خطبه مجعة

" ابڬامين مٌچًَذايئ رسول صىل هللا ػَََ وسمل "
اوًََ :
أس خاذ حاج محمد هور بن حاج محمد سؼد
دلكوارهن اوًََ :
هباڬني دغوٍ
جابنت حال إحوال اڬام إسالم
ىڬري كدح داراألمان

(( ابڬامين مٌچًَذايئ رسول هللا صىل هللا ػَََ وسمل ))
اًَْ َح ْم ُد ِهلل ذ ِاَّل ْي أَ َم َر ََن ِب َم َح ذب ِخ َِ َو َم َح ذب ِة َر ُس ْو ِ ِِل َو ِ َِجا ٍد ِِف َس ِب ِْ ِ ِِل ،أَ ْشِ َُد
َشًْ َم َ ُِلَ ،نخَ َب َر ْ َْحخَ َُ اخلَ ذاص َة ٌِ ذ َِّل ٍْ َن ًَد ذ ِب ُؼ ْو َن
أَ ْن ََل إ َ َِِل إ ذَِل ُ
هللا َو ْح َد ٍُ ََل َ ِ
َر ُس ْو َ ُِلَ ،وأَ ْشِ َُد أَ ذن ُم َح ذم ًدا َغ ْب ُد ٍُ َو َر ُس ْو ُ ُِل ذ ِاَّل ْي ػَ ذ َمل ُأ ذمذَ َُ َس ِب ِْ َي اًِْ َُدى
اًس َال َم ِة ،اٌََذُِ ذم َص ِّي َو َس ِّ ْمل َو َاب ِركْ ػَ َىل َغ ْب ُدكَ َو ُر ُس ْو ِ َِل َس َِّ ِد ََن ُم َح ذم ٍد
َو ذ
َوػَ َىل ِ ِ
آِل َوأَ ْ َ
ْصا ِب َِ َو ُ ِّ
ُك َم ْن َس َار ػَ َىل َط ِرًْلَ ِذ َِ َو َ َْن ِج َِ .
هللا َوأَ ِط َْ ُؼ ْو ٍُ َ ،و َرا ِك ُبو ٍُ َو ََل
اِض ْو َن ! ِاث ُذلوا َ
أَ ذما ب َ ْؼ ُد  ،فَِاَ أَ هُّيَا ْاحلَ ِ ُ
ث ُ ْؼ ُص ْو ٍُ .
س َدڠ مجؼة ًڠ درْحيت هللا
برثلواِل نڤد هللا س بحاهَ وثؼاىل ،دڠن چارا مٌچاري جاًن رسات
بروسِا اڬر داڤت هَت مٌچًَذاٍڽ ،هران ُاڽ دڠن جاًن دمىني ابروِل
هَت اهن مراسا مودٍ دان رًڠن اوهخوق مَلساَنهن ثُذَ ڤرًًهتڽ دان
مٌَڠڬَىن حڬَ َلرڠنً ،ڠ مان اكدأن دمىني مروڤاهن اساس ابڬي
مٌچاڤاي درجت ثلوى.
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هَين بوًن ربَع األول موچنول َلڬي .دوا بَس ربَع األول دامل اتُون
ڬاجَ زمان دُوًو ،برثڤنت دڠن دوا ڤوًوٍ اڤرًي اتُون  775مس َحى،
ُاري ازيني وكذو صبحڽ َلُريِل سأورڠ ڤوحراً ،ڠ مان دڠن الكُريىڽ
مٌجادي رْحة نڤد سَوروٍ ػامل .ڤرتا اًت اايًخِل جوجنوڠن هَت هيب
محمد صىل هللا ػَََ وسمل.
اوًََ ًڠ دمىني ،اوًڠ اتُون الكُرين بڬِيدا صىل هللا ػَََ وسمل
بوهن سِاج واجب ابڬي اومت اسالم ممڤرإًڠخڽي ،رسات ممڤرهباروءي
اميان هَت نڤد بڬِيدا ،ماِل اورڠ-اورڠ بوهن اسالم دان سَورٍ خمَوق
هللا جوڬ واجر ثوروت سام بربوات دمىني ،هران رْحة الكُرين
بڬِيدا دان اڬام ًڠ دابواڽ مرًم جوڬ مراسائڽي.
ابڬي هَت اومت اسالم بوهن سِاج واجب مرهوڠ هبالنڠ مڠحَايت
جسارٍ َُدوڤ بڬِيدا صىل هللا ػَََ وسمل ،ماِل هَت جوڬ واجب
مٌچاري جاًن اڬر داڤت مڽًَذائڽي دڠن سڤٌوٍ جِوا راڬ هَت ،هران
دڠن دمىني ابروِل رًڠن دان مودٍ اوهخوق مماثويه سڬاَل اجرن ًڠ
دابوا اوًََ بڬِيدا.
