راعيكن ڤربيذاءن ايرتكن ڤرڤادوان

منوال خطبة مولتيميديا

راعيكن ڤربيذاءن ايرتكن ڤرڤادوان

1

( اڤريل 206م  23 /جمادى األخير 437ﻫ)
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ن ل َِّلتِي هِي َ أَ ق ْوَم ُ،
ا ْلحم َْد ُ ل َِّله ِ الَّذ ِي ع ََّلم َ و َأَ نْعَم َ ،و َهَد َانَا ب ِالْقُر ْآ ِ
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ك لَه ُ ،و َأَ شْهَد ُ أَ َّن سَيِد َنَا مُح ََّمدًا عَبْدُه ُ
الله ُ وَحْدَه ُ ل َا شَر ِي َ
أَ شْهَد ُ أَ ْن ل َا ِإلَه َ ِإ َّلا َّ
وَرَسُولُه ُ

َّ
ن ِإلَى
صحَابِه ِ وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ س َا ٍ
َل وَسَل ِ ْم عَلَى سَيِدِنَا مُح ََّمد ،و َعَلَى آلِه ِ و َأَ ْ
الله َُّم ص ِ
يَو ْ ِم الد ِيْنِ.
صيْك ُ ْم و َِإ َّيايَ بتَِقْو َى الله ِ وَطَاع َتِه ِ ،فَق َ ْد فَاز َ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهَِّ ،اتقُو ْا اللهَُ ،أ ْو ِ
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الزادِ َّ
ال ْم َُّتقُوْنَ ،و َتَز ََّودُوْا ف َِإ َّن خَيْر َ َّ
اب لَع َ َّل ك ُ ْم
التقْو َى ،و ََّاتقُو ْا الله َ يَا ُأول ِي الْال َْب َ ِ
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ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي سكالين،
ڤد ﻫاري يڠ موليا اين ،ماريله كيت برسام-سام ممڤرتيڠكت تقوى كڤد اهلل

حوْنَ.
تُفْل ِ ُ
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منوال خطبة مولتيميديا

سبحانه وتعالى دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينتهڽ دان منيڠڬلكن سڬاال
الرڠنڽ .سموڬ كيت سموا منداڤت كباءيقن ددنيا دان دأخيرة.
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سوده منجادي فطره دالم كهيدوڤن مأنسي بهاوا مريك اكن ساليڠ بربيذا
ڤنداڤت .نامون اي بوكنله تيكيت اونتوق كيت سنتياس برتالڬه دان ساليڠ
برموسوﻫن سسام سنديري .مڽدري حقيقة اين ،إسالم سباڬاي اڬام يڠ
شمول تمڤيل مڠموكاكن جالن ڤڽلساين دالم مڠوروسكن ڤربيذاءن.
جوسترو ،ڤد ﻫاري اين خطبة اكن ممبيچاراكن تاجوق” :راعيكن ڤربيذاءن
ايرتكن ڤرڤادوان“.
مسلمين يڠ دكاسيهي سكالين،
ايسو ڤربيذاءن دان ڤرسليسيهن ڤنداڤت سريڠكالي مڽسقكن جيوا دان ميندا
اومت مأنسي .نامون حقيقتڽ اي اداله سَُّن ُة اهلل درڤد ڤنچيڤتاءن مأنسي يڠ
تنتوڽ تيدق داڤت دإيلقكن .ڤرتمبوڠن اين وجود تيدق ﻫاڽ دالم اوروسن
دنياوي سهاج ،ماله اي توروت منولر دالم كهيدوڤن براڬام.
ڤربيذاءن دان ڤرسليسيهن اين برالكو لنترن كڤلباڬاين كأوڤاياءن دان ڬاي
برفيكير ،ڤربيذاءن بهاس ،بودايا ،عادة دان التر بالكڠ ،بڬيتو جوڬ دڠن
ڤرسيڤسي سسأورڠ يڠ برالءينن ترﻫادڤ سسواتو ڤركارا خصوصڽ دليل اتاو
نص .كسمواڽ اين سچارا تيدق لڠسوڠ منيمبولكن كڤلباڬاين سرتا ڤرچمبهن
ڤندڠن دان ڤنداڤت.
دري سيسي يڠ الءين ،اي اداله سواتو تندا كبسرن اهلل سبحانه وتعالى يڠ
تله منچيڤتا ستياڤ مخلوق دڠن كأونيقنڽ ماسيڠ .٢اوليه يڠ دمكين ،تيدق
حيرانله مڠاڤ ڤربيذاءن اين بوليه برالكو سجق دري زمان اول سهيڠڬاله
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كهاري اين.
 .اينيله يڠ دإشارتكن ددالم اية  118ﻫيڠڬ  ،119سورة ﻫود يڠ دباچاكن
اوليه خاطب ڤد ڤرموالءن خطبة تادي:
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برمقصود” :دان كاالوله توﻫنمو ﴿واﻫاي محمد﴾ مڠهندقي ،تنتوله دي
منجاديكن مأنسي سمواڽ سباڬاي ساتو اومة﴿ .نامون دي تيدق بربوات
دمكين﴾ ،دان كران ايتوله مريك تروس-منروس برسليسيهن .كچوالي اورڠ٢يڠ
تله دبري رحمة اوليه توﻫنمو﴿ ،مريك برساتو دالم اڬام اهلل﴾ دان اونتوق
﴿توجوان ڤرسليسيهن دان رحمة﴾ ايتوله اهلل منجاديكن مأنسي .دان دڠن يڠ
دمكين سمڤورناله جنجي توﻫنمو :سسوڠڬوﻫڽ اكو اكن ممنوﻫكن نراك
جهنم دڠن سكالين جين دان مأنسي ﴿يڠ بردوسا﴾“.
مسلمين يڠ دمولياكن،
ساڠت جلس ،منروسي ايات ترسبوت ابن كثير رحمه اهلل مڽاتاكن بهاوا
ڤرسليسيهن ماسيه تتڤ اد دالم كالڠن مأنسي دالم مسئله اڬام دان عقيدة،
منجاديكن مريك تربهاڬي كڤد برباڬاي مذﻫب دان ڤنداڤت .عكرمة رضي
اهلل عنه توروت برڤنداڤت بهاوا مريك ماسيه تتڤ برسليسيه ڤنداڤت دالم
حال ڤتونجوق .لنترن ايت ،إسالم تله مڠڬاريسكن ادب٢دان ايتيكا باڬي
مڠوروسكن ڤربيذاءن يڠ برالكو خصوصڽ دالم كالڠن اومت إسالم:
ڤرتام :كنل ڤستي حد دالم بربيذا ڤنداڤت.
ڤربيذاءن ڤنداڤت يڠ برالكو دالم كالڠن اومت إسالم سجق زمان ڤارا
صحابة دان برلنجوتن سهيڠڬ كيني اداله سبهاڬين درڤد مانيفيستاسي
مراعيكن كڤلباڬاين دالم إسالم .فينومينا اين برمنفعة دان ڤوسيتيف سكيراڽ
3

