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تيكيت كنراك

1

( 71مچ 7171م  71 /جمادي األخير 7411ﻫ)
ُوب ِإلَيْه ِ ،وَنَع ُوذ ُ ب ِاللّٰه ِ م ِنْ ش ُر ُورِ
ِإ َّن الحم َْد َ لِلّٰهِ ،نَحْمَد ُه ُ وَنَسْت َع ِي ْنُه ُ وَنَسْتَغْف ِر ُه ُ وَنَت ُ

2

تجِد َ لَه ُ وَل ًِّيا
ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِ اللّٰه ُ فَه ُو َ المُهْتَدِ وَم َنْ يُضْ لِلْ فَلَنْ َ
أَ نْفُسِنَا وَسَي ِئ َ ِ

3

أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّلا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ ل َا شَرِي ْ َ
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن مُح ََّمدًا عَبْد ُه ُ
سو ْلُه ُ،
وَر َ ُ

شدًا.
م ُ ْر ِ

4

5

َل وَسَل ِ ْم عَلَى نَب ِي ِنَا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آلِه ِ وَصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِدَعْوَتِه ِ ِإلَى يَو ْ ِم
ا َ َّلله َُّم ص ِ

الد ِيْنِ.

ي بتَِقْو َى اللّٰه ِ وَطَاع َتِه ِ
صيْك ُ ْم وَن َ ْفس ِ ْ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللّٰه ِ ،ا َِّتقُو ْا اللّٰهَ ،ا ُ ْو ِ
لَع َ َّل ك ُ ْم تُفْلِحُونَ.

ﭧﭨ ﭷﭸﭹ ﭺ ﭻ
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ﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤ
ﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
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قوم مسلمين يڠ دحرمتي،
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تيكيت كنراك

برتقواله كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن مڠرجاكن سڬاال ڤرينتهڽ سرتا
منجاءوﻫي سڬاال الرڠنڽ .برسيكڤ أمانهله ڤد ستياڤ ڤكرجاءن ماﻫو ڤون
ڤربواتن كران اي اداله چيري ٢كتقواءن ڤريبادي مسلم.
ڤد ﻫاري يڠ بربهاڬيا اين ،ميمبر ايڠين مڠاجق قوم مسلمين سكالين اونتوق
سام ٢مندڠر دان مڠحياتي خطبة يڠ برتاجوق” :تيكيت كنراك“.
قوم مسلمين يڠ دكاسيهي،
متأخير اين ،سريڠكالي كيت دكجوتكن ماللوءي ميديا ٢اروس ڤردان دڠن
ڤلباڬاي كيس ڬجاال ڤچه أمانه اتاو رسواه يڠ سماكين مرونچيڠ خصوصڽ
مليبتكن اينديۏيدو٢يڠ برستاتوس تيڠڬي سام اد ددالم سيكتور عوام
ماﻫوڤون سواستا .مالڠڽ ،نڬارا ٢إسالم كيني سأوله-أوله دأنتارا نڬارا يڠ
ڤاليڠ تيڠڬي دالڤوركن ترليبت دالم ڤڠعملن رسواه .مك تيدق ﻫيرنله جك
ﻫاري اين بودايا رسواه بوليه دعبارتكن سباڬاي دوسا بسر يڠ سوده
دأڠڬڤ بياسا .ڤدحال سوده ترڠ الڬي برسولوه ،رسواه مروڤاكن ساتو
ڬجاال يڠ امت كجي دالم كهيدوڤن.
ڤڠحرامن رسواه اين جلس ماللوءي فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة
البقرة اية : 811
ﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤ
ﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
برمقصود ” :دان جاڠنله كامو ماكن ﻫرتا دأنتارا كامو دڠن جالن يڠ باطل،
دان جاڠنله كامو مڽواڤ دڠن ﻫرتا ايت كڤد ڤارا حاكيم ،دڠن مقصود اڬر
كامو داڤت مماكن سبهاڬين ﻫرتا اورڠ الءين ايت دڠن جالن دوسا ڤدحال
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كامو مڠتاﻫوءي“.
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سيدڠ جماعه يڠ دحرمتي،
رياليتي ﻫاري اين ،راماي دكالڠن مشاركت يڠ ترليبت دڠن رسواه تنڤا
دسدري ،اين برإيكوتن ككليروان ترﻫادڤ ايستيله سڤرتي ﻫديه ،دوءيت
كوڤي دان سباڬايڽ .اي جوڬ بوليه دأڠڬڤ سباڬاي ڤمبرين برشرط باڬي
منداڤت ڤرتولوڠن اتاو ڤون كموداﻫن .چونتوﻫڽ ،ملوبي سسواتو جاوتن اتاو
ڤكرجاءن ،ڤروجيك ،اوروسن ﻫرتانه دان سباڬايڽ .لبيه مالڠ الڬي ،اد يڠ
مڠأڠڬڤ ممبري دان منريما رسواه اداله سواتو كڤرلوان اونتوق ملنچركن
اوروسن ڤرنياڬاءن دان ڤنتدبيرن.
إمام مالك رحمه اهلل ددالم كتاب المُ َوطَّأ تله منچريتاكن قيصه كتيك عبداهلل
بن رواحة رضي اهلل عنه دأوتوسكن كخيبر اونتوق منيالي حاصيل كورما
دداءيره ايت .رسول اهلل ﷺ مموتوسكن سوڤاي حاصيل كورما ايت دبهاڬي
كڤد دوا؛ سڤاروه اونتوق قوم يهودي سنديري دان يڠ سڤاروه الڬي اونتوق
قوم مسلمين .كتيك عبداهلل بن رواحة رضي اهلل عنه سداڠ منجالنكن
توڬسڽ ،اورڠ ٢يهودي خيبر داتڠ ممباوا ڤلباڬاي ڤرﻫياسن دان بركات
كڤداڽ ” :ڤرﻫياسن اين اونتوق اندا ،ريڠنكنله كامي دان بريله كڤد كامي
لبيه دري سڤاروه“.
عبداهلل بن رواحة رضي اهلل عنه منجواب :
ك بِ حَام ِل ِي عَلَى
ق اللّٰه ُ ِإل ََّي  ،وَم َا ذَل ِ َ
َض خ َل ْ َ
يا َ مَعْش َر َ اليَه ُود ُ ،واللّٰه ِ ِإ َّنك ُ ْم لم َِنْ أَ ب ْغ َ

