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ن ل َِّل ّتِي هِي َ أَ ق ْوَم ُ،
ا ْلحم َْد ُ لِلّه ِ الذ ِي ع ََّل ّم َ و َأَ نْعَمْ ،و َهَد َانا َ ب ِالْق ُرءَا ِ
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ن سَيِّد َنَا مُح ََّم ّدًا عَبْدُه ُ
ك لَه ُ ،و َأَ شْهَد ُ أَ َّ ّ
الل ّه ُ وَحْدَه ُ ل َا شَر ِي َ
أَ شْهَد ُ أَ ْن ل َا ِإلَه َ ِإ َّلّا َّ
وَرَسُولُه ُ،

َّ
ن ِإلَى
صحَابِه ِ وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ س َا ٍ
سل ِ ّ ْم عَلَى سَيِّدِنَا مُح ََّم ّد ،و َعَلَى آلِه ِ و َأَ ْ
ل وَ َ
الل ّه ُ َّ ّم َ
ص ِّ
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يَو ْ ِم الد ِّيْنِ.
صيْك ُ ْم و َِإ َّي ّايَ بتَِقْو َى الل ّه ِ وَطَاع َتِه ِ ،فَق َ ْد فَاز َ
أَ َّمّا بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ الل ّهَِّ ،ات ّقُو ْا الل ّهَُ ،أ ْو ِ

الز ّادِ َّ
ن خَيْر َ َّ
اب لَع َ َّل ّ ك ُ ْم
الت ّقْو َى ،و ََّات ّقُو ْا الل ّه َ يَا ُأول ِي الْال َْب َ ِ
ال ْم َُّت ّقُوْنَ ،و َتَز َ َّوّدُوْا ف َِإ َّ ّ
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حوْنَ.
تُفْل ِ ُ
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ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي سكالين،
ڤد ﻫاري يڠ بربهاڬيا اين ،ماريله كيت برسام-سام منيڠكتكن كتقواءن كڤد
اهلل سبحانه وتعالى دڠن ملقساناكن سڬاال تيته ڤرينتهڽ دان منيڠڬلكن
سڬاال الرڠنڽ سسوڠڬوﻫڽ سباءيق-باءيق بكلن يڠ ڤرلو كيت ڤرسياڤكن
سبلوم مڠهادڤ اهلل سبحانه وتعالى اداله تقوى كڤداڽ
الڠكه برتواﻫڽ كيت داڤت ﻫيدوڤ دالم كأداءن امان دان سجهترا يڠ
مروڤاكن نعمت درڤد اهلل سبحانه وتعالى
سهوبوڠن دڠن ايت ،خاطب ڤد ﻫاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة
برتاجوق” :سروان كأمانن بوات سموا“
مسلمين يڠ دكاسيهي سكالين،
دنيا ﻫاري اين دڬمڤركن دڠن برالكوڽ تيندقن٢ترروريسما دان كڬانسن
دسان سيني تراڬدي ڤنچروبوﻫن دعراق ،سرڠن دڤلسطين ،تيمبقن
دڤرنچيس ،ڤڠبومن دإندونيسيا ،تركي دان بڠالديش ،ماله يڠ تربارو ڤڠبومن
دمسجد النبوي ڤد رمضان يڠ اللو اين مروڤاكن تراڬيدي ٢يڠ مرسهكن
جيوا كيت
كڬياتن سبڬيني سماكين منجادي-جادي سأوله-اوله تياد ڤڠهوجوڠڽ لبيه
مالڠ الڬي ،ميديا٢بارت مڠمبيل كسمڤتن مماليتكنڽ كڤد اجرن إسالم
سكالي ڬوس ممارقكن الڬي ۏيروس ‘ 'Islamophobiaدالم كالڠن مشاركت
دنيا
جوسترو ،اومت إسالم سلوروه دنيا تيدق سواجرڽ برديام ديري تنڤا
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ريسڤون دان تيندقن ،كيت دأڠڬڤ سأوله-اوله مڽوكوڠ كڬانسن اخيرڽ
كيت ترڤرڠكڤ دان إسالم تياد ڤمبيال اومت إسالم سهاروسڽ بڠكيت
مڽاتاكن كبنرن بهاوا سسوڠڬوﻫڽ كڬانسن بوكنله اجرن إسالم ،سباليقڽ اي
اداله تيندقن٢مأنسي يڠ مڽڠڬهي فطره دان تردوروڠ منوروتي ﻫاوا نفسو
القرءان منروسي سورة البقرة ،اية  213يڠ دباچاكن خاطب سبنتر تادي
دڠن جلس تله مڽاتاكن ڤركارا اين فرمان اهلل سبحانه وتعالى:
برمقصود” :مأنسي ايت ﴿دﻫولوڽ﴾ اداله اومت يڠ ساتو ﴿ستله تيمبول
ڤرسليسيهن﴾ ،مك اهلل مڠوتوس ڤارا نبي سباڬاي ڤمبري خبر ڬمبيرا دان
ڤمبري ڤرإيڠتن ،دان اهلل منورونكن برسام مريك كتاب يڠ ﴿مڠاندوڠي﴾
كبنرن ،اونتوق ممبري كڤوتوسن دأنتارا مأنسي تنتڠ ڤركارا يڠ مريك
ڤرسليسيهكن تيدكله برسليسيه تنتڠ كتاب ايت مالءينكن اورڠ يڠ تله
دداتڠكن كڤد مريك كتاب ،ياءيت ستله داتڠ كڤد مريك كترڠن٢يڠ ڽات،
لنترن دڠكي سسام سنديري مك اهلل ممبري ڤتونجوق اورڠ٢يڠ برإيمان
كڤدكبنرن تنتڠ حال يڠ مريك ڤرسليسيهكن ايت دڠن كهندقڽ دان اهلل
ساللو ممبري ڤتونجوق اورڠ يڠ دكهندقيڽ كڤد جالن يڠ لوروس “
مسلمين يڠ دمولياكن،
سبارڠ بنتوق كڬانسن دتولق اوليه سموا اڬام ،اڤاته الڬي إسالم ماله سڤنجڠ
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كهيدوڤن دان دعوه رسول اهلل

