چيري مؤمين يڠ برجاي
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اَلْ َح ْم ُد لِلَّ ِه الْقاَئِل:

ذ َ ََُۡ َ َ ذ َ َ
ُۡ َۡ
َ َ ذ
ِين َل َي ۡعل ُمونَۗ إِن َما
قل هل ي َ ۡس َتوِي ٱَّلِين يعلمون وٱَّل
ََ َ ذ ُ ُُْ ْ ۡ َۡ
َ
َٰ
َّ
َ
يتذكر أولوا ٱۡللب ِب  ٩اَ ْش َه ُد اَن لآ اِل َه اِلآ الل ُه

َوح َد ُه لآ َ شَ رِيكَ َل ُهَ ،واَ ْش َه ُد اَ َّن ُم َح َّمدًا َع ْب ُد ُه
َو َر ُسولُ ُه ،اَللَّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َع َلى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد
ين.
َو َع َلى الِ ِه َواَ ْص َحابِ ِه اَ ْج َم ِع َ
اَ َّما َب ْعدُ،
َف َيا ِع َبا َد الل ِه ،اِتَّقُوا الل َه ،ا ْو ِصي ُك ْم َواِ َّيا َي بِ َت ْق َوى الل ِه،
َف َق ْد َفا َز الْ ُم َّتقُونَ.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
ساي مڽرو كڤد ديري ساي دان سيدڠ جماعه يڠ
درحمتي الله اڬر كيت سام-سام داڤت
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ممڤرتيڠكتكن كتقوان كيت كڤد الله .دالم ستياڤ
بيدڠ كهيدوڤن يڠ كيت جالنكن .موده-مودهن
دڠن بربكلكن كسوچين هاتي دان كلوهورن
كڤريبادين ترسبوت ،كيت ترڬولوڠ سباڬاي
ڬولوڠن يڠ داڤت مڠاخيري كهيدوڤن سباڬاي
ساورڠ مسلم.
مسلمين يڠ درحمتي الله،
خطيب ايڠين مڠاجق سلوروه اهلي جماعه اڬر
ممستيكن اجرن اسلام يڠ سبنر تروس دواريثكن
كڤد ڬينراسي سلڤس كيت ننتي دان مشاركت
اسلام اونتوق كمبالي كڤد اجرن اسلام يڠ سبنر
دالم اڤ جوا بيدڠ كهيدوڤن يڠ تله كيت چبوري
دان ڤلاجري .ايسو تنتڠ ملاهيركن ڬينراسي يڠ
برترسكن اڬام دالم اڤ جوا بيدڠ يڠ دچبوري اين
2

امت ڤنتيڠ اونتوق كيت فيكيركن برسام كران
ستياڤ درڤد كيت اكن منمڤوه كماتين دان
ڬينراسي برايكوت اكن مڠمبيل اليه تمڤت كيت.
جوسترو كيت ايڠين مليهت ڬينراسي يڠ باكل كيت
تيڠڬلكن اداله ڬينراسي يڠ برجاي بوكن سهاج د
دنيا بهكن برجاي د اخيرة جوڬ.
بركاءيتن دڠن ڤرسوالن اين ،ميمبر ايڠين مڠاجق
سيدڠ جماعه سكالين اونتوق سام-سام منليتي
فرمان الله تعالى :
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مقصودڽ:
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”سسوڠڬوهڽ برجايله اورڠ-اورڠ يڠ برايمان،
ايايت مريك يڠ خشوع دالم سمبهيڠڽ دان مريك
يڠ منجاوهكن ديري دري ڤربواتن دان ڤركاتان يڠ
سيا-سيا دان مريك يڠ بروسها ممبرسيهكن هرتاڽ
﴿دڠن منونايكن زكاة هرتا ايت﴾ دان مريك يڠ
منجاڬ كهورمتنڽ“) .سوره المؤمنون ايات (5-1
د دالم ايات اين ،الله مڽاتاكن سچارا ترڤرينچي
كاتڬوري مانسي يڠ بنر-بنر برجاي .چيري يڠ ڤرتام
اداله سساورڠ ايت مستيله برايمان .يعني يقين دڠن
سڤنوه هاتي بهاوا اڬام اسلام اداله اڬام يڠ درضائ
اوليه الله .كيقينن اين اكن ممبري كسن يڠ امت
بسر دالم كهيدوڤن سساورڠ .سكيراڽ تياد ايمان د
دالم هاتي مك ڬينراسي ڤنروس اكن موده ترڤڠاروه
دڠن ڤلباڬاي دعيه يڠ ڤلسو دان اكن موده ترجبق
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دڠن اجرن سست سرتا فهمن -فهمن يڠ بوليه
مروسقكن عقيدة .جوسترو ،امت ڤنتيڠ كڤد كيت
سموا اونتوق بروسها دان بردعا اڬر ڬينراسي سلڤس
درڤد كيت ننتي اكن تروس ككال سباڬاي اومت
اسلام سجاتي.
سيدڠ جماعه يڠ دحرمتي سكالين،
چيري يڠ كدوا اونتوق اورڠ يڠ برجاي اياله
منونايكن صلاة دڠن ڤنوه خشوع .سباڬايمان يڠ
دفهمي درڤد حديث رسول الله:
ِّين ،
َّ
الصلا ُة ِع َما ُد ال ِّدينِ َ ،م ْن ا َقا َم َها َف َق ْد ا َقا َم الد َ
ِّين
َو ْ
من َهد َم َها َف َق ْد َه َد َم الد َ
مقصودڽ:
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"صلاة ايت اداله تياڠ اڬام .بارڠ سياڤا يڠ
مڠرجكنڽ ،برارتي اي منڬقكن اڬام ،دان بارڠ
سياڤا يڠ منيڠڬلكنڽ ،برارتي اي تله مروبوهكن
اڬام"﴿ .رواية البيهقي﴾.
اوليه ايت قوم مسلمين سكالين ،ماريله كيت سام-
سام بروسها منڬقكن تياڠ اڬام اين ملالوءي
عمالن صلاة .امت مڽديهكن كران كيت داڤتي
ماسيه راماي دالم كالڠن مشاركت اسلام يڠ
مريڠن-ريڠنكن تڠڬوڠجواب صلاة .جك سكيراڽ
اد يڠ برڤنديرين سدميكيان ،كيت مڽرو كڤد سموا
اومت اسلام اڬر برسڬراله برتوبة كڤد الله.
باڬايمانا كيت ايڠين برجاي جك صلاة ماسيه
لآڬي كيت ابايكن .كيت برحاجة مموهون درڤد
ڤنچيڤتا كيت تتاڤي دالم ماس يڠ سام كيت
6

