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(نوۏيمبر م  /صفر ﻫ)
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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 َّ ّ
شدًا.
تجِد َ لَه ُ و َل ًِّي ّا م ُ ْر ِ
ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِه ِ الل ّه ُ فَه ُو َ المُهْت َدِ وَم َنْ يُضْ لل ِْه ُ فَلَنْ َ
وَسَي ِّئ َ ِ
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أَ شْهَد ُ أَ ْن لا َ ِإلَه َ ِإ َّ
سو ْلُه ُ،
ن مُح ََّم ّدًا عَبْدُه ُ وَر َ ُ
ك لَه ُ ،و َأَ شْهَد ُ أَ َّ ّ
لا ّ الل ّه وَحْدَه ُ ل َا شَرِي ْ َ
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سل ِّم عَلَى نَب ِيِّنَا مُح ََّم ّدٍ و َعَلَى آلِه ِ و َصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِد َ ْعوَتِه ِ ا ِلَى يَو ْ ِم الد ِّيْنِ.
ل وَ َ
ا َ َّلل ّه ُ َّ ّم َ
ص ِّ
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صيْك ُ ْم و َن َ ْفس ِي بتَِقْو َى الل ّه ِ وَطَاع َتِه ِ لَع َ َّل ّ ك ُ ْم
أَ َّمّا بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ الل ّه ،ا َِّت ّق ُوا الل ّهَ ،ا ُ ْو ِ
تُفْلِحُونَ.

ﭧﭨﭷﭸﭹﭺﭻ
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ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛ
ﮜ ﮝﮞ
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماريله كيت سوبوركن جيوا دڠن نيالي تقوى يڠ تيڠڬي كڤد اهلل
سبحانه وتعالى ،براوسها سدايا اوڤاي ملقسانا ستياڤ ڤرينتهڽ سرتا
منيڠڬلكن سڬاال تڬاﻫنڽ .سسوڠڬوﻫڽ اورڠ ٢يڠ بنر ٢برتقوى كڤد اهلل
سبحانه وتعالى ڤستي سنتياس ممليهارا ديريڽ دان اورڠ الين دري سبارڠ
1
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كروسقن دان كبوروقن .موده-مودﻫن كيت ترڬولوڠ دري كالڠن مريك يڠ
ممڤراوليهي كتنڠن ،كأمانن دان كبهڬياءن ﻫيدوڤ ددنيا ماﻫوڤون اخيرة.
دالم كسمڤتن اين ،ماريله برسام كيت حياتي خطبة برتاجوق ”ڬينراسي
ڤواريث اومة“.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي اهلل،
خاطب ايڠين ممباوا ڤارا جماعه سكالين مرنوڠي كات٢دوكتور يوسف
الق َرضاوي بركناءن ڬينراسي مودا ياءيت“:اڤابيال كيت ﻫندق مليهت وجه
نڬارا ڤد ماس ﻫادڤن ،ليهتله ڬينراسي موداڽ ڤد ﻫاري اين .سكيراڽ
ڬولوڠن مودا ڤد ﻫاري اين اداله درڤد كالڠن يڠ برأخالق دان برﻫيمه
تيڠڬي ،تنتوڽ نڬارا كيت ڤد ماس ﻫادڤن منجادي سبواه نڬارا يڠ امان
معمور
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ڬينراسي ڤواريث اومة

"بلَْد َة طَي ِّب َة وَر ّ ٌّ
َب غَفُو ْر "،

تتاڤي جك كأداءن اداله سباليقڽ ،مك

برسدياله اونتوق برﻫادڤن دڠن كموڠكينن بوروق يڠ اكن برالكو“.
كات٢حكمه اين جلس منونجوقكن كڤد كيت بهاوا ڬينراسي مودن ﻫاري
اين اداله ڤننتو كڤد ماس دڤن سسبواه بڠسا .مريكاله يڠ باكل منچورقكن
كڬميلڠن ماس دڤن نڬارا اتاو سباليقڽ.
اين تربوقتي دڠن ڤرانن يڠ ڤرنه دماءينكن اوليه ڤمودا دان ڤمود ڤد زمان
رسول اهلل ﷺ سنديري .دالم ڤرجالنن ﻫجرة رسول اهلل ﷺ دري كوتا

