
Page 1 of 15 
 

 تاجوق : انچامن سكوالريسما ترهادف دنيا اسالم
  ُ ُ ، هللُا َأْكَبر ُ ، هللُا َأْكَبر  هللُا َأْكَبر

 ُ ُ ، هللُا َأْكَبر ُ ، هللُا َأْكَبر  هللُا َأْكَبر

، ُ ُ ، هللُا َأْكَبر ُ ، هللُا َأْكَبر  هللُا َأْكَبر

ا  ا و احلرْمُدِ هلِل كرِثْْيً ُ كرِبْْيً َأِصْيالهللُا َأْكَبر ًة ور انر هللِا بُْكرر ْبحر س ُ فذقرنرا   ور ى ور ِ . احلرْمُدِ هلِل اَّلذ

ِقيراِمِه. انر ور ضر مر ْينر فراُزْوا ِبِصيراِم رر ِ ا اليرْومر فرْرًحا ِلِعبراِدِه الُمتذِقْْير اَّلذ لر هذر عر جر ِتِه . ور َأْشهرُد  ِلِعبرادر ور

َأْشهرُد َأنذ س ر  ال هللُا ور
ِ
هلر ا
ِ
.َأْن ال ا ُسْوهُلُ رر ْبُدُه ور ًدا عر مذ َنر ُمحر ِرْك عرىلر   ِيِّدر َبر ْ ور ِِلِّ سر ِلِّ ور اللِّهُمذ صر

ْينِ  رْوِم اِلِّ َلر ي
ِ
اٍن ا ْحسر

ِ
هُْم َِب ْن ترِبعر مر اِبِه ور َأْْصر عرىلر أ هِلِ ور ٍد ور مذ ِيِِّدَنر ُمحر  .  س ر

رْعدُ    ا ب ذُقْوا هللار   َأمذ را املُْسِلُمْونر ات َأنُُْتْ ُمْسِلُمْونر  فريرا َأُّيه ال ور
ِ
رُوتُنذ ا المت قذ تُقراِتِه ور  حر

 اخواين املسلمْي،

برتكبْي دان برحتميد ديم مڠأ  ݢوڠكن هللا س بحان وتعاَل دان مڽااتکن  ٢ماريهل کيت سام

شکور کيت يڠ تيدق ترهيڠݢ کڤداڽ يڠ تهل مڠورنياکن کڤد کيت نعمة اونتوق  راس

مڠهْيوڤ اودارا سݢر ڤد ڤاݢي هاري راي عيدالفطر يڠ اينده اين. سسوڠݢوهڽ نعمة اين 

امت تراس ددامل هايت َبݢي سس ياڤا يڠ برجاي ماللؤي ڤروسيس ڤڽوچْي جيوا دامل 

ڽ . سسوڠݢوهڽ بولن رمضان يڠ تهل برن -مدرسة رمضان س بولن يڠ اللو دڠن س برن

-يڠ براميان سهيڠݢ مريک برچيتا ٢براللو منيڠݢلکن کسن يڠ امت کتارا ددامل هايت اورڠ

 چيتا اݢر هللا جاديکن کسلوروهن بيلڠن بولن دان هاري اداهل س باݢاي بولن رمضان.

نعمة هاري راي يڠ كيت كچاڤي هاري اين جوڬ مروڤاكن ساتو انوڬره دان جوڬ 

ڤاكن ساتو عباده يڠ برس. اي اداهل هديه درڤد هللا اڬر كيت تيدق مجو دامل مالكوكن مرو

عباده س تهل برڤنت هلل برڤواسا سالما س بولن. اداهل منجادي فطره مأ نيس مراسا ڬمبْيا 
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دڠن ڤمَبين دان هديه هبكن اي داڤت ممَبي ساتو سامڠت َبرو دان مڽڬركن مكبايل 

مرنوسكن ڤرجالنن عبودية سهيڠڬهل دتيك برمتو دڠن هللا جيوا يڠ لسو اونتوق مكبايل 

س بحان وتعاَل. مسوڬ هللا س بحان وتعاَل ممنبه نعمة ترس بوت كڤد كيت دان ممنڤتكن 

 كيت داكلڠن مريك يڠ برشكور داتس سڬاال نعمڽت.

 هللا س بحان وتعاَل برفرمان:

نذ 
ِ
لرِِئْ كرفرْرُُتْ ا نذُُكْ ور َِزيدر كرْرُُتْ َلر ِديد   لرِِئْ شر اِِب لرشر  عرذر

يڠ برمقصود :"سكْياڽ اكمو برشكور كڤد هللا نسچاي اكو اكن متهبكنكن كڤدامو نعمتكو 

 دان سكْياڽ اكمو كفر،مك سسوڠڬوهڽ عذابكو امت كراس"

 (7: ميهاربا ةروس)

 اخواين املسلمْي، 

ارا هيدوڤ اومة اسالم واجب ميقيين هباوا اسالم يڠ دَبوا اوهل رسول هللا اداهل ساتو چ

يڠ تربأ يق دان جاوه لبيه مليا دري اڬام دان چارا هيدوڤ ساليڽن. اين ترماسوقهل دامل 

مراايكن سسواتو ڤرايأ ن يڠ جوڬ مروڤاكن رشيعة هللا س بحان وتعاَل. س يدَن أ نس 

 مروايتكن :

كنِّا قِدم رسول هللا املدينةر وهلم يومان يلعبون فهيام قال: ))ما هذان اليومان؟(( قالوا: 

