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

"هيندري ڤربواتن ڤندراءن"
 30جامدى ا ألخري  12 / 1442فربواري 2021
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(سورة الشورى اايت
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َشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن َس ّيدَ نَ ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُ ُل .اللَهُ َم
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ِ
ِ
3
ْ
ّ
ّ
َ
َ
ّ
َ
َ
ّ
ّ
َص ّل َو َس ّ ْل عَل َس ّيدنَ ُم َح َمد َوعَل أل َو َأ َ
ْصا ّبه والتَا ّبع ْ َي له ُْم ِّب ْح َسان ال ي َ ْو ّم الين.
ّ َ َ ِ َ ْ ُِ
للاُ 4أ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا َاي َي ّب َت ْق َوى للا ،فق ْد ف َاز ال ُمتَق ْو َن.
َأ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد للا! ات َ ُق ْوا َ
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
ساي برڤسن كڤد ديري ساي دان س يدڠ مجعة ساكلي ،ماريهل سام ۲كيت تيڠكتكن
كتقواءن كڤد للا ،دڠن ملقسانكن سڬاّل ڤرينهتڽ دان منيڠڬلكن سڬاّل ّلرڠڽن .موده-
مودهكن كيت ترڬولوڠ س باڬاي مهبا للا يڠ ترِبءيق ،بر أأوليه كجاايءن ددنيا دان د أأخرية.
منرب ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبه يڠ براتجوق "هيندري ڤربواتن ڤندراءن".
حاضريين يڠ درمحيت للا ساكلي،
منوروت چاتنت جساره ،مشاركت عرب زمان جاهيلية هيدوڤ دامل أكداءن موندور
دري سڬي أأخالق دان سوس يال .مريك سوك منظالميي ڬولوڠن ميسكي دان مله.
ڤربواتن اين جلس برتنتڠن دڠن نيالي كامءنس ياءن .مال تيندقن مندرا ادال تيندقن يڠ
دّلرڠ دامل اسالم .سڤرتامين فرمان للا دامل سورة الشورى اايت  ،42يڠ دِبچاكن
اوليه خطيب ڤد أأول خطبه اتدي:
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مقصودڽ :سسوڠڬوهڽ جالن (اونتوق مڽالهكن) هاڽال ترهادڤ اورڠ ۲يڠ مالكوكن
كظالمين كڤد ماءنيس دان برهماراجاليال دموك بويم تنڤا السن يڠ برن .مريك ل اورڠ۲
(سورة الشورى اايت )42
يڠ بر أأوليه عذاب س يقسا يڠ تيدق ترڤري ساكيڽت.
بردارسكن اايت اين ،للا منچال ڤربواتن ظالمي دان ممربيكن اچنمن كڤد ڬولوڠن
يڠ مالكوكن كظالمين دڠن عذاب يڠ برت د أأخرية لكق.
مسلمي يڠ درمحيت للا ساكلي،
ڤربواتن ڤندراءن رسيڠ برّلكو دامل مشاركت كيت .س باڬاي چونتوه ،دامل س يكتور
ڤكرجاءن ،ترداڤت ميكن يڠ مندرا ڤكرجا مريك .دامل كباڽقن كيس ،مڠسا ڤندراءن
اكن مڠاملي كسن دري سودوت فزييلك دان مينتل سڤريت اينسومنيا (،)insomnia
مكوروڠن ،دان هيلڠ ايڠنت .لبيه مڽدهيكن ،سس تڠه ڤندراءن بركسودهن دڠن كامتي.
نڬارا كيت ڤرنه دكجوتكن دڠن كيس ڤندراءن ڤمبنتو رومه ورڬ اندونيس يا
ايءيت نريماّل بونت ( )Nirmala Bonatڤد اتهون  .2004ڤد اتهون  2018ڤوّل،
سأأورڠ ڤمبنتو رومه ورڬ اندونيس يا تهل ددرا اوليه ميكڽن نمون بر أأخري دڠن كامتي
سهاري سلڤس دي دسالمتكن دان مرنميا راوتن.
