خرافة دالم ميديا

5 Oktober 2018M/ 25 Muharram 1440H

اَلْ َح ْم ُد لِلَّ ِه الْقَائِل:
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ون يِهذاِصرط ِمستقيم ِِ ٦١ولق ِد ِأضل ِم
وأنِ ِٱعبد ِ
اٗ َ ً َ َ َ ۡ َ ُ ُ ْ َ ۡ ُ َ
جبّلِكثرياِۖأفلمِتكونواِتعقلونِِ٦٢

اَ ْش َه ُد اَ ْن لآ اِل ٰ َه اِلآ َّ اللَّ ُ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.
اَللَّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َو َبارِ ْك َعلَى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َخا َتمِ
ا ْلآَنْبِ َيا ِء َوالْ ُم ْر َسلِ ْي َن َو َعلَى الِ ِه َو َص ْحبِ ِه اَ ْج َم ِع ْي َن.
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،
َف َق ْد فَا َز الْ ُمتَّ ُق ْو َنَ ،و َت َز َّو ُدوا فَ ِا َّن َخ ْي َر ال َّزا ِد التَّ ْق َوى،
َواتَّقُوا اللَّ َه َيا اُولِى ا ْلآَلْ َب ِ
اب لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحونَ.
ساودارا جماعه يڠ درحمتي
1

الله،

ماريله كيت برتقوى كڤد الله سبحانه وتعالى دڠن
ممڤركوكوه ڤڬاڠن عقيدة ملالوءي كيقينن يڠ
ترسمت دهاتي .عقيدة اتاو ڤڬاڠن هيدوڤ يڠ سبنر
هاڽله عقيدة اسلام ،سباڬايمان دتڬسكن اوليه الله
سبحانه وتعالى ملالوءي فرمانڽ سورة ال عمران
ايات :85
اَ ُع ْو ُذ بِاللَّ ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم

ََ ََۡ َ َۡ ۡ ۡ َ
ا ََ ََُۡ ُۡ َُ
َ
َٰ
ومن ِيبتغ ِغري ِٱۡلسلمِ ِدينا ِفلنِيقبل ِمنه ِوهو ِِفِ
َ َ ۡ َ
َ
َٰ
ينِِ ِ٨٥
ٱٓأۡلخرةِِمنِٱلخِس ِ
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يڠ برمقصود" :دان سسياڤا يڠ منچاري اڬام سلاءين
اسلام ،مك تيدق اكن دتريما درڤدڽ ،دان دي ڤد
هاري اخيرة كلق دري ڬولوڠن اورڠ يڠ روڬي".
سهوبوڠن ايت ،ماريله كيت ممبنتوق ايدينتيتي
﴿ ﴾identitiسرتا جاتي ديري كيت براسسكن
ڤتونجوق القرءان دان ُس َّنه ،ستروسڽ منولق سڬالآ
فهمن يڠ برچڠڬه دڠنڽ دمي ممليهارا دان
ممڤركوكوه عقيدة باڬي كسجهتران هيدوڤ د دنيا
دان د اخيرة.
ساودارا جماعه يڠ درحمتي

الله،

ماس كيني ،ميديا ايليكترونيك خصوصڽ تيليفون
ڤينتر ﴿ ﴾handphoneتله منجادي سباتي دڠن
3

ڤركمبڠن كهيدوڤن ماءنسي .ميسيج
ملالوءي

واسڤ

﴿،﴾whatsapp

﴿﴾mesej

تيليڬرام

﴿ ، ﴾telegramايس عيم ايس ﴿ ﴾SMSساوله-اوله
تله منجادي كمستيان اونتوق دسيمق ستياڤ
هاري ،دان اي امت ممڤڠاروهي ڤميكيرن دان بوديا
هيدوڤ مشاركت كينيَ .ح َّتى كتيكا برادا د رومه
الله يڠ مليا اين ڤون ماسيه ترداڤت انسان-انسان يڠ
لبيه مڠوتاماكن ڬاجيتڽ ﴿ ﴾gajetnyaدرڤد
ممڤرباڽقكن ذيکير مڠيڠاتي الله .خطيب ايڠين
برڤسان ملالوءي منبر يڠ مليا اين تنتڠ بهايڽ ميديا
ايليكترونيك اين جك تيدق دكاول ،اي بوليه ممباوا
كيت كڤد کمورکاءن الله سبحانه وتعالى.
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دالم كغيرهن ﴿ ﴾keghairahanكيت ملاياني بريتا-
بريتا دان معلومت ملالوءي تيليفون ڤينتر ،موڠكين
راماي دالم كالڠن كيت يڠ تيدق ڤراسن اتاو ترلڤس
ڤندڠ .موڠكين جوڬ تيدق مڽدري بهاوا باهن بريتا
دان معلومت يڠ دڤراوليهي کادڠکالآ اد يڠ
مڠاندوڠي عنصور-عنصور خرافة سچارا هالوس.
ماله اي بوليه مروسقكن عقيدة سچارا تيدق
دسدري.
كيت موڠكين منريما ميسيج-ميسيج يڠ دمولآكن
دڠن چريتا-چريتا يڠ مڠينصافكن دان مڠيڠتكن
كمبالي سساورڠ اكن تونتوتن اسلام .نامون
سباليقڽ ڤولآ دبهاڬين اخير ميسيج ترسبوت اد
عنصور-عنصور يڠ بوليه منچدراكن عقيدة كيت.
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سباڬاي چونتوه اوڠكاڤن ڤڠاخيرن ڤد ميسيج

بربوڽي" :بارڠ سياڤا يڠ تيدق مڽيباركن ميسيج اين
كڤد سڤولوه اورڠ اتاو مڠابايكنڽ ،مك دي اكن
دتيمڤا كسوسهن .مانكالآ سسياڤا يڠ مڽيباركنڽ
ڤستي دي اكن دليمڤاهي كسنڠن درڤد الله سبحانه
وتعالى" .دسببكن كجاهيلن دان موده ڤرچاي،
ترداڤت اورڠ يڠ منريما ميسيج ترسبوت تنڤا برفيكير
ڤنجڠ لنتس مڽيباركنڽ كڤد سڤولوه اورڠ يڠ لآءين
ڤولآ كران تاكوت اكن دتيمڤا كسوسهن يڠ دانچم
ايت.
تيندقن يڠ دلآكوكن كران ترڤرداي دڠن اوڠكاڤن
ترسبوت بوليه مميسوڠكن عقيدة سساورڠ مسلم.
اينديۏيدو يڠ ترڤڠاروه دڠن ايات سڤرتي ايت سبنرڽ
6

تله ملتقكن ككواساءن اونتوق مننتوكن تقدير
هيدوڤڽ كڤد ميسيج يڠ دباچڽ ايت دان بوكنڽ
كڤد الله سبحانه وتعالى .سوسونن ايات سڤرتي يڠ
دسبوتكن ددالم چونتوه تادي بوليه منججسكن
كايمانن سساورڠ كڤد الله سچارا يڠ تيدق
دسدريڽ .ڬجالآ اين موڠكين درانچڠ اوليه موسوه-
موسوه اسلام يڠ تيدق بوليه دامبيل موده.
ساودارا جماعه يڠ درحمتي الله،
كڤرچايان كڤد ميسيج برنتاي ترسبوت بوليه ممباوا
كڤد ڬجالآ خرافة ماله بوليه مڽليويڠكن عقيدة
سساورڠ مسلم دڠن مڠاليهكن ڤرڬنتوڠنڽ درڤد الله
كڤد مخلوقڽ .اين مروڤاكن سجنيس ِش ِر ْك
7

