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رماج ڤنراجو ماس هادڤن
( ٣نوۏيمبر ٧١٠٢م ٣١ /صفر٣٣١١ ه)

٢

نَ ُلَنَا ُ َّ
الشر َائ َُع ُوَالأَ حْك َامَُ ،وَر َ َّتبَُُ
ا ْلحم َ ُْد ُللهُ ُالَّذي ُهَد َان َا ُلل ْإسْ لَامُ ،وَأَ ب َا ُ

١

ك ُل َُه ُال ْمَلكُ ُال ْع َّ
نُ
َلامُ ،وَأَ شْه َدُ ُأَ َُّ
لا َُش َر ي َُ
لا ُاللهُ ُوَحْد َهُ ُ ُ
َٰه َُ ِإ َُّ
ن ُ َّلا ُ ِإل َ ُ
وَأَ شْه َدُ ُأَ ُْ

الإنْع َام،
عَلَيْهَاُج َز ي ْ َُ
لُالف َضْ لُُو َ ِ

سَيد َن َاُمح ََّمدًاُع َب ْدهُُوَرَسولهُُسَي ُدُا ْلأَ ن َام،

صحَابهُُاْلب َر َرَةُُا ْلأَ ع ْلاَمُُ .
 ٣صَلَّىُاللهُُوَس ََّل ُم َُعَلَي ُْهُوَعَلَىُآل ُهُوَأَ ْ
٥

اي ُبتَقْو َىُالله ُوَطَاع َتهُ،
أَ َّماُبَعْدُ،فَيَاُعبَاد َُاللهُ،ا َّتقُواُاللهَُ ُ،أ ْوصي ْك ْم ُو َِإ َّي َ

نَ.
فَقَدُْفَاز َُال ْم َّتقو ُ

ﭧﭨ
٦

ﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﮰ

٧

سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماريله سام٧كيت منيڠكتكن كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن ڤنوه
كطاعتن ،كيقينن دان كإخالصن .ياءيت دڠن ملقساناكن سڬاال سوروهنڽ
سرتا منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ.
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٨

١

٣٠

٣٣

٣٢

٣١

٣٣

٣٥

٣٦

٣٧
٣٨
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موده-مودهن كيت منجادي إنسان يڠ برتقوى ستروسڽ برجاي سرتا سالمت
ددنيا دان دأخيرة.
جوسترو ،ميمبر هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة برتاجوق” :رماج ڤنراجو
ماس هادڤن“.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي،
رماج اتاو ڤمودا اياله ڬولوڠن يڠ برعومور دأنتارا  ٠١هيڠڬ  ٠١تاهون .دالم
إسالم ،عاقل بالغ منجادي اوكورن اتاو ڤياواين
اونتوق مننتوكن سسأورڠ ايت تله منچاڤاي تاهڤ رماج اتاو مُ َكلف ياءيت
سأورڠ يڠ تله واجب
ملقساناكن سڬاال ڤرينته اهلل سبحانه وتعالى .دالم چاتتن سجاره ،رماج اتاو
ڤمودا مماءينكن ڤرانن ڤنتيڠ ددالم ڤڽيبرن إسالم.
سيدنا عمر رضي اهلل عنه كتيك مملوق إسالم برعومور  ٧٢تاهون .سيدنا
علي رضي اهلل عنه
اداله يڠ ڤاليڠ مودا مملوق إسالم دسمڤيڠ ڤمودا ٧هيبت سڤرتي عبداهلل بن
مسعود،
عبد الرحمن بن عوف ،بالل بن رباح دان مصعب بن عمير رضي اهلل عنهم.
دڠن كڬيڬيهن ڬولوڠن ڤارا ڤمودا اينيله،
إسالم موال بركمبڠ دري سمننجوڠ تانه عرب ،سهيڠڬ كتانه-تانه جاجهن روم
دان ڤرسي ،شام ،مصر ،عراق ،ليبيا دان اوتارا افريقا.
ڤركمبڠن إسالم كنڬارا-نڬارا اين برالكو دالم تيمڤوه  53تاهون سوقتو
ڤمرينتهن خلفاء الرشيدين.
سالءين ايت ،محمد الفاتح جوڬ اداله چونتوه ترباءيق .بلياو تله دديديق
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سمنجق كچيل اوليه ايهڽ اونتوق مرياليساسيكن سبدا رسول اهلل
ُاللهُب ْنُبشْرٍُالْخثَْع َم ُُيُرضي
سباڬايمان رواية إمام أحمد رحمه اهلل درڤد عَب ْد َّ
ﷺ

