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كچالروان ايدينتيتي
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( اڤريل 206م   /رجب 43ﻫ)
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ا َ ْلحم َْد ُ ل َِّله ِ الْق َائ ِل:
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ك لَه ُ ،و َأَ شْهَد ُ أَ َّن سَيِد َنَا مُح ََّمدًا ع َبْد ُه ُ وَرَسُولُه ُ،
الله ُ وَحْد َه ُ ل َا شَر ِي َ
أَ شْهَد ُ أَ ْن ل َا ِإلَه َ ِإ َّلا َّ
َّ
ن ِإلَى يَو ْ ِم
صحَابِه ِ وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ س َا ٍ
َل وَسَلِمْ عَلَى سَيِدِنَا مُح ََّمد ،و َعَلَى آلِه ِ و َأَ ْ
الله َُّم ص ِ
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الد ِيْنِ.
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهَِّ ،اتقُو ْا اللهَُ ،أ ْوصِيْك ُ ْم و َِإ َّيايَ بتَِقْو َى الله ِ وَطَاع َتِه ِ ،فَق َ ْد فَاز َ
الزادِ َّ
ال ْم َُّتقُوْنَ ،و َت َز ََّودُوْا ف َِإ َّن خَيْر َ َّ
حوْنَ.
اب لَع َ َّل ك ُ ْم ت ُ ْفل ِ ُ
التقْو َى ،و ََّاتقُو ْا الله َ يَا ُأول ِي الْال َْب َ ِ

ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
إسالم مروڤاكن سبواه جالن كهيدوڤن ترباءيق يڠ تله دجنجيكن اوليه اهلل
سبحانه وتعالى كڤد مأنسي يڠ برإيمان كڤداڽ .باڬي ممليهارا ايدينتيتي
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إسالم اين ،تقواله يڠ منجادي بينتيڠڽ .جوسترو ،كوكوﻫكن بينتيڠ تقوى،
ڤليهارا إيمان دجيوا ،لقساناكن كواجيڤن يڠ دفرضوكن سرتا تيڠڬلكنله
سجاءوه-جاءوﻫڽ الرڠن يڠ ڤستي دموركاءيڽ .موده-مودﻫن كريضاءن اهلل
سبحانه وتعالى دان شرڬاڽ منجادي ميليق كيت.
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ميمبر ڤد ﻫاري اين اكن مڠوڤس ايسو يڠ برتاجوق ” :كچالروان ايدينتيتي“.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
كد ڤڠنلن منجادي ايدينتيتي باڬي سسأورڠ ورڬانڬارا .سأورڠ ورڬ
اسيڠ ڤوال دكتاﻫوءي ايدينتيتيڽ ماللوءي ڤسڤوتڽ .نامون اڤاكه ايدينتيتي كيت
سالكو سأورڠ مسلم؟ اداكه سقدر چاتتن اڬام إسالم ڤد كد ڤڠنلن سوده
ماليقكن كيت دإعتراف سباڬاي سأورڠ مسلم ڤد ڤندڠن اهلل سبحانه
وتعالى؟ تيدق سموده ايت .ڤستيڽ اهلل سبحانه وتعالى تله ملتقكن
كريتيريا٢يڠ منجادي ايدينتيتي سباڬاي سأورڠ مسلم يڠ سجاتي .دانتاراڽ
اياله:
ڤرتام  :ايدينتيتي عقيدة .اساسڽ ،مأنسي دچيڤتاكن اهلل سبحانه وتعالى
ممڤوڽاءي فطره برأڬام توحيد
سباڬايمان فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة الروم اية  30يڠ دباچاكن
ڤد مقدمة سبنتر تادي ،يڠ برمقصود :
”مك ﻫادڤكنله وجهمو دڠن لوروس كڤد اڬام اهلل﴿ ،تتڤله اتس﴾ فطره اهلل يڠ
تله منچيڤتاكن مأنسي منوروت فطره ايت .تيدق اد ڤروبهن ڤد فطره اهلل.
﴿ايتوله﴾ اڬام يڠ لوروس ،تتاڤي كباڽقن مأنسي تيدق مڠتاﻫوءي“.
عقيدة يڠ بنر دان صح دسيسي اهلل سبحانه وتعالى اداله ايدينتيتي ترڤنتيڠ
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باڬي سأورڠ مسلم .عقيدة ترسبوت ﻫندقله سجاجر دڠن اڤ يڠ ترمكتوب
ددالم القرءان دان السنة .روكون إيمان ياءيت كڤرچاياءن دان كيقينن
سڤنوﻫڽ كڤد اهلل ،مالئكة ،كتاب ،رسول ،ﻫاري قيامة سرتا كتنتوان اهلل
دحياتي دالم كهيدوڤن سباڬاي سأورڠ مسلم .تيدق سقدر دفهمي دان
دحياتي ،عقيدة اين ڤرلو دڤرتاﻫنكن سهيڠڬ ﻫمبوسن نفس يڠ ترأخير.
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كدوا  :ايدينتيتي عبادة .عبادة دالم إسالم مروڤاكن كمونچق درڤد راس
كهمباءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى يڠ مها اڬوڠ دان ايڠين مڠعبديكن ديري
كڤداڽ .عبادة جوڬ مروڤاكن جمبتن يڠ مڠهوبوڠكن انتارا ڤنچيڤتا دان
مخلوق .جوسترو ،اومت إسالم دكنل ڤستي ماللوءي ڤرلقساناءن عبادة يڠ
خصوص سڤرتي صالة ،ڤواسا ،زكاة ،حاج ،ذيكير دان سباڬايڽ سڤرتيمان
يڠ تله دچونتوﻫكن اوليه رسول اهلل ﷺ.
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كتاﻫوءيله توجوان اوتام مأنسي دچيڤتاكن اداله اونتوق برعبادة دان مڠعبديكن
ديري كڤداڽ .كران ايت ،اومت إسالم ﻫاروس ملقساناكن عبادة سبايق
موڠكين دان منجاديكن عبادة سباڬاي فوكوس اوتام دالم كهيدوڤن.
كتيڬ  :ايدينتيتي اخالق .تيدق سقدر عقيدة دان عبادة يڠ دتيتيقبرتكن،
ماله إسالم لبيه سمڤورنا دڠن ڤنكنن اخالق .إسالم دكنل دڠن اخالق يڠ
موليا سام اد دري سودوت ڤربواتن ،ڤرتوتورن ماﻫوڤون ديام.
بهكن لبيه درڤد ايت ،اخالق جوڬ مروڤاكن ساله ساتو چابڠ دعوة .اي
ممڤو مناريق ساسرن دعوة اونتوق مليهت كإيندﻫن إسالم ماللوءي اخالق
موليا يڠ دڤاميركن اوليه اومت إسالم.
كتيك اومت إسالم مڠواساءي مدينة ،راماي ڤندودوق مدينة مملوق اڬام
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إسالم لنترن ترتاريق دڠن اخالق رسول اهلل ﷺ دان ڤارا صحابة.