سباڬايمان ترمكتوب د دالم القرءان ،دالم سورة
ال ُّز َمر ايات :38
اَ ُع ْو ُذ بِاللَّ ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم
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ۡ ُٗ َ
ونِِ ِ٣٨
ٱل ُم َت َوّك ِ

برمقصود:

"دان دمي سسوڠڬوهڽ! جك اڠكاو ﴿واهاي
محمد﴾ برتاڽ كڤد مريك ﴿يڠ مُشْ ِر ْك﴾ ايت:
"سياڤاكه يڠ منچيڤتا لآڠيت دان بومي؟" سوده
تنتو مريك اكن منجواب" :الله" .كاتاكنله ﴿كڤد
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مريك﴾" :كالآو دمكين ،باڬايمان فيكيرن كامو
تنتڠ يڠ كامو سمبه يڠ لآءين درڤد الله ايت؟ جك
الله هندق منيمڤاكن داكو دڠن سسواتو بهاي،
داڤتكه مريك مڠيلقكن اتاو مڠهاڤوسكن بهايڽ
ايت؛ اتاو جك الله هندق ممبري رحمة كڤد
كو ،داڤتكه مريك مناهن رحمتڽ ايت؟" كاتاكنله
لآڬي" :چوكوڤله باڬيكو :الله ﴿يڠ منولوڠ دان
ممليهاراكو﴾؛ كڤداڽله هندقڽ برسراه اورڠ-اورڠ
يڠ ماهو برسراه ديري".
جوسترو اومت اسلام ڤرلو بروسڤادا سوڤاي تيدق
ترڤراڠكڤ ددالم خرافة ميديا ايليكترونيك اين كران
اي بوليه ممبطلكن ايمان سساورڠ مسلم دان
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مڠڬوڬوركن شهادة .ڤربواتن ترسبوت جوڬ ممبذير
ماس ،تناڬ دان هرتا دڠن ڤركارا سيا-سيا سرتا
مڽكت عقل درڤد برفيكير سچارا لوڬيك
دان سيستماتيك

﴿﴾logik

﴿.﴾sistematik

ستياڤ عمالن اتاوڤون كڤرچاياءن يڠ برباءور خرافة
مستي دبنترس سهيڠڬ كاكر اومبي كران رسول الله
ﷺ ملارڠ كراس اومتڽ برسڠك بوروق ترهادڤ
سسواتو دان مڠڠڬڤ كڤرچاياءن سدميكيان
سباهاڬين درڤد ِش ِر ْك سڤرتي يڠ دروايتكن اوليه
عبدالله ابن عمر بهاوا رسول الله ﷺ برسبدا:
اج ٍة فَ َق ْد اَ ْش َر َك
َم ْن َر َّد ْت ُه ال ِّط َي َر ُة ِم ْن َح َ

مقصودڽ":بارڠ سياڤا يڠ منڠڬوهكن حاجتڽ
كران ال ِّطيَرَ ْة ﴿راملن بوروق كران سسواتو﴾ مك
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دي تله بربوات ِشر ِْك "﴿ .حديث رواية امام
احمد﴾.
ساودارا جماعه يڠ درحمتي الله،
ڤربواتن ِش ِر ْك دان خرافة يڠ ماسيه برلآكو دالم
مشاركت كيت هاري اين ممبوقتيكن بهاوا عمالن
جاهلية اين ماسيه دواريثي اوليه سڬلينتير اومت
اسلام زمان اين ،عقيبة لمهڽ كايمانن دالم جيوا
دان كجاهيلن مريك ترهادڤ علمو توحيد .اين اداله
اشارت يڠ جلس ،بهاوا كيت سباڬاي ساورڠ
مسلم واجب مندالمي علمو عقيدة اسلام .كڤرلوان
اين اداله اونتوق ممليهارا كسوچين عقيدة،
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کڤرچاياءن ،ڤرکاتاءن دان ڤربواتن دري سڬالآ
تيندق-تندوق يڠ مڽستكن.
كسيمڤولنڽ ،علمو عقيدة اسلام سهاجله ڤريساي
اوتام يڠ بوليه مڽلامتكن سساورڠ مسلم درڤد لمبه
كسستن دان مميمڤينڽ كاره كريضاءن الله دان
كسجهتران هيدوڤ ددنيا دان داخيرة .بينتيڠ
ڤرتاهنن عقيدة ڤرلو دڤرقوات دان دڤركمسكن
سوڤاي تيدق موده ترڤدايا دڠن ڬوداءن نفسو دان
شيطان ،دسمڤيڠ منراڤكن كونسيڤ امر معروف
نهي موڠكر سرتا ساليڠ مڠيڠتكن دالم كباءيقن دان
كبنرن .سموڬ كيت تڬوه دالم كايمانن يڠ لوروس
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سمڤاي اجل تيبا ،سلارس دڠن تونتوتن الله سبحانه
وتعالى دالم سورة ال عمران ايات :102
اَ ُع ْو ُذ بِاللَّ ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم

ََ
َ َٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َّ ُ ْ َّ َ َ َّ ُ َ
ٱلل ِحق ِتقاتهِۦ ِوَلِ
وا ِ ِ
ين ِءامنوا ِٱتق ِ
يأيها ِٱَّل ِ
َ ُ ُ َّ َّ َ َ ُ ُّ ۡ ُ َ
تموتنِإَلِوأنتمِمسلمونِِ١٠٢

مقصودڽ:

"واهاي اورڠ يڠ برايمان! برتقوىله كامو كڤد الله
دڠن سبنر-بنر تقوى ،دان جاڠن سكالي-كالي كامو
ماتي ملاءينكن دالم كاداءن اسلام".
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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 اْلآ َ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 َسائ ِ ِ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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”لقسانكن ڤرينته نفقه“
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ض
الْ َح ْم ُد لِلَّ ِه ال ِّذي اَ ْو َج َب َعلَ ْي َنا اَ َد َاء الف ََرائِ ِ
ات َوالْ ُم ْهلِ َك ِ
ات َواَ َم َرنَا بِ َت ْر ِك الْ َم ْن ِه َي ِ
َوالْ َو ِاج َب ِ
ات،
الس َم َاو ِ
ات،
اَ ْش َه ُد اَن لآ اِلَ َه اِلآ َّ اللَّ ُه َخالِ ُق ا ْلآ َ ْر ِ
ض َو َّ
َواَ ْش َه ُد اَ َّن َس ِّي َدنَا ُم َح َّمدًا َع ْب ُد ُه َو َر ُسولُ ُه،
اَللَّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َو َبارِ ْك َعلَى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى
الِ ِه َواَ ْص َحابِ ِه َو َم ْن َد َعا اِلَى ُسنَّ ِت ِه اِلَى َي ْو ِم ال ِّد ْينِ .
اَ َّما َب ْعدُ ،فَ َيا ِع َبا َد اللَّ ِه ،اِتَّقُوا اللَّ َه ،اُ ْو ِصي ُك ْم َواِ َّيا َي
بِ َت ْق َوى اللَّ ِه ،فَ َق ْد َفا َز الْ ُم َّتقُو َن.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله سكالين،
15

