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ََ َ َ ه هُ هَ ُح ح ُ ح َ ه َ َح
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َ
اّلِل،
اّلِلَ ،اتقوا اّلِل ،أو َصيكم و َإياي بَتقوى َ
فيا َعباد َ
َ َ ح َ َ حُهُ ح َ
فقد فاز المتقون.
1

سيدڠ مسلمين سکالين،
ساي برڤسن کڤد ديري ساي دان مڽرو سيدڠ
جمعة يڠ دکاسيهي سکالين ماريله سام ٢کيت
منيڠکتکن کتقواءن کڤد الله دڠن برسوڠݢوه-
سوڠݢوه ملقساناکن سݢالا ڤرينتهڽ دان منيڠݢلکن
سݢالا لارڠنڽ .موده-مودهن کهيدوڤن اين منداڤت
کبرکتن د دنيا دان د اخيرة .خطبه هاري اين اکن
ممبيچاراکن تاجوق ”شکور منمبهکن نعمت“
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي،
سݢالا نعمت کبهاݢياءن يڠ دکچڤي هاري اين
اداله داتڠڽ درڤد کورنياءن الله کڤد کيت د نݢارا
يڠ ترچينتا اين .حقيقتڽ ،کشوکورن ترهادڤ
2

ڤلباݢاي نعمت يڠ الله کورنياکن مروڤاکن بوقتي
کجوجورن د دالم هاتي ماءنسي .لنترن ايت،
سسواتو يڠ باءيق هاروس دشوکوري کران اي
مروڤاکن سواتو انوݢره درڤد الله.
سلاءين ايت ،هاتي يڠ برشکور کڤد الله منجادي
بوقتي بتاڤ دکتڽ سساورڠ ايت دڠن الله تعالى.
کسنڽ ،اي سنتياس مڠݢوناکن نعمت ايت ڤد
جالن يڠ باءيق دان د رضاي الله دان تيدق
مڠݢوناکنڽ ڤد توجوان ٢يڠ تيدق باءيق .اين
سکاليݢوس مندوروڠ ماءنسي ملاکوکن عملن
صالح .دڠن ايت ،داڤتله نعمت ترسبوت
دسوبورکن دان برتمبه کبرکتنڽ .فرمان الله تعالى
دالم سورة ابراهيم ايات : 7
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم
3
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ِإَوذ تأذن ربكم لئِن شكرتم َلزِيدنكمۖۡ ولئِن
َ َ ُ َّ َ َ َ ٞ
كفرتم إِن َعذ ِاِب لش ِديد ٧

مقصودڽ :

”دان ﴿ايڠتله﴾ کتيک توهن کامو ممبريتاهو دمي
سسوڠݢوهڽ جک کامو برشکور نسچاي اکو اکن
تمبهي نعمتکو کڤد کامو دان دمي سسوڠݢوهڽ
جک کامو کفور ايڠکر سسوڠݢوهڽ عذابکو امتله
کرس“.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
اونتوق منجان نيلاي تمبه صيفت شکور اين،
خطيب ايڠين ممبري ڤنکنن کڤد ببراڤ ڤرکارا
سباݢاي ݢاريس ڤندوان:
4

ڤرتام  :ممڤوڽاءي ڤميکيرن يڠ ڤوسيتيف.
کيت هندقله ممڤوڽاءي ڤميکيرن ڤوسيتيف يڠ
سايريڠ دڠن کماجوان دان ڤمباڠونن فيزيکل يڠ
سدڠ دکچڤي دسمڤيڠ مڠيلقکن درڤد برسيکڤ
دڠکي دان برڤراسڠک بوروق کڤد اورڠ لاءين.
کدوا  :ممڤوڽاءي سماڠت کبرساماءن يڠ تيڠݢي.
کيت ڤرلو سدر بهاوا ممبينا ورݢ مشارکت يڠ
ساليڠ بکرجاسام دان برساتو ڤادو بوکنله سواتو
ڤرکارا يڠ موده .والاوڤون باڽق اوسها دان
اينيسياتيف دالم مڠاداکن کيمڤين ڤرڤادوان دان
مڽماي سيکڤ بنتو-ممبنتو نامون سکيراڽ مشارکت
تيدق بروبه دان ماسيه برفيکيرن سمڤيت سرتا
مميليقي صيفت ٢مذمومه سڤرتي حسد دڠکي،
5

دندم کسومت ،سوک مڠادو دومبا دان لاءين،٢
نسچاي کيت تيدق ممڤو منچاڤاي حسرت يڠ
دايمڤيکن .فرمان الله دالم سورة المائدة ايات :2
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم

ِ َ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
َََ َُ ْ ََ
ٱۡلث ِم
لَع
وا
ن
او
ع
ت
َل
و
ى
و
ق
ٱتل
و
ب
ٱل
لَع
وتعاونوا
ۖۡ
ِ
ِِ
َ ُ َ َ َّ ُ ْ َّ َ َّ َّ َ َ ُ َ
اب ٢
ق
وٱلعدو ِن وٱتقوا ٱللۖۡ إِن ٱلل ش ِديد ٱلعِ ِ

مقصودڽ :

”دان هندقله کامو برتولوڠ-تولوڠن اونتوق ممبوات
کباجيقن دان برتقوى دان جاڠنله کامو برتولوڠ-
تولوڠن ڤد ملاکوکن دوسا ﴿معصية﴾ دان
ڤنچروبوهن دان برتقوىله کڤد الله کران
سسوڠݢوهڽ الله مها برت عذاب سيقساڽ ﴿باݢي
سسياڤا يڠ ملڠݢر ڤرينتهڽ﴾“.
6

کتيݢ  :منيڠکتکن ڤڠحياتن اسلام دالم کهيدوڤن.

دالم ممنوهي چيري اين ،کيت دتونتوت اونتوق
سنتياس برسوڠݢوه-سوڠݢوه دالم ملقساناکن
سݢالا عملن دالم سݢنڤ لاڤڠن کهيدوڤن کيت
دسمڤيڠ مڠهيندري عملن ٢يڠ برچڠݢه دڠن
شريعة ،سلارس دڠن کهندق شريعة.
سيدڠ جمعة يڠ دملياكن،
کتيݢ-تيݢ چيري ترسبوت داڤت منݢوهکن جاتي
ديري ݢولوڠن يڠ برشکور دالم مندڤني سݢالا
چابرن کاره ڤمباڠونن سبواه نݢارا يڠ باءيق دان
برتمدون .مڠاخيري خطبه ڤد هاري اين ،داڤتله