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بڬيتو جوڬ كتيك اومت إسالم برأد دالم ڤنعلوقن تنترا موڠڬول()Monggol
اڤابيال بغداد جاتوه كتاڠن مريك .مناريقڽ ،راج موڠڬول ك 2-مملوق اڬام
إسالم دان منوكر نام كڤد أحمد بن خُالڬو خان( )Khulagu Khanدسببكن
ترتاريق دڠن اخالق اومت إسالم يڠ منجادي تاونن مريك دبغداد .اين
منونجوقكن دالم اڤ جوا سيتواسي ،سام اد مڠواساءي اتاو دكواساءي،
سالڬي مان اومت إسالم سنتياس برأخالق موليا ،اي ممبري ايمڤق دعوة يڠ
امت باءيق.
كأمڤت  :ايدينتيتي كلوارڬ دان مشاركت مسلم .تيدق چوكوڤ سقدر
إسالم دري رواڠ ليڠكوڤ ديري سنديري ،بهكن ايدينتيتيڽ ڤرلو
دسيبرلواسكن كڤد سلوروه مشاركت .مك لڠكه ڤرتام اياله دسمڤايكن كڤد
اﻫلي كلوارڬ يڠ برأد دسمڤيڠ كيت ترلبيه دﻫولو.
سدريله ،كيت برتڠڬوڠجواب اونتوق ممليهارا اﻫلي كلوارڬ كيت اڬر
سنتياس برأد دالم ناءوڠن شريعة اهلل سبحانه وتعالى .دڠن ايت ،تربنتوقله
سبواه ايدينتيتي كلوارڬ مسلم سرتا مشاركت يڠ سنتياس بركاسيه سايڠ
كران اهلل سبحانه وتعالى سرتا برسام-سام مڠچڤاي ريضا اهلل سبحانه
وتعالى.
ايڠتله بهاوا اهلل سبحانه وتعالى امت منكنكن حال اين ماللوءي فرمانڽ ددالم
سورة التحريم ،اية :6
ﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠ ﯡﯢﯣ ﯤﯥ
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برمقصود ” :ﻫاي اورڠ٢يڠ برإيمان ،ڤليهاراله ديريمو دان كلوارڬامو دري
اڤي نراك يڠ باﻫن بكرڽ اداله مأنسي دان باتو ،ڤنجاڬاڽ مالئكة ٢يڠ كاسر،
كرس ،دان تيدق مندرحاك اهلل ترﻫادڤ اڤ يڠ دڤرينتهكنڽ كڤد مريك دان
ساللو مڠرجاكن اڤ يڠ دڤرينتهكن“.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
دڤڠهوجوڠ اوسيا دنيا اين ،ايدينتيتي اين سماكين دراڬوت اوليه كالالين دان
كألڤاءن اومت إسالم .عقيدة دڬادايكن ،عبادة دأبايكن دان اخالق بوروق
سوده مڠمبيل تمڤتڽ دالم ديري مأنسي .كلوارڬ سأوله-اوله سوده ﻫيلڠ رحمة
اهلل اڤابيال ايبو باڤ مڠأبايكن ديديقن اڬام كڤد انق ٢دان انق ٢ڤوال سوده
تيدق الڬي مراساكن كاسيه سايڠ ايبو باڤ.
مشاركت مسلم ڤوال بربالهن اللو ترڤرڠكڤ دڠن ڤلباڬاي فتنه يڠ دلونتركن
اوليه موسوه ٢إسالم  .ريڠكسڽ ،كباڽقن مسلم سوده تيدق الڬي مميليقي
ايدينتيتي إسالم سبنر سهيڠڬ جلس تمڤق كلومڤڠن دان كلمهن ترﻫادڤ
اومت اين .ماري كيت رنوڠ سجنق ،اڤاكه يڠ مڽببكن حال اين ترجادي؟
ڤرتام  :علمو دان ڤنديديقن .ماري كيت تاڽاكن كڤد ديري ،اڤ يڠ كيت
ايسي كڤد ڬينراسي انق ٢كيت سجق كچيل سهيڠڬ رماج؟ اداكه كيت تله
ملونسكن تڠڬوڠجواب ايبو باڤ اونتوق ممبري علمو دان ديديقن اڬام إسالم
يڠ سمڤورنا مليڤوتي عقيدة ،عبادة دان اخالق كڤد مريك؟
منجادي كبيمبڠن اڤابيال كيت ﻫاڽ مڽواڤكن ﻫيبورن يڠ تيدق ڤوتوس ٢كڤد
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مريك سدڠكن تڠڬوڠجواب كيت اداله اونتوق مڠنلكن مريك كڤد اهلل
سبحانه وتعالى سرتا اڬامڽ .مالڠڽ ،اينيله يڠ سريڠ كيت ابايكن .سدرله
بهاوا كيت اكن دڤرسوءالكن دأخيرة بركناءن دڠن تڠڬوڠجواب اين.
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كدوا  :أمر معروف ،نهي موڠكر .بيارڤون كيت مليهت أمر معروف دان نهي
موڠكر دلقساناكن اوليه ڤيهق بركواس ،بادن بوكن كراجاءن دان سباڬايڽ،
نامون اي ماسيه منجادي كبيمبڠن كڤد مشاركت دسببكن ڤڠاروه ڤميكيرن
سرتا بودايا بارت لبيه قوات ملندا ڬينراسي كيني ماللوءي ميديا٢بارو.
اي أومڤام رمڤوﻫن ثونامي يڠ مڠهنچوركن إيمان يڠ دبينا سالما اين .اڤ
سهاج يڠ دالكوكن اوليه بارت ،اومت إسالم جوڬ ايڠين مالكوكنڽ اوليه اتس
السن كمودنن بيارڤون برتنتڠن دڠن اجرن إسالم .
ايڠتله ڤسانن رسول اهلل