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س َدڠ مجؼة ًڠ مََا
چِيخا نڤد هللا دان رسوًڽ مروڤاهن هرڠاك ڤراتمً ،ڠ واجب دبٌُا
اوهخوق مٌداڤت هرًضأن ندواڽً ،بََ درڤد هَت ممبٌُا چِيخا هَت
حرُادڤ خمَوق-خمَوق هللا ًڠ َلٍن.
فرمان هللا :

( سورة اًخوبَ أًة ) 46
ملصودڽ  :اكاتويِل )واُاي محمد) جم ابڤ-ابڤ اكمو دان اهق-اهق
اكمو دان ساودارا اكمو دان اسرتي-اسرتي اكمو (ااتو سوايم-سوايم
اكمو) دان كوم لكوارڬ اكمو دان ُرات بيدا ًڠ اكمو اوسِاهن دان
ڤرهَاڬاءن ًڠ اكمو بميبڠ اهن مروسوت دان رومَ-رومَ متڤت ثَڠڬي ًڠ
اكمو سواكيئ (جم مسواڽ اًت) مٌجادي ڤراكرا ًڠ
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اكمو چِيخايئ ًبََ درڤد هللا دان رسوًڽ دان (درڤد) برِجاد اوهخوق
اڬامڽ مم ثوڠڬوِل سَِڠڬ هللا مٌداثڠىن نڤوثوسڽن (ػذاب
س َلساڽ) هران هللا ثَدق اهن ممربي ڤذوجنوق نڤد اورڠ-اورڠ ًڠ
فاس َق.
درڤد ڤوثوڠن اايت اٍن ،جَسِل مٌوجنوكىن هباوا هَت اومت
اسالم واجب مٌچًَذايئ هللا دان رسوًڽ رسات برِجاد دجاًڽن ًبََ
درڤد هَت چِيخاهن بيدا-بيدا َلٍن ًڠ برادا دسلكَََڠ هَت .ممرب ُاري
اٍن اهن مٌومڤوهن ُوراٍن رًڠىس حرُادڤ چارا-چارا مٌچًَذايئ رسول
هللا صىل هللا ػَََ وسمل.
س بدا هيب محمد صىل هللا ػَََ وسمل ََ " :ل ًُ ْؤ ِم ُن أَ َح ُد ُمك َح ذَّت أَ ُن ْو َن
أَ َح ذب ِإً َ َْ َِ ِم ْن َو َ َِل ٍِ َو َو ْا ِ َِل ٍِ َواًيذ ِاس أَ ْ َمج ِؼ ْ َني "
ملصودڽ  " :ثَاد مسڤورَن اميان سساورڠ اكمو سَِڠڬ اداِل اهو ًبََ
اكس ََ نڤداڽ درڤد اهلڽ دان ابڤاڽ دان سلكني مأويس َلٍن".
حدًر اٍن ممنبَ كوات َلڬي ارُن اوهخوق هَت چِيخاهن رسول
هللا صىل هللا ػَََ وسمل ًبََ درڤد هَت چِيخاهن س َاڤا سِاج
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خمَوق هللا ًڠ َلًڽن .مڠاڤىَ دمىني؟ هران رسول هللا صىل هللا ػَََ
وسمل ثِل برجاس برس حرُادڤ هَت ًڠ سودٍ ثًذو ثَدق اد س َاڤا ڤون
ًڠ ممڤو اوهخوق ممباًس جاس برسڽ اًت ،بڬِيدا ثِل برجاي مڠمباًَىن
هَت نڤد هكأوس َأن ًڠ س برن ،سالٍن درڤد مٌوجنوق جاًن سالمت
ددهَا دان اخرية.
اًلرءان اًىرمي ًڠ هَت حرميا درڤد هللا س بحاهَ وثؼاىل اداِل س بواٍ
نخاب ًڠ ًڠىڤ رساب رسبڽي سَِڠڬن غبدهللا ابن غباس رىض هللا
غهنٌل براكت  " :اهداٍڽ اهو وَِالڠن اتيل اكسوت وسچاي اهو اهن
مٌچارٍڽ ددامل اًلرءان" .اًلرءان ممبميبَڠ هَت وجاًن اڬام ًڠ برن،
ممڤرويَىن ثوُن ًڠ برن .نٌلجوان دهَا ُاري اٍن دان اهن داثڠ اداِل
برڤلس َىن دڠن فورموَل-فورموَل( )Formulaدرڤد اًلرءان ،نخاب
اڬوڠ اٍن دسوهوڠ ڤوَل اوًََ احلدًر اًرشًف ًڠ جوڬ وحِو درڤد
هللا س بحاهَ وثؼاىل.
