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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 ،جكـ 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
وسفادا ضولوغن منافق دامل مشاركت.
ضولوغن منافق مروفاكن ضولوغن يغ برفورا-فورا
مالهريكن كأميانن كفد اللَّـه سبحانه وتعاىل اكن تتايف
هاتيث تتف كفور .منوروت القرءان اورغ منافق اياله مريك
يغ مغاكو براميان كفد اللَّـه سبحانه وتعاىل دان كفد بضيندا
رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم ،نامون هاتيث تيدق
اخالص دان منولق فغاكوان ايت .فرمان اللَّـه سبحانه
وتعاىل يغ دباخاكن فد اول خطبة تادي دامل سورة املائدة
ايات  61يغ برمقصود:
"دان افابيال مريك (اورغ يهودي اتاو منافق ايت) داتغ
كفد كامو ،مريك بركات :كامي تله براميان .فدحال
سسوغضوهث مريك ايت ماسوق منموءي كامو دغن
ككفورنث دان سسوغضوهث مريك كلوار (دري سيسي
كامو) دغن ككفورنث جوض دان (هندقله مريك ايغت)،
اللَّـه لبيه مغتاهوءي اكن اف يغ مريك مسبوثيكن".
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معاشراملسلمني رمحكم اللَّـه،
سباضاي اورغ يغ براميان كيت فرلو سنتياس
برهاتي-هاتي دان بروسفادا دغن ضولوغن منافق يغ اد دامل
كالغن مشاركت فد هاري اين .واالوفون نام دان فريبادي
مريك بربيذا ،نامون صيفت دان فمباواءن مريك سام
سهاج .ضولوغن اين تراللو بربهاي كران فد ظاهريث
مريك براضام إسالم اكن تتايف سباليقث مريكله يغ ممباوا
كروسقن دان كبوروقن كفد اضام إسالم ايت سنديري.
فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل سورة النساء ايات  143يغ
برمقصود:
"مريك بركأداءن راضو (تيدق ممفوثاءي فنديرين يغ تتف)
انتارا (اميان دان كفور) ايت; مريك تيدق برفيهق تروس
كفد ضولوغن (كافري) دان تيدق فوال برفيهق كفد
ضولوغن (يغ براميان) دان سسيافا يغ دسستكن اوليه اللَّـه،
مك اغكاو (واهاي حممد) تيدق سكالي-كالي اكن
مندافت جالن اونتوق (مثالمتكن) دي".
انتارا خريي ضولوغن منافق ماس كيين اياله مريك
يغ سريغ مراضوءي كبنرن القرءان دان السنه .مريك
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مغغضف ايات القرءان سقدر باهن باخاءن مسات-مات
دان مغغضف ايات القرءان سباضاي فغهالغ اونتوق
منخافاي كسنغن دنياوي .دري سودوت عبادة فوال
ضولوغن منافق اين سنتياس براس برت اونتوق مالكوكن
عمل عبادة خصوصث عبادة صالة .باضي مريك عبادة
تيدق فنتيغ دان تيدق منداتغكن كأونتوغن اف  .جك
مريك مغرجاكن عبادة توجوانث هاث اونتوق منوجنوقكن
بهاوا مريك سأورغ يغ براميان .حال اين برتفنت دغن فرمان
اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل سورة النساء ايات  142يغ
برمقصود:
"سسوغضوهث اورغ منافق ايت مالكوكن تيفو داي
(ترهادف اضام) اللَّـه (دغن فربواتن فورا براميان سدغ
مريك كافري فد باطينث) دان اللَّـه فوال تتف ممبالس تيفو داي
مريك (دغن ممبياركن مريك دامل كأداءن منافق) .مريك
فوال افابيال برديري هندق مسبهيغ ،مريك برديري دغن
مالس .مريك (هاث برتوجوان) رياء (ممفرليهتكن مسبهيغث)
كفد ماءنسي (سوفاي دسغك بهاوا مريك اورغ يغ
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براميان) دان مريك فوال تيدق مغيغاتي اللَّـه (دغن مغرجاكن
