ڤريساي مسلم

منوال خطبة مولتيميديا

ڤريساي مسلم
( ٢١جانواري ١١٢٢م ١٢ /ربيع األخير ٢٢٤١ﻫ)
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لإسْ لا َ ِم ،وَأَ بَانَ لَنَا َّ
الشر َائ ِ َع وَالأَ حْك َامَ ،وَر َ َّتبَ عَلَيْهَا
ا ْلحم َْد ُ لله ِ الَّذ ِي هَد َان َا ل ِ ِ
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ك ال ْع َّ
وَأَ شْهَد ُ أَ ْن لا َ ِإلََٰه َ ِإ َّ
َلام ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن
ك لَه ُ ،ال ْمَل ِ ُ
لا الله ُ و َحْد َه ُ لا َ شَر ِ ي َ
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الإن ْع َا ِم،
جَز ِي ْ َ
ل الف َضْ ِ
ل وَ ِ

سَيِد َن َا مُح ََّمدًا ع َبْد ُه ُ وَرَسُولُه ُ سَيِد ُ ا ْلأَ ن َا ِم،

صحَابِه ِ اْلب َر َرَة ِ ا ْلأَ ع ْلا َ ِم.
صَلَّى الله ُ وَس ََّلم َ عَلَيْه ِ وَعَلَى آلِه ِ وَأَ ْ

ِ
اي بتَِقْو َى الله ِ و ََطَاع َِِه ِ،
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهِ ،ا َّتق ُوا اللهَُ ،أ ْوصِيْك ُ ْم و َِإ َّي َ

فَق َ ْد فَاز َ ال ْم َُِّق ُونَ.
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قوم مسلمين يڠ دمولياكن،
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ڤريساي مسلم