فرمان هللا :
( سورة اًيجم  :اًة ) 6-5
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ًڠ برملصود  :دان اي ثَدق ممڤراكاتهن (سسواثو ًڠ برُوبوڠ دڠن اڬام
اسالم) مٌوروت نٌلُوان دان ڤٌداڤڽت س يدٍري.سڬاَل ًڠ دڤراكاتهن
اًت (سام اد اًلرءان اثو حدًر) ثَدق َلٍن مالءًيىن وحِو ًڠ
دوحِوهن نڤداڽ.
س َدڠ مجؼة ًڠ دحرميت
اڤانَ ًڠ ڤاثوت هَت َلهوهن دان ابڬامياَننَ چاراڽ ًڠ مس يت
داوسِاهن ابڬي ممنڤذىن هَت س باڬى اورڠ ًڠ برن-برن چِيخاهن رسول
هللا صىل هللا ػَََ وسمل؟
ڤراتم :
هَت ُيدكِل برغٌلل دان مڠَىوت سوڠڬوٍ-سوڠڬوٍ سڬاَل
حىوم حاكم ًڠ دابوا اوًََ بڬِيدا رسول هللا صىل هللا ػَََ وسمل
جاڠن ساكيل-اكيل دثَڠڬَىن اثو درًڠيىن دان جاڠن جوڬ هَت
ڤرثَاكٍىن اڤ جوڬ اجارن بڬِيدا والاوڤون حرداڤت جوڬ ڤراكرا ًڠ
ثَدق حرچاڤاي اوًََ غلي فِىرين هَت ،دان ثَدق سسواي دڠن
وِيدق هَت.
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اوهخوق برغٌلل ػَمو-ػَمو اسالم ًڠ دابوا اوًََ هيب محمد صىل هللا
ػَََ وسمل ،ثَدكِل سوسَ ساڠت ،اصَىن هَت راجني بالجر .هللا
س بحاهَ وثؼاىل ثِل ممربي إًِام نڤد چردًق ڤٌداي اسالم زمان دُوًو
ًڠ برثٌُدق س باڬاي جوروحرا اڬامَ ،لًومرًم مرنواك َلدڠ ػَمو اسالم
ًڠ هما ًواس اًت درڤد اًلرءان دان احلدًر رسات إجٌلع ػٌَلءَ ،لًو
حربًذوكِل ثَڬ جٌُس ػَمو ًڠ مس يت دڤالجري اوًََ ثَاڤ-ثَاڤ
اورڠ ملكف اوهخوق مڽمڤورَنهن ڤڬاڠن اڬامڽ .ػَمو-ػَمو حرس بوت
اايِل :
ڤراتمڽ :ػَمو ثوحِد ،اوهخوق مڠيايل هللا دان روهون-روهون اميان
ًڠ َلٍن ،ندواڽ  :ػَمو فلَ ،اوهخوق مڽَس َىن سڬاَل اوروسن
َُدوڤ هَت ددهَا اٍن حرماسوكِل غبادٍ نڤد هللا ثؼاىل ،دان ًڠ
ثصوف ،ابڬي مٌجاڬ ُايت سوڤاي برس ََ درڤدا
نخَڬاڽ  :ػَمو ّ
ڤڽاهَت-ڤڽاهَت داملن اڬر سڬاَل غٌلًن هَت سٌلت-سٌلت هران هللا
ثؼاىل .ػَمو-ػَمو اٍن ُيدكِل دثوهخوت سىوراڠ-هورڠڽ سَساي
اتُڤ فرض ػني .دمسڤِڠ اًت اومت اسالم ثَدق بوًََ ًوڤا دان
مڠمبَي مودٍ حرُادڤ ػَمو-ػَمو فرض نفاًَ ًڠ دوِيديق ابڬي ممبًذو
ػَمو فرض ػني.
