ڤجواڠ برڬنتي ،ڤرجواڠن دواريثي

منوال خطبة مولتيميديا

ڤجواڠ برڬنتي ،ڤرجواڠن دواريثي
سمڤنا هاري ڤهالون تاهون ٧١٠٢
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( ٧٢جوالي ٧١٠٢م  ٤ /ذوالقعدة ٠٤٤٢ه) 
2

ُوب ِإلَيْه ِ ،وَنَع ُوذ ُ ب ِاللّٰه ِ م ِنْ
ِإ َّن الحم َْد َ لِلّٰهِ ،نَحْمَد ُه ُ وَنَسْت َع ِي ْنُه ُ وَنَسْتَغْف ِر ُه ُ وَنَت ُ
ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِ اللّٰه ُ فَه ُو َ المُهْت َدِ وَم َنْ يُضْ لِلْ
شُر ُورِ أَ نْفُسِنَا وَم ِنْ سَي ِئ َ ِ

شدًا.
تجِد َ لَه ُ وَل ًِّيا م ُ ْر ِ
فَلَنْ َ
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أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّلا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ ل َا شَر ِي ْ َ
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن مُح ََّمدًا عَبْد ُه ُ
سو ْلُه ُ،
وَر َ ُ
َ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 ِ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللّٰه ِ ،ا َِّتقُو ْا اللّٰهَ ،ا ُ ْوصِيْك ُ ْم وَن َ ْفس ِ ْ
لَع َ َّل ك ُ ْم تُفْلِحُونَ.
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ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي،
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ڤجواڠ برڬنتي ،ڤرجواڠن دواريثي

ڤد هاري يڠ موليا اين ،ماريله سام٧كيت مڠمبيل ڤلواڠ اونتوق ممڤرتيڠكت
تقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى .لقساناكن سڬاال ڤرينته دان سوروهنڽ دان
تيڠڬلكن سموا تڬهن دان الرڠنڽ .موده-مودهن كيت سموا دبڠكيتكن دالم
كاالڠن اورڠ ٧يڠ برتقوى ڤد هاري قيامة كلق.
هاري ڤهالون دنڬارا كيت دسمبوت ستياڤ  13جوالي .اين اداله باڬي
مڠنڠ جاس سموا ڤاسوكن كسالمتن .سمبوتن اين جوڬ سجاجر دڠن شريعة
إسالم يڠ منونتوت اڬر كيت سنتياس برتريما كاسيه دان مڠهرڬاءي سڬاال
جاس دان بقتي إنسان الءين سباڬاي تندا كشكورن كيت كڤد اهلل سبحانه
وتعالى .سهوبوڠن ايت ،خطبة هاري اين اكن ممبيچاراكن تاجوق” :ڤجواڠ
برڬنتي ،ڤرجواڠن دواريثي“.
مسلمين يڠ دكاسيهي سكالين،
ستياڤ نڬارا يڠ ستابيل ڤستي اكن منيتيقبرتكن كسالمتن دان كأمانن كڤد
كسلوروهن رعيتڽ دڠن منوبوهكن ڤاسوكن٧كسالمتن سڤرتي ڤولي دان
تنترا.
مريك منجادي بينتيڠ اوتام نڬارا دالم ممڤرتاهنكن تانه اءير اين درڤد
دچروبوهي دان دڬڠڬو كأماننڽ.
سجاره دتانه اءير كيت تله ممبوقتيكن ڤرجواڠن دان ڤڠوربانن ڤارا اڠڬوتا
كسالمتن باڬي ممڤرتاهنكن كدولتن نڬارا ،مڠكلكن كأمانن ،مڽكت كڬانسن
دان سباڬايڽ.
اي برموال سجق سبلوم مرديك سهيڠڬاله كهاري اين .اوسها اين بوكنله سواتو
يڠ كچيل دان ريڠن ،اي بهكن مليبتكن ڤرتومڤهن داره دان ڤڠوربانن ڽاوا.
دالم إسالم ،ڤجواڠ دان ڤهالون اداله مريك يڠ برجواڠ اونتوق ممبيال ،ممرتبت
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دان منيڠڬيكن اڬام اهلل سبحانه وتعالى.
إمام البخاري رحمه اهلل تله مروايتكن حديث درڤد أبو موسى األشعري
رضي اهلل عنه ،بلياو بركات:
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لَّ :
ل ِإلَى َّ
ل حَم َِّية ً
ل يُق َات ِ ُ
الرج ُ ُ
الله ُ عَلَيْه ِ وَس ََّلم َ فَق َا َ
ج َاء َ رَج ُ ٌ
النب ِ ِي صَلَّى َّ
ل
ل :م َنْ قَات َ َ
الله ِ؟ قَا َ
ل رِي َاء ً ،ف َأَ ُّي ذَل ِ َ
ل شَ جَاع َة ً و َ يُق َات ِ ُ
و َ يُق َات ِ ُ
ك ف ِي سَب ِي ِ
ل َّ
الله ِ( .رواه البخاري)
الله ِ هِي َ ال ْعُل ْيَا ،فَه ُو َ فِي سَب ِي ِ
ل َّ
لِتَكُونَ كَل ِم َة ُ َّ

