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ﳍﳎﱠ املائدة٢ :
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل،
ساي برفسن كفد ديري ساي دان مثرو كفد سيدغ مجعة يغ دكاسيهي سكالني ،ماريله سام٢
كيت برتقوى كفد اهلل سبحانه وتعاىل دغن سبنر ٢أرتي تقوى; ملقسناكن سضاال فرينتهث دان
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منجاءوهي سضاال الراغنث .موده-مودهن كهيدوفن كيت اين دبركيت ددنيا دان دأخرية .ميمرب
فد هاري مجعة يغ بربهاضيا اين اكن ممبيخاراكن خطبه برتاجوق  ":موافقة ممباوا بركت"

مسلمني يغ بربهاضيا،
فد هاري اين ،كيت امت برشكور أتس نعمة كأمانن يغ تله كيت كخايف .كيت جوضا
توروت مراساءي بتاف نعمتث هيدوف برموافقة دان بتاف ايندهث هيدوف دامل فرفادوان.
رودا كفرينت يغ كيت دريتائي سجق دجاجه ليم قرون يغ اللو ،كيين برفوتر كفد رودا كأمانن،
كمعمورن دان كداماين يغ تيدق ترنيالي هرضاث ،واالو سإيسي دنيا منجادي ضالغ ضنتيث.
مسوا اين اداله نعمة كورنياءن اهلل سبحانه وتعاىل ،توهن مها فمربي نعمة .سالضي مان كيت
ساليغ برموافقة منونايكن تغضوغجواب سباضاي خليفة اهلل دأتس موك بومي ; سالضي مان
كيت ساليغ برموافقة مماتوهي لونس ٢شريعة يغ تله دضاريسكن اوليه اضام ،دان سالضي مان
كيت برموافقة دامل ملقسناكن فركارا يغ معروف دان منيغضلكن فركارا يغ موغكر ; فستيله
سضاال نعمة يغ سدغ كيت نعميت دساعت دان تيكا اين ،اكن سننتياسا دليمفهكن اوليه اهلل
سبحانه وتعاىل كفد كيت مسوا.
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ماريله كيت حياتي فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة األعراف ،اية 69 :

ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﱡﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ ﱊﱋ
ﱌﱍﱎﱏﱐﱑ ﱒﱓﱠ
مقصودث :
"سكرياث فندودوق ٢نضري ايت برإميان دان برتقوى ،فستيله كامي اكن ممبوكا كفد مريك
كربكنت دري الغيت دان بومي; نامون مريك مندوستاكن (اية ٢كامي) ،مك كامي تيمفاكن
(عذاب) كأتس مريك دسببكن اف يغ مريك اوسهاكن" .
مسلمني يغ بربهاضيا،
سخارا فطرهث ،مأنسي اداله ساليغ ممرلوكن انتارا ساتو سام الءين .تيدق ترتضقث اضام
إسالم يغ سوخي اين مالءينكن أتس سيكف موافقة; ساليغ مثوكوغ دان مندوكوغ انتارا ساتو
َ ح ُّ َ ذ ح
َ
سام الءين أتس داسر ال ِِ واتلقوى .حال اين دافت دبوقتيكن دغن مغمباليكن ميموري
كيت كفد جوجنوغن بسر نيب حممد صلى اهلل عليه وسلم ،جريه فايهث فغوربنن بضيندا نيب
دان فارا صحابة رضوان اهلل عليهم دامل منوبوهكن نضارا إسالم مدينة يغ فرتام ; اي تيدق
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ترتوبوه دغن هاث كرليفن مات ،بهكن ماللوءي تيتيس كريغت بضيندا نيب صلى اهلل عليه وسلم
دان فارا صحابة برفرينسيفكن فندكاتن موافقة يغ مورني -:
َ
فرتام ،رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تله مثاتوكن سوكو أَوس دان خزرَج يغ ساليغ
برتالضه ،ماهلن بربونوهن سسام سنديري سالما راتوسن تاهون الماث .ففراغن انتارا كدوا-
َح
ثب ،دان
دوا سوكو تربسر اين مثببكن كتيدق ستابيلن ) (ketidakstabilanفوليتيك دبومي ي ِ
عاقبتث سيتواسي اين ممربيكن كسمفنت كفد قوم يهودي اونتوق مغواساءي بومي ترسبوت .نامون
َ
ثب درفد دكواساءي اوليه
تيندقكن بيجق بضيندا نيب صلى اهلل عليه وسلم تله مثالمتكن بومي َ ِ
أورغ ٢يهودى.

