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برمقصود" :واهاي اورغ يغ براميان ،طاعتله كامو كفد
اللَّـه دان طاعتله كامو كفد رسول اللَّـه دان كفد "أوىل
األمر" (اورغ يغ بركواس) درفد كالغن كامو .كمودين
جك كامو بربنته-بنته (برسليسيهن) دامل سسواتو فركارا،
مك هندقله كامو مغمباليكنث كفد (كتاب) اللَّـه (القرءان)
دان (السنة) رسولث ،جك كامو بنر براميان كفد اللَّـه دان
هاري اخرية .يغ دمكني اداله لبيه باءيق (باضي كامو) ،دان
لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
ماريله كيت برتقوى كفد اللَّـه سبحانه وتعاىل دغن
سبنر-بنر تقوى دغن ملقساناكن سضاال فرينتهث دان
منيغضلكن سضاال الرغنث .موده-مودهن كيت مندافت
رمحة دان كربكنت هيدوف ددنيا دان داخرية .خطبة فد
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كالي اين اكن مغهوريكن تاجوق كتنغن جيوا ممباوا
كبهاضياءن.
سباضاي ماءنسي كيت تيدق ترلفس درفد مغهاديف
مسئله دان دوضاءن دامل كهيدوفن .ستياف مسئله يغ
برالكو اين سكرياث تيدق دكاول فسيت اكن ممباوا كفد
كضليسهن ،كريسوان دان كرسهن كفد جيوا ماءنسي.
كتنغن دان كداماين جيوا ساغت دفرلوكن دامل كهيدوفن
سسأورغ ،افاته الضي دامل كهيدوفن فد هاري اين يغ فنوه
دوضاءن دان خابرن يغ بضيتو برت .مريك يغ مميليقي جيوا
يغ تنغ اكن ماللوءي كهيدوفن اين دغن صرب دان سنتياس
برسغك باءيق كفد اللَّـه سبحانه وتعاىل .حال اين جلس
دسبوتكن دامل فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل يغ دباخكن فد
اول خطبة تادي دامل سورة التغابن ايات  11يغ برمقصود:
"تيدق اد كسوسهن (اتاو باال بنخان) يغ منيمفا
(سسأورغ) مالءينكن دغن ايذين اللَّـه دان سسيافا يغ
براميان كفد اللَّـه ،اللَّـه اكن مميمفني هاتيث (اونتوق منرميا
اف يغ تله برالكو ايت دغن تنغ دان صرب) دان (ايغتله)،
اللَّـه مها مغتاهوءي اكن تياف سسواتو".
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معاشر املسلمني رمحكم اللَّـه،
سسوغضوهث كتنغن جيوا مروفاكن انتارا فركارا يغ
فنتيغ باضي منخافاي كبهاضياءن دامل كهيدوفن .حال اين
دمكني كران كتنغن جيوا مروفاكن سومرب كفد
كبهاضياءن ديري سسأورغ .مريك يغ ممفراوليه كتنغن
جيوا دامل كهيدوفن فسيت اكن مراسا تنرتام ،سالمت،
ضمبريا ،برشكور دان تيدق اكن براس كخيوا.
سهوبوغن دغن ايت اضام إسالم تله ممربيكن برباف
فندوان باضي مريك يغ ايغني ممفراوليه جيوا يغ تنغ اين،
انتاراث اياله دغن برفضغ تضوه كفد اجرن إسالم كران
إسالم مروفاكن اضام يغ ممربيكن كتنغن دان كداماين كفد
مريك يغ ميقينيث .ماءنسي هندقله سنتياس مندكتكن ديري
كفد اللَّـه سبحانه وتعاىل كران دياله مروفاكن سومرب كفد
كتنغن دان فثلساي كفد سضاال مسئله يغ دهاديف اوليه
همبا-همباث .مغادو دان مموهونله كفد اللَّـه سبحانه
وتعاىل ،فسيت كيت اكن مندافت كتنغن دامل معهاديف
ستياف دوضاءن يغ منداتغ .كيت جوض هندقله سنتياس
مغهيندركن ديري درفد مالكوكن فربواتن يغ دالرغ اوليه
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اللَّـه سبحان وتعاىل كران فركارا اين مروفاكن انتارا فوخنا
هاتي سسأورغ تيدق منجادي تنغ .فرمان اللَّـه سبحانه
وتعاىل دامل سورة الفتح ايات  4يغ برمقصود:
"(توهن يغ ممبوك جالن كمنغن ايت) دياله يغ منورونكن
مساغت تنغ تنرتام كدامل هاتي اورغ يغ براميان (مساس مريك
ماره ترهادف اغكارا موسوه) سوفاي مريك برمتبه اميان
دان يقني دمسفيغ اميان دان كيقينن مريك يغ سديا اد; فد
حال اللَّـه مغواساءي تنرتا الغيت دان بومي (اونتوق
منولوغ مريك) دان اللَّـه اداله مها مغتاهوي ،الضي مها
بيجقسان".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
انتارا خارا الءين اونتوق ممفراوليه هاتي يغ تنغ اياله
دغن سنتياس مندمفيغي القرءان كران القرءان مروفاكن
سومرب تراضوغ دامل مروغكاي سضاال فرمسئلهن ماءنسي.