ماريله كيت سوبوركن جيوا دڠن نيالي تقوى يڠ تيڠڬي كڤد اهلل سبحانه
وتعالى ،برأوسها سدايا-اوڤاي ملقسانا ستياڤ ڤرينتهڽ سرتا منيڠڬلكن سڬاال
تڬهنڽ.
سسوڠڬوﻫڽ اورڠ١يڠ بنر١برتقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى ڤستي سنتياس
ممليهارا ديريڽ دان اورڠ الءين دري سبارڠ كروسقن دان كبوروقن.
موده-مودﻫن كيت ترڬولوڠ دري كالڠن مريك يڠ ممڤرأوليهي كتنڠن ،كأمانن دان
كبهڬياءن ﻫيدوڤ ددنيا ماﻫوڤون أخيرة.
ميمبر ڤد ﻫاري اين ممبيچاراكن خطبة برتاجوق” :ڤريساي مسلم“.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي،
إسالم مروڤاكن اڬام يڠ شمول دان سمڤورنا .ترداڤت جورڠ يڠ ساڠت بسر
دأنتارا إسالم دان اڬام يڠ الءين .إسالم ممبيذاكن دأنتارا كإيمانن دان ككوفورن،
توحيد دان شريك سرتا كبنرن دان كباطيلن.
اي جوڬ منجادي دينديڠ ڤڠهالڠ اومت إسالم درڤد منيرو ڬاي ﻫيدوڤ اورڠ
كافير دان مشرك.
رسول اهلل ﷺ مڠيڠتكن بهاوا ترداڤت دالم كالڠن اومتڽ يڠ اكن مڠيكوتي ججق
لڠكه قوم كفار.
ڤريڠاتن رسول اهلل ﷺ اين تله دسمڤايكن ماللوءي حديث يڠ دروايتكن اوليه
إمام البخاري رحمه اهلل درڤد أبو سعيد الخدري رضي اهلل عنه ،رسول اهلل
ﷺ برسبدا:
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شبْر ًا ب ِ ِشبْرٍ وذِراعًا بِذِر ٍ
ب
ض ٍ
اع ح ََّتى لَو ْ سَل َكُوا جُ ح ْر َ َ
ل َِ ََّتب ِع َُّن سَنَنَ م َنْ قَب ْل َك ُ ْم ِ
َ
َ َ
اللهِ ،الْيَه ُود َ و َ َّ
ل :فَم َنْ ؟
النصَارَى؟ قَا َ
لَسَل َكُِْم ُوهُ .قُل ْنَا :ي َا رَسُو َ
ل َّ
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برمقصود ” :سوڠڬوه ،كامو اكن مڠيكوتي لڠكه اورڠ سبلوم كامو سجڠكل
دمي سجڠكل ،دان سهستا دمي سهستا ،واالوڤون مريك ماسوق كدالم لوبڠ
ضب ،ڤستي كامو اكن مماسوقيڽ .كامي برتاڽ :يا رسول اهلل ،اڤاكه اي
َ
يهودي دان نصراني؟ بلياو منجواب :سياڤا الڬي كاالو بوكن مريك؟“
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
رياليتي يڠ برالكو ڤد ﻫاري اين ،ترداڤت سڬلينتير اومت إسالم سديكيت
دمي سديكيت مڠيكوتي چارا ﻫيدوڤ اورڠ يڠ تيدق برإيمان سهيڠڬ
سڠڬوڤ مڠنڤيكن شريعة دان عقيدة إسالمية.
اڤاكه ڤونچا برالكو سدمكين؟ جواڤن يڠ ڤاليڠ تڤت اداله كران كجاﻫيلن.
باڬي اورڠ جاﻫيل ،يڠ بنر منجادي ساله دان يڠ ساله منجادي بنر ،يڠ حق
منجادي باطل دان يڠ باطل منجادي حق.
كجاﻫيلن تله منوتوڤ مات مريك درڤد مليهت انچمن اهلل سبحانه وتعالى كڤد
مريك يڠ منيرو چارا ﻫيدوڤ اورڠ كافير.
سدڠكن اهلل سبحانه وتعالى تله مڠيڠتكن منروسي سورة الروم ،اية ٤١-٤٢
:
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برمقصود ” :ﻫندقله كامو ﴿واﻫاي محمد دان ڤڠيكوت-ڤڠيكوتمو﴾ سنتياس
رجوع كمبالي كڤد اهلل ﴿دڠن مڠرجاكن عمل١بقتي﴾ سرتا برتقواله كامو كڤداڽ
دان كرجاكنله سمبهيڠ دڠن بتول سمڤورنا دان جاڠنله كامو منجادي دري
مان١ڬولوڠن اورڠ مشريك.
ياءيت اورڠ١يڠ منجاديكن فهمن اڬام مريك برسليسيهن مڠيكوت كچندروڠن
ماسيڠ١سرتا مريك ڤوال منجادي برڤواق-ڤواق ،تياڤ١ڤواق برڬمبيرا دڠن اڤ
يڠ اد ڤداڽ ﴿دري فهمن دان عملن يڠ ترڤيسوڠ ايت﴾“.
ايات اين منڬسكن اڬر اورڠ يڠ برإيمان تيدق منيرو قوم مشركين يڠ مڠوبه دان
مڠڬنتيكن اجرن اڬام دڠن كهندق نفسو مريك.
مريك برإيمان كڤد سبهاڬين وحيو اهلل ،نامون ايڠكر كڤد سبهاڬين يڠ الءين.
كجاﻫيلن توروت دأرتيكن دڠن ڤڠتاﻫوان يڠ ساله اتاو ڤلسو .مريك موڠكين
بيجق دالم سسواتو ڤڠتاﻫوان ،نامون اي برتنتڠن دڠن عقيدة دان شريعة إسالم
يڠ بنر.
مريك مڠتاﻫوءي اداڽ توﻫن يڠ مها ڤركاس ،تتاڤي ملتقكن كتوﻫنن كڤد سسواتو
سالءين اهلل.
مريك جوڬ موڠكين ڤجواڠ ددالم حق أساسي مأنسي ،تتاڤي ممڤرجواڠكن
حق يڠ ملمڤاوي باتس شرع.
كجاﻫيلن برڤونچا درڤد تيدق ماﻫو منريما كبنرن .بيارڤون دجلسكن كڤد
مريك اكن كبنرن إسالم،
تتاڤي مريك لبيه ممڤرچاياءي عقل سمات-مات سرتا كڤرچاياءن درڤد نينيق
مويڠ مريك بيارڤون اياڽ تيدق