كدوا ،نيب حممد صلى اهلل عليه وسلم تله ممفرساوداراكن ضولوغن مهاجرين دان أنصار.
كدوا-دوا كلومفوق اين تله مالكوكن فغوربانن يغ بسر دمي أضام إسالم .قوم مهاجرين تله
منيغضلكن هرتا ككاياءن ،كمولياءن ،كلوارضا ،دان بودايا هيدوف جاهيلية مريك سلفس
برهجرة كمدينة .ماناكاال قوم أنصار سباضاي فندودوق أصل فوال سغضوف بركوغسي هرتا،
كلوارضا دان تانه أير دمي كمولياءن إسالم  .فغوربانن ضولوغن مهاجرين دان أنصار اين تله درقمكن
ددامل القرآن الكريم ،دامل سورة اْلرش أية 6 :
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مقصودث :
"دان أورغ ( ٢أنصار ) يغ منديامي نضري ( مدينة ) سرتا برإميان سبلوم مريك ،مغاسيهي
أورغ ٢يغ برهجرة كنضري مريك ،دان تيدق ادا فوال دامل هاتي مريك فراساءن برحاجتكن اف
يغ تله دبري كفد أورغ ٢يغ برهجرة ايت ; دان مريك جوض مغأوتاماكن أورغ ٢يغ برهجرة ايت
لبيه درفد ديري مريك سنديري ،سكليفون مريك دامل كأداءن ككوراغن دان امت برحاجة.
دان ( ايغتله ) ،سسيافا يغ منجاضا سرتا ممليهارا ديريث درفد دفغاروهي اوليه طبيعة حبيلث،
مك مريكاله أورغ ٢يغ برجاي".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل،
ميمرب مثرو ،ماريله كيت مغمبيل فدومن أتس أساس موافقة يغ دختوسكن اوليه بضيندا نيب
صلى اهلل عليه وسلم إين ،دغن منرفكن كونسيف موافقة اين دامل فمباغونن مشاركت كيت.
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كيت فوفوق مساغت كرجاسام دان فراساءن سهاتي سجيوا دكالغن كيت ،جاغنله دنيالي
اكن بيذاث ورنا كوليت ،باجو فوليتيك اتو توتور بهاساث.
سكرياث فركارا اين دافت دجيوائي اوليه ستياف اغضوتا مشاركت ،واالو دمانافون كيت
برادا ،دكامفوغ ماهوفون دبندر ،كيت فسيت ممفو مميليقكي واواسن يغ سام ،متالمت يغ سام،
ح
دان ِفك َرة يغ سام ; يقينله دغن دمكني كيت سدغ منخورق ماس دفن يغ ضميلغ كفد
ضينراسي أنق خوخو سلفس كيت ،سرتا ممبنتوق كهيدوفن يغ فنوه دغن نيالي كحرمونني،
كأمانن دان كمعمورن برترسكن نيالي إسالم سجاضت.
أتس سبب ايت ،مسوا فيهق خصوصث ; سام ادا اضينسي ،اينستيتوسي ،كومونييت،
كلومفوق ،فرساتوان دان ديري كيت سنديري سباضاي اغضوتا مشاركت ،هندقله سنتياس
مغأوتاماكن فغحياتن نيالي ٢برترسكن تقوى دامل كهيدوفن ،دمي منخافاي كوالييت فرموافقنت
يغ منتف دامل ميسي كساتوان اُمّة.
مسلمني يغ بربهاضيا،
باضي منجامني أرتي موافقة اين دافت دجيوائي اوليه مسوا اغضوتا مشاركت ; كيت يغ
مروفاكن اضني

)(agen

فغضرقث سهاروسث مغهياسي عمالن كيت دغن صفة ٢حمموده
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ياءيت صفة ٢ترفوجي دان منيغضلكن سضاال أدب ،أخالق ،تتاالكو يغ برصفة مذمومه
ياءيت صفة ٢كجي يغ سريغ مراجائي هاتي صنوبري كيت.

