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

"چابرن ڤنديديقن ماس كيين; اڤاكه ڤرانن مسجد؟"
 7رجب  19 / 1442فربواري 2021

الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِل 1الْ َقائّل:

ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ

ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ

(سورة العلق اايت  1هيڠݢ

2)5

َ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
للا َو ْحدَ ُه َّل َ ّ
َأ ْشهَدُ َأ ْن ل ا َ َل ا َّل ُ
َص ّل َو َس ّ ْل ِعَ َل ِ َس ّي ّدنَ ُم َح َمدَ 3وعَ َل أ ّ ّل َو َأ ْ َ
ْصا ّب ّه والتَا ّب ّع ْ َي لَه ُْم ِّب ْح َسان ا َل ي َ ْو ّم الين.
ِ
ّ ِ
للا ،فَ َق ْد فَ َاز الْ ُمتَ ُق ْو َن.
للاُ 4أ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا َاي َي ّب َت ْق َوى
َ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 كيت سام ۲تيڠكتكن
كتقواءن كڤد للا ،دڠن منطاعيت سڬاّل ڤرينهتڽ دان منجاءويه سڬاّل ّلرڠڽن .موده-
مودهن كيت ترڬولوڠ س باڬاي مهبا للا يڠ دريضاءي ،بر أأوليه كجاايءن ددنيا دان د أأخرية.
منرب ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبه يڠ براتجوق "چابرن ڤنديديقن ماس كيين; اڤاكه
ڤرانن مسجد؟"
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
كتيك نݢارا منچاڤاي مكردياكءن  64اتهون ّللو ،چابرن ڤنديديقن براكءيت جورڠ
انتارا بندر دان لوار بندر .مكودهن ڤالجرن دان ڤنديديقن انتارا انق ۲يڠ منتڤ دبندر
دڠن انق ۲يڠ تيڠݢل دلوار بندر ساڠت كتارا ڤربيذاءنڽ .مشاركت دلوار بندر... ،
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 ...ماجوريتڽي تيدق مميليق بلكن ايليكرتيك ( ،)elektrikاير برس يه دان جالن راي.
سكول ۲دلوار بندر ڤوّل مميليق مكودهن يڠ ترّللو اساس دان بيلڠن ݢورو يڠ كچيل.
انق ۲دلوار بندر ،ڤد وقتو مامل ڤرلو مڠݢونكن ليلي دان ڤليتا ميڽق اونتوق مڽياڤكن كرجا
سكول ،ممباچ ااتو منالعه.
مڽدري ڤنديديقن برڤرانن اواتم دامل اوسها مڠوبه نصيب سسأأورڠ انسان ،كراجاءن
تهل ممربيكن تومڤوان اونتوق ممباڠونكن ڤروݢرم ( )programڤنديديقن نݢارا برساكّل
( )berskalaبرس .ستياڤ اتهون ڤر أأونتوقن كواڠن اونتوق ڤروݢرم ڤنديديقن دبريكن
أكواتماءن ،بربنديڠ اونتوق ممبيل س نجات ااتو الت ڤڤرڠن .ماللوءي ڤر أأونتوقن كواڠن يڠ
برس ،كراجاءن تهل ممبينا لبيه ِبڽق سكول بر أأرساما اونتوق ممبولهيكن انق ۲ديسا برڤلواڠ
بالجر دبندر ،دمسڤيڠ ممبينا سكول دڠن بيلڠن يڠ ِبڽق داكوسن-اكوسن لوار بندر .اكوسن
لوار بندر توروت دلڠكڤ دڠن بلكن ايليكرتيك ،سالورن اير برس يه دان جالن ديسا،
اݢر جورڠ انتارا بندر دان لوار بندر داڤت دراڤتكن.
حاصيل درڤد ڤروݢرم ڤنديديقن يڠ برسوڠݢوه ايت ،انق ۲دري اكوسن لورا بندر
برجاي دلكواركن درڤد متڤوروڠ كهيدوڤن ترادييس مريك .ماللوءي ڤروݢرم ڤنديديقن،
انق ۲دري اكوسن لوار بندر ممبوقتيكن كچردسن ميندا جك دسدايكن مكودهن يڠ سام
دان دبريكن ڤلواڠ يڠ سقسام; تربوقيت اڤابيال مريك برجاي مڠواساءي بيدڠ۲
ڤروفيس يونل ( )profesionalسڤريت ڤر أأوبنت ،ڤر أأاكءونن ( ،)perakaunanڤربنكن،
ڤرداݢڠن ،جوروترا ،جوروبينا ،جوروتربڠ ،اوندڠ ۲دان ڤلباݢاي ّلݢ ; مريك مروڤاكن