كيس ۲اين ادال چونتوه بنتوق ڤندراءن يڠ برّلكو دامل نڬارا كيت .اي تيدق
سڤاتوتڽ برّلكو كران مليس يا مروڤاكن نڬارا اڠڬوات ڤرتوبوهن بڠسا ۲برساتو ()PBB
يڠ مڠڬون ڤأاكي ڤراش هتارن حق اسايس ماءنيس جساڬت ااتو ( .)UDHRڤراكرا 5
( )UDHRمڽااتكن" ،تيدق اد سس ياڤا ڤون بوليه دكناكن ڤندراءن ااتو ّلينن ااتو
حكومن يڠ ظالمي ،تيدق برڤريكامءنس ياءن ااتو مڠهيناكن".
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سالءين ايت ،مليس يا س باڬاي اڠڬوات ڤرتوبوهن نڬارا ۲اسالم ( )OICتهل
مڠڬون ڤأاكي ڤراكرا  20ڤراش هتارن قاهرة ( ،)Kaherahيڠ مڽااتكن هباوا"،ادال تيدق
دبرنكن سسأأورڠ اينديۏيدو منجالين ڤندراءن فزييلك ااتو ڤس يكولوڬي ()psikologi
ااتوڤون س بارڠ بنتوق ڤڠهيناءن ،ككجمن ااتو ڤنچابولن مرواه".
س باڬاي نڬارا اڠڬوات ( )PBBدان ( ،)OICنڬارا كيت برس توجو اڬر تيدق اد
اينديۏيدو يڠ تردده كڤد س بارڠ بنتوق ڤندراءن .سالءين ايت ،مشاركت ڤرلو مڠمبيل
تڠݢوڠجواب مننتڠ ڤندراءن يڠ جلس برتنتڠن دڠن نيالي اسالم دان كامءنس ياءن.
منرب ايڠي مڽرو ڤارا ڤمميڤي ،ميكن ،ڤڬاواي ڤڠواتكواس ،ڤنجاوت عوام ااتو
كتوا مشاركت اونتوق ممستيكن ستياڤ اهيل ااتو اڠڬواتڽ تيدق سساكيل مالكوكن
س بارڠ بنتوق ڤندراءن .منرب جوڬ برهارڤ اڬر اوندڠ ۲يڠ منجامي كعاديلن دان
مننتڠ ڤندراءن داڤت دڤراكساكن ِبݢي منجامي كهيدوڤن مشاركت يڠ جسهرا،
برلندسكن َشيعة اسالم دان ڤرينس يڤ كامءنس ياءن جساݢت.
س يدڠ حاضريين يڠ داكس هييي ساكلي،
س بلوم مڠأأخريي خطبه ڤراتم ،كس ميڤولن يڠ داڤت كيت امبيل:
ڤراتم :ڤندراءن ادال برتنتڠن دڠن اجرن اسالم دان ڤنچابولن حق اسايس ماءنيس.
كدوا :اسالم مڠنجوركن اومڽت مننتڠ ڤندراءن دان مليندوڠي اورڠ ۲يڠ دظالميي.
كتيڬ :اسالم منونتوت كيت بربوات ِبءيق ترهادڤ سس ياڤا جوا تنڤا مڠريا ّلتر
بالكڠ سسأأورڠ .سام ۲كيت حيايت فرمان للا ددامل سورة ا ألعراف اايت :44
ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ ﱍﱎﱏﱐ
ﱕﱗﱘﱙﱚ ﱛﱜﱝﱞﱟ
ﱖ
ﱒﱔ
ﱓ
ﱑ
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مقصودڽ" :دان (اڤابيال اهيلَ ۲شڬ ايت براد دمتڤت ماس يڠ ،)۲بررسول مريك
كڤد اهيل نراك" :سسوڠڬوهڽ اكيم تهل داڤيت اڤ يڠ دجنجيكن كڤد اكيم اوليه توهن
اكيم ،مسواڽ برن .مك اداكه اكمو جوڬ داڤيت اڤ يڠ تهل دجنجيكن اوليه توهن اكمو
برن؟" مريك منجواب" :برن"ّ .للو بررسول ڤڽرو (مالئكة) انتارا مريك" :هباوا لعنة
للا ترتميڤا أكتس اورڠ ۲يڠ ظالمي".