مسبهيغ) مالءينكن سديكيت سكالي (جارغ )".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
ضولوغن منافق اين جوض سريغ ممنتيغكن كفنتيغن
دنياوي مسات-مات .جك دي مالكوكن سسواتو
كباءيقن ،دي اكن مغهارفكن كباءيقن ايت دبالس دان
دفندغ موليا اوليه ماءنسي سرتا برصيفت رياء دامل ستياف
فربواتن يغ مريك الكوكن .سخارا ظاهري مريك اكن منفق
سأوله-اوله باثق مالكوكن كباجيقن اكن تتايف حقيقتث
مريك هاث برفورا-فورا سهاج .حال اين سالرس دغن
حديث يغ دروايتكن اوليه االمام امحد درفد ابو هريرة
رضي اللَّـه عنه بهاواسث بضيندا رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه
وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"سسوغضوهث ماءنسي يغ فاليغ بوروق اداله فميليك دوا
وجه (منافق)  ،داتغ كفد ساتو ضولوغن دغن ساتو وجه،
دان كفد ضولوغن يغ الءين دغن وجه يغ الءينث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
6

سالءين ايت ضولوغن منافق اين جوض ممفوثاءي
صيفت اغضن برتوبة .باضي مريك برتوبة اتاو تيدق سام
ساج .هاتي مريك تيدق فرنه ترتاريق اونتوق منسوخيكن
ديري واالوفون نصيحت دان اجقن برتوبة تله مسفاي
كتليغا مريك .حال اين برتفنت دغن فرمان اللَّـه سبحانه
وتعاىل دامل سورة البقرة ايات  17هيغض  18يغ برمقصود:
"فربنديغن حال مريك ( ضولوغن يغ منافق ايت) ساماله
سفرتي اورغ يغ مثاالكن ايف; افابيال ايف ايت منراغي
سكليليغث( ،تيبا ) اللَّـه هيلغكن خهاي (يغ منراغي) مريك
دان دبياركنث مريك دامل ضلف-ضليتا ،تيدق دافت مليهت
(سسواتو فون) .مريك (سأوله-اوله اورغ يغ) فكق ،بيسو
دان بوتا; دغن كأداءن ايت مريك تيدق دافت كمبالي
(كفد كبنرن)".
جوسرتو سباضاي مغاخريي خطبة فد كالي اين،
منرب ايغني مثرو مجاعه سكالني اضر سنتياس برهاتي-هاتي
دغن صيفت ضولوغن منافق اين .ماريله كيت سام
مغملكن دعاء يغ داجركن اوليه بضيندا رسول اللَّـه صلى
اللَّـه عليه وسلم باضي مغهيندركن ديري درفد صيفت اين
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سباضاميان حديث يغ دروايتكن اوليه االمام ابو داود درفد
ابو هريرة رضي اللَّـه عنه بهاواسث بضيندا رسول اللَّـه صلى
اللَّـه عليه وسلم فرنه بردعاء:
الشقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ اْ َألخْالَقِ"
"اللَّـهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ِّ
برمقصود" :يا اللَّـه اكو برليندوغ دغن مو درفد فرباهلن،
صيفت منافق دان اخالق يغ بوروق".
مسوض اللَّـه سبحانه وتعاىل ممليهارا ،منجاض دان
مليندوغي ديري كيت ،كلوارض كيت دان اومت إسالم
كسلوروهنث درفد صيفت اين .فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل
دامل سورة النساء ايات :145
ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ

برمقصود" :سسوغضوهث اورغ منافق ايت دمتفتكن فد
تيغكنت يغ تركباوه سكالي دري (الفيسن دامل) نراك دان
اغكاو تيدق سكالي-كالي اكن مندافت سسيافا فون يغ
بوليه منولوغ مريك".
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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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