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شرڬ مننتيمو
( 22اڤريل 2016م  14 /رجب 1437ﻫ)
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ن ل َِّلتِي هِي َ أَ ق ْوَم ُ،
ا ْلحم َْد ُ ل َِّله ِ الَّذ ِي ع ََّلم َ و َأَ ن ْعَم َ ،و َهَد َانَا ب ِالْقُر ْآ ِ

ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
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ك لَه ُ ،و َأَ شْهَد ُ أَ َّن سَيِد َنَا مُح ََّمدًا ع َبْد ُه ُ وَرَسُولُه ُ،
الله ُ وَحْد َه ُ ل َا شَر ِي َ
أَ شْه َد ُ أَ ْن ل َا ِإلَه َ ِإ َّلا َّ
َّ
ن ِإلَى يَو ْ ِم
صحَابِه ِ وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ س َا ٍ
َل وَسَلِمْ عَلَى سَيِدِنَا مُح ََّمد ،و َعَلَى آلِه ِ و َأَ ْ
الله َُّم ص ِ
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الد ِي ْنِ.
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهَِّ ،اتقُو ْا اللهَُ ،أ ْوصِيْك ُ ْم و َِإ َّيايَ بتَِقْو َى الله ِ وَطَاع َتِه ِ ،فَق َ ْد فَاز َ
الزادِ َّ
ال ْم َُّتقُوْنَ ،و َت َز ََّودُوْا ف َِإ َّن خَيْر َ َّ
حوْنَ.
اب لَع َ َّل ك ُ ْم ت ُ ْفل ِ ُ
التقْو َى ،و ََّاتقُو ْا الله َ يَا ُأول ِي الْال َْب َ ِ

ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي سكالين،
ڤد ﻫاري يڠ موليا اين ،ماريله سام٢كيت ممڤرتيڠكتكن تقوى كڤد اهلل
سبحانه وتعالى .برأوسها دڠن سدايا اوڤاي ملقساناكن سڬاال تيته ڤرينتهڽ
سرتا مڠكڠ نفسو دڠن منيڠڬلكن سڬاال الرڠن دان تڬهن اهلل سبحانه
وتعالى .سسوڠڬوﻫڽ تقوى اداله سباءيق-باءيق بكلن يڠ ڤرلو كيت
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ڤرسياڤكن ددنيا اين سبلوم كيت كمبالي مڠهادڤ اهلل سبحانه وتعالى دأخيرة
كلق.
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ڤارا حاضيرين يڠ درحمتي اهلل سكالين،
تياد مأنسي ددنيا اين يڠ تيدق ڤرنه مندڠر ڤركاتاءن شرڬ .بهكن تاڽاله
سسياڤا ڤون ،مريك سموا ڤستي ﻫندق مماسوقي شرڬ سام اد مريك ايت
برإيمان اتاو تيدق .نامون سوءالڽ ،اڤاكه حقيقة شرڬ ايت؟ سياڤاكه توان
ڤميليقڽ يڠ سبنر؟ سياڤاكه يڠ باكل مڠهونيڽ؟ ڤاليڠ ڤنتيڠ ،اڤاكه عملن دان
ڤرسياڤن يڠ ڤرلو اد باڬي مراءيهڽ.
سهوبوڠن ايت ،خاطب ڤد ﻫاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة برتاجوق:
”شرڬ مننتيمو“.
مسلمين يڠ دمولياكن،
شرڬ اداله سيمبوليك كمونچق ﻫيمڤونن نعمت٢اهلل سبحانه وتعالى كڤد
ﻫمبا-ﻫمباڽ .اين برداسركن فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة الرعد،
اية  35يڠ دباچاكن دڤرموالءن خطبة سبنتر تادي ،برمقصود:
”ڤرأومڤاماءن شرڬ يڠ دجنجيكن كڤد اورڠ٢يڠ برتقوى اياله ﴿سڤرتي تامن
يڠ﴾ مڠالير سوڠاي ٢ددالمڽ ماكنن ﴿بواه-بواﻫن﴾ درڤدڽ تيدق ڤرنه
ڤوتوس٢دان ﴿سواساناڽ﴾ ستياسا دالم كأداءن تدوه ﴿ڽامن﴾ .ايتوله تمڤت
كسودﻫن باڬي اورڠ٢يڠ برتقوى ،سدڠ تمڤت كسودﻫن باڬي اورڠ ٢كافير
اياله نراك“.
ايات ترسبوت سڠاج مڽاتاكن ساتو ڤرساتو نعمت ٢يڠ تركاندوڠ ددالم
شرڬ سباڬاي بكلن ايماڬيناسي دان ممبنيهكن ريندو دجيوا ﻫمبا اهلل.
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منتدبُّور ايات اين سهاج سوده نعمت ،اڤاته الڬي اڤابيال بنر٢تله دكورنياكن
شرڬ اوليه اهلل سبحانه وتعالى.
شرڬ اداله حق اهلل سبحانه وتعالى .دي برحق مڠورنياكنڽ كڤد سسياڤا يڠ
دكهندقيڽ .نامون دمكين ،سسياڤا سهاج يڠ منداڤت رحمة اهلل ،برڤلواڠ دان
اليق منعمتي شرڬاڽ .حقيقتڽ ،ساڠت باڽق فكتور يڠ ماليقكن سسأورڠ
ايت مراءيه شرڬ اهلل سبحانه وتعالى .دكسمڤتن وقتو يڠ اد اين ،خاطب
ايڠين مڠتڠهكن ببراڤ ڤركارا اوتام يڠ ڤرلو اد ڤد ديري كيت سباڬاي اوسها
مڽاﻫوت سروان اهلل سبحانه وتعالى اونتوق منداڤتكن ڬنجرن شرڬاڽ.
ڤرتام :تيدق منشيريكن اهلل
شرڬ اداله انوڬره اهلل سبحانه وتعالى كڤد ﻫمبا-ﻫمباڽ يڠ طاعة .اساس
كطاعتن كڤد اهلل اياله عقيدة يڠ بنر سڤرتي يڠ تله دأجركن اوليه بڬيندا
رسول

