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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 دنيا
مجبنت كأخرية.
سسوغضوهث دنيا مروفاكن متفت فرسيغضهن بضي
ماءنسي دان مروفاكن متفت اونتوق مغومفولكن عملن
اونتوق دباوا كأخرية ياءيت متفت يغ ككل ابادي .اللَّـه
سبحانه وتعاىل منجاديكن كهيدوفن ددنيا اين سبضاي
اوجني كفد ماءنسي اونتوق منيالي سيافاكه ماءنسي يغ
فاليغ باءيق عملنث كران داخرية كلق كدودوقكن ماءنسي
اكن دتنتوكن برداسركن اف يغ مريك الكوكن كتيك
هيدوف ددنيا .فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل يغ دباخكن فد
اول خطبة تادي دامل سورة احلشر ايات  18يغ برمقصود:
"واهاي اورغ يغ براميان! برتقوى له كفد اللَّـه (دغن
مغرجاكن سوروهنث دان منيغضلكن الرغنث) دان هندقله
تياف ديري مليهت دان ممرهاتيكن اف يغ دي تله
سدياكن (دري عمل-عملث) اونتوق هاري ايسوق
(هاري اخرية) دان (سكالي الضي دايغتكن) :برتقوى له
كفد اللَّـه ،سسوغضوهث اللَّـه امت مليفوتي فغتاهوانث اكن
سضاال يغ كامو كرجاكن".
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معاشراملسلمني رمحكم هلل،
نامون بضيتو ،فد هاري اين ماسيه اد دامل كالغن
ماءنسي يغ بربوت مغجر نعمت دنيا يغ سديكيت اين
بربنديغ نعمت اخرية يغ جاءوه لبيه بسر .اضام إسالم امت
مالرغ اومتث اونتوق كاسيهكن دنيا سخارا برلبيهن دان
كرتاللوان سفرتي تراللو مغوتاماكن كهندق هاوا نفسو
مسات-مات .ترماسوق جوض مغوتاماكن فرهياسن دنيا
سفرتي هرتا ككاياءن ،فغكت دان سبضايث سهيغض
مالاليكن ديري اونتوق منونايكن كواجيفن ترهادف اللَّـه
سبحانه وتعاىل .فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل سورة
األنعام ايات  32يغ برمقصود:
"دان تيدق (دناماكن) كهيدوفن دنيا مالءينكن فرماءينن
يغ سيا دان هيبورن يغ مالاليكن دان دمي سسوغضوهث
عامل اخرية ايت لبيه باءيق باضي اورغ يغ برتقوى .اوليه
ايت ،تيدقكه كامو ماهو برفيكري؟".
برداسركن ايات القرءان اين كيت دايغتكن سوفاي
تيدق تراللو غاءيره دامل منخاري كسنغن هيدوف ددنيا.
كهيدوفن دنيا بوكنله ساتو متالمت يغ اوتام .ميمغ تيدق
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ساله ،جك سسأورغ ايت ايغني منخاري كنعمنت هرتا بندا
دان ككاياءن اكن تتايف بيارله برفد-فد دان تيدق مغابايكن
كهيدوفن داخرية .الغكه باءيقث جك سضاال كنعمنت يغ
كيت فراوليه ددنيا اين دضوناكن سباضاي جالن اونتوق
مندكتكن ديري كيت كفد اللَّـه سبحانه وتعاىل .ايغتله
بهاوا كميواهن ددنيا تيدق اكن كيت باوا برسام-سام
تتكاال توبوه دماسوقكن كلياغ حلد اكن تتايف بكلن اخرية
ايت اداله لبيه اوتام بربنديغ كهيدوفن يغ مسنتارا ددنيا.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
سسوغضوهث دنيا هاثله وصيلة اتاو واده منوجو
كأره كهيدوفن ابادي ياءيت كهيدوفن داخرية .دنيا ايت
اومفام سبواه مجبنت دان اخرية ايت اومفام متفت فرهنتني
يغ ككل بوات سالما-الماث .اورغ يغ براميان دان برتقوى
اكن منجاديكن دنيا سباضاي فرسيغضهن مسنتارا اونتوق
ممفرسياف بكلن عمل عبادة دان فرسدياءن مغهادف اللَّـه
سبحانه وتعاىل .دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه االمام
البخاري درفد ابن عمر رضي اللَّـه عنهما بهاواسث رسول
اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
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"جاديله كامو ددنيا سفرتي اورغ اسيغ اتاو اورغ مسافري.
