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 ،اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
 غسيد دان سنديري ديري دفك سانفبر نيغاي طب اين، مليا غي مجعة هاري دف 

 نغد  اهلل دفك كاميانن دان كتقوأن كتكنغمني كيت ماريله سكالني، مجعة
 ضمسو. ث-نغالر االضس لكنغضمني دان ث-رينتهف االضس ملقساناكن دامل وهغضبرسو

 د دان دنيا د   اهلل نغرليندوف سرتا نأضيكر دان كربكنت بروليه كيت ايت، نغد
 غي اين هاري دف خطبة منكوني اونتوق مجعة غسيد رهاتنيف مناريق نيغاي طبخا. ةخريا
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   اهلل سوروهن نغد نتفبرت “سجاتي من ممبنتوق ديري حماسبه“ بركنأن راكنيخاممب
 ث-مانرف اميانضسبا ةخريا هاري اونتوق كنفرسيافد تله غي فا منلييت كيت ايفسو
 :، ايات رشاحل ةسورروسي من

 ڃ ڃ ڃ چ چ

﴿                     ﴾ 

 دان ث-سوروهن رجكنغم نغد﴿ اهلل دفك لهابرتقو براميان، غي غواهاي اور: “برمقصود
 تله اي غي فا ممرهاتيكن دان مليهت ديري فتيا هندقله دان ﴾ث-نغالر لكنغضمني

 “.﴾ةا هاري﴿ ايسوق هاري اونتوق ﴾ثعمالن دفدر﴿ سدياكن
 

 ،اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
 تيدق ثترياي مالبوهكن باكل اين كتيك دف نعميت كيت غداس غي تاهون  

 فترهاد حماسبهبر رضا مسوا كيت اجقغم اين هاري ربنم جوسرتو،. يضال الما
 رعيت دان مشاركت ،ضكلوار ،  اهلل همبا ايضسبا كيت ديري فستيا جوابغوغضت
 جوابغوغضت فترهاد نغرهيتوف ممبوات سنتياس كيت رضا منونتوت إسالم. اين اراضن

. سهاج ترتنتو ماس دفك ترتعلوق تيدق دان حماسبهبر سنتياس دلقسانكن، غي عمالن دان
 هاري مامل دف نيالينف ممبوات ايت غسساور برمقصود حماسبه": منجلسكن ىاملاورد امام
 دان دتروسكن اكن مك باءيق ثسكريا هاري، غسيا دف دكرجكن تله غي فا غتنت

 ".ثدان تيدق اكن منروسكن انصا اكن دي مك باءيق تيدق ثسكريا
 

 ديري غتنت لهحماسبهبر": تكنغيغم رنهف ب امام امحد مريوايتكن بهاوا عمر بن ا
 سبلوم كامو ﴾عمالن﴿ نغرهيتوف بواتله دان ،﴾كلق ةا دف﴿ دحساب كامو سبلوم كامو
ي منجاد اكن ﴾ ةا ﴿ ايسوق هاري دف نغرهيتوف ثوهغضسسو. ﴾كلق ةا دف﴿ غدهيتو
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 كامو لهفبرسيا دان. اين هاري دف ديري نغرهيتوف ممبوات دهولو ترلبيه كامو نغد نغري
 اهلل دفدر اثاالض-االضس غدسليندو تيدق غي هاري دف عمالن االضس دكموكاكن اونتوق

 دان سجاتي من منجادي ديري كوالييت كتكنغمني اكن حماسبهبر نغد بهكن ".
 مريوايتكن الرتمذي امام. اوفمل كلمهن رباءيقيفلن دان مممبتوف ممبوات نغد ترباءيق اومت
 :برسبدا  اهلل رسول بهاوا

 ةا دف دحساب سبلوم﴿ ثديري غتنت حماسبهبر غي غاور اداله بيجق غي غاور": ثمفهوم
 غي غاور اداله مله غي غاور كنغسدا. ماتي سسوده نفكهيدو اونتوق برعمال دان ﴾كلق

 ".اهلل فترهاد نغا-نغبرا دان ث هاوا يكوتيغم
 

 ،دملياكن غي مجعة غسيد
 كسجهرتأن ثترحاصيل دفك  منجادي سجاتي من ديري كوالييت غثمسيم 