لرُك هللا خًْيا مهنام: يومر اَل حضى ويوم الفطر((  نلعب فهيام يف اجلاهليِّة، فقال: ))قد َأبْدر

يڠ برمقصود :"رسول هللا داتڠ مكدينه دان ڤندودوق مدينه ممڤوڽأ ي دوا هاري يڠ مان  

مريك برسواك راي ڤدڽ. اللو بڬيندا براتڽ اڤاكه دوا هاري ايت؟ مريك منجواب: اكيم 

 راي ڤد دوا هاري ايت ڤد زمان جاهلية. مك رسول هللا ڤون برس بدا: برسواك

دواڽ ااييت -سسوڠڬوهڽ هللا تهل مڠڬنتيكن َبڬي اكمو هاري يڠ لبيه َبءيق دري كدوا

 هاري عيد الفطر دان هاري عيد الاحضى"
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 )رواية أ بو داود دان النسايئ(

ان وتعاَل دڠن مڠأ يرتكن جسرتو، ماريهل كيت برهاري راي مڠيكوت رشيعة هللا س بح 

مزنايريه، -معافن، زايره-هوبوڠن ڤرسودارأ ن دان صةل الرمح سسام سودارا، برمعاف

كوجنوڠ مڠوجنوڠ انتارا ساتو سام الين دمسڤيڠ ممَبيكن ڤرتولوڠن كڤد مريك يڠ برادا دامل 

كسوسهن. بڬيتو جوڬ جاڠن كيت ملوڤاكن نصيب سودارا كيت اومت اسالم يڠ برادا 

نڬارا يڠ سداڠ داويج هللا دڠن ڤنينداسن ڬولوڠن يڠ ظالمي سهيڠڬ اد يڠ كهيلڠن  دلوار

سودارا مارا دان ايبو َبڤ. اڤاكه نصيب مريك ڤد ماس ساكرڠ دان چوَبهل كيت برفيكْي 

جسنق سكْياڽ كيت برادا دمتڤت مريك، مك اڤاكه يڠ كيت اكن راسا؟ رسول هللا صىل 

 هللا عليه وسِل تهل برس بدا:

ذ بأ مِر املسلمْي فليس ميِنِّ  منْ   مل ُّيُتر

 أ ورڠ أ سالم مك دي بوكن دريكو" -"سس ياڤ يڠ تيداق ڤدويل تنتڠ أ روسن أ ورڠ

دمسڤيڠ ايت، جاڠنهل ڤوال كيت لوڤا اونتوق بردعا اڬر سڬاال عاملن يڠ كيت الكوكن ددامل 

امل مرنوسكن بولن رمضان دترميا اوهل هللا س بحان وتعاَل دان دكورنياكن صفة اس تقامه د

عباده ترس بوت سرتوسڽ منيڠكتكن اتهڤ كتقوأ ن كيت كڤد هللا س بحان وتعاَل. -عباده

جاڠنهل ڤوال كيت منجادي س باهاڬْي درڤد مأ نيس يڠ هاڽ سيبوق برڤيس تا عباده ددامل 

بولن رمضان دڠن قيام الليل دان تالوة القرءان َنمون بيال برأ خْيڽ رمضان مك القرءان 

لبيه الڬي منجاديكن هاري راي س باڬاي -دان قيام الليل انته كامن. لبيه تيدق الڬي دَبچ

جمليس معصية دڠن ڤرمچڤوران بيبس لاليك دان ڤرمڤوان دان هيبوران يڠ مالاليكن 

 سهيڠڬ مسجد تيدق الڬي دڤدوليكن.

 ُ ُ ، هللُا َأْكَبر ُ ، هللُا َأْكَبر  هللُا َأْكَبر

 ُ ُ ، هللُا َأْكَبر ُ ، هللُا َأْكَبر  هللُا َأْكَبر
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، وهلل امحلد ُ ُ ، هللُا َأْكَبر ُ ، هللُا َأْكَبر  هللُا َأْكَبر

 اخواين املسلمْي،

 

توڬس اونتوق منطاعيت هللا تيدق اكن برأ خْي سالڬي مان كيت دڬلر س باڬاي انسان 

طاعة كڤد هللا اايهل  ملكف دان سالڬي عقل كيت برفوڠيس رسات ڽاوا كيت ماس يه ادا.

حكوم هللا. كطاعنت -ملقساَنكن ڤرينته هللا دان منجأ ويه الرڠڽن دڠن منجوجنوڠ حكوم

سكجڤ سهاج ااتو مڠمبيل س باهاڬْي دڠن -كڤد هللا تيدق بوليه برموس مي دان سكجڤ

 منيڠڬلكن س باهاڬْي يڠ الين هبكن اي هندقهل برتروسن مسڤايهل مايت. فرمان هللا:

 

اْعُبْد  رأِْتيركر الْيرِقْيُ ور َّتذ ي ذكر حر ب  رر

يڠ برمقصود :"مسهبهل توهمنو سهيڠڬهل دان مسهبهل توهمنو، سهيڠݢ داتڠ کڤدامو يقْي 

 )كامتْي(."