دان ابن عمر رضي اللَّـه عنهما بركات :جك كامو براد
دقتو فتغ ،جاغن كامو توغضو سهيغض وقتو فاضي .جك
كامو براد دوقتو فاضي ،جاغن كامو توغضو سهيغض وقتو
فتغ .امبيله دري وقتو صيحتمو (باضي فرسدياءن) اونتوق
وقتو ساكيتمو دان امبيله دري وقتو حيامتو (باضي
فرسدياءن) اونتوق وقتو ماتيمو".
اوليه ايت ،سباضاي اورغ يغ براميان كيت هندقله
سنتياس برتقوى كفد اللَّـه سبحانه وتعاىل دغن ممفرسياف
ديري اونتوق ممفرباثق عمل عبادة سباضاي بكلن اونتوق
منوجو كبهاضياءن هيدوف داخرية كلق .ضوناكنله سضاال
كنعمنت دنيا يغ كيت فراوليه كجالن يغ دريضاءي اللَّـه
سبحانه وتعاىل ،انتاراث دغن مغضوناكن هرتا يغ كيت
ميليكي كفد فركارا يغ ممباوا كباءيقكن سفرتي منونايكن
زكاة ،بروقف ،برصدقه ،ممربي نفقه كفد كلوارض ،ممبنتو
اورغ الءين دان سباضايث .ضوناكنله نعمت عمور يغ اللَّـه
سبحانه وتعاىل بريكن اونتوق مغعبديكن ديري كفدث دان
جاغن سكالي-كالي كيت مغضوناكنث اونتوق مالكوكن
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معصية اتاو فركارا يغ سيا  .ضوناكنله نعمت علمو دغن
مغاجق دان ممبيمبيغ ماءنسي كجالن كباءيقكن يغ
مندكتكن ديري كفد اللَّـه سبحانه وتعاىل .بضيتو جوض
دغن نعمت ككواساءن ،فغكت دان كدودوقكن،
ضونكنله دغن امانه ،عاديل دان برتغضوغجواب .حال اين
كران مسواث اكن دفرتغضوغجوابكن داخرية كلق.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
سباضاي روموسن باضي مغاخريي خطبة فد كالي
اين ،منرب ايغني مغيغتكن كفد مجاعه سكالني ،ايغتله
سالضي كيت دبريكن نفس ،دفنجغكن اوسيا ،دبريكن
نعمت كصيحنت ،ماس دان سباضايث ،تيغكتكنله عمل
عبادة دان اوسها اونتوق منخاري كريضاءن اللَّـه سبحانه
وتعاىل .جاغنله كيت منجادي اورغ يغ روضي دان مثسل
فد هاري اخرية ننيت .ماريله كيت جاديكن دنيا سباضاي
مجبنت اونتوق مندافت كبهاضياءن داخرية ،جاغنله برهنيت
دتغهث دغن مغيكوت هاوا نفسو دان تيفو داي شيطان.
برجالنله تروس سهيغض مسفاي كأخرية كران داخرية سانله
متفت يغ فاليغ اينده دفنوهي دغن برباضاي-باضي نعمت
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يغ تيدق ترهيتوغ باثقث .فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل
سورة الشورى ايات :20
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برمقصود" :سسيافا يغ مغهندقي (دغن عمل اوسهاث)
مندافت فاءيده داخرية ،كامي اكن ممربيث مندافت متبهن فد
فاءيده يغ دكهندقيث دان سسيافا يغ مغهندقي (دغن عمل
اوسهاث) كباءيقكن ددنيا مسات-مات ،كامي بري كفدث
دري كباءيقكن دنيا ايت (سقدر يغ كامي تنتوكن) دان
دي تيدق اكن براوليه سسواتو بهاضني فون داخرية كلق".
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ اون اَـ اف اع ِ َ
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