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كمانيسن إيمان
( 4اوڬوس 7102م 00 /ذوالقعدة 0441ﻫ) 
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ُوب ِإلَيْه ِ ،وَنَع ُوذ ُ ب ِاللّٰه ِ م ِنْ
ِإ َّن الحم َْد َ لِلّٰهِ ،نَحْمَد ُه ُ وَنَسْت َع ِي ْنُه ُ وَنَسْتَغْف ِر ُه ُ وَنَت ُ
ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِ اللّٰه ُ فَه ُو َ المُهْتَدِ وَم َنْ يُضْ لِلْ
شُر ُورِ أَ نْفُسِنَا وَم ِنْ سَي ِئ َ ِ

شدًا.
تجِد َ لَه ُ وَل ًِّيا م ُ ْر ِ
فَلَنْ َ
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أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّلا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ ل َا شَر ِي ْ َ
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن مُح ََّمدًا عَبْد ُه ُ
سو ْلُه ُ،
وَر َ ُ
َ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 ِ
الد ِيْنِ.

ي بتَِقْو َى اللّٰه ِ وَطَاع َتِه ِ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللّٰه ِ ،ا َِّتقُو ْا اللّٰهَ ،ا ُ ْوصِيْك ُ ْم وَن َ ْفس ِ ْ
لَع َ َّل ك ُ ْم تُفْلِحُونَ.

ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ
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سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماريله سام7كيت منيڠكتكن كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن ڤنوه
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كمانيسن إيمان

كطاعتن ،كيقينن دان كإخالصن .لقساناكن سڬاال سوروﻫنڽ دان منيڠڬلكن
سڬاال الرڠنڽ .موده-مودﻫن كيت منجادي إنسان يڠ برتقوى ستروسڽ برجاي
دان سالمت ددنيا سرتا دأخيرة.
خطبة ڤد ﻫاري اين اكن مبيچاراكن تاجوق“ :كمانيسن إيمان“.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي اهلل،
سدرله ،كهيدوڤن ددنيا ﻫاري اين سماكين منچابر .اي بوكن ﻫاڽ منچابر
ميندا ،بهكن ممڤو مڠڬويهكن إيمان سسأورڠ .ڤلباڬاي ڤلواڠ اونتوق مالكوكن
معصية دان دوسا ترڤمڤڠ دان ترﻫيدڠ دﻫادڤن كيت.
مك كإيماننله يڠ منجادي ڤريساي ترباءيق دالم مڠهادڤيڽ .جك تڬوه إيمان
سسأورڠ ،مك دي اكن سنتياس برأد دالم كطاعتن كڤد اهلل سبحانه وتعالى
سرتا سالمت درڤد ترجبق كدالم كنچه معصية.
سسوڠڬوﻫڽ إسالم ساڠت منيتيق برتكن سوءال إيمان .سوءالڽ ،باڬايمان
كيت ﻫندق مڠڬاڤاي كمانيسن إيمان ترسبوت؟
رنوڠيله حديث يڠ دروايتكن إمام البخاري رحمه اهلل درڤد أنس بن مالك
رضي اهلل عنه  ،رسول اهلل ﷺ برسبدا:
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الله ُ وَرَسُولُه ُ أَ ح ََّب
اث م َنْ ك َُّن ف ِيه ِ وَجَد َ ح َلَاوَة َ ال ِْإ يمَا ِ
ثَل َ ٌ
ن؛ أَ ْن يَكُونَ َّ
يح ُِّبه ُ ِإ َّلا ل َِّله ِ ،وَأَ ْن يَك ْر َه َ أَ ْن يَع ُود َ فِي
يح َِّب ال ْمَر ْء َ ل َا ُ
ِإلَيْه ِ م َِّما سِوَاهُمَا ،وَأَ ْن ُ
َف فِي َّ
النارِ( .رواه البخاري)
ال ْ كُ ْفرِ كَمَا يَك ْر َه ُ أَ ْن ي ُ ْقذ َ
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برمقصود “ :تيڬ ڤركارا اڤابيال ترداڤت ڤد ديري سسأورڠ ،اي مراساءي
كمانيسن إيمان ياءيت اورڠ يڠ چينتاڽ كڤد اهلل دان رسول لبيه دري
چينتاڽ كڤد يڠ الءين ،اورڠ يڠ چينتاڽ كڤد اورڠ الءين ﻫاڽ كران اهلل دان
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اي ممبنچي كمبالي كڤد ككوفورن سلڤس اهلل مڽالمتكنڽ ﴿دري ككوفورن﴾،
سباڬايمان بنچيڽ اكن دچمڤقكن كدالم نراك“.
ڤارا جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماللوءي حديث ترسبوت ،ترداڤت تيڬ ڤركارا يڠ ڤرلو دلقساناكن ترلبيه دﻫولو
14

