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امارن! ڤهيق جابنت اݢام اسالم ڤرياق تيدق برتڠڬوڠجواب كأتس س بارڠ ڤمنهبن اايت سالءين دري اكندوڠن خطبه يڠ دلكواركن.

"ڤڠوروسن اميويس ڤد موس مي وابق"
 23جامدى ا ألخري  5 / 1442فربواري 2021

ٱل َحمد ّ َ ّلِل 1ال َقائّل،
ﱿﲁﲂﲃﲄﲅ
ﲀ
ﱶﱷﱸﱹﱺﱻ ﱼﱽﱾ

َشي َك َلَ ،و َٱشهَد َٱ َن َس ّيدَ نَ م َح َمدً ا عَبده َو َرسول .اللَه َم
َٱشهَد َٱن ل ا َ َل ا َّل للا َوحدَ ه َّل َ ّ
ِ
ِ
2
ّ
ّ
َ
َ
ّ
َ
َ
ّ
ّ
َ
ّ
َص ّل َو َس ّل عَل َس ّيدنَ م َح َمد َوعَل ٱل َوٱ َ
ْصا ّبه والتَا ّبع َي لهم ِبح َسان ال يَو ّم الين.
ِ
ّ ِ
للا ،فَ َقد فَ َاز المتَقو َن.
للاُ 3ٱو ّصيُك َوا َاي َي ّب َتق َوى
َٱ َما بَعد ،فَ َيا ّع َبا َد للا! ات َقوا َ
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
خطيب ايڠي برڤسن كڤد ديري س نديري دان س يدڠ مجعة يڠ دمولياكن للا ،ماريهل
سام ۲كيت تيڠكتكن كتقواءن كڤد للا ،دڠن ملقسانكن سݢاّل ڤرينهتڽ ،دان
منجاءويه سݢاّل ّلرڠڽن .موده-مودهن هيدوڤ كيت دبراكيت للا ،ددنيا دان اخرية .منرب
هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبه يڠ براتجوق"ڤڠوروسن اميويس ڤد موس مي وابق".
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
وابق كوۏيد 19-تهل ممربي ِبڽق كسن كڤد كهيدوڤن كيت .كوجودنڽ دامل كهيدوڤن
كيت تهل منددهكن كيت كڤد نورما ۲هبارو سڤريت ڤرينته اكولن ڤرݢرقن ( ،)PKPڤنجارقن
سوس يال رسات فزييلك ،بكرجا دري رومه ( ،)BDRسييس ( )sesiڤرسكولهن اتس اتلي
دان ڤامتوهن ترهادڤ ڤلباݢاي ( .)SOPنمون سالءين ايت ،وابق كوۏيد 19-جوݢ
تهل ممربيكن تكنن اميويس كڤد س هباݢي برس رعيت مليس يا .مس ئهل اين جارڠ دڤراكاتكن
د أٱتس منرب مجعة ،نمون كسڽن دلهيت سامكي منيڠكت دان ڤرلو سݢرا داتڠين برسام.
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قوم مسلمي يڠ دمولياكن للا،
سچارا مودهڽ ،تكنن اميويس مروڤاكن ساتو ڤراساءن يڠ تيدق مڽنڠكن .انتارا
تندا-تنداڽ اايل مكوروڠن ،كڬليسهن ملمڤاو ،چڤت ماره ،هيلڠ سامڠت اونتوق بكرجا
ااتو بالجر ،دان دامل أكداءن يڠ ڤاليڠ ايكسرتمي ( ،)ekstremتميبول اكيڠينن اونتوق
ممبونوه ديري .تكنن ڤراساءن بوليه مڠعاقيبتكن سسأأورڠ ممندڠ نيڬاتيف ()negatif
ترهادڤ ديريڽ س نديري ،اورڠ ّلءين ااتوڤون ڤرسكيرتن مريك.
جك كيت ڤرهاتيكن ڤد هاري اين ،وابق كوۏيد 19-تهل مڠعاقيبتكن تكنن
ڤراساءن دان ببنن اميويس كڤد برباڤ ݢولوڠن .انتاراڽ ݢولوڠن يڠ كهيلڠن ڤكرجاءن،
ݢولوڠن ڤنياݢ يڠ ترججس سومرب ڤنداڤنت ،مڠسا كڬانسن رومه تڠڬ ،ڤساكيت
كوۏيد 19-دان اهيل لكوارڬ مريك ،ڤتوڬسِ ۲بريسن هادڤن ،ݢولوڠن يڠ ڤرلو
منجاݢ ايبو ِبڤ يڠ توا ،انق يڠ ِبرو ّلهري ،انق الكءينن اوڤاي( ،)OKUدان تيدق
كتيڠݢلن ،ايبو ِبڤ رسات ڤالجر يڠ ڤرلو مڠيكويت نورما هبارو ڤرسكولهن .اڤاته ّلݢي
جك اد انتارا كيت ممڤوڽاءي انق ۲يڠ اكن مندودويق ڤڤريقساءن س يجيل ڤالجرن
مليس يا ( )SPMڤد بولن فربواري اين.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
ِبڬي مڠهيندري تكنن ڤراساءن برڤنجڠن ،لڠكه ۲ڤنچݢهن برايكوت بوليه دٱأمبيل:
ڤراتم :كنل ڤس يت جنيس مس ئهل يڠ مڽببكن اميويس ترتكن .جك مليبتكن متڤت كرجا،
چوِب برمسوك دڠن ڤهيق يڠ ترليبت دان چاري جالن ڤڽلساين .راچنڠ كرجا دان ماس
كيت دڠن ِبءيق .جك ڤرلو ،داڤتكن خدمة نصيحت درڤد بريو ( )biroادوان بوروه
دجابنت تناݢ كرجا.
كدوا :كنل ڤس يت سيس مت ( )sistemسوكوڠن ديري ماس يڠ .۲چونتوهڽ ڤاسڠن،
اكون ۲ااتوڤون اهيل لكوارݢ.
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كتيݢ :جك مليبتكن مس ئهل هوتڠ دان كواڠن ،داڤتكن خدمة نصيحت درڤد اݢينيس
اكءونسليڠ ( )agensi kaunselingدان ڤڠوروسن كريديت (.)AKPK( )kredit
أكمڤت :جك مليبتكن كصيحنت منتل ااتو فزييلك ،معلكن ڬاي ( )gayaهيدوڤ
صيحت دان سݢرا داڤتكن راوتن دوكتور جك ڤرلو .كيت جوݢ بوليه مڠهوبوڠي
اتلي سوكوڠن يڠ دكنداليكن اوليه ڤتوݢس مكنرتين كصيحنت مليس يا ( )KKMدان
ڤهيق (.)NGO
لكامي :جك مليبتكن هوبوڠن سوس يال ،ڤلهيارا هوبوڠن كلكوارڬاءن ،سايڠي ايسرتي
دان انق ،۲جالي ڤرْصابنت يڠ ِبءيق ،دان هرڬاءي اورڠ ۲دسلكيليڠ كيت.
أكمن :جك مڠاملي كݢليسهن ،انتارا قاعده اونتوق مڠورڠكن كݢليسهن ايءيت ڤستيكن
معلومت يڠ دڤر أٱوليه درڤد سومرب يڠ ْصيح سهاج .كورڠكن منونتون ،ممباچ ااتو
مندڠر بريتا تنتڠ كوۏيد 19-يڠ بوليه ممنهبكن كتاكوتن دامل ديري .ماري اوبه ڤرس يڤيس
( )persepsiكيت ترهادڤ تكنن .درڤد ملهيڽت س باݢاي بنب ،ادال لبيه ِبءيق جك
كيت ملهيڽت س باݢاي چابرن بوات ديري اونتوق براوبه أكره يڠ لبيه ِبءيق.
سسوڠݢوهڽ كوۏيد 19-مروڤاكن اوتوسن للا .كيت كنا بالجر اونتوق تروس
هيدوڤ هرموين برسام كوۏيد 19-دڠن مماتويه نورما ۲كهيدوڤن هبارو.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
س باڬاي مسل ،كيت ڤرلو س نتياس ملتقكن ڤرڬنتوڠن كيت كڤد للا ،لبيه۲
ّلݢي كتيك نݢارا د أٱچنم وابق كوۏيد .19-ساليقڽ كيت س ندركن هارڤن دان سڤنوه
ڤرݢنتوڠن كڤد للا ،دمسڤيڠ تروس بروسڤادا دڠن مماتويه ( )SOPيڠ دتتڤكن.
ستيݢام ( )stigmaترهادڤ ڤساكيت كوۏيد 19-هاروس دايلقكن .نمون جك
دتقديركن كيت دجاڠكييت وابق اين ،يقينهل اي مروڤاكن اوجي درڤد للا ،دان داڤتكن
راوتن يڠ سواجرڽ .س باݢاميان س بدا رسول للاﷺ:
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للا َحيث َخل َ َق الَ َاءَ ،خلَ َق الَ َو َاء ،فَتَدَ َاووا
ا َن َ
ِ
مقصودڽ :سسوڠݢوهڽ للا كتيك منچيڤتاكن ڤڽاكيت ،دچيڤتاكن جوݢ ڤناور .مك
(حديث رواية امحد )12596
بر أٱوبتهل اكمو.
س بلوم مڠأأخريي خطبه ڤراتم ،ماريهل كيت سام ۲بردعاء ،اݢر تكنن اميويس يڠ
منميڤا راماي اورڠ ڤد وقتو اين ،داڤت دكورڠكن سرتوسڽ د أٱوبيت دان دهيندري.
جك اد اهيل لكوارݢ ااتو ْصابت ۲كيت يڠ مڠاملي تكنن اميويس ،جاڠن بياركن مريك
س نديري تنڤا سوكوڠن ،دان ِبݢي مريك يڠ دكوارنتي ڤرلول منجاݢ كصيحنت منتل
دان ڤاتويه  SOPيڠ دسارنكن اوليه  .KKMبرسام كيت ڤرڠي وابق اين دڠن ڤنوه
انصاف ،سرتوسڽ مكبا ي منجادي مهبا توهن يڠ منطاعيت سݢاّل ڤرينهتڽ ،دان
منجاءويه سݢاّل ّلرڠڽن .فرمان للا ددامل سورة احلديد اايت :16
ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ
ﲹ ﲻ ﲼﲽ ﲾ
ﲺ
ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ

مقصودڽ :بلوم مسڤايكه وقتوڽ ِبݢي اورڠ ۲يڠ براميان ،اونتوق خشوع مڠيڠيت للا
دان مماتويه كبرنن يڠ تهل دوحيوكن (كڤد مريك)؟ دان جاڠنهل (بربوات) سڤريت مان
اورڠ ۲يڠ تهل مرنميا كتاب س بلوم ايت ،يڠ مان مريك ماللوءي ماس يڠ ڤنجڠ سهيڠݢ
هايت مريك منجادي كرس .دان ِبڽق انتارا مريك منجادي اورڠ ۲يڠ فاسق.
َِب َركَ للا ّ ي َولَُك ِّبلقر َء ّان ال َع ّظ ّمي َون َف َع ّين َوا َايُك ّب َما ّفي ّه ّم َن ال َاي ّت َو ّالك ّر ال َح ّك ّمي َوتَ َقبَ َل
للا ال َع ّظ َمي ّ ي َولَُك
ّم ّين َو ّمنُك ّت َال َوتَه ان َه ه َو ا َلس ّميع ال َع ّلميَ .ٱقِول قَو ّ ي ه ََذا َو َٱس َتغ ّفر َ
ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
َو ّل َسائّ ّر المس ّل ّم َي َوالمسل َمات َوالمؤمن َي َوالمؤمنَات َالح َياء مْنم َو َالم َوات فَاس َتغفروه
ان َه ه َو الغَفور ا َلر ّحمي.
ِ
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خطبه كدوا

