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برمقصود" :واهاي اورغ يغ براميان ،طاعتله كامو كفد اهلل
دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 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 ملقساناكن سضاال فرينتهث دان
منيغضلكن سضاال الرغنث .موده-مودهن كيت مندافت
رمحة دان كربكنت هيدوف ددنيا دان دأخرية .خطبة فد
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كالي اين اكن ممفركاتاكن تنتغ تاجوق برسام منخضه
فثاهلضوناءن داده.
اخنمن داده دامل كهيدوفن هاري اين بوكن الضي
فركارا بارو .فثاهلضوناءن داده تله الما وجود دان اياث
مروفاكن مسئله دان اخنمن بسر كفد نضارا .فرمتبهن بيلغن
فناضيه داده دامل مشاركت فد هاري اين تله ممربيكن
كرسهن دان كريساوان كفد كيت واالوفون فلباضاي
فندكنت تله دامبيل اونتوق مثلسايكن ايسو اين.
ددامل اسالم ،مسوا فركارا يغ بوليه ممباوا كفد
كمضرتن عقل اداله دحرامكن ترماسوق دامل فثاهلضوناءن
داده .اضام اسالم دغن جلس مغحرامكن فثاهلضوناءن داده
كران دقياسكن دغن فغحرامن ارق يغ بوليه ممباوا كفد
كروسقن ترهادف مقاصد شرعية ياءيت ممليهارا عقل دان
ثاوا ماءنسي .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل يغ دباخكن فد اول
خطبة تادي دامل سورة املائدة ايات  90يغ برمقصود:
"واهاي اورغ يغ براميان! بهاوا سسوغضوهث ارق دان
جودي دان فموجاءن برهاال دان مغوندي نصيب دغن
باتغ انق فانه ،اداله مسات-مات كوتور (كجي) دري
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فربواتن شيطان .اوليه ايت هندقله كامو منجاوهيث سوفاي
كامو برجاي".
معاشراملسلمني رمحكم اهلل،
مذاكرة جمليس كبغساءن حال احوال اسالم
مليسيا كالي ك  3تاهون  1981تله مموتوسكن بهاوا
سبارغ فثاهلضوناءن داده حكومث اداله حرام .داده هاث
بوليه دضوناكن باضي توجوان فروبنت يغ صح مغيكوت
شرع .مانكاال مذاكرة يغ سام كالي ك  76تاهون 2006
فوال تله مموتوسكن بهاوا فثاهلضوناءن داده جنيس شابو
دان جنيس داده بهارو يغ الءين اداله حرام دان مسوا
كضياتن يغ بركاءينت دغن فثاهلضوناءن داده اين سفرتي
منامن ،ممفروسيس ،مميليقي ،منجوال ،مغيدر ،ممبلي اتاو
ممبنركن متفت دضوناكن اونتوق فثاهلضوناءن داده اداله
جوض دحرامكن.
برداسركن كاجني فارا علماء دان اهلي فروبنت
اسالم ،فثاهلضوناءن داده اين ممفوثاءي كسن يغ سام دغن
كسن ممينوم ارق كران بوليه ممابوقكن دان مغهيلغكن
كوارسن عقل .فربواتن اين بوليه منداتغكن بهاي دان
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كروسقن كفد ديري ،كلوارض ،مشاركت بهكن كفد
اومت اسالم سلوروهث دان لبيه دهشت الضي بوليه ممباوا
كفد فمبونوهن ثاوا يغ تيدق بردوسا .حال اين بوليه
دليهت ددامل الفورن اخبار يغ مان تردافت كيس انق يغ
ممبونوه ايبو باف مريك سنديري مساس خيال دباوه فغاروه
داده .دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه االمام ابن ماجه
بهاواسث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا:
برمقصود" :تيدق بوليه مالكوكن سسواتو يغ بربهاي دان
منيمبولكن بهاي باضي اورغ الءين".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
اوليه ايت باضي ممبندوغ ضجاال داده اين دري تروس
مروسقكن مشاركت ،مسوا فيهق فرلو برسام برضنديغ باهو
منخضه ضجاال اين .دامل مناغين ايسو اين فرانن اضام
خوكوف فنتيغ كران اضام براوفايا ممبنتوق دان منجاديكن
ماءنسي لبيه برديسيفلني دان سنتياس اكور كفد فرينته اهلل
سبحانه وتعاىل .حال اين كران كسمبوهن درفد فناضيهن
داده اين داتغث درفد جيوا يغ برسيه ياءيت جيوا يغ دايسي
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دغن كخينتاءن دان فغهارفن سرتا كتاكوتن كفد اهلل
سبحانه وتعاىل .مريك يغ مميليقي جيوا سفرتي اين فسيت
موده اونتوق منيغضلكن فركارا موغكر ،كران كقواتن
كروحانيان اينله يغ فاليغ دفرلوكن اوليه ماءنسي ،باضي
مغاول ديريث اضر تيدق ترجبق كدامل فركارا موغكر
سفرتي فناضيهن داده.
