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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 منجلسكن تاجوق وسفادا دغن تيفو داي
شيطان.
شيطان اياله موسوه ابادي باضي اومت ماءنسي.
خملوق يغ دلعنة اللَّـه سبحانه وتعاىل اين تيدق اكن فرنه
سدتيق فون ممبياركن ماءنسي دامل كباءيقن مالءينكن اي
اكن ساللو براوسها اونتوق مثستكن دان ممفردايكن
ماءنسي درفد جالن اللَّـه سبحانه وتعاىل .حال اين
دجلسكن دامل فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل يغ دباخكن فد
اول خطبة تادي دامل سورة األنعام ايات  112يغ برمقصود:
"دان دمكينله كامي جاديكن باضي تياف نيب ايت موسوه
دري شيطان  ،ماءنسي دان جني ،ستغهث ممبيسيقن كفد
ستغهث يغ الءين كات دوستا يغ اينده سوسوننث
اونتوق ممفرداي فندغرث دان جك توهنمو مغهندقي ،تنتوله
مريك تيدق مالكوكنث .اوليه ايت ،بياركنله مريك دان
اف يغ مريك اد-اداكن (دري فربواتن يغ كفور دان
دوستا) ايت".
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معاشر املسلمني رمحكم اللَّـه،
سسوغضوهث شيطان لَ ْعنَ ُة اللَّـه اين اكن سنتياس
براوسها اونتوق مثستكن انق آدم دغن فلباضاي خارا تيدق
كريا سام اد اورغ ايت عاليم ،برعلمو ،كاي ،ميسكني
بهكن نيب جوض همفري تركنا فرغكف شيطان اين .انتارا
خارا شيطان مثستكن ماءنسي اياله ماللوءي بيسيقن دان
تيفو داياث دغن مغهاسوت ماءنسي كأره ككفورن دان
شرييك كفد اللَّـه سبحانه وتعاىل .شيطان اكن ممبوات
ماءنسي براسا مله دان مالس سرتا برتغضوه اونتوق
ملقساناكن عمل عبادة دغن ممبيسيقكن راس وس كدامل
هاتي ماءنسي .حال اين سالرس دغن حديث يغ دروايتكن
اوليه االمام الرتمذي درفد عبداللَّـه بن مسعود بهاواسث
بضيندا رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم برسبدا يغ
برمقصود:
"سسوغضوهث شيطان مميليقي بيسيقن وس-وس كفد انق
خوخو آدم ،دان مالئكة فون مميليقي بيسيقن ،اد فون
بيسيقن شيطان ساللو منجنجيكن كجاهنت دان
مندوستاكن كبنرن ،سداغكن بيسيقن فارا مالئكة ساللو
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منجنجيكن كباءيقن دان ممبنركن كبنرن ،بارغ سيافا
مندافتكن دمكني (بيسيقن مالئكة) مك كتاهويله،
سسوغضوهث ايت دري اللَّـه دان مموجيله كفد اللَّـه ،نامون
بارغ سيافا مندافتكن يغ الءينث (بيسيقن شيطان) ،مك
برليندوغله كفد اللَّـه دري شيطان يغ تركوتوق".
شيطان اين جوض اكن مماسوقي فينتو هاتي ماءنسي
دغن مغهاسوت ماءنسي اضر سنتياس براسا فوتوس اسا دان
كخيوا دغن رمحة اللَّـه سبحانه وتعاىل .دي اكن مغهاسوت
ماءنسي برتيندق مغيكوت هاوا نفسو ،ترضسا-ضسا دان
منامنكن صيفت اماره ،عجوب ،سومبوغ دان رياء فد
ديري ماءنسي يغ اخريث اكن ممباوا كفد فرموسوهن سسام
ماءنسي .سالءين ايت ،خملوق فروسق اين اكن ممبوات
ماءنسي ممندغ رمييه ترهادف دوسا يغ دالكوكن دان
اكن مالاليكن ماءنسي دغن فنجغث اغن  .اينله انتارا
كرجا هارين شيطان اونتوق مثستكن اومت ماءنسي.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
اوليه ايت ،سباضاي اورغ يغ براميان ،كيت هندقله
سنتياس ملغكفكن ديري دغن سنجات اونتوق ممرغي
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موسوه اوتام ماءنسي اين .انتارا خارا اونتوق مغهيندري
هاسوتن شيطان اين اياله كيت هندقله سنتياس برفضغ دان
مغملكن اجرن إسالم سفنوهث دامل كهيدوفن كيت سفرتي
ملقساناكن كواجيفن صالة دان كواجيفن فرض يغ
الءين .حال اين دمكني كران صالة مروفاكن بنتيغ باضي
اورغ يغ براميان دان سباضاي فرليندوغ درفد شيطان يغ
تركوتوق اين .دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه االمام
البخاري درفد ابو هريرة رضي اللَّـه عنه بهاوسث بضيندا
رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"شيطان مغيكت تغكوق كفاال سسأورغ درفد كالني
كتيك دي تيدور دغن تيض تالي ايكنت دان شيطان مغيكتث
سدميكني روفا سهيغض ستياف ايكنت دلتقكن فد متفتث،
اللو (دكاتاكن) كامو اكن مليواتي مامل يغ ساغت فنجغ،
مك تيدورله دغن ثثق .جك دي باغون دان مغيغت اللَّـه
مك لفسله ساتو تالي ايكنت .جك كمودين دي بروضوء
مك لفسله تالي يغ الءينث دان بيال اي منديريكن صالة
لفسله سلوروه تالي ايكنت دان فد فاضي هاريث اي اكن
مراساكن مساغت دان كسضرن يغ مننرتامكن جيوا .نامون
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بيال دي تيدق مالكوكن سفرتي ايت ،مك فاضي هاريث
جيواث مراسا تيدق سضر دان منجادي مالس".
