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ﭩﮇ ﮫﮃكتَابه ﮚ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ
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ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (النساء)59:

برمقصود" :واهاي اورغ يغ برإميان ،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 ،جيك كامو بنر برإميان كفد اهلل دان
هاري اخرية .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 ممفركاتاكن تاجوق
ممفركاساكن مساغت كجرينن.
اجرن اسالم منونتوت كيت ممبينا هوبوغن يغ باءيق
دغن اهلي مشاركت .انتارا اهلي مشاركت يغ فرلو
دبريكن فرهاتني دامل ممفركوكوه هوبوغن صلة الرحم اداله
جرين تتغض .حال اين دمكني كران جرين تتغض مروفاكن
المبغ كفد كهيدوفن برمشاركت يغ ساليغ ملغكفي انتارا
ساتو سام الءين .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة
النساء ايات  36يغ دباخكن فد اول خطبة تادي يغ
برمقصود:
"دان هندقله كامو برعبادة كفد اهلل دان جاغنله كامو
ممفرسكوتوكن دغن سسواتو اف جوا دان هندقله كامو
بربوات باءيق كفد كدوا ايبو باف دان قوم قرابة دان انق
يتيم دان اورغ ميسكني دان جرين تتغض يغ دكت دان
جرين تتغض يغ جاوه دان راكن سجاوات دان اورغ مسافر
يغ ترلنرت دان جوض همبا سهيا يغ كامو ميليقي.
سسوغضوهث اهلل تيدق سوك كفد اورغ يغ سومبوغ
تكبور دان ممبغض-بغضاكن ديري".
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معاشر املسلمني رمحكم اهلل،
جرين تتغض مروفاكن مريك يغ تيغضل برسام-سام
كيت دامل ساتو فنمفنت .مريك تيغضل بردكنت دغن
كديامن اتاو متفت تيغضل كيت سام اد دري اره كريي،
كانن ،هادفن اتاو بالكغ رومه كديامن كيت .اسالم
ممبهاضيكن جرين كفد برباف بهاضني ياءيت يغ فرتام جرين
مسلم يغ ممفوثاءي فرتالني داره ،جرين اين مميليقي تيض
حق ،مريك مميليقي حق برجرين ،حق اسالم دان حق
ساودارا .كدوا جرين يغ مميليقي دوا حق ،ياءيت جرين
مسلم يغ تياد فرتالني داره ،مريك مميليقي حق برجرين دان
حق اسالم .كتيض جرين يغ مميليقي ساتو حق ،ياءيت جرين
يغ بوكن براضام اسالم ،مريك هاث مميليقي حق برجرين
سهاج .اين برمعنا جرين تتغض مليفوتي مسوا جرين سام اد
اسالم دان بوكن اسالم يغ براد دسكليليغ كديامان كيت.
نامون بضيتو فرسوءلنث فد هاري اين ،سجاوه مانكه
كيت منديديق ديري كيت اونتوق مغحرميت دان منجاض
حق جرين تتغض كيت .ادكه جرين تتغض كيت فد هاري
اين ترسالمت درفد كبوروقن تاغن كيت؟ ادكه جرين
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كيت براس امان دغن فربواتن دان ليده كيت؟ ماريله سام
كيت رنوغ دان منيالي كمبالي تغضوغجواب كيت كفد
جرين تتغض كيت.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
سباضاي اومت اسالم يغ براميان كيت هندقله
سنتياس منجالينكن هوبوغن يغ باءيق دغن جرين تتغض.
حال اين دمكني كران اسالم امت ممليهارا حق جرين تتغض
اضر ماءنسي دافت هيدوف دامل كأداءن امان دان سليسا
باضي منخافاي كهرمونيان دان كبهاضياءن ددنيا دان
داخرية .دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه االمام
البخاري درفد ابن عمر رضي اهلل عنهما ،بهاواسث رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"جربيل سنتياس ممسن كفد اكو سوفاي برباءيق-باءيق
دغن جرين هيغض اكو مثغك بهاوا جربيل اكن منتفكن
حكوم فوساك انتارا سسام جرين".
اوليه ايت باضي ممليهارا دان ممفركاسكن مساغت
كجريانن دامل مشاركت ،كيت فرلو منرافكن ادب دان
اخالق اسالم دامل كهيدوفن برجرين .انتارا ادب برجرين
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اياله دغن ممربي الينن يغ باءيق ،مغحرميت دان ممولياكن
جرين .كيت هندقله سنتياس مغهياسي وجه دغن سثومن
يغ خريا دان مغمالكن عمالن برتضور ساف سفرتي
مموالكن فرمتوان دغن اوخافن سالم .اين اداله كران جك
كيت دافت مموالكن سواتو فرمتوان دغن برتضور ساف دان
ممربي سالم ،فسيت موده اونتوق كيت مموالكن فربوالن دان
مندكيت جرين تتغض كيت.