مماليڠكن موك دري مڠادڤڽ .واجركه كيت
برسيكڤ دمكين؟ تڤوك دادا تاڽله ايمان.
سيدڠ مسلمين يڠ درحمتي الله،
چيري يڠ كتيڬ اونتوق برجاي اداله دڠن منجاوهي
سڬالآ ڤربواتن يڠ بوليه ممباوا كيت كڤد كلالآين
درڤد مڠيڠاتي الله .ڤلباڬاي ڤركارا بوليه ملالآيكن
مانسي .كيت سريڠ ترجبق دڠن اكتيۏيتي يڠ
ملالآيكن سڤرتي هيبورن تيليۏيشين دان ميديا
ايليكترونيك يڠ منجاوهكن كيت دري مڠيڠاتي
الله .عقيبتڽ هوبوڠن كيت سسام مانسي سماكين
ريڠڬڠ دان تراس باڬاي اد جارق يڠ مميسهكن،
والآوڤون ماسيڠ-ماسيڠ برادا دتمڤت يڠ سام.
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سيدڠ جماعه يڠ دكاسيهي الله،
چيري يڠ كامڤت اونتوق برجاي دالم هيدوڤ اين
اياله دڠن منونايكن كواجيڤن زكاة .ميمبر ڤد هاري
اين ايڠين مڠاجق سلوروه اهلي مشاركت اونتوق
سام-سام ملقساناكن تڠڬوڠجواب برزكاة باڬي
ممبرسيهكن هرتا دان جيوا كيت .زكاة بروڤايا
مڠواتكن ايكونومي مشاركت اسلام سرتا ممبنتو
سسام مسلم يڠ كورڠ برنصيب باءيق دڠن
مڠلواركن زكاة.
مسلمين يڠ درحمتي الله،
چيري كليم اونتوق برجاي اداله دڠن منجاڬ
كمالوان دان كهورمتن ديري .كيت سموا مستيله
سام-سام بروسها اونتوق ممليهارا ديري ،كلوارڬ
دان مشاركت درڤد ترجروموس ك لمبه كهينان.
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جاوهكن ديري دري زنا ،ڤربواتن سومبڠ محرم،
ڤربواتن روڬول ،لوات ،لوار طبيعى ،هوبوڠن
سجنيس ) (LGBTدان لآين-لآين ڤركارا يڠ دبنچي
اوليه الله.
ڤربواتن-ڤربواتن ترسبوت بوكن سهاج مڽببكن ديري
سنديري دڤندڠ هينا ،بهكن ڤڠهينان ترسبوت اكن
توروت مليبتكن كلوارڬ ستروسڽ مشاركت .اورڠ-
اورڠ يڠ برايمان تيدق اكن ممبياركن ديريڽ
دينوداي دان دكوتوري دڠن ڤربواتن معصية ظاهير
دان باطين.
اَ ُع ْو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم

ذ ذ َ َۡ
َي َش ۡو َن َر ذب ُهم بٱلۡ َغ ۡيب ل َ ُهم ذم ۡغفِ َرة َ ٞوأَ ۡج ٞر َكبيٞ
إِن ٱَّلِين
ِ
ِ
ِ
١٢

مقصودڽ:
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"سسوڠڬوهڽ اورڠ-اورڠ يڠ تاكوت ﴿ملڠڬر
حكوم﴾ توهنڽ سماس مريك تيدق دليهت اورڠ
دان سماس مريك تيدق مليهت عذاب توهن،
مريك بروليه كامڤونن دان ڤاهلا يڠ بسر".

﴿ سوره الملك ﴾12 :

موڬ خطبة كيت ڤد هاري اين داڤت ممبري
سماڠت دان موتيۏاسي كڤد سيدڠ جماعه سكالين
اڬر سنتياس بروسها اونتوق منجادي ڬينراسي
مؤمين يڠ هيبت دان برجاي دالم سڬنڤ لآڤڠن يڠ
دلآكوكن ،كجايان يڠ دچاڤاي بوكن سهاج د دنيا
بهكن هيڠڬ ك اخيرة.
اَ ُع ْو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم
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َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ ذ ُ ْ ذ َ َ ُ ُ ْ َ ۡ ا َ ا
يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱتقوا ٱّلل وقولوا قوَل س ِديدا ٧٠
ُ ۡ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ َٰ َ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ َ ُ ۡ ُ ُ َ ُ
َ
ۡ
َ
يصلِح لكم أعملكم ويغفِر لكم ذنوبكمَۗ ومن
ذَ َ َ ُ َُ َ َ ۡ َ َ َ
َ
ً
ۡ
ً
يُ ِطعِ ٱّلل ورسولۥ فقد فاز فوزا ع ِظيما ٧١

َبا َر َك اللَّ ُه لِي َولَ ُك ْم فِى الْ ُق ْر َء ِان الْ َع ِظي ِمَ ،ونَ َف َع ِني
َواِ َّياكُ ْم بِ َما فِي ِه ِم َن الآ َي ِ
ات َوال ِّذ ْك ِر الْ َح ِكي ِمَ ،و َت َق َّب َل
الس ِمي ُع الْ َعلِي ُم ،اَقُو ُل َق ْولِي
ِم ِّني َو ِم ْن ُكم تِلا َ َو َت ُه اِنَّ ُه ُه َو َّ
َه َذا َواَ ْس َت ْغ ِف ُر اللَّ َه الْ َع ِظي َم لِي َولَ ُك ْمَ ،ولِ َسائِ ِر
ين َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
ين َوالْ ُم ْسلِ َم ِ
ات،
ات ،والْ ُمؤ ِْمنِ َ
الْ ُم ْسلِ ِم َ
َف ْاس َت ْغ ِف ُرو ُه فَ َيا فَ ْو َز الْ ُم ْس َت ْع ِف ِر ْي َن َو َيا ن ََجا َة التَّائِبِ ْي َن.
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اعتبار درڤد ڤريستيوا اسراء دان معراج
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ٱۡل ِصي .أشهد أن آل َال َإال اّلِل حدد
َ
ََ ح َ ُ َ ه َ َ َ َُ ه ً َ ح ُ ُ َ َ ُ حُُ َ ه
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َ
ه
حأشهد أن س َيدنا ُممدا عبد حرسول .اللهم ص َل
ََ
ح
َح َسل حم َح َب ح َ َ َ َ ُ َ ه
آل َح َصح َب َه
ارك لَع س َي َدنا ُمم ٍد َحلَع َ َ
َ
َ
ْجع حيَ.
أَ ح َ
َ
أَ هما َب حعدُ،
ََ َ َ ه هُ هَ ُح ح ُ ح َ ه َ َح
ه
َ
اّلِل،
اّلِلَ ،اتقوا اّلِل ،أح َصيمم ح َيَا تَققوا َ
فيا َعباد َ
ََ ح َ َ ح ُ َ
از ال ُم هقق حون.
فقد ف

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
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ساي مڽرو ديري ساي دان حاضيرين جمعة سكلين
اڬر كيت سام-سام منيڠكتكن كايمانن دان كتقوان
كيت كڤد الله سبحان وتعالى دڠن ملقساناكن
سڬالآ سوروهنڽ دان منجاوهي سرتا منيڠڬلكن
سڬالآ لآرڠنڽ .سموڬ دڠن تقوى اين كيت بروليه
كبهاڬيان هيدوڤ د دنيا دان كسجهتران يڠ ابادي
د اخيرة كلق .برسمڤنا سمبوتن اسراء دان معراج
اين ،ميمبر ڤد هاري اين اكن مڽمڤايكن خطبة يڠ
برتاجوق "اعتبار درڤد ڤريستيوا اسراء دان معراج".
سيدڠ جمعة سكالين،
ماريله كيت مرنوڠ فرمان الله سبحان وتعالى دالم
سوره الآسراء ايات :1
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم:
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َ
ُس ۡب َ
ى ب َع ۡب ِده ِۦ َلۡ اَل م َِن ٱل ۡ َمسۡ
حَٰ َن ذٱَّلِي أ ۡۡسَ
ج ِد ۡ َ
َٰ
ٱۡل َرامِ
ِ
ِ
إ ََل ٱل ۡ َم ۡسج ِد ۡٱۡلَقۡ َصا ذٱَّلِي َب َٰ َر ۡك َنا َح ۡو َ ُلۥ ل ُُِن َي ُهۥ مِنۡ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ذُ َُ ذ ُ ۡ
ُ
َ
ءايَٰتِنا ۚ إِنهۥ هو ٱلس ِميع ٱۡل ِصي ١

مقصودڽ:

”مها سوچي الله يڠ ممڤرجالنكن همباڽ ڤد سواتو
مالم دري مسجد الحرام ك مسجد الآقصى يڠ تله
كامي بركتي سكليليڠڽ اڬر كامي ڤرليهتكن كڤداڽ
سباهاڬين درڤد تندا-تندا﴿كبسرن﴾ كامي.
سسوڠڬوهڽ دي اداله مها مندڠر لآڬي مها
مليهت“.
الله يڠ برصفة دڠن سڬالآ صفة كبسران دان
كاڬوڠنڽ تله منچيڤتاكن عالم دان سڬالآ
كندوڠنڽ ،سباهاڬينڽ داڤت كيت سقسيكن،
سداڠكن سباهاڬين بسرڽ لآڬي تيدق داڤت
14

دكسن ملالوءي ڤنچاايندرا كيت .بتاڤ هيبتڽ
لآڠيت يڠ ترهياس دڠن جوتان بينتڠ ،مانكالآ
ماتهاري دان بولن ڤولآ منراڠي عالم سمستا.
كسمواڽ ايت اداله بوقتي كبسرن الله .مك باڬي
مڽمڤورناكن بوقتي كبسرن دان كاڬوڠنڽ ،مك الله
ممبريكن ڤڠحرمتن كڤد همباڽ نبي محمد صلى
الله عليه وسلم باڬي مليهت دان مڠحياتي كبسرن،
ككواسان دان كهيبتن الله ملالوءي ڤريستيوا اسراء
دان معراج .دالم ڤريستيوا يڠ هيبت اين الله سبحان
وتعالى تله ممڤرجالنكن رسول الله دري مسجد
الحرام ،مكه ك مسجد الآقصى ،بيت المقدس د
ڤلسطين دان ستروسڽ نبي صلى الله عليه وسلم
داڠكت ك سدرة المنتهى اونتوق برتمو الله دالم
ماس يڠ بڬيتو سيڠكت.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
ڤريستيوا اين مروڤاكن ساتو اوجين يڠ بسر ترهادڤ
كايمانن دان كيقينن اومت مانسي كڤد ككواسان
الله دان كبنرن نبي محمد صلى الله عليه وسلم.
كبنرن اين ڤرلو دجلسكن كران ماسيه اد لآڬي
سوارا-سوارا يڠ تروس ممڤرتيكايكن كبنرن ڤريستيوا
يڠ امت بسر اين .سداڠكن باڬي اورڠ-اورڠ يڠ
برايمان ،مريك تيدق اكن ممڤرتيكايكن سام
سكالي ڤريستيوا اسراء دان معراج اين كران اياڽ
ثابيت اتاو تربوقتي ملالوءي نص القرءان دان
حديث-حديث صحيح ،اڤ يڠ ڤرلو اياله مڠمبيل
اعتبار ڤڠاجرن درڤد ڤريستيوا اين .مڠيڠكاري كبنرن
ڤريستيوا اسراء دان معراج اكن مڽببكن سساورڠ
ايت مرتد ﴿تركلوار دري اسلام﴾.
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سيدڠ جمعة سكلين،
اسراء دان معراج مروڤاكن ڤڠهيبور هاتي كڤد بڬيندا
رسول الله ستله كهيلڠن باڤ ساودارا بڬيندا ابو
طالب دان استري بڬيندا يڠ ترچينتا ايايت سيدتنا
خديجه بنت خويلد .حكمه يڠ امت بسر دسباليق
كجادين ترسبوت اداله بهاوا كمناڠن اڬام الله اين
بوكن برڬنتوڠ كڤد ڤڠاروه دان كدودوقن سساورڠ
سڤرتي ابو طالب اتاو كقواتن كواڠن سڤرتي سيدتنا
خديجه تتاڤي اياڽ داتڠ درڤد ڤرتولوڠن الله .لنترن
كماتين كدوا-دوا توكوه ترسبوت ،تنتاڠن دان
رينتاڠن يڠ دتريما اوليه رسول الله صلى الله عليه
وسلم دان ڤڠيكوتڽ برتمبه هيبت دان سمڤاي
كمونچقڽ سهيڠڬاله رسول الله مڠاليهكن دعوهڽ
ك طائف .نامون ترڽات بني ثقيف يڠ مڠواساءي
طائف لبيه كوات منجادي ڤننتڠ دعوة بڬيندا .ماله
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بڬيندا دلونتر دڠن باتو سهيڠڬ برداره توميت
بڬيندا .نامون بڬيندا تيدق ڤرنه ترفيكير اونتوق
ممبيناساكن سسام مانسي ،سباليقڽ بڬيندا تتڤ
بردعا دڠن هاتي يڠ تولوس مڠهارڤكن بني ثقيف
ايت منداڤت هدايه الله سبحان وتعالى .اين
ممبريكن ڤڠاجرن كڤد كيت بهاوا والآوڤون
ڤندودوق طائف مروڤاكن قرابت راڤت د سبله ايبو
كڤد نبي صلى الله عليه وسلم تتاڤي هوبوڠن
ككلوارڬان تيدق منجامين بهاوا مريك اكن
مڽوكوڠ دان ممبنتو اوسها دعوة بڬيندا .ڤرجواڠن
كيت ڤد هاري اين جوڬ تيدق واجر دداسركن
اونتوق ممڤرجواڠكن كتورونن دان بڠسا سمات-
مات تتاڤي هندقله برلندسكن ڤرجواڠن ترهادڤ
اڬام والآوڤون برتوجوان اونتوق ممبلا بڠسا دان
نڬارا .بڬيتوله سوكرڽ دعوة بڬيندا اونتوق
18

مڽلامتكن كيت درڤد عذاب الله يڠ امت ڤديه.
توڬس دعوة بڬيندا ترڤقسا دباير دڠن تيتيسن داره،
كچامن دان ايجيكن ،انچمن دان اوڬوتن نامون
سموا اين سديكيت ڤون تيدق ملمهكن بڬيندا دالم
ملقساناكن ڤرينته الله دان ممباوا رحمة ك سلوروه
عالم .فرمان الله دالم سوره الآنبياء ايات :107
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم:
َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ذ َ ۡ َ ا ۡ َ َٰ َ
َ
وما أرسلنَٰك إَِل رۡحة ل ِلعل ِمني ١٠٧

مقصودڽ:
”دان تيدق كامي اوتوسكن كامو ﴿محمد﴾

ملاءينكن اونتوق منجادي رحمة باڬي سلوروه
عالم“.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله سكالين،
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سسوڠڬوهڽ ڤريستيوا اسراء دان معراج ممبري
ڤلباڬاي بنتوق ڤنديديقن دان ڤڠاجرن يڠ برهرڬ
اونتوق كيت انتاراڽ اداله:
ڤرتام :سباڬاي مسلم كيت واجب ميقيني دان
ممڤرچاياي ڤريستيوا اسراء دان معراج بنر-بنر برلآكو
دان واجب برايمان دڠنڽ كران اي تله دسبوت د
دالم القرءان دان حديث-حديث يڠ صحيح.
كدوا :ڤريستيوا اسراء دان معراج مڠڬمبركن
ڤرجالنن ساورڠ همبا منوجو كڤد الله سبحان
وتعالى اكن مڠهادڤي برباڬاي چابرن دان اوجين يڠ
ممرلوكن كقواتن ايمان دالم ديري.
كتيڬ :اومت اسلام هندقله ممبري سوكوڠن ڤنوه
كڤد ڤرجواڠن ممڤرتاهنكن بيت المقدس درڤد
سراڠن دان ڤينچيروبوهن يهودي لعنة الله.
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اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم:

َ
َ
َ َ َ َ ُۡ َ ُ
لَع َما يَ َرىَٰ
ى  ١١أ َف ُت َم َٰ ُرونَ ُهۥ َ َ َٰ
اد َما َرأ َٰٓ
ما كذب ٱلفؤ
َ ۡ َ ُۡ َ َ
َََ ۡ ََ ُ ًََۡ ُ ۡ
َ
َٰ
َٰ
 ١٢ولقد رءاه نزلة أخرى  ١٣عِند ِسدرة ِ ٱلمنته ١٤

مقصودڽ:

هاتي ﴿نبي محمد﴾ تيدق مندوستاكن اڤ يڠ
دليهتڽ .جك دمكين ،ڤاتوتكه كامو هندق ممبنتهڽ
مڠناءي اڤ يڠ تله دليهتڽ ايت؟ دان دمي
سسوڠڬوهڽ ﴿نبي محمد﴾ تله مليهت ﴿ملائكة
جبريل ،دالم بنتوق روڤاڽ يڠ اصل﴾ سكالي لآڬي،
د سيسي سدرة المنتهى “.

