چرمينن مؤمين سجاتي

منوال خطبة مولتيميديا

چرمينن مؤمين سجاتي
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( جوالي 016م  1 /شوال 143ﻫ)
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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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سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماريله سام٢كيت منيڠكتكن كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن ڤنوه
كطاعتن ،كيقينن دان كإخالصن دڠن ملقساناكن سڬاال سوروﻫنڽ سرتا

حوْنَ.
تُفْل ِ ُ
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چرمينن مؤمين سجاتي

منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ .موده-مودﻫن كيت منجادي انسان يڠ برتقوى
ستروسڽ برجاي سرتا سالمت ددنيا دان دأخيرة.
ميمبر ڤد ﻫاري يڠ موليا اين اكن ممبيچاراكن خطبة برتاجوق“ :چرمينن
مؤمين سجاتي“.
مسلمين يڠ درحمتي اهلل،
مسلم ﻫاري اين ﻫيدوڤ دزمان فتنه يڠ امت ممبيمبڠكن .كظاليمن
برمهاراجاليال ،كجاﻫيلن برللواسا دان كألڤاءن ممڤورق-ڤرنداكن.
سسوڠڬوﻫڽ رسول اهلل

ﷺ

تله ممڤرإيڠتكن كيت سيتواسي يڠ ممبيمبڠكن

اين ياءيت زمان فتنه يڠ منجادي اوجين بسر باڬي اومت اخير زمان.
سبدا رسول اهلل ﷺ سباڬايمان رواية مسلم درڤد أبو ﻫريرة رضي اهلل عنه:
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ح َّ
ل ف ِتَنًا كَقِط َِع َّ
ل مُؤْم ِنًا و َيُمْس ِي ك َاف ِرًا ،أَ ْو
الرج ُ ُ
ل ال ْم ُ ْظل ِم ،يُصْ ب ِ ُ
بَادِر ُوا ب ِالْأَ عْمَا ِ
اللي ْ ِ

ض م ِنْ ُ
الدن ْيَا
ح ك َاف ِرًا ،يَب ِي ُع دِين َه ُ بِع َر َ ٍ
يُمْس ِي مُؤْم ِنًا و َيُصْ ب ِ ُ
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برمقصود” :برسڬراله كامو برعمل سبلوم منموءي فتنه ﴿اوجين برت ترﻫادڤ
إيمان﴾ سأومڤام مالم يڠ ساڠت ڬلڤ .سسأورڠ ايت ماسيه برإيمان ڤد
وقتو ڤاڬي كمودين ڤد وقتو ڤتڠ دي سوده منجادي كافير ،اتاو سسأورڠ
ايت ماسيه برإيمان ڤد وقتو ڤتڠ كمودين صبح اتاو ايسوق ﻫاريڽ دي سوده
منجادي كافير .دي تله منجوال اڬاماڽ دڠن سديكيت درڤد ﻫابوان دنيا“.
رسول اهلل
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ﷺ

توروت مڠيڠتكن سباڬايمان مفهوم حديث رواية مسلم درڤد

أبو ﻫريره رضي اهلل عنه سوڤاي كيت برسڬراله مڠرجاكن عمل كباءيقن
سبلوم داتڠ فتنه يڠ مڠوجي كتڬوﻫن إيمان اومت إسالم دأخير زمان سڤرتي
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چرمينن مؤمين سجاتي

