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رحمة اهلل برسام توانكو

رحمة اهلل برسام توانكو
﴿سمڤنا هاري كڤوتراءن سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ﴾
( جون 2016م  2 /شعبان 14ه)
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ا ْلحم َْد ُ لِلّه ِ الذ ِي ع ََّل ّم َ و َأَ نْعَمْ ،و َهَد َانا َ ب ِالْق ُرآن لِلَتِي هِي َ أَ ق ْو َم،

قَا َل تَع َالَى :ﭷﭸﭹﭺﭻ
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ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙ
ﭚ ﭛﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
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5

لا ّ ِإلَه َ ِإ َّ
أَ شْهَد ُ أَ ن َّ
ن سَيِّد َنَا مُح ََّم ّدًا عَبْدُه ُ
ك لَه ُ ،و َأَ شْهَد ُ أَ َّ ّ
لا ّ الل ّه ُ وَحْدَه ُ لا َ شَر ِي َ
وَرَسُولُه ُ.

َّ
صحَابِه ِ أَ جْم َعِينَ.
سل ِ ّ ْم عَلَى سَيِّدِنَا مُح ََّم ّدٍ و َعَلَى آلِه ِ و َأَ ْ
ل وَ َ
الل ّه ُ َّ ّم َ
ص ِّ
صيْك ُ ْم و َِإ َّي ّايَ بتَِقْو َى الل ّه ِ وَطَاع َتِه ِ ،فَق َ ْد فَاز َ
أَ َّمّا بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ الل ّهِ ،ا َِّت ّق ُوا الل ّهَُ ،أ ْو ِ
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الز ّادِ َّ
ن خَيْر َ َّ
اب لَع َ َّل ّ ك ُ ْم
الت ّقْو َى ،و ََّات ّق ُوا الل ّه َ يَا ُأول ِي ا ْلأَ لْب َ ِ
ال ْم َُّت ّق ُونَ ،و َتَز َ َّوّدُوْا ف َِإ َّ ّ
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سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
دالم كهيدوڤن يڠ ڤنوه منچابر كإيمانن اين ،ماريله كيت برأوسها

تُفْلِحُونَ.
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رحمة اهلل برسام توانكو

ممڤرتيڠكتكن كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى .إستقامهله دالم مالكوكن
ڤركارا يڠ دريضاءي اهلل دان جاءوهيله ڤركارا يڠ مڠوندڠ كموركاءنڽ .موده-
مودهن كيت منداڤت كجاياءن سبنر ددنيا دان دأخيرة.
برسمڤنا دڠن هاري كڤوتراءن سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ  ،تاجوق
خطبة يڠ اكن دسمڤايكن ڤد هاري يڠ ڤنوه بركة اين اياله” :رحمة اهلل برسام
توانكو“.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
كڤيمڤينن ڤد اصلڽ دسرهكن كڤد ڤارا نبي دان رسول سباڬايمان فرمان اهلل
سبحانه وتعالى ددالم سورة األنبياء اية  73يڠ دباچاكن ڤد مقدمة خطبة
سبنتر تادي ،برمقصود :
”كامي تله منجاديكن مريك ايت ﴿ڤارا نبي دان رسول﴾ سباڬاي
ڤميمڤين٢يڠ ممبري ڤتونجوق دڠن ڤرينته كامي دان تله كامي وحيوكن كڤد
مريك مڠرجاكن كباجيقن ،منديريكن سمبهيڠ ،منونايكن زكاة ،دان هاڽ
كڤد كاميله مريك ساللو مڽمبه“.
سجاره مڽقسيكن ستله ڤڠهولو سكالين رسول تله مڠهالكن نفسڽ يڠ ترأخير،
ڤارا صحابة موال مميكيركن سياڤا يڠ اكن مڠمبيل اليه كڤيمڤينن بڬيندا ﷺ.
ممڤوڽاءي

تڠڬوڠجواب برت
اين كران ،كڤيمڤينن اتاو خليفه
كمصلحتن إسالم ،نڬارا دان سلوروه اومتڽ.
سيدنا أبو بكر ،عمر ،عثمان دان علي رضي اهلل عنهم دليهت مروڤاكن
انتارا خليفه يڠ تله مالكر كڬميلڠن إسالم سواتو كتيك دهولو .بڬيتو جوڬ
خليفه٢سلڤس مريك تله برأوسها مڽيبرلواسكن دعوة دان ڤڠاروه إسالم
2