 (99)سورة احلجر:

 

سلوروه اومت اسالم ڤوال واجب برساتو دان برڤڬڠ دڠن اتيل هللا يأ يت ا سالم رسات 

اڤ جوا ك دأ ن ساكليڤون. كيت دالرڠ برڤچه ممڤراتهنكن اڬام هللا س بحان وتعاَل دامل 

 دڠن اريت اكت برسام ڬولوڠن يڠ تيدق ماهو برڤڬڠ دڠن اتيل هللا. فرمان هللا تعاَل:

 

قُوا الر ترفررذ يًعا ور ِ ِ مجر ْبِل اَّللذ اْعترِصُموا ِِبر  ور

 يڠ برمقصود :
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 بهل "-" برڤڬڠهل اكمو مسوا دڠن اتيل هللا دان جاڠنهل اكمو برڤچه

 (301أ ل معران: )سورة

موسوه هللا س نتياس بروسها اونتوق ممچه -اومت اسالم سهاروسڽ سدر هباوا موسوه

بلهكن اومت اسالم دڠن ڤلباڬاي چارا. سام ادا سدر ااتو تيدق سدر كيت ساكرڠ 

سداڠ برهادڤن دڠن ڤلباڬاي جنيس موسوه يڠ ماهو مروسقكن اسالم بأ يق دري لوار 

 مڠيڠتكن كيت اكن هبايڽ ڤرڤچاهن كتيك برهادڤن دڠن ااتو دري دامل. اوليه ايت هللا

 موسوه سڤريت مان يڠ دفرمانكڽن :

 

اِبِر  عر الصذ ر مر نذ اَّللذ
ِ
وا ا اْصَِبُ بر ِرحُيُُكْ ور ترْذهر لُوا ور الر ترنرازرُعوا فرترْفشر ُ ور ُسوهلر رر ر ور َأِطيُعوا اَّللذ  ينر ور

 يڠ برمقصود :

بنتاهن. اكالو تيداق -رسولڽ دان جاڠنهل اكمو بربنتاه" دان طاعتهل اكمو كڤد هللا دان 

اكمو منجادي مله سامڠت دان هيلڠ كقواتن دان صَبهل ) مڠهدايف سݢاال كسواكران دڠن 

 أ ورڠ يڠ صَب"-چاكل هايت( سسوڠكوهڽ هللا رسات أ ورڠ

 (64)سورة الانفال:

 

ان ممڤراتهنكن عقيبة س يكڤ اومت ا سالم س نديري يڠ تياد كامهوان دامل ممڤرجواڠكن د

سوڠڬوه مك اومت اسالم منجادي مله دان -أ جاران اسالم يڠ س برنڽ دڠن برسوڠڬوه

دڠن مودهڽ منجادي َبهن مأ ينن ڬولوڠن نرصاين دان ُّيودي. بڬيتو راماي اومت اسالم 

يڠ ماس يه الڬي لياك دڠن اوروسن كدنيأ ن سهيڠڬ منيڠڬلكن اخْية، تڠڬِل دامل معصية 

مڠاَبيكن رومه هللا سهيڠڬ ادا يڠ هاڽ منجڠوقڽ ساكيل مسيڠڬو دان منيڠڬلكن صالة، 

ڬولوڠن   سهاج أ ونتوق صالة مجعة دان ڤد هاري راي سهاج. بڬيتو جوڬ تيداق كوراڠ
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بنته دامل ڤراكرا خالفية يڠ مروڬيكن ماس دان ڤلباڬاي الڬي -يڠ سيبوق برتڠكر دان بربنته

 َب ڤد هاري اين.ڤڽاكيت يڠ امت َبڽق اونتوق دس بوتكن اوليه من

 

 اخواين املسلمْي،

 

نڬارا اومت اسالم منجادي سارسن موسوه -ڤد هاري اين جوڬ كيت ملهيت نڬارا

الين نڬارا -اسالم. جاكالو ڤد ابد يڠ اللو، بوسنيا، عراق، أ فغانس تان، ڤاكس تان دان الين

.  منجادي مڠسا، مك ڤد هاري اين ماريهل كيت لهيت اڤ يڠ مريك الكوكن ڤد نڬارا اير ِشْْيِ

تيدق كتيڠڬالن جوڬ مرص يڠ دڤورق ڤرانداكن اوليه امرياك لعنة هللا. ڤارا ڤمميڤْي نڬارا 

اسالم يڠ الين تيدق مسوا بوليه دهارڤ هبكن ترداڤت ڤوال ڤارا ڤمميڤْي يڠ مڽوكوڠ اوسها 

بونياك مريك داڤت مڠلككن كواس ساكليڤون  -امرياك دان ُّيودي اين، ديم ملهيت بونياك

اكنق يڠ مان ڤربواتن ترس بوت تيدق ترڬامق دالكوكن -ڠن چارا مڽمبليه وانيتا دان اكنقد

اوهل مريك يڠ برڬلر مأ نيس ماهو ڤون بيناتڠ. مريك بركرجا سام سسام مريك اونتوق 

مرانڤكن نڬارا اومت اسالم دان ممبونوه ڤارا ڤندودوقڽ دڠن بنتوان ڬولوڠن ڤارا منافقْي 

 3600كجادين اين تهل ڤون دبريتاهو اوهل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص جسق يڠ برتوڤيڠكن اسالم. 