ْت  ،و َِإ َّنا لا َ
حي َْف عَلَيْك ُ ْم  ،ف َأَ َّما م َا ع َرَضْ تُم ْ م ِنْ الرَشْ و َة ف َِإ َّنهَا سُ ح ٌ
أَ ْن أَ ِ
ت َّ
ض.
ات و َالأَ ْر ِ
السم َاو َ ِ
ن َأك ُلَه َا .ف َق َال ُوا  :بِه َذ َا ق َام َ ِ
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برمقصود ” :واﻫاي قوم يهودي! دمي اهلل ،كاليان ميمڠ مخلوق اهلل يڠ ڤاليڠ
اكو بنچي .اڤ يڠ كاليان الكوكن اين جوسترو ممبواتكن ديريكو لبيه ممبنچي
كاليان .رسواه يڠ كاليان تاوركن ايت اداله بارڠ حرام ،دان كامي قوم
مسلمين تيدق مماكنڽ! مندڠر جواڤن ترسبوت يهودي ايت بركات” ،كران
سيكڤ اينيله الڠيت دان بومي ماسيه ككل ترڤليهارا“.
ڤارا تتامو اهلل يڠ درحمتي،
اوليه يڠ دمكين ،ميمبر ڤد ﻫاري اين ايڠين مڠيڠتكن ،اداكه كيت ماﻫو
ممبياركن ڬجاال رسواه اين تروس برمهاراج ليال ددالم نڬارا كيت؟ بربالوي
ساڠتكه جك ڤنداڤتن رسواه يڠ دڤرأوليهي دبري ماكن كڤد انق دان استري؟
جك كيت ماسيه برأد دتاﻫڤ يڠ سام دان اڠڬن برأوبه دري سكارڠ
كتاﻫوءيله عقيبة سرتا انچمن يڠ اكن دتڠڬوڠ اداله سڤرتي برايكوت :
ڤرتام  :جالن موده كنراك
باڬي مريك يڠ منريما دان ممبري رسواه ،سدرله…اندا سبنرڽ تله
مڠخيانتي ڤرينته اهلل دان جوڬ رسول اهلل ﷺ .بهكن جوڬ توروت سام
بربوات خيانة ترﻫادڤ اڬام ،بڠسا ،تانه اءير ،ديري سنديري سرتا انق دان
استري! لوڤاكه دڠن لعنة اهلل دان رسول ترﻫادڤ اورڠ يڠ ممبري دان منريما
رسواه
سباڬايمان حديث رواية إمام الترمذي رحمه اهلل درڤد أبو ﻫريرة رضي اهلل
عنه  ،رسول اهلل ﷺ برسبدا :
الله ِ َّ
الراشِي َ وَال ْمُر ْتَشِي َ في الْح ُ ْكمِ
ن رَسُو ُ
لَع َ َ
ل َّ

