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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 برإميان 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
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رمحة دان كربكنت هيدوف ددنيا دان داخرية .خطبة فد
كالي اين اكن ممفركاتاكن تنتغ تاجوق فليهارا نعمت ليده.
اهلل سبحانه وتعاىل تله مغانوضرهكن كفد ماءنسي
نعمت يغ ساغت باثق دان بسر .دانتارا نعمت اهلل يغ تربسر
ستله نعمت اميان دان إسالم ،اياله نعمت بربيخارا دغن
ليده ،نعمت كممفوان منجلسكن ايسي هاتي دان كهندق
مغضوناكن ليده .نعمت اين مروفاكن ساله ساتو تندا
ككواساءن اهلل سبحانه وتعاىل يغ مها بسر .حال اين
سالرس دغن فرمان اهلل سبحانه وتعاىل ددامل سورة البلد
ايات  8هيغض  10يغ دباخكن فد اول خطبة تادي
برمقصود:
"(مغاف ماءنسي ترفديا دان برمضه ؟) تيدقكه كامي تله
منجاديكن باضيث :دوا مات (اونتوق دي ممرهاتيكن
ككواساءن دان ككاياءن كامي؟) .دان ليده سرتا دوا بيبري
(اونتوق دي مثمفورناكن سباهاضني بسر دري حاجة-
حاجتث)؟ .دان كامي تله منوجنوقكن كفدث دوا جالن،
(جالن كباءيقن اونتوق دجالنيث ،دان جالن كجاهنت
اونتوق دجاوهي)؟"
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معاشراملسلمني رمحكم اهلل،
مسكيفون ليده مروفاكن انتارا نعمت يغ بسر
اونتوق ممودهكن كيت بربيخارا اتاوفون برخاكف ،نامون
كيت فرلو مغتاهوءي بهاوا نعمت ليده اين بوليه برفوغسي
دامل دوا كأداءن .نعمت اين بوليه دضوناكن اونتوق
كباءيقن سكرياث دضوناكن اونتوق ملقساناكن كطاعنت
كفد اهلل سبحانه وتعاىل سفرتي ممباخ القرءان ،برذيكري،
بردعاء ،مغاجق كفد كباءيقن دان سباضايث ،اكن تتايف
سباليقث نعمت اين بوليه ممباوا كبوروقن سكرياث دضوناكن
كفد فركارا يغ دالرغ دغن منوروتي كهندق شيطان .دامل
سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه االمام البخاري بهاواسث
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"سسوغضوهث اد سأورغ همبا بنر بربيخارا دغن ساتو
فركاتاءن يغ ترماسوق كريضاءن اهلل ،دي تيدق مغغضفث
فنتيغ; دغن سبب ساتو كليمة ايت اهلل مناءيقكنث برباف
درجت .دان سسوغضوهث اد سأورغ همبا بنر بربيخارا
دغن ساتو فركاتاءن يغ ترماسوق كموركاءن اهلل ،دي
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تيدق مغغضفث فنتيغ; دغن سبب ساتو فركاتاءن ايت دي
ترجومن ددامل نراك جهنم".
سسوغضوهث كأوتاماءن منجاض ليسان اتاو
فرخاكافن مروفاكن حال يغ هاروس دامبيل فرهاتني دان
فرلو دتيتيق برت دامل ممليهارا دان ممبينا هوبوغن سسام
ماءنسي .حال اين كران ستياف فركاتاءن يغ داوخفكن
سكرياث تيدق دضوناكن دغن خارا يغ بتول اياث بوليه
منداتغكن ساله فهم كفد اورغ يغ مندغرث دان اخريث بوليه
منداتغكن فرباهلن ،فرسغكتأن دان فرموسوهن دكالغن
مشاركت.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
انتارا فركارا يغ فرلو دايلقكن كتيك برخاكف اتاو
بربيخارا اداله ايلقكن برخاكف بوهوغ كران بربوهوغ
مروفاكن حال يغ ساغت دبنخي اهلل سبحانه وتعاىل دان
اكن مغهيلغكن كفرخاياءن سسام ماءنسي .جاوهيله
فركاتاءن يغ بوروق دان كجي كران اي بوليه منداتغكن
فرتليغكهن .ايلقكن بربيخارا تنتغ عاءيب اورغ الءين دان
جاغنله مغضوناكن ليسان اونتوق مغيجيك ،ممفرليكيه دان
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مغوتوق اورغ .هيندريله برخاكف سخارا برلبيه-لبيهن
كران دبيمباغي بوليه ممباوا كفد فندوستاءن دان فركارا يغ
سيا .