ﷺ

سكالي-كالي تيدق ڤرنه ممڤروموسيكن

إسالم ماللوءي كڬانسن ماله ڤرأوتوسن بڬيندا ﷺ مڠنجوركن اومت مأنسي

14

برالكو عاديل دان مننتڠ كظاليمن
اينيله متالمت ڤرأوتوسن ڤارا رسول عليه السالم يڠ دڽاتاكن اوليه اهلل
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سبحانه وتعالى منروسي سورة يونس ،اية
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ﮛﮜ
مقصودڽ” :تياڤ٢اومت ممڤوڽاءي رسول ،مك اڤابيال تله داتڠ رسول
مريك ،دبريكنله كڤوتوسن انتارا مريك دڠن عاديل دان مريك ﴿سديكيت
ڤون﴾ تيدق دأنياي “
سباڬاي رسول يڠ ترأخير كڤد اومت مأنسي ،سروان يڠ دأنجوركن اوليه
بڬيندا
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ﷺ

اد برصفة سجاڬت دان ريليۏن سڤنجڠ زمان سهيڠڬاله كهاري

قيامة جك بنر اڬام اين مڠنجوركن كڬانسن دان كظاليمن ،تنتوڽ اي تيدق
اكن ترسيبر كسلوروه ڤلوسوق دنيا دان تيدق منداڤت تمڤت دﻫاتي مأنسي
لنترن اي برچڠڬه دڠن فطره مك تودوﻫن يڠ مڠاتاكن بهاوا اڬام إسالم
مڠنجوركن كڬانسن اداله سواتو فتنه يڠ تيدق برأساس
مسلمين يڠ درحمتي اهلل سكالين،
رسول اهلل ﷺ  ،ڤارا صحابة رضي اهلل عنهم ،دان ڬينراسي تردﻫولو اومت
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اين تله بنر٢منونايكن تڠڬوڠجواب دان ڤرانن مريك سهيڠڬ إسالم ترسيبر
سباڬاي اڬام يڠ ممباوا رحمة اي بوكن دوڠيڠن دان ميتوس يڠ دريكا اي
اداله رياليتي دان كيت اومة إسالم ڤد ﻫاري اين تله مڠچڤيڽ
مڽدري حال دمكين ،كيت سباڬاي اومت إسالم ،ﻫاروس توروت
مماءينكن ڤرانن سباڬاي ايجين مڽرو كڤد كباءيقن دان منچڬه مالكوكن
كموڠكرن ترماسوق دالم كموڠكرن ايت اكتيۏيتي دان تيندقن كڬانسن دان
برالكو ظاليم كڤد مأنسي
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اينيله ڬساءن اهلل سبحانه وتعالى منروسي سورة آل عمران ،اية
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مقصودڽ” :دان ﻫندقله اد دالم كالڠن كامو سڬولوڠن اومت يڠ مڽرو
كڤدكباجيقن ،مڽوروه كڤد يڠ معروف دان منچڬه دري ڤركارا يڠ موڠكر،
مريك اداله اورڠ٢يڠ برأونتوڠ “
منوروت دوكتور وﻫبة الزُّحَيلي ،اين اداله ڤرينته كڤد اومت إسالم
كسلوروﻫنڽ ،كران مستحيل بوليه دالكوكن سچارا اينديۏيدو اينيله ڤرانن
سبنر اومت إسالم تيندقن برڤلوق توبوه بوكنله ڤيليهن يڠ بتول ،ماله مروڬيكن
إسالم
حاضيرين يڠ درحمتي اهلل سكالين،
إسالم مڠإعتراف حق٢يڠ اد ڤد ستياڤ مأنسي سڤرتي حق اونتوق برﻫرتا،
بركلوارڬ دان لبيه٢الڬي حق اونتوق ﻫيدوڤ سهوبوڠن ايت ،ڽاوا مأنسي
دالم إسالم ساڠت برﻫرڬ اي تيدق بوليه دأمبيل سوينڠ-وينڠڽ تنڤا
سبب٢يڠ دبنركن اوليه شرع دان اوندڠ ٢اي تيدق ﻫاڽ ترحد كڤد اومت
إسالم ،ماله جوڬ كڤد يڠ بوكن إسالم
اين سباڬايمان يڠ دڽاتاكن رسول اهلل
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ﷺ