﴿سوره النجم ﴾14 - 11 :
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َبا َر َك اللَّ ُه لِي َولَ ُك ْم فِى الْ ُق ْر َء ِان الْ َع ِظي ِمَ ،ونَ َف َع ِني
َواِ َّياكُ ْم بِ َما فِي ِه ِم َن الآ َي ِ
ات َوال ِّذ ْك ِر الْ َح ِكي ِمَ ،و َت َق َّب َل
الس ِمي ُع الْ َعلِي ُم ،اَقُو ُل َق ْولِي
ِم ِّني َو ِم ْن ُكم تِلا َ َو َت ُه اِنَّ ُه ُه َو َّ
َه َذا َواَ ْس َت ْغ ِف ُر اللَّ َه الْ َع ِظي َم لِي َولَ ُك ْمَ ،ولِ َسائِ ِر
ين َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
ين َوالْ ُم ْسلِ َم ِ
ات،
ات ،والْ ُمؤ ِْمنِ َ
الْ ُم ْسلِ ِم َ
َف ْاس َت ْغ ِف ُرو ُه فَ َيا فَ ْو َز الْ ُم ْس َت ْع ِف ِر ْي َن َو َيا ن ََجا َة التَّائِبِ ْي َن.
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عباده انتارا اخلاص دان كومرسيال
)(20 April 2018M / 4 Syaaban 1439H

اَلْ َح ْم ُد لِلَّ ِه الْقاَئِل:

ذ َ ََُۡ َ َ ذ َ َ
ُۡ َۡ
َ َ ذ
ِين َل َي ۡعل ُمونَۗ إِن َما
قل هل ي َ ۡس َتوِي ٱَّلِين يعلمون وٱَّل
ََ َ ذ ُ ُُْ ْ ۡ َۡ
َ
َٰ
ب٩
يتذكر أولوا ٱۡللب ِ

اَ ْش َه ُد اَن لآ اِلَ َه اِلآ َّ الل ُه َوح َد ُه لآ َ شَ رِيكَ لَ ُهَ ،واَ ْش َه ُد
اَ َّن ُم َح َّمدًا َع ْب ُد ُه َو َر ُسولُ ُه ،اَللَّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َع َلى
ين.
َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى الِ ِه َواَ ْص َحابِ ِه اَ ْج َم ِع َ
اَ َّما َب ْعدُ،
َف َيا ِع َبا َد الل ِه ،اِتَّقُوا الل َه ،ا ْو ِصي ُك ْم َواِ َّيا َي بِ َت ْق َوى الل ِه،
َف َق ْد َفا َز الْ ُم َّتقُونَ.
سيدڠ جماعه يڠ بربهاڬيا،
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خطيب مڽرو ديري دان ڤارا جماعه ،برتقوىله كڤد
الله دڠن سبنر-بنر تقوى .تقوى اداله وصية الله
باڬي قوم يڠ تردهولو دان اورڠ-اورڠ يڠ داتڠ
برايكوتڽ .ڤليهاراله سڬالآ ڤرينتهڽ دان جاوهيله
سڬالآ لآرڠن دان باتسنڽ ،نسچاي الله اكن
ممليهارا كيت د دنيا دان د اخيرة .تاجوق خطبة
ڤد ميڠڬو اين اداله "عباده انتارا اخلاص دان
كومرسيال".
سيدڠ مسلمين يڠ درحمتي الله،
سسوڠڬوهڽ الله منچيڤتاكن مانسي دان جين
اونتوق برعباده كڤدڽ .سماكين تيڠڬي نيلاي
اخلاص مك سماكين تيڠڬي نيلاي عباده ايت د
سيسي الله ،دڠن هاتي يڠ اخلاص ،كبايقن دبوات
تنڤا ايڠين دليهت دان دكتاهوي اورڠ لآين .اونتوق
24

مرياليساسيكن مقصود اخلاص بوكنله سسواتو يڠ
موده .ايمان سريڠ برتمبه دان بركورڠ لنتس موده
ترڤدايا دڠن بيسيكن شيطان دان نفسو .ڤد ماس
كيني اد سڬلينتير ڤيهق يڠ مڠڬوناكن اڬام اونتوق
منجان ڤنداڤتن .ڤاكيج ايستيميوا مڠاجي القرءان،
ڤنجوالن اير يڠ دباچ  30جزء القرءان ،ڤاكيج
اوروس جنازه دڠن كوس ) (kosملمڤاو،
سينديكيت ڤنيڤوان عمره ،ايسو اوڤه دعا سرتا
ڤلباڬاي ڤرودوق ‘برجناما اسلام' دليهت سديكيت
سباڽق منچالر ايميج اڬام اسلام يڠ مليا .ايسو-ايسو
يڠ ممانسكن ميديا اين منچتوسكن ڤرسوالن سجاوه
مان عمل عباده بوليه دكومرسيالكن؟
سيدڠ حاضيرين يڠ دملياكن الله،
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باڬي مڠوڤس ككليروان اين ،ماريله كيت رنوڠي
ببراڤ نيلاي ڤنتيڠ دالم ڤلقسانان عباده .چونتوهڽ
دالم صلاة ،نية اداله روكون ڤرتام يڠ منجادي
ڤميسه ڤلقسان صلاة دڠن اكتيۏيتي روتين يڠ لآين.
نية جوڬ ممبيذاكن ساتو عباده دڠن عباده يڠ لآين.
تاتاچارا صلاة واجب دان صلاة سنة ميثلڽ اداله
سام نامون نيةله يڠ ممبيذاكن انتارا كدواڽ .ستياڤ
ڤرڬرقن دالم صلاة جوڬ ڤرلو دلآكوكن دڠن
سمڤورنا .چارا قيام ،روكوع دان سوجود ڤرلو
دلآكوكن دڠن بتول دان جوجور ،سڤرتي يڠ
دتلاداني درڤد صلاة نبي صلى الله عليه وسلم.
القرءان منچلا صلاة يڠ دلآكوكن سمبيل ليوا.
خشوع صلاة جوڬ ڬاڬل دڤراوليهي جك ميندا
دان هاتي تيدق فوكوس ڤد ستياڤ ڤرڬرقن دان
باچان دالم صلاة.
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اسلام اداله چارا هيدوڤ .مك تيڬ نيلاي ڤنتيڠ
دري عباده صلاة ايايت نية ،جوجور دان فوكوس
اينله يڠ ڤرلو كيت ترجمهكن دالم كهيدوڤن هارين.
اڤ سهاج بنتوق ڤكرجان يڠ دلآكوكن ڤد اساسڽ
ڤرلو برمولآ دڠن نية يڠ بتول .سام اد بكرجا
سنديري اتاو ڤون ماكن ڬاجي ،نية يڠ بتول اكن
مڠحاصيلكن ڬرق كرجا يڠ بتول.
َع ْن ُع َم َر اَ َّن َر ُسو َل اللَّ ِه َصلَّى اللَّه َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم َقا َل:
اِنَّ َما ا ْلآ َ ْع َما ُل بِال ِّن َّي ِة َولِ ُك ِّل ا ْمر ٍِئ َما نَ َوى.

