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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 ،مكـ
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 برتقوى كفد اللَّـه سبحانه وتعاىل دغن
سبنر-بنر تقوى دغن ملقساناكن سضاال فرينتهث دان
منيغضلكن سضاال الرغنث .موده-مودهن كيت مندافت
رمحة دان كربكنت هيدوف ددنيا دان داخرية .خطبة فد
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كالي اين اكن مغهوريكن تاجوق فركوكوهكن موافقة
سسام اهلي مشاركت.
كمعمورن دان كأمانن يغ دنعميت هاري اين اداله
ساله ساتو نعمت اللَّـه سبحانه وتعاىل يغ دخافاي منروسي
كموافقنت دان فرفادوان هيدوف دامل كالغن مشاركت.
سسبواه نضارا تيدق موغكني بوليه ممبينا كقواتن دامل اف
جوا بيدغ سكالي فون ،جك اغضوتا مشاركتث برفخه بله.
نعمت اين مستيله دفليهارا دان دجاض سوفاي اياث تروس
ككل دان دافت دواريثي اوليه ضولوغن يغ اكن داتغ.
فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل يغ دباخاكن فد اول خطبة تادي
دامل سورة ال عمران ايات  103يغ برمقصود:
"دان برفضغ تضوهله كامو سكالني كفد تالي اللَّـه (اضام
إسالم) دان جاغنله كامو برخراي-براي دان كنغله نعمت
اللَّـه كفد كامو كتيك كامو برموسوه-موسوهن (مساس
جاهلية دهولو) ،اللو اللَّـه مثاتوكن دانتارا هاتي كامو
(سهيغض كامو برساتو-فادو دغن نعمت إسالم) ،مك
منجاديله كامو دغن نعمت اللَّـه ايت اورغ إسالم يغ
برساودارا دان كامو دهولو تله برادا د تفي جورغ نراك
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(دسببكن ككفورن كامو مساس جاهلية) ،اللو اللَّـه
سالمتكن كامو دري نراك ايت (دسببكن نعمت إسالم
جوض) .دمكينله اللَّـه منجلسكن كفد كامو ايات
كرتاغنث ،سوفاي كامو مندافت فتوجنوق هدايتث".
معاشر املسلمني رمحكم اللَّـه،
سسوغضوهث كموافقنت سسام اهلي مشاركت ايت
امت فنتيغ كران دامل منجالين كهيدوفن برمشاركت،
ماءنسي امت ساليغ ممرلوكن انتارا ساتو سام الءين .اوليه
ايت ،إسالم امت مغضالقكن كفد اومتث اضر سنتياس ممبينا
هوبوغن يغ باءيق سسام قوم قرابة ،صحابة هنداي ،جرين
تتغض دان مشاركت سكليليغ .هوبوغن كموافقنت سسام
مشاركت اين مروفاكن نيالي يغ خوكوف برهرض،
سباضاميان فريبهاس ماليو يغ مثاتاكن "بولت اير كران
فمبنتوغ ،بولت ماءنسي كران موافقة" .كموافقنت دامل
مشاركت جوض مروفاكن ساله ساتو كوخني كفد كأمانن
دان كبهاضياءن دامل كهيدوفن دنضارا كيت .تنفا كوخني
اين ،مشاركت اكن هيدوف دامل كأداءن مغيكوت هاوا
نفسو ،تياد فرتيمبغن ،تياد صيفت كسوفنن ،هيلغ نيالي
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مورني يغ اخريث اكن ممباوا كفد فرسغكتاءن دان
فرموسوهن سسام ماءنسي.
سالءين ايت ،كموافقنت دامل مشاركت جوض بوكن
سقدر ممليهارا هوبوغن باءيق سسام اورغ إسالم سهاج،
بهكن هوبوغن يغ باءيق اين هندقله مليفوتي كفد قوم يغ
بوكن إسالم .حال اين كران ددامل سجاره إسالم تله
منخاتتكن بهاوا بضيندا رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم
تله ممبينا هوبوغن يغ باءيق دغن مشاركت يهودي كتيك
ممرينته دمدينه .واالوفون مريك بربيذا اضام نامون حق
مريك سباضاي اهلي مشاركت سنتياس دجاض دان تيدق
دخروبوهي.
جك كيت مليهة ددامل سجاره نضري جوهر فوال،
باضي ممليهارا هوبوغن مشاركت يغ بربيلغ قوم دان اضام،
املرحوم سلطان ابو بكر كتيك ممرينته نضري جوهر تله
منختوسكن ساتو سلوضن ياءيت "موافقة ايت بركت"
سباضاي داسر اونتوق مغوكوهكن فرفادوان دان
كرجاسام يغ ارت سسام رعيت جوهر يغ بربيلغ قوم.