ساي مڽرو دان برڤسان كڤد ديري ساي
سنديري دان جوڬ سيدڠ جمعة سكالين،
ماريله كيت سام-سام براوسها اونتوق منيڠكتكن
کتقواءن كڤد الله سبحانه وتعالى ياءيت دڠن
ملقساناكن سڬالآ سوروهنڽ دان منيڠڬلكن
سڬالآ لآرڠنڽ .اينله بوقتي كيت منطاعتي
ڤرينته الله ،مڠوتاماكن اجرن القرءان دان السنه،
موده-مودهن ديري كيت لبيه دكت دڠن الله
دان ستروسڽ كيت ممڤروليهي كبركتن هيدوڤ
يڠ برككالن د دنيا دان د اخيرة .منبر هاري اين
اكن ممبيچاراكن خطبة يڠ برتاجوق:
"لقسانكن ڤرينته نفقه".
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مسلمين يڠ دكاسيهي سكالين،
سباڬايمان ترمكتوب دالم شرع ،كتوا كلوارڬ
بركواجيڤن منڠڬوڠ ڤربلنجان كلوارڬڽ.
ساورڠ سوامي دان باڤ ،برتڠڬوڠجواب
ممبري نفقه كڤد استري دان انق-انقڽ .جك
مريك تيدق ممڤوڽاءي باڤ ،مك داتوق واجب
مڠمبيل تڠڬوڠجواب ترسبوت بڬيتوله
ستروسڽ .دمکين جوڬ انق اتاو چوچو واجب
ممبري نفقه كڤد ايبو ،باڤ ،داتوق اتاو نينيق
اتس سبب ميسكين اتاو ڤاڤا سهيڠڬ مريك
سوكر منروسكن كلڠسوڠن هيدوڤ .سكيراڽ
17

كسموا ڤيهق ترسبوت منداڤتي حق نفقه مريك
تيدق دتونايكن ،مك تونتوتن بوليه دبوات
دمحكمه شرعية.
محكمه شرعية دڠن كواس يڠ دبريكن ،بوليه
ممرينتهكن ساورڠ اينديۏيدو ممباير نفقه كڤد
تڠڬوڠنڽ .باڬايماناڤون ،تونتوتن نفقه يڠ
دموهون هندقله دالم قدر يڠ مناسبه اونتوق
ممنوهي كڤرلوان سماس .مالڠڽ ،ستله ڤرينته
بايرن نفقه دكلواركن ،سريڠكالي اي تيدق
دڤاتوهي اتاو دابايكن .كادان اين مڽببكن ڤرينته
يڠ دكلواركن تيدق ممبري اڤا ٢كسن ڤوسيتيف
سرتا تيدق داڤت مليندوڠي كڤنتيڠن انق-انق يڠ
18

ماسيه دباوه تڠڬوڠن .ددالم رسالة ال َق َضاءْ ،يڠ

داوتوسكن اوليه خليفه عمر ابن الخطاب رضى
الله عنه كڤد ابو موسى الآشعري دڽاتاكن؛

"سسوڠڬوهڽ ڤرينته منجادي سيا-سيا سكيراڽ
تيدق داڤت دلقسانكن".
مسلمين يڠ درحمتي الله سكالين ،
سباڬاي چونتوه ،ڤرينته بايرن نفقه يڠ دكلواركن
اوليه محكمه شرعية دواجبكن كاتس سوامي
ستله دنيلاي دري كدوا-دوا سودوت ياءيت

كممڤوان سوامي دان كڤرلوان استري .قدر يڠ
دتنتوكن اداله مناسبه ،تنڤا برلبيه-لبيهن سمڤاي
19

كتاهڤ بوروس دان تيدق ترلآلو سديكيت
سمڤاي كتاهڤ بخيل .برايكوت دڽاتاكن
ڬاريس ڤندوان دالم ڤننتوان قدر نفقه سوامي
كڤد استري:
ڤرتام :سكيراڽ ڤاسڠن سوامي استري ماسيڠ ٢
برادا دالم كادان كچوكوڤن مك نفقه يڠ واجب
دكلواركن اوليه سوامي اداله نفقه يڠ ستارا دڠن
نفقه يڠ دكلواركن اوليه اورڠ  ٢كاي يڠ
برچوكوڤن ﴿برادا﴾ سڤرتيڽ ،دڠن كات لآءين
سسواي

كادان

دڠن

20

مريك.

كدوا :اڤابيلا سوامي دان استري ترديري درڤد
اورڠ يڠ سوسه ﴿تيدق برادا﴾ مك قدر نفقه يڠ
واجب دبري كڤد استري اياله نفقه يڠ ستارا
دڠن نفقهڽ ،كران استري يڠ براصل دري
كالڠن سوسه اي اكن مراسا چوكوڤ دڠن نفقه
ساداڽ.
كتيڬ :اڤابيلا سوامي ترديري درڤد ڬولوڠن
ايكونومي يڠ برادا مك قدر نفقهڽ مروجوع
كڤد ڤنداڠن عموم ڤندودوق ستمڤت يڠ ستارا
دڠنڽ.كادان ستمڤت دان ڤنداڠن عموم يڠ
ملمڤاو ،كترلآلوان دان ممباذير ،تيدق بوليه
21

دامبيل كيرا ددالم منتڤكن قدر نفقه .اوليه يڠ
دمكين ،منبر مڽرو كڤد ڤارا سوامي دان ايه
سوڤاي ملقساناكن ڤرينته نفقه دڠن جوجور دان
امانه كران اي اداله تونتوتن حكوم شرع.
سڤرتي فرمان الله دالم ايات  233سورة البقرة:
اَ ُعو ُذ بِاللَّ ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم

َ ۡ َ َٰ َ َٰ ُ ُ ۡ ۡ َ َ ۡ َ َٰ َ ُ َّ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ
۞وٱلولدتِيرضعنِأولدهنِحولۡيَِكملۡيِِۖلمنِأرادِ
َ ُ َّ َّ َ َ َ َ َ َ
ِوك ۡس َو ُت ُهنَِّ
َِلۥِر ۡز ُق ُه َّن َ
لَع ِٱل ۡ َم ۡولُود َ ُ
أنِيتم ِٱلرضاعة هِو
َ ُ َ
ۡ ۡ
كلَّ ُف َِن ۡف ٌسِإ ََّل ُ
ِو ۡس َع َها هِ… ِ
وفَِلِت
بٱل َمع ُر ي

يڠ برمقصود:
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"ڤارا ايبو هندقله مڽوسوكن انق-انقڽ سلاما دوا
تاهون ڤنوه ،ياءيت باڬي يڠ ايڠين مڽمڤورناكن
ڤڽوسوان .دان كواجبن ايه ممبري ماكن دان
ڤاكاين كڤد ڤارا ايبو دڠن چارا يڠ معروف.
سساورڠ تيدق دببن ملاءينكن منوروت قدر
كممڤوانڽ"...
مسلمين يڠ دكاسيهي سكالين،
كڬاڬالن ڤيهق سوامي اتاو باڤ دالم
ملقساناكن ڤرينته محكمه اكن ممبري كسن يڠ
بسر تراوتماڽ كڤد ديري مريك سنديري .اين
ترجادي سكيراڽ ڤيهق استري مڠادوكن حال
ترسبوت كڤد محكمه دان برجاي ممبوقتيكن
23

كبنرن دعوان ترسبوت .انتارا كسن كڤد ڤيهق
سوامي اداله:
ڤرتام :هرتاڽ بوليه دسيتا دان دجوال باڬي
ممباير نفقه يڠ تله دڤرينتهكن.
كدوا :بوليه دڤنجاراكن كران ڬاڬل دالم
ممباير نفقه ترسبوت.
دمكينله حكومن يڠ دڤراونتوقكن اوليه محكمه
ددنيا .مانكالآ بالسن يڠ مننتي داخيرة جاءوه
لبيه دهشت لآڬي مڠڬرونكن.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله سكالين،
مڠاخيري خطبة ،خطيب ايڠين مڠاجق سيدڠ
جماعه اونتوق تيدق ممندڠ ريميه دڠن ڤرينته
24

محكمه يڠ تله دكلواركن .سباءيق-باءيقڽ،
ايلقكنله مليبتكن محكمه دالم اوروسن
رومهتڠڬ دڠن ملقساناكن تڠڬوڠجواب يڠ تله
دامانهكن اوليه الله .لڠكڤكن ديري دڠن علمو
سبلوم دان سماس منديريكن رومهتڠڬ ،اڬر
تيدق منجادي ’نخودا‘ يڠ ڬاڬل ملاير بهترا
رومهتڠڬ سهيڠڬ هاڽوت دباوا اروس كلالآين
دان كجاهيلن .جك امانه اين دابايكن،
برسياڤ سدياله مڠهادڤي سوءالن دان سيقساءن
دعالم محشر كلق.

