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امارن! ڤيهق جابتن اݢام إسالم ڤيراق تيدق برتڠڬوڠجواب كأتس س بارڠ ڤنمبهن اايت سالءين دري كاندوڠن خطبة يڠ دكلواركن.

" سماڠت جهاد ڤالجر"
 24ربيع األخر  12 / 9341جانواري 8192

الْ َح ْمد ِلل َّ ِه  1الْقَائِ ِل
ون ِإن َّ َما يَتَ َذكَّر أولو ْ َاأللْ َباب.
ون َوال َّ ِذ َين ال ي َ ْعلَم َ
ق ْل ه َْل ي َْس تَ ِوي ال َّ ِذ َين ي َ ْعلَم َ
مقصودڽ :کااتکنله )وهاي محمد) اڤاکه سام اورڠ يڠ مڠتاهوءي دان اورڠ يڠ
تيدق مڠتاهوءي .سسوڠݢوهڽ اورڠ يڠ برعقلله يڠ داڤت منريما ڤالجرن.
(سورةالزمر اية )1
أَ ْشهَد أَ ْن آل ِإل َ َه إ َِّال الله َو ْح َده َال َش ِريْ َك لَهَ ،وأَ ْشهَد أَ َّن م َح َّم ًدا َع ْبده َو َرس ْوله.
اللَّه َّم َصل َو َسل ْم عَلَى َس ي ِد َن م َح َّمدَ 2وعَلَى آ ِل ِه َوأَ ْص َحا ِب ِه والتَّا ِب ِعيْ َن لَه ْم ِبإ ِْح َسان
ِإلَى ي َ ْو ِم الد ْين.
ون.
أَ َّما ب َ ْعد ،فَيَا ِع َبا َد الله ،ات َّق ْوا الل َهَ 3ح َّق تقَا ِته َو َال ت َم ْوت َّن إ َِّال َوأَنْتم ُّم ْس ِلم َ
س يدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
ساي مڽرو كڤد ديري ساي س نديري دان كڤد س يدڠ جمعة سكالين ،ماريله
سام ٢كيت ڤرابءيقي ديري دڠن منيڠكتكن كتقواءن كڤد الله س بحانه وتعالى
يعني دڠن مالكوكن سڬاال تيته ڤرينتهڽ دان منجاءوهي سڬاال الرڠنڽ .س بلوم
منروسكن خطبة ،ساي ايڠين برڤسن كڤد س يدڠ جماعة سكالين اڬر منومڤوكن
ڤرهاتين دان جاڠن برچاکڤ ٢ااتو مالكوكن ڤربواتن س يا ٢سوقتو خطبة
دسمڤايكن .موده-مودهن كيت اكن براوليه منفعة اونتوق كباءيقن ددنيا دان دأخيرة.
ميمبر ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن تنتڠ ”:سماڠت جهاد ڤالجر“.
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س يدڠ جمعة يڠ دملياكن الله سكالين،
الحمد لله ،کيت تله مماسوقکي اتهون  .8192مک برموالله ڤرجالنن ابرو
دالم اتهون اين .برچاکڤ مڠناءي اتهون بهارو ،اڤابيال کيت دايذينکن اوليه الله
س بحانه وتعالى اونتوق تروس هيدوڤ ،ماريله کيت مڠينصفي سݢاال دوسا ٢يڠ
ڤرنه کيت الکوکن س بلوم اين .بوکنله مڽمبوت اتهون بهارو دڠن راس غيره دان
ݢمبيرا هيڠݢ ليک ،سرات توروت سام مڽراتءي ڤيس تا ٢يڠ براونسور معصية
سڤرتي ڤرچمڤورن انتارا لالکي دان ڤرمڤوان دڠن دسراتءي هيبورن ملمڤاو يڠ
دتݢه اوليه شرع .اين سموا مڠوندڠ کمورکاءن الله س بحانه وتعالى سمات-مات.
مک ،ميمبر مڽرو اݢر کيت کمبالي برتوبة کڤدڽ دڠن س بنر-بنر توبة اݢر الله
تيدق منيمڤاکن ابال بنچان کڤد کيت سڤرتي مان اومة يڠ تردهولو .کيت سهاروسڽ
سدر ،ساعت ٢کماتين يڠ سماکين همڤير دڠن کيت دان ايڠتله ،ماکين منيڠکت
عمور کيت ،ماکين دکت جوݢ کماتين دڠن کيت سموا .کماتين يڠ ڤس تي اين
داتڠ تنڤا داوندڠ دان اکن داتڠ ڤد بيال ٢ماس سام اد کيت برسداي ااتوڤون تيدق.
س يدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
سيسي ڤرسکولهن ڤارا ڤالجر تله ڤون برموال .دالم منروسکن تڠݢوڠجواب
مريک دالم منچاري علمو ڤڠتاهواءن ،سس بواه نݢارا يڠ منيتيق برتکن سؤال
ماس دڤن سوده تنتو ساڠت مڠمبيل برت ايسو ڤنديديقن ݢينراسي
) )Generasiيڠ ابکل مڠݢنتي ݢينراسي سداي اد .انق ٢اين دسمڤيڠ بربکلکن
ڤاکاين يڠ ابرو ،ڤرلو دبكلكن سماڠت ابرو اونتوق برسڠݢوه-سڠݢوه ڤد سيسي
ڤمبالجرن يڠ ابرو.
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کچمرلڠن يڠ مروڤاکن ڤرکااتءن کرامت ابݢي ايبوابڤ ،ݢورو دان سکوله
ڤرلو داصطالحکن سموال ڤمهمنڽ اݢر کچمرلڠن يڠ دبورو تيدق ترساسر.
کچمرلڠن يڠ س بنر اايله چمرلڠ ددنيا دان داخيرة .كچمرلڠن ددنيا س باݢاي جمبتن
منچڤاي كچمرلڠن حقيقي دأخيرة .سڤرتي مان دعاء يڠ سريڠ كيت اوڠكڤكن
برداسركن فرمن الله س بحانه وتعالى دالم سورة البقرة اية :819
َو ِمنْه ْم َم ْن يَقول َربَّنَا آ ِتنَا ِفي ُّالدن ْ َيا َح َس نَ ًة َو ِفي ْاآل ِخ َر ِة َح َس نَ ًة َو ِقنَا عَ َذ َاب النَّ ِار
مقصودڽ :دان دانتارا مريک اد اورڠ يڠ بردعاء :اي توهن کامي ،بريله کامي
کباءيقکن ددنيا دان کباءيقکن داخيرة دان ڤليهاراله کامي دري س يقسا نراک
دنيا اين اداله ميدن اوجين ابݢي مأنسي مانکاال اخيرة اداله ميدن کيت دابلس
اتس ڤريس تاسي ) )Prestasiاوجين ترس بوت .فرمان الله س بحانه وتعالى دالم
سورة الملك اية : 8
ال َّ ِذي َخل َ َق الْ َم ْو َت َوالْ َح َيا َة ِل َي ْبل َوك ْم أَيُّك ْم أَ ْح َسن َع َم ًال ۚ َوه َو الْ َع ِزيز الْ َغفور
مقصودڽ ( :دايله) يڠ منجاديکن ماتي دان هيدوڤ ،سوڤاي دي مڠوجي کامو،
س ياڤ دانتارا کامو يڠ لبيه ابءيق عملڽ .دان دي مها ڤرکاس الݢي مها ڤڠمڤون.
س يدڠ جمعة يڠ دملياكن،
دسمڤيڠ مڠجر کچمرلڠن يڠ دتندا دڠن ڤنچڤاين چمرلڠ ددالم ڤڤريقسأن،
انق ٢کيت جوݢ مس تي داوسهاكن اݢر جوݢ چمرلڠ اخالقڽ ،چمرلڠ عبادتڽ
دان چمرلڠ س باݢاي إنسان يڠ برمنفعة كڤد اݢام ،بڠسا دان نݢارا .بوليه ممباچ،
چکڤ مڠيرا ،ممڤو برفيکير ارس تيڠݢي اداله سسواتو تندا کجاايءن انق ٢کيت.
