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امارن! ڤهيق جابنت اݢام اسالم ڤرياق تيدق برتڠڬوڠجواب كأتس س بارڠ ڤمنهبن اايت سالءين دري اكندوڠن خطبة يڠ دلكواركن.

"رواتن الرتانتيف منوروت اسالم "
الْ َح ْمد ّ َ ّلِل  1الْ َقائّ ّل

 12جامدي ا ألول  18 / 1440جانواري 2019

ﱱﱲﱳﱴﱵ ﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽ
ﱾﱿ

َشيْ َك َلَ ،و َأ ْشهَد َأ َن م َح َمدً ا َع ْبده َو َرس ْول.
َأ ْشهَد َأ ْن ل ا َ َل ا َّل للا َو ْحدَ ه َّل َ ّ
اللَه َم َص ّل َو َِس ّ ْل ِ عَ َل َس ّي ّدانَ م َح َمدَ 2وعَ َل أ ّ ّل َو َأ ْ َ
ْصا ّب ّه والتَا ّب ّع ْ َي لَه ْم ِّب ْح َسان ا َل
ِ
ِ
ي َ ْو ّم ّال ْين.
ون.
َأ َما ب َ ْعد ،فَ َيا ّع َبا َد للا ،ات َق ْوا َ
للاَ 3ح َق ت َقا ّته َو َّل تَم ْوت َن ا َّل َو َأنُْت ُّم ْس ّلم َ
ِ
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
خطيب مڽرو دان برڤسن يڠ امڤوڽا ديري دان حاضريين يڠ دمولياكن ،ماريهل
كيت برسام-سام ممڤرِبءيقي ديري دڠن منيڠكتكن كتقواءن كڤد للا س باانه
وتعال يعين دڠن مالكوكن سݢاّل تيته ڤرينهتڽ دان منجاءويه سݢاّل ّلرڠڽن.
س بلوم مرنوسكن خطبة ڤد هاري اين ،ساي ايڠي برڤسن كڤد س يدڠ جامعة
ساكلي اݢر منومڤوكن ڤرهاتي دان جاڠن برچاكڤ-چاكڤ سوقتو خطبة
دمسڤايكن س باݢاامان س بدا رسول للا ﷺ :
ا َذا قلْ َت ّل َصا ّحب َّك ي َ ْو َم الْجم َع ّة َأنْ ّص ْت َو ْاّل َمام َ ْيطب فَ َق ْد لَغ َْو َت
ِ
ِ
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مقصودڽ :جك اكمو براكت كڤد ْصابة اكمو دايم سامس امام سدڠ برخطبة ڤد
هاري مجعة ،مك اكمو تهل براكت يڠ لغا (براكت يڠ س يا.)٢
(حديث رواية امام البخاري دان مسل)
موݢ ٢مجعة هاري اين منجادي يڠ ترِبءيق كڤد ديري كيت س نديري .بيچارا
خطيب ڤد هاري اين اايل  :رواتن الرتانتيف ) (Alternatifمنوروت اسالم.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا س باانه وتعال،
فرمان للا س باانه وتعال دامل سورة اّلرساء اية : 82
ﲔﲕﲖﲗﲘﲙ ﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡ

مقصودڽ :دان اكيم تورونكن دڠن برانسور-انسور دري القرءان اايت ٢سوچي
يڠ منجادي اوبت ڤناور دان رمحة ِبڬي اورڠ ٢يڠ براامان كڤداڽ; دان (س باليقڽ)
القرءان تيدق ممنهبكن اورڠ ٢يڠ ظالمي (دسببكن اكيڠكرن مريك) مالءينكن
كروڬيان جوا.
القرءان مروڤاكن معجزة نيب محمد ﷺ دان بݢيندا مڽمڤايكن اييس كندوڠڽن
كڤد اومت اسالم .دداملڽ ترداڤت ڤلباڬاي خزانة دان شفاء (ڤناور) سهيڠڬ
ڤارا ڤڠاكيج كتاب سوچي تيدق برڤوتوس اسا مروڠاكي رهس يا اييس كندوڠڽن.
