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

" ۏكسني س باڬاي اختيار ،ڤڽاكيت جاڠن دبيار "
 14رجب  26 / 1442فيبواري 2021

الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِل 1ال َقائّ ّل:
ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ

ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ( 2سورة النساء اايت )59

َشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن س يدان ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُ ُل.
للا َو ْحدَ ُه َّل َ ّ
َأ ْشهَدُ َأ ْن ل ا َ َل ا َّل ُ
ِ
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ّ
الل َ ُه َم َص ّل َو َس ْل عَل َس ّيدانَ ُم َح َمد َوعَل أ ّل َو َأ َ
ْصا ّبه والتَا ّبع ْ َني له ُْم ِّب ْح َسان ال ي َ ْو ّم
ِ
ّ ِ
ْ
للا ،فَ َق ْد فَ َاز ال ُمتَ ُق ْو َن.
للاُ 4أ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا َاي َي ّب َت ْق َوى
الينَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد للا! ات َ ُق ْوا َ
قوم مسلمني يڠ درمحيت للا،
ماريهل كيت تيڠكتكن كتقواءن كحرضة للا ،lدڠن ملقساانكن ستياڤ ڤرينهتڽ
رسات منجاءويه سڬاّل ّلرڠڽن .موده-مودهن هيدوڤ كيت دبركيت للا ،lددنيا
دان د أأخرية .منب ڤد هاري اين مميليه ممبيچاراكن خطبة برتاميكن "ۏكسني س باڬاي
اختيار ،ڤڽاكيت جاڠن دبيار".
س يدڠ مجعة يڠ دبركيت للا،
كوروان ۏيروس اايل جسنيس ۏيروس يڠ بوليه مڽببكن جاڠكينت سالورن ڤرنفسن.
ترداڤت بباڤ جنيس كوروان ۏيروس; يڠ ڤاليڠ ِبرو دمتوءي ،دكسن بوات ڤراتم اكلڽي،
ڤد بولن دس ميب  2019دبندر راي  ،Wuhanوّليه  ،Hubeiچينا .دانماكن كوروان
ممويج للا
اايت القرءان
صلوات كأتس نيب محمدﷺ 3
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ۏيروس ،19-ااتو روجوعكن ريڠكس كوۏيد .19-دوا بولن سلڤس ڤساكيت ڤراتم
دكنل ڤس يت ،كوۏيد 19-تهل منجادي وابق ،منجاڠكييت  45،000اورڠ ڤساكيت
رسات مڠعاقبتكن  1،500كامتني د  .Wuhanڤد  11مچ  ،2020ڤرتوبوهن كصيحنت
سدنيا ،مڠيش هتاركن كوۏيد 19-س باڬاي ساتو ڤندميق( .)Pandemikوابق ترس بوت
كيين تهل مربق كرسات دنيا ،منجاڠكييت لبيه  112جوات اورڠ ،دان مڠعاقبتكن كامتني
منچچه  2.5جوات اورڠ .دمليس يا ،ريكود ڤد  23فيبواري  ،2021منچاتتكن لبيه
 285،000اورڠ تهل دجاڠكييت ،مڠعاقبتكن  1077كامتني; مسنتارا ڤد اترخي يڠ سام،
كيس كوموّلتيف جاڠكينت دنڬري ڤريق منچچه  9776اورڠ ،دڠن  40اڠك كامتني.
ۏيروس كوۏيد 19-تروس مڠنچم ڽاوا دان ساڠت منججسكن كهيدوڤن هارين
ماءنيس .منجادي تونتوتن فرض كفايه اونتوق ماءنيس براوسها مناڠين ڤڽاكيت دان
مراوت ڤساكيت ،بڬيتو جوڬ تونتوتن براختيار منچڬه ڤنولرن وابق .س بدا نيبﷺ:
الِل د ًَاء ا َّل َأ ْن َز َل َ ُل ّش َف ًاء.
َما َأ ْن َز َل َ ُ
ِ
مقصودڽ :للا تيدق منورونكن سسواتو ڤڽاكيت مالءينكن دتورونكن برساماڽ ڤناور.
(رواية البخاري )5678
س يدڠ مجعة يڠ دچينتاءي للا،
امحلدهلل دڠن ايذين دان رمحة الهي  ،اوسها ڬيڬيه يڠ درينتيس اوليه ڤارا ڤڽليديق
دان ساءينتيس تهل ممبواهكن حاصيل .ۏكسني اونتوق منيڠكتكن اميونييت ااتو داي ككبلن
توبوه ،مڠهادڤ ۏيروس كوۏيد ،19-برجاي دمتوءي.
