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كمبالي هيبت دڠن إسالم
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( 3مچ 7102م  4 /جمادي األخير 0438ه)
ُوب ِإلَيْه ِ ،وَنَع ُوذ ُ ب ِاللّٰه ِ م ِنْ ش ُر ُورِ
ِإ َّن الحم َْد َ لِلّٰهِ ،نَحْمَد ُه ُ وَنَسْت َع ِي ْنُه ُ وَنَسْتَغْف ِر ُه ُ وَنَت ُ

2

تجِد َ لَه ُ وَل ًِّيا
ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِ اللّٰه ُ فَه ُو َ المُهْت َدِ وَم َنْ يُضْ لِلْ فَلَنْ َ
أَ نْفُسِنَا وَسَي ِئ َ ِ

3

أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّلا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ ل َا شَرِي ْ َ
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن مُح ََّمدًا عَبْد ُه ُ
سو ْلُه ُ،
وَر َ ُ

شدًا.
م ُ ْر ِ

4

َل وَسَل ِ ْم عَلَى نَب ِي ِنَا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آلِه ِ وَصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِدَعْوَتِه ِ ِإلَى يَو ْ ِم
ا َ َّلله َُّم ص ِ

5

ي بتَِقْو َى اللّٰه ِ وَطَاع َتِه ِ
صيْك ُ ْم وَن َ ْفس ِ ْ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللّٰه ِ ،ا َِّتقُو ْا اللّٰهَ ،ا ُ ْو ِ

الد ِيْنِ.

لَع َ َّل ك ُ ْم تُفْلِحُونَ.
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سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
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كمبالي هيبت دڠن إسالم

ماريله كيت ممڤرتيڠكتكن كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن برسوڠڬوه-
سوڠڬوه مالكوكن كطاعتن كڤد اهلل سبحانه وتعالى دان رسول سرتا
منيڠڬلكن سڬاال ڤركارا يڠ دتڬه .موده-مودهن كيت برأوليه رحمة دان
مغفرة درڤد اهلل سبحانه وتعالى.
ڤرنهكه كيت مرنوڠ دان برفيكير ،بهاوا برتاڤ برأونتوڠڽ كيت كران دالهيركن
سباڬاي مسلم؟ ڤرنهكه كيت ڤرهاتيكن ساودارا٢كيت يڠ بارو منموءي
هدايه إسالم سدڠكن كيت تله الما مواريثي اڬام اين سجق دري الهير
الڬي؟ مالڠڽ اومت إسالم هاري اين سأوله-أوله تيدق مڠهرڬاءي نعمت
إسالم يڠ ساڠت تيڠڬي نياليڽ اين.
جوسترو ،خطبة ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن تاجوق ” :كمبالي هيبت
دڠن إسالم“.
ساودارا-ساوداراكو سكالين،
ماريله كيت سام٢فيكيركن ،اد اڤ دڠن إسالم دان اڤ هيبتڽ إسالم؟
اونتوق منجواب ڤرسوءالن اين ،كيت ترلبيه دهولو هندقله مڽدري حقيقة
سبنر كهيدوڤن مأنسي دأتس موك بومي اين .سباڬايمان اهلل برفرمان ددالم
سورة األنعام اية :23
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫﮬﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ
برمقصود ” :دان تيدقله كهيدوڤن ددنيا مالءينكن هاڽاله ماءينن يڠ سيا٢دان
هيبورن يڠ مالاليكن ،دان دمي سسوڠڬوهڽ نڬري اخيرة ايت لبيه باءيق
باڬي اورڠ٢يڠ برتقوى .اوليه ايت تيدقكه كامو ماهو برفيكير؟“
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كتاهويله بهاوا توجوان كيت هيدوڤ ددنيا اين اداله سمات-مات ممبينا
كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى .دڠن تقوى ،كيت ڤستي اكن برأوليه
كمنڠن ،كأمانن دان كسالمتن دنڬري اخيرة يڠ ككل ابادي .جوسترو ،جالن
اونتوق ممبينا تقوى ڤستيڽ مروڤاكن جالن يڠ اهلل تونجوقكن ياءيت ماللوءي
ڤماتوهن شريعة إسالم.
سيدڠ جماعه يڠ دكاسيهي،
رياليتي كهيدوڤن كباڽقن اومت إسالم هاري اين سماكين جاءوه دري
ڤڠعملن چارا هيدوڤ إسالم .مريك سأوله-أوله سوده هيلڠ كيقينن ترهادڤ
إسالم يڠ منجامين كبهاڬياءن هيدوڤ ددنيا دان اخيرة .ماله اد جوڬ يڠ
مراسا مالو اونتوق منظاهيركن چارا هيدوڤ إسالم .بوكنكه إسالم اداله
چارا هيدوڤ يڠ مڽلوروه ،سمڤورنا دان منجامين كسجهتراءن دنيا دان
اخيرة؟
ماري كيت رنوڠكن ڤنڬسن اهلل سبحانه وتعالى سباڬايمان فرمانڽ ددالم
سورة آل عمران اية :58

ﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼ
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برمقصود ” :دان سسياڤا يڠ منچاري سالءين درڤد إسالم سباڬاي چارا
هيدوڤڽ ،مك تيدق اكن دتريما درڤداڽ ،دان دي ڤد هاري اخيرة كلق
دري اورڠ٢يڠ روڬي“.
جوسترو ،برشكورله كران اهلل سبحانه وتعالى مميليه كيت منجادي اومت
إسالم درڤد سكالين اومت مأنسي ددنيا.
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سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
واالوڤون متالمت أخير كيت اداله كبهاڬياءن أخيرة ،نامون هاروس كيت
ايڠت بهاواسڽ كيت جوڬ اداله خليفه دأتس موك بومي اين ،يڠ
برتڠڬوڠجواب منتدبير عالم اين مڠيكوت اچوان يڠ تله اهلل تتڤكن .بهكن
رسول اهلل ﷺ ڤرنه مڠيڠتكن كيت سوڤاي برڤڬڠ تڬوه دڠن اجرن إسالم يڠ
سبنر.
سبدا بڬيندا ﷺ سباڬايمان يڠ دروايتكن اوليه إمام ابن ماجه رحمه اهلل
اضِبنِسِارِِي ِة رضي اهلل عنه :
العر ِْب ِ
درڤد ِ
كنَهَارِهَا ل َا يَز ِي ُغ عَنْهَا بَعْدِي ِإ َّلا ه َال ِك .
ق َ ْد ت َرَكْ تُك ُ ْم عَلَى الْبَيْضَاء ِ ،لَيْلُه َا َ

