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ﭩﮇ َتعَـالَى ﮃ كتَابه ﮚ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ
ﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (النساء)59:

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 جكـ
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 صيفت كسوفنن اخالق
يغ ترفوجي.
هوبوغن سسام ماءنسي خصوصث انتارا سسام
مسلم مروفاكن سسواتو يغ هاروس دجالني دان دفليهارا
دغن سباءيق-باءيقث .سضاال بنتوق صيفت يغ دافت
ممفركوكوه دان ممانتفكن ايكنت فرساوداراءن سسام
ماءنسي هندقله سنتياس دفليهارا .ساله ساتو صيفت يغ
هاروس دفليهارا دان دعملكن دامل كهيدوفن برمشاركت
اياله صيفت كسوفنن .فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل سورة
ال عمران ايات  159يغ برمقصود:
"مك دغن سبب رمحة (يغ مليمفه-ليمفه) دري اللَّـه
(كفدمو واهاي حممد) ،اغكاو تله برسيكف مله-ملبوت
كفد مريك (صحابة دان فغيكومتو) ،دان كاالوله اغكاو
برسيكف كاسر الضي كراس هاتي ،تنتوله مريك الري
دري كليليغمو .اوليه ايت معافكنله مريك (مغناءي
كساهلن يغ مريك الكوكن ترهادفمو) دان فوهونكنله
امفون بضي مريك دان جوض برمشوارتله دغن مريك دامل
اوروسن (ففراغن دان سوأل كدنياءن) ايت .كمودين
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افابيال اغكاو تله برعزم (سسوده برمشوارت ،اونتوق
ممبوات سسواتو) مك برتوكل كفد اللَّـه ،سسوغضوهث
اللَّـه مغاسيحي اورغ يغ برتوكل كفدث".
دامل ايات اين تله دجلسكن بهاوا صيفت مله ملبوت
دان كسوفنن يغ دميليكي اوليه بضيندا رسول اللَّـه صلى
اللَّـه عليه وسلم تله دافت ممبينا دان مغوكوهكن هوبوغن
بضيندا دغن فارا صحابة .صيفت اين جوض تربوقيت دافت
مغوبه دان ممباغونكن كهيدوفن مشاركت إسالم يغ
هرموني ،سجهرتا ،بركاسيه سايغ دان برساتو فادو.
معاشر املسلمني رمحكم اللَّـه،
نامون بضيتو ،كبالكغن اين كيت دافيت بهاوا صيفت
كسوفنن اين تله موال ترهاكيس سديكيت دمي سديكيت
دامل كالغن مشاركت .حال اين دمكني كران دامل كالغن
مشاركت تردافت اهليث يغ تيدق مغمبيل فدولي اونتوق
ممليهارا دان ممفركوكوه هوبوغن سسام ماءنسي .صيفت
تيدق مغحرميت اورغ الءين ،تيدق مثنتوني اورغ لبيه توا،
تيدق برسوفن دغن ضورو ،تيدق مغحرميت فميمفني دان
سباضايث سوده مساكني ترسرله دامل كالغن مشاركت.
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سباضاي اومت إسالم يغ برتغضوغجواب كيت
هندقله سنتياس مغملكن دان مغحياتي سفنوهث صيفت
كسوفنن دامل كهيدوفن كيت .اين كران صيفت كسوفنن
امت فنتيغ دامل ممبينا هوبوغن انتارا سسام ماءنسي
خصوصث دامل مشاركت يغ فلباضاي قوم دنضارا كيت.
صيفت اين اكن دافت ممبنتوق مشاركت يغ بربودي
بهاس ،حرمت مغحرميت دان برادب تيغضي .صيفت اين
جوض اكن دافت مغوكوهكن فرفادوان دان كهرمونني دامل
مشاركت يغ بربيلغ قوم دنضارا كيت .سكرياث صيفت
كسوفنن اين تيدق دفليهارا دان دجاض دغن باءيق ،كسنث
بوليه مموتوسكن هوبوغن سيلة الرحم دان بوليه ممباوا كفد
فرباهلن ،فرسغكيتاءن دان فرفخاهن دامل كالغن مشاركت،
يغ اخريث اكن مرونتوهكن نيالي فرادبن مشاركت
سسبواه نضارا.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
سسوغضوهث تيدق اكن مسفورنا جاتي ديري
سأورغ مسلم ايت سكرياث تيدق ممهمي ،مغحياتي دان
منجيواءي صيفت كسوفنن اين .اوليه ايت ،سواجرث
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كيت فرلو منجادي مشاركت يغ مميليقي ادب دان اخالق
يغ مليا سفرتي برسوفن سنتون ،بربودي بهاس ،برتيمبغ
راس دان سباضايث .ايلقكن منجادي مشاركت يغ
سومبوغ ،يغ موده مغلواركن كات كست ،تراللو
ممنتيغكن ديري دان سوك مالكوكن فربواتن يغ بوليه
مثيغضوغ اتاو مغهينا اورغ الءين.
جك كيت مسوا دافت مغملكن صيفت كسوفنن
اين ،نسخاي هوبوغن دان فرضاولن سهارين كيت اكن
برمتبه هرموني دان بهاضيا ،اكن تتايف سباليقث جك صيفت
اين تيدق دافت كيت عملكن فسيت مشاركت اكن
هيدوف دامل كأداءن مغيكوت هاوا نفسو ،هيلغ فرتيمبغن،
هيلغ نيالي مورني دان اكن ممباوا فرموسوهن سسام
ماءنسي .دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه االمام
الرتمذي درفد ابو ذَ ْر رضى اللَّـه عنه بهاواسث رسول اللَّـه
صلى اللَّـه عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"برتقوى له كامو كفد اللَّـه دمان ساج كامو براد دان
ايكوتيله ستياف كبوروقن دغن كباءيقن يغ دافت
6