س هباݢي برس درڤد ݢولوڠن منڠه دان منڠه اتس دامل نݢارا ڤد هاري اين.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
س تهل  64اتهون منچاڤاي مكردياكءن ،دنيا ،نݢارا دان ورݢ هاري اين دلندا چابرن
هبارو .سوده لبيه ساتو اتهون دنيا برهادڤن دڠن ڤندميك ( )pandemikكوۏيد ،19-يڠ
تهل ممربيكن اميڤك ( )impakبرس ترهادڤ كهيدوڤن ماءنيس.
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كوۏيد 19-بوكن سهاج منجادي چابرن برس كڤد دنيا كصيحنت تتاڤ تهل منججسكن
كهيدوڤن عامل دان كهيدوڤن انسان دامل ڤلباݢاي بيدڠ .دنيا ڤنديديقن تهل ترججس سچارا
لنسوڠ .سكول كيين ترڤقسا دتوتوڤ اونتوق مماتويه لڠكه ۲ڤنچݢهن كصيحنت .انق ۲يڠ
سڤاتوتڽ براد دبڠكو سكول ،كيين ترڤقسا تيڠݢل درومه ،ترهيندر درڤد ڤلواڠ اونتوق
منداڤتكن بميبيڠن ݢورو ددامل بيليق درجه سچارا برمسوك.
مهڤري  1.6بيليون ڤالجر دسلوروه دنيا مرنميا كسن; تنڤا دڤركنلكن لڠكه اينوۏاتيف
( ،)inovatifد أأڠݢركن  23.8جوات اورڠ اكنق ۲دسلوروه دنيا اكن ترچيچري درڤد سيس مت
ڤرسكولهن .جورڠ علمو دخواتريي اكن برمتبه لواس عاقبة درڤد ڤندميك كوۏيد.19-
اونتوق مناڠين چابرن يڠ سدڠ دهادڤ  ،دان اونتوق ممبولهيكن انق ۲تيدق ترچيچري
مڠيكويت ڤالجرن ،مكنرتين ڤنديديقن مليس يا تهل ممڤركنلكن قاعده ڤڠاجرن دان ڤمبالجرن
درومه ااتو دروجوع دڠن س يڠكنت نم ( ،)PdPRايءيت ڤڠاجرن دان ڤمبالجرن
( )PdPيڠ دلقسانكن درومه ااتو ڤوست كومونييت ااتو دمان-مان لواكيس يڠ برسسواين.
 PdPRبوليه دلقسانكن دامل اتلي ااتو لوار اتلي PdPR .دلقسانكن اڤابيال موريد تيدق
داڤت حاضري كسكول دامل ساتو متڤوه يڠ ترتنتو اتس سبب بنچان ااتو وابق ااتو سبب
ّلءين ۲دڠن لكولوسن ڤندفرت نݢري.
قاعده  PdPRاين مليبتكن مهڤري  5جوات اورڠ ڤالجر دان  500ريبو اورڠ ݢورو.
دنݢري ڤرياق س نديري ترداڤت رساماي  367،662اورڠ ڤالجر دان  28،096اورڠ
ݢورو يڠ مليبتكن  1،102بواه سكول رنده دان منڠه .قاعده ڤڠاجرن دان ڤمبالجرن
درومه ،ممرلوكن كسمڤورنءن ديݢيتل ( ،)digitalاكسيس اينرتنيت دان ڤميليقن ڤرنيت.
ايبو ِبڤ جوݢ هاروس منجادي مات دان اتڠن ݢورو بوات مسنتارا وقتو ،سهيڠݢ
سكول دبوك مسوّل ننيت .هاڽ دڠن چارا اين كيت مسوا بوليه بكرجاسام اونتوق مڠيلقكن
كتيڠݢلن دامل اكلڠن انق ۲كيت ،دڠن مڽدايكن مريك اونتوق برسداي مرنوسكن ڤمبالجرن.
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دمليس يا ،كومڤولن يڠ ڤاليڠ تركسن اايل انق ۲يڠ داتڠ درڤد لكوارݢ برڤنداڤنت نرده.
انق ۲يڠ برّلتر بالكڠ لكوارݢ يڠ ضعيف س تاتوس ايكونومڽي دان ايبو ِبڤ يڠ بوات
ڤڠتاهوان ديݢيتل ،امت ڤرلو دبريكن ڤرهاتي دان دبنتو اݢر بر أأوڤاي مڠيكويت ڤالجرن
سچارا ماي ( .(mayaبردارسكن داات اتهون  ،2020دّلڤوركن رساماي  39%ڤالجر
دسلوروه نݢارا تيدق ممڤوڽاءي س بارڠ ڤرنيت ايليكرتونيك ( .)elektronikدرڤد
 367،662اورڠ ڤالجر دنݢري ڤرياق 8.91% ،موريد تياد مميليق ڤرنيت (،)peranti
 11.73%موريد تيدق ممڤوڽاءي داات اينرتنيت دان  15.57%موريد داكوسن كدايمن
مريك تياد ليڤوتن اينرتنيت.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
اخرب مالڤوركن مسجد قريه ڤاروي جاي درسمنب مڽدايكن مكودهن ()WiFi