7

دسيمڤولکن تيݢ اينتي ڤاتي ڤنتيڠ يڠ هاروس دبري
ڤرهاتين ياءيت.
ڤرتام  :کيت ڤرلو بکرجاسام دان ساليڠ بنتو-ممبنتو
دسمڤيڠ سنتياس مموهون هداية دان توفيق درڤد
الله اونتوق ممندو کيت کاره منچاڤاي متلامت
موجودکن مشارکت يڠ ماجو دان برتقوى.
کدوا  :كيت هندقله برشكور اونتوق منمبهكن
نعمت دان مڠڬالقكن كهرمونيان هيدوڤ
مشاركت دان نڬارا.
کتيݢ  :رعيت دان ڤميمڤين هندقله سنتياس
بکرجاسام دمي کماجوان دان کسجهتراءن نݢارا.
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم
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مقصودڽ :

”دان ﴿تياڤ-تياڤ﴾ مخلوق يڠ برڽاوا تيدق اكن
ماتي ملاءينكن دڠن ايذين الله ،ايايت كتتڤن
﴿اجل﴾ يڠ ترتنتو ماسڽ ﴿يڠ تله دتتڤكن اوليه
الله﴾ .دان ﴿دڠن يڠ دمكين﴾ سسياڤا يڠ مڠهندقي
بالسن دنيا ،كامي بريكن بهاڬينڽ دري بالسن دنيا
ايت ،دان سسياڤا يڠ مڠهندقي بالسن اخيرة ،كامي
بريكن بهاڬينڽ دري بالسن اخيرة ايت دان كامي
ڤولا اكن بري بالسن ڤاهلا كڤد اورڠ-اورڠ يڠ
برشكور“.
9

َ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 الا َ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 ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا ن ََجا َة التَّائِبِ ْي َن.
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کاوڠݢولن اخلاق رسول الله
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الْ َح ْم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذى َهدَانَا لِ َه َذا َو َما كُ َّنا لِ َن ْه َت ِد َي لَ ْو لا َ
اَ ْن َهدَانَا اللَّ ُه.
اَ ْش َه ُد اَ ْن لا َ اِلَ َه اِلا َّ اللَّ ُه َو ْح َد ُه لا َ شَ ِر ْيكَ لَ ُهَ ،واَ ْش َه ُد
اَ َّن َس ِّي َدنَا ُم َح َّمدًا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْولُ ُه .اللَّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم
َو َبا ِر ْك َع َلى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى الِ ِه َو َص ْح ِب ِه َوال َّتابِ ِع ْي َن
َو َتابِ ِعى ال َّتابِ ِع ْي َن بِ ِا ْح َس ِان اِلَى َي ْو ِم ال ِّد ْينِ .
اَ َّما َب ْعدُ،
َف َيا اَ ُّي َها الَّ ِذ ْي َن َءا َم ُن ْوا! اتَّقُواْ اللَّ َه َح َّق تُقَاتِ ِه َولا َ َت ُم ْوتُ َّن
اِلا َّ َواَنْ ُت ْم ُم ْسلِ ُم ْونَ.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
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برتقوىله كڤد الله دڠن تقوى يڠ سبنر ،ايايت دڠن
منجونجوڠ سڬالا تيته ڤرينتهڽ دان منجاوهي
سڬالا لارڠنڽ .موده-مودهن كيت د بري كجايان
دان كبهاڬين هيدوڤ د دنيا لبيه-لبيه لاڬي د
اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
رسول الله ﷺ دڤيليه اوليه الله سبحانه وتعالى
اونتوق ممباوا ميسي كسجهتران كڤد اومت
ماءنسي .ساله ساتو كونچي كجايان رسول الله ﷺ
دالم مڽمڤايكن رساله دعوة اياله بݢيندا مميليكي
كتيڠڬين دان کاوڠݢولن اخلاق .ام المؤمنين
سيدتنا عائشة رضي الله عنها ڤرنه دتاڽ مڠناءي
اخلاق رسول الله ﷺ ،مك سيدتنا عائشة رضي
الله عنها منجواب:
12

كَا َن ُخلُ ُق ُه الْ ُق ْر َءا َن
مقصودڽ :
اخلاق رسول الله ﷺ اياله القرءان.
ڬمبرن كتيڠڬين اخلاق رسول الله ﷺ جوڬ
دراكمكن اوليه الله سبحانه وتعالى دالم القرءان
سورة القلم ايات : 4
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم
َّ َ
ك لَ َع ََل ُخلُق َ
يم ٤
ظ
ع
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ِ
ٖ
ٍ

مقصودڽ :

”دان بهاوا سسوڠڬوهڽ اڠكاو ﴿واهاي محمد﴾
ممڤوڽاءي اخلاق يڠ ساڠت موليا“.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
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اومت اسلام واجب منجاديكن القرءان سباڬاي
ڤڬاڠن هيدوڤ ،اونتوق منچاڤاي کريضاان الله
سبحانه وتعالى كران ڤڠحياتن نيلاي ٢اخلاق
القرءان داڤت ممبنتوق ديري كيت سباڬاي مسلم
يڠ سجاتي .اونتوق ممهمي باݢايماناکه اخلاق
رسول الله دبنتوق ملالوءي القرءان ،انتارا فكتورڽ
اداله سڤرتي برايكوت:
ڤرتام  :القرءان مڠاجر نيلاي-نيلاي شكور دالم
كهيدوڤن سساورڠ .بݢيندا مڠحياتي نيلاي شکور
دڠن برتوڠکوس-لوموس مڠرجاکن عبادة تنڤا
ملوڤاکن تڠݢوڠجواب سسام ماءنسي .ڤڠاجرن اين
داڤت دليهت ملالوءي فرمان الله سبحانه وتعالى
دالم سورة ابراهيم ايات : 7
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اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم

َ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ
َ َ َّ َ َ ُّ ُ َ
ِإَوذ تأذن ربكم لئِن شكرتم َلزِيدنكمۖۡ ولئِن
َ َ ُ َّ َ َ َ ٞ
كفرتم إِن َعذ ِاِب لش ِديد ٧

يڠ برمقصود:

”دان ﴿ايڠتله﴾ کتيک توهن کامو ممبريتاهو دمي
سسوڠݢوهڽ جک کامو برشکور نسچاي اکو اکن
تمبهي نعمتکو کڤد کامو دان دمي سسوڠݢوهڽ
جک کامو کفور ايڠکر سسوڠݢوهڽ عذابکو امتله
کرس“ .