منوال خطبة مولتيميديا

16

راعيكن ڤربيذاءن ايرتكن ڤرڤادوان

ڤربيذاءن ايت تيدق ملمڤاوي باتس دان تتڤ منجاڬ ادب ٢دان ايتيكا يڠ
بتول سڤرتيمان يڠ دڬاريسكن اوليه شرع.
ڤرلو دكتاﻫوءي بهاوا ڤركارا٢يڠ دبوليهكن اونتوق كيت منريما ڤربيذاءن
ڤنداڤت اداله دالم ڤركارا٢يڠ برصفة جُ ْز ِء ياءيت ڤركارا چابڠ اتاو َظ ِّن
ياءيت ڤركارا يڠ تيدق معتمد ،ماناكاال دالم ڤركارا٢داسر اتاو قَطْعي ياءيت
معتمد ،مك كيت دالرڠ سام سكالي برسليسيه تنتڠڽ.
مڠناءي حال اين ،اإلمام الشاطبي رحمه اهلل منروسي كتابڽ االعْتصَام تله
مڽاتاكن:
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”سسوڠڬوﻫڽ ڤربيذاءن ڤنداڤت يڠ ترجادي ڤد زمان صحابة ﻫيڠڬ كهاري
اين ﻫاڽ برالكو ڤد مسئله٢اجتهادية .ڤرتام كالي اي برالكو اداله ڤد زمان
خلفاء الراشدين دان صحابة٢يڠ الءين ،اللو برتروسن سهيڠڬ زمان ڤارا
تابعين .نامون مريك تيدق ساليڠ منچال انتارا ساتو سام الءين“.
كدوا :برنية إخالص دان بوكن مڠيكوت دوروڠن نفسو.
إخالص اداله سواتو ڤركارا يڠ دتونتوت كڤد ستياڤ اومت إسالم اڬر عملن
دتريما اوليه اهلل سبحانه وتعالى .مك اي اداله سواتو كواجيڤن دان كونچي
باڬي سسأورڠ يڠ ايڠين منچاري اتاو منڬقكن كبنرن سوڤاي ديريڽ تيدق
دلمسكن اوليه ﻫاوا نفسو.
صفة مڬه ترﻫادڤ ديري دالم منچاري كبنرن جوڬ اداله سواتو صفة يڠ
ﻫاروس دسيڠكيركن.
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إمام الترمذي رحمه اهلل مروايتكن حديث درڤد كعب بن مالك رضي اهلل
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عنه ،بهاوا رسول اهلل ﷺ برسبدا:
م َنْ طَلَبَ ال ْعِلْم َ لِيُج َارِيَ بِه ِ ال ْع ُلَمَاء أَ ْو لِيم ُا َرِيَ بِه ِ ُ
ِف بِه ِ
السفَه َاء َ أَ ْو يَصْر َ
َ
الله ُ َّ
وُجُوه َ َّ
النار َ.
النا ِ
س ِإلَيْه ِ أَ ْدخَلَه ُ َّ
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برمقصود” :سسياڤا يڠ منونتوت علمو اونتوق برتيكم ليده دڠن ڤارا علماء،
اتاو ايڠين ممڤرأولوق-اولوق اورڠ يڠ جاﻫيل ،اتاو اونتوق مماليڠكن
وجه٢مأنسي كڤداڽ مك اهلل اكن مماسوقكنڽ كدالم اڤي نراك“.
ساله ساتو درڤد تندا٢إخالص اياله ،اڤابيال سسأورڠ ايت سڠڬوڤ منريما
كبنرن واالوڤون داتڠڽ درڤد اورڠ الءين يڠ لبيه رنده مرتبتڽ .اينيله يڠ تله
دچونتوﻫكن ڬينراسي تردﻫولو درڤد كيت.

