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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 جاوهي
فثاكيت حسد دغكي.
فثاكيت حسد دغكي مروفاكن فثاكيت روحاني يغ
ترضولوغ دامل صفة مذمومه .مريك يغ مميليقي صفة اين
اكن براس تيدق سنغ هاتي مليهت كجاياءن دان كلبيهن
يغ اد فد اورغ الءين .فثاكيت حسد دغكي اين اكن
منيمبولكن فراساءن ايري هاتي ،مخبورو دان تيدق برفواس
هاتي ترهادف اورغ الءين هيغض بوليه ممباوا كفد
فرسليسيهن ،فرموسوهن دان مروسقكن اميان سسأورغ.
فثاكيت حسد دغكي اين تله وجود سجق زمان اول
كوجودن ماءنسي الضي ،خونتوهث قيصه دوا براديق قابيل
دان هابيل ،انق كفد نيب آدم عليه السالم دان حواء،
سباضاميان فرمان اهلل سبحانه وتعاىل يغ دباخكن فد اول
خطبة تادي دامل سورة املائدة ايات  27يغ برمقصود:
"دان باخكنله (واهاي حممد) كفد مريك قيصه (مغناءي)
دوا اورغ انق آدم (هابيل دان قابيل) يغ برالكو دغن
سبنرث ،ياءيت كتيك مريك بردوا ممفرمسبهكن ساتو
فرمسباهن قربان (كران مندمفيغكن ديري كفد اهلل) .اللو
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دترميا قربان ساله سأورغ دانتاراث (هابيل) دان تيدق دترميا
(قربان) دري يغ الءين (قابيل) .بركات (قابيل):
سسوغضوهث اكو اكن ممبونوهمو!( .هابيل) منجواب:
هاث ساث اهلل منرميا (قربان) دري اورغ يغ برتقوى".
منوروت تفسري ابن كثري ايات اين منجلسكن قيصه
كدوا-دوا انق نيب آدم عليه السالم ياءيت قابيل دان هابيل.
عقيبة صفة حسد دغكي يغ اد فد قابيل ،مك بلياو تله
ممبونوه ساوداراث سنديري ياءيت هابيل كران بنخي دان
دغكي اتس كورنياءن دان فنرميأن قربان اهلل سبحانه وتعاىل
ترهادف هابيل .قيصه اين تله ممربيكن ساتو فغاجرن يغ
امت بسر كفد كيت بهاوا فثاكيت حسد دغكي اين جك
تيدق دبندوغ دان دكاول بوليه ممباوا كفد فمبونوهن ثاوا
ماءنسي.
معاشراملسلمني رمحكم اهلل،
فثاكيت حسد دغكي اين سريغكالي مغواساءي
ماءنسي يغ تيدق براميان دان برتقوى كفد اهلل سبحانه
وتعاىل .مريك يغ ممفوثاءي فثاكيت حسد دغكي
دصيفتكن سباضاي اورغ يغ كفور نعمت .فثاكيت اين
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سريغ داوجي افابيال سسأورغ ايت دكورنياكن نعمت
اوليه اهلل سبحانه وتعاىل سفرتي ككواساءن ،ككاياءن دان
هرتا اكن تتايف ماسيه تيدق برشكور دغن اف يغ
دميليكيث دان سنتياس ايغينكن لبيه باثق دري اف يغ
دكورنياكن اوليه اهلل سبحانه وتعاىل كفداث .مريك يغ
مميليقي صفة حسد دغكي اين جوض اكن ضمبريا سكرياث
اورغ الءين يغ ممفروليه كنعمنت دتيمفا مصيبة دان
سغضوف مموسنهكن كهيدوفن اورغ الءين .مريك اكن
بروسها منخاري جالن اضر نعمت يغ اد فد اورغ الءين
ايت موسنه دان هيلغ سهيغض تياد اورغ يغ بوليه ملبيهي
اف يغ دميليقيث.