مكه ككوتا مدينه ،عبداهلل بن أبو بكر ،سأورڠ ڤمودا تله برأولڠ اليق انتارا
كوتا مكة دان ڬوا ثور .اڤاكه يڠ دالكوكن اوليه بلياو؟
بلياو دبريكن أمانه دان تڠڬوڠجواب سباڬاي ڤڠينتيڤ باڬي منداڤتكن
معلومت دري كالڠن قوم مشركين دمكة اونتوق دسمڤايكن كڤد رسول اهلل
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ﷺ دان سيدنا أبو بكر دڬوا ا ثور .بڬيتو جوڬ ڤرانن ڤنتيڠ يڠ تله دڤيكول

اوليه ڤمودي برنام أسماء يڠ مڽدياكن ماكنن دان كندراءن سڤنجڠ ڤڠهجرﻫن
بڬيندا.
سباڬاي مواكيلي ڬينراسي مودا ڤد كتيك ايت ،مريك تله ممبوقتيكن بهاوا
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مريك ممڤو ممبري سومبڠن يڠ بسر دالم ممبنتو كجاياءن رسول اهلل ﷺ

ممبينا امڤاير كڬميلڠن إسالم ڤد ماس اكن داتڠ.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماري برسام كيت رنوڠكن دان امبيل ڤڠاجرن ماللوءي قيصه أصحاب
الكهف يڠ براني مالون راج يڠ ظاليم دمي ممڤرتاﻫنكن عقيدة سڤرتي يڠ
دچريتاكن ماللوءي فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة الكهف اية -13
: 14
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
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ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
مقصودڽ” :كامي چريتاكن كڤدامو ﴿واﻫاي محمد﴾ ڤريحال مريك دڠن بنر،
سسوڠڬوﻫڽ مريك ايت اورڠ مودا يڠ برإيمان كڤد توﻫن مريك ،دان كامي
تمبهي مريك دڠن ﻫدايه ڤتونجوق دان كامي كواتكن ﻫاتي مريك ﴿دڠن
كصبرن دان كبرانين﴾ ،سماس مريك باڠون ﴿منڬسكن توحيد﴾ اللو بركات،
توﻫن كامي اياله توﻫن يڠ منچيڤتاكن دان منتدبيركن الڠيت دان بومي ،كامي
تيدق سكالي-كالي اكن مڽمبه توﻫن يڠ الءين درڤداڽ ،جك كامي مڽمبه يڠ
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الءينڽ برمعنى كامي ممڤركاتاكن دان مڠاكوءي سسواتو يڠ جاءوه دري
كبنرن“.
ڤارا ڤمودا يڠ قيصهڽ دراكمكن ددالم القرءان اين ،جلس بوكن سبارڠن
ڤمودا .مريك اداله چونتوه تاوالدن ترباءيق سباڬاي ڤمودا يڠ تتڤ تڬوه دان
اوتوه ممليهارا اڬام اهلل واالو دالم اڤ جوا كأداءن .ﻫاتي مريك برتاءوت
راڤي ڤد تالي اهلل .مريك ملتقكن اڬام مندﻫولوي ڤركارا٢يڠ الءين.
سماڠت دان روح إسالم يڠ اد دالم ديري اصحاب الكهف اين ڤرلو دڤوڤوق
دان دسماي دالم جيوا ڬينراسي مودن ﻫاري اين .اينيله يڠ اكن منجادي
بينتيڠ ڤاليڠ امڤوه باڬي ممستيكن انق مودا ﻫاري اين تيدق ﻫاڽوت دبواي
اروس كمودينن.
رنوڠكن حديث نبي ﷺ سباڬايمان رواية إمام أحمد رحمه اهلل درڤد

عقبة بن عمير رضي اهلل عنه :
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صب ْو َة
َت لَه ُ َ
اب لَيْس ْ
ش ِّ
ن ال َّ ّ
ل لَيَعْجَبُ م ِ َ
الل ّه َ ع َ َّزّ وَج َ َّ ّ
ِإ َّ ّ
ن َّ