َ ُ ُ َّ َ َّ
ْ
َ
َّ
اللِمنِالشيطانِالرجيمِ
أعوذِب ِ
ُ َۡ
ََ
ُ
وِس َعة ٗ
ِم َ
قِذُ َ
نِس َعتهِۖ ِۦِ َو َمنِقد َرِعل ۡيهِر ۡزق ُِهۥِفليُنف ۡقِم َّماِ
َلُنف ِۡ
ٖ
َ َ َٰ ُ َّ ُ َ
َ ُٗ
َّ ُ َ ۡ ً َّ َ َ َ َٰ َ َ َ ۡ ُ َّ
ٱللِ
ج َعل ِ ُِ
ٱلل ِنفساِإَل ِما ِءاتىها هِسي
ٱللهَِل ِيُكلف ِ ِ
ءاتىه ِ ِ
َب ۡع َد ُ
ِع ِۡسِي ُ ۡ ا
ِساِِ٧
ٖ
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"هندقله اورڠ يڠ ممڤو ممبري نفقه منوروت
كممڤوانڽ دان سسياڤا يڠ دسمڤيتكن رزقيڽ ،مك
هندقله دي ممبري نفقه دري اڤ يڠ دبريكن الله
كڤداڽ ﴿سقدر يڠ ممڤو﴾؛ الله تيدق ممبراتي
سساورڠ ملاءينكن ﴿سقدر كممڤوان﴾ يڠ دبريكن
الله كڤداڽ﴿ .اورڠ-اورڠ يڠ دالم كسمڤيتن هندقله
ايڠت بهاوا﴾ الله اكن ممبريكن كسنڠن سسوده
برلآكوڽ كسوسهن".

ْ
ََ
ُْ
َ َ َ َّ ُ ْ َ َ ُ
ِالق ْر َءان ِال َعظيْمَِ ِِ ،ونف َعِنِ
ِولك ْم ِِف ِ
ك ِالل ِِل
بار ِ
َّ ُ ْ َ ْ َ ْ
َ ٗ ْ َْ ْ َ َ َ َ
ِوتق َّبلِ
ن ِاآليَاتِ واَّلكر ِاْلكيم
ِإَوياكم ِبماِفيه ِم ِ
َ َ ُ َّ ُ ُ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ
ٗ َ ْ ُ
ِومنك ْم ِتّلوت ِهِ ،إنه ِهو ِالسميع ِالعلي ِم .أقولِ
مِن
َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ
َ
ْ
َ
الل ِالعظيم ِِل ِولكم ِولسائرِ
قوِل ِهذا ِوأستغفر ِ ِ
َْ
ُْ ْ َْ َ ْ
َ ُْ ْ َْ َ ُْ ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ِاۡلحياءِ
المسلمۡيِوالمسلماتِوالمؤمنۡيِوالمؤمنات ِ
ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َّ ُ ُ
ِالرحيْ ِمُ
ِه َوِال ْ َغ ُف ْو ُر َّ
اۡلمواتِفاستغفروهِإنه
منهمِو ِ
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”ملستاريكن عالم سكيتر تڠڬوڠجواب برسام“
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الْ َح ْم ُد لِلَّ ِه َعلَى اِ ْح َسانِ ِهَ ،والشُّ ْك ُر لَ ُه َع َلى َت ْوفِ ْي ِق ِه
َوا ْم ِت َنانِ ِهَ ،واَ ْش َه ُد اَن لآ اِلَ َه اِلآ َّ اللَّ ُه َو ْح َد ُه َلآ شَ ِر ْيكَ
لَ ُه َت ْع ِظ ْي ًما لِشَ اْنِ ِه ،واَ ْش َه ُد ا َّن نَبِ َّي َنا ُمح َّمدًا َع ْب ُد ُه
َو َر ُسولُ ُه الد َِّاعي اِلَى رِضْ َوانِ ِه،
اَللَّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َو َبارِ ْك َعلَى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َخا َت ِم
ا ْلآَنْبِ َيا ِء َوالْ ُم ْر َسلِ ْي َن َو َعلَى الِ ِه َو َص ْحبِ ِه اَ ْج َم ِع ْي َن.
اَ َّما َب ْعدُ ،فَ َيا ِع َبا َد اللَّ ِه ،اِتَّقُوا اللَّ َه َح َّق تُقَاتِ ِهَ ،ولآ َ
َتـ ُموتُ َّن اِلآ َّ َواَنْ ُت ْم ُم ْسلِ ُمو َن.
َقا َل اللَّ ُه َت َعالَى،
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َ َٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َّ ُ ْ َّ َ َ ُ ُ ْ َ ۡ ا َ ا
حِ
ِسديداِِ٧٠يُ ۡصل ِۡ
ٱللِوقولواِقوَل
واِ ِ
ينِءامنواِٱتق ِ
يأيهاِٱَّل ِ
َّ
َ ُ ۡ َ ۡ َ َٰ َ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ َ ُ ۡ ُ ُ َ ُ
ك ۡمۗۡ َ
ٱللِ
ِو َمن ِيُطع ِ َِ
لكم ِأعملكم ِويغفر ِلكم ِذنوب
َ َ ُ َُ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ً َ
اِعظ ً
يماِِ ِ٧١
وَلۥِفقدِفازِفوز
ورس ِ

سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله سكالين،
ساي برڤسان كڤد ديري ساي دان مڽرو سيدڠ
جمعة يڠ دكاسيهي ،ماريله سام-سام كيت
منيڠكتكن كتقواءن كڤد الله سبحانه وتعالى دڠن
برسوڠڬوه-سوڠڬوه ملقساناكن سڬالآ ڤرينتهڽ دان
منيڠڬلكن سڬالآ لآرڠنڽ .موده-مودهن كهيدوڤن
اين دبركتي ددنيا دان داخيرة.
برسمڤنا دڠن هاري عالم سكيتر نڬارا يڠ باكل
دسمبوت ڤد  21اوكتوبر  ،2018منبر اكن
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ممبيچاراكن خطبة برتاجوق" :ملستاريكن عالم
سكيتر تڠڬوڠجواب برسام".
سيدڠ