القرءان مروفاكن معجزة اضوغ دان كورنياءن ايستيميوا
اللَّـه سبحانه وتعاىل كفد همبا-همباث سباضاي فدومن
هيدوف يغ لغكف باضي منجامني كسالمنت ،كبهاضياءن
دان كسجهرتاءن كهيدوفن اومت ماءنسي .كتاب سوخي
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اين ممفو منجادي فثمبوه فثاكيت هاتي دان مروغكاي
تكنن يغ دهاديف اوليه ماءنسي دري سودوت روحاني دان
جسماني .كتاب القرءان اين جوض بوكن سقدر ممبنتو
مريك يغ سداغ مغاملي فرمسئلهن هيدوف ددنيا ،بهكن
دافت ممبنتو ماءنسي داخرية كلق .حال اين برتفنت دغن
فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل سورة يونس ايات  57يغ
برمقصود:
"واهاي اومت ماءنسي! سسوغضوهث تله داتغ كفد كامو
القرءان يغ منجادي نصيحت فغاجرن دري توهن كامو
دان يغ منجادي فناور باضي فثاكيت باطني يغ اد ددامل
دادا كامو دان جوض منجادي فتوجنوق هداية اونتوق
كسالمنت ،سرتا ممباوا رمحة باضي اورغ يغ براميان".
سالءين ايت ،اونتوق ممفراوليه جيوا يغ تنغ جوض،
ماءنسي هندقله مالزميكن ديري دغن ممفرباثق عملن
برذيكري كفد اللَّـه سبحانه وتعاىل واالوفون هاث سقدر
مثبوت كلمة اللَّـه .حال اين دمكني كران افابيال كيت
برذيكري سلوروه جيوا دان فيكرين كيت اكن ترتومفو
مغيغاتي اكن كبسرن ،كأضوغن دان ككواساءن اللَّـه
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سبحانه وتعاىل .فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل سورة الرعد
ايات  28يغ برمقصود:
"(ياءيت) اورغ يغ براميان دان تنغ تنرتام هاتي مريك دغن
"ذِ ْكرِاللَّـه" .كتاهويله دغن "ذِ ْكرِاللَّـه" ايت ،تنغ تنرتامله
هاتي ماءنسي".
جيوا يغ تنغ جوض دافت دفراوليه افابيال سسأورغ
ايت سنتياس برسام-سام دغن اورغ يغ صاحل دان برادا
دامل جمليس علمو .حال اين سالرس دغن حديث يغ
دروايتكن اوليه االمام مسلم درفد ابو هريرة رضي اللَّـه عنه
بهاواسث بضيندا رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم برسبدا
يغ برمقصود:
"تيدقله سكلومفوق اورغ بركومفول دسواتو مسجد
(رومه اللَّـه) اونتوق ممباخ القرءان ،مالءينكن مريك اكن
دليفوتي كتنغن ،رمحة ،دان دكليليغي فارا مالئكة ،سرتا
اللَّـه اكن مثبوت-ثبوت مريك فد مالئكة يغ برادا
دسيسيث".
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سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
سباضاي كسيمفولن انتوق مغاخريي خطبة فد كالي
اين ،منرب ايغني مغيغتكن كفد مجاعه سكالني بهاوا ستياف
انسان يغ هيدوف داتس موك بومي اين فسيت تيدق اكن
ترلفس مغهاديف مسئله دامل كهيدوفن .اوليه ايت ،سباضاي
همبا اللَّـه كيت فرلو كمبالي كفد اللَّـه سبحانه وتعاىل باضي
ممفراوليه هاتي يغ تنغ دامل مغهاديف اف جوا مسئله دان
دوضاءن دامل كهيدوفن .فرباثقن بردعاء اضر سنتياس
دبريكن هاتي يغ تنغ دان سنتياس طاعة كفد اللَّـه سبحانه
وتعاىل .مسوض كيت دافت منجادي همبا يغ براميان دان
برتقوى كران دغن خارا اينله كيت اكن ممفراوليه كتنغن
جيوا دامل مغهاديف اف جوا مسئله دان دوضاءن دامل
كهيدوفن كيت .فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل سورة
الطالق ايات  2هيغض :3
…ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ
ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ
ﲤﲥﲦﲧﲨﲩ
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برمقصود…" :دان سسيافا يغ برتقوى كفد اللَّـه (دغن
مغرجاكن سوروهنث دان منيغضلكن الرغنث) ،نسخاي
اللَّـه اكن مغاداكن باضيث جالن كلوار (دري سضاال فركارا
يغ مثوسهكنث) ،سرتا ممربيث رزقي دري جالن يغ تيدق
ترلينتس دهاتيث دان (ايغتله) ،سسيافا برسراه ديري بولت
كفد اللَّـه ،مك اللَّـه خوكوفله باضيث (اونتوق منولوغ دان
مثالمتكنث) .سسوغضوهث اللَّـه تتف مالكوكن سضاال
فركارا يغ دكهندقيث .اللَّـه تله فون مننتوكن قدر دان ماس
باضي برالكوث تياف سسواتو".
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ اون اَـ اف اع ِ َ
ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوت ا ُهَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اِيَ
ينَ او اَ
ﰁ فايااَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس تا ْغ ِف ِر اَ
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