سسوغضوهث داخرية كلق ،اورغ يغ مميليقي فثاكيت
حسد دغكي اين اكن منغضوغ كروضيان يغ امت بسر دان
اكن منرميا فثسالن يغ تيدق تركريا .مريك اكن منجادي
مفليس داخرية دان تيدق اليق مندافت شفاعة سرتا
ترسيسيه درفد ممفروليهي متفت يغ فنوه دغن كباءيقن
دشرض اهلل سبحانه وتعاىل .دامل سبواه حديث يغ دروايتكن
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اوليه االمام مسلم درفد ابو هريرة رضى اهلل عنه بهاواسث
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"تاهوكه اندا سيافا سبنرث مفليس؟ صحابة منجواب:
مفليس سفنجغ فغتاهوان كامي اياله اورغ يغ تيدق
ممفوثاءي واغ دان هرتا( .نيب صلى اهلل عليه وسلم برسبدا:
بوكن مفليس هرتا اكو مقصودكن) تتايف مفليس فهاال فد
هاري قيامة .سبهاضني اومتكو فد هاري ايت داتغ ممباوا
عمالن صالة ،فواسا دان زكاة .فد ماس سام جوض دي
ممباوا دوسا منخال اورغ ،ممفتنه اورغ ،مغمبيل هرتا
اورغ ،ممبونوه اورغ دان مموكول اورغ .فثلساين فد هاري
ايت اداله دغن مغمبيل عمل كباجيكنث اللو دبري كفد
اورغ يغ دظاليميث .اندايث عمل كباجيكن يغ دباواث بلوم
خوكوف ،اكن دامبيل دوسا مغسا يغ دظاليميث ،اللو
دببنكن داتس كفاالث ،كمودين دمخفقث كدامل نراك“.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
اوليه حال يغ دمكني ايت ،سباضاي سأورغ مسلم
كيت فرلو ايلقكن صفة حسد دغكي اين كران اسالم امت
مالرغ كراس فربواتن منظاليمي اتاو مغانياءي مأنسي.
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كيت هندقله سنتياس منوتوف عاءيب دان كبوروقن اورغ
الءين .كيت فرلو سنتياس منامنكن ددامل جيوا كيت
فراساءن ساليغ مغاسيهي ،مغهرضاءي دان مغحرميت انتارا
ساتو سام الءين سباضاميان حديث يغ دروايتكن اوليه االمام
مسلم دري ابو هريره رضي اهلل عنه ،بهاواسث رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"جاغنله كالني ساليغ دغكي ،منيفو ،ماره دان مموتوسكن
هوبوغن .دان جاغنله كالني منجوال سسواتو يغ تله
دجوال كفد اورغ الءين .جاديله كالني همبا اهلل يغ
برساودارا .سأورغ مسلم اداله ساودارا باضي مسلم يغ
الءينث( ،دي) تيدق منظاليميث دان مغابايكنث ،تيدق
مندوستاكنث دان تيدق مغهيناث .تقوى ايت دسيين (سرايا
منوجنوق داداث سباثق تيض كالي) .خوكوفله سأورغ
مسلم دكاتاكن بوروق جك دي مغهينا ساوداراث يغ
مسلم .ستياف مسلم اتس مسلم يغ الءين ،حرام دارهث،
هرتاث دان كحرمتنث".
سالءين ايت ،كيت جوض هندقله سنتياس
ممربسيهكن هاتي دغن ممفرباثقكن استغفار مموهون
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كأمفونن دان برشكور دغن اف يغ دكورنياكن اوليه اهلل
سبحانه وتعاىل .بياساكن ديري دغن صالة توبة دان ساللو
بردعاء مموهون كفد اهلل سبحانه وتعاىل اضر دجاوهكن
درفد صفة حسد اين.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
جوسرتو ايت ،بوات مغاخريي خطبة فد هاري اين،
منرب ايغني برفسان كفد مجاعه سكالني ،بهاوا سسوغضوهث
اورغ يغ ممفوثاءي هاتي يغ برسيه اكن ترسرله كباءيقن
اخالقث دان اكن دسناغي اورغ سكليليغث .فد ماس يغ
سام اهلل سبحانه وتعاىل اكن ريضا كأتسث .سباليقث اورغ
يغ ممفوثاءي صفة حسد دغكي اكن ممفوثاءي هاتي يغ
كراس ،كوتور دان هاتي يغ فاليغ جاوه درفد اهلل سبحانه
وتعاىل .مريك يغ مميليقي هاتي سفرتي اين اكن سنتياس
برمسئله ،ساكيت دان تيدق اكن ممربي كباءيقن كفد
ديريث دان اورغ دسكليليغث .مريك جوض تيدق اكن دافت
منرميا فتوجنوق دان كبنرن سرتا تيدق اكن ممفروليه هداية
درفد اهلل سبحانه وتعاىل .ماريله كيت مموهون كفد اهلل
سبحانه وتعاىل اضر دجاوهكن صفة اين درفد جيوا كيت
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دان مسوض كيت جوض دهيندري دري حسد دغكي
مأنسي .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة الفلق ايات 1
هيغض :5
بسْم اهلل الرَّحْمَن الرَّحْيم
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برمقصود" :كاتاكنله (واهاي حممد) :اكو برليندوغ كفد
(اهلل) توهن يغ منخيفتاكن سكالني خملوق .دري بنخان
خملوق يغ دي خيفتاكن.دان دري بهاي ضلف افابيال اي
ماسوق .دان دري كجاهنت خملوق يغ مغهمبوس-
همبوس فد سيمفولن (دان ايكنت ) .دان دري كجاهنت
اورغ يغ دغكي افابيال دي مالكوكن كدغكينث".
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
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وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اِيَ
ينَ او اَ
ﰁ فا اياَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس اَتغ ِف ِر اَ
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