سونتيقن ۏكسني دبريكن س باڬاي ڤرسدايءن ااتو ّلتهين كڤد سيس مت كتاهنن ِبدن
اونتوق مالون ۏيروس .ۏكسني يڠ دسونتيق ،برفوڠيس مرڠسڠ سيس مت ڤراتهنن ِبدن
ماءنيس اڬر لبيه براوڤاي براتهن كتيك مڠهادڤ رسڠن ۏيروس .دامل هباس يڠ موده،
2
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س تهل دبريكن سونتيقن ۏكسني ،ان شاء للا توبوه ماءنيس اكن دتيڠكتكن داي اتهن
مڠهادڤ ۏيروس كوۏيد.19-
ديم ممستيكن سسواتو ۏكسني يڠ ِبرو دچيڤتا ،سالمت اونتوق دڬوانكن ،ۏكسني
ترس بوت ڤرلو ماللوءي ڤلباڬاي ّلڤيسن اوجني يڠ مليبتكن ڤولوهن ريبو اورڠ ،س بلوم
دبريكن لكولوسن اونتوق كڬوانءن اورڠ راماي.
سهيڠڬ  18فيبواري  ،2021لبيه  181جوات دوس( )dosۏكسني كوۏيد 19-تهل
دايدركن كسلوروه دنيا .ڤد  21فيبواري يڠ ّللو ،ۏكسني كوۏيد 19-تهل سالمت تيبا
دنڬارا كيت .سوسولن درڤد ايت ،كراجاءن ڤد  24فيبواري يڠ ّللو ،مموّلكن ڤروڬرم
اميونيسايس كوۏيد 19-كبڠساءن س باڬاي اختيار اونتوق منيڠكتكن داي اتهن رعيت
درڤد دجاڠكييت ۏيروس.
ڤارا جامعه يڠ داكس هيي للا،
معلن اميونيسايس بوكن ڤراكرا اس يڠ دان هبارو .برموّل دري اتهون مسبيلن بلس لامي
ڤولوهن ( ،)1950anڤلباڬاي ڤروڬرم اميونيسايس تهل دلقساانكن دنڬارا كيت .كتيك
اين 11 ،جنيس ۏكسني دبريكن اونتوق منچڬه  13جنيس ڤڽاكيت ،انتاراڽ ۏكسني
منچڬه ڤڽاكيت  Polioدان ِبتوق كريڠ .مسوا جامعه حاج دان معرة ،تهل سكني ّلما،
دواجبكن مڠمبيل ۏكسني ( )Meninggokokusاونتوق مليندوڠ ڤارا جامعه درڤد
ڤڽاكيت رادڠ سالڤوت اوتق (.)Meningitis
كراجاءن مراچنڠ ممبي ۏكسني كوۏيد 19-كڤد  26.5جوات اورڠ ،مڽاماءي 70
ڤراتوس ڤندودوق مليس يا ،يڠ اكن دلقساانكن دامل تيڬ فاسا ،مڠيكوت كومڤولن يڠ
دتتڤكن دامل تميڤوه ماس س تاهون .ڤروڬرم اميونيسايس كوۏيد ،19-مروڤاكن ڤروڬرم
اميونيسايس تربرس يڠ ڤرنه دّلكوكن اوليه كراجاءن .ڤڠمبيلن ۏكسني كوۏيد ،19-واجب
داواتماكن ،جوڬ واجب دسڬراكن س باڬاي ڤرسدايءن ديري مڠهادڤ اچنمن دان
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رسڠن موسوه بربنتوق ۏيروس يڠ بڬيتو كچيل ّلڬ هالوس.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا ساكلني،
مشوارت خاص جاوتنكواس مذاكره جمليس كبڠساءن ِبڬ حال احوال اڬام اسالم
مليس يا يڠ برس يدڠ ڤد  3دس ميب  ،2020تهل مڠمبيل كتتڤن هباوا حكوم ڤڠڬوانءن
ۏكسني كوۏيد 19-ادال هاروس; مااناكّل كڤد ڬولوڠن يڠ دتتڤكن اوليه كراجاءن مليس يا
اونتوق مڠمبيل ۏكسني ،حكومڽ ادال واجب .كتتڤن اين تهل دمسبه معلوم كڤد جمليس
راج.٢
كڤوتوسن اين برتيتيق تولق درڤد كڤنتيڠن كيت مملهيارا ڽاوا ( ّح ْفظُ النَ ْف ّس) س باڬاي
ّشي َع ْة يڠ ساڠت دتكنكن ددامل اسالم .فرمان للا lدامل سورة
سال ساتو َم َقا ّص ّد ال َ ّ
البقرة اايت :195
ﭐﱡﭐ  ....ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ  ....ﱠ
مقصودڽ .... :جاڠنهل اكمو سڠاج منچامڤقكن ديري اكمو كدامل هباي كبنساءن ....
