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

" سايڠي لكوارڬ ; ڤلهيارا أأمانه"
 30جامدى الخر  12 / 1442فيبواري 2021

الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِل 1ال َقائّ ّل:
ﳟ
ﳞ
ﭐﳐﳑﳒﳓﳔﳕ ﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝ
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(سورة النحل اايت )72
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َشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن س يدان ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُ ُل.
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الل َ ُه َم َص ّل َو َس ْل عَل َس ّيدانَ ُم َح َمد َوعَل أل َو َأ َ
ْصا ّبه والتَا ّبع ْ َي له ُْم ِّب ْح َسان ال ي َ ْو ّم
ّ َِ َ ْ َ ِ
ْ
ُ
للاُ 4أ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا َاي َي ّب َت ْق َوى للا ،فقد ف َاز ال ُمتَق ْو َن.
الينَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد للا! ات َ ُق ْوا َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
ماريهل كيت سام ۲تيڠكتكن كتقواءن كڤد للا ،lدڠن ملقساانكن ڤرينهتڽ دان
منيڠݢلكن ّلرڠڽن .موده-مودهن كيت ترڬولوڠ دامل ڬولوڠن اورڠ يڠ برجاي ددنيا دان
د أأخرية .منب ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة يڠ براتجوق ":سايڠي لكوارڬ ; ڤلهيارا
أأمانه ".
س يدڠ مجعة يڠ داكس هييي للا،
للا lمنچيڤتاكن خملوقڽ برڤاسڠ -ڤاسڠن .سسوڠݢوهڽ اسالم اڬام يڠ مراعيكن
فطره دڠن َشيعة (ڤراتورن) .للا منرشيعتكن ناكح س باڬاي َشط اونتوق برڤاسڠن.
منوروت كتاب الفقه املهنجي ،انتارا حمكه ناكح ادال اونتوق ممنويه فطره ڤنچيڤتاءن
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ماءنيس ،مڠمبڠكن ذوريت يڠ حص ،منداڤت كتنڠن جيوا دان مملهيارا اخالق .فرمان
للا lدامل سورة الروم اايت :21
ﭐﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ ﲀﲁﲂﲃﲄ
ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ

ارتڽي :دان انتارا تندا ٢يڠ ممبوقتيكن ككواساءنڽ دان رمحڽت ،هباوا اي منچيڤتاكن اونتوق
اكمو )واهاي قوم لاليك( ،ايسرتي ٢دري جنيس اكمو س نديري ،سوڤاي اكمو برس نڠ
هايت دان هيدوڤ مرسا دڠڽن ،دان دجاديكڽن دانتارا اكمو )سوايم ايسرتي( ڤراساءن
اكس يه سايڠ دان بلس اكس هين .سسوڠڬوهڽ يڠ دمكي ايت مڠاندوڠي كرتڠن) ٢يڠ
منميبولكن كسدرن( ِبڬي اورڠ ٢يڠ برفيكري.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
س تهل داجياب قبولكن ،سأأورڠ سوايم موّل ممڤوڽاءي تڠڬوڠجواب يڠ دتتڤكن للا
دان رسولڽ .انتاراڽ اايل تڠڬوڠجواب مملهيارا ديري دان اهيل لكوارڬ درڤد اڤي نراك
للا .فرمان للا lدامل سورة التحرمي اايت :6
ﭐﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ
ﲶﲷ ﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿ

ارتڽي :واهاي اورڠ ٢يڠ براميان! ڤلهيارال ديري اكمو دان لكوارڬ اكمو درڤد نراك يڠ
ِبهن ِبكرڽ اايل ماءنيس دان ِبتو (برهاّل); نراك ايت داكول اوليه مالئكة ٢يڠ كرس
اكرس (ّلينڽن); مريك تيدق مندرهاك كڤد للا دامل سڬاّل يڠ دڤرينهتكڽن كڤد مريك،
دان مريك ڤوّل تتڤ مالكوكن سڬاّل يڠ دڤرينهتكن.