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س خِل هَت مڠهتوي ػَمو-ػَمو حرس بوت هكودٍن هَت معَىن
سڤريت ًڠ دوِيديق اوًََ مذُب-مذُب ًڠ هَت اٍىويت دان هَت
ڤَهياراڽ درڤد حرڬََيچري وجاًن ًڠ ساِل دان مڽََوًڠ ،مم ابروِل هَت
داڤت دماسوكىن ندامل اورڬاهُسايس) (organisasiاورڠ ًڠ برن-برن
“چِيخاهن رسول هللا صىل هللا ػَََ وسمل"
ًڠ ندوا :
ُيدكِل هَت برسوڠڬوٍ-سوڠڬوٍ ممڤراتُيىن اجارن اسالم ًڠ
س برن دڠن اڤ سِاج ،ديم مٌجاڬڽ درڤد داوبَ دڤِيدا دان دسََوًڠ
ًڠ بوًََ مروسلىن سرتونخور) )strukturاڬام هَت ًڠ اصًل ًڠ مان
نڬِاحن نأرٍ اٍن ثِل موَل دس َربهن دان مٌداڤت مسبوحن درڤد مرًم
ًڠ چِخَق ػَمو اڬامڽ رسات برمِيت مٌچاري جاًن مودٍ.
اًس يذَ وادلاػة ،دان
دىڬارا هَت ،هَت اداِل ڤڠَىوت اًرين أُي ُ
حىوم فلة برمذُب إمام اًشافؼي ،برڤڬڠ حڬوُِل اًرين حرس بوت،
نچواًَِل دامل برباڤ مس ئِل ًڠ دبرنهن هَت اهخوق برثلََد اثو مس ئِل-
مس ئِل هبارو ًڠ ثَدق حرإٍىت دڠن اًلرءان دان احلدًر دان اجهتاد
كطؼى ،مم بوٍهيِل ػٌَلء-ػٌَلء هَت برإجهتاد
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مٌيخوهن حىوم حاكمڽ.
رسول هللا صىل هللا ػَََ وسمل ثِل برڤسن اڬر هَت برڤڬڠ حڬوٍ
دڠن سڬاَل اجارن ًڠ دمسڤأٍىڽن دڠن س بداڽ  " :اَملُمت َ ِّس ُم ب ُِسً ذ َِّت
ِغ ْي َد فَ َسا ِد ُأ ذم َِّت َ ُِل أَ ْج ُر َشِِ َْ ٍد "
ملصودڽ  ":اورڠ-اورڠ ًڠ برڤڬڠ حڬوٍ دڠن س يَّ هو (اجرن س برنهو)
نخَم راماي اومذىو ًڠ روسق (مڽََوًڠ) ابڬڽي ڤاُال اورڠ مايت
شَِد"
ًڠ نخَڬ :
ُيدكِل سام-سام هَت ممڤراتُيىن هبيارن دان هسوچني رسات
هوًباوأن أخالق جوجنوڠن هَت هيب محمد صىل هللا ػَََ وسمل درڤدا
ڤٌداڠن-ڤٌداڠن جاُت دان ساراىن-ساراىن ًڠ مڠَِيا رسول هللا صىل
هللا ػَََ وسمل اًت ُيدكِل هَت ثڠىُسىن دڠن اڤ جوا چارا
ساكًَڤون ،هران اخري-اخري اٍن موچنول سڬََيدري مأويس ًڠ مڠاهو
ڤٌداي دان بَجق ڤدحال س برنڽ امت چِخَق ػَمو اڬامڽ ،مرًم اٍن
ثِل مڽَبارهن ڤٌداڤت مرًم هباوا هيب محمد صىل هللا ػَََ وسمل اًت
اداِل هيب ابڬي اومت غرب سٌلسڽ
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سِاج ،بڬِيدا اورڠ بَاسا ًڠ بوًََ ساِل دان س ََڤ ،بڬِيداِل ًڠ
مٌچَڤذا اًلرءان بوهن درڤد هللا س بحاهَ وثؼاىل دان مامچ-مامچ َلڬي
ثوٌُلُن ًڠ ثَدق برن دان مرهدُىن طراف هراسوًن بڬِيدا صىل هللا
ػَََ وسمل ًڠ مؼصوم اًت.
مرًم اٍن مڽرو اورڠ راماي اڬر مڠڬوَن غلي فِىرين سٌلت-
سٌلت ًڠ ڤد ڤٌداڤت مرًم اي مروڤاهن وحِو جوڬ دان سڬاَل
سواثو ُيدكِل دڤرحميبڠىن دڠن اساس حق اسايس مأويس ،دزمان
َلڠَت حربوك اٍن دسوهوڠ دڠن مِداي-مِداي سوش َال ()ً sosialڠ
مَميڤَ رواٍ ،مم دغَة-دغَة سوڠسڠ اٍن مودٍ دس َرب دان مٌداڤت
مسبوحن اورڠ-اورڠ حرثًذو .اداِل مٌجادي هواجِڤن نڤد ڤمرًًذَ دان
چردًق ڤٌداي اسالم ابڬي ممبيدوڠ ڬجاَل-ڬجاَل بوروق اٍن اڬر اهق
چوچو هَت ثَدق حرڤڠاروٍ دڠن دغَة سوڠسڠ اًت ًڠ بوًََ ممباوا
مرًم حرسوڠىور لكمبَ هسساحن ،هران روسق غلِدة ،روسق َشًؼة
دان روسق اخالق .