نمون جيک مريک تيدق ممڤو ممباچ القرءان ،ݢاݢل مڠهيتوڠ دوسا دان ڤهاال
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،برفيكير ارس تيڠݢي يڠ نيݢيتيف اداله س يمڤتوم )Simptom) ٢ݢاݢل ممهمي
اصطالح کچمرلڠن يڠ س بنر .سسواي سڤرتي مان الءؤڠن اذان " حي على
الصالة " "حي على الفالح" سابن وقتو يڠ مڠيڠتكن كيت اكن كڤنتيڠن منچڤاي
كجاايءن سچارا سإيمبڠ
س يدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
اتنمکن دالم جيوا انق ٢كيت اونتوق موقفکن کجايأن اکادميک مريک ننتي
دمي كبعكيتن إسالم دان اومةڽ .بياساکن کڤد مريک سلوݢن “م ْمتَاز ِل ْل َّمة
يعني(کچمرلڠن) اونتوق أومة“.نءيقكن سماڠت مريك اݢر منجادي أومة يڠ
مڠمباليكن كݢميلڠن علموان دان كماجوان إسالم .کايتکن دان تونجوقکن کڤد
مريک کادأن اومة إسالم هاري اين دالم کادأن ساڠت لمه سراب سربيڽ
برتوجوان اونتوق ممباکر سماڠت دان مڠوبه کادأن سداي اد کڤد يڠ لبيه ابءيق.
ماريله كيت مڠمبليڠ تناݢ دان فيكره انق ٢كيت اݢر داڤت بالجر سهيڠݢ
منجادي ڤاکر ددالم ڤلباݢاي بيدڠ ترماسوق بيدڠ سائن س ) )Sainsدان
تيكنولوݢي ) )Teknologiسوڤاي داڤت مڽومبڠ اونتوق كتمادونن إسالم إيرا
مودين ).)Moden
س يدڠ جمعة يڠ دملياکن الله سکالين،
سموا كجاايءن داتس منجادي س يا ٢سكيراڽ تنڤا ادب دان أخالق.
ڤرکمبڠن متأخير يڠ برالكو دنݢارا كيت منونتوت سوڤاي ڤرلو داولڠ-اولڠکن ساللو
کواجيڤن منجاݢ ادب انتارا موريد دان ݢورو .اخير اتهون  8192دچمري دڠن
کونفليک يڠ برالکو انتارا ݢورو دان موريد سهيڠݢ مليبتکن محکمه ،ڤوليس دان
س باݢايڽ.
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ددالم إسالم عنصور کبرکتن اداله ايليمن ڤنتيڠ ددالم منونتوت علمو .اوليه
کران ايت ،ميمڠ تربوقتي دهادڤن کيت ،الهير دري س بواه سکوله ،کواليتي
موريد يڠ بربيذا-بيذا واالوڤون ممڤوڽاءي سوکتن ،بوکو تيکس ،ڤارا ݢورو دان
كلڠكڤن سکوله يڠ سام .اين دسببکن عنصور کبرکتن علمو يڠ جوݢ مماءينکن
ڤرانن ددالم ممبيذاكن قنچاڤاين موريد .جاڠن سمڤاي برالکو بيادڤ کڤد ݢورو
سهيڠݢ هيلڠ كبركتن علمو دان هيلڠ كبركاتن دالم كهيدوڤن .جيک اد ڤرکارا يڠ
تيدق ممواسکن هاتي سالورکنله کڤد ڤيهق برکناءن ماللوءي سالورن يڠ بتول
دان اڤ جوݢ ڤرمس ئلهن هندقله دسلسايکن سچارا ڤرونديڠن سوڤاي ساله
سڠک تيدق برالکو .ايبو ابڤ مستيله منجالينکن هوبوڠن ابءيق دڠن ڤارا ݢورو
دان ڤيهق ڤنتدبيرن سکوله انق .٢ڤرساتوان ايبوابڤ ݢورو ( )PIBGهندقله
منجادي جمبتن ڤڠهوبوڠ انتارا انق ،٢ݢورو ٢دان ايبوابڤ.
س يدڠ جمعة سكالين،
مشارکت سکليليڠ دڠن سݢاال اينس تيتوسيڽ سڤرتي مسجد دان س باݢايڽ
بوليه توروت سام مڽومبڠ دالم ڤروسيس کمنجادين ) )Kemenjadianݢينراسي
ڤواريث اين .ش يخ فَ ْت ِحي يَ َكن ) )Fathi Yakanمنݢسکن بهاوا تيݢ
اينسيتوسي ڤنتيڠ اونتوق منجامين کمنجادين) ) Kemenjadianانق ٢اداله
رومه ،سکوله دان مسجد .جک کتيݢ-تيݢ اينس تيتوسي اين برسام-سام
منديديق ،ممنتاو دان ممبريكن ڤرهاتين كڤد انق ٢اين دڠن ابءيق مک كيت
ابكل مالهيركن ݢينراسي اكن داتڠ يڠ چمرلڠ دان برکواليتي تيڠݢي.