 اتهون يڠ اللو دامل س بواه حديث:

ُن  ْ ٍ َنر ِِتا، فرقرال قرائِل  : من ِقةلذ رُة ا َل قرْصعر اعرى اََل َكر اعرى عرلرْيُُكْ كام تردر ُم أ ْن تردر يوشُك اَُلمر

ِئٍذ كثْي،  رْومر ريرزْنِعرنذ هللا ِمْن صدور يومئذ ؟ قال : بل أ نُت ي ْيِل، ول ولكنذُك غُثاء  كرُغثراِء الس ذ

، قيل : وما الْوهُن اي رسولر هللا ؟ قال :  ْهنر ريرْقِذفرنذ يف قُلُوبُك الور مك املهابةر منُك، ول عدِوِّ

نيا، وكراهيرُة املوِت   ُحبه اله

 

دنيا اكن داتڠ مڠروموين  بڠسا دري سلوروه-ارتڽي: "مهڤْي تيبا سواتو ماس دمان بڠسا

مك ساهل “. اورڠ يڠ هندق ماكن مڠروموين اتمل هيدڠن مريك-اكمو َبڬايكن اورڠ
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نيب ملسو هيلع هللا ىلص “ اڤاكه دري كران اكيم سديكيت ڤد هاري ايت؟“سأ ورڠ ْصابة براتڽ 

هبكن اكمو ڤد هاري ايت رايم ساكيل، تتاڤي اكمو أ ومڤام بويه دوقت بنجْي، “منجواب، 

موسوه اكمو، دان -دان هللا اكن منچابوت راس ڬرون ترهادڤ اكمو دري هايت موسوه

اڤاكه واهن “واهن'. سأ ورڠ ْصابة براتڽ، ‘هللا اكن منچامڤقكن ك دامل هايت اكمو ڤڽاكيت 

چينتا ڤد دنيا دان اتكوت ڤد “نيب كيت منجواب، “ ايت هاي رسول هللا؟

                                  “.مايت

)رواية أ بو                                                                               

 دأ ود(

 

اكدأ ن اومت اسالم ڤد هاري اين، مڠڬمَبكن كبرنن اڤ يڠ دس بداكن اوليه رسول هللا 

وات يڠ ج 3،000ملسو هيلع هللا ىلص. اومت اسالم والاوڤون مريك ممڤوڽاءي بيلڠن يڠ َبڽق، ااييت 

ڤندودوق دنيا، تتاڤي مريك ساللو دڤرس نداكن دان منجادي اةل ڤرمأ ينن  3/5برسامأ ن 

-اينجق، دساكييت، دبونوه دان س باڬايڽ. بڠسا-بڠسا الين. مريك دتينداس، داينجق-بڠسا

بيذا اڬام، مريك برساتو اونتوق مالوان دان -بڠسا دري سلوروه دنيا والو ڤون بربيذا

 اسالم.ملومڤوهكن كقواتن 

 

س برنڽ، سڬاال كاكالهن قوم مسلمْي اداهل برڤوچنا دري دامل ديري قوم مسلمْي ايت 

س نديري، ااييت دري ڤڽاكيت "الوهن" يڠ مروڤاكن ڤڽاكيت مچڤوران دري دوا عنصور يڠ 

دوا -كدوا“. اتكوت مايت“دان “ چينتا دنيا“ساللو وجود دامل بنتوق مكَب دوا، ااييت 

برمعىن طمع، راكوس، خبيل دان تيدق “ چينتا دنيا“ت دڤيسهكن. ڤڽاكيت اين تيدق داڤ

ڤوال برمعىن لياك “ اتكوت مايت“ماهو مندرماكن هرات دجالن هللا س بحان وتعاَل. ماناكال 

دڠن كهيدوڤن دنيا دان تيدق ممبوات ڤرس ياڤن اونتوق مڠهادڤي نڬري اخْية دان تيدق اد 

 ا دامل ممڤرجواڠكن اڬام هللا س بحان وتعاَل.ڤراسان اونتوق برقرَبن دڠن ديري دان جيو 
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 ُ ُ ، هللُا َأْكَبر ُ ، هللُا َأْكَبر  هللُا َأْكَبر

 ُ ُ ، هللُا َأْكَبر ُ ، هللُا َأْكَبر  هللُا َأْكَبر

، وهلل امحلد ُ ُ ، هللُا َأْكَبر ُ ، هللُا َأْكَبر  هللُا َأْكَبر

 اخواين املسلمْي،

راماي داكلڠن اومت اسالم ڤد هاري اين تيدق مڽدري هباوا انتارا موسوه اسالم يڠ ڤاليڠ 

اواتم اداهل اديولويج سكولر. سكوالريسام مروڤاكن س بواه اديولويج يڠ ڤد موالڽ برمكبڠ 

ددنيا َبرت دان ترس يَب مهڤْي كسلوروه ڤنجورو دنيا تيداق تركچوايل دنيا اسالم. فهامن 

 حق توهن دان ڤمرينتاهن. -وجوان يأ يت مميسهكن انتارا حقاين ممڤوڽأ ي ت

 

يريڠ دڠن ڤڠاروه  ڬرقكن سكوالريسام تومبوه دايروڤه دان برمكبڠ كسلوروه ڤنجورو دنيا سا 

ڤنجاجاهن، كريس تينيسيس دان كومونيسام. َبڽق فكتور يڠ مڠاكيبتكن ترس يَبڽ ڬرقكن 

 اين. 