صفة حمموده دان مذمومه اين حقيقتث مروفاكن دوا صفة يغ سريغ برساءيغ اونتوق
برختتا دجيوا كيت .سكرياث سضاال نيالي ٢موليا تادي تيدق كيت لقساناكن
سخارا اخالص دان استقامة ،مك دسينيله وجودث اسباب فرفخهن ،فرتليغكهن،
فرباهلن ،فرضيسرين دان فرسرتوان يغ اكن ممباوا كفد كهنخورن.
سباضاي سأورغ إنسان يغ مرديكا جيواث ،فسيت كيت مغيغينكن ترلقساناث
فرموافقنت ،كداماين ،كحرمونني دان كتناغن دبومي قدح يغ ترخينتا اين .حال اين
دافت دلقساناكن دغن كيت مغعملكن سيكف برباءيق سغكا ،منجاءوهي عمالن
فتنه دان فثيبارن بريتا يغ تيدق بنر ،سنتياس بروسفادا دغن فلباضاي معلومات يغ
ساغت موده دسيربكن ماللوءي ميديا سوسيال ،دمسفيغ سنتياس برأوسها

ُ
منيغكتكن أُخ ذوه دان مغوكوهكن صلة الرحم سسام كيت.
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مسلمني يغ بربهاضيا،
ميمرب ايغني منضسكن ،باضي منخافاي متالمت موافقة اين ،كيت هندقله ممربيكن تومفوان دان
فنكانن أنتوق منجاياكن ايسو اوتام يغ دسفاكيت سخارا برسام .اف سهاج فثبب يغ بوليه ممباوا
كفد فثاتوان هندقله دلقساناكن دغن برسوغضوه-سوغضوه دان فنوه استقامة.
ماناكاال ايسو يغ بوليه ممخه بلهكن فرموافقنت ،يغ الهري درفد سيكف ،فنداغن اتو فربيذاءن
فندافت يغ مسفيت هندقله سضرا دتيغضلكن .اضيندا موافقة جوضا هاث اكن دافت دجاياكن
برسام سكرياث اغضوتا مشاركت تيدق ممفربسركن فركارا ٢تيدق فنتيغ يغ هاث برصفة خابغ
اتو رنتيغث سهاج.
اوليه ايت ،ماريله كيت سنتياس برباءيق سغكا ،برمانيس موكا ،برتضور سافا ،ممبواغ سيكف
مغاتا نيستا دان مغادو دومبا ،سنتياس مغيلق فرسغكيتاءن باضي ممستيكن كحرمونني دان
كداماين سنتياس برككالن دامل مشاركت كيت .رنوغله كات ٢حكمه سَيِّد حممد رَشِيْد
رضا ،سأورغ توكوه تفسري دان فميكري اضوغ :
"ماريله كيت بكرجاسام دامل فركارا يغ تله دسفاكيت ،دان كيت ساليغ معاف ممعافكن
فد فركارا يغ كيت تيدق سفاكاتي ".
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سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
مغأخريي خطبة فد ميغضو اين ،منفيت ضاضسن بارو كفيمفينن نضري قدح داراألمان ،ياءيت
موافقة قدح ; ميمرب مثرو كفد حاضريين سكالني ،ماريله سام ٢كيت لقساناكن ؤيسي
موافقة اين دغن فنوه إلتزام دان كإخالصن .دهولوكن اضيندا موافقة يغ منداتغكن مصلحة
كفد اضام ،بغسا دان نضارا .اوتاماكن أوسها كأره فرفادوان دان كساتوان ،سرتا هيندركن
عناصري ٢يغ بوليه ممباوا كيت كفد فوخنا فرفخاهن اتو فرسغكيتاءن يغ باكل مرونتوهكن بينتيغ
كأمانن يغ تله دبينا سكيان الما.

ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﱡ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ (سورة

ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
آل عمران ) 301 :

مقصودث :
"دان برفضغ تضوهله كامو سكالني كفد تالي اهلل ( أضام إسالم ) ،دان جاغنله كامو برفخه بله;
دان ايغتله اكن نعمة اهلل كفد كامو كتيك كامو برموسوه-موسوهن (مساس جاهلية دهولو) ،اللو
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اهلل مثاتوكن دانتارا هاتي كامو (سهيغض كامو برساتو-فادو دغن نعمة إسالم) ،مك دغن نعمة
اهلل ايت جاديله كامو أورغ ٢إسالم يغ برسودارا".
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فيا فوز المستغ ِف ِرين ويا َناة اتلائِ ِبْي .
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