برتوجوان ممبنتو ڤالجر ݢولوڠن  .B40بريتا توروت مالڤوركن مسجد جامع مكڤوڠ كوالا
سلمي ڤرياق ،مڽدايكن مكودهن اينرتنيت ڤرچوما كڤد انق ۲اهيل قريه ،ممبولهيكن انق۲
مڠيكويت ڤڠاجرن دان ڤمبالجرن درومه .دمسڤيڠ ايت ،هباݢي ڤڠوروسن مسجد جابنت
اݢام اسالم ڤرياق توروت مالڤوركن ،ترداڤت  58بواه مسجد سلوروه نݢري ڤرياق تهل
مڽدايكن مكودهن اينرتنيت ڤرچوما كڤد انق ۲اهيل قريه.
اوسها يڠ درينتيس اوليه جاوتنكواس مسجد ۲اين ،مروڤاكن چونتوه كڤاكءن
جاوتنكواس مسجد يڠ متڤيل كهادڤن ،مناوركن خدمة بنتوان ،ممبنتو اونتوق منجاايكن
ڤروݢرم ڤنديديقن كڤد انق ۲يڠ ساڠت ممرلوكن .لڠكه ترس بوت مروڤاكن لڠكه ترڤويج
دان واجيب دچونتويه.
س بلوم مڠأأخريي خطبه ڤد هاري اين ،ماريهل كيت سام ۲رنوڠكن ڤرانن مسجد يڠ
دمعلكن اوليه رسول للاﷺ دان ڤارا ْصابت بݢيندا .مسجد س نتياس منجادي تومڤوان
اواتم ِبݢ ستياڤ اوروسن اومت اسالم .مسجد النبوي دزمان رسول للا چونتوهڽ،
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تهل مڽدايكن مكودهن ڤڠاجي ڤرچوما مرڠكويم متڤت تيڠݢل دان ماكنن كڤد ڤارا فقراء يڠ
تيڠݢل دمسجد .اينيهل ڤندكنت يڠ واجر كيت چونتويهِ ،بݢ مريڠنكن بنب دان دريتا
اومت ڤد وقتو يڠ ڤنوه منچابر اين.
للا ّ ِْل َ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 ّ ِْل َولَ ُ ُْك
الس ّم ْي ُع الْ َع ّل ْ ُميَ .أقُِ ْو ُل قَ ْو ّ ِْل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّف ُر َ
ّم ّ ْين َ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 ْْ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 .اللَهُ َم َص ّل َو َس ّ ْل َو َِب ّركْ عَ َل َس ّي ّدنَ ُم َح َمدَ 6وعَ َل أ ّ ّل
ْصا ّب ّه َأ ْ َمج ّع ْ َيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
َو َأ ْ َ
الصا ّد ّق ْ َي.
للا! ّات َ ُق ْوا َ
للاَ 7و ُك ْون ُْوا َم َع َ
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
س برنڽ ،ڤرانن مسجد دامل ڤنديديقن ادال ساڠت لواس ايءيت مرڠكويم ڤنديديقن
اكميانن ،اخالق ،كجيواءن ،عقل دان مكشاركنت .مميرب مڽرو اڬر داي اوسها جاوتنكواس
مسجد يڠ دس بوتكن اتدي ،دجاديكن اينسڤرييس اوليه لبيه راماي جاوتنكواس دان
ڤڬاواي مسجد رسات سوراو .مميرب مڽرو اڬر جاوتنكواس مسجد دان سوراو دنڬري
ڤرياق متڤيل كهادڤن ،برڤرانن اكتيف ،ممبنتو منجاايكن ڤروڬرم ڤنديديقن سچارا ماي
( )mayaماللوءي چارا:
ڤراتم :مسجد دان سوراو دسارنكن سوڤااي مڠنل ڤس يت انق ۲قريه يڠ ممرلوكن بنتوان
ڤرنيت دان چاڤاين اينرتنيت اونتوق توجوان .PdPR
الل 5
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كدوا :مسجد دان سوراو دسارنكن مڽدايكن مكودهن اينرتنيت ڤرچوما دان رواڠ يڠ
سسواي دان سليسا ِبڬ ڤالجر مڠيكويت سييس .PdPR
كتيڬ :مسجد دان سوراو مڽدايكن اتبوڠ خاص كڤد اورڠ راماي اونتوق ممبوات
سومبڠن ِبڬ منجاايكن ڤروڬرم .PdPR
أكمڤت :اورڠ راماي ،اهيل كورڤورت ( )korporatيڠ دلميڤهي نعمت رزيق ،متڤيل ك
هادڤن ممربيكن سومبڠن دان واقف ،ممبنتو منجاايكن ڤروڬرم  PdPRدمسجد دان
سوراو .حياتيهل فرمان للا س بحانه وتعال دامل سورة التوبة اايت :18
ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ ﲒﲓﲔﲕﲖﲗ
ﲙﲛ ﲜﲝﲞﲟﲠﲡ
ﲘ ﲚ