 

نڬارا اومت اسالم يڠ دڤلوڤوري اوليه -اڬرقكن سكوالريسام اين توروت برمكبڠ دنڬار 

ڬيال ترهادڤ كامجوان َبرت. س تهل نڬارا اسالم دجاجه، -ڬولوڠن يڠ ترڬيال–ڬولوڠن 

اوندڠ اسالم داوبه مڠيكوت چيتاراس ڤنجاجه، س بلوم مريك ممَبيكن -مك اوندڠ

-اوندڠ َبرو چيڤتأ ن مأ نيس دان مڠتڤيكن اوندڠ-مكرديك ن كڤد ڤندودوق دڠن اوندڠ

 ندڠ هللا.او 

 اخواين املسلمْي،

انتارا َنم يڠ ڤاليڠ مشهور س باڬاي توكوه سكوالريسام اايهل مصطفى كامل اترتوك يڠ دكنل 

كراجأ ن ڤميڤينن مصطفى كامل  3911نوفميَب  3س باڬاي َبڤ سكوالريسام دتريك. ڤد تڠڬل 

مميندهكن  3911اوكتوبر  31مڠهاڤوسكن سيس ُت خالفة دان سالجنوتڽ ڤد تڠڬل 
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ا. اخْيڽ ڤد تڠڬل ڤ رر مصطفى  3911اوكتوبر  19وست ڤمرينتاهن دري ايسطنبول اكرْناكر

كامل مڠأ يش ِتاركن تربنتوقڽ نڬارا ريڤوبليك تريك دان مڠڠكت ديريڽ س باڬاي ڤريس يدن 

 ريڤوبليك تريك.

 

اڤابيال فهمن ااتو اديولويج اين ماسوق كدامل ڤميكْين دنيا اسالم، مك اكن ترجادي 

اوروسن دنياوي  –ورييت خالق دان خملوق يڠ اكن مڠعاقبتكن اوروسن ڤميسهن اوت

توهن ااتو   مأ نيس هاڽ داوروس اوليه مأ نيس ساج دان تيدق الڬي ممنتيڠكن ڤرينته

كهيدوڤن س تهل دنيا. هباي يڠ د تميبولكن دري سكوالريسام ترهادڤ دنيا اسالم ساڠت 

 َبڽق دانتاراڽ:

 

 لقرءان دان رسول هللادڤوتربليتكڽن حقيقة اسالم، ا• 

توجوانڽ، يعين دأ ڠڬڤ هبوا اسالم  –مڠڠڬڤ هبوا اسالم تهل مڽدرهانكن توجوان • 

أ وڤاچارا اكڬامأ ن دان ريتوال بالك دأ تس َنم "وسطية" يڠ  –هاڽهل بروڤا أ وڤاچارا 

 دسليويڠكن.

 هبوا اسالم تيدق سسواي دڠن ڤرادبن دان هاڽ اكن مڠعاقبتكن مكوندورن• 

 يستمي، الْيان دان بوداي َبرت دَبوا ماسوق كدنيا اسالم.سڬاال س • 

 مڠهالڠي مچڤور اتڠن توهن )اڬام( دامل ڤرسوأ لن دنياوي• 

اسڤيك كهيدوڤن، ڤوليتيك، ايكونويم، بوداي دان س باڬايڽ تيدق ڤرلو ددارسكن ڤد    •

 اڬام

 نڬارا تيدق اوسه مڠوروس اڬام، كران اڬام اوروسن ڤريبادي. • 
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 داڠ نأ ن أ ون س  ق رل ڠ ڤ ت ن ن ول -م چارا مش س سالم  داڠ أ   أ ون

 

أ وهل أ يت، داڤت دس ميڤولكن هبواسڽ سكوالريسام مروڤاكن س بواه اديولويج يڠ بروسها 

اونتوق مميسهكن ااتو مندنياويكن اجران يڠ ادا دامل اڬام. دان اڤبيال فامهن ترس بوت 

 اكن منميبولكن راس تيدق ممنتيڠكن كوجودان توهن. مراسويك ڤميكْين اكڬامأ ن مك

  

أ وهل ايت، منجادي ساتو كواجيڤن يڠ برس ك تس أ مت ا سالم ممبيبسكن ديري دان 

 َكوارڬا دري چڠاكمن سكوالريسام يڠ مروسقكن اڬام، بڠسا دان نڬارا.

 أ عوذ َبهلل من الش يطان الرجمي

ُُكْ  نُوا قُوا َأنُْفسر ينر أ مر ِ را اَّلذ كِكرة  ِلالر   اير َأُّيه الر ُة عرلرهْيرا مر ارر الِْحجر ا النذاُس ور قُوُدهر ًرا ور َأْهِليُُكْ َنر  ور

ُرونر  ا يُْؤمر لُونر مر رْفعر ي ُُهْ ور رر ا َأمر ر مر رْعُصونر اَّللذ اد  الر ي  ِشدر

يڠ براميان! ڤلهياراهل ديري اكمو دان َكوارݢ اكمو دري نراک  ٢مقصودڽ: " واهاي اورڠ

 ٢مانيس دان َبتو )برهاال(; نراک ايت دجاݢا دان داكول اوليه مالكکة رنڽ: َبک ٢يڠ َبهن

يڠ کرس اكرس )الينڽن(; مريک تيدق مندرهاک کڤد هللا دامل سݢاال يڠ دڤراينِتکڽن کڤد 

 مريک، دان مريک ڤوال تتڤ مالکوکن سݢاال يڠ دڤراينِتکن."