ياءيت

منجاڬ

رحمة اهلل برسام توانكو

منوال خطبة مولتيميديا

سهيڠڬ إسالم سماكين بركمبڠ مناءوڠي ساتو ڤرتيڬ دنيا.
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سجاجر دڠن ڤركمبڠن إسالم ،بڬيتو جوا حالڽ دڠن كڤيمڤينن اومت يڠ
تربهاڬي كڤد ببراڤ زمان دان واليه .ستله كجاتوهن خليفة إسالم يڠ ترأخير
ياءيت سلطان عبدالحميد ك 2-يڠ برڤوست دتركي ،كدولتن إسالم كيني
ترلتق كڤد ڤڠواسا دستياڤ واليه .سهيڠڬ ساعت اين ،اينيله سباءيق-باءيق
اوسها باڬي منجاڬ كسينمبوڠن خالفة إسالمية يڠ تله لڽڤ.
ڤرسكوتوان يڠ مڽاتاكن بهاوا سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ اداله كتوا
اڬام إسالم باڬي واليه٢ڤرسكوتوان دان نڬري ٢مالك ،ڤوالو ڤينڠ ،سابه دان

13

سراوق .ماناكاال دنڬري-نڬري الءين كتوا اڬام إسالم اياله سلطان اتاو راج
دنڬري بركناءن.
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جوسترو كدودوقن سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ سباڬاي كتوا نڬارا
دان اڬام إسالم منونتوت كڤد ڤڽمڤورناءن تڠڬوڠجواب يڠ امت بسر .اين
تركاندوڠ ددالم لفظ سومڤه جاوتن سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ
ياءيت واهلل ،وباهلل ،وتاهلل باڬي ممليهارا كسوچين اڬام إسالم ڤد ستياڤ
ماس .سباڬاي كتوا نڬارا بڬيندا برتڠڬوڠجواب ملقساناكن ڤمرينتهن دڠن
برالكو عاديل كڤد سموا رعيت .اوسها موجودكن كعاديلن كڤد مأنسي
سجاڬت اداله سبهاڬين صفة كتقواءن.
فرمان اهلل دالم سورة المائدة اية
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رحمة اهلل برسام توانكو

ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ
برمقصود ” :واهاي اورڠ٢يڠ برإيمان ،هندقله كامو سموا سنتياس منجادي
اورڠ٢يڠ منڬقكن كعاديلن كران اهلل ،الڬي منرڠكن كبنرن دان جاڠن
سكالي-كالي كبنچين كامو ترهادڤ سسواتو قوم ايت مندوروڠ كامو كڤد
تيدق مالكوكن كعاديلن .هندقله كامو برالكو عاديل ﴿كڤد سسياڤا جوا﴾
كران سيكڤ عاديل ايت لبيه همڤير كڤد تقوى .دان برتقواله كڤد اهلل،
سسوڠڬوهڽ اهلل مها مڠتاهوءي دڠن مندالم اكن اڤ يڠ كامو الكوكن“.
ڤارا تتامو اهلل يڠ درحمتي،
نامون سجق اخير٢اين ،ڤلباڬاي اوسها يڠ مڠنچم كدودوقن إسالم دان
سكاليڬوس كدودوقن سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ كين رنچق
دأوسهاكن ڤيهق ٢ترتنتو .سوارا ٢سومبڠ سرتا تيندقن يڠ ممڤروموسيكن
ليبراليسمى دان ڤلوراليسمى اڬام منولر دالم رڠكين ميديا مسسا دان
ڤروڬرام٢اتس نام حق اساسي .انتاراڽ مريك برحجه دمحكمه ڤرسكوتوان
اونتوق منتفسيركن ڤركارا  3ڤرلمباڬاءن ڤرسكوتوان ﴿إسالم سباڬاي اڬام
ڤرسكوتوان دان كدودوقن راج٢سباڬاي كتوا اڬام دنڬري ماسيڠ ﴾٢هاڽ
سقدر اونتوق توجوان كراعين سمات-مات.
ڤركارا  ﴾A1﴿121ڤوال دتفسيركن دڠن ممبريكن كواس محكمه تيڠڬي
سيۏيل اونتوق مڽيمق دان مڠوبه كڤوتوسن محكمه شريعة .مريك مور-وركن
بهاوا سيستم ڤرأوندڠن شريعة نڬارا بوليه دكتڤيكن اتاو دسيمق اوليه
محكمه تيڠڬي سيۏيل برداسركن اوندڠ٢سيۏيل دان محكمه شريعة تيدق
ممڤوڽاءي اساس دالم ڤرلمباڬاءن دان تيدق ستنديڠ دڠن محكمه سيۏيل.
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رحمة اهلل برسام توانكو