اونتوق منچاڤاي كمانيسن إيمان

ياءيت:

ڤرتام  :منچينتاءي اهلل دان رسول ملبيهي سڬاال-ڬاالڽ.
15

چينتاكن اهلل سبحانه وتعالى كران دي مها ڤڠاسيه كڤد كيت .بوقتيڽ اهلل
ممبري ڤلباڬاي نعمت يڠ تيدق ترﻫيتوڠ باڽقڽ .بتاڤ كاسيهڽ اهلل كڤد ﻫمبا-
ﻫمباڽ،
دي منڠڬوﻫكن عذاب سيقسا كڤد مريك يڠ مڠإيڠكري ڤرينتهڽ .اينيله ڤلواڠ
يڠ دكورنياكن اوليه اهلل سبحانه وتعالى اونتوق ﻫمبا-ﻫمباڽ سوڤاي برتوبة
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دري كسيلڤن دان دوسا .دالم ڤد ايت ،منچينتاءي رسول اهلل ﷺ ڤوال كران
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ڤرلو ملتقكن بڬيندا ﷺ دتيڠكت كچينتاءن ترتيڠڬي ملبيهي مأنسي الءين.

بڬيندا تله باڽق بركوربن ﻫرتا دان ڽاوا دمي مڽماي إيمان دان إسالم دالم
ديري ستياڤ اومتڽ.
بڬيندا تيدق ڤرنه ڤوتوس اسا واالوڤون دأنچم دان دأوڬوت .اينيله سببڽ كيت
كچينتاءن كڤد رسول اهلل ﷺ جوڬ مننداكن كسمڤورناءن إيمان سسأورڠ.
اهلل سبحانه وتعالى برفرمان ددالم سورة آل عمران اية :40
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برمقصود“ :كاتاكنله ﴿واﻫاي محمد﴾ :جك بنر كامو مڠاسيهي اهلل مك
19

ايكوتيله داكو ،نسچاي اهلل مڠاسيهي كامو سرتا مڠأمڤونكن دوسا7كامو دان
﴿ايڠتله﴾ ،اهلل مها ڤڠمڤون ،الڬي مها مڠاسيهاني".
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كدوا  :منچينتاءي سسأورڠ كران اهلل .ترداڤت مأنسي يڠ منچينتاءي
سسأورڠ دسببكن ﻫرتا ،كرجاي ،نفسو ماﻫوڤون كچنتيقن .نامون دالم سوءال
ممبورو كمانيسن إيمان ،سسأورڠ ڤرلو ملتقكن اساس منچينتاءي اورڠ الءين
سمات-مات كران اهلل سبحانه وتعالى.
اي برمقصود ،تياد اوكورن دنيا يڠ دلتقكن دالم ڤرﻫوبوڠن ايت مالءينكن اداله
كران ڤرينته اهلل سبحانه وتعالى اونتوق بركاسيه سايڠ سسام مأنسي دان
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برمتالمتكن كريضاءنڽ سمات-مات .ڤرﻫوبوڠن دمكين اكن تروس برلڠسوڠ
سهيڠڬ كأخيرة ننتي.
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كتيڬ  :ممبنچي ككوفورن .شيطان مڠهياسي ككوفورن دڠن راس
كسرونوقن .ارق ،جودي ،زنا ،رسواه ،خيانة دان اڤ سهاج يڠ دحرامكن
اهلل سبحانه وتعالى مروڤاكن اومڤن كڤد ڤالكو دوسا.
بربيذا دڠن اورڠ يڠ منچاري كمانيسن إيمان .مريك اكن مڽدري حقيقة اين
لنتس منجاءوﻫي كسرونوقن يڠ مڠوندڠ كموركاءن اهلل سبحانه وتعالى .بهكن،
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كبنچينڽ كڤد ككوفورن دان دوسا منجاديكنڽ سنتياس برمجاﻫدة ممليهارا
إيمان دان تقوى دالم ديري.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دمولياكن،
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سبدا رسول اهلل ﷺ ماللوءي حديث رواية إمام مسلم درڤد العباس بن
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عبد المطلب رضي اهلل عنه بهاوا رسول اهلل ﷺ برسبدا:
ن م َنْ رَضِي َ ب َِّالله ِ ر َ ًّبا و َب ِال ِْإسْ لَا ِم دِينًا و َب ِمح ُ ََّمدٍ رَسُول ًا.
طعْم َ ال ِْإ يمَا ِ
ذ َاقَ َ
(رواه مسلم)

