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 فتنه مروسقكن اومة

 (ه0441 القعدة ذو 9/ م9102 جوالي 5) 

 ُ َمْدَ لِل ّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنَْستَعِيْنُهُ وَنَْستَغْفِرُهُ وَنَتُوُب ِإلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِالل ّٰهِ مِْن شُرُورِ َأنْف ِسنَا وَمِْن ِإن َّ الح
ا مُْرِشدًا.َسي ِئَاِت َأعْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ الل ّٰهُ فَهُوَ ال  مُْهتَدِ وَمَْن يُْضلِْل فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي ًّ

ُ هَ ِإل َّ ا ِإلَََٰأشْهَدُ َأْن ل َّ  هُم َّ  ا الل ّٰه َلل َّ دًا عَبْدُهُ وَرَُسوْلُهُ، ا يَْك لَهُ، وََأشْهَدُ َأن َّ مُحَم َّ وَحْدَهُ لَا شَرِ
ِ وََسل ِمْ  دٍ وَعَلَى  َصل   د ِيِْن.لَى يَوِْم الإِ حْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ لِهِ وَصَ آعَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ

ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰهِ  قُوْ َأم َّ ِ  اُْوِصيْكُْم وَنَْفسِيْ  ا الل ّٰهَ،، اِت َّ ِتَْقوَى الل ّٰهِ وََطاعَت ُُونَ.ب ِ كُْم تُْفل  هِ لَعَلك َّ

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

مب  ىب   يب  جت  ی  ی        جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ               جب  حب   خب       

 حت  خت   

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

 تين كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن منطاعءاسام منيڠكتكن كتقو-اماريله كيت برسام

ن ددنيا ءامودهن كيت دكورنياكن كجاي-وهي سڬاال الرڠنڽ. مودهءسڬاال ڤرينتهڽ دان منجا

 خيرة يڠ ككل ابادي.أاين دان د

 “.اومة مروسقكن فتنه ” :يڠ برتاجوق هچاراكن خطببر جمعة هاري اين ممبينم

 رحمتي اهلل،د جماعه يڠ  سيدڠ 

 

منودوه سچارا تيدق ”ن فتنه ساللو دتفسيركن اوليه مشاركت كيت سباڬاي أڤركات

ة، ك، معصييشر ؛دالم القرءان ممباوا برباڬاي مقصود. انتاراڽدن فتنه ءنامون ڤركاتا“. بنر

 بونوهن دان ڤڤرڠن.ن، ڤمقباال، كسمڤيتن، كروس
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يڠ توروت  رامايت كيت هاري اين. كمشار ابودايعملن مڽيبر فتنه سوده منجادي 

سڤرتي منداڤت كڤواسن درڤد ڤربواتن ايت. دوسا ممبوات فتنه  وله مريكا-سأولهت ليبتر

مڤونكن أ. جوسترو، دوسا ايت تيدق اكن دنسيءماسسام  بسر دڬولوڠكن سباڬاي دوسا

 ترهادڤ ڤربواتن ايت.  نفاعكماورڠ يڠ دفتنه ايت ممبري ستله ينكن ءاوليه اهلل، مال

يت كي قاعده لبيه كتت باڬي ممستيكن كبنرن سسواتو بريتا سوڤاي ءإسالم  ممڤوڽا

يتا هالوسي برمڤرور فتنه. واجب باڬي ستياڤ مسلم مونساتيدق ترڤرڠكڤ دڠن بريتا بر

رڠ بريتا يڠ دتريما ڤرلو دسليديق دتريما سوڤاي تيدق تربابيت دالم كنچه فتنه. سبا

 كصحيحنڽ.

