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احلمد هلل القَائِل :

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ (سورة التوبة )122 :

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 سكلني،
ساي مثرو كفد ديري ساي دان سيدغ مجعة سكالني ،ماريله سام-سام كيت
فرباءيقكي ديري دغن منيغكتكن كتقوأن كفد اهلل سبحانه وتعاىل ،دغن
ملقساناكن سضاال فرينته اهلل سبحانه وتعاىل دان منجاءوهي سضاال الرغنث.
موده-مودهن ،كيت مسوا مندافت منفعة دان كباءيقكن ددنيا دان داخرية .برمسفنا
فمبوكاءن سيسي فرسكوهلن بارو فد  ،2019منرب فد هاري اين اكن ممبيخاراكن
خطبة برتاجوق" :كأوتامأن منونتوت علمو".

سيدغ مجعة يغ دملياكن،
علمو اداله فينتو كفد مسوا عمالن مأنسي .مأنسي دافت هيدوف دامل مشاركت
يغ معمور حاصيل دري فغواسأن علمو .متبهن الضي اياث بركاءينت دغن
كهيدوفن سسأورغ مسلم .تيدق مسفورنا عباده سساورغ مسلم كخوالي دغن
علمو .اونتوق منجادي مسلم يغ درضأي اهلل ،فوكوق فغكلث اداله دغن علمو.
سباضاميان سبدا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
عن أنس إبن مالك رضي اهلل عنه قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمَ :طلَبُ اْلعِلْم فَريضَةٌ َعلَى كُلِّ
سلِمٍ
مُ ْ

مقصودث" :درفد أنس إبن مالك رىض اهلل عنه ،رسول اهلل عليه وسلم بركات:
(رواية ابن ماجه)
"منونتوت علمو اداله كواجنب باضي ستياف مسلم".
دامل اومت اسالم ملقساناكن فركارا-فركارا فرض ،اهلل سبحانه وتعاىل ممرينتهكن
اومت اضر منونتوت علمو ،سباضاميان اية يغ دباخكن داول خطبة تادي يغ
برمقصود" :دان تيدقله (بتول دان ايلوق) اورغ-اورغ يغ براميان كلوار مسواث
(فرضي برفراغ); اوليه ايت ،هندقله كلوار سباهاضني سهاج دري تياف-تياف
فواق دانتارا مريك ،سوفاي اورغ-اورغ (يغ تيغضل) ايت ممفالجري سخارا
مندامل علمو يغ دتونتوت ددامل اضام دان سوفاي مريك دافت مغاجر قومث (يغ
كلوار برجواغ) افابيال اورغ-اورغ ايت كمبالي كفد مريك; موده-مودهن
مريك دافت برجاض-جاض (دري مالكوكن الرغن اهلل)".

اية ترسبوت جلس مثاتاكن بهاوا ضولوغن يغ كلوار دان ممفالجري علمو اضام،
مريك هندقله كمبالي كفد قوم مريك اونتوق مثمفايكن فوال علمو ايت كفد
قومث .بضيتو جوض فد ماس سكارغ ،هندقله اد دكالغن كيت ممفالجري علمو
اهلل ،مرنتاو جك فرلو ،اضر دافت كيت ممفرإيغتكن قوم مسلمني يغ الين بركاءينت
دغن هوبوغن مريك دغن اهلل سبحانه وتعاىل .ضولوغن يغ فقيه اداله مريك يغ
ممفالجري علمو دغن مندامل دان برفرانن مغيغتكن قوم مسلمني كفد كطاعنت.
علماء اداله فواريث نيب دان دأنتارا ضولوغن يغ دخينتاءي اوليه اهلل سبحانه وتعاىل.
علماء يغ منخاري علمو دان مثمفايكن علموث كفد مشاركت ،دبريكن
كدودوقكن يغ تيغضي دسيسي اهلل سبحانه وتعاىل .مريك سنتياس ددعاكن اوليه
سلوروه خملوق دبومي دان دالغيت .مريك اداله فمباوا أوبور كنابني يغ اكن
منراغي اومة دامل هدايه.
سباضاميان سبدا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يغ برمقصود" :بارغسياف منمفوه
جالن اونتوق منخاري علمو ،مك اهلل اكن ممباواث منوجو شرض دان فارا مالئكة
اكن ملتقكن سايف-سايفث كران سوك كفد فنخري علمو ،سسوغضوهث اورغ
برعلمو ايت اكن دمينتاكن كأمفونن اوليه (خملوق) يغ برادا دالغيت دان دبومي
هيغض إيكن داير ،كأوتامأن اورغ يغ برعلمو اتس اهلي عباده لقسان كاوتامأن
بولن اتس سلوروه بينتغ ،سسوغضوهث علماء اداله فواريث فارا نيب دان
سسوغضوهث فارا نيب تيدق مواريثكن دينار دان درهم ،مريك هاث مواريثكن
علمو ،مك سياف يغ مغمبيلث برارتي اي تله مغمبيل بهاضني يغ باثق".
(رواية ابن ماجه)

