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ﯵﯶ
أَشْهَدُ أَنْ الَّ إِلَهَ إِالَّ اهلل وَحْدَهُ الَ شَرِيْكَلَهُ ،وَأَشْهَدُ أَنَّمُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
َل وَسَلِّمْ عَلى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ وَعَلىآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ،
اَللّهُمَّ ص ِّ
أَمَّابَعْدُ ،فَيَا عِبَادَ اهللِ .أُوْصِيْكُمْ وَإِيَّايَبِتَقْوَى اهللِ ،فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ.
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯ

سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل،
ساي مثرو كفد ديري ساي سنديري دان كفد سيدغ مجعة سكالني ،ماريله
كيت سام-سام ممفرباءيقكي ديري دغن منيغكتكن كتقوأن كفد اهلل سبحانه
وتعاىل دغن ملقساناكن سضاال فرينتهث دان منجاءوهي سضاال الرغنث .موده-
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مودهن كيت مسوا مندافت منفعة دان كباءيقكن ددنيا دان داخرية .تاجوق خطبة
كيت فد هاري اين اياله" :خينتاكن فغكت".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل،
ساله ساتو درفد صفة مذمومه (صفة يغ دخال) اياله "حُبُّ الْجَه" خينتاكن فغكت
اتاو جاوتن سداغكن تيدق اد كسغضوفن منونايكن أمانه ،كران فغكت دان
جاوتن اداله أمانه يغ اكن دفرتغضوغجوابكن ننيت دهدافن اهلل سبحانه وتعاىل .اهلل
سبحانه وتعاىل ممربيكن فغكت دان جاوتن كفد سسياف سهاج يغ دكهندقيث،
دان اهلل جواله يغ مناريق فغكت دان جاوتن درفد سسياف يغ دكهندقيث .اين
فركارا يغ فرلو دامياني دان ديقيين اوليه ستياف اورغ اسالم .اهلل سبحانه وتعاىل
برفرمان ددامل القرءان الكريم اية  26سورة ال عمران:
ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

مقصودث(" :كاتاكنله واهاي حممد) واهاي توهن يغ ممفوثاءي كواس فمرينتاهن،
اغكاوله يغ ممربي كواس فمرينتاهن كفد سسياف يغ اغكاو كهندقي ،دان
اغكاوله يغ منخابوت كواس فمرينتاهن دري سسياف يغ اغكاو كهندقي،
اغكاوله جوض يغ ممولياكن سسياف يغ اغكاو كهندقي دان اغكاوله يغ مغهينا
سسياف يغ اغكاو كهندقي .دامل ككواسأن اغكاوله سهاج اداث سضاال
كباءيقكن سسوغضوهث اغكاو مها كواس اتس تياف-تياف سسواتو".

سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل،
فغكت دان جاوتن مروفاكن ساتو أمانه درفد اهلل سبحانه وتعاىل ياءيت كليهاتن
سفرتي سواتو كمولياءن دان كبسران .نامون حقيقتث مروفاكن سواتو
تغضوغجواب يغ ساغت بسر .سبدا نيب حممد صلى اهلل عليه وسلم-:
عَن ابْن عُمَرَ عَن النََّبيَّ صَلََّى اللََّهُ عَلَيْهِ وَسَلََّمَ أَنَّهُ قَالَ :أَلَ كُلكُمْ رَاع وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ
َرعِيََّتِهِ فَاألَمِ ُُ الََّيِع عَلَى النََّا رَاع وَوُوَ مَسْئُولٌ َعنْ رَعِيََّتِهِ وَالرََّلُلُ رَاع َعلَى أَوْل بَيْتِهِ وَوُوَ
مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعِْلهَا وَوَلَدِهِ وَوِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاع عَلَى مَال
سَيَّدِهِ وَوُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَ فَكُلكُمْ رَاع وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ َرعِيََّتِه

مقصودث" :مسوا كامو اداله فميمفني دان اكن دتاث اكن كفيمفيننث سأورغ
فغواسا اداله فميمفني سأورغ سوامي اداله فميمفني اتس كلوارضث .سأورغ
اسرتي اداله فميمفني اتس رومه سوامي دان انقث .كامو مسوا اداله فميمفني يغ
(رواية امام البخاري دان مسلم)
اكن دتاث اتس كفيمفيننث".
حديث اين ممنوجنوقكن بهاوا ستياف اورغ يغ مميمفني واالوفون دامل كلومفوق
دان اورضانيساسي فسيت اكن دتاث دان دفرتغضوغجوابكن اتس كفيمفيننث.
حديث اين جوض منوجنوقكن بهاوا فغكت دان جاوتن بوكنله مسات-مات
كمضاهن دان كبسرن بهكن اي مروفاكن سواتو أمانه دان تغضوغجواب.

سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل،
نيب صلى اهلل عليه وسلم مالرغ درفد ممينتا فغكت دان جاوتن .امام البخاري دان
مسلم مريوايتكن درفد عبد الرمحن بن سَ ْمرَه ريض اهلل عنه دي بركات بهاوا
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تله برسبدا كفداكو يغ برمقصود" :واهاي عبد
الرمحن بن سَ ْمرَه جاغنله اغكاو ممينتا جاوتن سسوغضوهث جك اغكاو دبريكن
جاوتن ايت دغن سبب فرمينتأن مك اغكاو اكن دسراهكن جاوتن ايت تنفا
اغكاو مندافت فرتولوغن دري اهلل ،دان جك جاوتن ايت دبريكن كفدامو بوكن
دغن فرمينتأن ،مك كامو اكن دتولوغ (اوليه اهلل عز وجل) دامل ملقسانانكن
(رواية امام البخاري دان مسلم)
جاوتنمو".
ني ،فد
امام النووي رمحه اهلل عليه ممباواكن حديث تادي دامل كتاب رِيَاض الصَّالح ْ
باب الرغن ممينتا جاوتن دان مميليه اونتوق منيغضلكن ككواسأن (جاوتن) جك
تيدق واجب كأتسث اونتوق اد كفرلوان اونتوق ايت .دامل كتاب شرح صحيح
مسلم امام النووي ريض اهلل عنه بركات حديث اين منوجنوقكن مكروه ممينتا
جاوتن سام اد جاوتن فمرينتاهن ،كحاكيمن دان يغ سالءينث.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل،
جك ممينتا جاوتن سهاج دالرغ اوليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،افاته الضي
جك برأوسها مندافتكن جاوتن ترسبوت دغن خارا يغ ساله سفرتي رشواه ،فتنه،
سيحري دان يغ سأومفاماث لبيه اليق اونتوق دالرغ اوليه اسالم .رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم منجلسكن سبب الرغن ممينتا جاوتن اياله بهاوا اورغ يغ ممينتا

جاوتن تيدق اكن دبنتو اهلل دامل ملقساناكن توضس جاوتنث .اين بربيذا دغن
اورغ يغ دبريكن جاوتن تنفا ممينتا جاوتن ترسبوت.
امام النووي ريض اهلل عنه تعاىل بركات" :سسياف سهاج يغ ممينتا ككواسأن
مك فرتولوغن اهلل تيدق برسامث دامل كفيمفيننث ،دي تيدق مندافت كخوكوفن
(كموداهن) درفد اهلل".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل،
سالءين درفد مالرغ ممينتا جاوتن ،اسالم جوض ممربيكن فندوان اضر جاوتن تيدق
دبريكن كفد اورغ يغ ممينتاث .امام البخاري مريوايتكن درفد ابو موسى ريض اهلل
عنه دي بركات ساي ماسوق منموءي نيب صلى اهلل عليه وسلم ،دوا اورغ لالكي
دري قومكو ،اللو ساله سأورغ درفدث بركات" ،جاديكنله كامي سباضاي أمري
(فميمفني) واهاي رسول اهلل ،كمودين يغ سأورغ الضي ممينتا فركارا يغ سام
مك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا:
إناَّ لَ نُوَلي وَيَا مَنْ سَأَ لَهُ وَلَ مَنْ حَرَصَ عَلَيْه

مقصودث" :سسوغضوهث كامي تيدق مغغكت اتاو ملنتيق سباضاي فميمفني
اورغ يغ ممينتاث دان تيدق جوض اورغ يغ طمع ترهادف جاوتن ايت".

امام البخاري مريوايتكن درفد ابو هريرة ريض اهلل عنه بهاوا رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم برسبدا:
إنَّكُمْ سَتَحْرُصُونَ عَلَى المَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَة يَوْمَ القِيَامَة

ارتيث" :ننيت كامو اكن بضيتو طمع فد ككواسأن نامون كلق دهاري قيامة كامو
اكن بنر-بنر مثسل".
فرمان اهلل سبحانه وتعاىل ددامل سورة القصص اية  84يغ برمقصود" :سسياف يغ
داتغ ممباوا عمل باءيق (فد هاري اخرية) مك باضيث بالسن يغ لبيه باءيك درفدث،
دان سسياف يغ داتغ ممباوا عمل جاهت ،مك مريك يغ مالكوكن كجاهنت
تيدق دبالس مالءينكن دغن اف يغ مريك كرجكن".
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ﰅﰆﰇﰈ ﰉﰊ
بَارَكَ اهللُلِيْ وَلَكُمْ بالْقُرْءَان الْعَ ِظيْم وَنَفَعَنِي وَإيَّاكُمْ بمَا فِيْهِ مِنَ ْاألَيَاتِ وَاليكْر اْلحَكِيْم ،وَتَقَبَّلَ مِنِّي َومِنْكُمْ تِالوَتَهُ إنَّهُ
ُووَ السَّمِيْعُ اْلعَلِيْمُ .أَقُوْلُ َقوْلِيْ وَيَا وَأَسْتَغْفِرُ اهللَ الْعَ ِظيْمَلِيْ وَلَكُمْ وَِلسَائِر الْ ُمسْلِِميْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْ ُمؤْمِِنيْنَ وَالْمُؤِْمنَاتِ
ْاألَحْيَاءِ ِمنْهُمْ وَْاألَمْوَات ،فَاسْتَغْفِرُوْهُ إنَّهُ ُووَ اْلغَفُوْرُ الرَّ ِحيْمُ.