اهلل عنه:

سطَن ْطين َّية ُُ ،فَلَنعْم َ ُالْأَ مير ُأَ ميره َا ُُ ،وَلَنعْم َ ُالْجيَ ْش ُذَلكَُ
ُ ٣١ل َتفْتَح ََّن ُال ْق ْ
ْش
الْجيَ ُ

٢٠

٢٣

٢٢

٢١

٢٣

٢٥

٢٦

٢٧

برمقصود” :اكن دبوكا كونستنتينوڤل ...سباءيق-باءيق ڤميمڤين ﴿ڤڠليما ڤرڠ﴾
اداله ڤميمڤينڽ دان سباءيق-باءيق تنترا اداله تنتراڽ“.
بايڠكن ،دساعت رماج الءين برعومور الڤن تاهون برسنڠ-لينڠ ،محمد الفاتح
سوده مڠحفظ القرءان.
كتيك رماج الءين كبيڠوڠن ،برخايل ،برميمڤي دان تيدق تاهو ايدينتيتي
ديري ،محمد الفاتح سوده برتيكد
منچاڤاي چيتا-چيتاڽ دڠن منڬسكن” :ايه ،اكو ايڠين منعلوق
كونستنتينوڤل!“ ساعت رماج الءين منچاري-چاري
اره دالم كهيدوڤن ،محمد الفاتح سوده دأڠكت منجادي سلطان .ساعت
ڤمودا الءين برعومور  ٠١تاهون
بڠڬ مناون هاتي وانيتا ،محمد الفاتح سوده مناون كوتا كونستنتينوڤل..
سبحانه اهلل ..ماسيه اد الڬيكه جيوا رماج بڬيني دساعت اين؟
مسلمين يڠ دكاسيهي،
امت مڽديهكن ڤد هاري اين اڤابيال كباڽقن رماج هيدوڤ دالم ليڠكوڠن يڠ
جاءوه درڤد ڤندوان إسالم.
ڤميكيرن ،تيڠكه الكو سرتا ڬاي برڤاكاين ،برسوسيال دان چارا هيدوڤ
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٢٨
٢١
١٠

١٣

١٢

١١

١٣

١٥

١٦
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باڽق دچمري دڠن بودايا بارت .سسوڠڬوهڽ ،موسوه إسالم سنتياس برأوسها
مراچوني ڤميكيرن مشاركت
ترأوتام ڬولوڠن رماج .ڤميكيرن سڤرتي ليبرال
ياءيت ڤنديرين يڠ ماهوكن كبيبسن تنڤا كاولن اڬام سالڬي تيدق مڠڬڠڬو
كڤنتيڠن اورڠ الءين مك اياڽ بيبس دالكوكن.
جوسترو ،برللواسا بودايا سيكس بيبس ،ڤاكاين تيدق سنونوه ،مليڤق ،ممينوم
مينومن كرس ،هيبورن ملمڤاو دان سباڬايڽ.
حاصيلڽ ،الهير ڬينراسي هاڽ إسالم ڤد نام دان كتورونن تتاڤي تيدق
ممڤوڽاءي جاتي ديري سباڬاي سأورڠ مسلم سبنر.
سسوڠڬوهڽ ،ڬولوڠن رماج تيدق بوليه دڤرسالهكن سچارا توتل .اين كران
رماج اداله ڬولوڠن يڠ ماسيه الڬي كابور
دڠن توجوان كهيدوڤن ،ماسيه الڬي منچاري-چاري اره سرتا توجوان،
ماسيه الڬي ممرلوكن ديديقن سرتا ڤندوان دان ماسيه الڬي دالم ڤروسيس
ڤمبتوقن.
سالءين ايت ،كاريكتر ڬولوڠن رماج حقيقتڽ تربنتوق دري ڤرسكيترن يڠ
مليڠكوڠيڽ .رماج اداله چرمينن كڤد كلوارڬاڽ ،مشاركتڽ دان نڬاراڽ.
جوسترو ،باڬي ممبنتوق ڬينراسي ماس هادڤن ،اي ممرلوكن كرجاسام سموا
ڤيهق ياءيت ايبوباڤُ ،