برمقصود ” :اكو تله تيڠڬلكن كڤد كامو دأتس بندا يڠ ڤوتيه ،مالمڽ باڬايكن
سياڠڽ ،تيدق اد اورڠ يڠ ترڤيسوڠ درڤداڽ مالءينكن اورڠ يڠ چالك“.
سجاره جوڬ تله ممبوقتيكن بهاوا إسالم ممباوا كڤد كجاياءن دان كچمرلڠن.
ليهتله باڬايمان كڬميلڠن بيدڠ كعلموان يڠ برالكو ڤد زمان عََّباسية خصوصڽ
سماس ڤمريتهن خليفه هارون الرشيد .ليهتله جوڬ باڬايمان كچڠڬيهن دان
تكتيكل كتنتراءن يڠ هيبت سماس زمان خليفه عُثمانية سهيڠڬ إسالم ڤرنه
مناءوڠي دوا ڤرتيڬ دنيا .اينيله بوقتي ڽات بهاوا إسالم ممباوا كڤد كڬميلڠن
دنياوي تنڤا منيڠڬلكن أخروي.
إسالم اكن هيبت بيال اومتڽ ڬيات دڠن عمل صالح .إسالم اكن تيڠڬي
مرتبتڽ بيال اومتڽ ڬيڬيه منونتوت علمو .إسالم اكن ڬيميلڠ بيال اومتڽ ملتقكن
إيمان دان تقوى سباڬاي ڤقسي كهيدوڤن .سباليقڽ ،لنترن مڠأبايكن نيالي
إيمان دان تقوى دالم كهيدوڤن ،ليك دان الالي دڠن كسرونوقن دنيا ،تيدق
مليهت كڤنتيڠن منونتوت علمو ،مك ڤستيڽ اومت إسالم اكن كليهاتن موندور
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دان لمه.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي،
كيت ڤستي منجادي هيبت دڠن إسالم ،كران إسالم ايت اڬام اهلل .كيت
بوليه ڬيميلڠ دڠن إسالم كران اهلل اكن سنتياس برسام كيت ،سكيراڽ كيت
برسوڠڬوه-سوڠڬوه ڤد جالنڽ .كيت بوليه مڠچاڤي كجاياءن يڠ حقيقي دڠن
إسالم سكيراڽ كيت مڽوسون ستراتيڬي كأره ايت.
جوسترو ،ماريله كيت موالكن دڠن علمو ،كران علمو ايتوله چهاي يڠ
منراڠي جالن هيدوڤ كيت .تيڬ اساس علمو يڠ مستي دتكنكن دالم
كهيدوڤن اين ،ياءيت:
ڤرتام :علمو تنتڠ إيمان
إيمان اداله حال بركاءيتن كيقينن دان كڤرچاياءن .كيت هندقله ممڤالجريڽ
ساتو ڤرساتو اڬر عقيدة كيت سالمت دان ترڤليهارا دري سڬاال بنتوق
ڤڽليويڠن سڤرتي ڤميكيرن ليبرال ،سكولر ،شيعة دان الءين.٢

21
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بهكن ڤالجريله جوڬ ڤركارا٢يڠ بوليه مڽببكن تربطلڽ شهادة سام ادا دري
سودوت إعتقاد ،ڤرچاكڤن ماهوڤون ڤربواتن .اينيله بينتيڠ اوتام يڠ مستي
دڤرقواتكن اوليه ستياڤ مسلم .رونتوهڽ بينتيڠ عقيدة ،مك روبوهله مهليڬاي
إسالم.
كدوا :علمو تنتڠ إسالم
إسالم مليڤوتي سڬاال علمو بركاءيتن چارا هيدوڤ مأنسي ترماسوقله عبادة،
مناكحات ،معامالت ،جناية دان سياسة .اڤابيال كيت جاهيل دڠن علمو
شريعة إسالم ،بسر كموڠكينن عمل عبادة كيت تيدق صح اتاو تربطل.
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جاهيل كيت دڠن شريعة إسالم ،مك كيت موده مالكوكن ڤركارا يڠ تله
دحرامكن اوليه اهلل .تيدق اد السن دأخيرة كلق اونتوق كيت برداليه ،كران
ڤد هاري اين ڤلواڠ اونتوق منداڤتكن علمو تربنتڠ لواس دهادڤن كيت.
كتيڬ :علمو تنتڠ إحسان.
إحسان اياله سباڬايمان يڠ دڬامبركن اوليه رسول اهلل ﷺ ياءيت مڽمبه اهلل
سبحانه وتعالى أومڤام كيت مليهتڽ ،نامون جك كيت تيدق ممڤو مراساءي
مليهت اهلل ،مك يقينله بهاواسڽ اهلل مليهت كيت .سدرله ،اهلل مليهت
ڤرالكوان كيت ،اهلل مڠتاهوءي نية هاتي كيت ،اهلل تاهو رانچڠن كيت.
جوسترو ،صفة إحسان منونتوت هاتي كيت اڬر تيدق الالي دان منديديق
هاتي كيت سوڤاي سنتياس مڠيڠتي اهلل سبحانه وتعالى.
ساودارا-ساوداراكو سكالين،
سيدنا عمرالخطاب رضي اهلل عنه اد مڠوڠكڤكن ساتو ڤرإيڠتن :
ِ
نح ْ ُ
َ
ن ق َو ْم أَ ع َ َّزن َا اللّٰه ُ ب ِا ْل ِإسْ ل َا ِم .ف ِ َإ ْن اب ْت َغ َي ْن َا ال ْع ِ َّزة َ ب ِغ َي ْرِه ِ ،أَ ذ َ َّلن َا اللّٰه ُ

