اورغ برتقوى مميليه ماكنن يغ حالل
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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
جك كامو بربنته-بنته (برسليسيهن) دامل سسواتو فركارا،
مك هندقله كامو مغمباليكنث كفد (كتاب) اللَّـه (القرءان)
دان (السنة) رسولث ،جك 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-سغضوه 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 اورغ
برتقوى مميليه ماكنن يغ حالل.
تقوى مروفاكن صيفت يغ ترفوجي دسيسي اللَّـه
سبحانه وتعاىل .اورغ يغ برتقوى اداله اورغ يغ فاليغ موليا
دان دكاسيهي اوليه اللَّـه سبحانه وتعاىل سرتا مندافت
جامينن كباءيقن ،كسالمنت دان كجاياءن ددنيا دان
داخرية .دانتارا خريي اورغ يغ برتقوى اين اياله مريك
يغ سنتياس ممستيكن ستياف ماكنن اتاو مينومن يغ دامبيل
اداله درفد باهن يغ حالل ،سوخي دان سالمت دماكن.
حال اين دمكني كران ماكنن دان مينومن اداله مروفاكن
كفرلوان باضي ماءنسي دان اياث تيدق ترلفس درفد باتسن
حالل حرام .مسفادن يغ دلتقكن اوليه إسالم اين باضي
ممستيكن كهيدوفن ماءنسي سنتياس برادا دامل كربكنت دان
كريضاءن اللَّـه سبحانه وتعاىل .فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل
يغ دباخاكن فد اول خطبة تادي دامل سورة البقرة ايات
 172يغ برمقصود:
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" واهاي اورڠ-اورڠ يغ براميان ماكنله دري بندا-بندا يغ
باءيق (يغ حالل) يغ تله كامي بريكن كفد كامو دان
برشكورله كفد اللَّـه جك بتول كامو هاڽ برعبادة كفدث".
معاشراملسلمني رمحكم اللَّـه،
ايات اين منجلسكن كفد كيت بهاوا اللَّـه سبحانه
وتعاىل ممرينتهكن كفد اورغ يغ براميان اضر مماكن ماكنن
يغ حالل دان باءيق كران مريك يغ مميليه ماكنن يغ حالل
اين اكن ممفراوليه باثق كباءيقنث .انتاراث اياله مريك يغ
مميليه ماكنن يغ حالل اكن مندافت ضنجرن دان فهاال درفد
اللَّـه سبحانه وتعاىل .دعاء مريك جوض اكن دفركنن اوليه
اللَّـه سبحانه وتعاىل سرتا هاتيث اكن سنتياس برسيه تنغ دان
بهاضيا .سالءين ايت ،توبوه بادن يغ تومبوه درفد ماكنن
يغ حالل جوض اكن دفليهارا درفد ايف نراك دان كهيدوفن
مريك ددنيا اكن دبركيت دان درمحيت اوليه اللَّـه سبحانه
وتعاىل .سباليقث مريك يغ مماكن ماكنن يغ حرام اكن
مندافت دوسا كران ملغضر فرينته اللَّـه سبحانه وتعاىل .تياد
كربكنت رزقي دان سنتياس تيدق اكن براس خوكوف.
دعاءث جوض اكن دتولق اوليه اللَّـه سبحانه وتعاىل دان
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عملنث تيدق دترميا سرتا تياد كتنغن دامل كهيدوفنث .دامل
سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه االمام مسلم درفد ابو
هريرة رضي اللَّـه عنه بهاواسث رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه
وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"واهاي سكالني ماءنسي ،سسوغضوهث اللَّـه ايت باءيق.
دي تيدق اكن منرميا سسواتو مالءينكن يغ باءيق .دان
سسوغضوهث اللَّـه تله ممرينتهكن كفد اورغ موءمن
سفرتي يغ دفرينتهكنث كفد فارا رسول .فرمانث :واهاي
فارا رسول! ماكنله ماكنن يغ باءيق (حالل) دان
كرجاكنله عمل صاحل .سسوغضوهث اكو مها مغتاهوءي
اف يغ كامو كرجاكن .دان اللَّـه جوض برفرمان :واهاي
اورغ يغ براميان! ماكنله رزقي يغ باءيق يغ تله كامي
رزقيكن كفد كامو .كمودين نيب صلى اللَّـه عليه وسلم
منخريتاكن تنتغ سأورغ الكي يغ تله الما برجالن كران
جاءوهث جارق يغ دمتفوهث ،سهيغض رمبوتث كوسوت،
ماساي دان بردبو .اورغ ايت مغغكت تاغنث كالغيت
سرايا بردعاء":واهاي توهنكو ،واهاي توهنكو .فدحال،
ماكننث دري بارغ يغ حرام ،مينومنث دري يغ حرام،
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فاكاينث دري يغ حرام دان دبري ماكن دغن ماكنن يغ
حرام ،مك باضاميانكه اللَّـه اكن ممفركننكن دعاءث؟".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
سباضاي اومت إسالم يغ برتقوى كيت هندقله
سنتياس مغمبيل برت دامل ممبلي ماكنن اتاو بارغن يغ
دجوال دكداي  .واالوفون كداي ترسبوت ممفامريكن
ايات سوخي القرءان الكريم اتاو كلمة دان المبغ سوخي
إسالم نامون اياث بوكن جامينن بهاوا ماكنن يغ دجوال
ايت اداله حالل دماكن .اوليه ايت ،انتارا خارا اونتوق
اومت إسالم ممستيكن سسواتو باهن ماكنن اتاو بارغن
ايت بنر حالل دان تيدق مغندوغي عنصور حرام اياله
سبلوم كيت ممبلي سسوتو ماكنن اتو بارغن كيت بوليه
مليهت لوضو حالل يغ تردافت فد باهن ماكنن دان بارغن
ترسبوت .حال اين دمكني كران فيهق كراجاءن ماللوءي
فيهق بركواس اضام تله ممفركنلكن فرسيجيلن حالل مليسيا
يغ برتوجوان اونتوق مغصحكن سسواتو باهن ماكنن دان
بارغن ايت بنر حالل دري سودوت شرع.
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انتارا كلبيهن باهن ماكنن يغ مميليقي فرسيجيلن
حالل اين اياله ستياف ماكنن اتاو راموان يغ دكلواركن
تيدق مغندوغي مان باهن درفد حيوان يغ تيدق حالل
مغيكوت حكوم شرع .ماكنن دان باهن ترسبوت جوض
تيدق مغندوغي راموان درفد باهن جنيس ،براخون دان
تيدق ممابوقكن .باهن يغ دضوناكن جوض سالمت دان
تيدق ممضرتكن .اياث دكيلغكن مغضوناكن فرالنت يغ تيدق
دمخاري اوليه باهن جنيس دان تيدق برسنتوهن،
برمخفور اتاو بردكنت دغن اف يغ تيدق حالل كتيك
فثدياءنث اتاو فثيمفنن باهن ماكنن ترسبوت.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
جوسرتو سباضاي مغاخريي خطبة فد كالي اين،
منرب ايغني مغيغتكن مجاعه سكالني ،بهاوا كسدرن اونتوق
منجاض يغ حالل برضنتوغ كفد هاتي كيت .هاث اورغ يغ
مميليقي هاتي يغ برتقوى دان تاكوتكن اللَّـه سبحانه وتعاىل
اكن ممستيكن ماكنن دان بارغن يغ دضوناكن اداله حالل.
اكن تتايف اورغ يغ فاسيق دان مميليقي هاتي يغ كوتور،
باضيث تيدق فنتيغ سام اد رزقي يغ دنعمتيث حالل اتاو
7