مشاركت دان ڤارا ڤميمڤين .اوسها ڤاليڠ اوتام دالم ڤمبنتوقن رماج اياله
١٧
١٨

مماتڠكن ڤميكيرنڽ.
سكيراڽ يڠ دهارڤكن اياله رماج يڠ ممڤوڽاءي جاتي ديري سباڬاي سأورڠ
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١١

٣٠

٣٣

٣٢
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مسلم سبنر ،مك ڤميكيرن إسالم
يڠ ترديري دري عقيدة ،شريعة دان أخالق ڤرلو دتانم دان دسوبوركن ددالم
ديري ڤارا ڤمودا.
مسلمين يڠ درحمتي اهلل،
إسالم ممبري ڤرهاتين يڠ بسر ترهادڤ ڤمبنتوقن ڬولوڠن رماج .اساس٧
ڤمبنتوقن كاريكتر ڬولوڠن رماج ايت ،انتاراڽ:
ڤرتام :رماج يڠ سنتياس مڠاول رونتونن هاوا نفسوڽ ،برأوسها منجاءوهي
كبوروقن دان ممبياساكن ديريڽ مالكوكن كباءيقن.
حديث رواية امام أحمدرحمه درڤد عقبة بن عامر رضي اهلل عنه بهاوا
رسول اهلل ﷺ برسبدا:

نُ َّ
َتُلَهُصَب ْو َةُ
الشابُلَيْس ْ
ُاللهَُع ََّزُوَج ََّلُلَيَعْجَبُم َُ
ُِإ َّن َُّ
٣١

٣٣

برمقصود” :سسوڠڬوهڽ اهلل َع َّز َو َج َّل بنر ٧كاڬوم ترهادڤ سأورڠ ڤمودا يڠ
تيدق منوروتي كهندق نفسوڽ“.
مفهوم دري حديث دأتس اياله كڤنتيڠن ممبنتوق رماج ڬينراسي ماس هادڤن

دڠن موجودكن
ڤراساءن إحسان اتاو ڤڠاوسن اهلل سبحانه وتعالى ددالم ديري مريك .رماج

٣٥

٣٦
٣٧

يڠ مميليقي جيوا إحسان
اكن سنتياس منجاڬ تيڠكه الكو دان ڤاتوه كڤد سوروهن سرتا الرڠن اهلل َع َّز
َو َج َّل.
كدوا :رماج يڠ إلتزام دڠن ڤرينته دان الرڠن اهلل سبحانه وتعالى.
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حديث رواية البخاري درڤد أبو هريرة رضي اهلل عنه يڠ مڽبوت بركناءن
توجوه ڬولوڠن يڠ دناءوڠي اهلل سبحانه وتعالى دڠن ناءوڠنڽ ڤد هاري قيامة،
انتاراڽ اياله:
َابُنَش َأَ ُفيُعبَاد َةُر َبهُ ُ
ُو َش ٌّ
برمقصود” :ڤمودا يڠ ممبسر دالم برعبادة كڤد توهنڽ“.
كتيڬ :رماج يڠ ممنفعتكن ماساڽ اونتوق ڤمبنتوقن كاريكتر مريك دري

٣١

سودوت علمو ،جيوا ،أخالق،
روحاني دان جسمانيڽ .جوسترو سهاروسڽ ڤارا رماج دديديق اونتوق

