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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 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 ممفركاتاكن تاجوق
ممولياكن ضورو عملن يغ ترفوجي.
منوروت اجرن إسالم منونتوت علمو اداله
كواجيفن كفد ستياف مسلم .سسأورغ يغ ماهو منجادي
اورغ يغ برعلمو ،هندقله منخاري ضورو سباضاي
فمبيمبيغ دان فنديديق اونتوق فركمبغن علموث .تنفا
برضورو مستحيل سسأورغ ايت بوليه ممهمي سسواتو
علمو دغن بتول دان دبيمباغي اكن ممباوا كفد ككلريوان
دان ساله فهم يغ اخريث بوليه ممباوا كفد كسسنت.
اوليه ايت ،سضاال اوسها مثيبار ،منديديق دان
مغمبغكن علمو فغتاهوان مسيمغث ممرلوكن مريك يغ
برعلمو ،بركماهرين دان بركبوليهن دامل سسواتو علمو.
مريك اين ترديري درفد كالغن عاليم علماء ،ضورو،
فنديديق دان سسياف سهاج يغ مثيباركن علمو يغ برمنفعة
كفد ماءنسي .توضس اين بوكنله ساتو توضس يغ موده
دان كران ايتوله اهلل سبحانه وتعاىل مغغكت كدودوقكن
اورغ يغ برعلمو سباضاميان فرمانث يغ دباخكن فد اول
خطبة تادي دامل سورة اجملادلة ايات  11يغ برمقصود:
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"...اهلل منيغضيكن درجت اورغ-اورغ يغ براميان دانتارا
كامو دان اورغ-اورغ يغ دبري علمو فغتاهوان اضام
(دري كالغن كامو) برباف درجت دان (ايغتله) ،اهلل مها
مندامل فغتاهوانث تنتغ اف يغ كامو الكوكن".
معاشر املسلمني رمحكم اهلل،
نامون بضيتو ،فد هاري اين مريك يغ برضلر ضورو
سنتياس بردفن دغن فلباضاي خابرن دامل دنيا فنديديقن.
انتارا خابرن يغ سريغ دهاديف اوليه ضورو اياله فرانن مريك
يغ سريغ دساله تفسري دان دفرتيكاي اوليه سضلينتري
مشاركت ،سهيغضاكن اد يغ ممندغ رنده اكن مرتبت
سأورغ ضورو .دامل كالغن مشاركت كيت ،ماسيه اد يغ
براغضفن ضورو سباضاي الت اونتوق انق-انق مريك
برجاي دغن ملتقكن سفنوهث تغضوغجواب منديديق انق-
انق كفد ضورو مسات-مات .سكرياث انق-انق مريك
ضاضل اتاو تيدق منجادي انسان يغ باءيق ،مك ضورو اكن
منجادي مغسا دان اكن دفرساله .اد جوض سستغه ايبو باف
يغ سغضوف مغهينا دان ممفرليكيه توضس ضورو بهكن اد
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يغ سغضوف مثاكييت دان منخدراكن ضورو سكرياث ضورو
ترسبوت مغحكوم انق مريك.
سسوغضوهث ضورو اياله ُمرَبِي ،فندعوه يغ داعرتاف
ساغت مليا دسيسي اضام إسالم ،كران مريك مورايسي
توضس-توضس فارا رسول دامل ممبيمبيغ ماءنسي كجالن
كبنرن ماللوءي فثيبارن علمو .بسرث فرانن ضورو اين
كران مريك سباضاي اهلي علمو دعبارتكن سباضاي بينتغ
دالغيت يغ منجادي فنوجنوق جالن منراغي اللوان تنفا
مغريا التر بالكغ انق ديديقث .دامل سبواه حديث يغ
دروايتكن اوليه االمام ابو داود درفد ابو دَ ْردَأ رضي اهلل عنه
بهاواسث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ
برمقصود:
"سسوغضوهث علماء ايت اداله فواريث فارا نيب .فارا نيب
تيدق مواريثكن دينار دان درهم .مريك هاث مواريثكن
علمو .مك بارغسيافا يغ مغمبيل (واريثن علمو) ترسبوت
اي تله مغمبيل هابوان يغ فاليغ مسفورنا".