برمقصود”:سأورڠ لالكي داتڠ كڤد نبي ﷺ اللو بركات :اد لالكي يڠ برڤرڠ
كران فناتيك ،جوڬ برڤرڠ كران ايڠين دكاتاكن براني ،دان جوڬ برڤرڠ كران
ايڠين دڤرهاتيكن اورڠ .سياڤاكه يڠ يڠ دسبوت ’في سبيل هلل‘؟ بڬيندا
منجواب :سسياڤا يڠ برڤرڠ اڬر كلمة اهلل منجادي تيڠڬي ،مك دي دجالن
اهلل“.
جوسترو ،اهلل سبحانه وتعالى تله ممولياكن ڬولوڠن ڤجواڠ يڠ تله ترقربان
سمات-مات اونتوق منيڠڬيكن كلمة اهلل سبحانه وتعالى.
سباڬايمان فرمانڽ دالم سورة البقرة ،اية : 351
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
برمقصود” :دان جاڠنله كامو مڠاتاكن ﴿بهاوا﴾ سسياڤا يڠ تربونوه دالم
ڤرجواڠن ممبيال اڬام اهلل ايت اورڠ٧ماتي ،بهكن مريك ايت اورڠ٧يڠ
هيدوڤ ﴿دڠن كأداءن هيدوڤ يڠ ايستيميوا﴾ ،نامون كامو تيدق داڤت
مراساكنڽ“.
إمام ابن كثير رحمه اهلل مڽاتاكن بهاوا ماللوءي ايات اين ،اهلل سبحانه وتعالى
ممبريتاهو بهاوا اورڠ٧يڠ ماتي شهيد دعالم برزخڽ دالم كأداءن هيدوڤ
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ياءيت مريك برتروسن دبريكن رزقي اوليه اهلل سبحانه وتعالى.
ايات اين جوڬ اداله سباڬاي ڤڠهورمتن بوات مريك ،ممولياكن سرتا
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مڠأڬوڠكن درجت مريك .جوسترو ،جك اهلل سبحانه وتعالى سنديري
ممڤرإيڠتي مريك،
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مك اڤاكه السن كيت اونتوق مڠأبايكن جاس دان ڤڠوربنن ڤارا ڤجواڠ دان
ڤهالون اين؟ تيدقكه سهاروسڽ كيت مورايثي دان مڽمبوڠ ڤرجواڠن
ترسبوت؟
مسلمين يڠ دمولياكن،
سماڠت دان چيتا٧ڤرجواڠن ڬينراسي تردهولو ڤرلو دككلكن دان دتروسكن.
كيت هندقله منجادي مشاركت يڠ مڠهورمتي دان مڠهرڬاءي جاس دان
ڤڠوربنن اڠڬوتا كسالمتن.
تنڤا مريك ،سوده تنتو كأمانن دان كمعمورن يڠ كيت كچڤي تيدق اكن داڤت
دنعمتي .سمستيڽ ڤرجواڠن ممڤرتاهنكن كدولتن نڬارا اداله ڤرينته اڬام بهكن
ڤارا ڤجواڠ اكن منداڤت ڬنجرن يڠ بسر درڤد اهلل سبحانه وتعالى.
حياتي فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة محمد ،اية  7هيڠڬ :9
ﯕﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
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برمقصود” :واهاي اورڠ٧يڠ برإيمان ،جك كامو منولوڠ ﴿اڬام﴾ اهلل ،نسچاي
دي اكن منولوڠمو دان منڬوهكن كدودوقنمو ،دان اورڠ٧كافير كچالكاءنله
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باڬي مريك ،دان اهلل مڠهاڤوسكن سڬاال عملن مريك .يڠ دمكين ايت اداله
كران سسوڠڬوهڽ مريك بنچي كڤد اڤ يڠ دتورونكن اهلل ﴿القرءان﴾ ،اللو
اهلل مڠهاڤوسكن ڤهاال٧عملن٧مريك“.
إمام مسلم رحمه اهلل مروايتكن سبواه حديث درڤد سلمان الفارسي رضي
اهلل عنه بهاوا رسول اهلل ﷺ برسبدا:
َاط يَو ْ ٍم وَلَيْلَة ٍ خَيْر ٌ م ِنْ صِيَا ِم ش َ ْهرٍ وَق ِيَامِه ِ ،و َِإ ْن م َاتَ جَر َى عَلَيْه ِ ع َمَلُه ُ
رِب ُ
ن الْف ََّتانَ( .رواه مسلم)
ِي عَلَيْه ِ رِزْق ُه ُ وَأَ م ِ َ
الَّذ ِي ك َانَ يَعْم َلُه ُ و َ ُّأ ْ
جر َ

