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ڤرمودهكنله نكاح
( 61ديسيمبر 1061م 61 /ربيع األول 6418ه)
ِ ِ
ا ِ
ُوب ِإلَيْه ِ ،وَنَع ُوذ ُ ب ِالل ّه ِ م ِنْ شُر ُورِ أَ ن ْفُِِنَا وَََِّ َِّ َ ِ
ِإ َّ ّ
ن الحم َْد َ للّه ،نَحْمَد ُه ُ وَنَسْت َعِي ْن ُه ُ وَنَسْتَغْف ِر ُه ُ وَنَت ُ

شدًا.
تجِد َ لَه ُ وَل ًِّي ّا م ُ ْر ِ
أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِه ِ الل ّه ُ فَه ُو َ المُهْتَدِ وَم َنْ يُضْ لل ِْه ُ فَلَنْ َ

أَ شْهَد ُ أَ ْن لا َ ِإلَه َ ِإ َّ
َِ ِ ّ
ل وَ َ
َو ْلُه ُ ،ا َ َّلل ّه ُ َّ ّم َ
ن مُح ََّم ّدًا عَبْد ُه ُ وَر َ ُ
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّ ّ
لا ّ الل ّه وَحْد َه ُ ل َا شَر ِي ْ َ
ص ِّ
عَلَى نَب ِيِّنَا مُح ََّم ّدٍ وَعَلَى آلِه ِ وَصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِدَعْوَتِه ِ اِلَى يَو ْ ِم الد ِّيْنِ.

صيْك ُ ْم وَن َ ْفس ِي بتَِقْو َى الل ّه ِ وَطَاع َتِه ِ لَع ََّل ّ ك ُ ْم تُفْل ُِحُونَ.
أَ َّمّا بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ الل ّه ،ا َِّت ّق ُوا الل ّهَ ،ا ُ ْو ِ

ﭧﭨﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماريله كيت برأوسها منچاري بكل يڠ سچوكوڤڽ منچاڤاي كمنڠن اونتوق أخيرة دڠن
منيڠكتكن كتقواءن ڤد ستياڤ ماس .جاءوهيله سڬاال دوسا دان كموركاءن اهلل سرتا
ڬنداكنله عمل كباءيقن .موده-مودهن كيت برأوليه نعمت كبهاڬياءن سبنر ددنيا دان
دأخيرة .ميمبر جمعة ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن تاجوق” :ڤرمودهكنله نكاح“.
ڤارا تتامو اهلل سكالين،
ڤرنكاحن دشريعتكن اهلل اونتوق ممبوليهكن سسأورڠ هيدوڤ برسام ڤاسڠنڽ دڠن
تڠڬوڠجواب دان بوكن برتوجوان سمات-مات ممنوهي تونتوتن نفسو شهوات تتاڤي باڬي
منجامين هيدوڤ اڬر لبيه برمتالمت .سالءين داڤت مڽاتوكن دوا انسان دالم ڤراساءن
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كاسيه سايڠ ،چينتا دان كتنڠن جيوا ،ڤرنكاحن جوڬ مڽاتوكن دوا كلوارڬ اتس توجوان
يڠ ساڠت موليا .ماله سچارا تيدق لڠسوڠ اي ممڤو ممبينا ڤرڤادوان دان ڤرساوداراءن
دالم كالڠن مشاركت اڬر منجادي لبيه راڤت دان اقرب ’باڬاي اءور دڠن تبيڠ‘.
إسالم ساڠت مڠڬالقكن ڤركهوينن سباڬايمان سارنن رسول اهلل ﷺ ددالم سبواه
حديث رواية البخاري رحمه اهلل درڤد عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه:
ن
ص ُ
ج .ف َِإ َّن ّه ُ أَ غ ُّ َّض لِل ْب َصَر ِ ،وَأَ حْ َ
شب َ ِ
ي َا مَعْشَر َ ال َّ ّ
اب! م َنْ اَْ تَط َاعَ مِنْك ُ ْم ال ْبَاءَة َ ،فَل ْيَتَز َّ َّو ْ

لِلْفَر ِْج .وَم َنْ ل َ ْم يَسْتَط ِعْ فَعَلَيْه ِ ب َّ
ِالصّ و ْ ِم ،ف َِإ َّن ّه ُ لَه ُ وِج َاء.

