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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
جكـ كامو بربنته-بنته (برسليسيهن) دامل سسواتو فركارا،
مكـ هندقله كامو مغمباليكنث كفد (كتاب) اللَّـه (القرءان)
دان (السنة) رسولث ،جكـ 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 منيغكتكن كتقواءن كفد اللَّـه 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 مغهورايكن تاجوق
ضولوغن اورغ يغ براونتوغ.
ستياف ماءنسي مغيغينكن كجاياءن اتاو
كرباونتوغن دامل كهيدوفن مريك .اكن تتايف كباثقكن
ماءنسي مغغضف بهاوا كأونتوغن ايت دليهت درفد
اميبوهن دنيا سفرتي هرتا ،فغكت ،كدودوقكن دان
كنيعمنت هيدوف يغ مثنغكن .مريك يغ برفنداغن
سدميكني اكن سنتياس مثيبوقكن ديري اونتوق مندافتكن
كأونتوغن ددنيا تنفا مميكريكن كأونتوغن داخرية كلق.
سسوغضوهث سيكف يغ لبيه ممنتيغكن دنيا مسات-
مات جلس مروفاكن سواتو فيليهن يغ ساله .حال اين
دمكني كران دنيا بوكن متالمت بوات ماءنسي اونتوق
مراءيه كنيعمنت يغ ككل كران كهيدوفن دنيا اين برصيفت
مسنتارا بربنديغ كهيدوفن اخرية يغ جاءوه لبيه باءيق دان
ككل ابادي .اوليه ايت دامل كسيبوقكن مغوروسكن حال
احوال كهيدوفن دنيا ،جاغن سسكالي كيت ملوفاكن
بكلن اونتوق منوجو كأخرية .فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل
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يغ دباخاكن فد اول خطبة تادي دامل سورة األعلى ايات
 14هيغض  17يغ برمقصود:
"سسوغضوهث برجايله اورغ يغ ستله منرميا فريغاتن ايت
براوسها ممربسيهكن ديريث (دغن طاعة دان عمل يغ
صاحل) ،دان مثبوت-ثبوت دغن ليده دان هاتيث اكن نام
توهنث سرتا مغرجاكن مسبهيغ (دغن خشوع)( .تتايف
كباثقكن كامو تيدق مالكوكن يغ دمكني) ،بهكن كامو
اوتاماكن كهيدوفن دنيا ،فدحال كهيدوفن اخرية لبيه باءيق
دان لبيه ككل".
معاشراملسلمني رمحكم اللَّـه،
ددامل القرءان تردافت كلمة اَْلفَالَح يغ ممباوا كفد
فغرتني كأونتوغن اتاو كجاياءن ددنيا دان داخرية .إسالم
امت منيتيق برتكن كفنتيغن منجادي ماءنسي يغ براونتوغ
دسيسي اللَّـه سبحانه وتعاىل ،سهيغضاكن كلمة اين
دسبوت تيدق كورغ  40كالي دامل القرءان .نامون
فرسوءالنث سيافاكه ضولوغن اورغ يغ براونتوغ اين؟.
سسوغضوهث انتارا ضولوغن يغ براونتوغ اين اياله مريك
يغ بنر براميان كفد اللَّـه سبحانه وتعاىل دان ضمر برانفاق
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ياءيت مغلواركن هرتا دمي ممفراوليه كريضاءن اللَّـه
سبحانه وتعاىل سفرتي مغلواركن زكاة ،بروقف ،ممربي
صدقه دان ممبنتو اورغ دامل كسوسهن .حال اين برسسواين
دغن فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل سورة البقرة ايات 3
هيغض  5يغ برمقصود:
"ياءيت اورغ يغ براميان كفد فركارا يغ غاءيب دان
منديريكن (مغرجاكن) مسبهيغ سرتا ممبلنجاكن
(مندرماكن) سباهاضني دري رزقي يغ كامي بريكن كفد
مريك .دان اورغ يغ براميان كفد كتاب "القرءان" يغ
دتورونكن كفدمو (واهاي حممد) دان كتاب يغ
دتورونكن دهولو درفدمو ،سرتا مريك يقني اكن (اداث)
هاري اخرية (دغن سفنوهث) .مريك ايتوله يغ تتف
مندافت فتوجنوق دري توهن مريك دان مريكله اورغ يغ
برجاي.
سرتوسث ضولوغن يغ براونتوغ اياله مريك يغ
سنتياس برتوبة دغن ممفرباءيقي ديري دان مثوخيكن ديري
درفد سضاال فربواتن دوسا سرتا مالكوكن عملن صاحل
دغن اخالص سخارا استقامه .حال اين برداسركن فرمان
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اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل سورة القصص ايات
برمقصود:

67

يغ

"(دمكينله عقيبة اورغ درهاك) ،ادفون اورغ يغ برتوبة
دان براميان سرتا برعمل صاحل ،مك مسوض اكن منجاديله
دي دري اورغ يغ برجاي".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
ضولوغن اورغ براونتوغ جوض تردفت دامل كالغن
مريك يغ مغاجق كفد كباءيقن دان منخضه كفد
كموغكرن يعين (امر معروف نهي منكر) دان مريك يغ
برجهاد دغن هرتا-بندا دان جيوا راض دمي اضام إسالم.
حال اين برتفنت دغن فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل سورة
التوبه ايات  88يغ برمقصود:
"(مريك تتف تيغضل) تتايف رسول اللَّـه دان اورغ يغ
براميان برسامث ،برجهاد دغن هرتا بندا دان جيوا مريك
دان مريك ايتوله اورغ يغ مندافت كباءيقن دان مريك
ايتوله جوض يغ برجاي".
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سالءين ايت ،ضولوغن يغ براونتوغ اياله مريك باثق
مغيغاتي اللَّـه سبحانه وتعاىل دان سنتياس برسراه كفدث،
سباضاميان فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل سورة األنفال ايات
 45يغ برمقصود:
"واهاي اورغ يغ براميان! افابيال كامو برمتو دغن سسواتو
فاسوقن (موسوه) مك هندقله كامو تتف تضوه مغهادفيث
دان سبوتله سرتا ايغتيله اللَّـه (دغن دعاء) باثق  ،سوفاي
كامو برجاي (منخافاي كمناغن)".
برداسركن دليل القرءان اين ،مك دافت
دسيمفولكن بهاوا ضولوغن يغ براونتوغ بوكن سقدر
داوكور دري اف يغ دفراوليه ددنيا اكن تتايف دنيالي
منفعة داخرية كلق .اوليه ايت ،مريك يغ بنر ايغني
منخافاي كأونتوغن يغ حقيقي داخرية فرلو ملغكفكن
ديري مريك دغن كفهمن دان عملن يغ برلندسكن كفد
عقيدة يغ بنر ،شريعة يغ لوروس دان اخالق يغ ترفوجي.
كفهمن تنتغ كتيض-تيض اساس اين تيدق اكن دافت
دفراوليهي كخوالي دغن كمبالي كفد اجرن إسالم يغ
سبنر دان منجاديكن إسالم سباضاي ساتو خارا هيدوف.
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سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
جوسرتو سباضاي روموسن خطبة فد كالي اين ،منرب
ايغني مغيغتكن مجاعه سكالني ،بهاوا سباضاي اورغ يغ
براميان كيت فرلو براوسها مندافتكن كأونتوغن يغ حقيقي
دغن مغيكوتي فتوجنوق اللَّـه سبحانه وتعاىل دان بضيندا
رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم .حال اين دمكني كران
اورغ يغ براونتوغ اياله مريك يغ براوبه كأره يغ لبيه باءيق
ياءيت براوبه دري ككفورن كفد كتوحيدن ،درفد
كجاهنت كفد كباءيقن ،درفد كمعصينت كفد كطاعنت
دان درفد كجاهيلن كفد كعلموان.
ماريله سام كيت تيغكتكن اوسها اونتوق برعبادة
دان برعمل صاحل كران دغن خارا ايت ساج كيت باكل
دمتفتكن فد كدودوقكن يغ تيغضي دان اكن مندافت
كأونتوغن داخرية كلق .سسوغضوهث كجاياءن ددنيا
تيدق مماداءي تنفا دسرتاكن دغن كجاياءن اخرية .هاث
اورغ يغ برت تيمبغن عمل كباءيقنث يغ بنر اكن مندافت
كأونتوغن داخرية كلق .فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل
سورة األحزب ايات :71
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برمقصود" :سوفاي دي ممربي توفيق دغن منجايكن عمل
كامو دان مغمفونكن دوسا كامو دان (ايغتله) سسيافا يغ
طاعة كفد اللَّـه دان رسولث ،مك سسوغضوهث دي تله
برجاي منخافاي سبسر-بسر كجاياءن".
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