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منوال خطبة مولتيميديا

فتح مكة؛ ميسيج كأمانن سڤنجڠ زمان
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( 7أوكتوبر 2016م  6 /محرم 1438ﻫ)
ن الحم َْد َ لِلّه ِ ،نَحْمَدُه ُ و َنَسْت َعِي ْن ُه ُ و َنَسْتَغْف ِرُه ُ و َنَت ُوبُ ِإلَيْه ِ ،و َنَع ُوذ ُ ب ِالل ّه ِ م ِنْ شُر ُورِ أَ نْفُسِنَا
ِإ َّ ّ
2

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

3

وَرَسُولُه ُ،

4

يَو ْ ِم الد ِّيْنِ.

َّ
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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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 ِ

ال ْم َُّت ّقُوْنَ.

ﭧ ﭨ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭻ
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ﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫ
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ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي سكالين،
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فتح مكة؛ ميسيج كأمانن سڤنجڠ زمان

ڤد ﻫاري بربهاڬيا اين ،ماريله كيت برسام-سام منيڠكتكن كتقواءن كڤد اهلل
سبحانه وتعالى دڠن ملقساناكن سڬاال تيته ڤرينتهڽ دان منيڠڬلكن سڬاال
الرڠنڽ .موده-مودﻫن كيت منداڤت كباءيقن ددنيا دان دأخيرة.
كأمانن دان كسجهتراءن اداله سسواتو يڠ ساڠت برنيالي دالم كهيدوڤن
ستياڤ انسان يڠ دأنجوركن إسالم .سهوبوڠن دڠن ايت ،خاطب ڤد ﻫاري
اين اكن ممبيچاراكن خطبة برتاجوق” :فتح مكة؛ ميسيج كأمانن سڤنجڠ
زمان“.
مسلمين يڠ دكاسيهي سكالين،
ببراڤ كتيك سبلوم ترجاديڽ ڤرداماين حُديبية ،نبي محمد
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10