ﷺ.

حديث رواية البخاري درڤد أنس بن مالك رضي اهلل عنه مڽاتاكن:
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أَ َّن َّ
شي ْئًا
الله َ ل َا يُشْرِك ُ بِه ِ َ
الله ُ عَلَيْه ِ وَس ََّلم َ قَا َ
ل لم ُِع َاذِ ب ْ ِن جَب َ ٍ
ل م َنْ لَقِ َي َّ
النب ِ َّي صَلَّى َّ

ل الْج َّن َة َ( .رواه البخاري)
دَخ َ َ

برمقصود” :بهاوا نبي
15

16

ﷺ

برسبدا كڤد معاذ بن جبل سسياڤا يڠ برتمو اهلل

﴿منيڠڬل دنيا﴾ دالم كأداءن تيدق مڽكوتوكنڽ دڠن سسواتو ڤون﴿ ،مك﴾ دي
اكن ماسوق كدالم شرڬ“.
برداسركن حديث ترسبوت ،شرط اوتام سأورڠ اﻫلي شرڬ اياله دي تيدق
سسكالي منشريككن اهلل سبحانه وتعالى .ڤستيڽ سسأورڠ يڠ مشريكن اهلل
3
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تيدق اليق اونتوق دأنوڬرﻫكن شرڬاڽ .جوسترو ماريله سام٢كيت ممليهارا
عقيدة دان برڤڬڠ تڬوه دڠن اڬام توحيد اين سهيڠڬ كيت دڤڠڬيل مڠهادڤ
اهلل سبحانه وتعالى.
كدوا :برڤڬڠ تڬوه دڠن القرءان دان سنه رسول اهلل
نبي
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ﷺ