كتيڬ :تيدق ممنڠكن ديري ،برسيكڤ تعصوب دان ممليهارا اخوة إسالم.
ساله ساتو صفة يڠ ﻫاروس كيت ﻫيندركن اڤابيال برالكو ڤربيذاءن ڤنداڤت
اياله تيدق منڬقكن بنڠ يڠ باسه .كبنرن ايت ميليق اهلل سبحانه وتعالى دان
دياله يڠ برحق اونتوق مننتوكنڽ كڤد سسياڤا ،اي تيدق مطلق ترﻫادڤ
سسأورڠ اينديۏيدو اتاو ڤيهق.
سالءين ايت ،صفة فاناتيك ترﻫادڤ ڤڬڠن مذﻫب ،كومڤولن اتاو ڬورو،
ﻫاڽ اكن منجاديكن اورڠ يڠ بربيذا ڤنداڤت تيدق ماﻫو برڬنجق دري
ڤندڠنڽ .اڤ يڠ مريك الكوكن بوكنله سمات-مات كران اهلل سبحانه وتعالى
تتاڤي اداله دسببكن فكتور٢الءين .لبيه درڤد ايت ،اياله دڠن ممقسا ڤوال
ڤيهق الءين سوڤاي مڠيكوتي ڤنداڤت دان ڤندڠن مريك سهاج.
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فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة األنعام اية : 159
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برمقصود ” :بهاواسڽ اورڠ٢يڠ منچراي-برايكن اڬام مريك ﴿دڠن
ڤرسليسيهن٢يڠ برداسركن ﻫاوا نفسو﴾ ،دان مريك منجادي برڤواق-ڤواق،
تياداله اڠكاو تركاءيت سديكيتڤون دالم ﴿ڤربواتن﴾ مريك .سسوڠڬوﻫڽ
ڤركارا مريك ﻫاڽ ترسره كڤد اهلل .كمودين دي اكن منرڠكن كڤد مريك
﴿ڤد ﻫاري قيامة كلق﴾ ،اڤ يڠ تله مريك الكوكن ﴿دان ممبالسڽ﴾“.
كيت ﻫندقله تانمكن دالم ديري دڠن ڤڬڠن بهاوا ستياڤ مأنسي بوليه دتريما
دان بوليه دتيڠڬلكن كات-كاتاڽ مالءينكن نبي محمد
بڬيندا سهاجاله يڠ معصوم دان ترﻫيندر دري كسيلڤن.
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كأمڤت :ممليهارا اخوة دان ڤرساوداراءن إسالم.
إسالم امت منيتيقبرتكن ڤرساوداراءن سسام مسلم .سهوبوڠن ايت،
مسكيڤون برالكو ڤرسليسيهن ،ستياڤ مسلم ﻫندقله ممليهارا ادب ،تيڠكه
الكو ،دان ڤربواتن اڬر تيدق منجادي ڤونچا ڤرسڠكيتاءن .كات٢نيستا،
چاچين ،ماكين ،اومڤتن دان سباڬايڽ ﻫندقله دﻫيندري.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى منروسي سورة الحجرات ،اية
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برمقصود” :واﻫاي اورڠ٢يڠ برإيمان! جاءوﻫيله كباڽقن دري سڠكاءن
﴿سوڤاي كامو تيدق مڽڠك سڠكاءن يڠ دالرڠ﴾ كران سسوڠڬوﻫڽ سبهاڬين
دري سڠكاءن ايت اداله دوسا دان جاڠنله كامو مڠينتيڤ اتاو منچاري-
چاري كسالهن دان كعيبن اورڠ دان جاڠنله ستڠه كامو مڠومڤت ستڠهڽ يڠ
الءين .اداكه سسأورڠ دري كامو سوك مماكن داڬيڠ ساوداراڽ يڠ تله ماتي؟
﴿جك دمكين كأداءن مڠومڤت﴾ مك سوده تنتو كامو جيجيق كڤداڽ﴿ .اوليه
ايت ،ڤاتوﻫيله الرڠن٢يڠ ترسبوت﴾ دان برتقواله كامو كڤد اهلل سسوڠڬوﻫڽ
اهلل ڤنريما توبة ،الڬي مها مڠاسيهاني“.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
برسليسيه ڤندڠن بوكن برأرتي برموسوه .واالوڤون كيت برسليسيه ڤندڠن
نامون اي بوكنله جالن اونتوق ڤرڤچهن .ڤيهق يڠ ممڤوڽاءي ڤندڠن يڠ بنر
جاڠنله بربڠڬ دان مڠهينا اورڠ يڠ برسليسيه ڤندڠن دڠن مريك .ماناكاال
باڬي ڤيهق يڠ ساله ،تريماله سرتا برالڤڠ دادا .جاڠنله ڤوال ممڤرتاﻫنكن
ڤندڠن يڠ ساله ترسبوت .سأندايڽ كيت برالڤڠ دادا ڤرڤادوان ڤستي
ترڤليهارا.
مڠأخيري خطبة ڤد ﻫاري اين ،ماريله حياتي ببراڤ كسيمڤولن سباڬاي
رنوڠن دان بكلن كيت برسام.
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ڤرتام :ڤرسليسيهن دان ڤربيذاءن ڤنداڤت دالم كالڠن مأنسي اداله سنة اهلل
دان ساله ساتو درڤد بوقتي ككواساءن اهلل سبحانه وتعالى.
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كدوا :ڤرسليسيهن دان ڤربيذاءن يڠ ملمڤاو دان تيدق تركاول اكن مڠوندڠ
ڤربالهن دان ڤرڤچهن دالم كالڠن اومة مأنسي.
كتيڬ :ستياڤ ڤرسليسيهن يڠ برالكو مستيله مروجوع كمبالي كڤد القرءان
دان الحديث يڠ مروڤاكن سومبر اوتام شريعة إسالم.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة النساء اية