 (4)التحرمي :

لرُُكْ يِف الُقْرأ نِ  كر هللُا يِلْ ور رر ترقربذلر  َبر ْكِر احلرِكمْيِ ور اَِّلِّ ِت ور ا ِفْيِه ِمنر اَل اير مُكْ ِبمر ايذ
ِ
ا يِن ور رفرعر ن ِظمْيِ ور العر

اكِِر الُ  ِلسر لرُُكْ ور ِظمْير يِلْ ور ترْغِفُر هللار العر اس ْ ِلمْيُ ور ِمْيُع العر ذُه ُهور السذ ن
ِ
ترُه ا ِمنُُْكْ ِتالور ْمِسِلْمْير ِميِنِّ ور

ا اِت ور املُْسِلمر اةر التذائِِبْْير ور ر اير جنر ترْغِفرِْينر ور ترْغِفُرْوُه فريرا فرْوزر املُس ْ املُْؤِمنراِت فراس ْ  ملُْؤِمِنْْير ور
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 خطبة كدوا

 ُ ُ ، هللُا َأْكَبر ُ ، هللُا َأْكَبر  هللُا َأْكَبر

 ُ ُ ، هللُا َأْكَبر ُ ، هللُا َأْكَبر  هللُا َأْكَبر

، ُ ُ ، هللُا َأْكَبر ُ ، هللُا َأْكَبر  هللُا َأْكَبر

عْ   قر ور در ُه صر ْحدر َأِصْيال. احلرْمُد ِهلِل ور ًة ور انر هللِا بُْكرر ْبحر س ُ ا ور ا و احلرْمُدِ هلِل كرِثْْيً ُ كرِبْْيً ُه هللُا َأْكَبر در

ُه . َأْشهر ْحدر ابر ور مر اَل ْحزر زر هر ُه ور زذ ُجنْدر َأعر ُه ور ْبدر ر عر نررصر ُ ور ِيْكر هلر ُه ال رشر ْحدر ال هللُا ور
ِ
هلر ا
ِ
ُد َأْن الا

ُسْوهُلُ  رر ْبُدُه ور ًدا عر مذ َنر ُمحر ِيِّدر َأْشهرُد َأنذ س ر عرىلر أ هِلِ    ، ور ٍد ور مذ ِيِِّدَنر ُمحر ِلِّ عرىلر س ر ، اللِّهُمذ صر

ذُقْوا را املُْسِلُمْونر ات رْعُد..فريرا َأُّيه ا ب ِعْْير .َأمذ ِبِه َأمْجر ْ ْصر به املُتذِقْْير  ور اْعلرُمْوا َأنذ هللار حُيِ َأِطْيُعْوُه ور  هللار ور

 

 اخواين املسلمْي،

 

سوارا س باهاڬْي ڤهيق يڠ ممڤركتاكن -دسڬنڤ چروق ڤنجورو دنيا كدڠرن َكنتڠن سوارا

حال يڠ براكءينت دڠن ڤريستيوا اخْي زمان، تيدق كورڠ جوڬ مريك يڠ ممڤراكاتكن -حال

تندا -فتنه يڠ اكن منميڤا اومت اسالم دان تندا-ڠ براكءينت دڠن فتنهحديث ي-تنتڠ حديث

أ وهل -حديث فتنه اخْي زمان ســأ وهل-مهڤْيڽ قيامة. كباڽقكن درڤد مريك منتفسْيكن حديث

ممبايڠكن اسالم اكن منجادي اڬام يڠ مله دان تيداق برمااي ماناكال ككوفورن مڠاتيس 
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نت اكن منداڤت ساجنوڠن ماناكال كباجيكن دان ڬاال. سڬاال مكنكران دان كجاه-سڬاال

 كبأ يقكن دأ َبي دان دروڠاكي ساتو ڤرساتو .

 

سڬاال تڠڬڤن دان ڤنتفسْين يڠ تيدق ترڤراينچي اين تهل مملمهكن سڬاال اورت ساراف 

اوهل اايڽ سوده تيدق داڤت -ڤجواڠ دجالن هللا سچارا تيدق لڠسوڠ. سأ وهل-ڤجواڠ

اكلڠن كيت يڠ هاڽ ملهيت دان ممرهاتيكن كجاتوهن اسالم تنڤا دڤرَبءيقي مكبايل. راماي د

توجنڠ اسالم. -اوسها اونتوق منديريكن دان منڬقكن مكبايل توجنڠ-ممبينا مكبايل اوسها

جيسرتو ايت، برمتهبهل كبوروقكن ديم كبوروكن سهيڠڬ داتڠڽ كتنتوان هللا تعاَل ايأ يت 

 منچولڽ هاري قيامة.

 

نتفسْين يڠ برالكو ك تس سس تڠه نص القرءان دان حديث رسول اينهل انتارا كس يالڤن ڤ 

جنجي هللا تعاَل تنتڠ بريتا ڬمبْيا، تنتڠ -هللا. دڠن ايت كيت ترلوڤا دان لياك اكن جنجي

 مكناڠن دان كڬميلڠن اسالم ڤد ماس هادڤن.

 

ا ڤجواڠ اڬام هللا س نتياس مرنوسكن دان مڽيَبكن بريتا ڬمبْي -اوليه ايت، سڤاتوتڽ ڤجواڠ

مكناڠن اسالم ايت. مسوڬ دڠن ترس يَبڽ بريتا ڬمبْيا ترس بوت، سڬاال كعزمن يڠ تهل 

سيندروم صفة ڤوتوس اسا -لوڤوت دان مورم اكن دڤولهيكن مكبايل دان سڬاال سيندروم

 يڠ برڤوتيق دلوبوق جيوا ڤارا ڤجوڠ اڬام هللا داڤت دهاڤوسكن سام ساكيل.

نص -تهل َبڽق دس بوت برولڠ اكيل ددامل نص بريتا ڬمبْيا مڠناءي مكناڠن اسالم اين

ڤريستيوا -القرءان دان س نه. تيدق كتيڠڬالن جوڬ ڤڠاجرن يڠ دأ مبيل درڤد ڤريستيوا

 ملڤاو تنتڠ ك وڠڬولن دان مكناڠن اسالم.