دأوتوسكن كڤد اومت اين اداله مروڤاكن رحمة يڠ ساڠت بسر

درڤد اهلل سبحانه وتعالى .بڬيندا دأوتوسكن اونتوق مڽمڤأيكن وحيو دان
مڠاجر كيت باڬايمان منترجمهڽ دالم كهيدوڤن سهارين .بڬينداله سوري
تاوالدن اولوڠ باڬي اومة اين سهيڠڬاله كهاري قيامة.
إمام البخاري رحمه اهلل مروايتكن سبدا بڬيندا
اهلل عنه:
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ﷺ

ﷺ

درڤد أبو ﻫريرة رضي

الله ِ وَم َنْ يَأْ بَى؟ قَالَ :م َنْ
ك ُ ُل ُأ َّمتِي ي َ ْدخ ُلُونَ الْج َّنَة َ ِإ َّلا م َنْ أَ بَى .قَالُوا :يَا رَسُو َ
ل َّ
ل الْج َّن َة َ وَم َنْ عَصَانِي فَق َ ْد أَ بَى( .رواه البخاري)
أَ طَاعَنِي دَخ َ َ
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برمقصود” :ستياڤ اومتكو اكن مماسوقي شرڬ كچوالي سسياڤا يڠ اڠڬن.
مريك ﴿ڤارا صحابة﴾ برتاڽ :واﻫاي رسول اهلل ،سياڤاكه يڠ اڠڬن؟ جواب
بڬيندا :سسياڤا يڠ منطاعتيكو اكن ماسوق شرڬ دان سسياڤا يڠ
مڠإيڠكريكو ،مك دياله يڠ اڠڬن“.
اهلل سبحانه وتعالى مڠوتوس رسول اهلل
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ﷺ

سوڤاي مأنسي بوليه

منچونتوﻫي عقيدة ،اخالق ،دان كڤريبادين بڬيندا .منروسي حديث
ترسبوت ،شرڬ اداله ڤڽونتيق سماڠت كڤد مأنسي يڠ تله برسوسه ڤايه دان
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برأوسها كرس سڤنجڠ ﻫيدوڤڽ منطاعتي دان منوروتي سنة رسول اهلل ﷺ.
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كتيڬ :سنتياس منجاڬ ﻫوبوڠن باءيق سسام مأنسي.
إسالم اداله اڬام فطره يڠ ممڤو مڽلسايكن سڬاال ڤرمسئلهن مأنسي سام اد
بروڤا كبجتن سوسيال ،كرونتوﻫن اخالق ،ڤڽيبرن فتنه دان سباڬايڽ .لبيه
درڤد ايت ،اجرن إسالم اداله اساس كڤد ڤرأدبن دان تمدون مأنسي.
انتاراڽ إسالم منيتيقبرتكن ﻫوبوڠن سسام مأنسي ترماسوق دڠن ڤارا جيرن
تتڠڬ.
اينيله يڠ داڤت دفهمي ماللوءي حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام مسلم درڤد
أبو ﻫريرة رضي اهلل عنه درڤد نبي ﷺ:
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ن ج َارُه ُ بَوَائِق َه ُ( .رواه مسلم)
ل الْج َّنَة َ م َنْ ل َا يَأْ م َ ُ
ل َا ي َ ْدخ ُ ُ