د سيني كيت ليهت رسول الله ﷺ ساڠت
مڠحياتي نيلاي شكور.
كدوا :القرءان منديديق كاسيه سايڠ سسام انسان.
هوبوڠن انتارا سسام اورڠ برايمان ايت داساسكن
15

كڤد ڤرساوداران دان كاسيه سايڠ .ڤرساوداران يڠ
سنتياس دهيدوڤكن ،دڤربايقي دان دڤركوكوهكن.
الله سبحانه وتعالى برفرمان دالم سورة الحجرات
ايات :10
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َطا ِن ال َّر ِجي ِم
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إِن َما ٱل ُمؤم ُِنون إِخ َوة فأصلِحوا بۡي أخويك ۚم وٱتقوا
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َحون ١٠
ٱلل لعلكم تر

يڠ برمقصود:

”سبنرڽ اورڠ ٢يڠ برايمان ايت اداله برساودارا مک
دامايکنله د انتارا دوا ساودارا کامو ﴿يڠ برتليڠکه﴾
ايت دان برتقوىله کڤد الله سوڤايا کامو براوليه
رحمة“ .
اونتوق مڠحياتي ايات اين ،بݢيندا ممڤرساوداراکن
قوم مهاجرين دان انصر دڠن ايکتن ڤرساوداراءن يڠ
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بݢيتو ايديال ) (idealسهيڠݢ ماسيڠ ٢مڠوتاماکن
ساوداراڽ ملبيهي ديري سنديري.
کتيݢ :القرءان منديديق كيت اڬر برصفة امانه دان
برتڠڬوڠجواب كڤد سسام انسان سڤرتي مان يڠ
دڽاتاكن اوليه الله سبحانه وتعالى دالم سورة النساء
ايات :58
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم

َ َ
َ
َّ َّ َ َ ُ ُ ُ َ ُ َ ُّ ْ َ َ
َ
َ
ٰٓ
ت إَِل أهلِها ِإَوذا
إِن ٱلل يأمركم أن تؤدوا ٱَلمن ِ
َ َ
َ َ ُ
كم ُتم َب َ
ك ُموا ْ بٱل َعدل إ َّن ٱ َّ َ
لل نِعِماَّ
ۡي ٱِلَّ
ِ
َت
ن
أ
اس
ح
ِ ِ
ِ
َ ُ ُ
لل ََك َن َسم َ
كم بهِۦ إ َّن ٱ َّ َ
يعَۢا بَ ِص ٗريا ٥٨
يعِظ
ِ
ِۗ ِ

مقصودڽ:
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”سسوڠڬوهڽ الله مڽوروه كامو مڽمڤايکن امانت
كڤد يڠ برحق منريماث ،دان ﴿مڽوروه كامو﴾ اڤابيلا
منتڤكن حكوم دانتارا مانسي سوڤاي كامو منتڤكن
دڠن عاديل .سسوڠڬوهڽ الله ممبري ڤڠاجرن يڠ
سبايق-بايقڽ كڤدمو .سسوڠڬوهڽ الله اداله مها
مندڠر لاڬي مها مليهت“.
رسول الله ﷺ ميمڠ ترکنل دڠن صيفت امانهڽ
سهيڠݢ اورڠ ٢عرب سريڠ منيتيڤکن هرتا-بندا
مريک کڤد بݢيندا اڤابيلا هندق کلوار برمسافير.
لنترن ايت بݢيندا دݢلر دڠن ݢلرن "الامين" يڠ
برمقصود ساورڠ يڠ امت امانه .دمکينله سبهاݢين
درڤد نيلاي ٢القرءان يڠ دݢمبرکن اوليه رسول الله
ﷺ دالم کهيدوڤن بݢيندا.
18

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
مڠاخيري خطبه ڤد ميڠݢو اين ،ميمبر ايڠين مڠاجق
جماعه سکالين ماريله سام-سام كيت منچونتوهي
اخلاق رسول الله ﷺ دان مڠعمالكنڽ دالم
کهيدوڤن دان ڤرݢاءولن کيت ،كيت جوڬ
دتونتوت ملاكوكن محاسبة ديري دان مڠمبيل
اعتبار درڤد اخلاق رسول الله .اوليه ايت ،تاڽ ديري
كيت سجاوه مانكه كيت مڠحياتي نيلاي٢
كهيدوڤن ،اخلاق دان ڤرجواڠن رسول الله ﷺ؟
اتاو سباليقڽ كيت تله دهاڽوتكن اوليه اروس
كهيدوڤن دنياوي سهيڠڬ مڠابايكن نيلاي اڬام.
لبيه مالڠ لاڬي سكيراڽ كيت تروس مڠعمالكن چارا
هيدوڤ يڠ برتنتاڠن دڠن عمالن دان اجرن اسلام
يڠ دباوا اوليه رسول الله ﷺ.
19

اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم

قۚ َوٱل ُقر َءان ٱل َمجي ِد  ١بَل َعج ُبوا ْ أَن َجا َء ُهم ُّمن ِذرٞ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ ُ ََ َ
َ
َ ُ َ
ون َه َذا ََش ٌء َعج ٌ
يب  ٢أءِذا
ر
ف
ك
ٱل
ال
مِنهم فق
ِ
ِ
ُ ُ
ٞ
َ َ
مِت َنا َوك َّنا ت َر ٗاباۖۡ ذل ِك َرج ُع َۢ بَعِيد ٣

َبا َر َك اللَّ ُه لِ ْى َولَ ُك ْم فِى ال ُق ْر َء ِان الْ َع ِظ ْي ِمَ ،ونَ َف َعنِى
َواِ َّياكُ ْم بِ َما فِ ْي ِه ِم َن اْلا َي ِ
ات َوال ِّذ ْك ِر الْ َح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل
الس ِم ْي ُع الْ َعلِي ُم .اَقُ ْو ُل
ِم ِّنى َو ِم ْن ُكم تِل ََاو َت ُه ،اِنَّ ُه ُه َو َّ
َق ْولِى َه َذا َواَ ْس َت ْغ ِف ُر اللَّ َه الْ َع ِظ ْي َم لِى َولَ ُك ْمَ ،ولِ َسائِ ِر
اتَ ،والْ ُمؤ ِْمنِ ْين َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
الْ ُم ْسلِ ِم ْي َن َوالْ ُم ْسلِ َم ِ
ات،
َف ْاس َت ْغ ِف ُر ْو ُه اِنَّ ُه ُه َو الْ َغ ُف ْو ُر ال َّر ِح ْي ُم.
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انچمن ليبراليسمى ) (Liberalismeدان
ڤلوراليسمى) (Pluralismeدالم اݢام
)(20 Julai 2018M / 7 Zulkaedah 1439H

اَلْ َح ْم ُد لِلَّ ِه الْقَائِل:

َ َّ ٗ َ َ َ َّ ُ ْ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ
ِ
ٰٓ
ٱلسل ِم كٓافة وَل تتبِعوا
يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱدخلوا ِِف ِ
َّ
َّ ُ َ ُ
كم َع ُد ِ ٞو ُّمب ٞ
ُ َ
ۡي ٢٠٨
ت ٱلشي َط ِن إِنهۥ ل
خ ُطو ِ
ِ
َح َ ُ َح
َٰ ه ه ُ َ ح َ ُ َ َ ح َ َ ُ َ َ ح َ ُ َ ه
َشيك ل ،وأشهد أن
أشهد أن آل َال إَال اّلِل وحده ال َ
َ َ َ َُ ه ً َ ح ُ ُ َ َ ُ حُُ َ هُ ه َ َ َ ح َ َ ح
ارك
س َيدنا ُممدا عبده ورسول .اللهم َ ص َل وس َلم وب َ
ََ َ َ َُه ََ
َ ح
َجع ح َ
حَ
ُي.
لَع س َي َدنا ُمم ٍد َولَع َ َ
آل َوصح َب َه أ َ
أَ هما َب حعدُ،
ََ َ َ ه هُ هَ ُح ح ُ ح َ ه َ َح
ه
َ
اّلِل،
اّلِلَ ،اتقوا اّلِل ،أو َصيكم و َإياي بَتقوى َ
فيا َعباد َ
ََ ح َ َ ح ُ َ
از ال ُم هتق حون.
فقد ف

