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بهان ليده
( ٠١نوۏيمبر ٧١٠٢م ١1 /صفر1٣٤١ ﻫ)
ُ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 َ المُهْتَدِ وَم َنْ يُضْ لِلْ
 ١ش ُر ُورِ أَ نْفُسِنَا وَم ِنْ سَي ِئ َ ِ
شدًا.
تجِد َ لَه ُ وَل ًِّيا م ُ ْر ِ
فَلَنْ َ

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 ُ
٤
سو ْلُه ُ،
وَر َ ُ
٣

٥

َل وَسَل ِ ْم عَلَى نَب ِي ِنَا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آلِه ِ وَصَ ح ْبِه ِ ،وَم َنْ د َع َا بِد َ ْعوَتِه ِ ِإلَى يَو ْ ِم
ص ِ

الد ِيْنِ.

ي بتَِقْو َى اللّٰه ِ وَطَاع َتِه ِ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللّٰه ِ ،ا َِّتقُو ْا اللّٰهَُ ،أ ْوصِيْك ُ ْم وَن َ ْفس ِ ْ

لَع َ َّل ك ُ ْم تُفْلِحُونَ.
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بهان ليده

سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
كريضاءن اهلل اداله ڤركارا يڠ ڤاليڠ ددمباكن دالم منجالني كهيدوڤن سهارين.
كهيدوڤن سأورڠ ﻫمبا دموك بومي اين اداله سيا٧تنڤا كريضاءنڽ .جوسترو
باڬي مراءيه كريضاءنڽ ،ماريله كيت برأوسها
منيڠكتكن كتقواءن كڤد اهلل دڠن مليڤت ڬنداكن عبادة كڤداڽ سرتا
برسوڠڬوه-سوڠڬوه منجاءوﻫي سڬاال معصية يڠ مڠوندڠ كموركاءنڽ.
موده-مودﻫن كيت برأوليه كمولياءن يڠ حقيقي ددنيا دان كبهاڬياءن يڠ ابادي
دأخيرة.
ميمبر جمعة ڤد ﻫاري يڠ موليا اين اكن ممبيچاراكن خطبة برتاجوق” :بهان
ليده“.
سيدڠ جماعه يڠ دكاسيهي اهلل،
كهيدوڤن سهارين كيت تيدق اكن الري دري سوءال ﻫوبوڠن سسام مأنسي
دان مشاركت سكليليڠڽ.
ﻫوبوڠن اين ترجالين ماللوءي ڤرتموان ،ڤربوالن ،ڤركوڠسين معلومت دان
سباڬايڽ.
سإيريڠ دڠن كمودينن سماس ،ﻫوبوڠن اين تيدق سقدر ماللوءي ڤرتموان
سمات-مات،
كيني دڤرمودﻫكن دڠن تيكنولوڬي سام ادا ماللوءي ايميل ( ،)emailفيچبوق
( ،)facebookوتسڤ (،)whatsapp
اينستاڬرم ( ،)instagramتويتر ( ،)twitterويچيت ( )wechatدان
ڤلباڬاي الڬي اڤليكسي كومونيكاسي مودن دان ميديا بارو.
ڤڠڬوناءن ميديا بارو سأومڤام ليده يڠ بربيچارا .نامون ،جك دليهت ڤد
١
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رياليتيڽ ﻫاري اين،
راماي يڠ ڬاڬل مڠاول ليده تتكاال بربيچارا .مشاركت كيني بيبس منوتوركن
1١

١١

١1

١١

١٤

١٣

١٥

١٦

١٧

اڤ سهاج مڠيكوت ڤرتيمبڠن عقل سنديري
دان دبوروقكن الڬي دڠن دوروڠن نفسو سرتا بيسيقكن شيطان .بهكن دڠن
كموداﻫن تيكنولوڬي تركيني ،راماي يڠ سماكين براني
منولركن بريتا ڤلسو ،چريتا فتنه دان منددﻫكن عاءيب اورڠ الءين.
سدڠكن ،اهلل سبحانه وتعالى ممبري ڤرإيڠتن يڠ جلس
سڤرتيمان فرمانڽ دالم سورة األحزاب ،اية  ٢٠ – ٢١يڠ برمقصود ”:واﻫاي
اورڠ ٧يڠ برإيمان ،برتقواله كامو كڤد اهلل دان كاتاكنله ڤركاتاءن يڠ بنر ﴿دالم
سڬاال ڤركارا﴾ ،سوڤاي دي ممبري توفيق دڠن منجاياكن عمل٧كامو،
دان مڠأمڤونكن دوسا٧كامو .دان ﴿ايڠتله﴾ سسياڤا يڠ طاعة كڤد اهلل دان
رسولڽ ،مك سسوڠڬوﻫڽ دي تله برجاي منچاڤاي سبسر-بسر كجاياءن“.
سيدڠ جماعه يڠ دمولياكن اهلل،
سدركه كيت بڬيتو باڽق بهان ليده يڠ ممباوا كمضرتن دالم كهيدوڤن كيت،
دأنتاراڽ اياله:ڤرتام :ليده يڠ ممبوات فتنه
دان مڽيبركنڽ سهيڠڬ منيمبولكن ڤرتڠكرن ،ڤرڤچهن دان ڤرموسوﻫن .كسنڽ
داڤت دليهت اڤابيال
ايكتن ڤركهوينن سوامي استري برأخير دڠن ڤرچراين ،قوم كلوارڬ برنتقن،
جيرن تتڠڬ برموسوﻫن دان اخيرڽ مڠنچم كهرمونين مشاركت كسلوروﻫنڽ.
رسول اهلل ﷺ ممبري امارن سباڬايمان يڠ دروايتكن اوليه إمام البخاري
رحمه اهلل درڤد حذيفة رضي اهلل عنه:
٤
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سَمِعْتُ َّ
ل الْج َّنَة َ ق ََّتات
ل :ل َا ي َ ْدخ ُ ُ
الله ُ عَلَيْه ِ وَس ََّلم َ يَق ُو ُ
النب ِ َّي صَلَّى َّ

