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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 مغوفاس تاجوق فرباثقكن
عملن فد هاري مجعة.
ستياف هاري دامل إسالم ممفوثاءي كلبيهن ماسيغ .
دانتارا توجوه هاري يغ اد دامل ستياف ميغضو اياله هاري
مجعة يغ مروفاكن فغهولو سضاال هاري .حال اين كران
هاري مجعة هاري يغ مليا دسيسي اومت إسالم ،هاري يغ
اضوغ دان ممفوثاءي باثق كلبيهن ،كأيستيميواءن سرتا
كمولياءن بربنديغ هاري يغ الءين .حال اين برتفنت دغن
حديث يغ دروايتكن اوليه االمام ابن ماجه درفد ابو ُلبَابَة
بن عبدالُُْنذِر رضي اهلل عنه بهاوسث بضيندا رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"هاري مجعة اداله سباءيق-باءيق دان ساضوغ-اضوغ
هاري .دسيسي اهلل اي لبيه اوتام دري عيداالضحى دان
عيدالفطري .فد هاري ايت اد ليم فركارا بسر ،ياءيت
هاري نيب آدم عليه السالم دخيفتا ،هاري ايت اي
دتورونكن كبومي ،فد هاري ايت اي دوفاتكن ،فد هاري
ايت قيامة تيبا .دان فد هاري ايت تيدقله مالئكة ،الغيت،
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بومي ،اغني ،ضونوغ دان الءوت كخوالي تاكوت كران
كأضوغن هاري مجعة".
معاشرالسلمني رمحكم اهلل،
سسوغضوهث تردافت باثق كباءيقكن دان كلبيهن
فد هاري مجعة .انتاراث ترماسوقله صالة مجعة .حال اين
دمكني كران هاري مجعة اياله هاري بركومفولث اومت نيب
حممد صلى اهلل عليه وسلم ددامل مسجد اونتوق مغيكوتي
صالة دان مندغر دوا خطبة مجعة يغ مغاندوغي وصية
برتقوى دان نصيحت سرتا دعاء .فرمان اهلل سبحانه
وتعاىل يغ دباخكن فد اول خطبة تادي دامل سورة اجلمعة
ايات  9يغ برمقصود:
"واهاي اورغ يغ براميان! افابيال دسروكن اذان اونتوق
مغرجاكن مسبهيغ فد هاري مجعة ،مك سضراله كامو فرضي
(كمسجد) اونتوق مغيغاتي اهلل (دغن مغرجاكن مسبهيغ
مجعة) دان تيغضلكنله برجوال بلي (فد ساعت ايت); يغ
دمكيان اداله باءيق باضي كامو ،جك كامو مغتاهوي
(حقيقة يغ سبنرث)".
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فد هاري مجعة جوض ،اهلل سبحانه وتعاىل تله
مغوتوسكن فارا مالئكة اونتوق تورون كموك بومي باضي
منخاتت نام مريك يغ حاضر كمسجد دان منديريكن
صالة مجعة سباضاميان حديث يغ دروايتكن اوليه االمام
البخاري درفد ابو هريرة رضي اهلل عنه بهاواسث رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"فد هاري مجعة فارا مالئكة حاضر دفينتو مسجد منخاتت
سيافا اورغ يغ داتغ فاليغ اول دان سرتوسث .اورغ يغ فاليغ
اول داتغ كمسجد سفرتي اورغ يغ برقربان دغن ساءيكور
اونتا ،كمودين سفرتي اورغ يغ برقربان دغن ساءيكور
سايف ،كمودين سفرتي اورغ يغ برقربان ساءيكور كمبيغ
يغ برتندوق ،كمودين سفرتي اورغ يغ برقربان ساءيكور
ايم ،كمودين سفرتي اورغ يغ برقربان سبوتري تلور .دان
افابيال امام سوده كلوار اونتوق برخطبة ،مك فارا مالئكة
منوتوف بوكو خاتنت مريك كمودين مندغركن خطبة".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
اوليه ايت سباضاي اورغ يغ براميان ،كيت فرلو
مغمبيل فلواغ دان كلبيهن هاري مجعة يغ اهلل سبحانه
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وتعاىل بريكن كفد اومت نيب حممد صلى اهلل عليه وسلم
دغن ممفرباثق عملن اونتوق مراءيه فهاال يغ برليفت ضندا.