برمقصود“ :كمانيسن إيمان ايت دراسا اوليه اورڠ يڠ ريضا بهاوا اهلل سبحانه
وتعالى سباڬاي توﻫنڽ ،إسالم سباڬاي اڬاماڽ دان نبي محمد ﷺ سباڬاي
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رسولڽ“.
بتاڤ برأونتوڠڽ مأنسي اڤابيال دكورنياكن كمانيسن إيمان .كمانيسن يڠ ممڤو
مندكتكن سأورڠ ﻫمبا كڤد ڤنچيڤتاڽ.
دأنتارا چيري7يڠ اكن دراس سكيراڽ سسأورڠ ممنوﻫي كتيڬ-تيڬ كريتيريا
يڠ دسبوتكن اياله:
ڤرتام  :الذتڽ دالم مالكوكن كطاعتن كڤد اهلل سبحانه وتعالى .اي مروڤاكن
ڤراساءن سوك ،تروجا دان چينتا اڤابيال ﻫندق ملقساناكن كواجيڤنڽ كڤد اهلل
سبحانه وتعالى.
تياد لڠسوڠ روڠوتن ،برت ﻫاتي دان كمالسن .كالذتن اين ڤرنه دتونجوقكن
اوليه وانيتا أنصار دان مهاجرين ،اڤابيال تورونڽ وحيو يڠ ممرينتهكن مريك
جاب دان منوتوڤ عورة ،مريك سڬرا مموتوڠ كاءين7مريك اونتوق
اونتوق برح َ
دجاديكن ڤنوتوڤ كڤاال.
مريك الكوكنڽ دڠن سنڠ ﻫاتي دان الڤڠ دادا ،تنڤا مراسا برت سديكيتڤون.
كدوا  :الذتڽ منيڠڬلكن الرڠن اهلل .ﻫيبتڽ ڤارا صحابة نبي ﷺ  ،كتيك
تورونڽ ايات يڠ مڠحرامكن ارق مريك سڬرا ڤولڠ كرومه اللو ممبواڠ سموا
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ارق يڠ برأد دالم سيمڤنن مريك كتانه تنڤا راس راڬو دان روڬي سديكيت
ڤون.
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ڤدحال كتيك ايت ارق مروڤاكن مينومن ﻫارين مريك .مريك لبيه بڠڬ دان
ڬمبيرا كران مڠأوتاماكن حق اهلل سبحانه وتعالى دڠن منيڠڬلكن الرڠنڽ .اي
برالكو اتس كريالءن دان كإنصافن ديري مريك سنديري اونتوق اكور دڠن
كتتڤن اهلل سبحانه وتعالى.
كتيڬ :الذتڽ برصبر دالم مڠهادڤي مصيبة .مصيبة اداله اوجين درڤد اهلل
سبحانه وتعالى اونتوق ممبوقتيكن كإيمانن مأنسي كڤداڽ .مريك يڠ برصبر،
اهلل سبحانه وتعالى اكن مڠڬنجري مريك دڠن سبسر-بسر ڬنجرن.
سورة الزمر ،اية  01سباڬاي داليل ممبيال مريك يڠ برصبر :
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ
ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ
برمقصود “ :كاتاكنله; واﻫاي ﻫمبا7اهلل يڠ برإيمان .برتقواله كڤد توﻫنمو".
اورڠ7يڠ بربوات باءيق ددنيا اين ممڤرأوليه كباءيقن ،دان بومي اهلل ايت اداله
لواس .سسوڠڬوﻫڽ ﻫاڽ اورڠ 7يڠ برصبرله يڠ دچوكوڤكن ڤهاال مريك تنڤا
باتس“.
ليهتله ڤارا صحابة يڠ دسيقسا ڤد ڤرموالءن دعوة رسول اهلل ﷺ دمكة.
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ڤلباڬاي مصيبة يڠ منيمڤا مريك ،نامون اي منمبهكن الڬي كالذتن دالم
ڤرجواڠن منڬقكن اڬام اهلل سبحانه وتعالى .برصبر كتيك مڠهادڤي مصيبة
تراس الذت
اڤابيال مڠتاﻫوءي اي اكن مڠڠكت درجت سسأورڠ دسيسي اهلل سبحانه
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وتعالى ،مڠڬنداكن ڤهاال ،مڠهاڤوسكن دوسا دان منجادي شرط اونتوق