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
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برتقوىله كڤد الله دڠن تقوى يڠ سبنر ،ايايت دڠن
منجونجوڠ سڬالا تيته ڤرينتهڽ دان منجاوهي
سڬالا لارڠنڽ .موده-مودهن كيت د بري كجايان
دان كبهاڬين هيدوڤ د دنيا لبيه-لبيه لاڬي د
اخيرة .خطبه ڤد هاري اين برتاجوق ”انچمن
دان
)(Liberalisme
ليبراليسمى
ڤلوراليسمى ) (Pluralismeدالم اݢام“ .
سيدڠ جمعة يڠ دمولياکن الله،
مشارکت اسلام ،ترماسوق د مليسيا سدڠ برهادڤن
دڠن ڤلباݢاي انچمن يڠ بوليه مڠݢلينچيرکن مريک
کڤد کسستن دان کروسقن عقيدة .فهمن سوڠسڠ
يڠ چوبا دکاءيتکن دڠن اسلام سڤرتي ليبراليسمى
22

دان ڤلوراليسمى سبنرڽ ساله ساتو درڤد اڤ يڠ
دسبوت سباݢاي سرڠن ڤميکيرن دان کبوداياءن.
بنتوق ٢سرڠن اين دلاکوکن باݢي مرونتوهکن
ڤݢڠن اݢام مشارکت اسلام د دالم نݢارا کيت.
اسلام ليبرل دان اسلام ڤلورال اين امت ڤايه اونتوق
دکنل ڤستي کران اي مڠݢوناکن هوجه يڠ
دساندرکن کڤد ايات ٢القرءان ،حديث ،٢کات٢
علماء دان جوݢ دڤلوڤوري اوليه توکوه ٢يڠ برلاتر
بلاکڠکن ڤنديديقن اسلام .مک ،اومت اسلام يڠ
چيتيق ڤڠتاهوانڽ دبيمبڠي موده ترجبق دان ترڤڠاروه
دڠن ڤميکيرن اسلام ترسبوت.
بنيه ٢ڤميکيرن اسلام ليبرل يڠ برچلارو اين مولا
منجالر دالم مشارکت اسلام کسن دري ڤڠاروه
چارا ڤميکيرن بارت .مريک ترڤڠاروه دڠن ايمڤين
23

دان سروان يڠ ميقيني بهاوا چورق کهيدوڤن بارت
اداله سباݢاي چونتوه يڠ ترباءيق دالم کهيدوڤن.
ڤميکيرن مريک تروس دتانم دڠن
دوکترين ) (Doktrinيڠ مڠاتاکن بهاوا سکيراڽ اومت
اسلام ايڠين منچاڤاي کماجوان ڤست سڤرتي
بارت ،مک ڤميکيرن اومت اسلام ڤرلو داوبه .لالو
مريک ملونترکن ايديا ٢مريک سباݢاي ڤمبهاروان
دالم اسلام والاوڤون ڤد حقيقتڽ ساڠت مڽيمڤڠ
دري کبنرن.
سيدڠ جمعة سکالين،
انتارا چيري ٢ڤميکيرن اسلام ليبرل اياله:
ڤرتام  :برصيفت سيکولار
24

)(Sekular

ڤميکيرن اسلام ليبرل اداله براساسکن
سيکولاريسمى ) (Sekularismeيڠ ملونتر ڤندڠن
بهاوا اݢام اسلام هاڽله سباݢاي تونتوتن ڤلقساناءن
عبادة سهاج ،بوکن اونتوق مڠوروس دان منتدبير
دنيا .فهمن اين مندعوا شريعة اسلام تيدق سسواي
اونتوق دݢوناکن دالم مڠاتور کهيدوڤن ماءنسي
دسمڤيڠ مڽيڠکيرکن سبهاݢين بسر شريعة اسلام
کران براڠݢڤن بهاوا شريعة اداله سماتا-مات
مليبتکن عبادة ريتوال ) (ritualسهاج.
کدوا  :منولق حکوم شريعة.
مريک مراساکن اد کڤينچڠن يڠ برلاکو دالم اسلام،
لالو مولا منچاري ڤڽلساين ساوله-اوله ماهو ممبلا
اسلام تتاڤي اخيرڽ منچمر کسوچين اسلام ايت
سنديري .لبيه منجيجيقکن لاݢي عملن ٢سنة
25

رسول الله ﷺ دڤرتيکاي دان دهينا .لالو تردڠرله
سوارا ٢سومبڠ يڠ مڠاتاکن بهاوا اورڠ يڠ
برجڠݢوت ،برسوݢي ،مماکاي سربن ،جوبه دان
سباݢايڽ داڠݢڤ سوده کتيڠݢلن زمان .تنڤا
دسدري ڤميکيرن دان ڤندڠن ترسبوت منجاءوهکن
مريک دري اݢام اسلام دان بوليه منججسکن
ڤݢڠن عقيدة اسلاميه.
کتيݢ  :کبيبسن منتفسير تيکس القرءان.
ݢولوڠن اسلام ليبرل مڠݢلرکن ديري مريک
سباݢاي مجتهد الاف بهارو .مک سونڠ-ونڠڽ
مريک منتفسيرکن تيکس القرءان برداسرکن
ڤميکيرن ليبرل مريک .سباݢاي چونتوه ترهادڤ
فرمان الله داتم سورة المائدة ايات : 38
26

اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم

ٱلسار ُق َو َّ
َو َّ
ٱلسارقَ ُة فَٱق َط ُعوا ْ َأي ِد َي ُه َما َج َزا َء َۢ ب َما َك َسباَ
ِ
ِ
ِ
َ َ ٗ ِ َ َّ
ٱلل ِ َو َّ ُ
يز َحك ٞ
ٱلل َعز ٌ
ِيم ٣٨
نكٗل مِن ۗ
ِ

مقصودڽ:

”دان اورڠ للاکي يڠ منچوري دان اورڠ ڤرمڤوان
يڠ منچوري مک ﴿حکومڽ﴾ ڤوتوڠله تاڠن مريک
سباݢاي ساتو بالسن دڠن سبب اڤ يڠ مريک تله
اوسهاکن ﴿جوݢ سباݢاي﴾ سواتو حکومن ڤنچݢه
دري الله دان ﴿ايڠتله﴾ الله مها کواس لاݢي مها
بيجقسان“.
مريک منتفسيرکن ايات ترسبوت بهاوا توجوان يڠ
سبنرڽ دتونتوت اوليه القرءان اداله منجاتوهکن
حکومن کڤد ڤنچوري .بنتوق حکومن ايت بوليه
27

براوبه-اوبه سلاري دڠن ڤرادبن ماءنسي .ڤد زمان
رسول الله ،بنتوق حکومن اداله مموتوڠ تاڠن.
نامون ،ڤد زمان کيني بنتوق حکومن بوليه دڤيندا
کڤد حکومن ڤنجارا سلاري دڠن ڤرادبن ماءنسي.
دمکينله منهج )” (manhajممبوک دان ممبيبسکن“
تفسيرن القرءان يڠ دڤݢڠ اوليه اليرن اسلام ليبرل
اتس السن اونتوق مماجوکن اومت اسلام .مريک
جوݢ مڠݢوناکن منهج اين ترهادڤ سموا حکوم٢
القرءان ترماسوقله ڤرکارا عبادة ،سهيڠݢ اڤ يڠ
دڤرکتيککن ڤد زمان رسول الله تيدق سمستيڽ
دعملکن دالم بنتوق يڠ سام ڤد زمان کيني .بهکن،
کڤد اومت اسلام يڠ برڤݢڠ کڤد داسر ايات بهاوا
ڤنچوري يڠ دسابيت کسالهن اونتوق دڤوتوڠ
تاڠنڽ ،اليرن اسلام ليبرل مڽيندير مريک سباݢاي
28

ڤارا ڤڽمبه تيکس القرءان سماتا-مات .اينله ڤارهڽ
اليرن ڤميکيرن اسلام ليبرل سهيڠݢ سمڤاي ک
تاهڤ ساڠت بيادب ترهادڤ ايات الله.
سيدڠ جمعة يڠ دمولياکن الله،
چابرن اومت اسلام دولو ،کيني دان اکن داتڠ
سنتياس منجادي ڤوليميک ) (polemikيڠ برتروسن.
موسوه ٢اسلام سنتياس منچاري جالن اونتوق
مڽستکن اومت اسلام .تيدق دنافيکن اومت اسلام
برتوڠکوس -لوموس اونتوق منچاڤاي کماجوان
ماتيريال ) (materialدان دالم ماس يڠ سام براوسها
منجادي اومت اسلام يڠ برکواليتي درڤد اسڤيک
عقيدة دان کايماننڽ .نامون ،چابرن يڠ چوبا
مڠݢوݢت عقيدة دڠن مڠݢوناکن اچوان يڠ
29

دڤروجيککن کڤد اسلام اين اداله چابرن يڠ ڤاليڠ
بهاي دان ݢتير.
اخيرڽ ،ماريله کيت ممڤرباڽقکن اوسها دان
ممڤرکاساکن علمو دڠن مڠعمارهکن مسجد،
مڠحاضيري کليه ٢اݢام اݢر منجادي بينتيڠ يڠ امڤوه
دالم کيت مڠهادڤي چابرن دمي چابرن اين .تنڤا
ملوڤاکن دعاء اݢر کيت سنتياس استقامة دان تروس
دبري هداية اݢر ترهيندر دري کسستن يڠ ڽات.
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم

قۚ َوٱل ُقر َءان ٱل َمجي ِد  ١بَل َعج ُبوا ْ أَن َجا َء ُهم ُّمن ِذرٞ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ ُ ََ َ
َ
َ ُ َ
ون َه َذا ََش ٌء َعج ٌ
يب  ٢أءِذا
ر
ف
ك
ٱل
ال
مِنهم فق
ِ
ِ
ُ ُ
ٞ
َ َ
مِت َنا َوك َّنا ت َر ٗاباۖۡ ذل ِك َرج ُع َۢ بَعِيد ٣
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َبا َر َك اللَّ ُه لِ ْى َولَ ُك ْم فِى ال ُق ْر َء ِان الْ َع ِظ ْي ِمَ ،ونَ َف َعنِى
َواِ َّياكُ ْم بِ َما فِ ْي ِه ِم َن اْلا َي ِ
ات َوال ِّذ ْك ِر الْ َح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل
الس ِم ْي ُع الْ َعلِي ُم .اَقُ ْو ُل
ِم ِّنى َو ِم ْن ُكم تِل ََاو َت ُه ،اِنَّ ُه ُه َو َّ
َق ْولِى َه َذا َواَ ْس َت ْغ ِف ُر اللَّ َه الْ َع ِظ ْي َم لِى َولَ ُك ْمَ ،ولِ َسائِ ِر
اتَ ،والْ ُمؤ ِْمنِ ْين َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
الْ ُم ْسلِ ِم ْي َن َوالْ ُم ْسلِ َم ِ
ات،
َف ْاس َت ْغ ِف ُر ْو ُه اِنَّ ُه ُه َو الْ َغ ُف ْو ُر ال َّر ِح ْي ُم.
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ݢرهان منمبه تقوى
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س ِض َي ًاءا َوالْ َق َم َر نُ ْو ًرا.
اَلْ َح ْم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذي َج َع َل الشَّ ْم َ

َٰ ه ه ُ َ ح َ ه ح َ َ ً َ َ َ َ
َح َ ُ َح
ً
احبة وال وَلا،
أشهد أن آل َال َإال اّلِل لم يت َخذ ص َ
ََ ح َ ُ َ ه َ َ َ َُ ه ً َ ح ُ ُ َ َ ُ حُُ ه
َََُ
اَّلي بعثه
وأشهد أن س َيدنا ُممدا عبده ورسول َ
َ ً ََ ً ََ ً َ
ِ ح
ِس ً
اجا ُّمن ً
َ
َ
َّ
ريا.
و
ه
ن
ذ
إ
ب
ه
ل
ل
ا
َل
ب َشريا ون َذيرا ودا َعيا َإ
َ
َ
َ
َ
ََ
ََ
اَلله ُه هم َصل َو َسل حم َو َب ح َ َ َ َ ُ َ ه
آل
ارك لَع س َي َدنا ُمم ٍد َولَع َ َ
َ
َ
َ
َ
َ َ ح َ ه حَ ََ
ه حَ ح َ
ان َح هَّت يَ َرث
وصح َب َه واتلابَ َعُي وت َاب َع اتلابَ َعُي َب َإحس َ
َ
األ حر َض َو َم حن َعلَيحهاَ.
اهلل ُ
أَ هما َب حعدُ،
هَ ُح ح ُ ح َ ه َ َح
هُ
ََ َ َ ه
َ
اّلِلَ ،اتقوا اّلِل ،أو َصيكم و َإياي بَتقوى
فيا َعباد َ
ه َ َ ح َ َ حُهُ ح َ
اّلِل ،فقد فاز المتقون.
َ
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سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
ساي برڤسان كڤد ديري ساي دان جوڬ كڤد
سكالين جماعه اڬر كيت بنر-بنر برتقوى كڤد الله
دڠن منجونجوڠ سڬالا تيته ڤرينتهڽ دان منجاوهي
سڬالا لارڠنڽ .سموڬ دڠن ايت هيدوڤ كيت
سنتياس برادا د باوه ليندوڠن الله سبحانه وتعالى.
تاجوق خطبة ڤد هاري اين اياله ”ݢرهان منمبه
.
تقوى“
سيدڠ جمعة سكالين،
ڤريستيوا ڬرهان ،سام اد ماتهاري اتاو بولن ،بوكنله
سسواتو يڠ بارو دالم چاتتن هيدوڤ مانسي.
كجادين اين دچاتتكن برلاكو برولڠ-اولڠ کالي
سابن تاهون سجق عالم اين دچيڤتاكن ،ماله
33