َشي َك َلَ ،و َٱشهَد َٱ َن
ال َحمد ّ َ ّلِلَ 4محدً ا َك ّث ًريا َ َمَك َٱ َمرَ .ٱشهَد َٱن ل ا َ َل ا َّل للا َوحدَ ه َّل َ ّ
ِ ِ
َس يّدَ نَ َون َ ّبيَنَا م َح َمدً ا عَبده َو َرسول .اللَه َم َص ّل َو َس ّل َو َِب ّرك عَ َل َس ّي ّدنَ م َح َمدَ 5وعَ َل
ْصا ّب ّه َٱ َمج ّع َيَ .ٱ َما بَعد ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
ٱ ّ ّل َو َٱ َ
الصا ّد ّق َي.
للا! ّات َقوا َ
للاَ 6وكونوا َم َع َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
منرب مڽرو اڬر كيت تتڤ برڤݢڠ كڤد عقيدة اسالمية برترسكن أٱهيل الس نة وامجلاعة،
يڠ منجادي وارينث رسول للاﷺ ،ڤارا ْصابت دان اتبعي ،هيڠڬ كڤد كيت كهاري
اين .جاݢال هوبوڠن دڠن للا دان سسام ماءنيس .معمورکنهل رومه ٢للا دڠن
اس تقامة مڠرجاكن عباده تر أٱواتماڽ صالة فرض برجامعه.
منرب جوݢ ايڠي برڤسن أٱݢر ڤارا جامعه تروس برصرب مماتويه  SOPيڠ دتتڤكن.
حاضريل مكسجد دامل أكداءن بروضوء ،دواجبكن ممباوا جساده س نديري ،دان ممأاكي
ڤليتوڤ موك .ماريهل تروس بروسڤادا ،دان بر أٱوسها ممبندوڠ ڤنولرن وابق كوۏيد.19-
ﱧﱩﱪ ﱫﱬﱭﱮ
ﱨ
ﱢﱣﱤﱥﱦ

ﱯ7

اللَه َم َص ّل عَ َل َس ّي ّدنَ م َح َمد َوعَ َل ٱ ّ ّل َو َْص ّب ّه َو َس ّل .اللَه َم اغ ّفر ّللمس ّل ّم َي َوالمس ّل َم ّ
ات
َوالمؤ ّم ّن َي والمؤ ّمنَ ّ
اتَ ،و َٱص ّلح َذ َات بَي ّ ّْنم َو َٱ ّلف ب َ َي قلوهبّ ّ م َواج َعل ِّف قلوهبّ ّ م اّلي َم َان
ِ
َوال ّحْكَ َة َوثَ ّبهتم عَ َل ّم َ َّّ َرسو ّل للاﷺ.
وصا َۏيرو َس الكورونَ َ ،والغ ََال َءَ ،وا ّمل َح َنَ ،وال ّف َ َنت،
اللَه َم ادفَع عَنا ال َب َالءَ ،و َالو َِبء ،خص ً
َما َظه ََر ّمْنَا َو َما ب َ َط َنَ ،عن ب َ َ َّلنَ ه ََذا خ ََاصةَ ،و َعن َسائّ ّر ب ََلان عَا َمة.
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اي للا ،برکتيهل هيدوڤ مهبامو يڠ ملقسانکن تونتوتن زاكة ،دان کورنياکن رزيق يڠ
برليڤت ݢندا کڤد ڤارا ڤواقف ،سوچيکنهل هرات دان جيوا مريک ،ليندوڠيهل ݢولوڠن
فقراء دان مساكي درڤد ککفورن دان کفقرين يڠ برڤنجڠن.
اي للا ،کورنياکنهل توفيق دان هداهيمو ترهادڤ راج اكيم ،دو ي يڠ هما موليا ڤدوک
رسي سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز الين شاه ابن املرحوم سلطان
أٱزلن حمب الين شاه املغفور ل ،دان راج ڤرمايسوري ڤرياق دار الرضوان توانکو زارا
سالمي رسات قرابة دراج دان سلوروه رعيت جالت.
َربَنَا ٱ ّتنَا ِّف الُّ ن َيا َح َس نَ ًة َو ِّف ال ّخ َر ّة َح َس نَ ًة َو ّقنَا عَ َذ َاب النَ ّار.
فَ َيا ّع َبا َد ّ
للا يَأْمر ِّبل َعد ّل َو ّأالح َس ّان َواي َتا ّء ّذي القر ََب َويَْنَى َع ّن ال َفحشَ ا ّء
للا ،ا َن َ
ِ
ِ
َ
َ
للا ال َع ّظ َمي يَذكرُك َواشكروه عَ َل ّن َع ّمهّ
َوالمن َك ّر َوال َبغ ّيۚ ي َ ّعظُك ل َ َعلُك تَذكَرو َن .فَاذكروا َ
يَ ّزدُك َواسأَلوه ّمن فَض ّ ّهل يع ّطُك َو َ ّلكر ّ
للا َٱك َربَ ،وللا يَع َل َما تَصنَعو َن.
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