:59
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مقصودڽ” :واﻫاي اورڠ٢يڠ برإيمان ،طاعتله كامو كڤد اهلل دان طاعتله كامو
كڤد رسول اهلل دان كڤد ڤارا ڤميمڤين دالم كالڠن كامو .كمودين جك كامو
بربنته-بنته ﴿برسليسيهن﴾ دالم سسواتو ڤركارا ،مك ﻫندقله كامو كمبالي كڤد
﴿كتاب﴾ اهلل دان ﴿سنة﴾ رسول ،جك كامو بنر٢برإيمان كڤد اهلل دان ﻫاري
أخيرة .يڠ دمكين اداله لبيه باءيق ﴿باڬي كامو﴾ ،دان لبيه ايلوق ڤوال
كسودﻫنڽ“.
ات و َالذِكْر ِ
ن الْآي َ ِ
ن ال ْع َظ ِي ِْم ،و َنَفَعَن ِ ْي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الله ُ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ل مِن ِي وَمِنْك ُ ْم تِلَاو َتَه ُِ ،إ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْي هَذ َا
السمِي ْ ُع الْعَلِي ِْم .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،و َتَق ََّب َ
الْح َ ِ
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ات ،و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ
و َأَ سْ تَغْف ِر ُ الله َ الْعَظِي ِْم ل ِي و َل َكُمْ ،و َلِس َائِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ
ن و َيَا نَجَاة َ َّ
التائبِِيْنَ.
ات ،فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ فَيَا فَوْز َ ال ْمُسْتَغْفِرِي ْ َ
و َال ْمُؤْم ِن َ ِ
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