س ألين منجادي ڤندوان اواتم اومت اسالم ،القرءان جوڬ دڬوانكن س باڬاي
اختيار مراوت ڤڽاكيت داملن دان لوارن يڠ سوكر دراوت ماللوءي قاعده ڤروبنت
مودن.
اوليه ايت ،راوتن الرتانتيف منوروت اسالم ادال دبرنكن دسييس َشع
سالݢي چارا دان قاعدة ڤڠوبتڽن تيدق ملڠݢر ااتو برچڠݢه دڠن َشيعة.
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راوتن الرتانتيف مروڤاكن سواتو بنتوق اختيار ّلءين دامل مراوت دان مڽمبوهكن
ڤڽاكيت ااتو ݢڠݢوان خملوق هالوس.
عامثن ابن ايب العاص الثقفي ريض للا عنه تهل مڠادو كڤد رسول للا ﷺ
تنتڠ ڤڽاكيت ڤد توبوهڽ جسق دي مملوق اسالم .مك س بدا رسول للا ﷺ كڤداڽ:
س ّ
َش َما َأ ّجد
للا  ،ثَ َال ًاًث َ .وق ْل َ ،س ْب َع َم َرات َ :أعوذ ِّب ّهلل َوق ْد َرّت ّه ّمن َ ّ
َوق ْل ِّ :ب ْ ّ
َو ُأ َحا ّذر
مقصودڽ  :لتقكن اتڠن اكمو ڤد هباݢي توبومهو يڠ ساكيتّ ،للو ِبچال ِبس ّ
للا
َش َما َأ ّجد
تيݢ اكيل ،دان ِبچ ڤوّل توجوه اكيل دعاء اين َأعوذ ِّب ّهلل َوق ْد َرّت ّه ّمن َ ّ
)حديث رواية مسل)
َو ُأ َحا ّذر
حديث اين منوجنوقكن هباواساڽ قاعدة ڤڠوبنت الرتانتيف سڤريت ّط ُّب النَ َب ّوي
دتراما ڤااكي سالءين قاعدة راوتن سچارا مودن .جلسڽ ،قاعدة ّط ُّب النَ َب ّوي
دوارييث دري رسول للا ﷺ دڠن مڠݢوانكن قاعدة ترتنتو دان ِبچاءن ٢ر ْق َية.
س يدڠ جامعة ساكلي،
ديواس اين ،ڤرمينتاءن كڤد راوتن الرتانتيف ماللوءي قاعدة ڤڠوبنت اسالم
سامكي منيڠكت سابن اتهون.
والاوِبݢااماان ڤون ،س هباݢي ڤڠعمل ،ڤراوت ااتو بوموه راوتن الرتانتيف
مڠمبيل كسمڤنت دڠن برسليندوڠ اتس انم ڤوست راوتن اسالم .مريك توروت
ممڤرݢوانكن انم اݢام ماللوءي ڤمنڤيلن ديري ،كتورونن دان ّلتر بالكڠ ڤنديديقن.
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لنجوتن درڤد كورڠڽ ڤڠواساءن دان ڤمهمن علمو اݢام ،تهل مڠعاقبتکن قاعدة
راوتن الرتانتيف يڠ دݢوانكن جلس برچڠݢه دڠن َشع .س باݢاي چونتوه،
ڤڠݢوانءن خدمت خملوق هالوس يڠ برتيندق سالكو خدم دان ڤندمڤيڠ سوقتو
ڤروسيس راوتن .للا ممربي ڤريڠنت ماللوءي سورة اجلن اية : 6
ﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽ ﱾﱿﲀﲁﲂ

مقصودڽ  :دان هباوا سسوڠڬوهڽ ادال (امت سال ڤربواتن) برباڤ اورڠ دري
ماأنيس ،منجاڬ دان مليندوڠي ديريڽ دڠن ممينتا ڤرتولوڠن كڤد كتوا ٢ڬولوڠن
جي ،كران دڠن ڤرمينتاءن ايت مريك منجاديكن ڬولوڠن جي برمتبه سومبوڠ
دان جاهت.