دڤرأكو سباڬاي اورڠ7يڠ برإيمان.
كأمڤت  :الذتڽ منشوكوري نعمت  .ترداڤت مريك يڠ سريڠ مراسا تيدق
چوكوڤ اتس اڤ يڠ دكورنياكن اوليه اهلل سبحانه وتعالى .تيدق كورڠ ڤوال
مريك يڠ مڠڬوناكن نعمت اهلل ڤد جالن معصية دان دوسا.
اورڠ 7يڠ مڠچڤي كمانيسن إيمان سنتياس برشوكور دڠن اڤ يڠ دكورنياكن
اهلل .مريك تاﻫو مڠڬوناكن سڬاال يڠ دبريكن اهلل مڠيكوت لونس7يڠ دبنركن
شرع .كشوكورن ايتوله يڠ اكن ممبواﻫكن كمانيسن إيمان.
قوم مسلمين يڠ درحمتي اهلل سكالين،
مڠأخيري خطبة ،حياتيله ببراڤ كسيمڤولن اونتوق كيت رنوڠكن:
ڤرتام :إيمان اداله بينتيڠ دان ڤريساي تركوات باڬي مأنسي دالم مڠهادڤي
اوجين دان فتنه دنيا.
كدوا :كونچي اونتوق منداڤتكن كمانيسن إيمان اياله منچينتاءي اهلل دان
رسول لبيه دري چينتاڽ كڤد اورڠ الءين دسمڤيڠ ممبنچي ككوفورن.
كتيڬ :كمانيسن إيمان ممڤو دراسا اڤابيال مالكوكن كطاعتن ،منيڠڬلكن
الرڠن ،ريضا دڠن اوجين دان منشوكوري سڬاال نعمت دان ڤمبرين.
رنوڠيله تڬورن اهلل سبحانه وتعالى كڤد اومت إسالم يڠ منچاري كمانيسن
دنيا بربنديڠ چينتا اهلل دان رسولڽ منروسي سورة التوبة اية :74
ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆﮇ
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ﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

41

ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
برمقصود :كاتاكنله :جك باڤ ،7انق ،7ساودارا ،7استري ،7قوم
كلوارڬامو ،ﻫرتا ككاياءن يڠ كامو اوسهاكن ،ڤرنياڬاءن يڠ كامو بيمبڠ
كروڬينڽ ،دان تمڤت تيڠڬل يڠ كامو سوكاءي ،اداله لبيه كامو چينتاءي دري
اهلل دان رسولڽ دان دري برجهاد دجالنڽ ،مك توڠڬوله سمڤاي اهلل
منداتڠكن كڤوتوسنڽ ،دان اهلل تيدق ممبري ڤتونجوق كڤد اورڠ7يڠ فاسيق“.
ات
ن الآي َ ِ
ن الْعَظِي ِْم ،و َنَف َعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا ف ِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ اللّٰه ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ل م ِنِي وَمِنْك ُ ْم تِلاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل
السمِي ُع ال ْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،وَتَق ََّب َ
وَالذِكْر ِ الْح َ ِ
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ات
قَو ْل ِ ْي هذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُوا اللّٰه َ ال ْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم وَلِسَا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ
وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
الْغَفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ

8

