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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 هرضاءي فغوربانن
رسول اللَّـه ترهادف إسالم.
احلمد اللَّـه فد هاري اين كيت سوده مماسوقكي بولن
ربيع األول يغ مروفاكن انتارا بولن يغ فنتيغ باضي اومت
إسالم كران فد بولن اين الهريث جوجنوغن بسر كيت
ياءيت بضيندا نيب حممد صلى اللَّـه عليه وسلم .سسوغضوهث
بضيندا رسول صلى اللَّـه عليه وسلم مروفاكن ماءنسي يغ
برتغضوغجواب دامل مثيباركن إسالم سهيغض اضام إسالم
تله دكنلي دان منجادي اضام يغ دانوتي كباثقن ماءنسي
ددنيا هاري اين.
نامون بضيتو فرلو دايغت فرجواغن بضيندا رسول
اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم دامل منضقكن اضام إسالم اين
بوكنله فركارا يغ موده دالكوكن ،كران جك كيت
مغحياتي سرية فرجواغن بضيندا ،كيت دضمربكن اكن
كفرينت ،كسوسهن دان كسوكرنث ،نامون دهاروغي دغن
كتابهن دان كصربان يغ امت تغضي تاهفث اوليه بضيندا دامل
مثمفايكن دعوه إسالميه اين .سفنجغ فرجالنن دعوه
بضيندا دامل منضقكن اضام إسالم اين ،بضيندا تيدق ترلفس
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برهادفن دغن خاخني دان خرخاءن اوليه مريك يغ مننتغ
اضام إسالم .توبوه بادن دان جيوا بضيندا جوض سوده بياسا
منرميا ككاسرن دان سريغ دساكييت دغن فلباضاي خارا
اوليه اورغ يغ ممبنخيث .نامون دغن كقواتن كأميانن كفد
اللَّـه سبحانه وتعاىل ،بضيندا تتف منمفوهيث دان برجواغ
مغهاديف سضاال اوجني يغ داتغ دمي ممفرتاهنكن اضام
إسالم .فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل يغ دباخكن فد اول خطبة
تادي دامل سورة الفتح ايات  28يغ برمقصود:
"(اللَّـه يغ مثاتاكن ايت) دياله يغ تله مغوتوس رسولث (حممد
صلى اللَّـه عليه وسلم) دغن ممباوا هداية فتوجنوق دان اضام
يغ بنر (اضام إسالم) ،سوفاي دي ممنغكنث دان منيغضيكنث
اتس سضاال باواءن اضام يغ الءين; دان خوكوفله اللَّـه
منجادي سقسي (تنتغ كبنرن اف يغ دباوا اوليه رسولث
ايت)".
معاشر املسلمني رمحكم اللَّـه،
سجاره تله منخاتتكن بهاوا دامل ممفرجواغكن اضام
إسالم اين ،بضيندا رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم تيدق
كسأورغن ،بهكن فارا صحابة سنتياس برسام-سام بضيندا
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مغوربنكن ثاوا ،تناض دان هرتا اونتوق تروس منجوجنوغ
تيغضي اضام إسالم يغ مليا اين .مريك مسوا برجواغ بوكن
اونتوق هرتا دان فغكت ،اكن تتايف دمي منروسكن
كلغسوغن شعار اضام يغ بنر دسيسي اللَّـه اين.
سسوغضوهث كتيغضني اميان فارا صحابة اين تياد تولوق
فرساماءنث ،بربنديغ دغن مان اومت سسوده مريك،
كران ايت إسالم مغيعرتاف بهاوا اومت إسالم يغ هيدوف
فد زمان بضيندا رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم مروفاكن
مريك يغ هيدوف فد قرون يغ ترباءيق بربنديغ قرون
سلفسث.
نامون بضيتو اد باثق فركارا يغ مندوكاخيتاكن
بركاءينت دغن اضام إسالم برالكو فد زمان اين .كيت
دافت مليهت بهاوا كمولياءن اضام إسالم موال دفندغ رنده
دان سريغ دساله تفسري .اد يغ مغاتكن حكوم إسالم تيدق
سسواي دعملكن فد زمان اين دغن تغضفن بهاوا حكوم
إسالم تيدق عاديل دان مغيكت كبيبسن هيدوف مريك.
