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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 تغضوغجواب اهلي
كلوارض اساس كفد فمبيناءن كلوارض بهاضيا.
اضام إسالم ممندغ كلوارض سباضاي كومفولن يغ
فنتيغ دامل ممبينا مشاركت يغ هرموني دان سجهرتا .تنفا
فمبنتوقن كلوارض ،كوجودن مشاركت دامل سسبواه نضارا
فسيت تيدق اكن مسفورنا .حال اين دمكني كران سكرياث
باءيق اخوان دامل ممبنتوق سسبواه كلوارض ،مك اكن
باءيقله مشاركتث .فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل يغ دباخكن
فد اول خطبة تادي دامل سورة النساء ايات  1يغ برمقصود:
"واهاي سكالني ماءنسي! برتقوى له كفد توهن كامو يغ
تله منجاديكن كامو (برموال) درفد ديري يغ ساتو (آدم)،
دان يغ منجاديكن درفد (آدم) ايت فاسغنث (ايسرتيث-
حواء) ،دان يغ ممبياقكن دري كدوانث-ذورية كتورونن-
لالكي دان فرمفوان يغ راماي .دان برتقوى له كفد اللَّـه
يغ كامو ساللو ممينتا دغن مثبوت ناماث ،دان فليهاراله
هوبوغن (صلة الرحم) قوم قرابة; كران سسوغضوهث اللَّـه
سنتياس ممرهاتي (مغاوس) كامو".
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معاشر املسلمني رمحكم اللَّـه،
نامون بضيتو فد هاري اين كيت دافيت مسئله
كساتوان ككلوارضاءن مساكني فودر دامل مشاركت.
كأداءن اين دافت دليهت افابيال مساغت دان ايكنت
ككلوارضاءن يغ سواتو كتيك دهولو ارت كيين سوده موال
مساكني لوغضر .ايسو ككلوارضاءن سفرتي فرسغكيتاءن
سوامي ايسرتي ،فندراءن دامل رومه تغض ،فنخراين دان
سباضايث سوده مساكني بياسا كدغرن دامل مشاركت كيت
هاري اين .عقيبتث نيالي كاسيه سايغ دان كهرمونني دامل
ككلوارضاءن مساكني ترهاكيس سديكيت دمي سديكيت
يغ اخريث اكن ممخهبلهكن ايكنت ككلوارضاءن دامل
مشاركت.
اوليه ايت ،فمبيناءن كلوارض يغ بهاضيا هندقله
سنتياس دفركوكوهكن ماللوءي سوكوغن دان كرجاسام
اوليه ستياف اهلي كلوارض .ستياف اهلي كلوارض فرلو
مماءينكن فرانن ماسيغ دغن ملقساناكن تغضوغجواب يغ
تله دتتفكن اوليه اجرن إسالم .انتارا تغضوغجواب اهلي
كلوارض يغ فرلو دالكوكن اونتوق ممبينا كلوارض يغ بهاضيا
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اياله ملقسناكن تغضوغجواب سوامي دان ايسرتي .حال
اين دمكني كران اساس فمبيناءن سسبواه كلوارض يغ
بهاضيا برموال درفد هوبوغن سوامي دان ايسرتي .سكرياث
تغضوغجواب سوامي دان ايسرتي اين دافت دالكوكن
دغن مسفورنا ،مك اكن وجودله كتنغن (سَكِْينَه) يغ دافت
مثوبوركن فراساءن خينتا (مَوَدَّه) ،سرتا دافت ممبنتوق
كاسيه سايغ (رَ ْحمَه) انتارا فاسغن سوامي ايسرتي .اكن
تتايف سباليقث سكرياث سوامي دان ايسرتي ضاضل
ملقساناكن كواجيفن مريك ،مك اكن تيمبوله فرمسئلهن
كفد هوبوغن ككلوارضاءن يغ اخريث اكن مروسقكن
كبهاضياءن دامل كهيدوفن برومه تغض .حال اين دجلسكن
الضي دامل فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل سورة الروم ايات
 21يغ برمقصود:
"دان دانتارا تندا يغ ممبوقتيكن ككواساءنث دان رمحتث،
بهاوا اي منخيفتاكن اونتوق كامو (واهاي قوم لالكي)،
ايسرتي دري جنيس كامو سنديري ،سوفاي كامو
برسنغ هاتي دان هيدوف مسرا دغنث ،دان دجاديكنث
دانتارا كامو (سوامي ايسرتي) فراساءن كاسيه سايغ دان
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بلس كاسيهن .سسوغضوهث يغ دمكني ايت مغندوغي
كرتاغن (يغ منيمبولكن كسدرن) باضي اورغ يغ
برفيكري".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
تغضوغجواب يغ سرتوسث اياله تغضوغجواب ايبو
باف كفد انق كران ايبو باف مروفاكن فيهق يغ فاليغ
اوتام مماءينكن فرانن دامل فمبنتوقن كلوارض يغ بهاضيا .ايبو
باف مروفاكن فميمفني دامل رومهتغض دان
برتغضوغجواب اونتوق منخورقكن هاال توجو انق
مريك ،سام اد اونتوق ممبنتوق مريك منجادي انسان يغ
صاحل اتاو سباليقث .تغضوغجواب فارا ايبو باف بوكن هاث
سقدر ممستيكن انق هيدوف سليسا فد ماس اكن داتغ.