سرتوسث فنخضهن داده اين هندقله دالكوكن برموال
دري رومه .فارا ايبو باف فرلو مغمبيل برت ،منديديق دان
مغاول انق دغن فنوه كاسيه سايغ .حال اين كران انق
يغ دبياركن تنفا فغاوالن يغ بتول ،اكن منخاري كبيبسن
هيدوف دغن راكن سبايا .سكرياث فرسكيرتن راكن
سبايا ايت تيدق صيحت ،فركارا اين بوليه منجروموسكن
مريك كفد فلباضاي فركارا بوروق يغ بوليه ممباوا كفد
فغمبيلن داده .ديديقله مريك دغن ديديقن اضام دان فنتاوله
دغن سيافا مريك بركاون سرتا ليبتكن ديري مريك دغن
كضياتن يغ برمنفعة دلوار رومه سوفاي مريك ترسالمت
درفد فثاهلضوناءن داده.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
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سالءين ايت ،مسوا اهلي مشاركت جوض فرلو برسام
ممبندوغ كضياتن يغ تيدق صيحت اين .صفة سفرتي
مغمبيل برت ،تضور-منضور ،نصيحت-مناصيحيت،
تولوغ-منولوغ ،دان سباضايث هندقله دفركاسكن باضي
ممستيكن مشاركت سنتياس فيكا دان فريهاتني ترهادف
كضياتن يغ تيدق صيحت اين .اهلي مشاركت هندقله
برسغك باءيق دان جاغن ممندغ سريوغ كفد فارا بكس
فناضيه داده .سباضاي اهلي مشاركت يغ برتغضوغجواب،
بنتوله مريك دغن ممبينا هوبوغن دان دكيت مريك سخارا
برحكمه سفرتي مغضوناكن كات يغ باءيق ،مله-ملبوت
دان مسرا .بيمبيغله مريك دغن اجرن اسالم يغ برلندسكن
عقيدة يغ بنر .زيارهي مريك دان كلوارضث دان ليبتكن
ديري مريك دغن كضياتن كمشاركنت اضر مريك تيدق
مراسا دسيسيهكن اوليه مشاركت ستمفت.
جوسرتو مغاخريي خطبة فد كالي اين ،منرب ايغني
مثرو كفد مجاعه سكالني اضر برسام برضنديغ باهو ممبنرتس
ضجاال داده اين ،كران تغضوغجواب اونتوق ممبندوغ
جنيس داده اين ،بوكنله مسات-مات دفيكول اوليه فيهق
برواجب سهاج .اكن تتايف تغضوغجواب اين اداله
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تغضوغجواب كيت برسام .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل
سورة البقرة ايات :195
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برمقصود" :دان بلنجاكنله (اف يغ ادا فد كامو) كران
منضقكن اضام اهلل ،دان جاغنله كامو سغهاج منخفقكن
ديري كدامل بهيا كبيناساءن (دغن برسيكف جبيل) ،دان
باءيقيله (دغن سباءيقث سضل اوسها دان) فربواتن كامو،
كران سسوغضوهث اهلل مغاسيهي اورغ يغ براوسها
ممفرباءيقي عمالنث".
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
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َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اِيَ
ينَ او اَ
ﰁفَ اياَف ْو ازَٱلْ ُم ْس اَتغف ِر اَ
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