كيت جوض هندقله سنتياس مندمفيغي القرءان دان
منجاديكن القرءان سباضاي فندينديغ كيت درفد ضغضوان
شيطان .عملكنله ممباخ سورة دامل القرءان اونتوق
مليندوغي ديري كيت سفرتي سورة البقرة ،سورة
اإلخالص ،سورة الفلق ،سورة الناس دان سورة الءين يغ
تردافت ددامل القرءان .فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل سورة
الزخرف ايات  36يغ برمقصود:
"دان سسيافا يغ تيدق مغينداهكن فغاجرن (القرءان يغ
دتورونكن اوليه اللَّـه) يغ مها فموره ،كامي اكن اداكن
باضيث شيطان (يغ مغهاسوت دان مثستكث) ،اللو منجاديله
شيطان ايت متنث يغ تيدق رغضغ درفدث.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
سالءين ايت ،اونتوق مغهيندركن ديري درفد
هاسوتن دان ضوداءن شيطان اين كيت هندقله مالزميكن
ديري دغن ممفرباثق مغيغاتي اللَّـه دغن عملن برذيكري دان
مغملكن باخاءن االِ ْستِعِاذَة ياءيت "أَعُ ْوذُ بِا اللَّـه مِ َن
7

الرحْمنِ
سمِ اللَّـهِ َّ
الرجِيْمِ" سرتا مموالكن كليمة "بِ ْ
الشَّيْطَانِ َّ
الرحِيْمِ" دامل اف جوا فركارا يغ ايغني كيت الكوكن.
َّ
حال اين برسندركن دغن حديث يغ دروايتكن اوليه االمام
ابو داود درفد جَابِ ْر بن عبداللَّـه رضي اللَّـه عنه بهاواسث
بضيندا رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم برسبدا يغ
برمقصود:
"افابيال سسأورغ مماسوقي رومهث دان مثبوتكن نام اللَّـه
كتيك ماسوق دان كتيك ماكن ،مك شيطان بركات،
تيدق اد متفت برمامل باضي كالني دان تيدق اد ماكن مامل.
دان افابيال اي ماسوق رومه دان تيدق مثبوتكن نام اللَّـه
كتيك ماسوق ،مك شيطان بركات كالني مندافتكن متفت
برمامل .كمودين افابيال اي تيدق مثبوتكن نام اللَّـه كتيك
ماكن ،مك شيطان بركات كالني مندافتكن متفت برمامل
دان ماكن مامل".
سبلوم مغاخريي خطبة فد كالي اين ،منرب ايغني
مغيغتكن مجاعه سكالني بهاوا كوجودن شيطان اين
مروفاكن سسواتو فركارا يغ بنر دان كيت هندقله سنتياس
وسفادا دغن تيفو داي شيطان اين .ماريله كيت
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كوكوهكن دان مغملكن سفنوهث اجرن إسالم دامل
كهيدوفن كيت دمسفيغ سنتياس بردعاء كفد اللَّـه سبحانه
وتعاىل اضر دبريكن فرليندوغن درفد شيطان يغ تركوتوق
اين .سسوغضوهث هاث اورغ براميان دان برتقوى سهاج
اكن ممفو مغهاديف سضاال تيفو داي شيطان لَ ْعنَ ُة اللَّـه اين.
فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل سورة األعراف ايات :201
ﭐ ﱹ ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ
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برمقصود" :سسوغضوهث اورغ يغ برتقوى ،افابيال
مريك دسنتوه اوليه سسواتو اميباسن هاسوتن دري شيطان،
مريك ايغت (كفد اجرن اللَّـه) مك دغن ايت مريك منفق
(جالن يغ بنر) ".
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