مقصودڽ :هاڽ يڠ ّليق ممعموركن (مڠهيدوڤكن) مسجد ۲للا ايت اايل اورڠ ۲يڠ براميان
كڤد للا دان هاري اخرية رسات منديريكن مسهبيڠ ،منونيكن زاكة دان تيدق اتكوت
مالءينكن كڤد للا( ،دڠن اداڽ صفة ۲يڠ ترس بوت) مك ادال دهارڤكن مريك منجادي
درڤد ݢولوڠن يڠ منداڤت ڤتوجنوق.
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 ِبءيق 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 ملبهيي صالة سچارا برس نديرين س باڽق  27درجت.
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اللَهُ َم َص ّل عَ َل َس ّي ّدنَ ُم َح َمد َوعَ َل أ ّ ّل َو َ ْ
ْص ّب ّه َو َس ّ ْل .اللَهُ َم ا ْغ ّف ْر ّللْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َ ُ ْ َ
َوالْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي والْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
اتَ ،و َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْْنّ ّ ْم َو َأ ّل ْف ب َ ْ َي قُلُ ْوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ِْف قُلُ ْ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 .اللَهُ َ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 ََاصةَ ،و َعن
َسائّ ّر ب ُ ْ ََ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 ،دوِل 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،
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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 فَضْ ّ ّهل ي ُ ْ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 ُ
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