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ن الحم َْد َ لِلّه ِ ،نَحْمَدُه ُ و َنَسْت َعِي ْن ُه ُ و َنَسْتَغْف ِرُه ُ و َنَت ُوبُ ِإلَيْه ِ ،و َنَع ُوذ ُ ب ِالل ّه ِ م ِنْ شُر ُورِ أَ نْفُسِنَا
ِإ َّ ّ
شدًا.
تجِد َ لَه ُ و َل ًِّي ّا م ُ ْر ِ
ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِه ِ الل ّه ُ فَه ُو َ المُهْت َدِ وَم َنْ يُضْ لل ِْه ُ فَلَنْ َ
وَسَي ِّئ َ ِ
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أَ شْهَد ُ أَ ْن لا َ ِإلَه َ ِإ َّ
سو ْلُه ُ،
ن مُح ََّم ّدًا عَبْدُه ُ وَر َ ُ
ك لَه ُ ،و َأَ شْهَد ُ أَ َّ ّ
لا ّ الل ّه وَحْدَه ُ ل َا شَرِي ْ َ
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سل ِّم عَلَى نَب ِيِّنَا مُح ََّم ّدٍ و َعَلَى آلِه ِ و َصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِد َ ْعوَتِه ِ ا ِلَى يَو ْ ِم الد ِّيْنِ.
ل وَ َ
ا َ َّلل ّه ُ َّ ّم َ
ص ِّ
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صيْك ُ ْم و َن َ ْفس ِي بتَِقْو َى الل ّه ِ وَطَاع َتِه ِ لَع َ َّل ّ ك ُ ْم
أَ َّمّا بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ الل ّه ،ا َِّت ّق ُوا الل ّهَ ،ا ُ ْو ِ
تُفْلِحُونَ.