مغهافوسكنث سرتا فرضأولي له ماءنسي دغن اخالق يغ
باءيق".
انتارا كلبيهن صيفت كسوفنن اين اياله صيفت اين
دافت مغيلقكن فرسغكيتاءن دان فرفخهن دامل كالغن
مشاركت .سسيافا يغ سنتياس مغملكن بوديا اين فسيت
تيدق اكن مغهاديف مسئله دامل منجالينكن هوبوغن سسام
ماءنسي .هوبوغن فرصحابنت دان فرساوداراءن اكن برمتبه
رافت دان دافت ممربسيهكن هاتي ،سرتا ترهيندر درفد
فربواتن فتنه دامل مشاركت .سالءين ايت ،مريك يغ
مغملكن صيفت كسوفنن اين جوض اكن ممفراوليه كتنغن
هيدوف دان اكن مميليقي فريبادي يغ مليا سرتا اكن
سنتياس مراسا بهاضيا.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
جوسرتو ،باضي مغاخريي خطبة فد كالي اين ،منرب
ايغني مثرو مجاعه سكالني اضر دافت ممبودياكن صيفت
كسوفنن دامل كهيدوفن سهارين كيت تنفا مغريا فربيذاءن
اضام ،بغسا اتاو اف سهاج .ماريله كيت ممليهارا ،مغحياتي
دان ممفركاسكن صيفت اين كران كسوفنن مروفاكن
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كوخني باضي موجودكن كهرمونني ،كسجهرتاءن دان
كمعمورن نضارا .فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل سورة
الفرقان ايات :63
ﭐ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ
ﲫ ﲬﲭﲮ

برمقصود" :دان همبا (اللَّـه) الرمحن (يغ دريضاءيث) ،اياله
مريك يغ برجالن دبومي دغن سوفن سنتون دان افابيال
اورغ يغ بركالكوان كورغ ادب ،هادفكن كات كفد
مريك ،مريك منجواب دغن فركاتاءن يغ سالمت دري
فركارا يغ تيدق دايغيين".
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 تا ْغ ِف ِر اَ
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