كمونچولن دجال ،دخان اتاو اسڤ تبل يڠ مڽليموتي سلوروه بومي ،داَّبة اتاو
بيناتڠ يڠ كلوار دري ڤروت بومي دان ماتاﻫاري تربيت دري سبله بارت.
ﻫاري اين بيبيت٢سبلوم فتنه بسر اتاو تندا قيامة بسر دأتس تله موال برالكو.
سوده موال كليهاتن اومت إسالم يڠ ﻫيدوڤ تنڤا ڤڬڠن عقيدة يڠ بنر ،كوكوه
دان اوتوه ،ﻫيبورن اتاو كسرونوقن لبيه منجادي ڤيليهن دان كأوتاماءن ،لالكي
دان وانيتا ﻫيدوڤ دڠن ڤلباڬاي جاريڠن ميديا سوسيال تنڤا سبارڠ ڤندوان
دان باتسن ،حق دان باطل اتاو كبنرن دان كڤلسوان تياد ارس يڠ ممبيذاكن
دان جهاد بوكن الڬي برتوجوان ممڤرتاﻫنكن كهورمتن تتاڤي تله دساله
ارتيكن.
بڬيتو جوڬ ڬجاال سوسيال يڠ برالكو دنڬارا اين سماكين مرونچيڠ يڠ
مليبتكن ايتيكا دان مورال .اياڽ بوكن سهاج دالكوكن اوليه ڬولوڠن رماج
تتاڤي اورڠ ديواس مالهن كانق٢توروت ترليبت .باڽق يڠ تله كيت دڠر
ماللوءي ميديا مسسا .ڤمبونوﻫن ،ڤرزناءن ،رومڤكن ،ﻫيدونيسمى،
ۏينداليسمى دان سباڬايڽ .مالڠڽ ،كباڽقن ڤرمسئلهن ڬجاال سوسيال ترسبوت
مليبتكن اينديۏيدو مسلم.
ڤرسوءالنڽ ،اڤاكه ڤونچا مسئله يڠ دﻫادڤي اوليه مسلم ﻫاري اين؟ بوكنكه
صالة يڠ دلقساناكن اوليه سأورڠ مسلم ايت بينتيڠ دري كمعصيتن دان
كموڠكرن؟ مڠاڤاكه سأورڠ مسلم ايت سأوله-اوله دليهت تيدق ممڤوڽاءي
جاتي ديري؟
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
حجرات اية :14
فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة ال ُ
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برمقصود” :اورڠ٢عرب ﴿بدوي﴾ بركات :كامي تله برإيمان .كاتاكنله ﴿واﻫاي
محمد﴾ :كامو بلوم برإيمان﴿ ،جاڠنله بركات دمكين﴾ ،تتاڤي سمنتارا إيمان
بلوم الڬي مرسڤ ماسوق كدالم ﻫاتي كامو بركاتاله سهاج :كامي تله إسالم.
دان ﴿ايڠتله﴾ ،جك كامو طاعة كڤد اهلل دان رسولڽ ،اهلل تيدق اكن
مڠورڠكن سديكيتڤون دري ڤهاال عمل٢كامو ،كران سسوڠڬوﻫڽ اهلل مها
ڤڠمڤون ،الڬي مها مڠاسيهاني“.
درڤد ڤماﻫمن ايات القرءان دأتس داڤت كيت سيمڤولكن بهاوا ڤرمسئلهن
ڬجاال سوسيال ،جنايه دان سباڬايڽ برالكو دكالڠن اينديۏيدو مسلم ﻫاري
اين اداله كران إيمان ايت بلوم الڬي مرسڤ ماسوق كدالم ﻫاتي .كران اڤابيال
إيمان تله مرسڤ دان كوكوه برتاڤق ددالم ﻫاتي مك سأورڠ مسلم تله
ممڤوڽاءي جاتي ديري دان چرمينن مؤمين سجاتي .كران ايت رسول اهلل

19

ﷺ

منڬسكن بهاوا تيدق اكن مينوم ارق ،برزنا ،منچوري ،مرومڤق دان ممبونوه
سساورڠ ايت سكيراڽ برإيمان.
سسوڠڬوﻫڽ ڤڠحياتن روكون إسالم ،إيمان دان إحسان ڤرلو دڤركوكوﻫكن
سچارا برسڤادو باڬي مالﻫيركن مؤمين سجاتي .إسالم اداله اسڤيك فيزيكل
يڠ بركاءيتن ڤڠعملن .إيمان اداله اسڤيك مينتل اتاو عقل يڠ بركاءيتن
كڤرچاياءن .ماناكاال إحسان اداله اسڤيك سڤيريتوال اتاو ﻫاتي ياءيت
كروﻫانين اتاو ڤرڬنتوڠن ﻫاتي كڤد توﻫن .ڤڠتاﻫوان بركاءيتن إسالم داڤت
دڤركوكوﻫكن ماللوءي علمو فقه ،إيمان ماللوءي علمو عقيدة دان إحسان
4
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ماللوءي علمو تصوف.
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حاضيرين يڠ درحمتي اهلل،
سسوڠڬوﻫڽ إيمان ايت ممباوا كسن بسر ترﻫادڤ ڤمبنتوقن جيوا مؤمين
سجاتي سام اد دكالڠن كانق ،٢رماج دان ديواس .إيمان اداله ترس
ڤنديديقن ددالم إسالم .كران ايت تربية كإيمانن دان ڤڠوكوﻫن إيمان مڠمبيل
ماس  13تاﻫون دمكة .ستله ايت باروله ڤرلقسناءن حكوم حكام شريعة
داڤت دجاياكن دمدينة.
مؤمين سجاتي ڤرلوله سنتياس بروسڤادا دالم كهيدوڤن دزمان فتنه اين كران
ڤركارا اين توروت منجادي كبيمبڠن رسول اهلل ﷺ .برإيكوت دڽاتاكن ببراڤ
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سارنن اونتوق سالمت درڤد فتنه انتاراڽ:
ڤرتام :مڠمبيل ڤركارا يڠ ﻫاڽ دكتاﻫوءي كبنرنڽ دان منيڠڬلكن سڬاال يڠ
دراڬوءي .بڬيتو جوڬ منيڠڬلكن ڤركارا يڠ دإيڠكري ترأوتاماڽ ڤركارا
كجي ،دوسا دان مڽالهي شرع.
إمام الترميذي مريوايتكن درڤد الحسن بن علي رضي اهلل عنه بهاوا رسول
اهلل ﷺ برسبدا:
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طم َأْ نِين َة ٌ و َِإ َّن ال ْ كَذِبَ رِيبَة ٌ
الصدْقَ ُ
ك ،ف َِإ َّن ِ
ك ِإلَى م َا ل َا يَر ِيب ُ َ
د َ ْع م َا يَر ِيب ُ َ