 :6ت ايات اجرحال ةفرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سور

ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

 ڦ  ڦ  ڦ   

، جك داتڠ كڤد كامو سأورڠ فاسيق ممباوا سسواتو يماناواهاي اورڠ يڠ بر”برمقصود: 

وكن﴾ كبنرنڽ، سوڤاي كامو تيدق منيمڤاكن سسواتو قوم ﴿اونتوق مننت يلهبريتا، مك سليديق

يڽ﴾ سهيڠڬ مڽببكن كامو ءيڠيني، دڠن سبب كجاهيلن كامو ﴿مڠناأدڠن ڤركارا تيدق د

 “ مڽسلي ڤركارا يڠ كامو الكوكن.

دان ميديا  (ruang siber)يبرامڽالهڬوناكن رواڠ س ڬجاال، لڠكه ممبندوڠ جوسترو

ڬولوڠن يڠ ممفتنه ايت ڤرلو انصاف دان سڬرا برتوبة.  تڠڬوڠجواب برسام. اداله سوسيال

 : 021 اتياالبقرة  ةفرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سور

 ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ          ڎ    ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چ

اد فتنه الڬي دان ﴿سهيڠڬ﴾ كطاعتن ق دان ڤراڠيله مريك ايت، سهيڠڬ تيد”برمقصود: 

مات اونتوق اهلل. جك مريك برهنتي ﴿دري مموسوهي كامو﴾، مك تيدق -يت هاڽ سماتا

 “.يڠ ظاليم ٢اد ڤرموسوهن ﴿الڬي﴾، كچوالي ترهادڤ اورڠ
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بخاري ال امام حديث روايات سباڬايمانماسوق شرڬ اكن ڬولوڠن يڠ ممفتنه تيدق 

 :ملسو هيلع هللا ىلص، سبدا رسول اهلل ضي اهلل عنهر ةيفحذدرڤد رحمه اهلل 

ام  لاَ يَْدخُ  ةَ نَم َّ َن َّ  ُل اْلج

 “.تيدق ماسوق شرڬ اورڠ يڠ سوك مڽيبركن فتنه” :برمقصود

بق دان اكن منجادي يممباكر رنتيڠ كريڠ، اي چڤت مر اڤي اومڤامابهاي مڽيباركن فتنه 

ر ڤڽيب خيرة ننتي.أاكن منجادي مفليس د دانيق ترهاڤوس ءابو. اي مڽببكن ڬنجرن عمل با

ي بريتا يڠ دسيباركن. باڬايماناڤون، ءدڠر خبر' مڠنا‘ركاتان خبر اڠين بياساڽ مڽبوت ڤ

أورڠ، معلومت يڠ بلوم صحيح ايت سوده هيلڠ دان ساڤابيال بريتا ترسيبار درڤد سأورڠ كس

بريتا بنر. دالم إسالم، سسواتو بريتا بنر تتڤ تيدق بوليه  اوله اياڽ-سأولهبركن يكمودين دس

ڤرلو تريما يڠ دڤ بريتا ستياي كڤريبادينڽ. ءيت دراڬودتريما تروس سكيراڽ ڤمباوا بريتا ا

  ركن بريتا تيدق بنر.كن ڤوال مڽيبيي، اينقدسليدي

و تلق درڤد مڽيبركن سسوايستياڤ مسلم ڤرلو بيجق منيالي سسواتو بريتا باڬي مڠ

سالم  ن إءايمان فتنه منجادي ڤونچا كماتين خليفه كتيڬ كراجافتنه. سجاره تله منچاتتكن باڬ

منجادي ڤڽبب كڤد . ڤڽيبرن فتنه توروت رضي اهلل عنه نافبن ععثمان سيدنا دمدينه، 

 . فتنهرضي اهلل عنه بن أبي طالب كتيك زمان ڤمرينتهن سيدنا علي مسلمڤڤرڠن سسام 

ن ماليو مالك ءامڤاير بسر كراج، ماله سجاره كجاتوهن اةجوڬ مرونتوهكن كقواتن بني أمي

  فتنه. دڤدر جوڬ برڤونچا

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

 اوليه وكترب سچارا دڤاميركن يڠ بنچي نءڤراسا دان ڤڠخيانتن سرتا ممفتنه-فتنه ڬجاال

 ككتي كيت مشاركت دالم ياابود ساتو منجادي تله اوله-سأوله اينديۏيدو اتاو ڤيهق سستڠه

 وقبور برتمبه منجادي اكن اين ڤربالهن ممباوا يڠ فتنه ڬجاال سكيراڽ ممبيمبڠكن امت. اين