اكن تتايف ،فارا ايبو باف جوض فرلو برتغضوغجواب
ممستيكن اضر انق مريك ممفوثاءي عقيدة يغ بنر ،كأميانن يغ
تضوه دان بودي فكرتي يغ موليا .نيالي سفرتي اينله يغ
اكن ممبنتو مغيلقكن ديري مريك درفد ترجبق دان ترفغاروه
دغن فلباضاي فميكرين دان بوديا يغ تيدق صيحت .دامل
سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه االمام البخاري درفد ابو
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هريرة رضي اللَّـه عنه بهاواسث بضيندا رسول اللَّـه صلى اللَّـه
عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"ستياف انق يغ دالهريكن ايت دامل كأداءن فطره (سوخي
برسيه) ،كدوا ايبوبافاث له يغ منخورقث منجادي يهودي
اتاو نصراني اتاو ماجوسي".
سالءين ايت ،اونتوق ممبينا كلوارض يغ بهاضيا،
تغضوغجواب انق كفد كدوا-دوا ايبو باف جوض جاغن
دابايكن .حال اين دمكني كران إسالم اياله اضام يغ ساغت
منيتيقربتكن سوءال بربوات باءيق كفد كدوا-دوا ايبو
باف .انق هندقله ممربي فغحرمنت دان كاسيه سايغ يغ
سواجرث كفد ايبو باف .انتارا تغضوغجواب يغ هاروس
دالكوكن اوليه سأورغ انق اياله سنتياس طاعة كفد ايبو
تيدق
باف سالضي تيدق برخغضه دغن شرع .انق
برخاكف سخارا كاسر سرتا منيغضيكن سوارا كفد كدوا
ايبو باف .حرميت مريك افابيال برخاكف ،مغضوناكن
بهاس يغ سوفن دان برتاتاسوسيال سرتا مغيلقكن فربواتن
يغ بوليه مثاكييت هاتي مريك .انق جوض هندقله سنتياس
مندعاءكن كسجهرتاءن كدوا-دوا ايبو باف دان منجاض
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كباجيقن ،كصيحنت مريك سرتا سنتياس براوسها
ممبهاضياكن مريك .فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل سورة
األحقاف ايات  15يغ برمقصود:
"دان كامي واجبكن ماءنسي بربوات كباءيقن كفد كدوا
ايبو بافاث ،ايبوث تله مغندوغث دغن منغضوغ سوسه فايه
دان تله مالهريكنث دغن منغضوغ سوسه فايه"...
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
جوسرتو سباضاي مغاخريي خطبة فد كالي اين،
منرب ايغني مثرو مجاعه سكالني ،اضر سنتياس ملقساناكن
دان مغحياتي سفنوهث فرانن كيت سباضاي اهلي كلوارض
سام اد سباضاي سأورغ سوامي ،ايسرتي ،ايبو ،باف دان
انق .سسوغضوهث مساغت كربمساءن دامل ملقساناكن
تغضوغجواب اين فنتيغ كران سكرياث ستياف اهلي
كلوارض دافت ممهمي دان ملقساناكن تغضوغجواب
ماسيغ دامل كهيدوفن بركلوارض ،مك سوده فسيت
كهيدوفن مشاركت اكن برمتبه هرموني ،تنرتام دان
سجهرتا .سباليقث سكرياث ساله ساتو فيهق ضاضل
ملقساناكن فرانن ماسيغ عقيبتث اكن ممباوا كفد كتيدق
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هرمونني دامل كلوارض يغ اخريث اكن ممربي كسن يغ
بوروق كفد مشاركت دان نضارا .ماريله سام كيت
بردعاء كفد اللَّـه سبحانه وتعاىل اضر دكورنياكن كلوارض
يغ بهاضيا سباضاميان فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل سورة
الفرقان ايات :74
ﭐﲓﲔﲕ ﲖﲗﲘﲙﲚﲛ
ﲜﲝ ﲞﲟﲠ

برمقصود" :دان جوض مريك (يغ دريضاءي اللَّـه ايت اياله
اورغ ) يغ بردعاء دغن بركات :واهاي توهن كامي،
بريله كامي براوليه دري ايسرتي دان ذورية كتورونن
كامي :فركارا يغ مثوكاكن هاتي مليهتث دان جاديكنله
كامي امام ايكوتن باضي اورغ يغ (ماهو) برتقوى".
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ اون اَـ اف اع ِ َ
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َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اِيَ
ينَ او اَ
ﰁ فايااَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس تا ْغ ِف ِر اَ
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