برمقصود ” :كيت اداله قوم يڠ دمولياكن اوليه اهلل دڠن إسالم .مك سكيراڽ
كيت منچاري كمولياءن سالءين دري إسالم ،مك اهلل اكن مڠهيناكن كيت“.
اوسهله كيت برميمڤي اكن منجادي اومت يڠ مميمڤين دنيا ،اڤاته الڬي
اكن دجولڠ دان دڤندڠ تيڠڬي جك كيت هاري اين تيدق برعمل دڠن إسالم
سچارا سڤنوهڽ .حقيقتڽ كيت ڤد هاري اين ،كواجيڤن صالة دريميهكن،
ڤركارا حالل دان حرام دچمڤور ادوقكن ،برڬاول بيبس انتارا لالكي دان
ڤرمڤوان ،مليهت كموڠكرن سباڬاي كبياساءن ،مريالكن عورة استري دان
انق ڤرمڤوان دددهكن سرتا ڤلباڬاي الڬي كموڠكرن دبياركن.
رنوڠكنله ڤسنن رسول اهلل ﷺ سباڬايمان يڠ دروايتكن اوليه إمام أبو داءود
6
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اضِبنِسِارِِي ِة رضي اهلل عنه :
العر ِْب ِ
رحمه اهلل درڤد ِ

ف َعَلَيْك ُ ْم بِس َُّنتِي وَس َُّنة ِ الْخل َُف َاء ِ ال ْم َ ْهدِيِينَ َّ
ن ،تَم َ َّسكُوا بِهَا وَع َُّضوا عَلَيْهَا
شدِي َ
الرا ِ

جذِ
ب َِّالنوَا ِ

27

برمقصود ” :واجب اتس كاليان برڤڬڠ دڠن سَُّن ْهكو دان سنة خلفاء
الرشدين يڠ منداڤت ڤتونجوق سسودهكو .برڤڬڠله كاليان دڠنڽ دان ڬيڬيتله
اي دڠن ڬيڬي ڬراهممو“.
سيدڠ جماعه يڠ دكاسيهي سكالين،
مڠأخيري خطبة ڤد هاري اين ،ماريله كيت سام٢مڠحياتي ببراڤ
كسيمڤولن سباڬاي ڤندوان كيت برسام:
ڤرتام :إسالم اداله اڬام رحمة ،كسجهترأن ،كماجوان ،كچمرلڠن دان چارا
هيدوڤ يڠ سمڤورنا.
كدوا :ممهمي دان مڠحياتي إسالم اداله ڤروسيس يڠ برتروسن بهكن تياد
ڤڠهوجوڠ .تونتوتله علمو٢إسالم يڠ ممباوا كڤد ڤنيڠكتن إيمان دان تقوى.
كتيڬ :كمباليكن كإيندهن دان كهيبتن إسالم دڠن كسوڠڬوهن كيت
مڠعملكنڽ دالم كهيدوڤن.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة الصف اية :7

ﭷﭸﭹﭺﭻ
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ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃ
برمقصود ” :دان تيدق اد يڠ لبيه ظاليم درڤد اورڠ يڠ مڠأدا-أداكن ڤركارا
7
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دوستا ترهادڤ اهلل ،سدڠ دي دأجق كڤد مملوق إسالم دان ﴿ايڠتله﴾ ،اهلل
تيدق ممبري هدايه ڤتونجوق كڤد اورڠ٢يڠ ظاليم“.
َات
ن الآي ِ
ن ال ْعَظِي ْم ِ،وَنَف َعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا ف ِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ اللّٰه ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ

29

ل م ِنِي وَمِنْك ُ ْم تِلَاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْي
السمِي ُع ال ْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،وَتَق ََّب َ
وَالذِكْر ِ الْح َ ِ

ات ،وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ
هََٰذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ اللّٰه َ ال ْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َكُمْ ،وَلِس َا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ

ات ،الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ ال ْغَفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
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