 .مشاركت كالڠن دالم سهنكر ممبڠكيتكن سهيڠڬ دكاول دان دبندوڠ تيدق سكيراڽ
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 نساران مڽاهوت ٢سام اونتوق سكالين جماعه سيدڠ مڠاجق كسمڤتن مڠمبيل برنم

 نكهرموني ممستيكن دالم 954-ك يڠ  ٢راج مجليس دالم مشوارت ماليو ٢راج تيته يءماللو

 : دككلكن داڤت اين دنڬارا قوم بربيلڠ مشاركت ڤرڤادوان دان

 ينا كجي يڠ ممفتنه-فتنه ياابود سڬاال سڬرا مڠهنتيكن سوڤاي ڬساد رعيت سموا : ڤرتام

 .اين دنڬارا مشاركت كهيدوڤن يءمڠهنتو تروس تيدق اياڽ اڬر

 هرموني، ڬاڬه، يڠ مشاركت ممباڠونكن سام-ابرسام سوڤاي دسرو رعيت سموا : كدوا

 .سجاڬت نءانسيءماك دان اوتوه يڠ ڤرڤادوان ٢نيالي يمڠحرمت

 سيرنتول سيكڤ هرموني، كهيدوڤن برڤقسيكن صيحت ياابود لكنعممڠ كيت ماريله : كتيڬ

 هيدوڤ ڤرڤادوان اسڤيرسي يمنچاڤا باڬي ينءال سام ساتو انتارا يقءبا برڤراسڠك دان

 .نڬارا كمعمورن دمي برسام

 هاسوتن ڬجاال مناڠني دالم تيفڤرودوك لبيه لڠكه ڠمبيلم مستيله ابركواس ڤيهق : مڤتكأ

 .سوسيال ميديا دالم فتنه دان

 نسچاي اين مروسقكن يڠ ڬجاال مڠكڠ دالم ٢ماسيڠ ڤرانن مڠمبيل ڤيهق سموا اڤابيال

 .دڤليهارا تروس داڤت ڤڬاڠن دان قوم بربيلڠ يڠ مشاركت كهرمونيان

  درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

ڤد هاري اين، ماريله كيت برسام مڠحياتي كسيمڤولن  هيري خطبخاسباڬاي مڠ

 يكن :ايڠ دسمڤ هخطب

 مستيله بروسڤادا اڤابيال منريما سسواتو بريتا دڠن ممستيكن كصحيحنڽ. اومت إسالم ڤرتام:

ن بوليه مڠهنچورك دان كن ڤرڤادوانرونتوهم ،يبتكن مشاركت برڤچه بلهعقفتنه اكن مڠ : كدوا

 .نڬارا

 تنه منيڠڬلكن كونفليك ڤرموسوهن دان دندم يڠ برتروسن.ف كتيڬ: 

 :09ة الحجرات ايات وتعالى دالم سور فرمان اهلل سبحانه

 ڃ ڃ ڃ چ چ 
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ڀ   ٺ  ٺ  ٺ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀ

ڦ   ڦ    ڦڤ  ڦ  ڤٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿٺ   ٿ

 ڄ   ڄ  ڄ  

كران سسوڠڬوهڽ  نءاڽقن سڠكاوهيله كبءيمان، جااريڠ ب ٢واهاي اورڠ”برمقصود : 

چاري كسالهن -ن ايت دوسا دان جاڠنله كامو مڠينتيڤ اتاو منچاريءاسبهاڬين دري سڠك

ورڠ دري أكه سساين. ادءيبن اورڠ دان جاڠنله ستڠه كامو مڠومڤت ستڠه يڠ الءادان كع

ن مڠومڤت﴾ مك سوده ءادأكامو سوك مماكن داڬيڠ ساوداراڽ يڠ تله ماتي؟ ﴿جك دمكين ك

له كامو كڤد ايڠ ترسبوت﴾ دان برتقو ٢تنتو كامو جيجيق كڤداڽ. ﴿اوليه ايت، ڤاتوهيله الرڠن

  “اهلل سسوڠڬوهڽ اهلل ڤنريما توبة، الڬي مها مڠاسيهني.