مسلمي يڠ داكس هييي،
سالءين ايت ،انتارا چونتوه ّلءين قاعدة ڤراوتن يڠ برچڠݢه دڠن َشع
برّلكو دامل مااركت كيت اايل ممڤرلهيتكن ڤراكرا ٢غاءيب سڤريت ڤمبدهن ِبطن،
مڠاجر علمو ڤرس يلنت ِبطن يڠ مڽميڤڠ ،ڤڠݢوانءن تڠلك ،عزامة دان ِبرڠ ٢حمكت
س باݢاي ڤليندوڠ ،ڤالريس دان ساأومڤاماڽ.
متهبن ڤوّل ،سومرب ڤراولهين علمو راوتن يڠ دس بوتكن اتدي ادال برسومربكن
قاعدة يڠ دچوريݢاءي دان انيه .ترداڤت س هباݢي ڤوست راوتن الرتانتيف يڠ
منيڤو ڤلڠݢن مريك دڠن توجوان اونتوق مڠاءوت كڤنتيڠن دنياوي ماللوءي
أكونتوڠن سامت-مات تنڤا مميكريكن كڤنتيڠن اخرية.
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دامل اخرب بريتا هارين  26س يڤتميرب  ،2012ساأورڠ بوموه برتوڤيڠكن اݢاماون
درسمنب ) (Serembanتهل ددعوا مروݢول ساأورڠ وانيتا سامس منجالين راوتن
درومه بلياو .اوليه ايت ،كيت هندقهل مڠنل ڤس يت ّلتر بالكڠ رسات الكيقكن
سساأورڠ بوموه ،ڤڠعمل ااتو ڤراوت س بلوم منداڤتكن راوتن امت ڤنتيڠ ِبݢي
مڠيلقكن دري ڤراكرا يڠ تيدق دايڠيين برّلكو.
چريي ٢ڤراوت ڤڠوبنت اسالم منوروت املرحوم توان ݢورو داتوء دوكتور
هارون دين ،داتوء حاج اسامعيل قاموس دان س باݢايڽ ادال سڤريت برايكوت :
 .1اكخالصن ديري مروڤاكن س نجات اواتم اونتوق مالون ش يطان ماللوءي
س نتياس مملهيارا عبادة واجب دان مالزيم عبادة س نة دان منجاءويه ڤربواتن
يڠ دتݢه سڤريت ممفتنة ،منيڤو دان س باݢايڽ.
 .2ممهمي كونس يڤ مكقبولن دعاء ايءيت كسمبوهن سسواتو ڤڽاكيت هاڽ دري
للا س باانه وتعال سهاج.
 .3تيدق ممنتيڠكن ديري س نديري .س بدا رسول للا ﷺ درڤد ابو هريرة ريض
للا عنه:
َم ْن ن َفَ َس َع ْن م ْؤ ّمن ك ْرب َ ًة ّم ْن ك َر ّب الُّ نْ َيا  ،ن َفَ َس للا َع ْنه ك ْرب َ ًة ّم ْن ك َر ّب ي َ ْو ّم
الْ ّق َيا َم ّة
مقصودڽ ِ :برڠس ياڤا يڠ مالڤڠكن ساتو كسوسهن دنيا دري ساأورڠ مؤمن ،مك
للا مالڤڠكن دريڽ ساتو كسوسهن دهاري قيامة( .حديث رواية مسل)
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 .4مملييك اساس كتاهنن جيوا دان كقواتن روح ايءيت مملييك كيقينن ڤد ديري،
علمو دان راوتن يڠ سدڠ دجالنكن.
 .5برڤڠتاهوان تنتڠ خملوق هالوس.
 .6مڠتاهوءي ڤراكرا يڠ مڠهالڠ اوسها مراوت سڤريت كدايمن ڤساكيت دڤنويه
ݢمرب ٢لوكيسن ماأنيس ،ڤاتوڠ ٢دان س باݢايڽ.