توروت دريكودكن ترجادي ڤد زمان رسول الله ﷺ
برداسركن حديث درڤد عائشة رضي الله عنها :
ات اللَّ ِهَ ،لا َي ْن َك ِسف ِ
س َوالْ َق َم َر ا َي َت ِان ِم ْن ا َي ِ
َان
اِ َّن الشَّ ْم َ
لِ َم ْو ِت اَ َح ٍدَ ،و َلا لِ َح َياتِ ِه َولَ ِك َّن ُه َما ا َي َت ِان ِم ْن ا َي ِ
ات اللَّ ِه
لصلا َ ِةَ ،و َقا َل اَ ْي ًضا َ ﴿ :ف َصلُّوا
َف ِا َذا َراَ ْي ُت ُمو َها َفا ْف َز ُعوا لِ َّ
َح َّتى ُي َف ِّر َج اللَّ ُه َع ْن ُك ْم﴾
مقصودڽ:

”بهاواسڽ ماتهاري دان بولن ايت دوا تندا درڤد
سڬالا تندا-تندا يڠ منونجوقكن کاساءن دان
ککواساءن الله تعالى ،تياد ڬرهان كدوڽ كران
ماتي سساورڠ اتاو هيدوڤڽ ،مك اڤابيلا كامو ليهت
اكن دمكين ايت ،مك هندقله كامو سمبهيڠ ،دان
بڬيندا برسبدا :مك سمبهيڠله كامو هيڠڬ
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دسيڠكڤ كمبالي اوليه الله كڤد كامو سموا ﴿بولن
دان ماتهاري﴾“﴿ .روايت البخاري﴾
سيدڠ حاضيرين يڠ درحمتي الله سبحانه وتعالى،
ڤد ايسوق ڤاڬي ،برمولا درڤد جم  2.24ڤاڬي
سهيڠڬاله جم  6.19ڤاڬي ،اومت اسلام د ڤولاو
ڤينڠ اكن داڤت مڽقسيكن ڤريستيوا ڬرهان بولن
ڤنوه.
ڬرهان بولن هاڽ برلاكو ڤد كتيك بولن ڤورنام دان
مڠمبڠ ڤنوه .كتيك بولن ڤنوه ،مانسي سلالو ترتاون
دڠن كايندهن چهاي بولن يڠ مڽيناري عالم.
نامون ،الله سبحانه وتعالى منونجوقكن ككواساءن
دان كبسرنڽ دڠن مڠورڠكن چهاي ترسبوت
سديكيت دمي سديكيت سهيڠڬاله چهاي ڤورنام
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لڽڤ سكتيكا درڤد ممانچرکن سينرڽ ك موك
بومي .اڤاكه ڤڠاجرن يڠ داڤت كيت امبيل درڤد
کجادين الله سبحانه وتعالى يڠ مڽببكن برلاكوڽ
ڬرهان؟ تيدق لاين دان تيدق بوكن اداله كران الله
سبحانه وتعالى ماهو مڠيشارتكن كڤد همبا-همباڽ
بهاوا سكيراڽ دي ممڤو مڠڬرقكن اوبجيک٢
اڠکاس يڠ بسر ،مك دڠن مودهڽ جوا دي ممڤو
مڠڬرقكن سسواتو يڠ برادا د بومي اين.
سيدڠ جمعة يڠ دكاسيهي سكالين،
الله سبحانه وتعالى تيدق ملاكوكن سسواتو
كجادين دڠن سيا-سيا .ستياڤ يڠ برلاكو ايت
سوده ڤستي اد حكمهڽ يڠ ترسنديري .ترڽات،
كجادين ڬرهان اين مروڤاكن ساتو امران الله
سبحانه وتعالى كڤد مخلوقڽ اڬر توندوق ڤاتوه كڤد
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ستياڤ ڤرينتهڽ دان منيڠڬلكن سڬالا لارڠنڽ.
علماء تردهولو مڽبوت بهاوا كجادين ڬرهان اين
اداله چارا الله سبحانه وتعالى اونتوق ممڤري
ڤرايڠتن کڤد مانسي.كجادين ڬرهان جوڬ اداله
ڤتندا درڤد الله بهاوا ڤريستيوا قيامة ڤستي اكن
برلاكو دمان الله اكن مڠومڤولكن ماتهاري دان
بولن .فرمان الله سبحانه وتعالى دالم سوره القيامة
ايات :9-7
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم
َّ
َ َ
َ
ُ
فَإ َذا بَر َق ٱۡلَ َ ُ
ص َ ٧وخ َسف ٱلق َم ُر َ ٨وُج َِع ٱلشم ُس
ِ ِ
َ
َوٱلق َم ُر ٩

مقصودڽ:
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”مك اڤابيلا مات تربلالق ﴿کتاکوتن﴾ ،دان اڤابيلا
بولن تله هيلڠ چهايڽ دان ماتهاري دان بولن
دكومڤولكن“.
جوسترو ،ڤريستيوا ڬرهان سهاروسڽ داڤت
منيمبولكن راس انصاف دان كسدرن سرتا
منيڠكتكن راس كايمانن دان کتقواءن د دالم ديري
ستياڤ اومت اسلام .سباڬايمان فرمان الله سبحانه
وتعالى د دالم سوره القصص ايات :73 – 71
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم
ُ َ
َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ ً َ
ُ
َ
َ
َ
قل أرءيتم إِن جعل ٱلل عليكم ٱَّلل َسمدا إَِل يو ِم
َ َََ
ُ
ٱلقِ َي َمةِ َمن إ َل ٌه َغ ُ َّ َ
ضيا ٍء أفٗل
ري ٱللِ يأت ِيكم ب ِ ِ
ِ
َ
َ
تس َم ُعون ٧١
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ُ َ
َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ َ ً َ
ُ
َ
َ
قل أرءيتم إِن جعل ٱلل عليكم ٱِلهار َسمدا إَِل
ُ َ َ ُ َ
َ ِ َ َ َ َ ٌ َ ُ َّ
ري ٱلل ِ يَأت ِيكم بِلي ٖل تسك ُنون
يوم ٱلقِيمةِ من إِله غ
َ َ َ َ ُ ُ َّ َ
َََ ُ ُ َ
َ
َّ
َ
صون  ٧٢ومِن رَحتِهِۦ جعل لكم ٱَّلل
فِيهِ أفٗل تب ِ
َ َ َُ ْ
َ َّ َ َ َ ُ ُ ْ
َ
َ َ َ َّ ُ
وٱِلهار ل ِتسكنوا فِيهِ وتلِ بتغوا مِن فضلِهِۦ ولعلكم