دالم حديث رواية إمام البخاري

رحمه اهلل ،درڤد عبداهلل بن عامر رضي اهلل عنه:
ن رِ يحَه َا تُوجَد ُ م ِنْ مَسِيرَة ِ أَ ْر بَعِينَ عَام ًا
ل مُع َاهَدًا ل َ ْم يَر ِحْ ر َائِ ح َة َ الْج َّنَ ّة ِ و َِإ َّ ّ
م َنْ قَت َ َ

24

مقصودڽ” :سسياڤا يڠ ممرڠي ﴿ممبونوه﴾ معاﻫد ﴿بوكن مسلم يڠ تله ممبوات
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كسڤاكتن اونتوق تيدق برڤرڠ﴾ ،دي تيدق اكن داڤت منچيوم باءو شرڬ
ڤدحال سسوڠڬوﻫڽ باءو شرڬ ايت ترچيوم دري جارق ڤرجالنن امڤت
ڤولوه تاﻫون “
اينيله مقصود إسالم ،ڤڽيبرنڽ كسلوروه دنيا برتوجوان ممبريكن كأمانن دان
كسجهتراءن كڤد مأنسي اونتوق ﻫيدوڤ ددنيا دان اخيرة ،بوكن سباليقڽ
ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
مڠأخيري خطبة ڤد ﻫاري اين ،ماريله حياتي ببراڤ كسيمڤولن سباڬاي
رنوڠن دان بكلن كيت برسام:
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ڤرتام :ﻫيدوڤ دالم كأداءن امان اداله نعمت اهلل سبحانه وتعالى يڠ واجب
دشوكوري اوليه ستياڤ مأنسي
كدوا :تودوﻫن مڠاتاكن إسالم اڬام كڬانسن اداله فتنه سمات-مات
كتيڬ :اومت إسالم واجب باڠون مڽيبركن إسالم دان برڤرانن ممباوا ميسيج
كأمانن كڤد مشاركت سجاڬت
فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة آل عمران  ،اية
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مقصودڽ” :كامو اداله اومت يڠ ترباءيق يڠ دالﻫيركن اونتوق مأنسي ،مڽوروه
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كڤد يڠ معروف دان منچڬه دري يڠ منكر ،دان برإيمان كڤد اهلل سكيراڽ
اﻫلي كتاب برإيمان ،تنتوله ايت لبيه باءيق باڬي مريك ،دانتارا مريك اد يڠ
برإيمان دان كباڽقن مريك اداله اورڠ٢يڠ فاسيق “
ات و َالذِّكْر ِ
ن الْآي َ ِ
ن الْع َظ ِي ِْم ،و َنَفَعَن ِ ْي و َِإ َّي ّاك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الل ّه ُ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ل هَذ َا
ل قَو ْ ِ
سمِي ْ ُع الْع َلِي ِْم .أَ قُو ْ ُ
ل مِن ِ ّي وَمِنْك ُ ْم تِلَاو َتَه ُِ ،إ َّن ّه ُ ه ُو َ ال َّ ّ
كي ِْم ،و َتَق ََّب ّ َ
الْح َ ِ
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ات ،و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ
و َأَ سْ تَغْف ِر ُ الل ّه َ الْعَظِي ِْم ل ِي و َل َكُمْ ،و َلِس َائِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ

حم َ َّ
ن و َيَا نَجَاة َ
الر ّا ِحم ِيْنَ .فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ فَيَا فَوْز َ ال ْمُسْتَغْفِرِي ْ َ
ك يَا أَ ْر َ
ات ،بِرَحْمَت ِ َ
و َال ْمُؤْم ِن َ ِ
َّ
الت ّائبِِيْنَ .
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