اهلل جوض اكن مغغكت درجت فنونتوت علمو ،سباضاميان فرمان اهلل سبحانه
وتعاىل ددامل سورة اجملادله اية :11
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سبهاضيان مقصودث ....." :اهلل منيغضيكن درجت اورغ-اورغ يغ براميان دانتارا
كامو دان اورغ-اورغ يغ دبري علمو فغتاهوان اضام (دري كالغن كامو) برباف
درجت دان (ايغتله) ،اهلل مها مندامل فغتاهوانث تنتغ اف يغ كامو الكوكن".
مريك يغ برعلمو دان منداملي علمو اضام ،نسخاي اكن برمتبه كاءميانن مريك
كفد اهلل سبحانه وتعاىل .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"بارغ سياف يغ اهلل كهندقي منجادي باءيق ،مك اهلل اكن بريكنث كفهامن
ترهادف اضام .اكو هاثله يغ مغأضيه-أضيهكن (علمو) سداغ اهلل يغ ممربيث .دان
سنتياس اومة اين اكن تضق دأتس فرينته اهلل ،مريك تيدق اكن خالك كران اداث
اورغ-اورغ يغ مثاالهي مريك هيغض داتغ كفوتوسن اهلل (هاري قيامة)".
(رواية البخاري دان مسلم)

دغن ممفالجري علمو دنيا دان جوض علمو اخرية ،مأنسي اكن مثدري اكن
ككواسأن دان كبسرن اهلل سبحانه وتعاىل .مانكاال ضولوغن يغ درهاك دان ايغكر
كفد اهلل سبحانه وتعاىل ،مريك سبنرث تيدق منداملي علمو دان ضاضل اونتوق
منجومفاءي تندا-تندا كبسرن اهلل سبحانه وتعاىل .اهلل سبحانه وتعاىل برفرمان
ددامل سورة فاطِ ْر اية : 28
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مقصودث" :دان دمكني فوال دانتارا مأنسي دان بيناتغ-بيناتغ يغ مالتا سرتا بيناتغ-
بيناتغ ترنق ،اد يغ برالءينن جنيس دان ورناث؟ سبنرث يغ مناروه بيمبغ دان تاكوت
(ملغضر فرينته) اهلل دري كالغن همبا-همباث هاثله اورغ-اورغ يغ برعلمو.
سسوغضوهث اهلل مها كواس ،الضي مها فغامفون".
دامل اية ترسبوت ،اهلل سبحانه وتعاىل منرغكن بركاءينت دغن كجادين عامل يغ
فلباضاي .اهلل منخيفتاكن خملوقث داتس موك بومي دري ضونوغ-ضانغ ،سوغاي
دان الءوتن ،بيناتغ يغ برماخم جنيس دان تومبوهن يغ برانيكا ،مسواث دلتقكن
اونتوق كموداهن مأنسي سباضاي خليفه-ث داتس موك بومي اين .اهلل سبحانه
وتعاىل جوض ممرينتهكن مأنسي ممرهاتي دان مغكاجي كجادين خيفتأن اهلل ،دان
مريك يغ بنر-بنر ممرهاتيكن خيفتأن اهلل سبحانه وتعاىل ،مريك اكن ترضولوغ
دامل ضولوغن خرديق فنداي يغ سدر تنتغ ككواسأن دان كأضوغن اهلل سبحانه
وتعاىل.
سهوبوغن دغن ايت ،ستياف مسلم بوكن هاث بالجر مغناءي علمو أخرية مسات-
مات ،بهكن مريك جوض فرلو ممفالجري علمو كدنياءن .علمو يغ دفالجري
دان دكاجي ،ممبوليهكن مريك مغضوناكن سفنوهث خيفتأن اهلل سبحانه وتعاىل
دأتس موك بومي اين .دغن ممفالجري علمو ساءينس ،مامتاتيك ،فروبنت ،دان
سباضايث اكن ممبوليهكن اومة اسالم هيدوف دامل كادأن معمور دان سنتوسا.