برمقصود” :تيدق ماسوق شرڬ سسياڤا يڠ جيرن تتڠڬڽ تيدق امان درڤد
كجاﻫتن ﴿يڠ داتڠ درڤد ديريڽ“.
سدريله ،ڤركارا اين جارڠ دأمبيل ڤرﻫاتين اوليه كيت ،خصوصڽ ورڬ
كوتا .اساس كڤد عنصوركمشاركتن اياله جيران تتڠڬ .سبلوم بربوات باءيق
كڤد جيران يڠ جاءوه ،إسالم مڽوروه سوڤاي مأنسي بربوات باءيق كڤد
جيران يڠ تردكت .سكيراڽ برالكو ڤرسليسيهن دڠن جيران ،ڤرلوله
دسلسايكن دڠن باءيق دان برحكمه .اڤ سهاج كبوروقن جيران ،اي اكن
ممبهاياكن كيت .بڬيتو جوڬ سباليقڽ ،اڤ سهاج كبوروقن كيت ،اي اكن
مڠوندڠ بهاي كڤد جيران.
تتامو ٢اهلل يڠ دمولياكن،
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دنيا ﻫاري اين ممڤرليهتكن كڤد كيت مأنسي٢يڠ سيبوق بركرجا سڤرتي
روبوت دان ميسين .ظاﻫيرڽ مريك ممڤرأوليه ككاياءن دان كميواﻫن
ﻫيدوڤ .نامون جاءوه دسودوت ﻫاتي دان جيوا مريك ڬرسڠ درڤد علمو
دان إيمان .ڤركارا اينيله يڠ منجاديكن برللواساڽ ڤڽليويڠن دان ڤنينداسن.
ريبا ،جودي ،رسواه ،دان سأومڤاماڽ بركمبڠ ديق كتامقن سرتا كراكوسن
مراءيه شرڬ دنيا بربنديڠ شرڬ اخيرة.
حقيقتڽ ،ممڤرچاياءي شرڬ اهلل سبحانه وتعالى ايت اداله سبهاڬين درڤد
اوروسن إيمان .اي تيدق مماداءي سقدر ساتو ڤرإيڠتن سهاج .بهكن اي ڤرلو
دسماي سجق انق٢ماسيه كچيل اڬر چينتاكن شرڬ .سڬاال تيندق تندوق
مريك سمواڽ دإيمبڠكن دڠن إيمان كڤد بالسن دوسا دان ڤهاال ،ڬنجرن
شرڬ دان بالسن نراك درڤد اهلل سبحانه وتعالى .جك اي ترڤاﻫت دڠن
باءيق ،ڤستيڽ ڬينراسي إسالم يڠ اوڠڬول باكل تربنتوق.
ڤارا حاضيرين سكالين،
مڠأخيري خطبة ڤد ﻫاري اين ،خاطب مروموسكن ڤركارا٢برإيكوت
سباڬاي ڤرإيڠتن.
ڤرتام :شرڬ اداله ميليق اهلل سبحانه وتعالى دان دأنوڬرﻫكن دڠن رحمتڽ
كڤد ﻫمبا٢يڠ ترڤيليه.
كدوا :مڠيكوتي دان منوروتي اجرن بڬيندا ﷺ اداله شرط اوتام باڬي مراءيه
شرڬ اهلل سبحانه وتعالى.

كتيڬ :سمايله إيمان دان راس چينتا كڤد شرڬ ترﻫادڤ انق٢سجق دري
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اوسيا كچيل ،كران اي اكن مندوروڠ مريك برعمل صالح دالم كهيدوڤن.
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
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برمقصود” :دان اورڠ٢يڠ برتقوى كڤد توﻫن مريك دباوا كدالم شرڬ ﴿دالم
بنتوق﴾ برومبوڠن ،سهيڠڬ اڤابيال مريك منداتڠي شرڬ ترسبوت ،كأداءن
ڤينتو-ڤينتوڽ تله دبوكاكن .دان بركاتاله ڤنجاڬ-ڤنجاڬاڽ كڤد مريك:
كسجهتراءن ﴿دليمڤهكن﴾ اتس كالين .بربهاڬياله كامو .اوليه يڠ دمكين
ماسوقله كامو كدالم شرڬ اين ،سدڠ كامو ككل ددالمڽ“.
ات
ن الآي َ ِ
ن ال ْعَظِي ِْم ،و َنَف َعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا ف ِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الله ُ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ

ل م ِنِي وَم ِنْك ُ ْم تِلاو َتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل
السمِي ُع ال ْع َلِي ْم ُ.أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،و َتَق ََّب َ
و َالذِكْر ِ الْح َ ِ
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ات
قَو ْل ِ ْي هذ َا و َأَ سْ تَغْف ِر ُوا الله َ ال ْعَظِي ْم َ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم و َلِسَائِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ

ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم و َالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ
و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ و َال ْمُؤْم ِن َ ِ

ال ْغَفُوْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ

7