انتاراث كيت دسونتكن مندي سنة مجعة ،مماكاي واغي-
واغني ،مماكاي فاكاين يغ سباءيق-باءيقث دخصوصكن
اونتوق برعبادة ،سوخي دان يغ برسسواين .ايلقكن
برفاكاين فاكاين يغ تيدق كمس ،فاكاين يغ ممفوثاءي
الضي فركاتأن
ضمرب اتاو ترخاتت اف فركاتأن
يغ كورغ ايلوق ،اتاوفون فاكاين ترسبوت تيدق برسيه دان
برباءو سهيغض بوليه مغضغضو كخوشوعكن مجاعه الءين
اونتوق برعبادة .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة
األعراف ايات  31يغ برمقصود:
"واهاي انق آدم! فاكايله فاكاين كامو يغ اينده برهياس
فد تياف كالي كامو كتمفت عبادة (اتاو مغرجاكن
مسبهيغ) دان ماكنله سرتا مينومله دان جاغن فوال كامو
ملمفاو; سسوغضوهث اهلل تيدق سوك اكن اورغ يغ
ملمفاوءي باتس".
فد هاري مجعة جوض كيت دسونتكن داتغ اول
كمسجد باضي ممفروليه فهاال يغ بسر دسيسي اهلل سبحانه
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وتعاىل .افابيال تيبا دمسجد كيت هندقله برنية اعتكاف دان
منونايكن صالة حتية السجد .سرتوسث مسنتارا منوغضو
خطبة مجعة يغ اكن دمسفايكن ايسيله ماس دغن باثق ممباخ
القرءان ،برذيكري ،بردعاء ،دان برصلوات كفد بضيندا
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .دامل سبواه حديث يغ
دروايتكن اوليه االمام ابو داود درفد أوس بن أوس رضي
اهلل عنه بهاواسث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ
برمقصود:
"سسوغضوهث دانتارا هاري-هارميو يغ فاليغ اوتام اداله
هاري مجعة ،مك فرباثقله صلوات كفدكو كران صلوات
كاليان اكن دمسفايكن كفدكو".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
سالءين ايت ،انتارا كلبيهن هاري مجعة اياله هاري
يغ مستجب اونتوق قوم مسلمني بردعاء مموهون كفد اهلل
سبحانه وتعاىل .جاغنله كيت لوفا دان مغابايكن كأوتامأن
بردعاء كران سباضاي همبا اهلل ،كيت امت مغهارفكن
كأمفونن ،رمحة ،ريضا دان فرتولوغن اهلل سبحانه وتعاىل.
اوليه ايت امتله روضي جك كيت تيدق مغمبيل كسمفنت
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اونتوق بردعاء فد هاري مجعة تراومتا سلفس منونايكن
صالة مجعة خصوصث مغامينكن باخاءن دعاء امام .حال
اين برلندسكن حديث يغ دروايتكن اوليه االمام البخاري
درفد ابو هريرة رضي اهلل عنه بهاواسث رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"فد هاري مجعة ايت اد ساتو ساعت ،تيدقله سأورغ همبا
مسلم مغرجاكن صالة اللو دي بردعاء تفت فد ساعت
ترسبوت مالءينكن اهلل اكن ممقبولكن دعاءث ترسبوت.
كمودين بلياو ممربي اشارت دغن تاغنث يغ منوجنوقكن
سديكيتث ساعت ترسبوت".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
جوسرتو سباضاي مغاخريي خطبة فد كالي اين،
منرب ايغني مثرو كفد مجاعه سكالني اضر مغمبيل فلواغ دان
رواغ فد هاري يغ اضوغ اين اونتوق مغمبيل فضيلة دان
كلبيهن يغ اهلل سبحانه وتعاىل كورنياكن كفد كيت.
جاغنله كيت منسيا-سياكن كبسرن هاري ترسبوت،
ماريله كيت جاديكن هاري مجعة هاري يغ بنر اونتوق
كيت خوشوع دامل برعبادة كران فد هاري مجعة اينله
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هاري يغ بوليه كيت منفعتكن اونتوق مندافت فهاال يغ
برليفت كالي ضندا بربنديغ هاري يغ الءين .فرمان اهلل
سبحانه وتعاىل دامل سورة ال عمران ايات :133
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ
ﭚﭛﭜﭝ

برمقصود" :دان برسضراله كامو كفد (مغرجاكن عمل
يغ باءيق اونتوق مندافت) كأمفونن دري توهن كامو ،دان
(مندافت) شرض يغ بيدغث سلواس سضاال الغيت دان
بومي ،يغ دسدياكن باضي اورغ يغ برتقوى".
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
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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 تاَغف ِر اَ

9