“دري عمر رضي الله عنه ،بهوا رسول الله صلى
الله عليه وسلم برسبدا “عمل ايت ترڬنتوڠ كڤد
نيةڽ ،دان سساورڠ هاڽ منداڤتكن سسواتو
سسواي دڠن نيةڽ”.
﴿حديث رواية البخاري دان مسلم﴾
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ساورڠ مسلم يڠ ممڬڠ نيلاي جوجور يڠ تيڠڬي
تيدق اكن طمع مڠاءوت كاونتوڠن دنيا اڤاته لآڬي
مڠڬوناكن اڬام باڬي ممڤروليهيڽ .تيدق ساله
ملتقكن نيلاي ترتنتو نامون بيارله مناسبه .ميثلڽ
هرڬ ڤاكيج مڠاجر القرءان دلتقكن برداسركن
ڤرستوجوان برسام د انتارا ڤڠاجر دان ڤلاجر .بڬيتو
جوڬ باڬي كونسولتن ) (konsultanڤڠوروسن
جنازه .برسيكڤ جوجورله مڠمبيل كيرا كوس
)(kosبارڠ دان ڤرخدمتن يڠ دسدياكن .ملابيلكن
ڤرودوق سنه اتاو اير يڠ دباچكن القرءان سداڠكن
عنصور ايت هاڽله دالم كوانتيتي يڠ سديكيت اتاو
لڠسوڠ تياد اداله ڤربواتن يڠ كجي .مذاكرة مجليس
فتوى كبڠسان يڠ برسيدڠ ڤد نوۏيمبر 2015
مموتوسكن بهاوا ڤڠڬونان ايات ُر ْق َي ْة ڤد سسواتو
ڤرودوق باڬي توجوان كومرسيال تيدق دبنركن ڤد
28

ڤلبلن ) ،(perlabelanڤڠاعلانن )(pengiklanan
اتاو ڤروموسي مان-مان ڤرودوق .تيندقن اين
بركموڠكينن بسر مڽببكن برلآكو ڤنيڤوان كڤد اورڠ
راماي يڠ مڠڠڬڤ ڤرودوق ايت لبيه بركت دان
بركسن كران دباچكن ايات القرءان دان ذيكير سرتا
دعا ترتنتو.
حاضيرين يڠ درحمتي الله سكالين،
ميمبر ايڠين مڠاجق ديري دان خلايق اونتوق
سنتياس مڽولوه كلمهن ديري .برجهادله منچاري
علمو دان برڬوروله منكوني روكون اسلام يڠ ليما.
ڤربهاروءي شهادة ڤد ليسن دان ڤربواتن ،اوسه
برتوهنكن كاونتوڠن دنيا سمات-مات .جاڬله
صلاة دڠن ڤنوه خشوع .ڤليهاراله هاتي دري
شريك خفي سڤرتي ُع ُج ْب ،رياء ،سومبوڠ دان
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دڠكي .منيڤو اداله اخلاق بوروق باڬي ساورڠ
مؤمين .دالم ڤرنياڬان ،اداله لبيه باءيق اونتوق
فوكوس دڠن سسواتو ڤرخدمتن اتاو ڤرودوك اڬر
ترجامين كواليتي دان كوانتيتي .نيلاي-نيلاي مليا
ترسبوت بوكن سهاج اكن مڽومبڠ كڤد بركة ڤد
رزقي ماله منيڠڬيكن كموليان اڬام اسلام ايت
سنديري .اوسها-اوسها مورني يڠ خطيب سبوتكن
تادي ڤرلو سام-سام كيت لآكوكن دڠن استقامه
دالم اوسها مڠاخلاصكن ديري دالم عباده.
مڠاخيري خطبة ڤد هاري اين ،ميمبر ايڠين
منڬسكن كمبالي ببراڤ ڤسانن اين :
ڤرتام  :اسلام مڠڬالقكن ڤرنياڬان يڠ برسيه اونتوق
منجان ايكونومي امة.
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كدوا  :ڤارا ڤنياڬ هندقله ممبري ڤنومڤوان كڤد
اسڤيك-اسڤيك كبركتن دري كاونتوڠن د دالم
ڤرنياڬان.
كتيڬ  :ڤڠڬونان ايليمن اسلام دالم ڤروموسي
ڤرنياڬان ڤرلو دايلقكن.
اين باڬي منجامين كسوچين اڬام يڠ منچرمينكن
ايميج اسلام .مڠاخيري خطبة ڤد هاري اين ،ماريله
كيت رينوڠي كات-كات اين :
”هيدوڤله برلندسكن اڬام ،جاڠن هيدوڤ دڠن
منجوال اڬام “
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اَ ُع ْو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم

َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ ذ ُ ْ ذ َ َ ُ ُ ْ َ ۡ ا َ ا
يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱتقوا ٱّلل وقولوا قوَل س ِديدا ٧٠
ُ ۡ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ َٰ َ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ َ ُ ۡ ُ ُ َ ُ
َ
ۡ
َ
يصلِح لكم أعملكم ويغفِر لكم ذنوبكمَۗ ومن
ولۥ َف َق ۡد فَ َ
يُ ِطعِ ذ َ
از فَ ۡو ًزا َع ِظ ً
ٱّلل َو َر ُس َ ُ
يما ٧١