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َاب َركَ الله ِل ْي َولَك ْم ِابلْق ْر َء ِان الْ َع ِظ ْي ِم َون َف َع ِن ْي َوإ َِّايك ْم ِب َما ِف ْي ِه ِم َن ْاآل َاي ِت َوالذ ْك ِر
الس ِم ْيع الْ َع ِل ْيم .أَق ْول قَ ْو ِل ْي َه َذا َوأَ ْس تَ ْغ ِفر
الْ َح ِك ْي ِم َوتَقَبَّ َل ِمن ْي َو ِمنْك ْم ِت َال َوت َه ِإن َّه ه َو َّ
الل َه الْ َع ِظ ْي َم ِل ْي َولَك ْم َو ِل َسائِ ِر الْم ْس ِل ِميْ َن َوالْم ْس ِل َم ِ
ات َوالْم ْؤ ِم ِنيْ َن َوالْم ْؤ ِمنَا ِت ْ َاأل ْحيَا ِء
ِمنْه ْم َو ْ َاأل ْم َو ِات فَ ْاس َت ْغ ِفر ْوه ِإن َّه ه َو الْغَف ْور َّالر ِح ْيم
خطبة كدوا
الْ َح ْمد ِلل َّ ِهَ 4ح ْم ًدا َك ِث ًيرا َك َما أَ َم َر .أَ ْشهَد أَن آل ِإل َ َه إ َِّال الله َو ْح َده َال َش ِريْ َك لَهَ ،وأَ ْشهَد
أَ َّن َس ي َد َن َون َ ِبيَّنَا م َح َّم ًدا َع ْبده َو َرس ْوله.
اللَّه َّم َصل َو َسل ْم َو َاب ِركْ عَلَى َس ي ِد َن م َح َّمدَ 5وعَلَى آ ِل ِه َوأَ ْص َحا ِب ِه أَ ْج َم ِعيْ َن.
الصا ِد ِقيْ َن .فَقَا َل الله ت َ َعالَى:
أَ َّما ب َ ْعد ،فَيَا ِع َبا َد الل ِه! ِات َّق ْوا الل َهَ 6وك ْون ْوا َم َع َّ
ون عَلَى النَّ ِبيي َاي أَيُّهَا ال َّ ِذ َين آ َمنوا َصلُّوا عَل َ ْي ِه َو َسلموا ت َ ْس ِلي ًما
إ َِّن الل َّ َه َو َم َالئِ َكتَه ي َصل ُّ َ
برمقصود :سسوڠݢوهڽ الله دان ڤارا مالئکتڽ برصلوات کڤد نبيي(محمد ﷺ)،
واهاي اورڠ برإيمان برصلواتله کامو کڤداڽ سرات اوچڤله سالم سجهترا دڠن
(سورة األحزاب اية )56
ڤڠحرمتن يڠ سڤنوهڽ.
اللَّه َّم َصل عَلَى م َح َّمد َوعَلَى ِآل م َح َّمد َك َما َصل َّ ْي َت عَلَى ِإ ْب َرا ِه ْي َم َوعَلَى ِآل ِإ ْب َرا ِه ْي َم
َو َاب ِركْ عَلَى م َح َّمد َوعَلَى ِآل م َح َّمد َك َما َاب َر ْك َت عَلَى ِإ ْب َرا ِه ْي َم َوعَلَى ِآل ِإ ْب َرا ِه ْي َم ِف ْي
الْ َعال َ ِميْ َن ِإن ََّك َح ِم ْي ٌد َم ِج ْي ٌد.