ﷺ

برميمڤي،

بڬيندا برسام ڤارا صحابتڽ مماسوقي كوتا مكة دان مسجد الحرام دالم
كأداءن سبهاڬين مريك برچوكور رمبوت دان سبهاڬين الڬي برڬونتيڠ .نبي
مڠاتاكن بهاوا ميمڤي بڬيندا ايت اكن منجادي ڽات .بريتا اين كمودينڽ
ترسيبر دڠن ڤنتس دالم كالڠن راماي ترماسوقله ڬولوڠن منافيق،
اورڠ٢يهودي دان نصراني.
ستله ترجاديڽ ڤرداماين حديبية دان قوم مسلمين تيدق برڤلواڠ مماسوقي
مكة ،مك اورڠ٢منافيق تله ممڤرأولوق-اولوقكن نبي ﷺ .مريك مڽاتاكن بهاوا
ميمڤي نبي ﷺ ترسبوت اداله بوﻫوڠ بالك.
مك تورونله ايات  27درڤد سورة الفتح:
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
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ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭﯮﯯ
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برمقصود” :سسوڠڬوﻫڽ اهلل تله ممبنركن رسولڽ ﴿ياءيت﴾ ميمڤي ﴿بڬيندا﴾
دڠن رياليتي يڠ سبنر ياءيت سسوڠڬوﻫڽ كامو تتڤ اكن مماسوقي مسجد
الحرام إن شاء اهلل ﴿ڤد ماس يڠ دتنتوكنڽ﴾ دالم كأداءن امان .دڠن منچوكور
كڤاال كامو ﴿باڬي مڽمڤورناكن عبادة عمرة﴾ ،دان ﴿اد يڠ﴾ مڠڬونتيڠ سديكيت
رمبوت ،سرتا كامو تيدق مراسا تاكوت ﴿كڤد موسوه﴾﴿ .اهلل منڠڬوﻫكن
برالكوڽ كڽاتاءن ايت﴾ كران دي مڠتاﻫوءي ﴿اداڽ فاءيده دالم ڤنڠڬوﻫن
ايت﴾ يڠ كامو تيدق مڠتاﻫوءيڽ ،مك دي مڽدياكن سبلوم ﴿ترلقساناڽ ميمڤي﴾
ايت ،ساتو كمنڠن يڠ دكت“.
مسلمين يڠ دمولياكن،
ڤريستيوا ڤمبوكاءن كوتا مكة اداله مرچو كمنڠن اومت إسالم .منروسيڽ
إسالم تله ممبرسيهكن سڬاال كشريكن دان كجاﻫيلن يڠ تله مليڠكاري بيت
اهلل سجق سكين الما .تانه حرام تله دكمباليكن حقڽ دڠن دسوچيكن درڤد
ڤركارا يڠ كجي الڬي حرام.
تياد ريكود ددالم دنيا اين سبلومڽ ،سواتو ڤنعلوقن كوتا سچارا بسر-بسرن
يڠ تيدق مليبتكن ككرسن ،كظاليمن ،كموسنهن بهكن تياد ڤرتومڤهن داره.
لبيه عجاءيب الڬي اياله ورڬ كوتا يڠ دتعلوق ترسبوت تيدق لڠسوڠ
منونجوقكن ڤننتڠن ،ماله مڠيكوتي دان منوروتي اجرن ڤنعلوقڽ .مك اتس
داسر ايت اي دڬلر ڤمبوكاءن ،بوكنڽ ڤنعلوقن.
ڤمبوكاءن برمقصود ممبيبسكن مأنسي درڤد چڠكمن ككوفورن .دﻫولوڽ
سي لمه سنتياس ڬليسه ،كيني چريا مڽينري وجه ،وانيتا يڠ دﻫولوڽ عورتڽ
تردده ،كيني دكمباليكن سڬاال مرواه ،دﻫولوڽ عقل ترإيكت دجاجه ،كيني
اي تاجم دأسه.
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ڤريستيوا اين جوڬ سكالي ڬوس منجادي بوقتي كوكوه باڬي منوتوڤ
مولوت٢يڠ حسد ترﻫادڤ اڬام اين دان چابول منودوه إسالم اداله اڬام
ككرسن ،منچتوس كڬانسن ،دان مڠڬالقكن كموسنهن .دالم ماس يڠ سام اي
منجرنيهكن تڠڬڤن نيڬاتيف سستڠه ڤيهق يڠ ماسيه كليرو دڠن اجرن إسالم.
امام أبو داود رحمه اهلل ،مريكودكن سبداءن اڬوڠ بڬيندا
عباس رضي اهلل عنهما:

17

ﷺ

درڤد ابن

ل
ق عَلَيْه ِ د َارَه ُ فَه ُو َ آمِنٌ ،وَم َنْ د َخ َ َ
سفْيَانَ فَه ُو َ آمِنٌ ،وَم َنْ أَ غ ْل َ َ
ل د َار َ أَ بِي ُ
م َنْ دَخ َ َ
جد َ فَه ُو َ آمِنٌ.
س ِ
ال ْم َ ْ
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برمقصود” :سسياڤا يڠ مماسوقي رومه أبو سفيان ،مك دي سالمت.
سسياڤا يڠ منوتوڤ ڤينتو رومهڽ ،مك دي سالمت .دان سسياڤا يڠ ماسوق
كدالم مسجد الحرام ،مك دي سالمت“.
إسالم اداله اڬام يڠ مڠنجوركن كأمانن باڬي منچاڤاي كسجهتراءن لبيه ٢الڬي
كسجهتراءن دأخيرة .سسوڠڬوﻫڽ ،سجهترا دأخيرة اداله رنتيتن درڤد
سجهترا ﻫيدوڤ ددنيا .سسأورڠ يڠ عقيدﻫڽ ،عبادﻫڽ ،دان اخالقڽ
سجهترا ددنيا تيدق اكن ﻫورو ﻫارا دأخيرة سان.
حاضيرين يڠ درحمتي اهلل سكالين،
كداتڠن إسالم كبومي مكة جوڬ توروت ممڤاميركن كأوڠڬولن إسالم دالم
مڽاتوكن سلوروه قوم .إسالم سكالي-كالي تيدق اكن منولق مان ٢بڠسا ،قوم،
قبيله ،دان كتورونن يڠ ايڠين برسام-سام دباوه لمبايوڠ رحمتڽ .بهكن
ڬولوڠن٢يڠ برباله سبلومڽ ،توروت داڤت دساتوكن ماله منجادي ساليڠ
برساودارا .نيالي اين تيدق اكن دتموي دالم مان ٢اجرن سالءين إسالم.
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حاصيل درڤد اوسها نبي
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ببراڤ حكمه يڠ كيت بوليه دأمبيل سباڬاي ڤڠاجرن .انتاراڽ اياله سماڠت
دان كڬيڬيهن دالم منجالنكن اوسها دعوة .ڤركاتاءن سڤرتي ڤوتوس اسا،
ڤسره ،مڠاكو كاله دان سباڬايڽ سكالي-كالي تيدق ڤرنه دأوڠكڤكن دالم
مميكول ببنن مڽيبركن رساله إسالم اين .ماله سماكين دأوجي ،سماكين
قوات ڤوال نبي
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ﷺ