سأأورڠ كتوا لكوارڬ واجب مملهيارا عقيدة اهيل لكوارڬاڽ ،عبادة مريك ،سڤريت صالة،
ڤواسا ،ممباچ قرءان رسات مڠاجر دان ممبي چونتوه اخالق يڠ موليا .سأأورڠ كتوا
2
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لكوارڬ هاروس منوجنوقكن كڤميڤينن ماللوءي تالدن كڤد سلوروه اهيل لكوارڬاڽ.
مسوا تڠڬوڠجواب اين اكن داتڽ اوليه للا lد أأخرية .س بدا نيبﷺ:
ُلكُّ ُ ُْك َراع َو ُلكُّ ُ ُْك َم ْس ُئول َع ْن َر ّع َي ّت ّهَ ....و َالر ُج ُل َراع ّف َأه ّ ّْهل َوه َُو َم ْس ُئول َع ْن َر ّعيَ ّت ّه....
مقصودڽ :ستياڤ درڤد اكمو ادال ڤمميڤي ،مااناكّل ستياڤ ڤمميڤي اكن دڤرتڠڬوڠجوابكن
اتس كڤميڤينڽن ....سأأورڠ سوايم اايل ڤمميڤي اڠڬوات لكوارڬاڽ دان اكن داتڽ ڤرحيال
(رواية البخاري )893
لكوارڬ يڠ دڤميڤيڽن....
ڤارا جامعه يڠ درمحيت للا،
كتوا لكوارڬ برتڠڬوڠجواب مڽدايكن نفقه يڠ منچوكوڤي سسواي دڠن ڤنداڤتڽن.
انتارا ڤراكرا ڤنتيڠ دامل نفقه اايل ماكنن ،مينومن ،ڤأاكين ،متڤت تيڠڬل ،كصيحنت دان
ڤنديديقن .سالءين نفقه يڠ منچوكوڤي ،كتوا لكوارڬ جوڬ واجب ممستيكن نفقه يڠ
دبريكن ادال درڤد سومب يڠ حالل .فرمان للا lدامل سورة البقرة اايت :233
...ﭐﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ...
ارتڽي... :دان كواجيڤن ِبڤ ڤوّل اايل ممبي ماكن دان ڤأاكين كڤد ايبو ايت منوروت
چارا يڠ سڤاتوتڽ...
س بدا رسول للا ﷺ:
ّيل َ ّ
الِلَ ،و ّدينَار َأنْ َف ْقتَ ُه ّف َرقَ َبةَ ،و ّدينَار ت ََص َد ْق َت ّب ّه عَ َل ّم ْس ّكي،
ّدينَار َأنْ َف ْقتَ ُه ّف َسب ّ
ِْلَ ،أع َْظ ُمهَا َأ ْج ًرا ؛ َ ّاَّلي َأنْ َف ْقتَ ُه عَ َل َأه ّ َ
َو ّدينَار َأنْ َف ْقتَ ُه عَ َل َأه ّ َ
ِْل.
مقصودڽ :ساتو ديرن اڠاكو بلنجاكن ڤد جالن للا ،ساتو ديرن اڠاكو بلنجاكن اونتوق
ممردياككن سأأورڠ مهبا ،ساتو ديرن اڠاكو صدقهكن كڤد اورڠ ميسكي ،دان ساتو ديرن
اڠاكو بلنجاكن ِبڬي لكوارڬامو ،مك ڤهاّل يڠ ڤاليڠ برس اايل ديرن يڠ اڠاكو بلنجاكن اونتوق
3
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(رواية مسل )995
لكوارڬامو.
سوايم ااتو ِبڤ يڠ سڠاج مڠاِبيكن نفقه ادال بردوسا .س بدا نيبﷺ:
َك َفى ِّبلْ َم ْر ّء اثْ ًما َأ ْن َ ْحي ّب َس َ ََع ْن ي َ ْم ّ ُ
ِل قُوتَ ُه.
ِ
مقصودڽ :چوكوڤهل سسأأورڠ ايت دكريا بردوسا اڤابيال دي تيدق ممبي نفقه كڤد يڠ
(رواية مسل )996
براد دامل تڠڬوڠڽن.