 دنعميت، تفدا رعيت دان اراضن كمعمورن. اراضن سسبواه كماجوان دان فهيدو
كن برلندس عمالن فستيا منيالي دان جوابغوغضت ملقساناكن غماسي كيت ثسكريا

 دان رونتوه اكن اراضن كستابيلن مك دأبايكن جوابغوغضت. نامون جك إسالمشريعة 
 سنديري ايت مأنسي  كران حماسبهبر ساللو كيت هندقله ايت، اوليه. موندور برمتبه

 اين نغككورا  جك. اتنغريف دفك رلوف غي نغككورا دان كلمهن قثبا اءيثوفمم
 غندروخمليهت كلمهن ديري سنديري دان لبيه  اونتوق كيت وكركنثم اي دبياركن،

 غغضفم غاور هغسست ببكنثم بوليه يينضسب . الين غاور كعاءينب دان كلمهن منيالي
 .ساله اداله الين غاور دان بتول غي سهاج ثديري
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 اكنفمرو موندور دان مله ايضسبا دالبيل غي اين هاري دف إسالمريالييت اومت  
 غضسهي ،إسالم اومت نغكال دامل ادوانفرف بلهكن هخمم نيغاي غي موسوه نغراخنف كسن
 كيت رضا روثم ربنم ايت، لنرتن. سنديري سسام منجاتوهكن بروسها ثينضسباها تفتردا
 حالصا ملقساناكن دان غمرخن كلمهن، رباءيقيفمم ديري، نيالينف ممبوات سنتياس مسوا

 ابيالفيق. اءتربا تموهريكن امال دان سجاتي من كوالييت منجان دمي ﴾رماسير﴿
اهلل نغد نغهوبو دان مأنسي سسام نغهوبو رباءيقيفمم حالصا ملقساناكن إسالم اومت
 ماللوءي ث-مان مان ايضسبا مأنسي كادأن رباءيقيفمم اكن  اهلل مك ، 
 : ايات دعالر ةسور

﴿                  ﴾ 

 وبهغك ممري غضسهي قوم سسواتو دف اد غي فا وبهغم تيدق اهلل ثوهغضسسو": برمقصود
 ".سنديري مريك ديري دف اد غي فا

 

 ادكه. سنديري ديري اتس ك نيالينف ممبوات دان ثوباله كيت برتاخجوسرتو،  
 غي فا ادكه بتول؟ غي راتورنف يكوتغم دأمانهكن غي جوابغوغضت منجالنكن تله كيت

جك  ؟إسالم شريعة كهندق منوروت بنر-بنر اين سالما لقسانكن دان اوسها كيت تله
 حماسبه تونتوتن اينله ايت؟ اره ك بروسها اونتوق كيت عزم دان اوسها والف فبلوم، ا
 دان أمانه ملقساناكن دامل كتولوسن دان صنإك مان سجاوه منيالي اونتوق

 واالو تله،غاي. نفكهيدو دامل امضا شعار قكنضمن يضبا  اهلل فترهاد جوابغوغضت
 دان راننف اد فان كيت برادا، كيت تتم وسيسيف د دان كيت ونفسكالي افسيا

 ساتو رسوالف اكن ثايا دان  اهلل همبا ايضسبا دلقسانكن مسيت غي جوابغوغضت
 .كلق ةا هاري دف رساتوف
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 ،اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
 كيت ورنياكنغم كران  اهلل دفك كشكورن كتكنغسالين ايت، ماريله كيت مني

 يقءسبا نغد اد غي ماس . اين هاري ك غضسهي غنجف غي عمور دان ماس نعمت
 بر غي كميواهن سديكيت نغد نفكهيدو اوليه دالاليكن كيت نلهغجا دان كنيغمو

 نفكهيدو يكنضمرو غي  دان كالالين الوتن دامل ملس سنديري كيت ڽ. مسنتارا
 دفدر قثبا لبيه جاوه كيت نفكواجي": اتاكنثم مشهور غي قاعده ساتو تفتردا. اين