جمعة

يڠ

درحمتي

الله،

عالم سكيتر اداله انوڬره الله يڠ امت برنيلاي كڤد
کسجهتراءن كهيدوڤن .کباڽقن مخلوق ،امت
برڬنتوڠ كڤد سومبر-سومبر سمولآجادي دموك
بومي اين تراوتماڽ ماءنسي .بومي يڠ لواس
دجاديكن تمڤت تيڠڬل ماءنسي ،ڬونوڠ-ڬانڠ
سباڬاي ڤاسق بومي ،تومبوه-تومبوهن سباڬاي
سومبر ماكنن دان اوبتن كڤد كهيدوڤن ،دمكين
جوڬ دڠن ڤلباڬاي جنيس حيوان دان هيدوڤن

29

دلآءوتن .فرمان الله سبحانه وتعالى دالم سورة
ال َّر ْح َم ْن ايات :3-6
َا ُعو ُذ بِاللَّ ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم

ۡ
َّ
َۡ
َ َّ ۡ َ
َخلَ َقِٱۡل َ َٰ
سِ َِوٱلق َم ُِرِ
انِِِ٤ٱلش ۡم ُ ِ
نِِِ٣عل َم ُهِٱۡلَيَ ِ
نس َِ
َّ
ُ ۡ َ
انَِِ ِِ٥وٱنلَّ ۡج ُِمِ َِوٱلش َج ُِرِي َ ۡس ُج َدانِِ٦
ِبسب ٖ

مقصودڽ:

"دياله يڠ تله منچيڤتاكن ماءنسي .دياله يڠ تله
ممبوليهكن ماءنسي ﴿برتوتور﴾ ممبري دان منريما
ڤڽاتاءن .ماتهاري دان بولن برايدر دڠن ڤراتورن دان
هيتوڠن يڠ ترتنتو .دان تومبوه-تومبوهن يڠ ملاتا سرتا
ڤوهون  ٢كايو ،ماسيڠ ٢توندوق منوروت ڤراتورنڽ".
سيدڠ جمعة يڠ د رحمتي الله،
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سايريڠ دڠن متلامت كجادين كيت سباڬاي
خليفه ،يڠ دبري امانه اونتوق مڠوروس تدبير بومي
اين دڠن باءيق ،ساڠت ڤنتيڠ كيت ممستيكن
سومبر يڠ اد دمنفعة سباءيق-باءيقڽ .اين باڬي
ممستيكن كسينمبوڠن هيدوڤ ڬينراسي انق چوچو
كيت يڠ اكن داتڠ داڤت منعمتي دان مراساءيڽ.
ڤرسوءالنڽ ،ادكه كيت منيڠڬلكن سسواتو يڠ لبيه
باءيق اتاو سباليقڽ؟ فرمان الله سبحانه وتعالى دالم
سورة الآنعام ايات :165
َا ُعو ُذ بِاللَّ ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم
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يعِٱلۡع َقابِِِإَونَّ ُِهۥِلَ َغ ُفورَّ ٞ
ََس ُ
ِرح ُ
يمُِِۢ١٦٥

مقصودڽ:
31

"دان دياله يڠ منجاديكن كامو خليفه دبومي دان
منيڠڬيكن ستڠه كامو اتس ستڠهڽ يڠ لآءين ببراڤ
درجت ،كران اي هندق مڠوجيمو ڤد اڤ يڠ
دكورنياكنڽ كڤدامو .سسوڠڬوهڽ توهنمو امت
چڤت عذاب سيقساڽ ،دان سسوڠڬوهڽ اي مها
مڠاسيهاني".
مها
لآڬي
ڤڠامڤون،
نامون متاخير اين ،دنيا دڬمڤركن دڠن ڤلباڬاي
كجادين بنچان عالم سڤرتي بنجير ،تانه رونتوه،
فينومينا جربو دان كماراو ،كڤانسان ملمڤاو دان
سباڬايڽ يڠ تله مراڬوت ريبوان جيوا .اي جوڬ
مڽببكن كروڬيان بربيليون ريڠڬيت هرتا بندا دان
كموسنهن هوتن دالم سكليڤ مات .جوسترو،
32

سكيراڽ عالم سكيتر اين تيدق دجاڬ دڠن باءيق،
دخواطيري اكن منججسكن کسجهتراءن دان
كمعمورن نڬارا.
سيدڠ جمعة يڠ دكاسيهي الله،
حقيقتڽ ،انتارا فكتور يڠ مڽببكن برلآكوڽ بنچان دان
کروسقن عالم سكيتر اداله دسببكن اوليه كراكوسن
دان كچواين ماءنسي سرتا سيكڤ طمع يڠ
مڠواساءي ديري تنڤا مميكيركن كسنڽ كڤد عالم
سكيتر دان ڬينراسي اكن داتڠ .سباڬاي چونتوه
ڤربواتن سڤرتي ڤمباكرن تربوك ،ڤلوڤوسن حرام
بواڠن بربهاي توكسيك ﴿ ﴾toksikدان سمڤه
سارڤ ،تومڤهن ميڽق ،ڤلڤاسن اير كومباهن،
ڤمبالقن حرام ،ڤلڤاسن اسڤ هيتم دري کندراءن
33

دان كيلڠ ٢سرتا ڤمبوکاءن تانه باڬي توجوان
ڤمباڠونن سچارا تيدق تركاول.
ڤركارا ٢سدمکين اكن مڠاكيبتكن ڤنچمرن عالم
سكيتر دان مڠونداڠ ُم ِص ْي َب ْه سڤرتي بنجيركيلت،
هاكيسن تانه رونتوه ،ڤمانسن ڬلوبل )،(global
ڤروبهن اقليم ،ڤنيڤيسن لآڤيسن اوزون ) (ozonدان
سباڬايڽ .فرمان الله سبحانه وتعالى دالم سورة ال ُّرو ْم
ايات : 41
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مقصودڽ:

"تله تيمبول ڤلباڬاي کروسقن دان بالآ بنچان
ددارت دان دلآءوت دڠن سبب اڤ يڠ تله
دلآكوكن اوليه تاڠن ماءنسي؛ كران الله هندق
34

مراساكن مريك سباهاڬين دري بالسن ڤربواتن
بوروق مريك ،سوڤاي مريك كمبالي ﴿انصاف دان
برتوبة﴾".
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
ڤرجواڠن ممليهارا عالم اداله سباهاڬين دري
ڤرجواڠن اڬام .مڽوروه ماءنسي ممليهارا عالم دان
ملارڠ مريك مموسنهكنڽ اداله سباهاڬين دري
كرجا دعوة ياءيت مڽوروه كڤد کباءيقن دان منچڬه
كموڠكرن .بهكن ڤنجاڬاءن عالم داڠڬڤ سباڬاي
ساتو صدقه برڤاهلا دسيسي اسلام.
سماس زمان ڤمنريتاهن خليفه ابو بكر الصديق،
كتيك مڠيريم ڤاسوكنڽ كشام بلياو برڤسان اڬر مريك
تيدق منبڠ ڤڤوهون ددايره ڤڤراڠن ايت .رواية تنتڠ
35

ڤسانن ترسبوت تله دكموكاكن اوليه الآمام َمالِ ْك
اس دالم كتاب اَلْ ُم َوطَّا ْ :
بِ ْن اَنَ ْ