ارتيڽ” :واهاي ڤارا ڤمودا! سسياڤا يڠ ممڤو اونتوق برومه تڠڬ ،مك هندقله دي
بركهوين ،كران ڤركهوينن اكن منوندوقكن ڤندڠن دان ممليهارا كحرمتنڽ .سسياڤا يڠ تيدق
ممڤو ،مك هندقله دي برڤواسا ،كران ڤواسا ايت منجادي ڤريساي باڬي ديريڽ ترهادڤ
شهواتڽ“.
الڠكه مولياڽ كدودوقن ڤركهوينن دالم إسالم .اي منجادي بينتيڠ اونتوق ممليهارا
مرواه ديري مأنسي دان جالن كلوار دري نفسو شهوات يڠ مڠاجق كڤد ڤرزناءن.
ڤرنكاحن جوڬ اداله سنة رسول اهلل ﷺ دان منجادي تونتوتن اڬام .واالوڤون كيت
سدر بهاوا كوس سارا هيدوڤ ڤد هاري اين سماكين منيڠكت ،نامون اي بوكنله السن
اونتوق اومت إسالم مڽوكركن ڤركهوينن دان مناءيقكن ڤوال نيالي مهر دان هانترن ڤڠنتين.
امر
ةُبنُع ُ
ُ
رسول اهلل ﷺ ڤرنه برسبدا سباڬايمان حديث رواية ابن حبان ،درڤد ُعقُُب
رضي اهلل عنه:
خير ُ الن ّ ِ
ِكاح أيس َر ُه

ارتيڽ” :سباءيق-باءيق ڤرنكاحن اياله يڠ ڤاليڠ موده ﴿مهرڽ﴾“.
سواجرڽ مشاركت إسالم دمليسيا تيدق ممبيذا-بيذاكن طرف هيدوڤ كلوارڬ
ڤاسڠن ڤڠنتين يڠ بوليه منجادي چونتوه نيڬاتيف كڤد اورڠ الءين .اڤ يڠ لبيه اوتام اياله
لالكي دان ڤرمڤوان يڠ ايڠين بركهوين ايت سكوفو اتاو سام باءيق دري سڬي ڤنديديقن
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دان اڬاماڽ ،بوكنڽ سطرف دري سڬي سليرا ايبو دان باڤاڽ .بوكنكه رسول اهلل
بيُحاتُمُ
جوڬ ڤرنه برڤسن سباڬايمان يڠ دروايتكن اوليه إمام الترمذي رحمه اهلل درڤد أُ ُ
ُالم ُزنُيُرضي اهلل عنه:
ﷺ

ض
كُحُوه ُِ ،إ َّلّا ت َ ْفع َلُوا تَكُنْ فِت ْن َة فِي الْأَ ْر ِ
ن دِين َه ُ وَخ ُلُق َه ُ ف َأَ ن ْ ِ
ضو ْ َ
ِإذ َا ج َاءَك ُ ْم م َنْ تَرْ َ

وَفَِ َاد.