برمقصود” :تيڠڬلكن ڤركارا يڠ كامو راڬوءي كڤد ڤركارا يڠ تيدق كامو
راڬوءي .سسوڠڬوﻫڽ كبنرن ايت اياله كتنڠن دان ڤندوستاءن ايت اياله
كراڬوان“.
كدوا :ممڤركواتكن إيمان دان تقوى سباڬاي ڤريساي دالم مڠهادڤي اوجين
دان چابرن .ستروسڽ برتوكل دان برسره سڬاال اوروسن كڤد اهلل سبحانه
5
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وتعالى ستله دلقساناكن لڠكه٢كسالمتن.
كتيڬ :منجاءوﻫي ڤرڤچهن دان ڤربالهن كمودين برسام-سام دڠن كسڤاكتن
ماجوريتي ڤارا علماء.
الترميذي مروايتكن درڤد عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما بهاوا رسول اهلل
ﷺ برسبدا:
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عَلَيْك ُ ْم ب ِا ْلجم ََاعَة ِ و َِإ َّياك ُ ْم و َالْفُر ْق َة َ ف َِإ َّن َّ
حد ِ
الشيْط َانَ م َ َع ال ْوَا ِ

برمقصود” :ﻫندقله كامو برسام جماعه دان بروسڤاداله درڤد ڤرڤچهن كران
شيطان ايت برسام دڠن اينديۏيدو يڠ كسأورڠن“.
كأمڤت :برإستغفار ،برليندوڠ دڠن اهلل سبحانه وتعالى دڠن مموﻫون
ڤرتولوڠن ماللوءي كصبرن دان صالة .بردعاء مموﻫون كسالمتن درڤد فتنه
ككاياءن ،فتنه كميسكينن ،فتنه دجَّال ،عذاب قبور ،عذاب نراك دان
سباڬايڽ.
كليما :سنتياس مڠاجق كڤد ڤركارا معروف دان منچڬه درڤد ڤركارا
موڠكر .سسوڠڬوﻫڽ كيت اومت محمد
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ﷺ

اداله سباءيق-باءيق اومت

اڤابيال كيت برإيمان كڤد اهلل دڠن سبنر-بنر إيمان ،مڽوروه بربوات سڬاال
ڤركارا يڠ باءيق اتاو معروف دان مالرڠ درڤد سڬاال ڤركارا يڠ ساله،
بوروق دان كجي.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
روموسن درڤد خطبة يڠ دسمڤايكن ڤد ﻫاري اين انتاراڽ اياله:
ڤرتام :مؤمين سجاتي ايت الﻫير درڤد كسڤادوان ڤڠحياتن روكون إسالم،
6
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إيمان دان جوڬ إحسان.
كدوا :مؤمين سجاتي ڤرلو سنتياس بروسڤادا ترﻫادڤ سڬاال فتنه ،چابرن
دان اوجين.
كتيڬ :چرمينن مؤمين سجاتي اياله اينديۏيدو مسلم يڠ قوات ،كوكوه دان
اوتوه إيمان مريك .مؤمين سجاتي جاوه درڤد دوسا٢دان معصية.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة الحديد اية
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برمقصود” :واﻫاي اورڠ٢يڠ برإيمان! برتقواله كامو كڤد اهلل دان تتڤله برإيمان
كڤد رسولڽ ﴿محمد﴾ ،سوڤاي اهلل ممبري كڤد كامو دوا بهاڬين دري
رحمتڽ ،دان منجاديكن باڬي كامو چهاي اونتوق كامو برجالن دڠنڽ ﴿ڤد
ﻫاري قيامة كلق﴾ ،سرتا دأمڤونكنڽ دوسا كامو دان ﴿ايڠتله﴾ ،اهلل مها
ڤڠمڤون ،الڬي مها مڠاسيهاني“.
ات و َالذِكْر ِ
ن الآي َ ِ
ن الْعَظِي ِْم ،و َنَفَعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الله ُ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
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ل م ِنِي وَمِنْك ُ ْم تِلاو َتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْي هذ َا
السمِي ُع الْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،و َتَق ََّب َ
الْح َ ِ

ات و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ
و َأَ سْ تَغْف ِر ُوا الله َ الْعَظِي ْم َ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم و َلِس َائِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم و َالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ الْغَفُوْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
و َال ْمُؤْم ِن َ ِ
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