يڠ برمقصود" :ساي بروصية كڤد اندا سڤولوه
ڤركارا :
 ﴾1جاڠنله ممبونوه ڤرمڤوان؛  ﴾2جاڠنله ممبونوه
انق-انق؛  ﴾3جاڠنله ممبونوه اورڠ ٢يڠ سوده توا؛
 ﴾4جاڠنله مموتوڠ ڤوهون يڠ سداڠ بربواه؛ ﴾5
جاڠنله مرونتوهكن باڠونن؛  ﴾6جاڠنله مڽمبليه
كمبيڠ بيري٢؛  ﴾7جاڠنله مڽمبليه اونتا ،كچوالي
بيلا كمبيڠ بيري ٢دان اونتا ايت اونتوق دماكن؛
 ﴾8جاڠنله ممباكر ڤوهون كورما دان جاڠن ڤولآ
مموسنهكنڽ؛  ﴾9جاڠنله برلآكو خيانت؛ دان ﴾10
جاڠنله كامو منجادي ڤڠچوت".
36

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
سمڤنا دڠن هاري عالم سكيتر نڬارا تاهون

2018

يڠ باكل دسمبوت ڤد  21 Oktober 2018اين ،منبر
مڽرو حاضيرين سكالين ،ماريله كيت سام ٢برڬنديڠ
باهو دان برساتو ڤادو اونتوق ممعموركن بومي الله
اين دڠن سباءيق-باءيقڽ .امبيل له منفعة سڬالآ يڠ
اد دبومي اين تنڤا ملاكوكن ڤمبذيرن اڬر داڤت
دڬونا دان دنعمتي اوليه ڬنراسي اكن داتڠ .ستياڤ
اڠڬوتا مشاركت جوڬ بوليه برتيندق سباڬاي راكن
عالم سكيتر دڠن منجادي مات دان تليڠا كڤد
کراجاءن دالم ممبنتو مڽالوركن معلومت دان ادوان
كڤد ڤيهق بركواس سڤرتي اڬينسي ٢دباوه كمنترين
تناڬ ،ساءين س ،تيكنولوڬي ،عالم سكيتر &
37

ڤروبهن اقليم

( Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi Alam

)Sekitar & Perubahan Iklim

مڠناءي اكتيۏيتي ٢يڠ

مروسقكن عالم سكيتر .دڠن اداڽ اينستيتوسي
كراجاءن يڠ منتڤ سرتا سوكوڠن دان كرجاسام
دري سموا لآڤيسن مشاركت دان ورڬ يڠ ڤريهاتين،
ڤستيڽ ڤلباڬاي ايسو بركاءيتن عالم سكيتر داڤت
دتاڠني دڠن لبيه باءيق دان بركسن.
باڬي توجوان ترسبوت ،سوك خطيب منچادڠكن
ببراڤ ڤركارا موده يڠ بوليه دمولآكن درومه برسام٢
كلوارڬ دان كومونيتي ،انتاراڽ:
ڤرتام :مڠاداكن ڬوتوڠ-رويوڠ منجاڬ ڤرسكيترن
سڤرتي كاوسن رومه ،اينستيتوسي سكوله،
38

سوراو ،مسجد دان لآين.٢
كدوا :تيدق ممبواڠ سمڤه دمرات ٢تمڤت دان
ممبواڠڽ دتمڤت يڠ دسدياكن.
كتيڬ :ملقساناكن ڤڠاسيڠن سيسا سبلوم دبواڠ
كران اياڽ مروڤاكن لڠكه ڤرتام اونتوق مڠوروسكن
سيسا سمڤه يڠ باءيق .
كامڤت :برجيمت-چرمت دالم مڠڬوناكن اير،
ايليكتريك ) (elektrikدان سباڬايڽ.
كليم :مڠيلقكن ڤڠݢوناءن بيڬ ڤلستيك

(beg

 )plastikدان بكس ماكنن دري باهن يڠ تيدق بوليه
دلوڤوس.

39

سيدڠ جمعة سكالين،
مڠاخيري خطبة ڤد هاري اين ،منبر ايڠين مڠاجق
سيدڠ جمعة سكالين اونتوق مڠحياتي اينتيڤتي
خطبة

ڤد

اين :

ميڠڬو

﴿ ڤرتام﴾ ممستيكن بومي اين دمعموركن دڠن باءيق
اداله سباڬاي امانه دالم كونتيك س اينديۏيدو ،اهلي
كلوارڬ،

دان

مشاركت

جوڬ

نڬارا.

﴿كدوا﴾ عمالن منجاڬ كبرسيهن ڤرسكيترن اكن
منجامين

کسايمبڠن

ايكوسيستم.

﴿كتيڬ﴾ عالم سكيتر يڠ داوروسكن دڠن باءيق
داڤت مڽومبڠ كڤد كصيحتن دان كسجهتران
هيدوڤ.

40

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

قِ َِوٱلۡ ُق ۡر َءانِِٱل ۡ َمجيدِِِِ١بَ ۡل َ
نِجا َء ُه ُّ
ِعج ُبواِْأ َ َ
مِمنذرِٞ
ِه
ََ َ ۡ َ
َ َ
َ
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ٗم ۡن ُه ۡمِفقالِٱلكَٰف ُر ِ
ٞ
ۡ َ َ ُ َّ ُ َ ا ۖ َ َٰ َ
ك َ
ِر ۡج ُعُِۢبَعيدِِ ِ٣
متناِوكناِتراباِذل

َبا َر َك اللَّ ُه لِي َولَ ُك ْم فِى الْ ُق ْر َء ِان الْ َع ِظي ِمَ ،ونَ َف َعنِي
َ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
ِم ِّني َو ِم ْن ُكم تِلا َ َو َت ُه اِنَّ ُه ُه َو َّ
َق ْولِي َ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 ال َّتائِبِ ْي َن.
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”ترلنجور يڠ ممباوا ڤاده"
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الس ِكي َن َة فِي قُلُ ِ
ين،
وب الْ ُمؤ ِْمنِ َ
الْ َح ْم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذي اَنْ َز َل َّ
َو َج َع َل الطَّ َماْنِي َن َة ُملازِ َم ًة لَ ُه ْم فِي كُ ِّل َو ْق ٍت َو ِحينٍ .
اَ ْش َه ُد اَ ْن لآ اِلَ َه اِلآ َّ اللَّ ُه َو ْح َد ُه لآ َ شَ ِر ْيكَ لَ ُه،
َواَ ْش َه ُد اَ َّن َس ِّي َدنَا ُم َح َّمدًا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْولُ ُه.
اَللَّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َعلَى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َعلَى الِ ِه َواَ ْص َحابِ ِه
اَ ْج َم ِع ْي َن.
اَ َّما َب ْعدُ،فَ َيا ِع َبا َد اللَّ ِه ،اِتَّ ُق ْوا اللَّ َه ،اُ ْو ِص ْي ُك ْم َواِيَّا َي بِ َت ْق َوى
اللَّ ِه ،فَ َق ْد فَا َز الْ ُم َّت ُق ْونَ.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
ساي برڤسان كڤد ديري ساي دان توان ،٢برسام-
ساماله كيت منيڠكتكن كتقواءن كڤد الله سبحانه
42

وتعالى دڠن منطاعتي سڬالآ ڤرينتهڽ دان
منجاءوهي سڬالآ تڬهنڽ .سسوڠڬوهڽ تقوى ايت
اساس كبهاڬياءن ددنيا دان داخيرة .
ماريله كيت ملفظكن ستيڠڬي-تيڠڬي كشوكورن
كڤد الله سبحانه وتعالى داتس سڬالآ نعمت يڠ
دكورنياكن كڤد كيت .نعمت كتنڠن ،كداماين
دان كسجهتراءن اين واجبله كيت هرڬاءي .نامون
بڬيتو ،اڤ يڠ ممبيمبڠكن كيت اياله سماكين
ڤست ڤمباڠونن يڠ دبينا ،سماكين رونتوه نيلاي
مورال دان تاتاسوسيلا ڬينراسي كيت .سماكين
لآجو كيت ملڠكه منچاڤاي طرف نڬارا ماجو،
سماكين منيڠكت ڤولآ قدر جنايه سوسيال .اڤاله
ارتيڽ ڤمباڠونن اونتوق كيت سكيراڽ اينيله حاصيل
يڠ كيت ڤراوليهي.
43