دان ڤارا صحابتڽ ممبوك كوتا مكة ،ترداڤت

ﷺ

دان ڤارا صحابتڽ برڬنتوڠ ﻫارڤ كڤد اهلل سبحانه

وتعالى .صبر اداله كونچي اوتام دالم مراءيه كمنڠن.
ڤمبوكاءن كوتا مكة اوليه اومت إسالم تله مناريق ڤرﻫاتين كواس بسر دنيا
كتيك ايت ياءيت روم دان ڤرسي .لبيه درڤد ايت ،اي دليهت سباڬاي
فكتور انچمن كڤد كدوا-دوا امڤاير( )empayarترسبوت .اينيله كمنڠن
حقيقي درڤد اهلل سبحانه وتعالى ،بوكن كلواسن تانه دان بنتوق موك بومي
يڠ منجادي اوكورن ،نامون كبنرن دان ڤتونجوق إلهي يڠ مرسڤ دالم جيوا٢
مأنسي يڠ ممادم سڬاال كباطيلن .كڬرونن اين برأساس ،بوقتيڽ ببراڤ تاﻫون
كمودين ،امڤاير روم دان ڤرسي يڠ سكين الما ڬه دڤرسادا دنيا ،رونتوه دان
ترسوڠكور دتاڠن اومت إسالم.
اوروسن ممبريكن ڤتونجوق دان ﻫدايه كڤد مأنسي اداله حق مطلق اهلل
سبحانه وتعالى .نامون ،توڬس ملقساناكن ڤندكتن ،ستراتيڬي ،دان ڤڽوسونن
دالم مڽمڤايكن دعوة اداله تڠڬوڠجواب ستياڤ اومت إسالم .جوسترو،
ڤمبوكاءن كوتا مكة اداله سواتو لندسن اوتام ڤڽيبرن إسالم كسلوروه دنيا دڠن
چڤت دان ڤنتس.
سجق ايت ،سچارا تاﻫوننڽ ،ستياڤ كالي سلساي موسيم حاج ،بهكن
دسڤنجڠ تاﻫون ،قوم مسلمين تيدق ڤوتوس٢مڠرجاكن عمرة ،ڤارا جماعه
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اكن ڤولڠ برتيبارن كنڬارا ماسيڠ٢مڽيباركن دعوة دان ميسيج كأمانن إسالم،
سمواڽ اين برتروسن سهيڠڬاله كهاري قيامة .اي أومڤام اءير يڠ سنتياس
مڠالير درس دري ڤونچق بوكيت ،واالو دسكت ،اي اكن تتڤ مڠالير جوا.
تتامو ٢اهلل يڠ دمولياكن،
دنيا ﻫاري اين مڽقسيكن راڬم مأنسي دالم كأداءن كاچاو بيالو ،ﻫورو
ﻫارا ،دان بونتو اونتوق منداڤتكن قڽلساين كأمانن يڠ حقيقي .كيت سالكو
اومت إسالم ڤستيڽ مڠإيمڤيكن اڬام اين كمبالي منچاڤاي كمنڠن دان برأد
دتمڤت يڠ تيڠڬي .كيت ايڠينكن اڬام اين ترسيبر كسلوروه چروق دنيا
سالڬي مان ترداڤتڽ مأنسي دسان.
كيت مڠهارڤكن مأنسي سلوروﻫڽ برأد دالم رحمة دان كاسيه سايڠ اهلل
سبحانه وتعالى .ڤريستيوا فتح مكة تله باڽق ممبريكن ڤڠاجرن دان
موتيۏاسي بوات كيت .ايوﻫله ،دڠن ايت اوسهله كيت برتڠڬوه الڬي اونتوق
منجادي دوتا مڽيبركن ميسيج كأمانن دان كسجهتراءن إسالم اين كڤد اورڠ
الءين دسكليليڠ كيت.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
مڠأخيري خطبة ڤد ﻫاري اين ،ماريله حياتي ببراڤ كسيمڤولن سباڬاي
رنوڠن دان بكلن كيت برسام:
ڤرتام :ڤمبوكاءن كوتا مكة اداله بوقتي إسالم اداله اڬام يڠ ممباوا رحمة،
كأمانن ،دان كسجهتراءن كڤد سلوروه مأنسي دسڤنجڠ زمان.
كدوا :فتح مكة ممڤاميركن كأوڠڬولن إسالم دالم مڽاتوكن سلوروه قوم تنڤا
مميڠڬيركن مان٢بڠسا ،قوم ،قبيله ،دان كتورونن.
كتيڬ :ماريله كيت سيبركن ميسيج كأمانن دان كسجهتراءن إسالم دڠن
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ممڤركتيقكن اخالق دان كهيدوڤن مسلم سبنر.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة النصر ،اية :3-1
ﭷﭸﭹﭺﭻ
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مقصودڽ” :اڤابيال داتڠ ڤرتولوڠن اهلل دان كمنڠن ﴿كتيك اڠكاو واﻫاي محمد
برجاي مڠواساءي نڬري مكة﴾ .دان اڠكاو مليهت مأنسي ماسوق دالم اڬام
اهلل براماي-راماي .مك اوچڤكنله تسبيح دڠن مموجي توﻫنمو دان مينتاله
امڤون كڤداڽ ،سسوڠڬوﻫڽ دي مها منريما توبة“.
ات و َالذِّكْر ِ
ن الآي َ ِ
ن الْعَظِي ِْم ،و َنَفَعَنِى و َِإ َّي ّاك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الل ّه ل ِى و َل َك ُ ْم بالْقُر ْءَآ ِ
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ل قَو ْل ِي هَذ َا،
سمِي ْ ُع الْعَلِي ْم ُ ،أَ قُو ْ ُ
ل مِن ِ ّ ْى وَمِنْك ُ ْم تِلاَو َتَه ُِ ،إ َّن ّه ُ ه ُو َ ال َّ ّ
كي ِْم ،و َتَق ََّب ّ َ
الْح َ ِ

ات ،و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ
و َأَ سْ تَغْف ِر ُ الل ّه َ الْعَظِي ْم َ ل ِي و َل َكُمْ ،و َلِسَائِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ
ات ،فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ ِإ َّن ّه ُ ه ُو َ الْغَفُوْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ّ ِ
و َال ْم ُؤْم ِن َ ِ
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