اد جوض يغ مغاتكن إسالم اضام يغ موندور دان يغ فاليغ
مثديهكن اد يغ مغاءيتكن اضام إسالم دغن كضانسن دان
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فلمفاو .اينله انتارا تغضفن بوروق يغ سريغ دكاءيتكن دغن
اضام اللَّـه يغ سوخي اين .لبيه مالغ الضي ،فنداغن بوروق
اين داتغ بوكن سهاج درفد ضولوغن يغ بوكن إسالم،
بهكن توروت سام داتغ درفد مريك يغ براضام إسالم.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
سسوغضوهث دامل مغهاديف خابرن اين كيت تيدق
فرلو منونديغ جاري كفد مان فيهق الءين اتس سضاال
توهمهن دان سغكاءن بوروق ترهادف اضام اللَّـه اين .حال
اين دمكني كران اد كاالث سضاال توهمهن دان فنداغن
بوروق ترهادف إسالم اين اداله دسببكن اوليه سيكف
اومت إسالم ايت سنديري .خونتوهث سفرتي مريك يغ
ضاضل ممهمي سروان سبنر جهاد ،سهيغض مثببكن إسالم
دتودوه سباضاي اضام فغضانس .تردافت جوض مريك يغ
تيدق برعمل دغن اجرن إسالم سفنوهث بهكن سريغ
ممفرتيكايكن ستياف عملن يغ دالكوكن اوليه اومت إسالم
ايت سنديري .اد جوض مريك يغ ضاضل مغاول نفسو
شهوة دغن تنفا سضن سيلو مالكوكن فربواتن يغ دالرغ
اوليه اللَّـه سبحانه وتعاىل سفرتي برزنا ،برجودي ،مينوم
6

ارق دان فلباضاي الضي .سالءين ايت ،سيكف اومت
إسالم يغ تيدق منخرمينكن اخالق سباضاي اورغ إسالم
جوض توروت مثومبغ كفد تغضفن بوروق ترهادف اضام
إسالم ،سفرتي سيكف تيدق مغحرميت اورغ الءين ،تيدق
ممليهارا توتور كات ،حسد دغكي ،خيانة ،ممنتيغكن ديري
اينله يغ سبنرث تله
دان سباضايث .تضسث فركارا
ممربي ضمربن يغ تيدق باءيق كفد اضام إسالم ايت
سنديري.
اوليه حال يغ دمكني ايت ،سباضاي اومت نيب حممد
صلى اللَّـه عليه وسلم كيت واجب مثمبوغ فرجواغن
بضيندا دان فارا صحابة ،دغن برسوغضوه-سوغضوه
منجاض كمولياءن دان ممرتبتكن اضام إسالم اين .ماريله
كيت كمبالي كفد اجرن إسالم يغ سبنر دغن منطاعيت
فرينته اللَّـه سبحانه وتعاىل دان منيغضلكن سضاال الرغنث.
كيت فرلو ممفرباءيق ديري دان منجاديكن بضيندا سباضاي
خونتوه دان فندوان اونتوق كيت منجادي اومت إسالم يغ
ترباءيق .توجنوقكن دان فامريكنله كمولياءن دان كباءيقن
اضام إسالم اين كفد اورغ دسكليليغ كيت ،سام اد كفد
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اورغ إسالم سندري اتاوفون كفد اورغ يغ بوكن إسالم،
اضر سغكاءن بوروق ترهادف اضام إسالم اداله تيدق بنر
سام سكالي .دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه االمام
البخاري درفد ابو هريرة رضي اللَّـه عنه بهاواسث بضيندا
رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"افابيال سأورغ دري كالني ممفرباءيقي كإسالمنث مك
دري ستياف كباءيقن اكن دتوليس باضيث سفولوه
(كباءيقن) يغ سروفا هيغض توجوه راتوس تيغكنت ،دان
ستياف ساتو كبوروقن يغ دكرجاكن اكن دتوليس ساتو
كبوروقن ساج يغ سروفا دغنث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
سباضاي كسيمفولن مغاخريي خطبة فد كالي اين،
منرب ايغني مثرو كفد مجاعه سكالني اضر سنتياس براوسها
كراس انتوق منيغضيكن كدودوقن اضام إسالم .بغكيتله
دان سدرله بهاوا توضس ممرتبتكن اضام إسالم اداله توضس
كيت مسوا .جاغن تراللو ليك سهيغض ممبياركن اضام اين
دفندغ رنده اوليه ضولوغن يغ ممبنخي إسالم .ماريله كيت
برساتو فادو مرافتكن صف فثاتوان اومت إسالم دان جاغن
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سسكالي كيت لتيه دان برفوتوس اسا ممليهارا اضام إسالم
اين .هرضاءيله فرجواغن بضيندا دغن سنتياس ملتقكن
كفنتيغن اضام إسالم سباضاي فركارا يغ فاليغ اوتام دامل
كهيدوفن كيت .حال اين دجلسكن دامل فرمان اللَّـه
سبحانه وتعاىل دامل سورة التوبة ايات :33
ﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ
ﱚﱛﱜﱝﱞﱟ

برمقصود" :دياله يغ تله مغوتوس رسولث (حممد) دغن ممباوا
فتوجنوق دان اضام يغ بنر (اضام إسالم) ،اونتوق دمنغكن
دان دتيغضيكنث اتس سضاال اضام يغ الءين ،واالوفون
اورغ مشرك تيدق مثوكاءيث".
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
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