سابن هاري كيت ليهت ڤاڤرن دموك ٢اخبار يڠ
منونجوقكن ڤربواتن جنايه ماس كيني ترماسوقله
كيس سومبڠ َم ْح َر ْم ،بواڠ بايي ،جنايه روڬول،
ڤرزناءن دان سباڬايڽ .فرلآكوان بوروق اين بوكن
هاڽ مليبتكن ڬولوڠن رماج تتاڤي جوڬ دالم كالڠن
ديواسا يڠ تله لنجوت اوسيا .اڤ يڠ لبيه مڽديهكن
اد دالم كالڠن مريك ترديري درڤد ڬولوڠن
ڤروفيسيونل ) (profesionalدان ترڤلاجر .ڤرسوالن يڠ
تيمبول اياله مڠاڤ ڤركارا-ڤركارا نيڬاتيف سبڬيني
برلآكو دزمان يڠ سوده برتمادون اين؟
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله سكالين ،
فينومينا اين بوليه مڠنچم ڤمباڠونن دان كسجهتراءن
هيدوڤ نڬارا كيت .ڤرڬاءولن بيبس تنڤا باتسن
تله مڽببكن برلآكوڽ هوبوڠن سيكسوال )(seksual
44

تنڤا ايكتن ڤركهوينن .ݢلوجق نفسو يڠ تيدق
تركاول سنتياس منچابر ستياڤ ڤريڠكت كهيدوڤن
دان اي بوليه منجاتوهكن كواليتي اخلاق ماءنسي
ستارا دڠن بيناتڠ .الله سبحانه وتعالى برفرمان دالم
سورة الفرقان ايات :44
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ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ۡ َّ
َ ۡ َ ۡ َ ُ َّ
ون ِإن ِهم ِإَلِ
أ ِم َِتسب ِأن ِأكَثهم ِيسمعون ِأو ِيعقل ه
َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُّ َ ً
كٱۡلنعمِِبلِهمِأضلِسبيّلِِ ِ٤٤
ِ

مقصودڽ :

"اتاو اداكه اڠكاو مڽڠك بهاوا كباڽقن مريك مندڠر
اتاو ممهمي اڤ يڠ اڠكاو سمڤايكن كڤد مريك.
مريك هاڽاله سڤرتي بيناتڠ ترنق بهكن باواءن مريك
لبيه سست لآڬي".
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي سكالين ،
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اسلام مڠحرامكن ڤربواتن خلواة دڠن ڤاسڠن بوكن
محرم .اين كران ڤربواتن خلواة جوڬ مروڤاكن ڤينتو
يڠ بوليه مندوروڠ سساورڠ كاره ملاكوكن ڤرزناءن.
اين دجلسكن دالم سبواه حديث يڠ دروايتكن اوليه
جابِر رضي الله عنه بهاوا نبي ﷺ برسبدا:
َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ ُ َّ ْ َ َ ْ
اۡلخر ِفّل َِيل َون ِبا ِم َرأ ٍّة ِلي َسِ
اَلومِ ِ ِ
الل ِ ِو ِ
ومن َِكن ِيؤمن ِب ِ
ْ َ َّ َ
َّ
ُ َْ
ُ
ان﴿ .رواية احمد﴾
َم َع َهاِذوَِم َر ٍّمِمن َهاِفإنِثاِلَ ُه َماِالشيْ َط ِ

ارتيڽ:
"دان سسياڤا يڠ برايمان كڤد الله دان هاري قيامة،
مك جاڠن سكالي-كالي دي برخلوة دڠن ڤرمڤوان
يڠ تيدق اد برساماڽ محرامڽ( ،كران) سسوڠڬوهڽ
شيطان اداله اورڠ كتيڬ برسام كدوا مريك ايت".
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حديث اين منونجوقن كڤد كيت حكوم برخلوة
اداله حرام .بڬيتوله جوڬ ڤركارا ٢يڠ ساومڤاماڽ دان
حكومڽ تتڤ حرام .انتارا قاعده ڤرونداڠن اسلام يڠ
ڤنتيڠ اداله:
َما اَ َّدى اِلَى الْ َح َرا ِم َف ُه َو َح َرام
ارتيڽ " :اڤ يڠ ممباوا كڤد حرام ايت ،حكومڽ

اداله حرام".

جك ڤربواتن سساورڠ ايت بلوم سمڤاي كڤد تاهڤ
زنا يڠ ممباوا حكومن حدود ،اي بوليه دكناكن
حكومن تعزير سڤرتي برخلوة ،برڤلوق-ڤلوقن،
برچيوم-چيومن دان لآءين .٢ڤربواتن اين تيدق شك
لآڬي مروڤاكن مقدمة كڤد زنا يڠ مڠاكيبتكن دوسا
بسر.
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الله سبحانه وتعالى مڠيڠتكن كيت سوڤاي تيدق
ملاكوكن ڤربواتن يڠ بوليه مندوروڠ كڤد معصية
منروسي فرمانڽ ددالم سورة الآسراء ايات : 32
اَ ُعو ُذ بِاللَّ ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم

َ َ َ ۡ َ ُ ْ ٗ َ َٰٓ َّ ُ َ َ َ َ ا َ َ َ َ ا
ِسبيّلِِ ِ٣٢
ن ِۖإن ِهۥَِكنِفَٰحشةِوساء
َلِتقربواِٱلز ِ
وِ

مقصودڽ :

"دان جاڠنله كامو مڠهمڤيري زنا ،سسوڠڬوهڽ زنا
ايت اداله ساتو ڤربواتن يڠ كجي دان جالن يڠ
جاهت (يڠ ممباوا كروسقن) ".
سيدڠ جمعة يڠ دحرمتي سكالين،
مڠاخيري خطبة جمعة ڤد هاري اين ،منبر ايڠين
مڽرو كڤد سموا اومت اسلام سوڤاي برسام كيت
مماءينكن ڤرانن دالم ممبنتوق مشاركت هرموني يڠ
بيبس درڤد ڬجالآ سوسيال .دالم حال اين كيت
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ڤرلو منجاڬ تڤي كاءين اورڠ .كيت ڤرلو مڠاوسي
دان مڠمبيل برت ترهادڤ انق ٢سرتا جيرن تتڠڬ.
برسام-سام كيت جاديكن اسلام سباڬاي موديل
كڤد اڬام لآءين  .سسوڠڬوهڽ ترلنجور هاڽ اكن
ممباوا ڤاده.
َ ُ ْ ُ َّ َ َّ
ِالشيْ َطان َّ
ِالرجيْمِ
اللِمن
اعوذِب ِ
ۡ
ُ
َ َ ۡ
َ ۡ
ٞ
ُ
ۡ ُ
ريِ َويَأ ُم ُرونِبِٱل َم ۡع ُروفِِ
َوۡلَكنِ ٗمنك ۡمِأ َّمةِي َ ۡد ُعونِإِلِٱۡلَ ۡ ِ
َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ ُ ْ َ َٰٓ َ ُ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ
ونِِ ِ١٠٤
وينهونِعنِٱلمنك ِريِوأولئكِهمِٱلمفلح ِ