5

سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
سالءين ايت ،توضس سأورغ ضورو مروفاكن
سواتو توضس يغ منخابر كران مريك ممرلوكن فرسدياءن
علمو ،جاتي ديري ،كقواتن ،كصربن دان فغحياتن يغ
خوكوف اونتوق منديديق ،ممبيمبيغ دان ممربي توجنوق اجر
كفد انق ديديقث اضر منجادي انسان يغ برضونا كفد اضام،
بغسا دان نضارا .دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه
س بن مَالِك رضي اهلل عنه بهاواسث
االمام امحد درفد اَنَ ْ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"سسوغضوهث فراومفاماءن اورغ يغ برعلمو فغتاهوان
دموك بومي اين سفرتي بينتغ-بينتغ دالغيت يغ منجادي
فتوجنوق دان منراغي دامل كضلفن سام اد ددارتن ماهوفون
دالوتن ،افابيال اي تربنم اتاو هيلغ دخواطريي اكن هيلغ
اره توجوان".
اوليه ايت ،كيت سباضاي اومت إسالم فرلو
مغهرضاءي ،ممولياكن دان مغغكت مرتبت ضورو .كيت
فرلو مغحرميت دان ملتقكن مريك دمتفت يغ ساليقث كران
دغن اوسها مريكله كيت دافت ممهمي دان ممفالجري
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علمو سهيغض كيت منجادي انسان يغ برضونا .كيت
جوض هندقله سنتياس منجاض ادب-ادب دغن مريك
سفرتي برخاكف مغضوناكن بهاس يغ باءيق ،مرنداه
ديري ،منجاض مرواه مريك ،تيدق منخاري كلمهن،
سنتياس فريهاتني دان منوجنوقكن كاسيه سايغ ترهادف
مريك.
عملن مغهرضاءي جاس ضورو اين هندقله دجاديكن
بوديا واالوفون مريك تيدق الضي برخدمت سباضاي
سأورغ ضورو .امبيله فلواغ منزيارهي ضورو سباضاي تندا
مغنغ جاس مريك دان بنتوله مريك جك مريك مغاملي
كسوسهن اتاو كتيك ساكيت .سالءين ايت ،كيت جوض
بوليه مغهرضاءي جاس ضورو دغن مندعاءكن
كسجهرتاءن ضورو يغ تله مغاجر دان منديديق كيت سام
اد مساس حياتث اتاو سسوده مريك كمبالي كرمحة اهلل.
سسوغضوهث فغوربانن سسأورغ ضورو ايت سوكر
اونتوق دبالس واالو دغن سضونوغ ايننت .مريك تله مغاجر
دان منديديق كيت تنفا مغريا ماس ،تناض سرتا واغ
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ريغضيت .مريك عبارت ليلني يغ ممباكر ديري دمي ممربيكن
ديديقكن ترباءيق كفد انق ديديقث.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
جوسرتو سباضاي مغاخريي خطبة فد كالي اين،
منرب ايغني مثرو مجاعه سكالني ماريله برسام-سام كيت
مغهرضاءي جاس دان فغوربانن سلوروه ورض فنديديق يغ
تله باثق مغوربنكن تناض دان ماس دمي ممرتبتكن فنديديقن
دنضارا كيت .سسوغضوهث دغن جاس دان فغوربانن
سأورغ ضورو فد هاري اين تله ممبنتو كيت منجادي مسلم
يغ براميان ،برتقوى ،برعلمو سرتوسث منجادي مسلم يغ
برضونا اونتوق اضام ،بغسا دان نضارا .مسوض اهلل سبحانه
وتعاىل تروس مرضاءي دان مغورنياكن كفد مسوا فارا
ضورو كيت اكن كرامحنت ددنيا دان داخرية .فرمان اهلل
سبحانه وتعاىل دامل سورة البقرة ايات :151
ﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧﯨ
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برمقصود (" :نعمت برقبلتكن كعبه يغ كامي بريكن كفد
كامو ايت) مساله سفرتي (نعمة كامي) مغوتوسكن كفد
كامو سأورغ رسول دري كالغن كامو (ياءيت حممد) يغ
ممباخاكن ايات-ايات كامي كفد كامو دان ممربسيهكن
كامو دان مغاجركن كامو (دري عملن شريك دان
معصية) دان يغ مغاجركن كامو كندوغن كتاب (القراءن)
سرت حكمة كبيجقسناءن ،دان مغاجركن كامو اف يغ
بلوم كامو كتاهوي".
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
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