َ  ،ِبَارَكَ الل ّٰهُ لِْي وَلكَكُْم بِالْقُرْآِن الْعَظِيْم اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن الآي ِت وَالذ ِكْرِ اوَنَفَعَنِي وَِإي َّ
َ  ،اْلحَِكيْمِ  َل مِن ِي وَمِنْكُْم تِل مِيُع الْعَلِيْمُ.وَتَقَب َّ هُ هُوَ الس َّ َ  اوَتَهُ ِإن َّ َذَا وََأْستَغْفِرُ الل ّٰهَ ََٰأقُوُْل قَوْلِْي ه

َ لِْي وَلكَكُمْ  ِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاتِ  ،الْعَظِيْم ئِر مِْنهُْم  الَأْحيَاءِ  ،مِنَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْ  ،وَلِسَا
ُ  ،وَالَأْموَات هُ هُوَ الْغَفُوْر ُ  فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ ِحيْم   .الر َّ
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كدوا هخطب

 ْ ِ  دُ الحم ِ ل َ  ل ّٰه ْ  ب ِ ر َ ال َ ع ِ ال َ الص َّ وَ  ،ينَ م ُ ل َ الس َّ وَ  اة ُ ل َ  ام دِ َسي ِدِنَا  لىَ ع بِي ِ اْلَأمِي نِ مُحَم َّ َ ، وَ نِ الن َّ َ ع ِ ل هِ ى آل
َ صْ أَ وَ  ِ ح ينَ  هِ اب اهِرِ َ  نْ مَ وَ  الط َّ ِ ت َ ب ُ ع ِ  مْ ه َ إِ  انٍ سَ حْ إِ ب َ ل  .ينِ الد ِ  مِ وْ ى ي

ُ َأشْهَدُ َأْن  ا ِإلٓهَ ِإلا َّ الل ّٰه دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ. ل َّ يَْك لَهُ، وََأشْهَدُ أن َّ َسي ِدَنَا مُحَم َّ  وَحْدَهُ لاَ شَرِ

ا قُوا الل ّٰهَ  َأم َّ ِ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰهِ، اِت َّ ُ اعْ وَ  َحق َّ تُقَاتِه َ وا أن َّ الل ّٰهَ أَ لَم ِ م َ أَ ، يمٍ ظِ رٍ عَ مْ أَ رَكُْم ب رَكُْم م

 ِ َ الص َّ ب ِ سْ ت َّ الاةِ وَ ل َ يل َ ِم ع َ ل ِ ى ن َ هِ الكْ ي ِ ب ُ تَعَالَى:يمِ رِ ك ڄ   ڃ    ڄ  ڄ  ڄ ، فَقَاَل الل ّٰه

 ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ َ آا بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ يَْت عَلَى َسي دٍ َكمَا َصل َّ ِ دِنَا مُحَم َّ ِل آ وَعَلَى ِل َسي
دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ َ وَبَارِْك عَلَى َسي بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ َا بَارَْكَت عَلَى سَ آَسي دٍ َكم ِ دِنَا مُحَم َّ ِ دِنَا ِل َسي ي

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  ِيْنَ ِإن ََّك حَمِيْد  َمجِيْد .آِإ َم بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال ِ دِنَا ِإ  ِل َسي