َبا َر َك اللَّ ُه لِ ْى َولَ ُك ْم ِف ْى الْ ُق ْر َء ِان الْ َع ِظ ْي ِمَ ،ونَ َف َع ِنى
َواِ َّياكُ ْم بِ َما فِ ْي ِه ِم َن اْلآ َي ِ
ات َوال ِّذ ْك ِر الْ َح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل
الس ِم ْي ُع الْ َعلِ ْي ُم ،اَقُو ُل َق ْولِى
ِم ِّن ْى َو ِم ْن ُك ْم تِلا َ َو َت ُه اِنَّ ُه ُه َو َّ
َه َذا َواَ ْس َت ْغ ِف ُر اللَّ َه الْ َع ِظ ْي َم لِ ْى َولَ ُك ْمَ ،ولِ َسائِ ِر
اتَ ،والْ ُمؤ ِْمنِ ْي َن َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
الْ ُم ْسلِ ِم ْي َن َوالْ ُم ْسلِ َم ِ
ات،
َ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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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 لآ َّ اِلَ َه اِلآ َّ
اللَّ ُه َو ْح َد ُه َلآ 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 .اللَّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َو َبارِ ْك َعلَى َس ِّي ِدنَا
وص ْحبِ ِه و َم ْن َتبِ َع ُه بِ ِا ْح َس ٍان اِلَى َي ْومِ
ُم َح َّم ٍد َو َعلَى ال ِه َ
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
َف َ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 سڬالآ لآرڠنڽ .سموݢ كيت منداڤت
رحمت دان كبهاݢياءن ددنيا دان داخيرة.
واهاي سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
ڤد هاري جمعة يڠ ڤنوه بركة اين ،ماريله كيت
ڤرهاتيكن ستياڤ ايات دان حكمة يڠ دتورونكن
ملالوءي كتاب سوچي القرءان .اي بوكن سقدر
باهن باچاءن اونتوق دلآڬوكن .نامون د دالمڽ الله
مڽرو اڬر كيت مڠنل ،مندكتي سرتا منتوحيدكنڽ.
دسمڤيڠ مڠيكوت اجرن رسول الله ﷺ يڠ داوتوس
خصوص بوات كيت اومت اخير زمان .
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ماريله ،كيت منتڤكن ايمان دڠن برڤڬڠ تڬوه ڤد
عقيدة اهل سنة و الجماعة .براوسهاله منمبه علمو
دان بردمڤيڠ دڠن اورڠ صالح اڬر كيت ممڤو
ممبيذاكن يڠ حق دان باطل .كقواتن يڠ تربنتوق
اكن مڠهالڠ ڤڠاروه عقيدة دان فهمن يڠ سست
لآڬي مڽستكن.
دسمڤيڠ ايت ،دالم كيت مڠوروس كهيدوڤن
سهارين ،جاڠن دلوڤاكن تڠڬوڠجواب سسام
انسان .سيبوقكنله هيدوڤ يڠ سيڠكت اين دڠن
توروت ممبري منفعة .سباركنله کباءيقن دڠن اڤ
سهاج كممڤوان يڠ اد .سبلوم مات ترتوتوڤ ،نادي
ترهنتي ،اينله بكل اونتوق منمبه عمل يڠ بارڠكالي
اكن ممباوا كيت ك شرڬ الله يڠ حقيقي.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
ڤد هاري جمعة يڠ مليا اين جوڬ ماريله سام-سام
كيت ممڤرباڽقكن صلوات كاتس بڬيندا نبي ﷺ
سباڬي ملقسناكن ڤرينته الله ددالم فرمانڽ ددالم
اب ايات :56
سورة الآ َ ْح َز ْ
اَ ُع ْو ُذ بِاللَّ ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم

َّ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ َّ ٗ َ َ ُّ َ َّ
ينَِ
ِبه ِ َٰٓ
ٱلل ِوم َٰٓ
يأيها ِٱَّل ِ
لئكت ِهۥ ِيصلون ِلَع ِٱنل ِ
نِ ِ
إِ
ِصلُّوا ْ َ
ام ُنوا ْ َ
َء َ
ِو َسلٗ ُمواِْت َ ۡسل ً
ِعلَ ۡيه َ
يماِِ٥٦

" سسوڠڬوهڽ الله دان ملائكةڽ برصلوات كڤد
نبي ﴿محمد ﷺ﴾ واهاي اورڠ ٢يڠ برايمان
برصلواتله كامو كڤداڽ سرتا اوچڤكنله سلام
سجهترا دڠن ڤڠحرمتن يڠ سڤنوهڽ".

53

اَلل ّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َو َبارِ ْك َعلَى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َعلَى آ ِل
َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍدَ .ك َما َصلَّ ْي َت َو َسلَّ ْم َت َو َبا َر ْك َت َعلَى

َس ِّي ِدنَا اِ ْب َرا ِه ْي َم َو َعلَى آ ِل َس ِّي ِدنَا اِ ْب َرا ِه ْي َم فِي الْ َعالَ ِم ْي َن
اِنَّكَ َح ِم ْيد َم ِج ْيد.
اَلل ّ ُه َّم ا ْغ ِف ْر لِلْ ُم ْسلِ ِم ْي َن َوالْ ُم ْسلِ َم ِ
ات َوالْ ُمؤ ِْمنِ ْي َن
ات ا ْلآ َ ْح َيا ِء ِم ْن ُه ْم َوا ْلآ َ ْم َو ِ
َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
ات .اللَّ ُه َّم اَرِنَا الْ َح َّق
َح ّقاً َوا ْر ُز ْق َنا ال ِّت َبا َع َة َواَرِنَا الْ َب ِاط َل َب ِاطلا ً َوا ْر ُز ْق َنا ْاجتِ َنا َب ُه،
بِ َر ْح َمتِكَ َيا اَ ْر َح َم ال َّر ِاح ِم ْي َن.
السلا َ َم َة َوالْ َعافِ َي َة َعلَى
الس ِك ْي َن َة َو َّ
اَلل ّ ُه َّم اَنْز ِِل ال َّر ْح َم َة َو َّ
َملِ ِك َنا ،سري ڤادوك باڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ،

لخا ِمس َ ،و َك َذلِكَ َم ْو َلآنَا توان يڠ
السلطان ُم َح َّمد اَ َ
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تراوتاما تون داتوء سري اوتاما دكتور حاج عبد
الرحمن بن حاج عباس يڠ دڤرتوا نكري ڤولآو ڤينڠ.
ربَّ َنا اتِ َنا فِي ال ُّدنْ َيا َح َس َن ًة َوفِي الآ ِخ َر ِة
اب النَّارِ.
َع َذ َ

َح َس َن ًة َوقِ َنا

ِع َبا َد اللَّ ِه ! اِ َّن اللَّ َه َيا ْ ُم ُر بِالْ َع ْد ِل َوا ْلآ ْح َس ِان َواِ ْي َتا ِء ِذ ْي
الْ ُق ْر َبى َو َي ْن َهى َعنِ الْف َْحشَ ا ِء َوالْ ُم ْن َك ِر َوالْ َبغ ِْيَ ،ي ِع ُظ ُك ْم
لَ َعلَّ ُك ْم َت َذكَّ ُر ْو َن .فَا ْذك ُُر ْوا اللَّ َه الْ َ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 اللَّ ِه اَ ْك َب ُر َواللَّ ُه َي ْعلَ ُم َما َت ْص َن ُع ْو َن.
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