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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
ممفركاساكن اوسها دعوه.
تغضوغجواب سسأورغ مسلم بوكن هاث
ملقساناكن فرينته اللَّـه سبحانه وتعاىل دان مغيكوتي اف يغ
داجركن اوليه بضيندا رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم
سهاج ،اكن تتايف تغضوغجواب سأورغ مسلم جوض
هندقله مثمفايكن سسواتو علمو اونتوق ممباوا ماءنسي
كجالن هيدوف إسالم .حال اين برتفنت دغن فرمان اللَّـه
سبحانه وتعاىل يغ دباخاكن فد اول خطبة تادي دامل سورة
ال عمران ايات  110يغ برمقصود:
"كامو (واهاي اومت حممد) اداله سبايق-باءيق اومت يغ
دالهريكن باضي (فاءيده) اومت ماءنسي( ،كران) كامو
مثوروه بربوات سضاال فركارا يغ باءيق دان مالرغ درفد
سضاال فركارا يغ ساله (بوروق دان كجي) سرتا كامو فوال
براميان كفد اللَّـه (دغن سبنر-بنر اميان) دان كاالوله اهلي
كتاب (يهودي دان نصراى) ايت براميان (سباضاميان يغ
مسستيث) ،تنتوله (اميان) ايت منجادي باءيق باضي مريك.
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(تتايف) دانتارا مريك اد يغ براميان دان كبثقن مريك اورغ
يغ فاسيق".
معاشراملسلمني رمحكم اللَّـه،
متأخري اين كيت دافيت ايسو فثليويغن عقيدة دان
فالكوان يغ برتنتاغن دغن شريعة ،سرتا كرونتوهن اخالق
سوده سريغ كدغرن دامل مشاركت كيت .فركارا اين
سكرياث تيدق دكاول سوده فسيت بوليه ممباوا كفد
كروسقن عقيدة دان كأميانن سسأورغ يغ اخريث اكن
مغهيلغكن نيالي إسالم دامل كهيدوفن مشاركت .اوليه
ايت اومت إسالم فرلو برساتو فادو مماءينكن فرانن اونتوق
مغاجق ماءنسي كمبالي كفد اجران إسالم يغ سبنر .انتارا
اوسها يغ فرلو دالكوكن اياله اومت إسالم هندقله
ممفركاساكن فرانن دعوه دامل كهيدوفن مشاركت .حال
اين دمكني كران اوسها دعوه اين مروفاكن توضس اوتام
فارا رسول دامل مثيباركن إسالم دموك بومي اين .اياث
ساغت دفرلوكن باضي ممبنتو ماءنسي كمبالي كفد فطره
منجادي همبا اللَّـه يغ سبنر.
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فركاتان دعوه اين براصل درفد فركاتاءن عرب يغ
برارتي مغاجق ،مثرو ،منجمفوت دان ممغضيل .انتارا
توجوان دعوه اين اياله اونتوق مغاجق ماءنسي كأره
كباءيقن دان منخضه ماءنسي درفد مالكوكن كموغكرن.
دعوه جوض برتوجوان انتوق مغاجق ماءنسي مغملكن
نيالي إسالم باضي ممبنتوق ماءنسي منجادي همبا يغ
طاعة كفد اللَّـه سبحانه وتعاىل .اوسها دعوه اين مروفاكن
كواجيفن يغ دفرتغضوغجوابكن كفد اومت إسالم
سلوروهث تنفا كخوالي مغيكوت كممفوان دان
كأوفاياءن ماسيغ  .حال اين دجلسكن سباضاميان دامل
فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل سورة ال عمران ايات 104
يغ برمقصود:
"دان هندقله اد دانتارا كامو ساتو فواق يغ مثرو (بردعوه)
كفد كباجيكن (مغمبغكن إسالم) دان مثوروه بربوات
سضاال فركارا يغ باءيق ،سرتا مالرغ درفد سضاال يغ ساله
(بوروق دان كجي) دان مريك يغ برصيفت دمكني اياله
اورغ يغ برجاي".
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سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
باضي ممستيكن اوسها دعوه اين دافت دالكوكن
سخارا برتروسن دان دافت ممربيكن كباءيقن كفد
مشاركت ،مك دعوه هندقله دالكوكن مغيكوت
سباضاميان يغ تله دتوجنوقكن اوليه بضيندا رسول اللَّـه صلى
اللَّـه عليه .حال اين دمكني كران خارا يغ داجركن اوليه
بضيندا اداله سبايق-باءيق بنتوق دعوه .انتاراث بضيندا
بردعوه مغضوناكن فندكنت حكمة دان نصيحة يغ باءيق
ياءيت دغن مغضوناكن توتور كات يغ باءيق دان ممافركن
اخالق يغ ترفوجي .سيكف يغ اد فد ديري بضيندا اينله
انتارا فثبب اضام إسالم دافت دترميا اوليه اومت ماءنسي.
فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل سورة النحل ايات  125يغ
برمقصود:
"سروله كجالن توهنمو (واهاي حممد) دغن حكمة
كبيجقسناءن دان نصيحت فغاجرن يغ باءيق دان برحبثله
دغن مريك (يغ اغكاو سروكن ايت) دغن خارا يغ لبيه
باءيق; سسوغضوهث توهنمو دياله جوا يغ لبيه مغتاهوءي
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اكن اورغ يغ سست دري جالنث دان دياله جوا يغ لبيه
مغتاهوءي اكن اورغ يغ مندافت هداية فتوجنوق".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
سسوغضوهث مريك يغ منجالنكن اوسها دعوه اين
اكن ممفراوليه باثق كلبيهنث ،انتاراث مريك اكن دمولياكن
سرتا دبريكن ضنجرن يغ بسر دسيسي اللَّـه سبحانه وتعاىل
سباضاميان حديث يغ دروايتكن اوليه االمام مسلم بهاواسث
بضيندا رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه برسبدا يغ برمقصود:
"بارغ سيافا يغ دافت منوجنوقكن سسواتو فركارا يغ باءيق
مك اي اكن مندافتكن فهاال درفد فربواتن باءيقث
ترسبوت ،دان اي جوض مندافتكن فهاال دري اورغ يغ
مغيكوتيث سلفسث ،تنفا دكورغكن فهاال مريك سديكيت
فون".
نامون بضيتو فد زمان يغ دفنوهي فلباضاي كماجوان
اين اوسها دعوه يغ دالكوكن تيدق هاث ترحد كفد
متفت ترتنتو سهاج سفرتي مثمفايكن علمو اضام
دمسجد ،سوراو ،فوست علمو دان سباضايث .اكن تتايف
فد زمان يغ سربا ماجو اين فثمفاين دعوه فرلو دفلباضايكن
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دغن معضوناكن فرالنت فرهوبوغن يغ تركيين دعامل ماي.
انتوق منخافاي فركارا ترسبوت مريك يغ منجالنكن
اوسها دعوه اين فرلو ملغكفكن ديري دغن فلباضاي علمو
دان كماهرين مغيكوت كفرلوان مشاركت ماس كيين.
نامون بضيتو دامل مثمفايكن دعوه ماللوءي عامل ماي
اين ،فرلو دايغت بهاوا كيت هندقله سنتياس برهاتي-هاتي
دامل مثالوركن علمو خصوصث مليبتكن اجرن إسالم .حال
اين دمكني كران معلومت اضام يغ تراللو تربوك دان بيبس
تنفا تافيسن بوليه مغوندغ ككلريوان دان كخالروان كفد
سستغه فغضونا دامل مندافتكن علمو ترسبوت .اوليه ايت
اومت إسالم هندقله سنتياس منلييت دان مثليديقي ترلبيه
دهولو علمو دان معلومت يغ ايغني دمسفايكن دان
دكوغسيكن .مريك يغ مثمفايكن دعوه اين فرلو ممبوات
روجوعكن ترلبيه دهولو كفد سومرب يغ بنر اتاو مروجوع
كفد فيهق بركواس اضام باضي ممستيكن كبنرن دان
كصحيحن دامل مثمفايكن دعوه كفد اومت إسالم.
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سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
جوسرتو سباضاي مغاخريي خطبة فد كالي اين،
منرب ايغني مثرو مجاعه سكالني ،ماريله كيت برسام-سام
ممفركاساكن اوسها دعوه دامل مشاركت كيت كران
اوسها دعوه اين بوكن هاث دفيكول اوليه فيهق بركواس
اضام اتاو بادن فرتوبوهن إسالم سهاج .بهكن اوسها
دعوه هندقله دالكوكن سخارا برسام دمي ممليهارا دان
ممرتبتكن سرتا مندولتكن اضام إسالم ايت سنديري .فرمان
اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل سورة فصلت ايات :33
ﭐ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ
ﱸﱹ

برمقصود" :دان تيدق اد يغ لبيه باءيق فركاتاءنث درفد
اورغ يغ مثرو كفد (مغإساكن دان مماتوهي فرينته) اللَّـه،
سرتا دي سنديري مغرجاكن عمل يغ صاحل ،مسبيل
بركات :سسوغضوهث اكو اداله درفد اورغ إسالم (يغ
برسراه بولت كفد اللَّـه)".
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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 اوت ا ُهَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اِيَ
ينَ او اَ
ﰁ فايااَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس َتاغ ِف ِر اَ
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