ﷺ

ماللوءي ابن عمر رضي اهلل عنه يڠ دروايتكن

اوليه أبو داود رضي اهلل عنهم :
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م َنْ تَش ََّبه َ بِقَو ْ ٍم فَه ُو َ مِنْه ُ ْم

برمقصود ” :سسياڤا يڠ مڽروڤأي سسواتو قوم ،مك دي درڤد ڬولوڠن قوم
ترسبوت“.
كتيڬ  :حكمه دان كبيجقسناءن .سواتو ڤركارا يڠ منجادي كروڬيان اومت
اين اياله كهيلڠن حكمه دان كبيجقسناءن .عقيبة درڤد ڤڠاروه ﻫاوا نفسو،
فاناتيسما دان ڤرسكيترن يڠ تيدق ممباڠونكن ميندا ،اومت اين دلسوكن
دڠن ڤلباڬاي ڤركارا يڠ مالاليكن دان مروڬيكن.
ميثلڽ اڤابيال أمانه دسرﻫكن كڤد مريك يڠ بوكن اﻫليڽ ،مك كهنچورن ڤستي
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اكن داتڠ برتندڠ دالم مشاركت ترسبوت .ميديا بارو ڤوال دسيا-سياكن دڠن
ڤركارا يڠ تياد منفعتڽ ،امت سديكيت دڬوناكن اونتوق مڠمبڠكن ميندا سرتا
ممبڠكيتكن جيوا.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
كچالروان ايدينتيتي ﻫاروس سڬرا دتاڠني .ايوه كيت برڬنديڠ تناڬ،
32

ڤميمڤين ،تيكنوكرت ،علماء ،رعيت سموا برسام ،ممبينا بينتيڠ اونتوق
ڬينراسي برأڬام ،دمي ماس دڤن ڬيميلڠ بڠسا دان نڬارا.
مڠأخيري خطبة ڤد ميڠڬو اين ،ميمبر مڽيمڤولكن ببراڤ ڤركارا اوتام اونتوق
دجاديكن ڤدومن برسام:
ڤرتام  :سدرله بهاوا كچالروان ايدينتيتي كيان ممبلڠڬو اومت إسالم دأخير
زمان اين .اومت إسالم كليهتن سماكين جاءوه درڤد اجرن إسالم .
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كدوا  :كسن كچالروان ايدينتيتي اين ممڤڠاروﻫي ڤرسكيترن ،ڬينراسي
دان ڤندڠن دنيا كڤد اومت إسالم ايت سنديري.
كتيڬ  :ماريله كيت ڤرقواتكن بينتيڠ عقيدة ،عبادة ،اخالق دان ككلوارڬاءن
سرتا مشاركت مسلم اڬر كچالروان ايدينتيتي اين داڤت دڤرباءيقي دالم
مشاركت كيت.
ايڠتله انچمن اهلل سبحانه وتعالى ترﻫادڤ ڬينراسي يڠ مڠهيلڠكن ايدينتيتي
إسالم مريك ماللوءي سورة األنعام ،اية : 6
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
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ﮚ ﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨ
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ﯔﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
برمقصود ” :اڤاكه مريك تيدق ممڤرﻫاتيكن براڤ باڽق ڬينراسي يڠ تله كامي
بيناساكن سبلوم مريك ،ڤدحال ﴿ڬينراسي ايت﴾ تله كامي تڬوﻫكن
كدودوقن مريك دموك بومي ،ياءيت كتڬوﻫن يڠ بلوم ڤرنه كامي بريكن
كڤدامو ،دان كامي چورﻫكن ﻫوجن يڠ لبت اتس مريك دان كامي جاديكن
سوڠاي ٢مڠالير دباوه مريك ،كمودين كامي بيناساكن مريك كران دوسا
مريك سنديري ،دان كامي چيڤتاكن سسوده مريك ڬينراسي يڠ الءين“.
ات و َالذِكْر ِ
ن الآي َ ِ
ن الْعَظِي ِْم ،و َنَفَعَنِى و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الله ل ِى و َل َك ُ ْم بالْقُر ْءَآ ِ
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ل مِن ِ ْى وَمِنْك ُ ْم تِلاَو َتَه ُِ ،إ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِى هَذ َا،
السمِي ْ ُع الْعَلِي ْم ُ ،أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،و َتَق ََّب َ
الْح َ ِ

ات ،و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ
و َأَ سْ تَغْف ِر ُ الله َ الْعَظِي ْم َ ل ِى و َل َكُمْ ،و َلِس َائِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ

ات ،فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ الْغَفُوْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
و َال ْمُؤْم ِن َ ِ
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