 امت اداله ميليكي كيت غي ماس بهاوا منوجنوقكن غي اتأنثاينله ك "يت ميليكي.ك غي ماس
. قثبا دان بسر تراللو  اهلل همبا ايضسبا سضتو دان جوابغوغضت كنغسدا كتغسي

 ممربي بوليه غي اوروسن ملقساناكن اونتوق اد غي غروا دان غلواف وناكنلهض جوسرتو،
 .ينا كتغسي نفكهيدو دامل ءيده دان 

 

 دفدر ساتو ساله غتنت مجاعه اراف تكنغيغم توروت ربنم ،ضجو اين نتفكسم دف 
 مأنسي، ايضسبا. مسلم يدوؤايندي فستيا اتس ك برزكاة ان يتئيا إسالم روكون

 مك رزقي، اريخمن كتيك واينخك دان نفكسيال مالكوكن دفدر سفترل تيدق كيت
 جيوا نيكخوثم تفدا ضجو زكاة. راوليهفد غي هرتا ممربسيهكن اكن لهتبرزكا ماللوءي
. دميليكي غي ككايأن نغد ديري غضب ،غسومبو رتيفس مذمومه  دفدر مأنسي

 غكور غي نغولوض كسوسهن نصيب غنغم اكن ككايأن مميليقي غي مسلم يدوؤايندي
 فوكوخ ابيالفا برزكاة جوابغوغضت الكسانكن كيت ماريله جوسرتو،. وانفبركمم

 هاروس. رسكوتوانف واليه إسالم امضا جمليس زكاة وتنغوف وستفءي ماللو ثشرط
 تفستم اناص ايفسو راوليهيفد غي هرتا تفمت د اداله برزكاة كاوتامأن بهاوا ات،غياد
 ايت نغد مودهن-موده. مريك فهيدو تار رباءيقيفمم دان دسانتوني تروس تفدا

 .كسجهرتأن دان كربكنت تفمندا كيت
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 ،اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
 اوتام يتفاينتي حياتيغم اونتوق سكالني مجعة غسيد روثم ربنم اين، هاري  ياغم

 :برايكوت 
 ، اهلل همبا ايضسبا جوابغوغضت فترهاد حماسبههندقله كيت سنتياس بر : امرتف

 .رعيت دان مشاركت ،ضكلوار
 فهيدو كسجهرتأن ثترحاصيل دفر كسجاتي منجادي  منكوالييت ديري  : كدوا
 .اراضن كماجوان دان
 واجب دان إسالم غاور اتس ك دشريعتكن غي عباده تونتوتن اكنفزكاة مرو :  ضكتي

 .ثشرط فوكوخ ابيالفا كنادلقسان
 :ايات  لحالن ةسورماللوءي  مان اهلل

 
 مك براميان، دي غسدا وانفرمف اتاو لالكي دفدر صاحل، برعمال غي افسسيا": ثمقصود

 ثوهغضباءيق; دان سسو غي نفكهيدو نغد دي كنفهيدوغم اكن كامي ثوهغضسسو
 تله مريك غي فا دفدر باءيق لبيه غي اهالف ممربيكن نغد مريك ممبالس اكن كامي

 ".كرجكن
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 واكد 



 ڃ ڃ ڃ چ چ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿

﴾ڇ

 برصلواتله براميان، يغ اورغ واهاي; نيب كفد برصلوات مالئكتث دان اهلل غضوهثسسو"
 .فغحرمنت" سفنوه دغن كسجهرتأن موهونكنله سرتا كفداث كامو
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فادوك بضيندا يغ دفرتوان اضوغ  يغ  


غي 
غي اضوغغي 

  

 اين كامي نضارا فرليندوغنمو، دان رمحة دغن ضريا اهلل، يا توهن كامي، كامي مموهون ا
 غتامنكنله راس كاسيه ساي ،كسجهرتأن دان كامانن دامل دككلكن رعيتث سلوروه دان

 امان هيدوف سنتياس كامي دغنث مسوض كامي، دكالغن فرفادوان كامي،ككالكن دانتارا
 .زمان فنجغمت سسال دان معمور داماي،
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