"إسالم دان علمو فغتاهوان"
﴿ ٢٩جون  ١٥/٢٠١٨شوال ﴾١٤٣٩
__________________________________________
هلل الَّ ِذي علَّم ا ِإلنْسا َن ما لَم ي علَم ورفَع َشأْ َن العلَ ِ
الحم ُد ِ
ماء َعلى َم ْن ُدونَ ُه ْم فَالَ
َ
ُ
َْ
ْ َْ ْ َ َ
َ
ِ
الصم ُد الَّ ِذي لَم ي ت ِ
َّخ ْذ
يَ ْستَ ُوو َن .أَ ْش َه ُد أَ ْن ال إِلَهَ إِالَّ اهللُ الواح ُد األ َ
ْ َ
َح ُد ال َف ْر ُد َّ َ
ِ
صاحبَةً وال َولَ ًدا ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
وحبِيبَنا وقائِ َدنا وقُ َّرَة أَ ْعيُنِنا َّ
محم ًدا َع ْب ُدهُ
َن َسيِّ َدنا َ
ِ
واله َدى والنُّور.
ور ُسولُهُ الَّذي أ َْر َش َدنا إِلى طَ ِر ِيق ال َخ ْي ِر ُ
َ
ِ
ٍ ِ
َّ ِ َّ
اس ال َخ ْي َر
اللَّ ُه َّم َ
ص ِّل َو َسلِّ ْم َوبَا ِر ْك َعلَى َسيِّدنَا ُم َح َّمد النَّب ِّي األ ُِّم ِّي الذي َعل َم النّ َ
ِ
ِِ
الح ُه ْم في ُّ
وعلى ءالِ ِه
الدنْيا واآلخ َرِة َ
وأ َْر َش َد ُه ْم إِلى ما فيه َخ ْي ُرُه ْم َ
الح ُه ْم وفَ ُ
وص ُ
وصحابتِ ِه الطَّيِّبِين ِ
ِ
الطاه ِرين .أ ََّما ب ْع ُد ،فَ يا ِعب َ ِ
اي
َ َ
َ
َ َ
َ
اد اهلل .اتَّ ُقوا اهللَ ،أ ُْوص ْي ُك ْم َوإِيَّ َ
بِتَ ْقوى ِ
اعتِ ِه لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُح ْو َن .قال اهلل تعالى في ُم ْح َك ِم آياته:
اهلل َوطَ َ
َ
﴿ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾

سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل،
فد كسمفنت هاري مجعة يغ مليا اين ،ساي برفسان كفد ديري ساي سنديري دان
كفد سيدغ مجعة سكالني ،ماريله كيت منيغكتكن كتقوأن كيت كفد اهلل سبحانه
وتعاىل دغن برسوغضوه ٢ملقساناكن سضاال فرينتهث دان منيغضلكن سضاال
الرغنث .موده-مودهن كيت ممفروليه كربكنت دان كريضأن سرتا فرليندوغن اهلل
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سبحانه وتعاىل ددنيا دان دأخرية .منرب فد هاري اين اكن ممفركاتاكن مغناءي:
"إسالم دان علمو فغتاهوان".
سيدغ مجعة يغ دكاسيهي سكالني،
إسالم ملتقكن علمو فغتاهوان سباضاي اساس اوتام كهيدوفن دان لندسن اونتوق
منخافأي كجايأن .تنفا علمو فغتاهوان ،اينديؤيدو ،مشاركت ،بغسا دان نضارا
اكن موندور دان اكن كتيغضالن دامل مسوا بيدغ دان الفغن .سجاره ممبوقتيكن
كداتغن إسالم تله مروبه دنيا درفد دبلغضو كجاهيلن كفد زمان كضميلغن دان
كموندورن كفد ايرا كمودنن .تانه عرب يغ اصلث باضايكن تانه ضرسغ برتوكر
منجادي لوكاسي فرداضغن سرتاتيضيك يغ دلغكفي سضاال كموداهن مودن سرتا

فمباغونن يغ فسات دان دراستيق سهيغض كهاري اين.