١٨

١١

٤١
٤1

٤١

مقصودڽ ” :ساي تله مندڠر نبي ﷺ برسبدا :تيدق اكن ماسوق شرڬ
سسأورڠ يڠ ممفتنه ﴿مڠادو-دومبا اتاو مڽيبركن فتنه﴾“.
كدوا :ليده يڠ مڽمبوڽيكن كبنرن سهيڠڬ سڠڬوڤ بردوستا سام ادا اونتوق
كڤنتيڠن ديري سنديري
اتاو اونتوق منجاتوﻫكن اورڠ الءين .وجود دكالڠن مشاركت ﻫاري اين يڠ
ممانيڤوالسيكن ايات القرءان
دڠن ڤماﻫمن سنديري يڠ أخيرڽ منيمبولكن ككليروان كڤد مشاركت.
اهلل ممبري امارن ددالم فرمانڽ دالم سورة النحل ،اية :٠٠٢-٠٠1
ﮫﮬﮭ ﮮﮯ ﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙ

٤٤

٤٣

٤٥

٤٦

ﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡ ﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧﯨ
ﯩ
برمقصود” :دان جاڠنله كامو بردوستا دڠن سبب اڤ يڠ دصفتكن اوليه ليده
كامو :اين حالل دان اين حرام ،اونتوق مڠأدا-أداكن سسواتو يڠ دوستا
ترﻫادڤ اهلل،
سسوڠڬوﻫڽ اورڠ٧يڠ بردوستا ترﻫادڤ اهلل تيدق اكن برجاي﴿ .مريك ﻫاڽ
منداڤت﴾ سديكيت كسنڠن ﴿ددنيا﴾ ،دان مريك ڤوال اكن برأوليه عذاب
سيقسا يڠ تيدق ترڤري ساكيتڽ“.
كتيڬ :ليده يڠ منوتوركن كات ٧ڤڠهيناءن يڠ منجاتوﻫكن مرواه اورڠ الءين.
٣
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شريعة إسالم ساڠت منيتيقبرتكن
اسڤيك بركاءيتن ممليهارا مرواه ستياڤ مأنسي .رنوڠكن ڤسنن إمام الشافعي
٤٧

رحمه اهلل”:جك سسأورڠ ﻫندق بربيچارا مك ﻫندقله دي برفيكير ترلبيه
دﻫولو.

٤٨
٤١

٣١

٣1

٣١

٣٤

٣٣

٣٥

جك دي مراسا بهاوا اوچڤن ترسبوت تيدق مروڬيكنڽ ،مك اوچڤكنله.
جك دي مراسا اوچڤن ترسبوت اد مضراتڽ اتاو دي راڬو ،مك ﻫندقله
دتاﻫن ﴿جاڠن دأوچڤكن﴾“.
كأمڤت :ليده يڠ مڽمڤايكن كبنرن ،نامون كبنرن ايت دسمڤايكن ماللوءي
ڤڠهيناءن اتاوڤون سينديرن سينيس مڠڬوناكن ڤركاتاءن يڠ مڽاكيتي ﻫاتي.
أخيرڽ اي منجادي سيا ٧دان تيدق منچاڤاي متالمتڽ كران دسمڤايكن تنڤا
ادب منوروت إسالم.
رسول اهلل ﷺ برسبدا سباڬايمان يڠ دروايتكن اوليه إمام البخاري رحمه اهلل
درڤد أبو ﻫريرة رضي اهلل عنه :
ُت
خر ِ فَل ْيَق ُلْ خَيْر ًا أَ ْو لِي َصْ م ْ
ن ب َِّالله ِ وَال ْيَو ْ ِم الْآ ِ
م َنْ ك َانَ يُؤْم ِ ُ

مقصودڽ” :سسياڤا يڠ مڠاكو برإيمان كڤد اهلل دان ﻫاري اخيرة ﻫندقله دي
بركات يڠ باءيق اتاو ڤون ديام“.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
دالم كيت منجالني كهيدوڤن سهارين ،ماريله كيت برسام سام منجاڬ توتور
كات سرتا مڠاول ليده دڠن سارنن برإيكوت :
ڤرتام :ڬوناكن ليده اونتوق سنتياس ممبري ڤرإيڠتن يڠ باءيق دأنتارا ساتو سام