سباليقث كران مريك هاث ممنتيغكن كأونتوغن دان هاوا
نفسو مسات-مات .ماريله برسام-سام كيت دان اهلي
كلوارض كيت مميليه ماكنن دان بارغن يغ ممفوثاءي سيجيل
حالل .فيليهله لوضو حالل يغ دكلواركن اوليه فيهق
بركواس اضام دان دافتكن معلومت يغ بتول دان صحيح
مغناءي باهن ماكنن دان بارغن يغ حالل درفد فيهق
برواجب.
سالءين ايت ،اومت إسالم جوض دضسا اونتوق
مغمبيل فلواغ دغن موجودكن سباثق موغكني فركيلغن
حالل اونتوق مغحاصيلكن فلباضاي باهن ضوناءن دان
ماكنن حالل دفاسرن اضر اياث بوليه دمنفعتكن اوليه اومت
إسالم ددامل نضري دان دلوار نضارا .مسوض اوسها فارا فنياض
دان فارا اوسهاوان يغ مغحاصيلكن ماكنن يغ حالل دان
مماسركن كفد اومت إسالم اكن مندافت كربكنت،
كأونتوغن دان ضنجرن يغ بسر دسيسي اللَّـه سبحانه
وتعاىل .فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل سورة املائدة ايات
:88

8

ﭐﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃ ﲄﲅﲆﲇﲈ
ﲉﲊ

برمقصود" :دان ماكنله دري رزقي يغ تله دبريكن اللَّـه
كفد كامو ،ياءيت يغ حالل الضي باءيق دان برتقوى له
كفد اللَّـه يغ كفداث سهاج كامو براميان".
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