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ِال اهلل وَحْدَهُ الَ شَرِْيكَلَهُ ،وَأَشْهَدُ أَنَّمُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
أَشْهَ ُد أَنْ َّال إِلَهَ إ َّ
صحْبِهِ َأجْمَِعيْنَ،
اَلّلهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلى سَيِّدِنَاُمحَمَّدٍ وَعَلىآلِهِ وَ َ
أَمَّابَعْدَُ ،فيَا عِبَادَ اهللُِ .أوْصِيْكُمْ وَإِيَّايَبِتَقْوَى اهللِ ،فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ.

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯ

سيدغ مجعة يغ دكاسيهي اهلل،
ساي برفسان كفد ديري دان سيدغ مجعة سكالني اضر كيت سام-سام
منيغكتكن كتقوأن كفد اهلل سبحانه وتعاىل دغن ملقساناكن سضاال فرينته اهلل
سبحانه وتعاىل دان منيغضلكن سضاال الرغنث .موده –مودهن كيت مسوا
ترضولوغ دامل ضولوغن يغ درمحيت اوليه اهلل سبحانه وتعاىل .فد هاري اين خطيب
اكن ممبينخغكن خطبة يغ برتاجوق" :مثنتوني ضولوغن اورغ كالءينن اوفاي".

(سورة احلجرات)10 :
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سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سبحانه وتعاىل،
فرساودارأن دامل اسالم برمقصود فرساوداران يغ دبينا ماللوءي ايكنت تالي عقيدة،
اي بوكن هاث سقدر ايكنت تالي ككلوارضاءن دان كتورونن مسات-مات ،ماله
اياث جاءوه مرنتاسي بغسا ،ورنا كوليت دان نضارا.اين دافت دبوقتيكن ماللوءي
قيصه فرساودارأن دانتارا قوم مهاجرين دان انصار يغ دالكوكن اوليه رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ،فرمان اهلل سبحانه وتعاىل ددامل سورة األنفال اية :75
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
مقصودث" :دان اورغ-اورغ يغ براميان سسوده ايت كمودين مريك برهجرة
دان برجهاد برسام-سام كامو ،مك اداله مريك دري ضولوغن كامو .دامل فد
ايت اورغ-اورغ يغ ممفوثاءي فرتاليان كرابت ،ستغهث لبيه برحق اتس ستغهث
يغ الءين منوروت (حكوم) كتاب اهلل .سسوغضوهث اهلل مها مغتاهوي اكن
تياف-تياف سسواتو".
دامل حديث يغ دروايتكن دري نُ ْعمَان بن بَشِ ْري بهاوا رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم برسبدا:
مَثَلُ الْمُؤْمِنِنيَ فِي تَوَادِّهِمْ ،وَتَعَاطُفِهمْ ،وَتَرَاحُمِهمْ ،مَثَلُ الْجَسَدِ ،إذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى
سَائِرُ الْجَسَدِ بالسَّهَر وَالْحُمَّى

مقصودث" :فرومفاماءن سأورغ مؤمني دامل ساليغ منخينتاءي ساليغ مغاسيهي دان
ساليغ مثايغي سفرتي ساتو توبوه .افابيال ساتو بهاضني مراسا ساكيت ،بهاضني
(رواية أمحد)
الين اكن توروت مراساي ساكيت".
سيدغ مجاعه يغ دكاسيهي اوليه اهلل سبحانه وتعاىل،
ديواس اين ضولوغن ( )OKUاورغ كالءينن اوفايا ،سريغكالي دفيغضريكن اوليه
سباهاضني مشاركت تراومتاث دامل كضياتن سهارين ضولوغن اين .ايشو ضولوغن
( )OKUسريغكالي دأدوكن كفد اضينسي-اضينسي يغ بركاءينت نامون اي
سأوله-اوله كورغ مندافت فرهاتني ميديا ماسسا جك دبنديغكن دغن ايشو
كمأنسيأن يغ الين سفرتي وانيتا دان كانق-كانق.
فنينداسن ترهادف ضولوغن ( )OKUبرالكو دغن سخارا لغسوغ دان تيدق
لغسوغ .اينله يغ مريك هاديف سجق دري مريك الهري سهيغضاله كعامل ديواس.
فرتامث ،فنينداسن سخارا لغسوغ دمان ضولوغن اين تيدق مندافت الينن يغ
عاديل سفرتي اينديؤيدو الءين اتس السن كتيدق اوفايأن مريك ،سباضاي خونتوه
ضولوغن ( )OKUاين تيدق مندافت فكرجأن هاث كران ستاتوس يغ مريك
ميليقكي.
كدواث ،فنينداسن جوض برالكو سخارا تيدق لغسوغ فد سيتواسي يغ مان
ضولوغن ( )OKUتيدق مندافت كموداهن يغ سفاتوتث .اين دافت دفرهاتيكن