 .7مڠتاهوءي حكوم حمك ِبتسن ڤرݢاءولن انتارا لاليك دان ڤرمڤوان يڠ بوكن
َم ْح َر ْم.
س يدڠ مجعة ساكلي،
مڠاخريي خطبة ڤد هاري اين ،ستياڤ مسل هاروس منلييت دان مڠنل
ڤس يت ڤوست راوتن الرتانتيف سام ادا برچڠݢه ااتو تيدق برچڠݢه دڠن َشيعة
س بلوم منداڤتكن راوتن ترس بوت .دري سودوت ڤڠعمل رواتن ڤوّل ،سساأورڠ
ڤڠعمل سهاروسڽ منداملي علمو اݢام دان علمو راوتن الرتانتيف سچارا ْصيح
س بلوم ممربيكن راوتن سچارا رمسي كڤد ڤساكيت.
ڤوست راوتن يڠ دبوك سهاروسڽ منداڤتكن ڤڠاعرتافن جمليس ڤروبنت
تراديس يونل دان كومڤلميينتاري ) (Komplimentariدان مسوا ڤڠعمل ڤرلو
بردفرت دڠن جمليس ترس بوت دِبوه اكتا ڤروبنت تراديس يونل دان
كومڤلميينتاري ) .2016 (Komplimentariڤوست ٢راوتن الرتانتيف يڠ ممباوا
ااميج اسالم سهاروسڽ مڠيكوت ݢاريس ڤندوان يڠ دسدايكن ِبݢي مڠيلق
ڤڽالهݢوانءن كڤرچاايءن دان ترليبت دڠن عنصور ٢عقيدة يڠ مڽليويڠ.
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اونتوق معلومن جامعة ساكلي ،جباتن اݢام اسالم ڤرياق تهل مرنبيتكن
س بواه بوكو براتجوق  40سؤال جواب ڤڠوبنت اسالم .بوكو اين بوليه دجاديكن
رجوعكن ِبݢي مڠتاهوءي قاعدة دان ݢاريس ڤندوان يڠ دبرنكن َشع دامل ڤڠوبنت.
بوكو اين بوليه دموات تورون ماللوءي ّلمن ويب جباتن اݢام اسالم ڤرياق.
موݢ كيت مسوا بوليه منداڤت منفعة دري اوسها يڠ تهل دجالنكن.
َِب َركَ للا ّ ْيل َولَ ْمك ِّبلْق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّمي َون َف َع ّ ْين َوا َاي ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال َاي ّت َو ّال ْك ّر الْ َح ّك ْ ّمي
للا الْ َع ّظ ْ َمي
الس ّم ْيع الْ َع ّل ْ ِميَ .أق ْول قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّفر َ
َوتَ َقبَ َل ّم ّ ْين َو ّمنْ ْمك ّت َال َوتَه ِان َه ه َو َ
ات َوالْم ْؤ ّم ّن ْ َي َوالْم ْؤ ّمنَ ّ
ّ ْيل َولَ ْمك َو ّل َسائّ ّر الْم ْس ّل ّم ْ َي َوالْم ْس ّل َم ّ
ات ْ َال ْح َيا ّء ّم ْْن ْم
َو ْ َال ْم َو ّات فَ ْاس َت ْغ ّفر ْوه ان َه ه َو الْغَف ْور َالر ّح ْمي.
ِ
خطبة كدوا
َشيْ َك َلَ ،و َأ ْشهَد
الْ َح ْمد ّ َ ّلِلْ َ 4محدً ا َك ّث ًريا َ َمَك َأ َم َرَ .أ ْشهَد َأن ل ا َ َل ا َّل للا َو ْحدَ ه َّل َ ّ
ِ ِ
َأ َن َس يّدَ انَ َون َ ّبيَنَا م َح َمدً ا َع ْبده َو َرس ْول.