سيدغ مجعة سكلني،
اهلل منيغضيكن كدودوقكن سسواتو قوم كران علمو فغتاهوان يغ مريك ميليقكي.
اهلل اكن منجاديكن مريك سباضاي فميمفني ددنيا دان فمبيمبيغ يغ دإيكوتي اوليه
اومة الءين .مريك جوض اكن منجادي فنوجنوق كفد كباءيقكن دان منجادي
خونتوه ايكوتن .دغن فغوساءن علمو جوض سسأورغ همبا اكن دافت
مندودوقكي متفت اورغ-اورغ يغ بربقيت دان جوض اكن مندافت كدودوقكن
يغ تيغضي دامل مشاركت .امام الشافعي رمحه اهلل تعاىل مغاتكن بهاوا منونتوت
علمو اداله لبيه افضال دري صالة سنة .امام الغزالي مغاتكن بهاوا مميكريكن علمو
اداله سام فاهالث دغن برفواس سنة ،ممباخ فركارا بركاءينت علمو سام دغن باغون
صالة دتغه مامل .دغن علمو ،قوم مسلمني دافت ملقساناكن عباده كفد اهلل
سبحانه وتعاىل دغن مسفورنا ،سباضاميان يغ دأجر اوليه بضيندا نيب صلى اهلل عليه
وسلم.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل،
سباضاي كسيمفولن خطبة فد هاري اين ،كلبيهن منونتوت علمو اداله سباضاميان
برايكوت-:
فرتام:حكوم منونتوت علمو ايت اداله واجب
كدوا :علمو منجاديكن مأنسي لبيه برتقوى كفد اهلل سبحانه وتعاىل.
كتيض :اهلل اكن منيغضيكن درجت اورغ يغ منونتوت علمو دان اكن دفيمفني
كشرض.
كأمفت :منونتوت علمو ايت برموال دري بواين سهيغض ك-لياغ حلد.

فرمان اهلل سبحانه وتعاىل ددامل سورة طه اية  114يغ برمقصود" :مك مها تيغضيله
اهلل ،يغ مغواساءي سلوروه عامل الضي مها بنر (فد سضاال-ضاالث) .دان جاغنله
اغكاو (واهاي حممد) ترضسا-ضسا ممباخ القران سبلوم سلساي دباخكن اوليه
جربيل كفدمو ،دان بردعاله دغن بركات" :واهاي توهنكو ،متبهيله علموكو".
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣﭤ

بَارَكَ اهللُلِيْ وَلَكُمْ بالْقُرْءَان الْعَ ِظيْم وَنَفَعَنِي وَإيَّاكُمْ بمَا فِيْهِ مِنَ ْاألَيَاتِ وَالذِّكْر اْلحَكِيْم ،وَتَقَبَّلَ مِنِّي َومِنْكُمْ تِالوَتَهُ إنَّهُ
ُهوَ السَّمِيْعُ اْلعَلِيْمُ .أَقُوْلُ َقوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اهللَ الْعَ ِظيْمَلِيْ وَلَكُمْ وَِلسَائِر الْ ُمسْلِِميْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْ ُمؤْمِِنيْنَ وَالْمُؤِْمنَاتِ
ْاألَحْيَاءِ ِمنْهُمْ وَْاألَمْوَات ،فَاسْتَغْفِرُوْهُ إنَّهُ ُهوَ اْلغَفُوْرُ الرَّ ِحيْمُ.