دمتفت-متفت عوام سفرتي باغونن كراجأن ،فاسر راي ،تامن فرماءينن دان باثق
الضي .سالين ايت ،جك دفرهاتيكن ماسيه اد الضي سباهاضني مسجد يغ برصفة
تيدق مسرا ( .)OKUمسوا فيهق ترماسوق جاوتنكواس مسجد هاروس ممندغ
سريوس اونتوق مثدياكن كموداهن يغ مسرا (.)OKU
سيدغ مجاعه يغ درمحيت اهلل سبحانه وتعاىل،
اسالم مروفاكن اضام يغ مشول دان مغاجر اومتث اونتوق مثانتوني مسوا الفيسن
مأنسي ترماسوقله ضولوغن ( )OKUيغ دكاتضوريكن سباضاي ضولوغن يغ
ممرلوكن بنتوان دامل كهيدوفن سهارين .نيب حممد صلى اهلل عليه وسلم سنديري
منوجنوقكن خونتوه تاوالدان يغ ترباءيق دامل مثانتوني ضولوغن اين.
سيدغ مجعة سكالني،
ضولوغن ( )OKUجوض ممفوثاءي حق اونتوق منجالين كهيدوفن يغ سهاروسث
مريك نعميت ،نامون بضيتو تردافت فلباضاي هالغن دان خابرن يغ ترفقسا مريك
هاديف .انتارا حق-حق ( )OKUيغ سريغكالي دأبايكن اياله حق كفد كموداهن
فنديديقن ،فكرجأن ،دان فرومهن .نيب حممد صلى اهلل عليه وسلم سنديري فرنه
دتضور اوليه اهلل سبحانه وتعاىل مغناءي الينن يغ دبريكن اوليه بضيندا ترهادف
سأورغ صحابة يغ بوتا برنام عبد اهلل بن اُمِّ مَ ْكُتومْ .اين جوض مروفاكن اسباب
تورونث اية القرءان (سورة عبس اية )10-1

مثدري فركارا اين مسوا فيهق فرلو مماءينكن فرانن ماسيغ-ماسيغ باضي ممستيكن
كفرلوان دان حق ( )OKUسنتياس دحرميت دان دليندوغي ،فارا فميمفني تراومتاث،
فرلو ممستيكن سضاال فوليسي دان اوندغ-اوندغ يغ بركاءينت ( )OKUدفركاس
دان دفرتيغكتكن دمي منجامني حق ( )OKUدرفد دتيندس .انتارا سيكف يغ
بوليه كيت امبيل فدولي دغن ضولوغن ( )OKUاين اياله:
 )1فيهق برواجب فرلو مثدياكن كموداهن يغ سواجرث كفد ضولوغن ()OKU
 )2مثنتوني ضولوغن ( )OKUدغن عديل دان سقسام
 )3ممربيكن حق كإيستيموان كفد ضولوغن ()OKU
سيدغ مجعة يغ دكاسيهي اهلل سبحانه وتعاىل،
مغاخريي خطبة ،ستياف اينديؤيدو فرلو مثدري بهاوا ضولوغن ( )OKUجوض
مروفاكن سباهاضني درفد اغضوتا مشاركت ،دان مريك برحق اونتوق منعميت
حق اساسي سفرتي اورغ الءين .حقيقتث ستياف مأنسي داتس موك بومي اين
ترماسوق كيت مسوا اكن ماللوءي فاسا كتيدق اوفايأن افابيال تله منخافاي عمور
توا دمان كيت اكن مراساي مله فيزيكل دان مينتل.
اهلل سبحانه وتعاىل برفرمان ددامل سورة املاءيدة اية  2يغ دأنتارا مقصودث" :دان
هندقله كامو برتولوغ-تولوغن دامل فركارا كباجيكن دان تقوى .دان جاغنله
كامو برتولوغ-تولوغن فد مالكوكن دوسا (معصية) دان فنخروبوهن .دان

برتقواله كفد اهلل .كران سسوغضوهث عذاب اهلل امت برت سيقساث (باضي
سسياف يغ ملغضر فرينتهث)".
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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.