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سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
اوليه ايت ،جلس كفد كيت بهاوا كموافقنت دامل
مشاركت اين مروفاكن سندي دان توجنغ كفد كقواتن
سسبواه نضارا ،باضي منجامني كهرمونني دان كسجهرتاءن
هيدوف ماءنسي .ايكنت كموافقنت اين هندقله سنتياس
دجاض دان دفركوكوه ،اضر اياث تروس برفنجاغن دان
دافت دنعميت سخارا برسام .انتارا خريي يغ فنتيغ اونتوق
مغوكوهكن كموافقنت اين اياله ،اومت إسالم فرلو برسام-
سام برساتو منطاعيت فرينته اللَّـه سبحانه وتعاىل دان بضيندا
رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم .حال اين دمكني كران،
كموافقنت اومت إسالم اين بوكن سقدر برلندسكن كفد
مساغت فرقومن ،بغسا دان ورنا كوليت مسات-مات ،اكن
تتفي كساتوان اين هندقله دفركوكوه برلندسكن فضغن
توحيد دان كأميانن كفد اللَّـه سبحانه وتعاىل دان كفد
بضيندا رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم .فرمان اللَّـه
سبحانه وتعاىل دامل سورة األعراف ايات  96برمقصود:
"دان (توهن برفرمان الضي) :كالو سكرياث فندودوق
نضري ايت ،براميان سرتا برتقوى ،تنتوله كامي اكن
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ممبوكك كفد مريك (فينتو فغورنياءن) يغ مليمفه-ليمفه
بركتث ،دري الغيت دان بومي .تتايف مريك مندوستاكن
(رسول كامي) ،اللو كامي تيمفاكن مريك دغن عذاب
سيقسا دسببكن اف يغ مريك تله اوسهاكن".
ستياف اهلي مشاركت جوض فرلو برفضغ كفد
فنديرين كطاعنت كفد "أوىل األمر" ،ياءيت كطاعنت كفد
فمرينته .اين مروفاكن انتارا كوخني اساس كفد كموافقنت
سسبواه نضارا ،سكرياث فنديرين اين تيدق دجاض ،اياث
بوليه ممباوا كفد هيلغث كفرخاياءن رعيت كفد فمرينته،
يغ اخريث اكن ممباوا كفد كتيدق ستابيلن نضارا .سالءين
ايت ،باضي مغوكوهكن كموافقنت اين ،اهلي مشاركت
جوض هندقله ممربيكن تومفوان كفد كضياتن يغ بوليه
مثاتوفادوكن مشاركت .ايلقكن فربواتن يغ بوليه
منختوسكن كتيدق هرمونني دان عملكنله صيفت مليا
دامل مشاركت ،سفرتي صيفت مغمبيل برت ،فريهاتني،
بكرجاسام ،بنتو ممبنتو ،ساليغ مغحرميت ،برتولق انسور دان
سباضايث .صيفت سفرتي اينله يغ اكن دافت ممفركوكوه
دان مغواتكن الضي كموافقنت دان كقواتن سسبواه نضارا.
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سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
جوسرتو سباضاي مغاخريي خطبة فد كالي اين،
منرب ايغني مغيغتكن كفد مجاعه سكالني بهاوا اضام إسالم
اداله اضام يغ ساغت منيتيق برتكن كموافقنت دان كأمانن
سرتا مالرغ كراس اف جوا بنتوق فرفخاهن .كموافقنت
اين هندقله سنتياس دفليهارا دان ساغت مهل هرضاث،
كران كموافقنت مروفاكن توجنغ كفد فرفادوان،
كمعمورن دان كسجهرتاءن نضارا .ماريله برسام-سام
كيت ممفركوكوه كموافقنت دكالغن رعيت خصوصث
رعيت بغسا جوهر دان سنتياسله برهاتي-هاتي دغن
سبارع بنتوق خوباءن اونتوق مغضوضت دان مروسقكن
كهرمونني مشاركت دنضري يغ ترخينتا اين .فرمان اللَّـه
سبحانه وتعاىل دامل سورة األنبياء ايات  92هيغض :93
ﭐ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒﱓ ﱔ
ﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝ

برمقصود" :سسوغضوهث اضام إسالم اينله اضام كامو،
أضام يغ ساتو اساس فوكوقث ،دان اكوله توهن كامو; مك
مسبهله كامو اكن داكو( .كباثقن ماءنسي ماسيه
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برسليسيهن) دان برفخه-بله دامل اوروسن اضام مريك;
(ايغتله) مريك سكالني مسواث اكن كمبالي كفد كامي
(اونتوق منرميا بالسن).
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