٥
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الءين.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة الذاريات اية : 55
٣٦

٣٧

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ
مقصودڽ” :بريله ڤرإيڠتن كران سسوڠڬوﻫڽ ڤرإيڠتن ايت ممبري منفعة كڤد
اورڠ٧برإيمان“.
كدوا :ممنفعتكن ليده دڠن ممڤرباڽقكن عملن ذيكير ،ممباچ القرءان دان
عملن يڠ بوليه منيڠكتكن كتقواءن كڤد اهلل .رنوڠكن ڤسنن اإلمام الغزالي
رحمه اهلل

٣٨

ددالم كتابڽ بدَاَي ُة الهدَايَة مڠناءي ڤرانن ليده دان فوڠسيڽ:
”ادڤون ليده; ﻫاڽاله اي دچيڤتاكن اڬر كامو ممڤرباڽقكن ذكر اهلل دڠنڽ،
ممباچ كتابڽ ،منونجوقكن مخلوق اهلل سبحانه وتعالى كأره جالنڽ دان

٣١

منظاﻫيركن اڤ يڠ ترلينتس دﻫاتي نورانيمو
درڤد كڤرلوان اڬام دان دنيامو .اڤابيال اڠكاو مڠڬوناكن اي سالءين درڤد

٥١

ڤراننڽ ايت ،سسوڠڬوﻫڽ كامو تله مڠكوفوري اهلل ڤد نعمتڽ

٥1

كران دي اداله يڠ ڤاليڠ اوتام باڬيمو دان سڬاال مخلوق .تيدقله مأنسي ايت

٥١

ترسوڠكور منجونم كدالم نراك مالءينكن حاصيل درڤد كجاﻫتن ليدﻫڽ“.
كتيڬ  :سنتياس مڠاول ليده دري بركات يڠ سيا٧دڠن مڠيڠتكن ديري بهاوا
اهلل منيالي ستياڤ عملن يڠ دالكوكن اوليه ستياڤ ﻫمباڽ.
فرمان اهلل دالم سورة ق ،اية :٠1-٠٢
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ﭱﭲ
مقصودڽ” :سماس دوا مالئكة ﴿يڠ مڠاول دان منجاڬاڽ﴾ منريما دان منوليس
سڬاال ڤركاتاءن دان ڤربواتنڽ يڠ ساتو دودوق دسبله كاننڽ،
دان يڠ ساتو الڬي دسبله كيريڽ .تيدق اد سبارڠ ڤركاتاءن يڠ دلفظكنڽ ﴿اتاو
ڤربواتن يڠ دالكوكنڽ﴾ مالءينكن اد دسيسيڽ مالئكة ڤڠاوس يڠ سنتياس سديا
﴿منريما دان منوليسڽ﴾“.
سيدڠ جماعه يڠ دمولياكن اهلل،
كسيمڤولن يڠ داڤت كيت حياتي درڤد بيچارا ميمبر جمعة ڤد ﻫاري اين
اياله:
ڤرتام :ليده يڠ مڽيبركن فتنه ،مندوستاكن كبنرن ،منوتوركن ڤڠهيناءن ،بوليه
ممچهبلهكن كلوارڬ سرتا مشاركت يڠ اخيرڽ مرونتوﻫكن اڬام دان نڬارا.
كدوا :اهلل سبحانه وتعالى سنتياس مڠاوسي دان منيالي ستياڤ ڤربواتن يڠ
دالكوكن ستياڤ ﻫمباڽ سام ادا باءيق اتاوڤون بوروق.
كتيڬ :ﻫمبا اهلل يڠ مڠاكو برإيمان دان ماﻫو منداڤت كريضاءنڽ اداله ڬولوڠن
يڠ سنتياس منجاڬ ليدﻫڽ دري بركات يڠ سيا٧.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة الفرقان ،اية :16
ﭷﭸﭹﭺﭻ
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ﮱﯓ ﯔﯕﯖ ﯗ ﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝﯞ
مقصودڽ” :دان ﻫمبا﴿٧اهلل﴾ الرحمن ﴿يڠ دريضاءيڽ﴾ ،اياله مريك يڠ برجالن
٧
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دبومي دڠن سوڤن سنتون ،دان اڤابيال اورڠ٧يڠ بركالكوان كورڠ ادب
مڠهادڤكن كات٧كڤد مريك ،مريك منجواب دڠن ڤركاتاءن يڠ سالمت دري
ڤركارا يڠ تيدق دإيڠيني“.
َات وَالذِكْر ِ
ن الآي ِ
ن الْعَظِي ْم ِ،وَنَفَعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ اللّٰه ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ

٦١

ل م ِنِي وَمِنْك ُ ْم تِل َاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْي ه ََٰذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ
السمِي ُع الْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،وَتَق ََّب َ
الْح َ ِ
ات،
ات ،وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
اللّٰه َ الْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ،وَلِس َا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ
الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ الْغَفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
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