كيت جوض دضالقكن مغهولوركن بنتوان جرين
تتغض سكرياث مريك ممرلوكن بنتوان .صفة تولوغ منولوغ
امت دتونتوت دامل اسالم كران صفة ترسبوت مغضمربكن
كباءيقن بودي فكرتي سسأورغ .صفة تولوغ منولوغ اين
تيدق ترباتس هاث كفد جرين براضام اسالم سهاج بهكن
هندقله دفرلواسكن كفد جرين يغ بوكن اسالم.
سسوغضوهث جرين يغ فريهاتني دان سوك ممبنتو ،فسيت
اكن موده ددكيت اوليه جرين دسكليليغث دان موده مسرا
دغنث .اكن تتايف سباليقث جرين يغ سومبوغ دان ممنتيغكن
ديري سنديري فسيت جرين سكليليغث اكن براس تيدق
سليسا دان اكن منجاوهيث .دامل سبواه حديث يغ
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دروايتكن اوليه االمام الرتمذي درفد عبداهلل بن عمر رضى
اهلل عنهما بهاواسث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا
يغ برمقصود:
"سباءيق-باءيق صحابة دسيسي اهلل اداله سأورغ يغ
ترباءيق دغن متنث .دان جرين تتغض يغ فاليغ ترباءيق
دسيسي اهلل اداله سأورغ يغ فاليغ باءيق ترهادف جرين
تتغضث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
سالءين ايت ،انتارا ادب اسالم يغ فنتيغ دامل
كهيدوفن برجرين اياله ايلقكن مثاكييت ،مغضغضو دان
مالكوكن فربواتن يغ تيدق دسناغي اوليه جرين تتغض
سفرتي ممفتنه ،مغومفت ،بوروق سغك ،ممبوات بيسيغ دان
سباضايث .فربواتن اين جك كيت دافت ايلقكن دامل
كهيدوفن كجريانن كيت ،فسيت كاوسن كديامان فرومهن
كيت اكن سنتياس براد ددامل كأداءن امان ،تنرتام ،بهاضيا
دان اكن مندافت كرمحنت درفد اهلل سبحانه وتعاىل .نامون
سباليقث ،جك كيت مغابايكن ادب دان فرادبن اسالم دامل
برجرين ،فسيت كهيدوفن كيت اكن منجادي تيدق تنغ،
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كلوارض كيت اكن دسيسيهكن دان كهرمونيان مشاركت
اكن ترججس .دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه االمام
البخاري بهاواسث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا
يغ برمقصود:
"بارغسيافا يغ براميان كفد اهلل دان هاري اخرية مك جاغنله
دي مثاكييت جرين تتغضث".
سباضاي كسيمفولنث باضي مغاخريي خطبة فد
كالي اين ،منرب ايغني مغيغتكن كفد مجاعه سكالني اضر
سنتياس مغينصايف ديري دان برحماسبة دغن فرسوءالن سام
اد كيت تله منجالنكن تغضوغجواب كيت سباضاي جرين
دغن مسفورنا .اداكه كيت كرف منجاديكن جرين كيت
ترسثوم دغن تيغكه الكو مليا كيت اتاوفون كيت سريغ
ممبواتكن جرين كيت ترضوريس هاتي دغن فربواتن بوروق
كيت؟ .ماريله سام كيت برحماسبة ديري منجادي جرين
يغ دريضاءي اهلل سبحانه وتعاىل دغن مغمالكن عمالن مليا
دامل كهيدوفن برجرين .مسوض كيت منجادي جرين يغ
ساليغ مغحرميت ،هيدوف سخارا برموافقت دمي
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كسجهرتاءن مشاركت دان كمعمورن نضارا .فرمان اهلل
سبحانه وتعاىل دامل سورة الروم ايات :38
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برمقصود" :مك (باضي مثاتاكن كشكوران) بريكنله كفد
قرابتمو دان اورغ ميسكني سرتا اورغ مسافر اكن حقث
ماسيغ ; فمربين يغ دمكني اداله باءيق باضي اورغ يغ
برتوجوان ممفراوليه كريضاءن اهلل دان مريك ايتله اورغ
يغ برجاي".
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
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