برمقصود ” :سسوڠڬوﻫڽ اهلل سبحانه وتعالى مڠكاڬومي ترﻫادڤ سأورڠ
ڤمودا يڠ تيدق ممليقي صبوة ﴿تيدق منوروت ﻫاوا نفسو دڠن تڬوه مالكوكن
كباءيقن دان منجاءوﻫي كبوروقن﴾“.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل سكالين،
مودنڽ ڬينراسي ڤد ﻫاري اين داڤت دليهت دالم اسڤيك منونتوت علموڽ.
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دﻫولو ،كيت منونتوت علمو دڠن منچاري ڬورو دان علماء .علمو دتاڬيه
دڠن مندمباكن ڤڠاجين برتلقي ،برسوا وجه انتارا ڬورو دان موريد .ستياڤ
ڤرسوءالن دتاڽاكن دڠن ڤنوه ادب دان سوڤن .نامون ،كمودينن ﻫاري اين،
4
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علمو دتونتوت دمان-مان تنڤا ڤرلو برسوا موك.
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ﻫاڽ بربكلكن تيليفون ڤينتر دان تالين اينترنيت ،علمو بوليه دتونتوت دمان-مان
سهاج تنڤا اد سكتن سومبر داڤتنڽ .ﻫيڠڬاكن ڤد ساعت خاطب سدڠ
برخطبة اين ڤون ماسيه اد جماعه يڠ جاريڽ ملكت دسكرين تيليفون.
ايوه ڤد ساعت دان كتيك اين ،ڤد ﻫاري يڠ ڤنوه بركة ،كيت رنوڠ سجنق
دان برمحاسبة… اداكه كيت تله منجادي ڬينراسي مودن يڠ دكهندقي اوليه
إسالم؟؟ اتاو ﻫاڽ منجادي ڬينراسي يڠ ليك دڠن كمودينن.
سيدنا عمر الخطاب كتيك دتاڽ اوليه ڤارا صحابة ،تنتڠ اڤ يڠ دإيڠينكن
دالم كهيدوڤن؟ تتكاال يڠ الءين سيبوق ايڠينكن كميواﻫن ،كبنداءن،
ككاياءن ،سيدنا عمر ممبريكن جواڤن يڠ امت ممبريكن كسن كڤد ڬينراسي
مودا” ،اكو ايڠينكن سكومڤولن انق مودا يڠ ﻫيبت سڤرتي أبو ُعَبيدَة الجراح،
معاذ بن جبل دان سليم مولى أبي حذيفة اونتوق ممبنتو اكو مندولتكن اڬام“
سبحان اهلل ...
كيت سدر ،كيت تيدق بوليه منجادي سيهيبت مريك ،نامون بڬيتو جاڠنله
دتيڠڬلكن تروس سام سكالي اوسها اونتوق منججق لڠكه برأوسها ممڤركاس
دان منچابر ديري اونتوق جادي سڤرتي مريك.
حاضيرين يڠ درحمتي اهلل سكالين،
جوسترو ،دالم اوسها مڠمباليقن كهيبتن دان كڬميلڠن اومت إسالم يڠ
دتراجوءي اوليه ڬينراسي مودا بليا ،سڤرتي مان ﻫيبتڽ ڬينراسي بليا ڤد
زمان كڬميلڠن إسالم دﻫولو ،ماريله برسام كيت حياتي ڤڠاجرن برإيكوت:
ڤرتام  :ڬينراسي مودن ﻫاري اين اداله چرمين دان ڤننتو ماس دڤن بڠسا دان
نڬارا مليسيا يڠ ترچينتا.
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كدوا :ڬينراسي يڠ چمرلڠ اياله ڬينراسي يڠ ددالم ﻫاتيڽ سنتياس برڤاءوت
كڤد القرءان.
كتيڬ :كڬميلڠن ڬينراسي مودا تردﻫولو بوكن ﻫاڽ اونتوق دباچ سباڬاي سيره
يڠ ﻫيبت ،تتاڤي جوا ڤرلو دجاديكن چونتوه اونتوق دإيكوتي دان دتالدني.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة الطور اية : 21
ﭷﭸﭹﭺﭻ
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ﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
مقصودڽ” :دان اورڠ٢يڠ برإيمان يڠ دتوروت اوليه ذورية كتوروننڽ دڠن
كأداءن برإيمان ،كامي ﻫوبوڠكن ﴿ﻫيمڤونكن﴾ ذورية كتوروننڽ ايت دڠن
مريك ﴿ددالم شرڬ﴾ دان كامي ﴿دڠن ايت﴾ تيدق مڠورڠي سديكيتڤون
دري ڤاﻫال عمل٢مريك ،تياڤ٢سأورڠ مأنسي تريكت دڠن عمل يڠ
دكرجاكنڽ“.
ات و َالذِّكْر ِ
ن الْآي َ ِ
ن الْعَظِي ِْ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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