َ ُ َ
تشك ُرون ٧٣

مقصودڽ:

”كاتاكنله :باڬايماناكه ڤنداڠنمو جك الله
منجاديكن مالم كڤدامو تتڤ سلاما-لاماڽ هيڠڬ
ك هاري قيامة .سياڤاكه سلاين الله يڠ داڤت
ممباواكن چهاي يڠ منراڠي كڤد كامو؟ مك مڠاڤ
كامو تيدق ماهو مندڠر؟ كاتاكنله :اڤاكه ڤنداڤتمو
جك الله منجاديكن سياڠ كڤدامو تتڤ سلاما-
لاماڽ هيڠڬ ك هاري قيامة سياڤاكه توهن سلاين
دري الله ،يڠ داڤت ممباواكن مالم كڤد كامو
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اونتوق كامو بريحت ڤدڽ؟ مك مڠاڤ كامو تيدق
ماهو مليهت؟ دان د انتارا رحمةڽ ،اي منجاديكن
اونتوقمو مالم دان سياڠ ،سوڤاي كامو بريحت ڤدڽ
دان سوڤاي كامو بروسها منچاري رزقي دري ليمڤه
كورنياڽ ،دان سوڤاي كامو برشكور“.
سيدڠ جمعة سكالين،
سبلوم خطيب مڠاخيري خطبة اين ،خطيب سوك
مڠيڠتكن سيدڠ جماعه سكالين تنتڠ ببراڤ ڤركارا
ايايت:
ڤرتام :سموا كجادين د عالم سمستا اين مڠيڠتكن
كيت كڤد كبسرن الله سبحانه وتعالى يڠ مها
بركواس.
كدوا :رينوڠكن دان ڤرهاتيكنله سڬالا كجادين
عالم اين دڠن هاتي يڠ سدر دان ڤنوه كايمانن.
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كتيڬ :برهاتي-هاتي دالم ممهمي ڤريستيوا ڬرهان
اين اڬر تيدق ترڤسوڠ عقيدة سباڬايمان قوم يڠ
مڽمبه ماتهاري دان بولن.
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم

قۚ َوٱل ُقر َءان ٱل َمجي ِد  ١بَل َعج ُبوا ْ أَن َجا َء ُهم ُّمن ِذرٞ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ ُ ََ َ
َ
َ ُ َ
ون َه َذا ََش ٌء َعج ٌ
يب  ٢أءِذا
ر
ف
ك
ٱل
ال
مِنهم فق
ِ
ِ
ُ ُ
ٞ
َ َ
مِت َنا َوك َّنا ت َر ٗاباۖۡ ذل ِك َرج ُع َۢ بَعِيد ٣

َبا َر َك اللَّ ُه لِ ْى َولَ ُك ْم فِى ال ُق ْر َء ِان الْ َع ِظ ْي ِمَ ،ونَ َف َعنِى
َواِ َّياكُ ْم بِ َما فِ ْي ِه ِم َن اْلا َي ِ
ات َوال ِّذ ْك ِر الْ َح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل
الس ِم ْي ُع الْ َعلِي ُم .اَقُ ْو ُل
ِم ِّنى َو ِم ْن ُكم تِل ََاو َت ُه ،اِنَّ ُه ُه َو َّ
َق ْولِى َه َذا َواَ ْس َت ْغ ِف ُر اللَّ َه الْ َع ِظ ْي َم لِى َولَ ُك ْمَ ،ولِ َسائِ ِر
اتَ ،والْ ُمؤ ِْمنِ ْين َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
الْ ُم ْسلِ ِم ْي َن َوالْ ُم ْسلِ َم ِ
ات،
َف ْاس َت ْغ ِف ُر ْو ُه اِنَّ ُه ُه َو الْ َغ ُف ْو ُر ال َّر ِح ْي ُم.
41

خطبه كدوا
الح ْم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذي اَ َم َرنَا بِ ِع َبا َدتِ ِهَ ،واَ ْو َج َب َع َل ْي َنا َد َوا َم
َ
َطا َعتِ ِهَ ،و َي َّس َر لَ َنا ُس ُب َل ِهدَا َيتِ ِه .اَ ْش َه ُد اَن لا َّ اِلَ َه اِلا َّ
اللَّ ُه َو ْح َد ُه َلا شَ ِر ْيكَ لَ ُهَ ،واَ ْش َه ُد اَ َّن َس ِّي َدنَا ُم َح َّمدًا
َع ْب ُد ُه َو َر ُسولُ ُه .اللهم َص ِّل َو َسلِّ ْم َو َبارِ ْك َعلَى َس ِّي ِدنَا
حس ٍان اِلى َي ْو ِم
ُم َح َّم ٍد َو َعلَى ال ِه َ
وص ْحبِ ِه و َم ْن َتبِ َع ُه بِ ِا َ
ال ِّد ْينِ .
اَ َّما َب ْعدُ،
َف َيا ِع َبا َد اللَّ ِه ! اِتَّقُوا اللَّ َه ،اُ ْو ِص ْي ُك ْم َواِ َّيا َي بِ َت ْق َوى
اللَّ ِه فَ َق ْد َفا َز الْ ُم َّت ُق ْونَ.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
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ماريله كيت سام ۲منيڠكتكن كتقواءن دان كطاعتن
دڠن ملقساناكن ڤرينته الله سبحانه وتعالى دان
منيڠڬلكن سڬالا لارڠنڽ .سموݢ كيت منداڤت
رحمت دان كبهاݢياءن ددنيا دان داخيرة.
ڤرلو دايڠتكن بهاوا ڤهالا عملن يڠ كيت لاكوكن
اكن هاڠوس بڬيتو سهاج سكيراڽ ترداڤت ڤڽاكيت-
ڤڽاكيت دالمن يڠ مڠهالڠ كاخلاصن .ڤڽاكيت-
ڤڽاكيت ترسبوت انتارا اياله:
ُم ْر َتدِ ،ش ِر ْيک دان ُم َنافِق :كتيݢ-تيݢ جنيس
ڤڽاكيت اين برلاكو دالم ديري كيت ،برارتي سڬالا
عمل باءيق يڠ دلاكوكن اكن رونتوه سمواڽ .اي
عبارت اورڠ كافير دڠن عملن مريک دمحشر ننتي،
والاوڤون باڽق عملن يڠ دلاكوكن سماس هيدوڤ
ددنيا ،نامون سمواڽ ايت باݢايكن رياق ۲ڤانس
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فاتامورڬان ( )fatamorganaيڠ دسڠک اءير اوليه
اورڠ يڠ دهاݢ .اڤابيلا ددكتي تيبا ۲سهاج اي
مڠهيلڠ.
َت َك ُّبر :صيفت اين وجود ڤد ابليس سهيڠݢ اي
دلعنة اوليه الله سبحانه وتعالى ددنيا دان داخيرة.
صيفت اين كبياساءنڽ وجود دالم كالڠن ڬولوڠن
كاي دان بركدودوقن .نامون تيدق دنافيكن ترداڤت
جوݢ دالم كالڠن فقير دان ميسكين .دالم سبواه
حديث قدسي ،الله سبحانه وتعالى برفرمان:
الْ ِك ْب ِر َي ُاء رِ َدائِي َوالْ َع َظ َم ُة اِ َزارِي فَ َم ْن نَا َز َعنِي َو ِاحدًا
ِم ْن ُه َما َق َذفْ ُت ُه فِي ال َّنارِ.
ارتيڽ:
”ممبسر-بسركن ديري ايت اداله ڤاكاينكو ،دان