اِشدِينَ  ُلُفَاءِ الر َّ هُم َّ عَِن اْلخ َ  نْ عَ وَ  وَاْرَض الل َّ ِ ب حَابَةِ َأْجمَعِينَ، ةِ ي َّ ق ِ ت َّ ال نِ عَ  وَ  الص َّ ِ اب َ وَ  ينَ ع ِ ت ي عِ اب
ِ الت َّ  ِ اب اوَمَْن  ينَ ع َ مَ  تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض عَن َّ ُ ع َ  مْ ه َ كْ ا أَ ي َ كْ أَ الْ  مَ ر  .ينَ مِ ر

هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ وَالمُْسلِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الَأْحيَاءِ مِْنهُْم وَالَأْموَاِت.  الل َّ

هُم َّ َأي ِدْ  ِ  الل َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ دَوَاِم ب لَامَةِ الت َّ ةِ وَالس َّ ح َّ َ دُولِي يككباوه  نَاكمَلِككَوَالص ِ َ ڠ م ُ ه ليا وا م
ُ الد ِيْن الكمُْصطَفَ  يڠ دڤرتوان اڬوڠسري ڤدوك بڬيندا  ى ، السُلطَان عَبْدُ الل ّٰه رِعَايَة

بْنِ   ُسلْطَان حَاِج َأْحمَد َشاه الكمُْستَعِيْن بالل ّٰه.  المرحوم بِالل ّٰه َشاه ا



اومة مروسقكن فتنه معةج هخطب                                                                                                                        

7 

 

َ كَذلَِك ككباوه وَ  َ دُولِي يڠ م ُ ه سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ،  لياوا م
يَةْ بِنِْت الكمَرُْحوْم الكمُتَوَك ِْل عَلَى  (Tunku)تُونكو حاجه عَزِيْزَةْ َأمِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَرِ

َاج.  الل ّٰه ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح

 ِ الَهُ وَرَعَايَاهُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت ب هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَهُ وَوُزَرَاءَهُ وَقَُضاتَهُ وَعُم َّ َ الل َّ ْحمَتَِك ر
اِحمِينَ .   يَا َأْرَحمَ الر َّ

 َ َلَدَن هُم َّ اْجعَْل ب يَا ا الل َّ ، َسخَاءً رَخَاءً، دَارَ عَْدٍل وَِإيمَاٍن، وََأْمٍن وََأمَاٍن، اآمِناً مُْطمَئِن ًّ مَالِيزِ
ئِرَ بِلَادِ الْكمُْسلِمِينَ   .وََسا

هُم َّ َأعِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْمُْسلِمِيْنَ ،  وَدَم ِْر َأعْدَاءَكَ َأعْدَاءَ الد ِيِن وانْصُرْ مَْن نَصَرَ الد ِيَن، الل َّ
 وَاخَْذُْل مَْن خََذََل الْمُْسلِمِيْنَ، وََأعِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن.

ڠ منديريكن صالة سچارا برجماعه دان منونايكن زكاة ي ٢ ڠاوركنله كامي جادييا اهلل، 

ڬولوڠن  سرتا رحمتيله  سالم واليه ڤرسكوتوانإاة مجليس اڬام ماللوءي ڤوست ڤوڠوتن زك

دالم مڠاڬيهكن زكاة دواليه ڤرسكوتوان  MAIWP. جاديكنله اوسها زكاة منونايكن ڠي

 كميسكينن. بلڠڬوف دري اصناسباڬاي ساتو لڠكه يڠ بركسن باڬي ملڤسكن 

 

نْيَا َحسَنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ  ِنَا فِي الد ُّ نَا آت َب َّ ارِ ر  .َحسَنَةً وَقِنَا عََذَاَب الن َّ

 عِبَادَ الل ّٰهِ،

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   ڎ  

َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ  فَاذْكُرُوا    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ الل ّٰهَ الْعَظِيْم
ُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِْدكُْم، وَاْسَألُوهُ مِْن فَْضلِهِ يُعْطِكُْم وَلَذِكْرُ الل ّٰهِ َأْكبَرُ،    مَا تَْصنَعُونَ.وَالل ّٰهُ يَعْلَم