َبا َر َك اللَّ ُه لِي َولَ ُك ْم فِى الْ ُق ْر َء ِان الْ َع ِظي ِمَ ،ونَ َف َع ِني
َواِ َّياكُ ْم بِ َما فِي ِه ِم َن الآ َي ِ
ات َوال ِّذ ْك ِر الْ َح ِكي ِمَ ،و َت َق َّب َل
الس ِمي ُع الْ َعلِي ُم ،اَقُو ُل َق ْولِي
ِم ِّني َو ِم ْن ُكم تِلا َ َو َت ُه اِنَّ ُه ُه َو َّ
َه َذا َواَ ْس َت ْغ ِف ُر اللَّ َه الْ َع ِظي َم لِي َولَ ُك ْمَ ،ولِ َسائِ ِر
ين َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
ين َوالْ ُم ْسلِ َم ِ
ات،
ات ،والْ ُمؤ ِْمنِ َ
الْ ُم ْسلِ ِم َ
َف ْاس َت ْغ ِف ُرو ُه فَ َيا فَ ْو َز الْ ُم ْس َت ْع ِف ِر ْي َن َو َيا ن ََجا َة التَّائِبِ ْي َن.
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اخلاق ڤميمڤين اسلام سجاتي
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الح ِّق
الح ْم ُد لل ِه الَّ ِذ ْي اَ ْر َس َل َر ُس ْولَ ُه بِال ُهدَى َو ِد ْينِ َ
َ
لِ ُي ْظ ِه َر ُه َعلَى ال ِّد ْينِ كُلِّ ِه َولَ ْو َك ِر َه ال ُمشْ ِركُ ْو َن .اَ ْش َه ُد
اَن لآ اِلَ َه اِلآ َّ اللَّ ُه َوح َد ُه لآ َ شَ رِيكَ لَ ُهَ ،واَ ْش َه ُد اَ َّن
َس ِّي َدنَا ُم َح َّمدًا َع ْب ُد ُه َو َر ُسولُ ُه .الل ّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َو َبارِ ْك
لى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َعلَى الِ ِه َواَ ْص َحابِ ِه َو َم ْن َتبِ َع ُه ْم
َع َ
بِ ِا ْح َس ٍان اِلَى َي ْو ِم ال ِّد ْينِ .
اَ َّما َب ْع ُد،
َف َيا ِع َبا َد الل ِه ! اتَّ ُق ْوا الل َه َح َّق تُقَاتِ ِه َولآت َم ْو ُت َّن اِلآ َواَنْ ُت ْم
ُم ْسلِ ُم ْو َن .
سيدڠ جمعة يڠ دكاسيهي،
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برتقواله كڤد الله دڠن سبنر-بنر تقوى ،دالم ارتي
كات يڠ سبنر ،دڠن ملقساناكن سڬالآ ڤرينته الله
دان منجاوهي سڬالآ تڬاهنڽ .دان جاڠنله كامو
ماتي ،ملاءينكن دالم كادان اسلام .موده-مودهن
كيت ترڬولوڠ دالم ڬولوڠن مريك يڠ ممڤراوليهي
كريضان الله دان برجاي ددنيا دان داخيرة.
سيدڠ جمعة سكالين،
الحمدلله ،برشكور كيت كڤد الله كران دڤيليه
منجادي تتامو ددالم رومه الله يڠ مليا اين برسمڤنا
هاري جمعة ،ڤڠهولو سڬالآ هاري .تاجوق خطبة
ڤد هاري اين اياله اخلاق ڤميمڤين اسلام سجاتي.
ستياڤ اورڠ اداله ڤميمڤين ،جك اي تيدق
منجادي ڤميمڤين دنڬريڽ ،اي تتڤ اكن منجادي
ڤميمڤين كڤد توبوه بادنڽ سنديري .مليهت بتاڤ
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بسرڽ تڠڬوڠجواب منجادي ڤميمڤين ،مك شرط-
شرط دان صفة-صفة اخلاق ترڤوجي اونتوق
منجادي ساورڠ ڤميمڤين هاروسله دميليكي.
ماريله كيت مڠيمباو كمبالي سيره تنتڠ اخلاق
ڤميمڤين سڤرتي يڠ دترجمهكن اوليه خليفه ڤرتام
سيدنا ابو بكر الصديق رضى الله عنه .بلياو تله
مڽمڤايكن ڤيداتو سولوڠڽ سلڤس دلآنتيق منجادي
خليفه .ڤيداتوڽ سڤرتيمان يڠ دنوكيلكن اوليه ابن
هشام دالم كتاب سيره نبوية اداله سڤرتي برايكوت:
"ساوداراكو سكالين ،سسوڠڬوهڽ اكو تله دڤيليه
منجادي ڤميمڤين كامو دان ڤدحال اكو بوكنله يڠ
ترباءيق دانتارا كامو ،مك جك اكو بربوات كبايقن
بنتوله اكو .دان جك اكو برتيندق كليرو مك
لوروسكنله اكو .كجوجورن اداله امانه ،سمنتارا
دوستا اداله سواتو ڤڠخيانتن .اورڠ يڠ لمه دانتارا
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كامو ،سسوڠڬوهڽ اي اداله كوات دسيسيكو
هيڠڬ اكو داڤت مڠمباليكن حقڽ كڤداڽ.
سباليقڽ سياڤا يڠ كوات دانتارا كامو ،مك دياله يڠ
لمه دسيسيكو هيڠڬ اكو اكن مڠمبيل دريڽ حق
ميليق اورڠ لآين يڠ دامبيلڽ .جك منيڠڬلكن جهاد
دجالن الله ،نسچاي الله اكن تيمڤاكن كڤد مريك
كهينان دان تيدقله سواتو ككجين ترسبار د تڠه
سواتو قوم كچوالي عذاب الله اكن دتيمڤاكن كڤد
سلوروه قوم ترسبوت.
ڤاتوهيله ڤرينتهكو سلاما اكو مماتوهي الله دان
رسولڽ .تتاڤي جك اكو تيدق مماتوهي كدواڽ مك
تياد كواجيڤن طاعة اتس كاليان ترهادڤكو .سكارڠ
برديريله كاليان اونتوق ملقساناكن صلاة سموڬ الله
مرحمتي كاليان “

36

سيدڠ جمعة سكالين،
دري ڤيداتو ترسبوت ،داڤت دسيمڤولكن بهاوا اد
ببراڤ صفة بركاءيتن اخلاق ڤميمڤين يڠ ڤرلو
دسراڤ اوليه ستياڤ اورڠ يڠ اكن ممڬڠ تمڤوك
كڤيمڤينن .سام اد ڤميمڤين ايت ممڬڠ جاوتن
دڤرايڠكت مشاركت باوهن اتاوڤون سباڬاي
ڤميمڤين ترتيڠڬي نڬارا.
ڤرتام :صفة رنده هاتي يعني تواضع.
راماي ڤارا ڤميمڤين يڠ مولآڽ دكت دڠن رعيت،
تورون كباوه ،برسيمڤاتي كڤد قوم يڠ لمه ،تتاڤي
سلڤس منداڤت كدودوقن ،تيمبولله اڤ يڠ
دسبوتكن دالم ڤريبهاس ملايو سڤرتي" كاچڠ
لوڤاكن كوليتڽ" .صفة سومبوڠ ،بوڠكق ،منيڠڬي
ديري سوده مولآي كليهاتن ،بهكن تركادڠ دي
ترڬاماق مميجق اورڠ يڠ تله ممبنتو مناءيقكنڽ.
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سيدنا ابو بكر الصديق رضى الله عنه مڽاتاكن بهاوا
ڤد حقيقتڽ كدودوقن ڤميمڤين تيدق بربيذا درڤد
اورڠ يڠ دڤمڤين ،بوكن كران اي منجادي اورڠ
ايستيميوا تتاڤي هاڽ سقدر اورڠ يڠ ددهولوكن
سلاڠكه ،دبريكن امانه دان مندت كڤرچايان دري
اورڠ راماي .داتس باهوڽ ترڤيكول ساتو
تڠڬوڠجواب يڠ بسر دان برت سام اد ترهادڤ
اومت ،ترلبيه لآڬي ترهادڤ الله  .صفة رنده هاتي
تيدق اكن مرنداهكن كدودوكن سساورڠ
ڤميمڤين ،ماله سباليقڽ اكن مڠڠكت درجتڽ دالم
ڤنداڠن مشاركت دان اورڠ راماي.
كدوا :برصفة تربوك اونتوق دكريتيق.
ستياڤ ڤميمڤين ممرلوكن سوكوڠن اورڠ راماي.
باڬايماناڤون ،اي تيدق اكن داڤت ملقساناكن
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توڬس-توڬسڽ تنڤا ڤڠليبتن اورڠ راماي .اوليه
سبب ايتله ،سساورڠ ڤميمڤين هندقله برسيكڤ
تربوك اونتوق منريما كريتيقن ،اصلكن كريتيقن ايت
صيحت دان ممبينا .جاڠنله ڤولآ اورڠ يڠ ممبريكن
كريتيقن ترسبوت داڠڬڤ سباڬاي موسوه يڠ ڤرلو
دتوتوڤ مولوتڽ .بهكن اورڠ يڠ براني مڠوڠكڤكن
كريتيقن دان منونجوقكن كسالهن سرتا ككوراڠن
سساورڠ ڤميمڤين ،اينله سبنرڽ ساورڠ اخلاص
دان سايڠكن ڤميمڤيڽ.
كتيڬ :صفة جوجور دان امانه.
صفة امانه اداله ساتو تونتوتن يڠ ڤنتيڠ دالم
كڤيمڤينن اسلام.
الله برفرمان دالم سورة النساء ايات : 58
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم:
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َ
َ َٰٓ َ ۡ
ذ ذ َ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ ُ َ ُّ ْ ۡ َ َ
َ
َ
َٰ
َٰ
ت إَِل أهلِها ِإَوذا
إِن ٱّلل يأمركم أن تؤدوا ٱۡلمن ِ
َ َ
َ َۡ ُ
ك ۡم ُتم َب ۡ َ
ك ُموا ْ بٱلۡ َع ۡدل إ ذن ذ َ
ٱّلل نِعِماذ
ني ٱنلذ ِ
اس أن َت
ح
ِ ِ
ِ
َ ُ ُ
ٱّلل ََك َن َسم َ
يعَۢا بَ ِص ا
كم بهِۦ إ ذن ذ َ
يا ٥٨
يعِظ
ِ
ِ َۗ ِ