ﭧ ﭨ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭻ
6
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ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰ
ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي سكالين،
ڤد ﻫاري يڠ بربهاڬيا اين ،ماريله كيت برسام-سام ممڤرتيڠكتكن تقوى كڤد
اهلل سبحانه وتعالى .تقوى ايت ﻫاڽ اكن داڤت دچاڤاي دڠن چارا
برسوڠڬوه-سوڠڬوه ملقساناكن سڬاال ڤرينته اهلل سبحانه وتعالى دان دالم
ماس يڠ سام منيڠڬلكن سڬاال تڬهن دان الرڠنڽ .موده-مودﻫن ڤرإيڠتن دان
ڤسنن اين ممبري منفعة كڤد كيت ددنيا دان دأخيرة.
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عالم سموال جادي يڠ اينده دان سڬر اداله مروڤاكن انوڬره درڤد اهلل سبحانه
وتعالى كڤد كيت سموا .لنترن ايت ،إسالم سباڬاي اڬام رحمة كڤد سلوروه
عالم ،توروت منيتيق برتكن سوڤاي اومتڽ ممليهارا دان مموليهارا عالم
سكيتر دسكليليڠ مريك .ماله اي بركاءيت راڤت دڠن إيمان دالم ديري
سسأورڠ.
سهوبوڠن ايت ،خطبة ڤد ﻫاري اين اكن ممبيچاراكن تاجوق ‘إيمان
دڤليهارا ،عالم دڤوليهارا'.
مسلمين يڠ دكاسيهي سكالين ،
كإيمانن كڤد اهلل سبحانه وتعالى تيدق داڤت الري درڤد اسڤيك كبرسيهن،
كجرنيهن دان كسوچين جيوا .سكالي ڤون مأنسي ايت سريڠ مالكوكن
كسيلڤن دان كسالهن ،نامون دسان ترداڤت توبة سباڬاي جالن مڽوچيكن
سڬاال ككوتورن باطين .كبرسيهن دان كسوچين باطين اين توروت دجلماكن
سچارا ظاﻫير منروسي سوروﻫن إسالم اڬر اومتڽ ممبرسيهكن ديري سبلوم
مالكوكن عمل عبادة ،ممستيكن ماكنن ،مينومن دان ﻫرتا دڤراوليهي دڠن
چارا يڠ حالل ،منداڤتكن ذورية دڠن چارا يڠ باءيق دان سباڬايڽ.
جوسترو ،اهلل سبحانه وتعالى تله برفرمان منروسي سورة البقرة ،اية ،222
يڠ مڽاتاكن:
ﯚ ﯛ ﯜﯝﯞ ﯟ ﯠ
برمقصود“ :سسوڠڬوﻫڽ اهلل مڠاسيهي اورڠ يڠ برتوبة ،دان مڠاسيهي اورڠ
يڠ سنتياس مڽوچيكن ديري“.
الڠكه ايندﻫڽ جك سلوروه مأنسي مڠحياتي معنى إيمان ،سهيڠڬ دنيا اين
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منجادي معمور دان امان .ماسيڠ٢چينتاكن كإيندﻫن ،سهيڠڬ بلوكر برتوكر
منجادي تامن .بودايا كبرسيهن يڠ دعملكن بوكن توجوان بركڤنتيڠن ،سباليقڽ
برأوسها ممبريكنڽ سباڬاي سواتو سومبڠن .اينيله تڠڬوڠجواب سبنر سأورڠ
انسان ،ياءيت مواريسكن كبهاڬيأن اڬر دكوڠسي اوليه ڬينراسي كمودين.
مأنسي تله دتكليفكن سباڬاي خليفه اهلل سبحانه وتعالى دأتس موك بومي
اين .بومي برسرتا ايكوسيستمڽ) (ekosistemnyaتله دسدياكن
سچارا سمڤورنا اوليه اهلل سبحانه وتعالى .اي سباڬاي سواتو ميدن اوجين
اهلل سبحانه وتعالى كأتس ﻫمبا-ﻫمباڽ .سام اد مأنسي ايت مڠيكوت
ڤراتورن اتاو ڤون مڠإيڠكاريڽ.
سهوبوڠن ايت ،اهلل سبحانه وتعالى مڠورنياكن عقل كڤد مأنسي سباڬاي
سواتو اسيت ڤنتيڠ اونتوق منتدبير دان مڠوروس عالم اين .جوسترو ،اڤ
سهاج يڠ دالكوكن اوليه مأنسي اكن ممبري كسن كڤد عالم سام اد ڤوسيتيف
اتاو نيڬاتيف .سموا اين سباڬاي سنة اهلل سوڤاي مأنسي برﻫاتي-ﻫاتي دان
چرمت دالم مڠمبيل سبارڠ تيندقن ،سكالي ڬوس برتڠڬوڠجواب ترﻫادڤ
اڤ يڠ تله مريك الكوكن.
اينيله اينتيڤتي فرمان اهلل سبحانه وتعالى منروسي سورة الروم ،اية 41
ﻫيڠڬ :42
ﯾﯿﰀﰁ ﰂﰃﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈﰉ
ﰊﰋﰌﰍ ﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ
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ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
برمقصود“ :تله ظاﻫير برباڬاي كروسقن دان باال بنچان ددارت دان دالءوت
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دڠن سبب اڤ يڠ تله دالكوكن اوليه تاڠن٢مأنسي﴿ ،تيمبولڽ دمكين﴾ كران
اهلل ﻫندق مراساكن مريك سبهاڬين دري بالسن ڤربواتن٢بوروق يڠ مريك تله
الكوكن ،سوڤاي مريك كمبالي ﴿انصاف دان برتوبة﴾ .كاتاكنله“ :برجالنله كامو
دموك بومي دان ڤرﻫاتيكنله باڬإيمان كسودﻫن اورڠ٢يڠ تردﻫولو .كباڽقن
مريك اداله اورڠ٢يڠ مُشرك“.
زيد بن رافع رحمه اهلل مڽاتاكن اي بركاءيتن دڠن ترڤوتوسڽ ﻫوجن يڠ تيدق
مڽيرامي بومي .ابن كثير رحمه اهلل ڤوال منمبه دڠن مڽاتاكن بهاوا ياءيت دڠن
بركورڠڽ حاصيل تانم-تانمن دان بواه-بواﻫن كران باڽق ڤربواتن معصية يڠ
دكرجاكن اوليه ڤڠهونيڽ .سالءين ايت ،أبو العالية رحمه اهلل مڠاتاكن سسياڤا
يڠ بربوات درﻫاك كڤد اهلل سبحانه وتعالى ،برأرتي دي تله بربوات كروسقن
دبومي .اين كران ترڤليهاراڽ كلستارين بومي دان الڠيت اداله دڠن كطاعتن
كڤد اهلل سبحانه وتعالى.
تتامو اهلل يڠ دكاسيهي سكالين،
إسالم تله مالرڠ اومت مأنسي درڤد مالكوكن ڤمبذيرن سڤرتي ﻫرتا ،ماكنن،
ڤاكاين دان بارڠن .ماله لبيه دري ايت اي توروت منچاكوڤي ڤمبذيرن
ماس ،تناڬ ،فيكيرن دان الءين .٢مأنسي موده ترڤديا ،كليرو دان تڠڬلم دالم
كميواﻫن ﻫيدوڤ ددنيا .ظاﻫيرڽ ڤركارا٢ترسبوت كليهاتن باڽق ،نامون
حقيقتڽ اي تراللو سديكيت دان ساڠت روڬي جك اي دڬوناكن سچارا
بوروس دان دبذيركن بڬيتو سهاج.
سيكڤ سدميكين تيدق منداڤت تمڤت دسيسي إسالم ،ماله اي دچال .اي
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سڤرتي يڠ ترمكتوب دالم فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة اإلسراء ،اية :27
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ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
برمقصود“ :سسوڠڬوﻫڽ اورڠ٢يڠ ممباذير ايت ،مريك اداله
ساودارا٢شيطان ،سدڠ شيطان ايت ڤوال ﴿بربوات﴾ كوفور كڤد توﻫنڽ“.
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عملن برجيمت اداله تندا سسأورڠ برشكور ترﻫادڤ انوڬره اهلل سبحانه
وتعالى كڤداڽ ،سباليقڽ عملن ممبذير اداله تندا سسأورڠ ايت اڠكوه،
سومبوڠ دان كوفور .بنر ،اهلل سبحانه وتعالى تله مڠورنياكن عالم اين اونتوق
كڬوناءن مأنسي ،نامون اي بوكن اونتوق دبذيركن ،لبيه دري ايت اي ڤرلو
دجيمتكن ڤڠڬوناءنڽ دڠن چارا مڠيترڽ سموال.
دڠن ممبوداياكن كيتر سموال باﻫن ،بندا اتاو ڤركارا يڠ تله دڬوناكن ،اي
منداتڠكن ايمڤق ڤوسيتيف دالم باڽق ڤركارا .انتاراڽ اياله اي داڤت
منجيمتكن سومبر سموال جادي سڤرتي تناڬ ،اودارا ،دان اير برسيه.
سالءين ايت ،اي منجيمتكن واڠ سرتا منجان ڤكرجاءن كڤد يڠ ممرلوكن.
رواڠ يڠ بسر جوڬ داڤت دجيمتكن درڤد ﻫاڽ منجادي تاڤق ڤلوڤوسن دان
دالم ماس يڠ سام اي مڽومبڠ كأره منجان ميندا اومت يڠ كريتيف دان
اينوۏاتيف .اومت إسالم سهاروسڽ منجاديكن ڤركارا٢ترسبوت سباڬاي
بودايا سكالي ڬوس كيت منجادي چونتوه كڤد اومت٢يڠ الءين.
إمام البخاري رحمه اهلل تله مروايتكن قيصه درڤد ابن عباس رضي اهلل
عنه ،كاتاڽ:
ل :ه َلَّ ّا اسْ تَم ْتَعْتُم ْ
س َّل ّم َ م َ َّرّ بِش َاة ٍ م َي ِّتَة ٍ ،فَق َا َ
الل ّه ُ عَلَيْه ِ و َ َ
ن رَسُو َ
أَ َّ ّ
الل ّه ِ صَلَّ ّى َّ
ل َّ