برمقصود” :برسياڤ سياڬ دجالن اهلل سهاري سمالم لبيه باءيق درڤد ڤواسا
دان باڠون مالم برعبادة سالما سبولن ،جك دي ماتي مك عملن ﴿ڤهاالڽ
تروس﴾ مڠالير كڤداڽ ،رزقيڽ تروس دسالوركن كڤداڽ دان دي دبري كأمانن
دري فتنه قبور دان هاري قيامة“.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي سكالين،
ڤد داسرڽ ،مشاركت سكليليڠ مماءينكن ڤرانن يڠ ساڠت بسر دالم ممليهارا
دان ممڤرتاهنكن كأمانن نڬارا .تڠڬوڠجواب ترسبوت بوكن هاڽ ترلتق ڤد
اڠڬوتا كسالمتن سمات-مات .كيتاله جوڬ يڠ منجادي ڤڽوكوڠ كبنرن ،ڤنڬق
اوندڠ ،٧ڤندوكوڠ كساتوان امة.
دالم اوسها ممستيكن كمانن نڬارا ،ميمبر جوڬ مڠيڠتكن ڤارا جماعه
سكالين سوڤاي منجاڬ ديري دان اهلي كلوارڬ درڤد ترڤڠاروه دان ترجبق
دڠن سبارڠ كومڤولن ميليتن يڠ سنتياس چوبا منچتوسكن كڬانسن دان
مروسقكن كأمانن نڬارا .تله ڤون تربوقتي دڠن جل بهاوا ڤرجواڠن مريك
ايت ترساسر دري شريعة إسالم سبنر.
ايڠتله بهاوا كڬانسن اداله تندا سسأورڠ تيدق برأڬام .ايڠتله ڤسنن رسول اهلل
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ﷺ منروسي حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام ابن ماجه درڤد ابن عباس
رضي اهلل عنه :
ي َا أَ ُّيهَا َّ
ك م َنْ ك َانَ قَبْل َك ُ ْم ال ْغ ُل ُُّو
اسِ ،إ َّياك ُ ْم وَال ْغ ُل َُّو فِي الد ِي ِن ،ف َِإ َّنه ُ أَ ه ْل َ َ
الن ُ