اللَه َم َص ّل َو َس ّ ْل َو َِب ّركْ عَ َل َس ّي ّدانَ م َح َمدَ 5وعَ َل أ ّ ّل َو َأ ْ َ
ْصا ّب ّه َأ ْ َمج ّع ْ َي.
َأ َما ب َ ْعد ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
الصا ّد ّق ْ َي.
للا! ّات َق ْوا َ
للاَ 6وك ْون ْوا َم َع َ
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
خطيب مڽرو كڤد س يدڠ مجعة ساكلي اڬر كيت مسوا تتڤ تݢوه دڠن
عقيدة اسالمية يڠ س برن.
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ماريهل كيت برڤڬڠ كڤد اجرن اسالم يڠ برترسكن عقيدة اهل الس نة وامجلاعة يڠ
منجادي ڤڬڠن وارينث بڬيندا رسول للا ﷺ ،ڤارا ْصابة دان اتبعي هيڠڬ كڤد
كيت هاري اين.
جاڠنهل كيت برڤچه بهل عقيبة درڤد عقيدة دان فهمن يڠ مڽليويڠ درڤد عقيدة اهل
الس نة وامجلاعة يڠ تهل دسڤاكيت اوليه ڤارا علامء يڠ منجادي ترس ڤرڤادوان كيت
امة اسالم سالما اين.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
خطيب مڽرو اݢر كيت برسام-سام منجاݢ هوبوڠن ِبءيق دڠن للا دان
منجاݢ هوبوڠن ِبءيق سسام ماأنيس دان س نتياس برحماس به ديري اݢر داڤت
ممڤرِبءيقي دڠن معلن ٢يڠ ِبءيق ستياڤ هاري.
خطيب جوݢ مڽرو کڤد ديري س نديري دان س يدڠ مجعة ساكلي اݢر
كيت برسام-سام منديديق ديري كيت اونتوق ممعمورکن رومه ٢للا دڠن مالکوکن
عبادة دان معل صاحل سچارا اس تقامة تراواتم صالة فرض برجامعة .س بدا رسول
للا ﷺ درڤد س يدان عبدللا بن معر ريض للا عْنام:
ش َين َد َر َج ًة
َص َالة الْ َج َماعَ ّة َأفْضَ ل ّم ْن َص َال ّة الْ َف ّذ ّب َس ْبع َو ّع ْ ّ
مقصودڽ :صالة برجامعة ادال لبيه ِبءيق بربنديڠ صالة برس نديرين س باڽق دوا
)حديث رواية امام مسل(
ڤولوه توجوه درجت.
قَا َل للا تَ َع َال:
ﱧ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ
ﱨ
ﱢﱣﱤﱥﱦ
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برمقصود :سسوڠݢوهڽ للا دان ڤارا مالئکڽت برصلوات کڤد نيب(محمدﷺ)،
واهاي اورڠ براامان برصلواتهل اكمو کڤداڽ رسات اوچڤهل سالم جسهرتا دڠن
ڤڠحرمنت يڠ سڤنوهڽ( .سورة ا ألحزاب اية )56
اللَه َم َص ّل عَ َل م َح َمد َوعَ َل أ ّل م َح َمد َ َمَك َصل َ ْي َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َمي َوعَ َل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َمي
ِ
ِ
َ
ّ
َو َِب ّركْ عَ َل م َح َمد َوعَ َل أ ّل م َح َمد َ َمَك َِب َر ْك َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َمي َوعَل أ ّل ا ْب َراه ْ َمي ّ ِْف
ِ
ِ
الْ َعال َ ّم ْ َي ان ََك َ ّمح ْي ٌد َم ّج ْي ٌد.
ِ
اتَ 7والْم ْؤ ّم ّن ْ َي والْم ْؤ ّمنَ ّ
اللَه َم ا ْغ ّف ْر ّللْم ْس ّل ّم ْ َي َوالْم ْس ّل َم ّ
اتَ ،و َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْ ّ ّْن ْم َو َأ ّل ْف
ب َ ْ َي قل ْوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ِْف قل ْوهبّ ّ م ْاّليْ َم َان َوالْ ّح ْمكَ َة َوثَ ّب ْهت ْم عَ َل ّم َ َّّل َرس ْو ّل للاﷺ.