لِ :إ َّن ّمَا حَرُم َ أَ كْلُه َا.
ب ِِإه َابِهَا؟ قَالُواِ :إ َّ ّنهَا م َي ِّت َة ،قَا َ
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برمقصود“ :بهاوا ﴿سواتو كتيك﴾ رسول اهلل ﷺ ڤرنه برجالن ملواتي سإيكور
24

انق كمبيڠ يڠ تله منجادي بڠكاي .بڬيندا اللو برسبدا“ :مڠاڤاكه كاليان تيدق
ممنفعتكن كوليتڽ؟“ جواب مريك ﴿ڤارا صحابة﴾﴿“ :اين كران﴾ سسوڠڬوﻫڽ

اي تله منجادي بڠكاي “.بڬيندا ﷺ اللو برسبدا“ :سسوڠڬوﻫڽ يڠ
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دحرامكن ايت ﻫاڽاله مماكنڽ“.
جلس دسيني بهاوا إسالم مڠنجوركن اومتڽ اڬر تيدق مالكوكن ڤمبذيرن دان
برأوسها مڠمبيل دان منچاري منفعة الين يڠ حالل مسكي ڤون درڤد بڠكاي
يڠ حرام دماكن.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
كيت ممرلوكن عالم اونتوق ﻫيدوڤ دان عالم جوڬ ممرلوكن كيت منجاڬڽ.
جوسترو ،سيكڤ تيدق امبيل ڤدولي ترﻫادڤ تڠڬوڠجواب ممليهارا عالم
سكيتر واجب دجاءوﻫي .دري سيسي ڤنديديقن ڤوال ،ايبو باڤ سواجرڽ
منانمكن اساس چينتاكن عالم سكيتر كڤد انق٢سجق دري اول الڬي دمي
منجامين كلستارين ڬينراسي اكن داتڠ .اوسها٢مموڤوك كسدرن مشاركت
ترﻫادڤ كڤنتيڠن منجاڬ عالم سكيتر سڤرتي كيمڤين كبرسيهن ،سمينر،
ڤاميرن دان الءين٢ڤرلوله دڬياتكن اوليه ڤلباڬاي ڤيهق دري سماس كسماس.
مڠأخيري خطبة ڤد ﻫاري اين ،ماريله حياتي ببراڤ كسيمڤولن سباڬاي
رنوڠن كيت برسام.
ڤرتام :اومت إسالم ﻫندقله ممليهارا إيمان دڠن منظاﻫيركنڽ ماللوءي عملن
منجاڬ كبرسيهن ديري سرتا ڤرسكيترن.
كدوا :ممليهارا كإيندﻫن دان كهرمونين عالم سكليليڠ اداله سواتو تونتوتن
6
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اڬام.
كتيڬ :سموا ڤيهق ڤرلو مڠهيندري ڤمبذيرن دان مڠعملكن سيكڤ برجيمت
چرمت دالم سموا اسڤيك كهيدوڤن.
ايوه كيت رنوڠي فرمان اهلل سبحانه وتعالى منروسي سورة ﻫود ،اية :61
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
28

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
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برمقصود“ :دان كڤد قوم ثمود ،كامي اوتوسكن ساودارا مريك :نبي صالح.
بڬيندا بركات“ :واﻫاي قومكو ،ﻫندقله كامو مڽمبه اهلل يڠ تياد باڬي كامو
توﻫن سالءينڽ .دياله يڠ منجاديكن كامو درڤد بومي ﴿تانه﴾ ،سرتا مڠهندقي
كامو ممعموركنڽ .لنترن ايت ،موﻫونله امڤون كڤداڽ ﴿دري ڤربواتن شريك﴾،
كمودين كمباليله كڤداڽ ﴿دڠن طاعة دان توحيد﴾ .سسوڠڬوﻫڽ توﻫنكو
سنتياس دكت ،الڬي سنتياس ممڤركننكن ﴿ڤرموﻫونن ﻫمباڽ﴾“.
ات و َالذِّكْر ِ
ن الْآي َ ِ
ن الْع َظ ِي ِْم ،و َنَفَعَن ِ ْي و َِإ َّي ّاك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الل ّه ُ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ل هَذ َا
ل قَو ْ ِ
سمِي ْ ُع الْع َلِي ِْم .أَ قُو ْ ُ
ل مِن ِ ّي وَمِنْك ُ ْم تِلَاو َتَه ُِ ،إ َّن ّه ُ ه ُو َ ال َّ ّ
كي ِْم ،و َتَق ََّب ّ َ
الْح َ ِ

30

ات ،و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ
و َأَ سْ تَغْف ِر ُ الل ّه َ الْعَظِي ِْم ل ِي و َل َكُمْ ،و َلِس َائِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ

حم َ َّ
ن و َيَا نَجَاة َ
الر ّا ِحم ِيْنَ .ف َاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ فَيَا فَوْز َ ال ْمُسْتَغْفِرِي ْ َ
ك يَا أَ ْر َ
ات ،بِرَحْمَت ِ َ
و َال ْمُؤْم ِن َ ِ

َّ
الت ّائبِِيْنَ .
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