للا ّ ْيل َولَ ُ ُْك ِّبلْ ُق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّمي َون َف َع ّ ْين َوا َاي ُ ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال َاي ّت َو ّال ْك ّر الْ َح ّك ْ ّمي َوتَ َقبَ َل
َِب َركَ ُ
للا الْ َع ّظ ْ َمي ّ ْيل َولَ ُ ُْك
الس ّم ْي ُع الْ َع ّل ْ ُميَ .أ ُقِ ْو ُل قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّف ُر َ
ّم ّ ْين َو ّم ْن ُ ُْ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 ْْنُ ْ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 ْ ُمي.
ِ
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 نَ َ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 ّدنَ ُم َح َمدَ 6وعَلَ
ْ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،
منرب مڽرو جامعه سوڤااي برڤݢڠ تݢوه كڤد عقيدة اسالمية ،برترسكن أأهيل الس نة
وامجلاعة ،يڠ منجادي وارينث رسول للاﷺ ،ڤارا ْصابت دان اتبعي ،هيڠڬ كڤد كيت
هاري اين .جاݢال هوبوڠن كيت دڠن للا دان سسام ماءنيس .معمورکنهل رومه٢
للا دڠن اس تقامة مالکوکن عبادة ،تر أأواتماڽ صالة فرض برجامعه .س بدا رسول للاﷺ
يڠ برمقصود :صالة برجامعه ملبهييي صالة سچارا برس نديرين س باڽق  27درجت .منرب
جوݢ برڤسن أأݢر كيت سام مماتويه  SOPيڠ تهل دتتڤكن .حاضريل مكسجد دامل ...
الل 5
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 ...أكداءن بروضوء ،دواجبكن ممباوا جساده س نديري ،دان ممأاكي ڤليتوڤ موك .ماريهل
كيت سام ۲بروسڤادا دان تروس بر أأوسها ممبندوڠ ڤنولرن وابق كوۏيد.19-
ﱧﱩﱪ ﱫﱬﱭﱮ
ﱨ
ﱢﱣﱤﱥﱦ

ﱯ8

ْص ّب ّه َو َس ّ ْل .اللَهُ َم ا ْغ ّف ْر ّللْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
الل َ ُه َم َص ّل عَ َل َس ّي ّدنَ ُ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 ّ ّْن ْ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 ْْكَ َة َوثَ ّب ْهتُ ْم عَ َل ّم َ َّّل َر ُس ْو ّل للاﷺ .الل َ ُه َم ادفَ ْع عَنا ال َب َالءَ ،و َالو َِبء ،خ ُُص ً
ال ُك ُورونَ َ ،والغ ََال َءَ ،وا ّمل َح َنَ ،وال ّف َ َنتَ ،ما َظه ََر ّم ْْنَا َو َما ب َ َط َنَ ،ع ْن ب َ َ َّلنَ ه ََذا خ ََاصة،
َو َعن َسائّ ّر بُ ْ ََلان عَا َمة.
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 ،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
سالمي 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 .فَ َيا ّع َبا َد ّ
للا،
9
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للا الْ َع ّظ ْ َمي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْك َو ْاش ُك ُر ْو ُه عَ َل ّن َع ّم ّه يَ ّزد ُ ُْْك َو ْاسأَلُ ْو ُه ّم ْن فَ ْض ّ ّهل يُ ْع ّط ُ ُْك َو َ ّل ْك ُر ّ
للا
فَ ْاذ ُك ُر ْوا َ
للا ي َ ْع َ ُل َما ت َْصنَ ُع ْو َن.
َأ ْك َ ُربَ ،و ُ
القرءان 8
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