مقصودڽ:

"سسوڠڬوهڽ الله مڽوروه كامو سوڤاي مڽراهكن
سڬالآ جنيس امانه كڤد اهليڽ ﴿يڠ برحق
منريماڽ﴾ ،دان اڤابيلا كامو منجالنكن حكوم دانتارا
مانسي﴿ ،الله مڽوروه﴾ كامو مڠحكوم دڠن عاديل.
سسوڠڬوهڽ الله دڠن ﴿سوروهنڽ﴾ ايت ممبري
ڤڠاجرن يڠ سبايق-باءيقڽ كڤد كامو .سسوڠڬوهڽ
الله سنتياس مندڠر ،لآڬي سنتياس مليهت“.
ممليهارا امانه مروڤاكن تونجڠ دالم ممبينا هوبوڠن.
اڤابيلا امانه ايت روسق ،مك تراورايله سڬالآ ايكتن
دان ڤوتوسله تالي ڤرساوداران يڠ برتوجوان باءيق،
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سوسون اتور كهيدوڤن اكن برنتاقن دان ڤمبينان
مشاركت مانسي اكن مڠالمي كهنچورن.
ڤڠخيانتن ترهادڤ امانه بوكن سهاج مروڬيكن
كيت ،تتاڤي جوڬ اكن ممباوا ڤلباڬاي كبوروكن
دالم كهيدوڤن مشاركت .مقصود ممليهارا امانه
جوڬ اداله مڽراهكن سسواتو اوروسن اتاو
تڠڬوڠجواب كڤد اورڠ-اورڠ يڠ ممڤو مميكول
دان چكڤ ملقساناكنڽ .ابو هريره رضى الله عنه
مروايتكن حديث بهاوا رسول الله برسبدا:
ف
السا َع َة .قالَ :ك ْي َ
اِ َذا َض ِّي َع ِت ا ْلآ َ َما َن ُة َفانْ َت ِظ ِر َّ
اِ َضا َع ِت َها يا رسول الله قال :اِ َذا ا ْس ِن َد الآ َ ْم ُر اِلَى َغ ْي ِر
السا َع َة.
اَ ْهلِ ِه َفانْ َت ِظ ُر َّ
ارتيڽ:
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”جك امانه تله دسيا-سياكن ،مك توڠڬوله هاري
قيامة “.دي ﴿ابو هريره﴾ برتاڽ ‘ :واهاي رسول
الله ،باڬايماناكه منسيا-سياكن امانه ايت؟' بڬيندا
منجواب ‘ :جك ساتو اوروسن دسراهكن كڤد
بوكن اهليڽ ،مك توڠڬوله هاري قيامة!“.
﴿ روايةالبخاري ﴾
كامڤة :برلآكو عاديل.
عاديل برمعنى ملتقكن سسواتو ڤد تمڤتڽ .اسلام
ملتقكن سوال منڬقكن كعاديلن دان منجاوهي
كظاليمن سباڬاي ساتو سيكڤ يڠ اساس دان
ڤنتيڠ .الله برفرمان ددالم سورة النحل ايات :90
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم:
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ََذ ُ ۡ ََ ذُ َ
لعلكم تذكرون ٩٠

مقصودڽ:

"سسوڠڬوهڽ الله مڽوروه برلآكو عاديل ،دان
بربوات كبايكن ،سرتا ممبري بنتوان كڤد قوم
كرابت دان ملارڠ درڤد ملاكوكن ڤربواتن-ڤربواتن
يڠ كجي دان موڠكر سرتا كظاليمن .اي مڠاجر
كامو ﴿دڠن سوروهن دان لآرڠنڽ اين﴾ ،سوڤاي
كامو مڠمبيل ڤريڠاتن مماتوهيڽ“.
كعاديلن هندقله دتراڤكن دالم سڬالآ بيدڠ
كهيدوڤن تنڤا ممبيذاكن انتارا ساورڠ دڠن يڠ
لآين .بهكن جوڬ هاروس برلآكو عاديل ترهادڤ
ديري سنديري .ابو بكر الصديق منڬسكن بهاوا
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اورڠ يڠ لمه هاروسله دبيلا دان دليندوڠي .اورڠ-
اورڠ يڠ كوات تيدق بوليه برلآكو كجم ترهادڤ
اورڠ يڠ لمه دڠن سوينڠ-وينڠڽ.
مڠاخيري خطبة ،ماريله سام سام كيت حياتي
ڤڠاجرن دان اينتيڤتي دري خطبة هاري اين انتاراڽ
اداله:
ڤرتام :سساورڠ ڤميمڤين هندقله سنتياس
مڠهوبوڠكن ديريڽ كڤد الله ،بربقتي كڤداڽ،
ملقساناكن سڬالآ سسواتو يڠ درضايڽ دان
منجاوهي سڬالآ حال يڠ دموركايڽ.
كدوا :ڤميمڤين هندقله استقامه دالم ستياڤ
كادان.
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كتيڬ :ڤميمڤين هندقله رضا دڠن برشكور اڤابيلا
منچاڤاي متلامت يڠ دڤرجواڠكن دان برصبر
مڠهادڤي سڬالآ رينتاڠن دان چابرن.
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم:

َۡ
َ َ ُ ْ ذ َ َٰ َ َ َ َ ُ ْ
ذذ
ذٱَّل َ
ِين إِن ذمكنَٰ ُه ۡم ِِف ٱۡل ِ
ۡرض أقاموا ٱلصلوة وءاتوا
ذ َ َٰ َ َ َ َ ُ ْ ۡ
َ ََ ْۡ َ ُۡ َ َ ذ
ۡ
َ
ُ
وف ونهوا ع ِن ٱلمنك ِر و ِّللِ
ٱلزكوة وأمروا ب ِٱلمعر ِ
َ َُ ُۡ
ُ
عَٰقِبة ٱۡلمورِ ٤١