س يدڠ مجعة يڠ داكس هييي للا،
منجادي تڠڬوڠجواب سوايم اونتوق برڬاءول دڠن اهيل لكوارڬاڽ دڠن ِبءيق،
برچاكڤ دڠن هباس يڠ ِبءيق ،ڤڠڬيلن يڠ ِبءيق ،برڬوراو س ندا دان س باڬايڽ .ايڠتهل
فرمان للا دامل سورة النساء اايت :19
...ﲱ ﲲ...
ارتڽي... :دان برڬاءول ل دڠن مريك (ڬولوڠن وانيتا) دڠن چارا يڠ ِبءيق...
رسول للا ﷺ جوݢ ڤرنه برڤسن:
خ ْ َُريُ ُْك خ ْ َُريُ ُْك ّ َله ّ ّْهلَ ،و َأانَ خ ْ َُريُ ُْك ّ َله ّْيل.
مقصودڽ :س باءيقِ-بءيق اكمو ادال يڠ ڤاليڠ ِبءيق (هوبوڠڽن) دڠن اهيل لكوارڬاڽ،
(رواية الرتمذي )3895
دان اكو ادال يڠ ڤاليڠ ِبءيق د أأنتارا اكمو كڤد لكوارڬاكو.
ڤارا جامعه يڠ داكس هييي للا،
امبيل ل ڤلواڠ يڠ اد كتيك تميڤوه ڤرينته اكولن ڤرڬرقن( )PKPاين اونتوق مندكيت
دان برمرسا دڠن انق .٢اجر مريك اڬر ڤاتوه  SOPيڠ تهل دتتڤكن .توجنوقكن
كبساماءن كيت دامل ممبنتو ڤنديديقن مريك سچارا ڤڠاجرن دان ڤمبالجرن
درومه( )PdPRدان سدايكن ڤرنيت( )perantiيڠ سسواي ديم مكنجادين مريك،
4
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كران مرياكل ِبلك ڤمميڤي اونتوق ڬيرنايس يڠ اكن داتڠ .سسوڠڬوهڽ تميڤوه  PKPاين
جوڬ ممبي رواڠ دان ڤلواڠ اونتوق كيت ممولهيكن دان ممبوڬركن هوبوڠن سوايم
ايسرتي يڠ سامكي مهب ،دان مورانكن مكبايل ايكنت اكس يه سايڠ يڠ سامكي ڤودر .يڠ
جاءوه كيت دكتكن ،يڠ دكت كيت مرساكن.
للا ّ ْيل َولَ ُ ُْك ِّبلْ ُق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّْي َون َف َع ّ ْن َوا َاي ُ ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال َاي ّت َو ّاَّل ْك ّر الْ َح ّك ْ ّْي َوتَ َقبَ َل
َِب َركَ ُ
للا الْ َع ّظ ْ َْي ّ ْيل َولَ ُ ُْك
الس ّم ْي ُع الْ َع ّل ْ ُْيَ .أ ُق ْ ِو ُل قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّف ُر َ
ّم ّ ْن َو ّمنْ ُ ُْك ّت َال َوتَ ُه ِان َ ُه ه َُو َ
ات َوالْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي َوالْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
َو ّل َسائّ ّر الْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
ات ْ َال ْح َيا ّء ّم ْهنُ ْم َو ْ َال ْم َو ّات فَ ْاس َت ْغ ّف ُر ْو ُه
ان َ ُه ه َُو الْ َغ ُف ْو ُر َالر ّح ْ ُْي.
ِ
خطبه كدوا

َشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن
للا َو ْحدَ ُه َّل َ ّ
الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلْ َ 5محدً ا َك ّث ًريا َ َمَك َأ َمرَ .أ ْشهَدُ َأن ل ا َ َل ا َّل ُ
ِ ِ
َس يّدَ انَ َون َ ّبيَنَا ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُلُ .الل َ ُه َم َص ّل َو َس ّ ْل َو َِب ّركْ عَ َل َس ّي ّدانَ ُم َح َمدَ 6وعَ َل
ْصا ّب ّه َأ ْ َمج ّع ْ َيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
أ ّ ّل َو َأ ْ َ
الصا ّد ّق ْ َي.