مريك جوڬ ايڠين اڬر سموا اڬام دنڬارا اين دساماراتاكن .اداله منجادي
چيتا ٢مريك اونتوق ملڽڤكن كدولتن إسالم دالم ڤلباڬاي اسڤيك كهيدوڤن
دان ڤنتدبيرن نڬارا .ماله مريك منونتوت اڬر سموا اڬام برحق اونتوق مڽيبركن
اجرنڽ ترماسوق كڤد اورڠ إسالم.
مريك ماهوكن ڤركارا  ﴾4﴿11ڤرلمباڬاءن دهاڤوسكن ياءيت كراجاءن
ڤرسكوتوان اتاو كراجاءن نڬري تيدق برحق اونتوق ممبريكن ڤرهاتين
خصوص كڤد إسالم .اين برمعنى سبارڠ بلنجاون اونتوق ڤمباڠونن إسالم
اداله مڽالهي عملن نڬارا ديموكراسي دان كراجاءن جوڬ ڤرلو ممڤرونتوكن
بلنجاون اونتوق اڬام٢الءين سكيراڽ إسالم دبريكن ڤرونتوكن كواڠن.
مريك دڠن سلوڬن حق اساسي تله ممڤرجواڠكن كبيبسن برفيكير سچارا
مطلق دكالڠن اومت إسالم سهيڠڬ ممبوليهكن مريك بيبس اونتوق مرتد تنڤا
كاولن ڤيهق بركواس اڬام ،جاءوه سكالي درڤد دكناكن سبارڠ حكومن.
بهكن ڤلوڤور دان ڤڠيكوت اجرن سست بيبس اونتوق مڠملكن كڤرچاياءن
مريك.
مريك ماهوكن اورڠ٢إسالم يڠ جاهيل تنتڠ إسالم جوڬ دبريكن حق اونتوق
منفسيركن القرءان مڠيكوت كفهمن مريك سنديري .سالءين ايت ،مريك
مڠهارڤكن اڬر اينستيتوسي فتوى دهاڤوسكن درڤد اينكمن ڤنتدبيرن
نڬري٢كران دكاتاكن برچڠڬه دڠن سماڠت كڤرلمباڬاءن .اي سأوله-اوله
منجادي بادن ڤمبوات اوندڠ ٢كتيڬ سالءين درڤد دون دان ڤرليمين.
مريك منونتوت اڬر ڤنتفسيرن دان ڤندكتن مودن يڠ ليبرال دان
ڤروڬريسيف ڤرلو دتريما ڤاكاي بهكن تفسيرن بهاوا ڤڬڠن اڬام ،كڤرچاياءن
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دان چارا مڠملكنڽ اداله حال ڤرسنديرين يڠ تيدق سڤاتوتڽ دسنتوه اوليه
مان٢ڤيهق بركواس.
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كيت سالكو رعيت يڠ براڬام إسالم برساتو هاتي برناءوڠ دباوه سري ڤدوك
بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ باڬي مڠهادڤي سبارڠ محنه دان تريبولسي دالم اڬيندا
اونتوق مندولتكن إسالم سرتا ممڤركوكوهكن كدودوقن يڠ دڤرتوان اڬوڠ
سباڬاي ڤايوڠ اوتام اڬام إسالم دمليسيا.
انتارا ڤركارا يڠ ساليقڽ كيت لقساناكن سالكو رعيت مليسيا باڬي
ممبوقتيكن طاعة ستيا كڤد سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ اياله :
ڤرتام  :ممڤرتاهنكن كدودوقن سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ سباڬاي
كتوا باڬي اڬام إسالم دان نڬارا .سأندايڽ ترداڤت سوارا٢يڠ ايڠين مڠنچم
كدودوقن يڠ دڤرتوان اڬوڠ ،كيت سالكو رعيت ڤرلو تمڤيل منجادي بينتيڠ
نڬارا دڠن ممڤرتاهنكن كدودوقن بڬيندا.
كدوا  :منطاعتي ستياڤ تيته ڤرينته سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ.
بڬيندا باڽق منيتهكن نصيحت دان ڤرينته يڠ برڬونا اونتوق دجاديكن ڤندوان
رعيتڽ .مك سالكو رعيت ،سهاروسڽ كيت منطاعتي ستياڤ يڠ دتيتهكن
اوليه بڬيندا.
سمنتله ڤوال رسول اهلل

