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

"سولويس اسالم كڤد مس ئهل مكيسكينن"
 28صفر  16 / 1442أأوكتوبر 2020

الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِل 1ال َقائّ ّل:
ﭐﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜ ﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥ2

َشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن س يدان ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُ ُل.
للا َو ْحدَ ُه َّل َ ّ
َأ ْشهَدُ َأ ْن ل ا َ َل ا َّل ُ
الل َ ُه َم َص ّل َو َِس ّ ْل ِ عَ َل َس ّي ّدانَ ُم َح َمدَ 3وعَ َل أ ّ ّل َو َأ ْ َ
ْصا ّب ّه والتَا ّب ّع ْ َي لَه ُْم ِّب ْح َسان ا َل ي َ ْو ّم
ِ
ّ ِ
للا ،فَ َق ْد فَ َاز الْ ُمتَ ُق ْو َن.
للاُ 4أ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا َاي َي ّب َت ْق َوى
الينَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد للا! ات َ ُق ْوا َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
ماريهل سام ۲كيت تيڠكتكن كتقواءن كڤد للا ،يعين دڠن اس تقامة منطاعيت
ڤرينهتڽ ،دان صرب منجاءويه ّلرڠڽن .موده-مودهن كيت داڤت هيدوڤ ددنيا دڠن
جسهرتا ،دان د أأخرية لكق كيت برجاي دماسوقكن كدامل َشݢ .منرب هاري اين اكن
ممبيچاراكن خطبه براتجوق"سولويس ( )Solusiاسالم كڤد مس ئهل مكيسكينن".
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
اسالم ادال اڬام مسڤوران ،يڠ ممباوا رمحة كسلوروه عامل .اسالم تيدق هاڽ مڠاجر
ماءنيس هيدوڤ برتوهن ،هبكن لبيه دري ايت ،اسالم جوڬ مناوركن جواڤن دان
ڤڽلساين كڤد مس ئهل كهيدوڤن .دامل دنيا هاري اين ،راماي اورڠ ترلكريو ممهمي اڬام،
سهيڠݢ تميبول ڤلباڬاي مس ئهل يڠ بلوم داڤت دسلسايكن .سال ساتو درڤدڽ ،ادال
مس ئهل مكيسكينن.
للا 1
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قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
مكيسكينن بوكنهل سامات-مات سؤال تقدير يڠ منميڤا سسأأورڠ ،تتاڤي جوݢ مليبتكن
فكتور ايكونويم ،ككورڠن سومرب داي ااتو ڤلواڠ كرجاي ،دان مليبتكن كسوڠݢوهن
انسان اونتوق بر أأوسها ممنويه تونتوتن هيدوڤڽ .مال اسالم جوݢ ممندڠ مكيسكينن
س باݢاي ساتو بنتوق اچنمن درڤد ش يطان ،س باڬاميان فرمان للا ددامل سورة البقرة
اايت :268
ﲧ ...
ﲨ
ﲣﲤﲥﲦ

مقصودڽ :ش يطان ايت (مناكوت-انكوتكن) اكمو دڠن مكيسكينن دان كڤاڤاءن (جك
اكمو برصدقه) ،دان اي مڽوروه اكمو مالكوكن ڤربواتن كجي (برصفة خبيل كدكوت)...
اايت اين ممبوقتيكن ،اسالم ممندڠ سرييو ( )seriusمس ئهل مكيسكينن .مال نيب
محمدﷺ جوݢ برڤسن  ،اݢر كيت ممينتا دجاءوهكن درڤد كفقرين دان ككوفورن .س بدا
نيبﷺ:

َ ...وأَعَوذَبِكَََِمنََ َالفَقَ َِرَ َواَلكَفَ َِر(ََََََََََََََََََََََََََََََََََََ...رواهَالبخاري)ََََََََََ

مقصودڽ ... :دان اكو مموهون ڤ لريندوڠن (اڠاكو اي للا) ،درڤد كفقرين دان ككوفورن.

قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
س باڬاي اڬام يڠ مسڤوران ،اسالم مميلييك چارا ترس نديري اونتوق ممبسمي
مكيسكينن .انتاراڽ يڠ ڤراتم ،راجي بر أأوسها دان برسوڠݢوه-سوڠݢوه .اومت اسالم
دتونتوت اونتوق بكرجا كر مالون كاملسن دان برسوڠݢوه-سوڠݢوه مڠهيلڠكن كجاهيلن.
كيت تيدق بوليه بردايم ديري سهاج تنڤا بر أأوسها ااتو بركرجا ،كران توݢس مڽارا كهيدوڤن
ادال ساتو بنتوق عبادة كڤد للا.
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كدوا ،منامن س يكڤ امبيل ڤدويل دان ساليڠ ممربي .كدوا-دوا س يكڤ اين داڤت
مالهريكن مشاركت يڠ ڤڽايڠ دان ڤرهياتي .جك اد ساودارا كيت يڠ ممرلوكن بنتوان ،كيت
ڤرلو سڬرا منولوڠڽ .جاڠنهل كيت برڤورا-ڤورا تيدق منڤق كسوسهن اورڠ ّلءين ،كران
اسالم امت منچال ڤربواتن اين دان مڠݢلرڽ س باݢاي ڤندوس تا اڬام .للا برفرمان:
ﭐﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥ

مقصودڽ :اتهوكه اكمو اورڠ ۲يڠ مندوس تاكن اڬام؟ ايتول اورڠ ۲يڠ مڠهرديق انق
يتمي ،دان تيدق ممربي ماكن كڤد اورڠ ميسكي( .سورة املاعون اايت  1هيڠݢ )3
أكمڤت ،مڠلواركن زاكةِ ،بءيق زاكة فطره ماهوڤون زاكة هرات ،بروقف دان برصدقه.
كسموا اين ادال تڠݢوڠجواب سوس يال ،يڠ داڤت مالتيه ديري كيت منجادي ڤموره،
دان جاءوه درڤد صفة خبيل .سسوڠڬوهڽ ددامل هرات كيت ،اد حق اورڠ ميسكي
يڠ هارو دتوانيكن .س باڬاميان فرمان للا دامل سورة اذلارايت اايت :19
ﲇﲈﲉﲊﲋﲌ

