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ﭑ ﭒ لْقَـآئِـلِ

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
(ال عمران)83:

ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
ﭱ ﭖ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ﯨ

ﮈ صَلِّ وَسَلِّمْ ﮞ سَيِّدنَا ﭢ
ﮁ آله وَأَصْحَابه ﯰ

ﭠ ﰁ فَيَا ﯘ ﯙ ﮨ ﮩ

أُوصيكُمْ ﭻ بتَقْوَى ﯲ ﮉ ﮰ ﮇ
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ﭩﮇ ﮫﮃكتَابه ﮚ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ
ﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋ
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
(سنه) 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،
ماريله كيت منيغكتكن كتقواءن كفد اهلل سبحانه
وتعاىل دغن برسوغضوه-سوغضوه ملقسناكن سضاال
فرينتهث دان منيغضلكن سضاال الرغنث .موده-مودهن
كيت مندافت رمحة دان كربكنت هيدوف ددنيا دان
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داخرية .خطبه فد كالي اين اكن ممفركتاكن تاجوق تياد
اضام الءين دسيسي اهلل مالءينكن اسالم.
اسالم اداله ساتو-ساتوث اضام يغ ملتقكن كتوحيدن
سباضاي توجنغ اوتام دامل كهيدوفن ماءنسي .اي اداله اضام
وحيو يغ دتورونكن اهلل سبحانه وتعاىل كفد فارا نبيث
اونتوق دمسفايكن كفد اومت ماءنسي .نامون ،دسباليق
فنورونن اضام اين تردافت ضولوغن ماءنسي يغ تله
دفغاروهي اوليه شيطان دان هاوا نفسو دغن مميليه اونتوق
برفاليغ دان تيدق منوروتي اضام اهلل سبحانه وتعاىل اين.
فرمان اهلل سبحانه وتعاىل يغ دباخاكن داول خطبه تادي
دامل سورة ال عمران ايات  83يغ برمقصود:
"فاتوتكه سوده (مغاكوءي دان منرميا فرجنجني) ايت
مريك منخاري الءين درفد اضام اهلل؟ فد حال كفداثله
توندوق طاعة سكالني خملوق يغ اد دالغيت دان دبومي،
سام اد دغن سوكاريال اتاو فون ترفقسا دان كفداثاله مريك
دكمباليكن".
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معاشر املسلمني رمحكم اهلل،
سسوغضوهث موسوه ۲اومت إسالم اين سنتياس
براد دمانا ،۲مريك منامن كبنخني يغ تيغضي ترهادف إسالم
دان اومتث .سهيغضاكن فلباضاي خارا تله دالكوكن
اونتوق ممفرداي دان مثليويغكن عقيده اومت إسالم اضر
تيدق تروس براد داتس جالن كبنرن .مريك مغضوناكن
برماخم-ماخم خارا اونتوق مثستكن اومت إسالم .انتاراث
مريك مغضوناكن خارا مراخوني فميكرين اومت إسالم
دغن ممباوا فهمن دري نضارا بارت ياءيت مثاماكن مسوا
اضام اداله ساما.
مريك يغ برفهمن اين مغاتاكن بهاوا مسوا اضام ممباوا
كفد جالن كسجهرتاءن دان تياد ساتو فون اضام يغ
توغضال اونتوق منجادي سومرب كفد كبنرن ،كران باضي
مريك مسوا اضام اداله سام دان مسواث سوخي مثرو كفد
كباءيقكن .فندوكوغ فهمن اين خوبا اونتوق ملتقكن اضام
فد كدودوقن يغ سام كران مريك برفضغ بهاوا سومرب مسوا
اضام اداله توهن يغ سام .باضي مريك مسوا اضام تربوك
اونتوق ،دتلييت دان دسيمق كمبالي .ستياف اورغ بيبس
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اونتوق مغلواركن فندافت دامل براضام واالوفون فندغن
ايت سبنرث برتنتغن دغن اضامث .فهمن اين جوض لبيه
خندروغ مغضوناكن عقل مليبيهي اضام كران عقل
دأغضف ممفو مميكريكن سضاال-ضاالث .سالءين درفد
ايت ،مريك مغاتاكن بهاوا ستياف ماءنسي فرلو منرميا
كفرخاياءن اضام الءين سباضاميان دي منرميا كفرخاياءن
اضاماث سنديري.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
حقيقة سبنرث مسوا فركارا يغ دباوا اوليه ضولوغن
اين اداله برخغضه دان برتنتغن دغن اساس اضام إسالم يغ
برسومربكن وحيو درفد اهلل سبحانه وتعاىل .اين اداله كران
إسالم تله ملتقكن اساس توحيد سباضاي داسر كفد كبنرن
اضام .كتوحيدن اين برمقصود ميقيين كأساءن اهلل سبحانه
وتعاىل بوكن هاث دامل عبادة سهاج ،بهكن اي منخاكويف
