شرض".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
اوليه ايت ،سباضاي اورغ يغ براميان كيت هندقله
برنية اخالص دان برسوغضوه-سوغضوه مليفتضنداكن
عملن صاحل دامل كهيدوفن كيت .انتاراث دغن ممفرباثقكن
برذيكري كفد اهلل سبحانه وتعاىل دان ممبياساكن ديري ممباخ
القرءان سرتا مغملكث دامل كهيدوفن كيت .فرباثقكنله
برصلوات كفد بضيندا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دان
مغملكن سنه-سنهث .تيغكتكن دان فليهاراله هوبوغن
كيت سسام ماءنسي .فرباثقكن عملن صدقه دان بياساكن
ديري دغن جمليس علمو سرتا براوسها ممفرباءيق ديري
دغن برتوبة مموهون كأمفونن كفد اهلل سبحانه وتعاىل اتس
سضاال دوسا يغ دالكوكن.
جوسرتو سباضاي مغاخريي خطبة فد كالي اين،
منرب ايغني مغيغتكن مجاعه سكالني ،بهاوا ستياف عملن يغ
كيت الكوكن ددنيا اين اكن دحساب داخرية كلق .عملن
كيت اكن دبنتغكن دهادفن اهلل سبحانه وتعاىل اونتوق
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دعاديلي دان اهلل سبحانه وتعاىل تيدق اكن سكالي-كالي
منظاليمي همبا ث .اوليه ايت ،ماريله كيت مغيسي
هاري كيت دغن ساللو منيغكتكن كأميانن كيت دغن
ممفرباثق عملن يغ دافت ممربي كباءيقكن كفد كيت
داخرية كلق .مسوض اهلل سبحانه وتعاىل سنتياس ممربيكن
توفيق دان هداية كفد كيت اضر سنتياس استقامه مالكوكن
عملن صاحل هيغض اخري حياة دان برسام كيت بردعاء اضر
كيت مغاخريي كهيدوفن كيت دامل كأداءن حسن اخلامتة.
فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة الكهف ايات :110
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ
ﰒ ﰓ ﰔﰕ ﰖﰗﰘﰙﰚ ﰛﰜ
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برمقصود" :كاتاكنله (واهاي حممد) :سسوغضوهث اكو
هاثله سأورغ مأنسي سفرتي كامو ،دوحيوكن كفدكو
بهاوا توهن كامو هاثله توهن يغ ساتو ،اوليه ايت ،سسيافا
يغ فرخاي دان برهارف اكن فرمتوان دغن توهنث ،هندقله
دي مغرجاكن عمل يغ صاحل دان جاغنله دي
ممفرسكوتوكن سسيافافون دامل عبادتث كفد توهنث".
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ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ اوناَـف اع ِ َ
ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوتا ُهَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اِيَ
ينَ او اَ
ﰁفَ اياَف ْو ازَٱلْ ُم ْس اَتغف ِر اَ
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