مقصودڽ :دان ڤد هرات ۲مريك( ،اد هباڬي يڠ منجادي) حق اونتوق اورڠ ۲ميسكي
يڠ ممينتا ،دان اونتوق اورڠ ۲ميسكي يڠ مناهن ديري (درڤد ممينتا).
لكمي ،ملقساانكن كواجيڤن نفقه كڤد اهيل لكوارݢ .كيت ڤرلول مڽدايكن بلكن اونتوق
اهيل لكوارڬ س بلوم دان سلڤس كيت منيڠݢل دنيا .جاڠن مسڤاي ايسرتي دان انق۲
كيت هيدوڤ سڠسارا ،دان جاڠن ڤوّل مسڤاي مريك منجادي اورڠ يڠ ممينتا-مينتا.
أكمن ،ڤمميڤي يڠ مڠاݢيه سومرب نݢري دان نݢارا دڠن عاديل دان بيجقسان .ترماسوق
دامل اكتݢوري( )kategoriاين ادال اينس تيتويس اݢام يڠ دبري امانه مڠوتيڤ زاكة دان
مڠاݢهيڽ كڤد ڤرنميا يڠ ّليق.
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چونتوهيهل كڤميڤينن َأ ّم ُري الْ ُمؤ ّم ّني س يدان معر اخلطاب ،يڠ دقيصهكن دامل اتَ ّرخي ّد َم ْشق.
بلياو ݢيݢيه برجالن دمامل هاري منچاري رعيت يڠ الكڤرن .بݢيتو جوݢ خليفه معر
عبد العزيز ،سڤريت يڠ دس بوت دامل كتاب اتَ ّر ُخي الْ ْخلَ َفاء ،هباوا س بلوم بلياو منجادي
خليفه برس ڤروتڽ ،انمون س تهل منجادي خليفه ،بلياو منجادي كورو سهيڠݢ لكهينت
تولڠ روسوقڽ عاقبة ݢيݢيه بربقيت كڤد رعيت .اينيهل چونتوه ڤمميڤي جسايت ،يڠ ڤرلو كيت
تالدين دامل ڤمبنتوقن مشاركت هاري اين.
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
برمسڤنا دڠن هاري ڤمبسمي مكيسكينن انتارابڠسا ڤد  17اوكتوبر ستياڤ اتهون،
ماريهل كيت سام ۲ميقيين َشيعة اسالم ،س باڬاي قاعده ترِبءيق مراوت مس ئهل
مكيسكينن .اوسها اين ممرلوكن كرجاسام يڠ مڽلوروه درڤد مسوا ڤهيق ،رسات قاعده يڠ
ترسوسون ّلݢي بركسن .دامل ما يڠ سام ،جاڠن ڤوّل كيت لوڤا كڤد ساتو ّلݢي
مس ئهل مكيسكينن يڠ لبيه برهباي ،ايءيت مكيسكينن أأخالق دان مكيسكينن بودي ڤكريت.
للا ّ ْيل َولَ ُ ُْك ِّبلْ ُق ْ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 ّاذل ْك ّر الْ َح ّك ْ ّمي َوت َ َقبَ َل
َِب َركَ ُ
للا الْ َع ّظ ْ َمي ّ ْيل َولَ ُ ُْك
الس ّم ْي ُع الْ َع ّل ْ ُميَ .أ ُقِ ْو ُل قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّف ُر َ
ّم ّ ْين َو ّمنْ ُ ُْك ّت َال َوتَ ُه ِان َ ُه ه َُو َ
ات َوالْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي َوالْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
َو ّل َسائّ ّر الْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
ات ْ َال ْح َيا ّء ّم ْْنُ ْم َو ْ َال ْم َو ّات فَ ْاس َت ْغ ّف ُر ْو ُه
ان َ ُه ه َُو الْ َغ ُف ْو ُر َالر ّح ْ ُمي.
ِ
خطبهَكدوا َ
َ
َ
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َشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن
للا َو ْحدَ ُه َّل َ ّ
الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلْ َ 5محدً ا َك ّث ًريا َ َمَك َأ َمرَ .أ ْشهَدُ َأن ل ا َ َل ا َّل ُ
ِ ِ
َس يّدَ انَ َون َ ّبيَنَا ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُلُ .الل َ ُه َم َص ّل َو َس ّ ْل َو َِب ّركْ عَ َل َس ّي ّدانَ ُم َح َمدَ 6وعَ َل
ْصا ّب ّه َأ ْ َْج ّع ْ َيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
أ ّ ّل َو َأ ْ َ
الصا ّد ّق ْ َي.
للا! ّات َ ُق ْوا َ
للاَ 7و ُك ْون ُْوا َم َع َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت للاَ ،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اڬر برڤݢڠ تݢوه كڤد عقيدة اسالمية برترسكن أأهل الس نة
وامجلاعة ،يڠ منجادي وارينث رسول للاﷺْ ،صابت دان اتبعي ،هيڠڬ كڤد كيت
هاري اين .جاݢال هوبوڠن ِبءيق دڠن للا دان سسام ماءنيس .معمورکنهل رومه٢
للا دڠن اس تقامة مالکوکن عبادة ،تر أأواتماڽ صالة فرض برجامعه .نيبﷺ برس بدا:
صَلَةََالَمَاعَ َِةَتَفَضَلََصَلَةََالفَ َِذََبِسَبَعََ َو َِعشََِريَنََدََرجَةََ

(رواه البخاري)ََََََََََ

مقصودڽ :صالة برجامعه ملبهييي صالة سچارا برس نديرين س باڽق  27درجت.