كالهرين رسول اهلل (ص) دغن ممباوا اجرن إسالم أومفام خهاي يغ مثيناري
كضالفن مشاركت عرب فد ماس ايت .برموال دغن فمبنتوقن اخالق سهيغض
منجاديكن فندودوق عرب سبواه مشاركت مودن يغ برساتو فادو .بضيتو جوض
كجايأن فارا صحابة دان علماء يغ ممباوا شعار إسالم سهيغض اضام اهلل سبحانه
وتعاىل ايت بركمبغ همفري ك سفرتيض دنيا دغن برفقسيكن علمو دان فرأدبن
إسالم يغ سنتياس دعمالكن اوليه فمرينته فد ماس ايت.
اوليه يغ دمكني ،إسالم تله مواجيبكن سلوروه اومتث اضر منونتوت علمو اونتوق
منخافأي كجايأن هيدوف ددنيا دان دأخرية .دامل كونتيك س كفرلوان نضارا
هاري اين ،كيت امت ممرلوكن مودال إنسان سباضاي اينديؤيدو يغ بوكن سهاج
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ممفوثاءي علمو فغتاهوان دامل فلباضاي بيدغ ،نامون اي جوض منخاكويف اسفيك
اميان سرتا اخالق فريبادي يغ تيغضي دامل ستياف جيوا اينديؤيدو .فرمان اهلل
سبحانه وتعاىل دامل سورة اجملادله ايات :١١
﴿ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ﴾
مقصودث" :اهلل منيغضيكن اورغ يغ براميان دانتارا كامو ،دان جوض اورغ يغ دبري
علمو فغتاهوان (دامل كالغن كامو) برباف درجت .دان ﴿ايغتله﴾ ،اهلل مها مندامل
فغتاهوانث تنتغ اف يغ كامو الكوكن .
سيدغ مجعة يغ درمحيت سكالني،
كأره ممنوهي حسرت دان اسفريسي ايات اين ،كراجأن هاري اين تله منظاهريكن
كسوغضوهنث اونتوق ممرتبتكن علمو فغتاهوان دان فنتدبريان إسالم دغن ممربي
فنكانن كفد اجرن إسالم سفرتي يغ تركندوغ دامل القرآن دان حديث ٢صحيح.
اجرن إسالم برصفة مشول دان مثلوروه دامل سضاال اسفيك كهيدوفن .ايا بوكن
سهاج ممفوكوسكن كفد عمالن ريتوال اضام تتايف منخاكويف سودوت ايكونومي،
سوسيال دان جوض اخالق .دوا سومرب القرآن دان حديث اينله يغ منجادي ترس
اوتام علمو فغتاهوان دان فندوان اومت إسالم سباضاميان سبدا نيب (ص) يغ
دروايتكن اوليه امام مالك:
ِ
ت فِي ُكم أ َْمريْ ِن لَن تَ ِ
اب اللَّ ِه َو ُسنَّةَ نَبِيِّ ِه
ضلُّوا َما تَ َم َّ
تَ َرْك ُ
س ْكتُ ْم بِ ِه َما كتَ َ
ْ َ ْ
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مفهومث":اكو تيغضلكن دامل كالغن كامو دوا فركارا يغ كامو تيدق سكالي ٢اكن
سست سالضي كامو برفضغ تضوه كفد كدنيا ،ياءيت كتاب اهلل دان سنة رسول
اهلل (ص)".
القرآن مروفاكن فندوان دان سومرب علمو يغ اوتام باضي اومت إسالم .جك
فندوان اين تيدق دفهمي دان دحياتي ،تيدق موغكني كيت منجادي اومت إسالم
يغ برجاي .مسنتارا كيت بروسها ممباخ دان مغحافل القرآن ،كيت جوض فرلو
فهمي اجران سبنر اضام إسالم ماللوءي اف يغ دباوا اوليه القرآن .اداله منجادي
تغضوغجواب كيت اونتوق مغضلي فلباضاي علمو يغ تركندوغ القرآن دامل اوسها
كأره منجادي اومة يغ مغعملكن خارا هيدوف إسالم .جوسرتو ،كراجأن امت
كوميتد اونتوق ممباوا فروبهن كفد فنتدبريان نضارا دان فنتدبريان اضام إسالم
سالرس دغن كدودوكن إسالم سباضاي اضام فرسكوتوان .كيت هاروس ايغت
اكن توضس دان تغضوغجواب يغ دأمانهكن دامل فمبنتوقن مشاركت إسالم يغ
ترباءيق ددنيا.