فِي الد ِي ِن( .رواه ا بن ماجه)
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برمقصود ” :واهاي مأنسي ،برهاتي-هاتيله كاليان دري سيكڤ ملمڤاو دالم
برأڬام ،كران سسوڠڬوهڽ سيكڤ سڤرتي ايتوله يڠ تله مڠهنچوركن اومت
سبلوم كاليان“.
ساله فهم ترهادڤ كونسيڤ جهاد مڽببكن كيت موده ترڤڠاروه دڠن
دوكترين٧ڬولوڠن ڤالمڤاو سڤرتي  .DAESHمريك تله منيمبولكن ككليروان
دالم كالڠن مشاركت ترهادڤ كونسيڤ جهاد.
ناتيجهڽ ،باڬي مريك يڠ كورڠ فهم مڠناءي جهاد اكن موده ترڤڠاروه دان
ترليبت دڠن اكتيۏيتي٧كڬانسن .ايڠتله ،إسالم ساڠت منجاڬ كهرمونيان
مأنسي دان منولق كڬانسن.
جوسترو ،ميمبر مڠاجق سيدڠ جماعه سكالين سوڤاي توروت سرتا منجادي
بينتيڠ برسام ڤهالون٧نڬارا دالم ممڤرتاهنكن كأمانن دان كسجهتراءن تانه اءير
ترچينتا اين.
حاضيرين مؤمنين سكالين،
مڠأخيري خطبة ڤد هاري اين ،خاطب ايڠين مڠموكاكن ببراڤ كسيمڤولن
سباڬاي رنوڠن كيت برسام.
ڤرتام :ڤڠوربنن ڤارا ڤهالون نڬارا دري داهولو هيڠڬ كيني اداله دمي
ممستيكن كلنسوڠن كمرديكاءن نڬارا.
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كدوا :جاس دان ڤڠوربنن ڤارا ڤجواڠ تانه اءير هاروس دهرڬاءي اوليه
ستياڤ ورڬ نڬارا دڠن برأوسها مڠكلكن كهرمونيان نڬارا اين.
كتيڬ :هيندريله دري سبارڠ بنتوق اكتيۏيتي يڠ بوليه مڠڬوڬت كأمانن نڬارا
سڤرتي ايكستريميسمى ( )ekstremismeدان ميليتن .سموڬ نڬارا يڠ
كيت چينتاءي اين سنتياس دليمڤاهي رحمة دان بركة دري اهلل سبحانه
وتعالى.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة آل عمران  ،اية :361
ﭷﭸﭹﭺﭻ
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مقصودڽ” :جك اهلل منولوڠ كامو مك تيدق اد سسياڤا ڤون يڠ اكن داڤت
مڠالهكن كامو ،دان جك دي ممبياركن كامو ،مك سياڤاكه يڠ اكن داڤت
منولوڠ كامو سسوده اهلل منتڤكن يڠ دمكين؟ دان ايڠتله كڤد اهلل جواله هندقڽ
اورڠ يڠ برإيمان برسره ديري“.
َات
ن الآي ِ
ن ال ْعَظِي ِْم ،وَنَف َعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِم َا فِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ اللّٰه ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ل م ِنِي وَمِنْك ُ ْم تِلاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل
السمِي ُع ال ْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،وَتَق ََّب َ
وَالذِكْر ِ الْح َ ِ
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ات
قَو ْل ِ ْي هذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُوا اللّٰه َ الْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم وَلِسَا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ
وَال ْمُؤْم ِن ِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
الْغَفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
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