ﷺ

تله برڤسن سباڬايمان يڠ دروايتكن اوليه إمام

البخاري دري نافع بن عبداهلل رضي اهلل عنه :
27

َب وَكَرِه َ م َا ل َ ْم يُؤْم َ ْر بِمَعْصِ يَة ٍ ف َِإذ َا ُأمِر َ
سل ِ ِم ف ِيم َا أَ ح َّ ّ
طاع َة ُ عَلَى ال ْمَر ْء ِ ال ْم ُ ْ
س ْم ُع و َال َّ ّ
ال َّ ّ
بِمَعْصِ يَة ٍ فَلا َ سَم ْ َع و َلا َ طَاع َة َ
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برمقصود ” :واجب مندڠر دان منطاعتي كڤد ڤميمڤين مسلم دالم حال يڠ
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دسنڠي دان يڠ دبنچي ،سالڬي تيدق دڤرينته اونتوق معصية ،تتاڤي اڤابيال
دڤرينته اونتوق مالكوكن معصية ،مك تيدق بوليه مندڠر دان منطاعتيڽ“.
كتيڬ :تيدق منچمركن اينستيتوسي دراج دڠن سلوڬن٢يڠ منجاتوهكن ايميج
إسالم ،نڬارا دان رعيت.
كأمڤت  :دعاءكنله اڬر سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ دكورنياكن
29

كصيحتن دان كالڤڠن ميندا دالم مڠوروستدبير نڬارا اين دڠن سباءيق
موڠكين .سموڬ رحمة اهلل برسام توانكو دالم ستياڤ هال نفس ،توتور دان
ڤربواتن.
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سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
مڠأخيري خطبة ڤد هاري اين ،ميمبر ايڠين مڠيڠتكن ڤارا جماعه سكالين
كڤد ببراڤ ڤركارا :
ڤرتام :سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ مروڤاكن توڠڬق اوتام اڬام ،بڠسا
دان نڬارا.
كدوا :سدرله بهاوا ڤلباڬاي انچمن كڤد كدودوقن إسالم دان سري ڤدوك
بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ كيني سدڠ منولر.
كتيڬ :رعيت هاروس برسام-سام دڠن سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ
دالم ممڤرتاهنكن حق إسالم دبومي يڠ برتواه اين.
فهمي دان حياتيله فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة األنعام ،اية  165اين
:
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
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ﰈﰉﰊ ﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑ
ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ
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برمقصود” :دان دياله يڠ منجاديكن كامو ڤڠواسا ٢دبومي دان دي
منيڠڬيكن سبهاڬين كامو اتس سبهاڬين ﴿يڠ الءين﴾ ببراڤ درجت ،اونتوق
مڠوجيمو تنتڠ اڤ يڠ دبريكنڽ كڤدامو .سسوڠڬوهڽ توهنمو امت چڤت
سيقساءنڽ دان سسوڠڬوهڽ دي مها ڤڠمڤون الڬي مها ڤڽايڠ“.
ات و َالذِّكْر ِ
ن الآي َ ِ
ن الْعَظِي ِْم و َنَفَعَنِي و َِإ َّي ّاك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الل ّه ُ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
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ل قَو ْل ِ ْي هَذ َا و َأَ سْ تَغْف ِر ُ
سمِي ُع الْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
ل م ِن ِ ّي وَمِنْك ُ ْم تِلاو َتَه ُ ِإ َّن ّه ُ ه ُو َ ال َّ ّ
كي ِْم و َتَق ََّب ّ َ
الْح َ ِ
ات الأَ حْ يَاء ِ
ات و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ و َال ْمُؤْم ِن َ ِ
الل ّه َ الْعَظِي ْم َ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم و َلِس َائِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ
مِنْه ُ ْم و َالأَ مْوَات فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ ِإ َّن ّه ُ ه ُو َ الْغَفُوْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ّ ِ
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