سلوروه كهيدوفن ماءنسي .اين برمعنى إسالم تيدق منرميا
سام سكالي سبارغ بنتوق كشريكن براضام سباضاميان
فهمن يغ مثامكن اضام مسوا سام .مسيمغث اضام إسالم اداله
اضام يغ مغحرميت اف جوا فضغن دان كفرخاياءن فغانوت
اضام الءين ،نامون بضيتو إسالم تيدق مغغضف مسوا اضام
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اداله سام دان تيدق مغغضف بهاوا توهن يغ دمسبه اوليه
فغانوت اضام الءين اداله توهن يغ دمسبه اوليه اورغ إسالم.
فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة الكافرون ايات 1
هيغض  6يغ برمقصود:
"كتاكنله (واهي حممد)" :هاي اورغ ۲كافري .اكو تيدق
اكن مثمبه اف يغ كامو مسبه .دان كامو تيدق ماهو مثمبه
(اهلل) يغ اكو مسبه .دان اكو تيدق اكن برعبادة سخارا
كامو برعبادة .دان كامو فوال تيدق ماهو برعبادة سخارا
اكو برعبادة .باضي كامو اضام كامو ،دان باضيكو
اضامكو".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
سباضاي اورغ إسالم ،كيت فرلو برهاتي-هاتي دان
بروسفادا دغن ضرقن فهمن يغ مثاماكن مسوا اضام اداله
ساما .اين اداله كران متالمت ضرقن اين اداله اونتوق
مغهافوسكن اضام إسالم .مريك ملتقكن نيالي عقل لبيه
تيغضي درفد اضام ،جوسرتو اضام تيدق الضي ممفوثاءي
سبارغ فرانن كفد كهيدوفن ماءنسي يغ اخريث اكن ممباوا
ماءنسي كدامل كسسنت .اوليه ايت ،باضي مغيلقكن ديري
درفد ترجبق كدامل ككلريوان فهمن اين ،مك اومت إسالم
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هندقله سنتياس ملتقكن كيقينن يغ تضوه بهاوا هاث اضام
إسالم سهاج مروفاكن اضام يغ بنر ،ماناكاال اضام سالءين
دري اضام إسالم اداله كفور دان مثيمفغ دري جالن يغ
دباوا اوليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .اومت إسالم
هندقله سنتياس منداملي دان مغحياتي اضام إسالم سرتا
ممفرتيغكتكن كتقوائن كفد اهلل سبحانه وتعاىل .اين كران
دغن كتقواءن ،سسأورغ ايت اكن براس تاكوت اونتوق
مثكوتوكن اهلل سبحانه وتعاىل دان اكن دافت مغيلقكن
ديريث درفد ترفغاروه دغن مان ۲عناصري يغ جاءوه مثيمفغ
درفد إسالم .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة ال عمران
ايات  85يغ برمقصود:
"دان سسيافا يغ منخاري اضام سالءين اضام إسالم ،مك
تيدق اكن دترميا درفدث ،دان اي فد هاري اخرية كلق دري
اورغ ۲يغ روضي".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
مغاخريي خطبه فد كالي اين ،منرب ايغني مغيغتكن
كفد فارا مجاعه سكالني بهاوا اضام إسالم اداله اضام رمحة
يغ فنوه دغن تولق انسور .نامون بضيتو اضام إسالم سام
سكالي تيدق اكن منرميا كفد كسماراتأن اضام .ماريله
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سام ۲كيت مغوكوهكن كقواتن عقيده كيت دغن عقيده
يغ بنر برلندسكن عقيده اهلي السنه واجلماعه أَلِْيرَن
ا َألشَا ِع َرةْ دان اَلْمَاُترِيْدِيَّةْ دامل ممبنرتاس دان ممبندوغ فهمن
فميكرين سست اين دري تروس منولر ماسوق كنضري
ترخينتا اين .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة األنعام
ايات :153
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برمقصود" :دان بهاوا سسوغضوهث اينيله جالنكو (اضام
إسالم) يغ بتول لوروس ،مك هندقله كامو منوروتث ،دان
جاغنله كامو منوروت جالن( ۲يغ الءين دري إسالم)،
كران جالن( ۲يغ الءين ايت) منخراي-برايكن كامو دري
جالن اهلل ،دغن يغ دمكني ايتوله اهلل فرينتهكن كامو،
سوفايا كامو برتقوى".
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

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ
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وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

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