مقصودڽ:
”ايايت مريك ﴿اومت اسلام﴾ يڠ جك كامي بريكن
مريك ككواسان ممرينته د بومي نسچاي مريك
منديريكن سمبهيڠ سرتا ممبري زكاة ،دان مريك
مڽوروه بربوات كبايكن سرتا ملارڠ دري ملاكوكن
كجاهتن دان ڤركارا يڠ موڠكر .دان ﴿ايڠتله﴾ باڬي
الله جواله كسودهن سڬالآ اوروسن“.
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َبا َر َك الل ُه لِ ْي َولَ ُك ْم فِي ال ُق ْرا ِن ال َع ِظ ْي ِم َونَ َف َعنِي َواِ َّياكُ ْم
بِ َما فِ ْي ِه ِم َن الآ َي ِ
الح ِك ْي ِم َو َت َق َّب َل ِم ِّني
ات َوال ِّذ ْك ِر َ
الس ِم ْي ُع ال َعلِ ْي ُم َواَ ْس َت ْغ ِف ُر الل َه
َو ِم ْن ُك ْم تِ َ
لاو َت ُه اِنَّ ُه ُه َو َّ
ين َوال ُم ْسلِ َم ِ
ات
ال َع ِظ ْي َم لِ ْي َولَ ُك ْم َولِ َسائِ ِر الُ ْم ِسلِ ْم َ
َوال ُمؤ ِْمنِ ْي َن َوال ُمؤ ِْم َن ِ
ات فَ ْاس َت ْغ ِف ُر ْو ُه فَ َيا َف ْو َز ال ُم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن
َو َيا ن ََجا َة التَّائِبِ ْي َن
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خطبة كدوا
الْ َح ْم ُد لِلّ ِه ن َْح َم ُد ُه َون َْس َت ِع ْي ُن ُه َون َْس َت ْغ ِف ُر ُهَ .ونَ ُع ْو ُذ بِالل ِه
ِم ْن شُ ُر ْورِ اَنْف ُِس َنا و َس ِّي َئ ِ
ات اَ ْع َمالِ َنا َم ْن َي ْه ِد الل ُه فَلا َ
ُم ِض َّل لَ ُه َو َم ْن ُيضْ لِ ْل فَلا َ َها ِد َي لَ ُه .اَ ْش َه ُد اَ ْن لآ َّ اِلَ َه
اِلآ َّ الل ُه َو ْح َد ُه َلآ شَ ِر ْيكَ لَ ُهَ ،واَ ْش َه ُد اَ َّن َس ِّي َدنَا َونَبِ َّي َنا
ُم َح َّمدًا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْولُ ُه .اَلل ّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َو َبارِ ْك َع َلى
َس ِّي ِدنَا َونَبِ ِّي َنا ُم َح َّم ٍد َو َعلَى الِ ِه َو َص ْحبِ ِه اَ ْج َم ِع ْي َن.
اَ َّما َب ْعدُ،
ش َما َظ َه َر منها
َف َيا ِع َبا َد الله اِتَّ ُق ْوا الل َه َو َذ ُروا الْ َف َو ِاح َ
ِ
لى الطَّا َع ِة َو ُح ُض ْورِ الْ ُج ْم َع ِة
َو َما َب َط َنَ .و َحاف ُظ ْوا َع َ
َوالْ َج َما َع ِ
ات.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
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ماريله سام-سام كيت منيڠكتكن كتقوان كڤد الله
سبحانه وتعالى دڠن ملقساناكن سڬالآ ڤرينتهڽ،
دان منيڠڬلكن سڬالآ لآرڠنڽ .موده-مودهن كيت
منداڤت رحمة سرتا ترڬولوڠ دالم كالڠن اورڠ يڠ
برعمال صالح دان برتقوى.
حضيرين جمعة يڠ دملياكن،
ڤد هاري جمعة يڠ ڤنوه بركة اين ماريله كيت
ڤرهاتيكن ستياڤ ايات دان حكمه يڠ دتورونكن
ملالوءي القرءان .اي بوكن سقدر باهن باچان،
نامون د دالمڽ الله سبحانه وتعالى مڽرو اڬر كيت
مڠنالي دان توندوق ڤاتوه برعباده ،برتوحيد سرتا
طاعة كڤدڽ .جاديكنله القرءان سباڬاي ڤندوان
دالم ستياڤ اسڤيك كهيدوڤن كيت .رسول صلى
الله عليه وسلم داوتوس اونتوق ممباوا ڤڠاجرن دان
ڤريڠاتن اڬر تياد السن باڬي كيت مڠيڠكاريڽ.
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ڤركوكوهكن عقيدة دڠن برڤڬڠ تڬوه ڤد عقيدة
اهلي سنه والجماعة .بروسها منمبهكن علمو اڬر
بيجق ممبيذاكن يڠ حق دان باطل .كقواتن يڠ
تربنتوق اكن مڠهالڠ ڤڠاروه عقيدة دان فهمن يڠ
سست دان مڽلويڠ.
سيبوقكنله هيدوڤ يڠ سيڠكت اين هاڽ دڠن
مڽومبڠ كبايقن .نسچاي تياد رواڠ دان ڤلواڠ
اونتوق موسوه مڠڬويهكن ايمان د دادا .لآكوكنله
سڬالآ-ڬالآڽ هاڽ منچاري رضا الله سبحانه وتعالى
سمات-مات.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،

49

ڤد هاري جمعة يڠ مليا اين جوڬ ماريله سام-سام
كيت ممڤرباڽقكن صلوات كاتس بڬيندا نبي صلى
الله عليه وسلم سباڬي ملقسناكن ڤرينته الله ددالم
فرمانڽ:
اَ ُع ْو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم
َ َ
ذ ذ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ
يأ ُّي َها ذٱَّلِينَ
ون َلَع ٱنلذبۚ َٰٓ
إِن ٱّلل وم َٰٓ
لئِكتهۥ يصل
ِِ
َء َ
ام ُنوا ْ َصلُّوا ْ َعلَ ۡيهِ َو َسل ِ ُموا ْ ت َ ۡسل ِ ً
يما ٥٦

”سسوڠڬوهڽ الله دان ملائكةڽ برصلوات كڤد
نبي ﴿محمد صلى الله عليه وسلم﴾ واهاي اورڠ-
اورڠ يڠ برايمان برصلواتله كامو كڤداڽ سرتا
اوچڤكنله سلام سجهترا دڠن ڤڠحرمتن يڠ
سڤنوهڽ“.
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ٍ
ِ
لى آ ِل
لى َس ِّيدنَا ُم َح َّمد َو َع َ
اَلل ّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َو َبارِ ْك َع َ
لى
َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍدَ .ك َم َ
اصلَّ ْي َت َو َسلَ ْم َت َو َبا َر ْك َت َع َ
ِ ِ ِ
لى آ ِل َس ِّي ِدنَا اِ ْب َرا ِه ْي َم .فِي الْ َعالَ ِم ْي َن
َس ِّيدنَا ا ْب َراه ْي َم َو َع َ
اِنَّكَ َح ِم ْيد َم ِجيد.
اَلل ّ ُه َّم ا ْغ ِف ْر لِلْ ُم ْسلِ ِم ْي َن َوالْ ُم ْسلِ َم ِ
ات َوالْ ُمؤ ِْمنِ ْي َن
ات الآ َ ْح َيا ِء ِم ْن ُه ْم َوالآ َ ْم َو ِ
َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
الح َّق
ات .اللَّ ُه َّم اَرِنَا َ
َح ّقاً َوا ْر ُز ْق َنا التِ َبا َع َة َواَرِنَا َالب ِاط َل َب ِاطلا ً َوا ْر ُز ْق َنا
ين .اَلل ّ ُه َّم اَنْز ِِل
ْاجتِ َنا َب ُه ،بِ َر ْح َمتِكَ َيا اَ ْر َح َم ال َّر ِاح ِم َ
السلا َ َم َة َوالْ َعافِ َي َة َعلَى َملِ ِك َنا،
الس ِك ْي َن َة َو َّ
ال َّر ْح َم َة َو َّ
سري ڤادوك باڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ،السلطان
لخا ِمس  ،وكذلك مولآنا توان يڠ تراوتاما
ُم َح َّمد اَ َ
تون داتوء سري اوتاما دكتور حاج عبد الرحمن بن
حاج عباس يڠ دڤرتوا نكري ڤولآو ڤينڠ.
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ر َّب َنا اتِ َنا ِفي ال ُّدنْ َيا َح َس َن ًة َوفِي الآ ِخ َر ِة َح َس َن ًة َوقِ َنا
اب النَّارِ.
َع َذ َ
ِع َبا َد الل ِه ! اِ َّن اللَّ َه َيا ْ ُم ُر بِال َع ْد ِل َوالآ ْح َس ِان َواِ ْي َتا ِء ِذ ْي
ال ُق ْر َبى َو َي ْن َهى َعنِ الف َْحشَ ا ِء َوال ُم ْن َك ِر َو َالبغ ِْيَ ،ي ِع ُظ ُك ْم
لَ َعلَّ ُك ْم َت َذكَّ ُر ْو َن فَا ْذك ُُر ْوا اللَّ َه ال َع ِظ ْي َم َي ْذكُ ْركُ ْم
َو ْاش ُك ُر ْوا َعلَى نِ َع ِم ِه َي ِز ْدكُ ْم َو ْاساَلُ ْو ُه ِم ْن َفضْ لِ ِه ُي ْع ِط َك ْم
َولَ ِذ ْك ُر الل ِه اَ ْك َب ُر َوالل ُه َي ْعلَ ُم َما َت ْص َن ُع ْون.
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