دناءوڠي
4

اوليه ڤتونجوق إلهي.
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سورة البقرة ،ايات  ٢7١مڠيصهكن كدڬيلن مريك :
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ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ
ﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨ
برمقصود” :دان اڤابيال دكاتاكن كڤد مريك :توروتله اكن اڤ يڠ تله دتورونكن
اوليه اهلل .مريك منجواب﴿ :تيدق﴾ ،بهكن كامي ﴿ﻫاڽ﴾ منوروت اڤ يڠ كامي
داڤتي داتوق نينيق كامي مالكوكنڽ .ڤاتوتكه ﴿مريك منوروتڽ﴾ سكاليڤون داتوق
نينيقڽ ايت تيدق فهم سسواتو ﴿اڤ ڤون تنتڠ ڤركارا ١اڬام﴾ ،دان تيدق ڤوال
منداڤت ڤتونجوق ﻫدايه ﴿دري اهلل﴾؟“
ساودارا-ساوداراكو يڠ بربهاڬيا،
برﻫاتي-ﻫاتيله كيت اڤابيال مالكوكن سسواتو ڤركارا يڠ مليبتكن اينتركسي
دڠن اورڠ بوكن إسالم  .ڤركارا يڠ كيت بوليه برتوليرنسي دڠن مريك اداله
سوءال اوروسن دنياوي.
نامون ڤرلو دإيڠت ،اڤابيال اي مڽنتوه سوءال كڤرچاياءن ،أوڤاچارا عبادة ،باتسن
أخالق دان سينسيتيۏيتي اومت إسالم ،مك ڤرلوله كيت منيالي سيتواسيڽ.
جاءوﻫي سسواتو يڠ مليبتكن أوڤاچارا يڠ برتنتڠن دڠن إسالم دري سڬي
ڤربواتن ،ڤركاتاءن ماﻫوڤون كيقينن.
ميثلڽ مڽرتاكن سيمبول ،الڬو ،اوچڤن اتاو ڤرالكوان برچيريكن كأڬاماءن بوكن
إسالم.
ايلقكن سسواتو يڠ برچڠڬه دڠن أخالق دان بودايا مشاركت إسالم دنڬارا
اين.
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أومڤاماڽ ڤرچامڤورن بيبس تنڤا باتس دان ادب سوڤن ،برڤاكاين يڠ منچولوق
مات دان منديندڠكن الڬو١يڠ ممڤوڽاءي سني كات يڠ منجوروس كڤد
كروسقن أخالق.
ﻫيندري جوڬ سسواتو يڠ بوليه مڽنتوه سينسيتيۏيتي مشاركت إسالم سڤرتي
مڠهينا حكوم اهلل دان سباڬايڽ.
رنوڠكن ڤرإيڠتن اهلل سبحانه وتعالى منروسي فرمانڽ ددالم سورة العنكبوت،
اية :٢١
ﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
برمقصود ” :دان بركات ڤوال اورڠ١يڠ كوفور ايڠكر كڤد اورڠ١يڠ برإيمان:
ايكوتله جالن اڬام كامي ،دان كامي سديا منڠڬوڠ كسالهن١كامو ﴿كاالو كامو
مڠيرا ڤربواتن ايت ساله﴾ .ڤداحال مريك تيدق اكن داڤت منڠڬوڠ كسالهن
اورڠ١يڠ برساله ايت سديكيتڤون دان سسوڠڬوﻫڽ مريك اداله بردوستا“.
ڤارا تتامو اهلل يڠ درحمتي،
مڠأخيري خطبة ڤد ﻫاري يڠ بربهاڬيا اين ،ماري كيت مرنوڠي ببراڤ ڤڠاجرن:
ڤرتام  :إسالم ملتقكن باتس يڠ ساڠت جلس دأنتارا كإيمانن دان ككوفورن،
كتوحيدن دان كشيريكن سرتا كبنرن دان كباطيلن.
كدوا :اومت إسالم ڤرلو بيجقسان دالم منجالني كهيدوڤن اين اڬر سنتياس
برأد دلندسن عقيدة يڠ صحيح سرتا تيدق ترجروموس دڠن چارا ﻫيدوڤ
اڬام بوكن إسالم.
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كتيڬ  :ڤريساي سأورڠ مسلم اداله علمو .مك ﻫاڤوسكن كجاﻫيلن دڠن
مندالمي علمو اڬام سهيڠڬ أخير حياة كيت.
حياتي دان فهمي فرمان اهلل سبحانه وتعالى منروسي سورة الحديد ،اية :٢1
ﭷﭸﭹﭺﭻ
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ﯬﯭ
برمقصود ” :بلوم سمڤايكه الڬي ماساڽ باڬي اورڠ١يڠ برإيمان ،اونتوق خشوع
ﻫاتي مريك مماتوﻫي ڤرإيڠتن دان ڤڠاجرن اهلل سرتا مماتوﻫي كبنرن ﴿القرءان﴾
يڠ دتورونكن ﴿كڤد مريك﴾؟
دان جاڠنله ڤوال مريك منجادي سڤرتي اورڠ١يڠ تله دبريكن كتاب سبلوم
مريك ،ستله اورڠ١ايت ماللوءي ماس يڠ لنجوت مك ﻫاتي مريك منجادي
كرس ،دان باڽق دأنتاراڽ اورڠ١يڠ فاسيق درﻫاك“.
ات
ن الْآي َ ِ
ِيم وَنَف َعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا ف ِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ الله ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ن ال ْعَظ ِ
ل م َِّنا وَم ِنْك ُ ْم تِلاَوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِي
السمِي ُع ال ْعَل ِيم ُ .أَ ق ُو ُ
كي ِْم وَتَق ََّب َ
وَالذِكْر ِ الْح َ ِ
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ات وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ
هَذ َا وَأَ سْ َِغْف ِر ُ الله َ ال ْعَظ ِيم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم وَلِسَا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِينَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ
ات فَاسْ َِغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ الْغَفُو ْر ُ َّ
حيم ُ.
الر ِ
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَالْأَ مْو َ ِ
وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
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