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س َدڠ مجؼة ًڠ براميان
درڤد ُورااين رًڠىس اًت اتدي ،داڤذِل هَت فِم هباوا بَومِل
َلڬي هَت مسڤاي نڤد چِيخاهن رسول هللا صىل هللا ػَََ وسمل
س برنڽ جم ُاڽ دڠن مڠاداهن ڤرُميڤوىن-ڤرُميڤوىن حرثًذو دڠن اچارا-
اچارا حرثًذو اجس َنم " َم َح ذب ُة ذاًر ُس ْو ِل" ثيڤا دسوسويل دڠن غٌلًن-غٌلًن
سڤريت ًڠ دُوراٍىن اوًََ مميرب ُاري اٍن .راماي برڤٌداڤت هباوا
اچارا حرس بوت سأهن-اهن مريًڤ نڤد َُبورن سٌلت-سٌلت.
دمىِيِل رًڠىسن ،س باڬى ڤدومن اهخوق مٌجادٍىن هَت اورڠ ًڠ
چِيخاهن رسول هللا صىل هللا ػَََ وسمل دان ممميڤني هَت اڬر ممودٍ
دان مڽيڠىن هَت دامل مَلساَنهن اڤ ًڠ دسوروٍ دان مٌڠڬَىن اڤ
ًڠ دَلرڠ اوًََ بڬِيدا رسول هللا صىل هللا ػَََ وسمل ًڠ سودٍ ثًذو
اهن مڠأوهخوڠىن هَت ددهَا دان داخرية.
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اوًََ ًڠ دمىني مارًِل برسام-سام هَت مرايًُساس َىن
)(merealisasikanإٌيس خطبة هَت ُاري اٍن ،موڬا-موڬا هَت
دس ياراٍىن س باڬاي اورڠ ًڠ بخول-بخول چِيخاهن رسول هللا صىل هللا
ػَََ وسمل دان رسول هللا صىل هللا ػَََ وسمل جوڬ مڠاهويئ دان
مرنميا چِيخا هَت حرُادڤ ابڬيدا صىل هللا ػَََ وسمل.

( سورة ال معران أًة ) 53 :
ملصودڽ  :اكاتويِل (واُاي محمد) ،جم برن اكمو مڠاس هييي هللا مم
اٍىوثَِل داهو ،وسچاي هللا مڠاس هييي اكمو ،رسات مڠمڤوىىن دوسا-
دوسا اكمو دان (اًڠخِل) ،هللا امت مڠمڤون َلڬي امت مڠاس هياين.
ون َس ِب ِْ َ َ
َل َو َس ِب ِْ َي
ون َر ُس ْو َ َِل َوًَد ذ ِب ُؼ َ
اٌََُِذم ا ْج َؼَْياَ ِم َن ذ ِاَّل ٍَن ُ ُِي هبوه َ َم َو ُ ُِيبه َ
َر ُس ِو ِ َِل  ،آمني َاي َر ذب اً َؼامل َ ِ َني .
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رآن اً َؼ ِظ ِمي َ ،وه َ َف َؼ ِين َوإ َِاي ُمك ِبٌلَ ِفِ َِ ِم َن
َاب َركَ ُ
هللا ِيل َوًَ ُنك ِىف ْاًلَ ِ
َمي .
اًس ِمَ ُع اً َؼ ِ ٌ
َاأل َاي ِت َو َ ِاَّل ّهر احل َ ِىمي َ ،وثَلَبذ َي ِم ِّ ْين َو ِمٌْ ُنك ِث َال َوث َ َُ ِإه ذ َُ ُُ َو ذ
هللا اً َؼ ِظ َمي ِيل َو ُ ْ
أَ ُك ُ
ًنك َو ًِ َسائِ ِر اً َ ُم ْس َِ ِم َني
ول كَ ِوىل َُذا َوأَ ْس َخ ْغ ِف ُر َ
ات َواملُؤ ِم ٌِ َني َواملُؤ ِم ِ
َوامل ُ ْسَ ِم ِ
ٌات  ،فَ ْاس خَ ْغ ِف ُر ْو ٍُ ،فَِاَ فَ ْو َز امل ُ ْس خَ ْغ ِف ِر ٍَن َو َاي
َ َجنا َة اًخذائِب َِني .
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