 

 اخواين املسلمْي،
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د. يوسف القرضاوي مڽبوت، انتارا نص القرءان دان حديث يڠ مڠنڠهكن بريتا ڬمبْيا 

 هل فرمان هللا تعاَل :ترس بوت ادا

ررْصُ الُْمْؤِمِنْير  قًّا عرلرْينرا ن نر حر اكر   ور

 اورڠ يڠ براميان."-مقصودڽ : "دان مميڠ ڤاتوتهل َبڬي اكمو منولوڠ اورڠ

 (64)الروم : 

 

 دامل فرمان هللا تعاَل يڠ الين :

 ُ قًّا عرلرْينرا ن ِِلر حر نُوا كرذر ينر أ مر ِ اَّلذ ي ُرُسلرنرا ور  ْنِج الُْمْؤِمِنْير ُُثذ نُنرِجِّ

رسول -مقصودڽ: "مكودين اكيم ممڤرلهيتكن مكناڠن دان كجايأ ن يڠ برڤهيق د س بهل رسول

 اورڠ يڠ براميان."-اورڠ مؤمْي، دمكينهل ڤاتوت َبڬي اكيم ممنڠكن اورڠ-اكيم دان اورڠ

 (301)سورة يونس : 

 

 ڠ برمقصود:ماناكال حديث ڤوال س باڬاميان يڠ دروايتكن اوليه متمي الاري ي

-حال اين )حال-"اكو مندڠر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص برس بدا: اكن ترچاڤاي دان ترس يَبڽ حال

حال برك ينت دڠن اسالم( س باڬاميان ترجاديڽ ڤرتوكران مامل دان س ياڠ، تيدق اكن ادا 

 بولو بيناتڠ مالءينكن ترس يَب دداملڽ-رومه يڠ دڤربوات درڤد َبتو دان جوڬ بولو-رومه

اڬام هللا، دڠن دبريكن مكوليأ ن كڤد يڠ موليا دان دبري كهينأ ن كڤد يڠ هينا، ااييت هللا 

 تعاَل ممولياكڽن دڠن اسالم دان مڠهينا ككوفورن"

 )رواية امام امحد(
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اين جلس منوجنوقكن كڤد كيت هباوا اسالم ڤس يت منچاڤأ ي مكناڠن دان اكن ترس يَب 

 ن وقت مامل دان س ياڠ.كسلوروه عامل س باڬاميان ترسَبڽ اكدأ  

مكناڠن اسالم جوڬ تهل تربوقيت كتيك ڤمبواكن كوات روم سلڤس اوسها ڤلنچاران رساڠن 

ترهادڤ اندلس ) سڤنڽول ( دان بلكن. دڠن ايت، كوات روم تهل منجادي جالن اواتم 

اسالم اونتوق منعلويق اميڤاير ايروڤه. دڠن ترمكتوبڽ ڤريستيوا ترس بوت جوڬ، 

اڠن اكن س نتياس برڤهيق كڤد مريك يڠ س نتياس برڤڬڠ تڬوه دڠن اسالم ممبوقتيكن مكن

 موسوه ا سالم.-دان يڠ تيدق ادا كومڤرويم دڠن موسوه

 

نتيجهڽ، كيت يڠ برڬلر اومت اسالم اخْي زمان مسس تڽي برڤڬڠ دان براعتقاد هباوا اسالم 

كيت سدر دان ڤس يت ڬمييلڠ دان َبلك مڽيناري مكبايل بويم اين. ڤون بڬيتو، هاروسهل 

رنوڠي مكبايل، اڤاكه يڠ ترجادي كڤد اومت اسالم ددنيا ساكرڠ اين ؟ اڤاكه يڠ تهل 

ترجادي كڤد اومت اسالم سڤريت دشْياي دان مرص سرتوسڽ اومت اسالم يڠ الين. 

موسوه اسالم ترهادڤ مريك اين؟ دمانكه اومت -اڤاكه يڠ تهل دالكوكن اوليه موسوه

دنيا؟ اڤاكه مريك ماس يه لياك  3/1وڤاكن ڤڠانوت ماجورييت اسالم دسلوروه دنيا يڠ مر 

دان لينا دڠن هاڽ ممرهاتيكن اسالم دڤرمأ ينكن، دڤيڠڬْيكن دان دهينا؟ اڤاكه مريك 

 جنجي هللا دان بريتا ڬمبْيا مكناڠن رسات كڬميلڠن اسالم داخْي زمان؟-مڽدري جنجي

 

، كجوتكن مريك يڠ ماس يه لينا واهاي اومت اسالم! َبڠونهل دري تيدورمو يڠ لينا ايت

دڠن مميڤي يڠ ڠري رسات خَبكن كڤد مريك تنتڠ بريتا ڬمبْيا دان مكناڠن رسات كڬميلڠن 

-اسالم داخْي زمان. ڤرچايهل! س يرن دان ڤاچنرن اسالم ڤس يت اكن مماچنر دڠن ڬيلڠ

 .ڬمييلڠڽ مڽيناري بويم يڠ كونتڠ دان تندوس دڠن اكميانن ترهادڤ ڤنچيڤتا عامل اين

 أ عوذ َبهلل من الش يطان الرجمي
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 ً رْسِلمي ُِّموا ت ِل سر لهوا عرلرْيِه ور نُوا صر ينر أ مر ِ را اَّلذ ِّ اير َأُّيه لهونر عرىلر النذيِبِ كِكرترُه يُصر الر مر ر ور نذ اَّللذ ِ
 اا