للا! ّات َ ُق ْوا َ
للاَ 7و ُك ْون ُْوا َم َع َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
منب مڽرو اڬر کيت تتڤ برڤݢڠ كڤد عقيدة اسالمية برترسکن أأهيل الس نة
وامجلاعة ،يڠ منجادي وارينث رسول للاﷺْ ،صابت دان اتبعي ،هيڠڬ كهاري اين.
جاݢال هوبوڠن دڠن للا lدان سسام ماءنيس .معمورکنهل رومه ٢للا دڠن
اس تقامة منديريکن صالة برجامعه.
منب برڤسن أأݢر كيت سام ۲مماتويه ݢاريس ڤندوان يڠ دتتڤكن أأوليه ڤهيق
بركواس .حاضريل مكسجد دامل أكداءن بروضوء ،دواجبكن ممباوا جساده س نديري دان
ممويج للا
صلوات كأتس نيب محمد ﷺ
ڤسن تقوى 7
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ممأاكي ڤليتوڤ موك .ماري ل كيت سام ۲بروسڤادا ،اݢر مسجد ۲كيت تيدق منجادي
لكوسرت ( )klusterهبارو يڠ اكن مڠݢاݢلكن أأوسها مموتوسكن رڠاكين جاڠكينت كوۏيد-
.19
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
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ْص ّب ّه َو َس ّ ْل .اللَهُ َم ا ْغ ّف ْر ّللْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
اللَهُ َم َص ّل عَ َل َس ّي ّدانَ ُم َح َمد َوعَ َل أ ّ ّل َو َ ْ
ات
َوالْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي والْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
اتَ ،و َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْ ّ ّهن ْم َو َأ ّل ْف ب َ ْ َي ُقلُ ْوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ْف ُقلُ ْوهبّ ّ ُم ْاّليْ َم َان
وصا َۏ ُ ِير ْو َس
َوالْ ّح ْمكَ َة َوثَ ّب ْهتُ ْم عَ َل ّم َ َّّل َر ُس ْو ّل للاﷺ .اللَهُ َم ادفَ ْع َعنا ال َب َالءَ ،وال َو َِبء ،خ ُُص ً
ال ُك ُوروانَ َ ،والغ ََال َءَ ،وا ّمل َح َنَ ،وال ّف َ َنتَ ،ما َظه ََر ّم ْهنَا َو َما ب َ َط َنَ ،ع ْن ب َ َ ّلانَ ه ََذا خ ََاصة،
َو َعن َسائّ ّر بُ ْ َلان عَا َمة.
اي للا ،برکتيهل هيدوڤ مهبامو يڠ ملقساانکن تونتوتن زاكة دان کورنياکن رزيق يڠ
برليڤت ݢندا کڤد ڤارا ڤواقف رسات 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 ،دويل يڠ هما موليا ڤدوک
رسي سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز الين شاه ابن املرحوم سلطان
أأزلن حمب الين شاه املغفور ل ،دان راج ڤرمايسوري ڤرياق دار الرضوان توانکو زارا
سالْي رسات قرابة دراج دان سلوروه رعيت جالت.
َربَنَا أ ّتنَا ّف الُّ نْ َيا َح َس نَ ًة َو ّف ْال ّخ َر ّة َح َس نَ ًة َو ّقنَا عَ َذ َاب النَ ّار.
ّع َبا َد ّ
للا ،ﱡﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
للا الْ َع ّظ ْ َْي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْكَ ،و ْاش ُك ُر ْو ُه عَ َل
ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻﭐﱠ .فَ ْاذ ُك ُر ْوا َ
ّن َع ّم ّه يَ ّزد ُ ُْْكَ ،و ْاسأَلُ ْو ُه ّم ْن فَ ْض ّ ّهل يُ ْع ّط ُ ُْكَ ،و َ َّّل ْك ُر ّ
للا ي َ ْع َ ُل َما ت َْصنَ ُع ْو َن.
للا َأ ْك َ ُبَ ،و ُ
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اايت القرءان
دعاء اونتوق قوم مسلمي
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