منرب جوݢ برڤسن أأݢر ڤارا جامعه برصرب مماتويه ݢاريس ڤندوان يڠ دتتڤكن أأوليه
ڤهيق بركوا  .حاضريل مكسجد دامل أكداءن بروضوء ،ممباوا جساده س نديري ،دان
ممأاكي ڤليتوڤ موك .ماري ل كيت سام ۲بروسڤادا ،اݢر مسجد ۲كيت تيدق منجادي
لكوسرت (ِ )klusterبرو ،يڠ اكن مڠݢاݢلكن أأوسها مموتوسكن جاڠكينت كوۏيد.19-
ﱧ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯَ 8
ﱨ
ﱢﱣﱤﱥﱦ

اللَهُ َ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 َوعَ َل أ ّل ا ْب َراه ْ َمي ّ ْف ال َعالم ْ َي ان ََك َمح ْي ٌد َم ّج ْي ٌد.
ِ
ِ
ِ
للا 5
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اتَ 9والْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي والْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
اللَهُ َم ا ْغ ّف ْر ّللْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
اتَ ،و َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْ ّ ّْن ْم َو َأ ّل ْف ب َ ْ َي
ُقلُ ْوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ْف ُقلُ ْوهبّ ّ ُم ْاّليْ َم َان َوالْ ّح ْْكَ َة َوثَ ّب ْهتُ ْم عَ َل ّم َ َّّل َر ُس ْو ّل للاﷺ.
ِ
وصا َۏ ُير ْو َ ال ُك ُوروانَ َ ،والغ ََال َءَ ،وا ّمل َح َنَ ،وال ّف َ َنت،
اللَهُ َم ادفَ ْع َعنا ال َب َالءَ ،وال َو َِبء ،خ ُُص ً
َما َظه ََر ّم ْْنَا َو َما ب َ َط َنَ ،ع ْن ب َ َ ّلانَ ه ََذا خ ََاصةَ ،و َعن َسائّ ّر بُ ْ َلان عَا َمةَ ،اي َأ ْر َح َم َالر ّ ّ
امحي.
السلْ َطان نَ ْز ّرين ُم ّع ُّز ّالين َشاه ا ْب ّن الْ َم ْر ُحوم ُسلْ َطان أأ ْزل َن ُم ّح ُّب
َاللَهُ َم َأ ْص ّل ْح ُسلْ َطانَنَا ُّ
ّالين َشاه َالْ َم ْغ ُف ْو ُر َلَُ ،وت َُوا ْن ُكو َز َارا َسا ّل ْميَ َ ،مَك ن َ ْسأَ ُ َل َأ ْن ت ُْص ّل َح َأئّ َم َتنَا َو ُو َّل َة ُأ ُم ْو ّرانَ ،
َوا ْج َع ْل ّو َّليَتَنَا ّف ْي َم ْن خَافَ َك َوات َ َقاكَ َاي َر َب الْ َعال َ ّم ْ َي.
َربَنَا أ ّتنَا ّف الُّ نْ َيا َح َس نَ ًة َو ّف ْال ّخ َر ّة َح َس َن ًة َو ّقنَا عَ َذ َاب النَ ّار.
فَ َيا ّع َبا َد ّ
للا يَأْ ُم ُر ِّبلْ َع ْد ّل َو ْ ّأال ْح َس ّان َوايْ َتا ّء ّذي الْ ُق ْر ََب َويَ ْْنَي َع ّن الْ َف ْحشَ ا ّء
للا ،ا َن َ
والْ ُم ْن َك ّر والْب ْغ ّي ِ ي َ ّع ُظ ُ ُْك ل َ َعل َ ُ ُْك ت ََذكَر ْو َن .فَ ْاذ ُكر ْوا َِ
للا الْ َع ّظ ْ َمي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْك َو ْاش ُك ُر ْو ُه عَ َل ّن َع ّمهّ
َ
ُ
ُ
َ َ
يَ ّزد ُ ُْْك َو ْاسأَلُ ْو ُه ّم ْن فَ ْض ّ ّهل يُ ْع ّط ُ ُْك َو َ ّذل ْك ُر ّ
للا ي َ ْع َ ُل َما ت َْصنَ ُع ْو َن.
للا َأ ْك َ ُربَ ،و ُ
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