سالءين ايت ،فرلو دايغت جوض دامل اروس
كماجوان دامل بيدغ تيكنولوضي تركيين ،ماءنسي هاري
اين موده مثمفايكن سضاال اف ساج معلومت يغ دايغينكن
ماللوءي ميديا سوسيال .دسببكن كماجوان تيكنولوضي
اين ،اد دكالغن ماءنسي يغ مثاهلضوناكن كموداهن
ترسبوت دغن موده مثيباركن اوخافن ،كات ماهوفون
توليسن بربنتوق فتنه ،هيناءن دان هاسوتن دميديا سوسيال.
اين اداله مروفاكن فغضوناءن ليسان ماس كيين يغ سخارا
تيدق سدر تله مروسقكن دان مغضوضت كهرمونني
هيدوف برمشاركت .دامل سبواه حديث يغ دروايتكن
اوليه االمام مسلم بهاواسث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
برسبدا يغ برمقصود:
"سسوغضوهث اد سأورغ همبا بنر بربيخارا دغن ساتو
فركاتاءن يغ دي تيدق مغتاهوءي سخارا جلس مقصود يغ
اد ددامل فركاتاءن ايت ،نامون دغن سبب ساتو فركاتاءن
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ايت دي ترجومن ددامل نراك لبيه جاوه دري انتارا تيمور دان
بارت".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
سواجرث سباضاي اومت اسالم يغ براميان ،كيت
هندقله مغضوناكن نعمت ليده اين بربيخارا مغضوناكن
فركاتاءن يغ باءيق كران اورغ يغ براونتوغ اياله مريك يغ
دافت مناهن ليدهث دري كباطلن دان مغضوناكنث اونتوق
فركارا كبنرن سرتا برمنفعة سباضاميان فرمان اهلل سبحانه
وتعاىل ددامل سورة اإلسراء ايات  53يغ برمقصود:
"دان كاتاكنله (واهاي حممد) كفد همبا-همباكو (يغ
برإميان) ،سوفاي مريك بركات دغن كات يغ امت باءيق
(كفد اورغ يغ مننتغ كبنرن) ،سسوغضوهث شيطان ايت
سنتياس مغهاسوت دانتارا مريك (يغ موءمني دان يغ
مننتغ) ،سسوغضوهث شيطان ايت اداله موسوه يغ امت
ثات باضي ماءنسي".
اوليه ايت ،باضي ممستيكن كيت دافت مغضوناكن
نعمت ليده اين مغيكوت لندسن شرع ،مك اسالم تله
ممربيكن فندوان اونتوق سسأورغ ايت بربيخارا .انتاراث
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سسأورغ يغ ايغني بربيخارا اتاو برخاكف هندقله
مغضوناكن فركاتاءن يغ باءيق دان برمنفعة ،برخاكف دغن
مغضوناكن نادا يغ مله ملبوت ،برخاكف اتس فركارا يغ بنر،
بربيخارا دغن فنوه برحكمه دان برخاكف دغن جلس
سرتا مغضوناكن فركاتاءن يغ مليا .فرمان اهلل سبحانه
وتعاىل دامل سورة ال عمران ايات  159يغ برمقصود:
"مك دغن سبب رمحة (يغ مليمفه-ليمفه) دري اهلل
(كفدمو واهاي حممد) ،اغكاو تله برسيكف مله-ملبوت
كفد مريك (صحابة دان فغيكومتو) ،دان كاالوله اغكاو
برسيكف كاسر الضي كراس هاتي ،تنتوله مريك الري
دري كليليغمو".
جوسرتو باضي مغأخريي خطبة فد كالي اين ،منرب
ايغني مثرو كفد فارا مجاعه سكالني اضر سنتياس منجاض
ليده دمان جوا كيت براد دان دغن سسيافافون كيت
بربيخارا .حال اين كران ،دغن منجاض ليسان اتاو
فركاتاءن سسأورغ ايت اكن ممفروليهي فهاال درفد اهلل
سبحانه وتعاىل .مسوض كيت مسوا دجاوهكن درفد
كبوروقن ليسن يغ بوليه مروسقكن ديري ،مشاركت دان
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نضارا بهكن اكن منمفه كروضيان يغ ساغت بسر داخرية
كلق .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة فصلت ايات
:33
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برمقصود" :دان تيدق اد يغ لبيه باءيق فركاتاءنث درفد
اورغ يغ مثرو كفد (منتوحيدكن دان مماتوهي فرينته) اهلل،
سرتا دي سنديري مغرجكن عمل يغ صاحل ،مسبيل بركات:
سسوغضوهث اكو اداله دري اورغ اسالم (يغ برسره
بولت كفد اهلل)!"
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ اون اَـ اف اع ِ َ
ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوتا ُهَ
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وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

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