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ﭩﮇ ﮫﮃكتَابه ﮚ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ
ﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (النساء)59:

برمقصود" :واهاي اورغ يغ براميان ،طاعتله كامو كفد اهلل
دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 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 براميان
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 كتقواء ن كفد اهلل سبحانه
وتعاىل دغن برسوغضوه ملقساناكن سضاال فرينتهث دان
منيغضلكن سضاال الرغنث .موده-مودهن كيت مندافت
رمحة دان كربكنت هيدوف ددنيا دان دأخرية .خطبة فد
2

كالي اين اكن ممفركاتاكن تاجوق تولوغ منولوغ دامل
كباءيقن.
اسالم مروفاكن اضام يغ بوكن سقدر هاث مغاتور
هوبوغن مأنسي دغن اهلل سبحانه وتعاىل سهاج ،اكن تتايف
جوض مغاتور هوبوغن سسام مأنسي .حال اين دمكني
كران دامل منجالين كهيدوفن اين مأنسي تيدق بوليه
هيدوف سخارا برسنديرين تنفا ممرلوكن بنتوان دان
كرجاسام اورغ الين .اين برمعنى صفة تولوغ منولوغ
مروفاكن عمالن يغ امت دتيتيق برتكن دامل اسالم باضي
ممبنتو مأنسي منجالين كهيدوفن يغ لبيه باءيق دان دافت
ممبينا هوبوغن سسام مأنسي .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل يغ
دباخكن فد أول خطبة تادي دامل سوره املائدة ايات  2يغ
برمقصود:
"...دان هندقله كامو برتولوغ-تولوغن اونتوق ممبوات
كباجيكن دان برتقوى دان جاغنله كامو برتولوغ-تولوغن
فد مالكوكن دوسا معصية دان فنخروبوهن دان برتقوى
له كفد اهلل ،كران سسوغضوهث اهلل مها برت عذاب
سيقساث (باضي سسيافا يغ ملغضر فرينتهث)".
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دامل ايات اين اهلل سبحانه وتعاىل تله ممرينتهكن كفد
اومت مأنسي اونتوق ساليغ ممبنتو دامل كباءيقن دان مالرغ
سام سكالي اونتوق ساليغ ممبنتو دامل مالكوكن فربواتن
دوسا.
معاشراملسلمني رمحكم اهلل،
عمالن تولوغ-منولوغ دامل كباءيقن مروفاكن
سواتوكواجيفن يغ فرلو دالكوكن اوليه اورغ يغ براميان
بهكن عمالن ترسبوت انتارا صفة يغ ترفوجي دامل اسالم.
صفة اين اكن دافت ممبنتو دان مريغنكن بنب مريك يغ سدغ
مغهاديف كسوسهن دان كسوكرن .دغن خارا تولوغ-
منولوغ جوض كيت اكن دافت ممبينا هوبوغن باءيق سسام
مأنسي سفرتي دافت مموفوق صفة كاسيه سايغ،
برتغضوغجواب دان سيكف مغمبيل برت سرت فريهاتني
دامل كالغن مشاركت.
بضيندا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سنديري اداله
مروفاكن خونتوه مأنسي يغ ترباءيق دامل مغمالكن صفة
تولوغ منولوغ اين .بضيندا امت سوك اونتوق منولوغ
اورغ الين ،تيدق اد سواتو كباءيقن فون مالءينكن تله
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دتوجنوقكن اوليه بضيندا دان تيدق اد سواتو كجاهنت فون
مالءينكن تله دخضه دان دايغتكن اوليهث .دامل سبواه
حديث يغ دروايتكن اوليه االمام مسلم درفد ابو هريره
رضي اهلل عنه بهاواسث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
برسبدا يغ برمقصود:
"بارغ سيافا يغ ملفسكن درفد سأورغ موءمن سواتو
كسوسهن دري كسوسهن دنيا مك اهلل سبحانه تعاىل
اكن ملفسكن دريث ساتوكسوسهن دري كسوسهن
هاري قيامة .دان بارغ سيافا يغ مريغنكن أتس سأورغ يغ
كسولينت مك اهلل سبحانه اكن ممودهكن أتسث ددنيا دان
دأخرية .دان بارغ سيافا يغ منوتوف (عاءيب) سأورغ
مسلم مك اهلل سبحانه تعاىل اكن منوتوف (عاءيبث) ددنيا
دان دأخرية .دان اهلل سبحانه تعاىل اكن منولوغ سأورغ
همبا سالما همبا ايت منولوغ ساوداراث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
انتارا كلبيهن عمالن تولوغ منولوغ اين اياله كيت
دافت مثلمي دان مراساءي كسوسهن اورغ الءين.