ِ
ُْ الُّ عَا َة
ُْ ْاّل ْس َال َم َوالْم ْس ّل ّم ْ َي .اللَه َم ان ّ
اللَه َم َأ ّع َز ْاّل ْس َال َم َوالْم ْس ّل ّم ْ َي .اللَه َم ان ّ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ّ
َ
ّ
ّ
ّ
َ
ْ
ُْ اّل ْسال َم َوالم ْسلم َي ّ ِْف س ّوراي،و ّ ِْف فل ْسطي و ّ ِْف م َي ْن َمر
َوالْم َجا ّه ّد ْي َن .الله َم ان ّ
و ّ ِْف ك م َاكن و ّ ِْف ك زمانِ.
ّ َ َ ّ ََ
اي للا ،امڤونيهل دوسا سلوروه قوم مسلمي دان مسلامت،مؤمني دان مؤمنات
رسات كورنياكنهل كڤد اكيم هدايه دان عناهيمو اونتوق ملقساانکن ڤرينهتمو دان
منجاءوءيه ّلرڠمنو.
اي للا ،برکتيهل هيدوڤ مهبامو يڠ ملقساانکن تونتوتن زاكة دان کورنياکن رزيق يڠ
برليڤت ݢندا کڤد ڤارا ڤواقف رسات سوچيکنهل هرات دان جيوا مريک ،ليندوڠيهل
ݢولوڠن فقراء دان مساكي درڤد ککفورن دان کفقرين يڠ برڤنجڠن.

دعاء قوم مسلمي
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اي للا˛اڠاكو ڤلهيارال نݢارا مليس يا يڠ ترچينتا اين˛اڠاكو جاءوهيهل نݢارا اكيم
درڤد بالء بنچان˛وابق ڤڽاكيت˛هورو -هارا ˛فتنة دان خيانة .كلككنهل كهرموني
دان ڤرڤادوان يڠ برڤنجڠن اݢر نݢارا اكيم منوجو كڤد نݢارا يڠ ِبءيق دان منداڤت
أكمڤونن مو اي للا.
اي للا ،کورنياکنهل سڤنوه توفيق دان هداهيمو ترهادڤ راج اكيم ،دويل يڠ هما
موليا ڤدوک رسي سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز الين شاه
ابن املرحوم سلطان أأزلن حمب الين شاه املغفور ل تميبالن يڠ دڤرتوان اݢوڠ،
دان راج ڤرمايسوري ڤرياق دار الرضوان توانکو زارا سالمي رسات قرابة دراج دان
سلوروه رعيت جالت ساكلي.
َربَنَا أ ّتنَا ِّف الُّ نْ َيا َح َس نَ ًة َو ِّف ْال ّخ َر ّة َح َس نَ ًة َو ّقنَا عَ َذ َاب النَ ّار
ّع َبا َد ّ
للا يَاْمر ِّبلْ َع ْد ّل َو ْ ّأال ْح َس ّان َوايْ َتا ّء ّذي الْق ْر ََب َويَ ْْنَي َع ّن الْ َف ْحاَ ا ّء
للا ،ا َن َ
ْ َ ِْ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
للا الْ َع ّظ ْ َمي ي َ ْذك ْر ُْك َو ْاشكر ْوه عَلَ
ّ
ْ
ْ
َ
ْ
َوالم ْنك ّر َوال َبغ ّي يَعظمك ل َعلمك تَذكر ْو َن .فاذكر ْوا َ
ّن َع ّم ّه يَ ّزد ُْْك َو ْاساَل ْوه ّم ْن فَ ْض ّ ّهل ي ْع ّط ْمك َو َ ّل ْكر ّ
للا َأ ْك َربَ ،وللا ي َ ْع َل َما ت َْصنَع ْو َن.
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