مشاركت يغ ترباءيق اينله يغ ممهمي إسالم دغن ارتي كات يغ سبنر دان تيدق
تغضلم دامل اروس كميواهن دان كبندان .فريباديث دبنتوق دغن جيوا يغ براني،
مرديك دان ماتغ دامل ممربيكن بواه فيكرين دان ممبوات كفوتوسن .سنتياس
منختوسكن ايديا ۲يغ برنس دان ممبينا .تيدق برفوتوس اسا دغن رمحة اهلل سبحانه
وتعاىل ،تيدق سومبوغ دان تيدق لوفا ديري افابيال دبري كجايأن .كران مريك
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براميان دان يقني مسواث داتغ درفد اهلل سبحانه وتعاىل سباضاميان فرمان-ث دامل
سورة احلج ،ايات :٤١
﴿ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ﴾
مقصودث" :يائيت مريك يغ جك كامي بريكن مريك ككواسأن ممرينته بومي
نسخاي مريك منديريكن مسبهيغ سرتا ممربي زكاة ،دان مريك مثوروه بربوات
كباءيقكن سرتا مالرغ دري مالكوكن فركارا يغ موغكر .دان ايغتله باضي اهلل

جواله كسودهن سضاال اوروسن".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل،
سباضاي رعيت ،كيت هاروس برشكور بهاوا فارا فميمفني نضارا مروفاكن
ضولوغن يغ برعلمو فغتاهوان دان دافت برفيكري دغن تاجم اونتوق
ممباغونكن نضارا دامل مسوا اسفيك فمباغونن دغن باءيق .فرادبن هاث تربينا
دغن علمو فغتاهوان .تياد جالن سيغكت اونتوق ممبينا فرادبن .كيت فرلو
ممهمي إسالم سباضاي اضام يغ مندوكوغ كبنرن ،كعاديلن دان كاسيه
سايغ يغ اكن منجاديكن مشاركت ماجو دامل مسوا بيدغ كهيدوفن.
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هاروس جوض دايغت دامل ماس يغ سام ،منونتوت علمو تيدق هاث منجوروس
كفد مغومفول سباثق علمو يغ موغكني ،سباليقث اف يغ لبيه فنتيغ باضي اومت
إسالم اياله واجب مغعمالكن علمو يغ اد سالري دغن تونتوتن إسالم يغ سبنر.
اورغ يغ برعلمو دان برعمال ،دياله يغ مرياليساسيكن متالمت فنخيفتأنث كران
فلسفه بوديا علمو اكن ممندو دان منديديق كفد اخالق يغ ترفوجي دان
كسجهرتأن هيدوف سباضاي مان دتونتوت دامل إسالم .باضي اورغ يغ برعلمو
تتايف تيدق برعمال ،اي اكن ترضولوغ دامل كالغن مريك يغ دموركاي اهلل سبحانه
وتعاىل كران تيدق مرياليساسيكن متالمت علمو ترسبوت .عبارت بالجر تيغضي
تتايف اخالق دان بودي فكرتيث تيدق منخرمينكن كتيغضني علمو دميليكي .اخريث
اي منجادي فوخنا كفد كرونتوهن مورل دان مسئله سوسيال دامل مشاركت
سفرتي فثلواغن ،رسواه ،فخه أمانه دان سأومفاماث.