٥٠

سنتياس مڠعمارهكن مسجد .سسوڠڬوهڽ مريك يڠ هاتيڽ
سنتياس ترڤاءوت دڠن مسجد ڤستي منداڤت ڤرليندوڠن اهلل سبحانه وتعالى

٥٣

٥٢

دأخيرة كلق.
ڤركارا اين جوڬ دڽاتاكن ددالم حديث يڠ سام مڠناءي توجوه ڬولوڠن يڠ
دڤايوڠي اهلل سباڬايمان دروايتكن اوليه إمام البخاري درڤد أبو هريره رضي
اهلل عنه:
وَرَجلُُقَل ْب ُهُمع ََّلقُُفيُال ْمَسَاج ُد

برمقصود ” :دان لالكي يڠ هاتيڽ سنتياس ترڤاوت دڠن مسجد“.٧

٥١

سيدڠ جماعه يڠ دكاسيهي اهلل،
مڠأخيري خطبة ڤد هاري اين ،ماريله كيت اماتي ببراڤ كسيمڤولن سباڬاي
رنوڠن كيت برسام.
ڤرتام :رماج اداله هارڤن اڬام ،بڠسا دان نڬارا كران مريك مروڤاكن
اينديۏيدو يڠ باكل مماچو ڤنتدبيرن نڬارا ڤد ماس هادڤن.
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٥٣

٥٥
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كدوا :رماج يڠ ماسيه كابور ايدينتيتي ديريڽ دان هاڽوت ددالم كالالين
كهيدوڤن ڤرلو دماتڠكن ڤميكيرنڽ .كران ڤميكيرن اداله اساس يڠ ممبنتوق
ڤربواتن ،تيڠكه الكو دان ڬاي هيدوڤ.
كتيڬ :تالدانيله كڤريبادين رسول اهلل ﷺ  ،كران بڬيندا اداله تالدن اتاو
چونتوه ترباءيق ددالم سڬاال اسڤيك كهيدوڤن.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة

النساء اية :١

ﭷﭸﭹﭺﭻ
٥٦

ﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾ

٥٧

ﭿﮀﮁﮂﮃ
برمقصود ” :دان هندقله تاكوت ﴿كڤد اهلل درڤد مالكوكن انياي كڤد انق٧
يتيم اوليه﴾ اورڠ﴿ ٧يڠ منجادي ڤنجاڬاڽ﴾ ،يڠ جك دتقديركن مريك ڤوال
منيڠڬلكن انق ٧يڠ ضعيف ﴿يتيم﴾ دبالكڠ مريك،
﴿تنتوله﴾ مريك اكن مراسا بيمبڠ ترهادڤ ﴿ماس دڤن دان كسالمتن﴾ انق٧

٥٨

مريك; اوليه ايت هندقله مريك برتقوى كڤد اهلل ،دان هندقله مريك مڠاتاكن
ڤركاتاءن يڠ بتول ﴿منڤتي كبنرن﴾“.
ن ُالآي َات ُوَالذك ْرُ
ب َارَك َُالله ُل ْي ُوَل َك ْم ُبال ْقر ْآن ُالْع َظي ْمُ ،وَنَفَع َني ُو َِإ َّياك ْم ُبمَاُفي ْه ُم َ

٥١

الْحَكي ْمُُ،وَتَق ََّبلَُمنيُوَمن ْكمُْتُل َاوَتَه ُِإ َّنهُهو َّ
َُالسميعُالْعَلي ْمُ.أَ قو ْلُقَو ْليُْ ُه ََٰذ َاُوَأَ سْ تَغْفرُ
الله َ ُالْع َظي ْم َ ُل ْي ُوَل َك ُْمُ ،وَلس َا ئر ُال ْمسْلميْنَ ُوَال ْمسْلمَاتُُ ،وَال ْمؤ ْمنيْنَ ُوَال ْمؤ ْمنَاتُُ،

الأَ حْ يَاءُمنْهمُْوَالأَ مْوَاتُ،فَاسْ تَغْفر ْوه ُِإ َّنهُهو َُالْغ َفو ْر َّ
ُالرحي ْمُ.
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