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س يدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
ميمبر مڽرو کڤد س يدڠ جمعة سکالين سوڤااي كيت برسام-سام ممعمورکن
رومه ٢الله دڠن مالکوکن عبادة دان عمل صال سچارا اس تقامة تراواتم صالة
فرض برجماعة .س بدا رسول الله ﷺ درڤد انس بن مالك رضي الله عنه:
األو َلى  ،ك ِتبَ ْت ل َه بَ َرا َء َات ِن:
َم ْن َصلَّى ِلل َّ ِه أَ ْرب َ ِعيْ َن ي َ ْو ًما ِف ْي َج َماعَة ي ْد ِرك التَّ ْك ِبيْ َر َة ْ
بَ َرا َء ٌة ِم َن النَّ ِارَ ،وبَ َرا َء ٌة ِم َن الن َف ِاق
مقصودڽ :ابرڠ س ياڤ منونيکن صالة کران الله سالما  31هاري دڠن منداڤت
تکبيرة اإلحرام برسام امام ،دتوليس ابݢيڽ دوا کبيبسن ،کبيبسن درڤد اڤي نراک
)حديث رواية امام ترمذي(
دان کبيبسن درڤد صفة منافق
اتَ 7والْم ْؤ ِم ِنيْ َن والْم ْؤ ِمنَ ِ
اللَّه َّم اغْ ِف ْر ِللْم ْس ِل ِميْ َن َوالْم ْس ِل َم ِ
اتَ ،وأَ ْص ِل ْ َذ َات بَيْ ِنه ِْم َوأَل ْف
بَيْ َن قل ْو ِبه ِْم َوا ْج َع ْل ِف ْي قل ْو ِبهِم ْ ِاإليْ َم َان َوالْ ِح ْك َم َة َوثَب ْته ْم عَلَى ِمل َّ ِة َرس ْو ِل اللهﷺ.
اللَّه َّم أَ ِع َّز ْاإل ِْس َال َم َوالْم ْس ِل ِميْ َن .اللَّه َّم ان ْص ِر ْاإل ِْس َال َم َوالْم ْس ِل ِميْ َن .اللَّه َّم ان ْص ِر ال ُّدعَا َة
َوالْم َجا ِه ِد ْي َن .اللَّه َّم ان ْص ِر ْاإل ِْس َال َم َوالْم ْس ِل ِميْ َن ِف ْي س ِور َاي،و ِف ْي فَل َ ْس ِطين و ِف ْي ِميَ ْن َمر
و ِف ْي كل َم َكان َو ِف ْي كل َز َمان.
اي الله ،امڤونيله دوسا سلوروه قوم مسلمين دان مسلمات،مؤمنين دان مؤمنات
سرات كورنياكنله كڤد كامي هدايه دان عنايهمو اونتوق ملقسانکن ڤرينتهمو دان
منجاءؤهي الرڠنمو.
اي الله ،برکتيله هيدوڤ همبامو يڠ ملقس ناکن تونتوتن زكاة دان کورنياکن رزقي
يڠ برليڤت ݢندا کڤد ڤارا ڤواقف سرات سوچيکنله هرات دان جيوا مريک،
ليندوڠيله ݢولوڠن فقراء دان مساكين درڤد ککفورن دان کفقيرن يڠ برڤنجڠن.
دعاء قوم مسلمين
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اي الله ،کورنياکنله سڤنوه توفيق دان هدايهمو ترهادڤ راج کامي ،دولي يڠ مها
مليا ڤدوک سري سلطان ڤيراق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز الدين شاه
ابن المرحوم سلطان أزلن محب الدين شاه المغفور له دان راج ڤرمايسوري
ڤيراق دار الرضوان توانکو زارا ساليم سرات قرابة دراج دان سلوروه رعيت
جالت سکالين.
َربَّنَا آ ِتنَا ِفي ُّالدن ْ َيا َح َس نَ ًة َو ِفي ْاآل ِخ َر ِة َح َس نَ ًة َو ِقنَا عَ َذ َاب النَّ ِار
ِع َبا َد الل ِه ،إ َِّن الل َه ي َ ْأمر ِابلْ َع ْد ِل َو ْ ِاأل ْح َس ِان َو ِإيْ َتا ِء ِذي الْق ْربَيى َوي َ ْنهَيى ع َِن الْ َف ْح َشا ِء
َوالْم ْن َك ِر َوالْ َب ْغ ِي ي َ ِعظك ْم ل َ َعلَّك ْم ت ََذكَّر ْو َن .فَ ْاذكر ْوا الل َه الْ َع ِظ ْي َم ي َ ْذك ْرك ْم َو ْاشكر ْوه
عَلَى ِن َع ِم ِه يَ ِزدْك ْم َو ْاس َأل ْوه ِم ْن فَ ْض ِل ِه ي ْع ِطك ْم َول َ ِذ ْكرالل ِه أَ ْكبَرَ ،والله ي َ ْعل َم َما ت َْصنَع ْو َن.
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