مقصودڽ ” :رسول اهلل
كڤوتوسن“.

ﷺ

ملعنة ڤمبري رسواه دان ڤنريمارسواه دالم ڤنتڤن
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برداسركن كڤد حديث رسول اهلل ﷺ اين جلس بهاوا اهلل سبحانه وتعالى
بوكن سهاج ممبري انچمن اونتوق ملعنة ڤمبري رسواه ،ماله توروت مڠنچم
اونتوق ملعنة ڤنريما رسواه دان اورڠ يڠ منجادي ڤرأنتاراءن دالم مالكوكن
رسواه.
ڤاليڠ تيدق ،رسواه ترجادي دڠن تيڬ ڤركارا .ڤرتام ،ڤمبرين اونتوق سوڬوقن
دالم بنتوق ڽات اتاو برسليندوڠ ،كدوا ،توجوان ڤمبري دان ڤنريما رسواه دان
كتيڬ ،اورڠ ڤرأنتارا باڬي ڤمبري دان ڤنريما رسواه.
كدوا  :مالﻫيركن مشاركت يڠ طمع ﻫابوان دنيا
اڤابيال ڤمباڠونن سوسيال ايكونومي يڠ تيدق دسإيمبڠكن دڠن ڤمباڠونن
كروحانين ،نتيجهڽ اكن ممودﻫكن ترجاديڽ رسواه .ڬولوڠن يڠ ترليبت جوڬ
مڠمبيل كسمڤتن اونتوق مڠاءوت كأونتوڠن سباڽق-باڽقڽ .ڤرساءيڠن سچارا
تيدق صيحت موال برالكو سهيڠڬ ممڤرليهتكن ڤارا
كونتراكتور) (kontraktorبرلومبا-لومبا منداڤتكن تيندر).(tender
مريك جوڬ اكن برأوسها اونتوق ممنڠي ﻫاتي ڤڬاواي ڤڠوروسن اتاو ڤمبوات
كڤوتوسن .رسواه دبريكن سباڬاي جالن ڤينتس اونتوق منداڤتكن تيندر،
ممڤرچڤتكن بايرن ،ملڤسكن حكومن اتاو تيندقن جك ڬاڬل اتاو لمبت
مڽياڤكن ڤروجيك دان سباڬايڽ.
كتيڬ  :مڠهنچوركن كعاديلن دالم مشاركت
إسالم مڠحرامكن رسواه كران اي منجادي ڤڽبب كظاليمن برالكو دالم
مشاركت .كبياساءنڽ ،اورڠ يڠ تيدق برساله بوليه دحكوم برساله ،مڽكت
ڤلواڠ مريك يڠ بركاليقن ،دان ڤڽيبرن ﻫرتا دالم كالڠن ڤيهق ترتنتو سهاج.
سالءين ايت ،اي جوڬ بوليه مڽببكن سسأورڠ منوتوڤ مولوت درڤد بركات
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بنر ،مڠوتوركن جيوا يڠ برسيه ،ممبوك سڬاال رﻫسيا ،منجاديكن اورڠ
بربوات خيانة ،ممبنركن سسواتو يڠ ساله ،دان مڽالهكن سسواتو يڠ بنر.
كأمڤت  :مرنچتكن كواليتي سومبر مأنسي دالم ڤرخدمتن
ايڠتله ،سسبواه نڬارا يڠ ماجو برڬنتوڠ كڤد كواليتي سومبر مأنسيڽ سام اد
دالم سيكتور ڤرخدمتن عوام اتاوڤون سواستا .واالوڤون ممڤوڽاءي تيكنولوڬي
يڠ چڠڬيه دان راماي ڤكرجا يڠ ترڤالجر دان ترالتيه ،تتاڤي جك كواليتي
سومبر مأنسياڽ تيدق دبنتوق دڠن مورل دان ايتيكا كرجا يڠ مورني ،مك
اداله سوكر باڬي سسبواه نڬارا ايت اونتوق برڬرق ماجو كهادڤن دان
دسڬاني.
رنوڠكن سبواه حديث سباڬايمان يڠ دروايتكن اوليه إمام أبو داءود رحمه
اهلل درڤد عبداهلل بن بُ َرْي َدة رضي اهلل عنه  ،رسول اهلل ﷺ تله برسبدا :
ل.
ك فَه ُو َ غُلُو ْ ٌ
ل ف َرَز َق ْنَاه ُ رِزْقًا ،فَمَا أَ خَذ َ بَعْد َ ذَل ِ َ
ن اسْ تَعْم َل ْنَاه ُ عَلى َ عَم َ ٍ
مَ ِ