ارتيڽ“ :سكيراڽ داتڠ سأورڠ لالكي يڠ كامو ريضاءي اڬام دان اخالقڽ ،مك
كهوينكنله دي .جك تيدق ،مك اكن تيمبول له فتنه دأتس موك بومي دان كروسقن“.
حاضيرين سيدڠ جماعه،
سدركه كيت بتاڤ دهشتڽ رونتونن نفسو دان شهوات ڤد ڬولوڠن مودا مودي ڤد
هاري اين؟ جك دهولو مشاركت إسالم موڠكين تياد جالن كڤد باهن باچاءن تيدق
سنونوه ،تتاڤي هاري اين دڠن كمودهن اينترنيت سسياڤا سهاج بوليه منونتون ڬمبر دان
ۏيديو لوچه واالو دمان مريك برأد .دري سينيله ڤينتو زنا دان معصية اكن تربوك لواس،
كيس روڬول دان بيلڠن انق لوار نكاح ڤوال موڠكين منيڠكت ،دسوسولي كيس بواڠ انق
دان ڤلباڬاي الڬي مضرة .كناڤ مسئله اين منجادي سماكين ڤاره؟ اداكه كران ڤرنكاحن
سماكين سوسه؟ اتاو كيت يڠ سبنرڽ تيدق ڤنداي منونجوقكن اره؟
رنوڠكنله فرمان اهلل ددالم سورة النور ،اية :23
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ارتيڽ” :دان كهوينكنله اورڠ٢بوجڠ ﴿لالكي دان ڤرمڤوان﴾ دري كالڠن كامو ،دان
اورڠ٢يڠ صالح دري همبا٢كامو ،لالكي دان ڤرمڤوان .جك مريك ميسكين ،اهلل اكن
ممبريكن ككاياءن كڤد مريك دري ليمڤه كورنياڽ كران اهلل مها لواس ﴿رحمتڽ دان ليمڤه
كورنياڽ﴾ ،الڬي مها مڠتاهوءي“.
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ايڠتله ،إسالم تيدق ڤرنه مڽوسهكن اومتڽ يڠ ايڠين منديريكن رومه تڠڬ.
ڤرمودهكنله اڤ يڠ اوتام دان جاءوهكنله اڤ يڠ تيدق مستحق ،اڬر إسالم تيدق دڤندڠ
سباڬاي اڬام يڠ سوكر دالم اوروسن ڤرنكاحن .ماريله كيت إختياركن اڬر اوروسن
ڤرنكاحن مشاركت إسالم كيت لبيه موده دلقسان دان لبيه برمعنى دڠن ببراڤ تيندقن
برسام:
ڤرتام :منچاري علمو دان كفهمن
ربوتله كسمڤتن ماس يڠ ماسيه اد اين اونتوق منچاري علمو دان كفهمن يڠ جلس
مڠناءي ڤركهوينن دان حكوم حكام بركاءيتن دڠنڽ .مريك يڠ ايڠين بركهوين هندقله
مروجوق كڤد مريك يڠ برڤڠتاهوان اڬر سڬاال تيندقن تڤت دڠن كهندق اڬام.
كدوا :ڤرتيمبڠكنله نيالي مهر دان هنترن
الڠكه اينده جك كلوارڬ ڤڠنتين باءيق لالكي اتاو ڤرمڤوان بوليه بربينچڠ دان
برسڤاكت منورونكن نيالي مهر دان هنترن اونتوق ممبري كتنڠن كڤد ڤارا ڤڠنتين اونتوق
ماليري بهترا ڤركهوينن .جاءوهيله هوتڠ سأول هاري ڤرتام ڤركهوينن دان برموافقتله دالم
مڠوروسكن كواڠن.
كتيڬ :اوتاماكن يڠ اوتام
ستياڤ باكل ڤڠنتين مستيله بيجق مڠاتور انتارا كڤرلوان دان كهندق .بربينچڠله
دان بواتله ڤرانچڠن اول دالم اوروسن رومه تڠڬ ترماسوق كواڠن .ايلقكن دري سبارڠ
ڤربلنجاءن يڠ تيدق ڤرلو يڠ اكن منمبه ببنن كوس ڤركهوينن دان مڠعقيبتكن ڤمبذيرن .اورڠ
يڠ بيجق ڤستي ممڤو مڠوروسكن ديريڽ دان اهلي كلوارڬاڽ دالم اڤ جوا كأداءن.
سبلوم خاطب مڠأخيري خطبة ڤد هاري اين ،سوك خاطب مڠيڠتكن كڤد ڤارا
جماعه سكالين تنتڠ كواجيڤن برزكاة .ستياڤ هوجوڠ تاهون الزيمڽ كيت دڬالقكن اونتوق
مڠيرا ڤنداڤتن تاهونن يڠ كيت ڤرأوليهي سام اد اليق دكلواركن زكاة اتاو سباليقڽ .ايڠتله
4

خطبة جمعة

ڤرمودهكنله نكاح

بهاوا ستياڤ رزقي يڠ كيت ميليقي اد بهاڬين اونتوق اورڠ يڠ لبيه برحق .سموڬ دڠن
زكاة يڠ دكلواركن منجاديكن كهيدوڤن دان رومهتڠڬ يڠ دبينا منداڤت بركت .ايوه
برسيهكن هرتا دان سوچيكن جيوا دڠن برزكاة.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
كسيمڤولن درڤد بيچارا ميمبر جمعة كيت ڤد هاري اين اياله:
ڤرتام :ڤرنكاحن اداله سنة رسول اهلل ﷺ يڠ سواجرڽ منجادي ڤندوان دان
رجوعكن كڤد اومت إسالم.
كدوا :ڤيليهله ڤاسڠن هيدوڤ يڠ منڤتي چيري٢وانيتا صالحه دان ايبو مثالي اڬر
هيدوڤ سنتياس دريضاءي إلهي.
كتيڬ :ڤرمودهكنله اوروسن ڤركهوينن دمي منجامين كبركتن دان كبهاڬياءن رومه
تڠڬ يڠ دإيمڤيكن سباڬاي شرڬ دنيا.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة الروم ،اية :32
ُﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ُ

ُﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ارتيڽ” :دان دأنتارا تندا٢يڠ ممبوقتيكن ككواساءنڽ دان رحمتڽ ،بهاوا دي
منچيڤتاكن اونتوق كامو ﴿واهاي قوم لالكي﴾ ،استري٢دري جنيس كامو سنديري ،سوڤاي
كامو برسنڠ هاتي دان هيدوڤ مسرا دڠنڽ ،دان دجاديكنڽ دأنتارا كامو ﴿سوامي استري﴾
ڤراساءن كاسيه سايڠ دان بلس كاسيهن .سسوڠڬوهڽ يڠ دمكين ايت مڠاندوڠي
كترڠن﴿٢يڠ منيمبولكن كسدرن﴾ باڬي اورڠ٢يڠ برفيكير“.
الآيا ِ َوالذِّكْر ِ الْحَكِيم ْ،
ِ
ن
ِيم ،وَنَفَعَن ِ ْي و َِإ َّي ّاك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ الل ّه ُ ل ِي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ن الْعَظ ِ

ل قَو ْل ِي هَذ َا وَأَ َْ تَغْف ِر ُ الل ّه َ العَظ ِيم َ ل ِي وَل َك ُ ْم،
ِمِي ْ ُع الْعَل ِيم ُ ،أَ قُو ْ ُ
ل م ِن ِ ّي وَمِنْك ُ ْم تِلاَوَت َه ُ ِإ َّن ّه ُ ه ُو َ ال َّ ّ
وَتَق ََّب ّ َ
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و ِلجم َ ِ ِ
ن و َي َا ََجَاة َ
ا ِ ،فَاَْ تَغْف ِر ُوه ُ فَيَا فَوْز َ ال ْمُِْت َغْفِرِي َ
ا ِ وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
يع ال ْمُِْل ِمِينَ وَال ْمُِْل ِم َ ِ
َ

َّ
الت ّائبِِيْنَ.
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خطبة كدوا 
الصلاة ُوا َّ
ىُالظالمينُ،و َّ
َّ
ُالصالح ينُ،والُعاقبة ُُللم َّتقينُ،ولا ُعدوان ُِإ َّ
الحمدُلله ُولي َّ
لسلامُ
لا ُعل
ىُإمام ُالمرسلينُ،وقدوة َّ
ن ُِإلى ُيومُ
ُالناس ُأجمعينُ،وعلىُآله ُوأصحابه ُومن ُتبعهم ُب ِإحسا ٍ
عل ِ
الدينُ.
لاُاللهُُوحدهُلاُشر يكُلهُ،الملكُالح ُّقُالمبينُ،وأشهد َّ
اُإل ٓه ُِإ َّ
ُأنُسيدناُمح َّمدًاُعبدهُ
أشهدُأنُ َّل ِ
ورسولهُ،صادقُالوعدُالأمين.
ُالصادقينُ،وحافظواُعلى َّ
أ َّماُبعدُ،فياُعبادُاللهُ،ا َّتقواُاللهُوكونواُمع َّ
ُالطاعةُوحضُورُالُمعةُ
ينُ.واعلمواُأنُاللهُسبحانهُوتعالىُأمركمُبأمر ٍُبدأُفيهُبنفسهُوث َّنىُبُُملاَِتهُالمق َّر بينُ.
معُالمصل ُ
فقالُاللهُتعالىُمخ بر ًاُوآم ًراُُبالمؤمنينُ:

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
اُإ براهُ ُيمُوعلىُآلُسيدناُ
ا َّلله َّمُصلُعلىُسيدناُمح َّمدٍُوعلىُآلُسيدناُمح َّمدٍُكماُص َّليتُعلىُسيدن ِ
اُإ براهيمُوعُلىُآلُ
ِإ براهيمُو باركُعلىُسيدناُمح َّمدٍُوعلىُآلُسيدناُمح َّمدٍُكماُباركتُعلىُسيدن ِ
اُإ براهيمُفيُالعالمين ُِإ َّنكُحميدٌُمجيدٌ.
سيدن ِ
ُاللهُ َّمُعنُالأر بعةُالخلفاء َّ
وارض َّ
ُالراشدينُساداتناُأبىُبكر ٍُوعمرُوعثمانُوعليُ،وعنُأزواجُ
ُالصحابةُو َّ
نبيناُالمط َّهراتُوعنُأهلُبيتهُوقرابتهُوسا ئر َّ
ٍُإلىُيومُ
التابعينُومنُتبعهمُب ِإحُسان ُِ
الدينُ.وارضُع َّناُبرحمتكُياُأرحم َّ
ُالراحمينُ .
َّ
الله َّمُاغفرُللمسلمينُوالمسلماتُوالمؤمنينُوالمؤمناتُالأحياءُمنهمُوالأموات.

و َأَ يِّدِ َّ
ق وَال ْهِد َايَة ِ مُدَب ّ ِر َ هَذِه ِ ال ْب ِلَادِ ال ِْإَْ لَام َِّي ّة ِ م َل ِكَ نَا ك باوه دولي
الل ّه ُ َّ ّم ب َِّالت ّو ْفِي ْ ِ

يڠمها مليا سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ كَ 51-لطان محمد ك.1-
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الل ّه ُ َّ ّم أَ طِلْ عُم ْر َه ُ م ُصْ لِح ًا لِل ْم ُو ََّظّ ف ِيْنَ و َ َّ
َّ
ق ال ْهُد َى
صد َه ُ ل ِطَرِ ي ْ ِ
الر ّع َِّي ّة ِ وَال ْب ِلاَدِ ،و َبلَ ِّ غْ مَق َا ِ

الر ّشَادَِّ .
و َ َّ
الل ّه ُ َّ ّم اجْ ع َلْ م َالِيْز ِي َا وَََا ئ ِر َ بِلاَدِ ال ْمُِْل ِمِينَ طَي ِّب َة ً آم ِن َة ً م ُ ْطم ََ ِ َّن ّة ً رَخ َِّي ّة ً ،يَا
رَؤ ُوف ب ِال ْع ِبَادِ.

َّ
ن ُوحينٍُ،وانصر ُمن ُنصر ُالدينُ ،واخذلُ ُمنُ
الله َّم ُأع َّز ُال ِإسلام ُوالمسلمين ُفي ُكل ُمكا ٍ
خذلُالمسلمينُ،وأعلُكلمتك ُِإلىُيومُالدينُ،ودمرُأعداءكُأعداءُالدين.

يا اهلل ،اڠكاوله توهن يڠ مها ڤموره دان مها ڤڽايڠ ،كامي برشكور دأتس سڬاال نعمت
دان رحمة يڠ اڠكاو كورنياكن ،بريله هدايه دان ڤتونجوق كڤد كامي دان ڤميمڤين٢كامي،
كوكوهكنله ڤرڤادوان انتارا كامي ،ساتوكنله هاتي٢كامي دأتس جالنمو ،ڤرمودهكنله
سڬاال اوروسن كامي ،تمبهكنله كامي دڠن علمو يڠ برمنفعة ،سوبوركنله جيوا كامي
دڠن اخالق يڠ موليا ،ڤيمڤينله كامي كجالن يڠ اڠكاو ريضاءي ،تڬوهكنله إيمان كامي
دالم منمڤوهي سڬاال ميهنه دان اوجينمو ،ككالكنله كأمانن ،كسالمتن دان كسجهتراءن
نڬارا كامي مليسيا سرتا نڬري كامي خصوصڽ واليه ڤرسكوتوان .جاءوهكن كامي دري
سبارڠ ڤرڬولقكن ،ڤرڤچهن دان هورو-هارا.
ر َّبناُلا ُتزغ ُقلوبناُبعد ُِإذ ُهديتناُوهب ُلناُمن ُلَّدنك ُرحمة ًُِإ َّنك ُأنت ُالو َّهابُ.ر َّبناُآتناُفُيُ
ُّ
الدنياُحسنة ًُوفيُالآخرةُحسنة ًُوقناُعذاب َّ
ُالنارُ.
عبادُالله،

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
فاذكروا اللهُالعظيمُيذكركمُ،واشُكروهُعلىُنعمهُيزدكمُ،واسألوهُمنُفضلهُيعطكمُولذكرُاللُهُ
أكبرُ،وُاللهُيعلمُماُتصنعون.
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