ِعْْير اللِّهُمذ اْغفِ  ِبِه َأمْجر ْ ْصر عرىلر أ هِلِ ور ٍد ور مذ ِيِِّدَنر ُمحر ِلِّ عرىلر س ر اِت اللِّهُمذ صر املُْسِلمر ْر ِللُْمْسِلِمْْير ور

قراِِضْ  اِت ور ور عر ْيع  قررِيْب  ُمِجْيُب الذ ِ ذكر مسر ن
ِ
اِت ا اَل ْمور املُْؤِمنراِت اَل ْحيراِء ِمهْنُْم ور املُْؤِمِنْْير ور ور

اِت  ُُهْ عرىلر عرُدِوِّ   احلراجر انرُْصْ ْم ور ريهِْنِ اتر ب َأْصِلْح ذر ْم ور رْْير قُلُْوهِبِ ِّْف ب َأِل ُِهْ ، اللِّهُمذ ال ور عرُدِوِّ كر ور

افُكر  ر ْن الَير ِلِّطْ عرلرْينرا مر ِِف فرلرْسِطْي  تُسر اق ور رنرا املُْسِلِمْْير ِِف ِعرر ان ْخور
ِ
نرا، اللِّهُمذ انرُْصْ ا ُ ال يرْرمحر ور

ي  ِِف ا  نُْوِب ِبِلِيبْي ور ِِف جر ان ور ِِف ِشيْشر ِِف الهِْند وِف أ فغانس تاِن ور ِِف كرْشِمْْي ور يرا ور ْنُدْوِنيْس ِ

 ِّ ِبْيِِلر يِف لُكِ اِهُدْونر يِف سر ْينر ُُير ِ اِهِدْينر اَّلذ َنر مالزياي اللِّهُمذ انرُْصِ املُجر ِ رَلر ِِف ب رْنِد ور يْل ِِف اتر اٍن  ور مر زر

اِب ِاْهزِْمهُ اِزمر اَل ْحزر هر اِب ور اير حر ٍن. اللِّهُمذ اير ُمزْنِلر الِكتراِب ور اير ُمْجرِير السذ اكر مر َنر ور انرُْصْ ْم ور

، اللِّهُمذ عر  الاُُهْ ْن ور مر ى ور ارر ، اللِّهُمذ عرلرْيكر َِبلنذصر الاُُهْ ْن ور مر ُْوِد ور ْم، اللِّهُمذ عرلرْيكر َِبلهير لرْيكر عرلرهْيِ

، اللِّهُمذ عرلرْيكر َِبِلَبِ  الاُُهْ ْن ور مر ن ور ، اللِّهُمذ عرلرْيكر َِبَل ِمْياِكر الاُُهْ ْن ور مر ْن َِبلهُنرْوِد ور مر ان ور يطر

ْرُُهْ  ِمِّ ، اللِّهُمذ در الاُُهْ ْن ور مر اِلِمْْير ور اِلْْير الظذ اِب املُْْشِِكْْير الطذ ، اللِّهُمذ عرلرْيكر ِبأَْحزر الاُُهْ ا ور ترْدِمْْيً

نْثُْوًرا  براًء مر لْهُْم هر اْجعر ا ور ُُهْ ترْتِبْْيً ْ ا ور ترَِبِّ ر ِديْنركر ور ْن نررصر لر ِديْنركر ، اللِّهُمذ انرُْصْ مر ذر ْن خر ْخُذْل مر

انرُْصْ عِ  ْيِن ور اءر اِلِّ ْر َأْعدر ِمِّ در املُْْشِِكْْير ور كر ور ْ لذ الِْشِّ َأِذِّ املُْسِلِمْْير ور كر اللِّهُمذ َأِعزذ اال ْسالمر ور برادر

ِمنْ  اِم، ور اجلُذر اجلُُنوِن، ور رِص، ور َِنِّ نُعوُذِبكر ِمْن الَبر
ِ
ذهُمذ ا نذا ِبِذى  املُْؤِمِنْْير . الل رصذ ِء اََلْسقراِم حتر ِّ ِ سر

رُمْوُت اللِّهُمذ ا ى الر ي ِ ِيِّ اَّلذ ْنرا عرىلر الْحر َكذ ترور ُكْوِت ور
لر ِبِّ الْمر ْمنرا ِبرر ترصر اعر ْوِت ور ُ َبر الْجر ِة ور ْْصِْف الْعزذ

اُعْونِ  ْعِن والطذ ِّنرا ِمنر الطذ ِ جنر درى ور ذ الرذ ِقنرا رشر ءر ور َبر ذا الْور نذا هر ِء ِبلُْطِفكر اير لرِطيُف اير  عر الْبرالر ور

مجرِ  ترنرا ور اكر زر نرا ور ِقيرامر نرا ور ِصيرامر الترنرا ور ٍء قرِدْير  اللِّهُمذ ترقربذْل ِمنذا صر ْ ِّ َشر ذكر عرىلر لُكِ ن
ِ
ِبْْيُ ا ْيعر خر

ذنرا أ ِتنرا يِف اله  ب كر الكرِرمْي. رر ْْجِ ًة ِلور اِلصر لْهرا خر اْجعر نراتِنرا ور س ر ِقنرا حر نرًة ور س ر ِة حر يِف اَل ِخرر نرًة ور س ر نْيرا حر

رمِ  ال ِبِّ العر اُُهْ َأِن احلرْمُد ِهلِل رر ْعور أ ِخُر در الم  ور يذُِتُْم ِفهْيرا سر ِ حتر ركر اللِّهُمذ ور ابر النذاِر. س ُبْحارن  ْْير عرذر

 