ڤكرجاءن

يڠ
مقصودڽ ” :سسياڤا يڠ تله كامي النتيق اونتوق ممڬڠ سسواتو
كامي تتڤكن ڤوال ڤنداڤتنڽ ،جك دي مڠمبيل لبيه درڤد ڤنداڤتن يڠ دتتڤكن،
ايت اداله منچوري“.
قوم مسلمين يڠ درحمتي اهلل،
سباڬاي كسيمڤولنڽ ،ببراڤ ڤڠاجرن ڤنتيڠ يڠ داڤت دأمبيل دري خطبة ڤد
ميڠڬو اين اداله :
ڤرتام  :سباڬاي مسلم ،ڤربواتن رسواه سواتو عملن يڠ كجي دالم إسالم دان
بوليه دعبارتكن سڤرتي منمڤه تيكيت كنراك.
كدوا  :رسواه بوليه مرنچتكن كواليتي سومبر مأنسي دان اكن مالﻫيركن
ڬينراسي يڠ ممبالكڠكن كعاديلن سرتا تيدق برتڠڬوڠجواب.
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كتيڬ  :ڬجاال رسواه بوكن ﻫاڽ سقدر خيانة كڤد اهلل سبحانه وتعالى دان
رسول ﷺ ،تاڤي توروت مڠخيانتي اڬام ،بڠسا ،تانه اءير ،ديري سنديري
دان كلوارڬ.
اخيرڽ ماريله كيت سام٢مرنوڠكن فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة
البقرة اية : 821
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ﯴ ﯵﯶ ﯷﯸ
مقصودڽ ” :واﻫاي مأنسي! ماكنله يڠ حالل الڬي باءيق يڠ ترداڤت دبومي،
دان جاڠنله كامو مڠيكوتي لڠكه٢شيطان ،سسوڠڬوﻫڽ شيطان ايت موسوه
يڠ ڽات باڬيمو“.
َات
ن الآي ِ
ن ال ْعَظِي ْم ِ،وَنَف َعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا ف ِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ اللّٰه ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
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ل م ِنِي وَمِنْك ُ ْم تِل َاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْي
السمِي ُع ال ْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،وَتَق ََّب َ
وَالذِكْر ِ الْح َ ِ

ات ،وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ
ه ََٰذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ اللّٰه َ ال ْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ،وَلِس َا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ
ِ
اس تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ ال ْغَفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
ات ،الأَ حْ يَاء مِنْه ُ ْم وَالأَ مْوَات ،ف َ ْ
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