كاڬوڠن جوݢ اداله باجو لابوهكو .مک سسياڤا
يڠ چوبا مناريق درڤدكو ساله ساتو درڤد كدواڽ،
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مک اكو ليمڤركنڽ كدالم نراک“﴿ .رواية ابي
داوود﴾
رِ َياء  :ڤراساءن اين اكن مڠعقيبتكن كموسنهن عملن
يڠ دلاكوكن دان تردده كڤد شريک َخ ِف ّي
(ترسمبوڽي).
ُع ُج ُب :كبياساءنڽ ،اورڠ يڠ مڠالمي ڤڽاكيت اين
سنتياس ممندڠ ديريڽ هيبت دان قوات دالم ڤركارا
طاعت .دسمڤيڠ ايت ڤولا ممندڠ رنده دان
مليكيه-ليكيهكن عملن يڠ دلاكوكن اوليه اورڠ
لاءين.
ُس ْم َعة :صيفت اين ممڤوڽاءي كاءيتن ماله همڤير
سام جوݢ دڠن رياء ،كران توجوان ماسيڠ ۲اداله
سام ،ياءيت ايڠين منداڤت ڤوجين دان سنجوڠن
اورڠ لاءين.
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َح َسد :ياءيت سجنيس ڤڽاكيت هاتي يڠ ممباكر
عملن باءيق يڠ كيت لاكوكن .رسول الله صلى الله
عليه وسلم برسبدا:
اِ َّياكُ ْم َوالْ َح َس َد فَ ِا َّن الْ َح َس َد َياْكُ ُل الْ َح َس َن ِ
اتَ ،ك َما
َتاْكُ ُل ال َّنا ُر الْ َح َط َب اَ ْو َقا َل الْ ُعشْ َب﴿ .رواه ابو داوود﴾
ارتيڽ:
”حسد (دڠكي) ايت مماكن سڬالا عمل
كباجيقن سڤرتي اڤي يڠ مماكن كايو“ .
اينيله انتارا صيفت ۲ترچلا سباڬاي ڤڽاكيت هاتي
يڠ مستي دجاءوهي اڬر سڬالا عمل صالح يڠ كيت
كرجاكن اكن منداڤت ڤهالا دان بالسن يڠ سواجرڽ
درڤد الله سبحانه وتعالى.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
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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
َ َ
َّ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ
يأ ُّي َها َّٱَّلِينَ
لَع ٱِلَّ ِ
بۚ ٰٓ
إِن ٱلل وم ٰٓ
لئِكتهۥ يصلون
ِِ
َء َ
ام ُنوا ْ َصلُّوا ْ َعلَيهِ َو َسلِ ِ ُموا ْ تَسل ِ ً
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 َ
اَللّ ُ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 َس َل ْم َت َو َبا َر ْك َت َع َ
ِ ِ ِ
لى آ ِل َس ِّي ِدنَا اِ ْب َرا ِه ْي َمِ .في الْ َعالَ ِم ْي َن
َس ِّيدنَا ا ْب َراه ْي َم َو َع َ
اِنَّكَ َح ِم ْيد َم ِجيد.
اَللّ ُه َّم ا ْغ ِف ْر لِ ْل ُم ْسلِ ِم ْي َن َوالْ ُم ْسلِ َم ِ
ات َوالْ ُمؤ ِْم ِن ْي َن
ات الا َ ْح َيا ِء ِم ْن ُه ْم َوالا َ ْم َو ِ
َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
الح َّق
ات .اللَّ ُه َّم اَرِنَا َ
َح ّقاً َوا ْر ُز ْق َنا ال ِت َبا َع َة َواَرِنَا َالب ِاط َل َب ِاطلا ً َوا ْر ُز ْق َنا
ين.
ْاج ِت َنا َب ُه ،بِ َر ْح َم ِتكَ َيا اَ ْر َح َم ال َّر ِاح ِم َ
السلا َ َم َة َوالْ َع ِاف َي َة َع َلى
الس ِك ْي َن َة َو َّ
اَللّ ُه َّم اَنْز ِِل ال َّر ْح َم َة َو َّ
َملِ ِك َنا ،سري ڤادوك باڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ،
لخا ِمس  ،وكذلك مولانا توان يڠ
السلطان ُم َح َّمد اَ َ
تراوتاما تون داتوء سري اوتاما دكتور حاج عبد
الرحمن بن حاج عباس يڠ دڤرتوا نكري ڤولاو ڤينڠ.
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ر َّب َنا اتِ َنا ِفي ال ُّدنْ َيا َح َس َن ًة َو ِفي الا ِخ َر ِة َح َس َن ًة َوقِ َنا
اب ال َّنارِ.
َع َذ َ
ِع َبا َد الل ِه ! اِ َّن اللَّ َه َيا ْ ُم ُر بِال َع ْد ِل َوالا ْ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 َفا ْذك ُُر ْوا اللَّ َه ال َع ِظ ْي َم َي ْذكُ ْركُ ْم
َو ْاش ُك ُر ْوا َع َلى نِ َع ِم ِه َي ِز ْدكُ ْم َو ْاساَلُ ْو ُه ِم ْن َفضْ ِل ِه ُي ْع ِط َك ْم
َولَ ِذ ْك ُر الل ِه اَ ْك َب ُر َوالل ُه َي ْع َل ُم َما َت ْص َن ُع ْون.
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