كهيدوفن كيت اكن دفنوهي راس برشكور ،بهاضيا دان
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اكن دجاوهكن درفد فراساءن سومبوغ سرتا صفة
ممنتيغكن ديري سنديري .كيت جوض دافت بركوغسي
سضاال نعمت يغ اهلل سبحانه وتعاىل بريكن دغن اورغ
الءين دمي ممليهارا هوبوغن سسام مأنسي .دامل سبواه
حديث يغ دروايتكن اوليه االمام الطرباني بهاواسث رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"مأنسي يغ فاليغ دخينتاءي اوليه اهلل اداله يغ فاليغ برمنفعة
اونتوق مأنسي .دان عمالن يغ فاليغ دخينتاءي اوليه اهلل
اداله كضمبرياءن يغ اغكاو ماسوقكن كهاتي سأورغ
موءمني ،اتاو اغكاو هيلغكن ساله ساتو كسوسهنث ،اتاو
اغكاو ممبايركن هوتغث ،اتاو اغكاو هيلغكن كالفرنث .دان
اكو برجالن برسام ساوداراكو اونتوق ممنوهي كفرلوانث
ايت لبيه اكو خينتاءي درفد براعتكاف دمسجد النبوي
سالما سبولن الماث".
اوليه ايت سباضاي اومت اسالم يغ فريهاتني،
سواجرث كيت فرلو مغمالكن صفة تولوغ منولوغ دان بنتو
ممبنتو اين .كيت هندقله منوجنوقكن سيكف فريهاتني دان
بلس كاسيهن ترهادف مريك يغ ممرلوكن بنتوان باضي
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ممربيكن كضمبرياءن كفد مريك .جاديله اومت يغ ضمر
ممربي منفعة كفد اورغ الءين دغن مغضوناكن كلبيهن
علمو ،هرتا دان تناض يغ كيت ميليكي اونتوق ممبنتو دان
ممربي كباءيقن كفد اورغ الءين .سيكف اين جاغن
دحدكن فد وقتو دان كأداءن ترتنتو سهاج بهكن اياث
هندقله سنتياس دجاديكن بوديا دامل كهيدوفن كيت.
فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة الذاريات ايات  19يغ
برمقصود:
"دان فد هرتا مريك( ،اد فوال بهاضني يغ مريك تنتوكن
منجادي) حق اونتوق اورغ ميسكني يغ ممينتا دان اورغ
ميسكني يغ مناهن ديري (درفد ممينتا)".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
سخارا روموسن باضي مغأخريي خطبة فد كالي
اين ،منرب ايغني مغيغتكن فارا مجاعه سكالني بهاوا
سسوغضوهث جالن كباءيقن ايت ساغتله باثق دان
دانتاراث اداله ممبنتو ممنوهي كفرلوان مأنسي .دسكليليغ
كيت راماي مأنسي يغ ممرلوكن فرتولوغن دان بنتوان .اد
دانتارا مريك يغ ممرلوكن بنتوان هرتا ،اد يغ ممرلوكن بنتوان
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تناض دان سباضايث .ماريله كيت منجادي مشاركت يغ
سنتياس مغمالكن بوديا تولوغ منولوغ دان بروسهاله ممربي
بنتوان كفد مريك يغ ممرلوكن مغيكوت كممفوان كيت.
جاديله مشاركت يغ ممربي منفعة كفد مأنسي دان ايلقكن
منجادي مشاركت يغ تراللو ممنتيغكن ديري سنديري.
فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة النساء ايات :85
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برمقصود" :سسيافا يغ ممربيكن شفاعة يغ باءيق نسخاي
دي اكن ممفروليه بهاضني (فهاال) درفدث دان سسيافا يغ
ممربيكن شفاعة يغ بوروق ،نسخاي دي اكن مندافت
بهاضني (دوسا) درفدث دان (ايغتله) اهلل مها كواس اتس
تياف سسواتو".
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ اوناَـف اع ِ َ
ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ
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ِت اال اوتا ُهَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اِيَ
ينَ او اَ
ﰁفَ اياَف ْو ازَٱلْ ُم ْس تاَغف ِر اَ
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