منرب برهارف دغن علمو فغتاهوان ايت جوض ،دافت مغاول اخالق كيت درفد
مثيباركن فلباضاي ايسو كونرتوؤرسي يغ سريغ منجادي فرهاتني دان فربوالن
هاغت مشاركت إسالم .لبيه مثديهكن ،فثيبارن ايسو ايت مثببكن كضليسهن دان
ككلريوان دامل كالغن مشاركت إسالم تتكاال دتولركن تنفا تبُين اتاو تنفا منلييت
دان مثليديق ترلبيه دهولو سسواتو بريتا .إسالم تله ممربي ضاريس فندوان بهاوا
ستياف فركارا يغ دراضوءي ستاتوسث هندقله دروجوع تروس كفد اهليث .فرمان
اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة النحل ايات :٤٣
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﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾
مقصودث" :دان تيدقله كامي مغوتوس رسول ۲سبلوممو (واهاي حممد) ،مالءينكن
دري كالغن اورغ لالكي يغ كامي وحيكن كفد مريك .اوليه ايت برتاثله كامو

كفد اورغ يغ برفغتاهوان جك كامو تيدق مغتاهوي".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل،
سباضاي مغاخريي خطبة فد هاري اين ،منرب ايغني مغاجق سيدغ مجعة سكالني
اونتوق مغحياتي اينتيفيت خطبة يغ دمسفأيكن سباضاي فدومن دامل كهيدوفن كيت،
انتاراث:
علمو فغتاهوان اداله مجبنت كجايأن كفد ديري ،مشاركت ،بغسا دان
فرتام :نضارا اونتوق منخافأي كجايأن ددنيا دان داخرية.
القرآن دان حديث مروفاكن ترس اوتام علمو فغتاهوان دان فندوان اومت
كدوا :إسالم يغ فرلو دفهمي دغن ارتي كات سبنر.
مغعمالكن كونسيف تبُين تنتغ سسواتو بريتا يغ دترميا دغن مندافتكن
كتيض :فغصحن درفد فيهق اهلي دان فاكر باضي مغلقكن ترجاديث فتنه.
ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭑ ﭒﭓﭔ
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﴿ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾
مقصودث":باخله (واهاي حممد) دغن نام توهنمو يغ منخيفتاكن(سكالني خملوق).
اي منخيفتاكن مأنسي دري سبوكو داره بكو .باخله ،دان توهنمو يغ مها فموره.
يغ مغاجر مأنسي ماللوءي فينا دان توليسن .اي مغاجركن مأنسي اف يغ تيدق
دكتاهويث.".
(سورة العلق )٥ – ١:
ِ
ِ
ان الْع ِظ ْي ِم ونَ َفعنِي وإِيَّا ُكم بِما فِ ْي ِه ِمن األي ِ
ِ
ات َو ِّ
الذ ْك ِر
َ َ
بَ َار َك اهللُ لي َولَ ُك ْم بالْ ُق ْرَء َ َ َ ْ َ ْ َ
الْح ِكي ِم وتَ َقبَّل ِ
الس ِم ْي ُع ال َْعلِ ْي ُم .أَقُ ْو ُل قَ ْولِي َه َذا
ن
م
ِّي َوِم ْن ُك ْم تِالَ َوتَهُ إِنَّهُ ُه َو َّ
َ ْ َ َ ْ
َستَ ْغ ِفر اهلل الْع ِظ ْيم لِي ولَ ُكم ولِسائِ ِر الْمسلِ ِم ْين والْمسلِم ِ
ات َوال ُْم ْؤِمنِْي َن
ُْ َ َ ُْ َ
َوأ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
والْم ْؤِمنَ ِ
الرِح ْي ُم.
استَ ْغ ِف ُرْوهُ إِنَّهُ ُه َو الْغَ ُف ْوُر َّ
ات فَ ْ
َ ُ
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خطبه كدوا
_______________________________________________________________
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يا اهلل ،كامي مموهون اضر دغن رمحة دان فرليندوغن مو ،نضارا كامي
اين دان سلوروه رعيتث دككلكن دامل كامانن دان كسجهرتأن .تامنكنله
راس كاسيه سايغ دان ككالكنله فرفادوان دكالغن كامي .مسوض دغنث
كامي سنتياس هيدوف امان داماي ،سجهرتا دان سالمت سفنجغ زمان.
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