كس ميڤولڽن ،ڤڠمبيلن سونتيقن ۏكسني اين ساڠت ڤنتيڠ اونتوق منيڠكتكن داي
كتاهنن ديري ،تراواتم ِبڬ ڬولوڠن بريس يكو تيڠڬ  .اونتوق برصفة عاديل كڤد توبوه
ِبدن ،سسأأورڠ ماءنيس واجب مڠڬوانكن عقل ،براختيار دان براوسها اڬر توبوه
دڤرلڠكڤ دڠن ڤريساي ڤراتهنن كتيك مڠهادڤ اچنمن موسوه .مڠمبيل سونتيقن
ۏكسني ،اايل اختيار دان اوسها يڠ دلقساانكن سالرس دڠن اجرن يڠ د أأجنوركن اوليه
اڬام اسالم .سلڤس مرنميا سونتيقن ،برتولكهل  ،اڬر اختيار يڠ تهل داوسهاكن ايت منداڤت
كريضاءن دان دمقبولكن الهي  .فرمان للا lدامل سورة أل معران اايت :159
ﭐﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﭐﱠ
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ارتڽي :اڤابيال اڠاكو تهل برعزم (اونتوق ممبوات سسواتو) مك برتولكهل كڤد للا،
سسوڠڬوهڽ للا مڠاس هيي اورڠ ٢يڠ برتولك كڤداڽ.
للا ّ ِْل َولَ ُ ُْك ِّبلْ ُق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّْي َون َف َع ّ ْين َوا َاي ُ ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال َاي ّت َو ّال ْك ّر الْ َح ّك ْ ّْي َوتَ َقبَ َل
َِب َركَ ُ
للا الْ َع ّظ ْ َْي ّ ِْل َولَ ُ ُْك
الس ّم ْي ُع الْ َع ّل ْ ُْيَ .أ ُق ْ ِ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 ْ َني َوالْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
َو ّل َسائّ ّر الْ ُم ْس ّل ّم ْ َني َ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 ْْ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 ْ َنيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
أ ّ ّل َو َأ ْ َ
الصا ّد ّق ْ َني.
للا! ّات َ ُق ْوا َ
للاَ 7و ُك ْون ُْوا َم َع َ
قوم مسلمني يڠ درمحيت للا،
منب مڽرو ڤارا جامعه اڬر:
ڤراتم :مماتويه ارهن ُأولُ ْوا ا َل ْم ّر رسات مڠهرڬاءي اوسها كراجاءن ملقساانكن ڤراكرا يڠ
معروف (ِبءيق) دامل حرسة ماهو مڠكڠ ڤنولرن كوۏيد.19-
كدوا :يقني دان ڤرچاي ،نصيحت يڠ دمسڤايكن دان اوسها يڠ دّلكوكن اوليه ڤاكر٢
ڤراوبنت يڠ مروڤاكن اهيل دامل بيدڠ ترس بوت .للا lمڽوروه كيت اونتوق مروجوع
كڤد اهيل سسواتو بيدڠ سكرياڽ اد س بارڠ ڤرمس ئلهن .ايڠتهل فرمانڽ دامل سورة
النحل اايت :43
ﱡﭐ  ....ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﭐ ﭐﱠ
ممويج للا
صلوات كأتس نيب محمد ﷺ
ڤسن تقوى 7
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ارتڽي :براتڽال اكمو كڤد اورڠ يڠ برڤڠتاهوان جك اكمو تيدق مڠتاهوءي.
كتيڬ :مڠمبيل تڠڬوڠجواب برسام ،مرنڠكن سچارا برفكتا دان ساءينتيفيك ڤنتيڠڽ
مالكوكن سونتيقن ۏكسني دان منفعت مالكوكڽن.
اكمڤت :جاڠن مناكوتكن اورڠ راماي دڠن چريتا دان هوراين يڠ تيدق برن ،دان
جاءوهكن ديري ،درڤد ڤربواتن مڽيبار كڽااتءن ٢درڤد كومڤولن يڠ برصفة أأنيت ۏكسني،
هيڠڬ منچتوسكن ڤلباڬاي كراڬوان دامل ميندا رعيت جالت.
منب جوڬ مڽرو اڬر كيت تتڤ برڤڬڠ كڤد عقيدة اسالميه برترسكن اهيل
الس نه وامجلاعة ،يڠ منجادي وارينث رسول للاﷺْ ،صابة دان اتبعني ،هيڠڬ كهاري
اين .جاڬال هوبوڠن دڠن للا lدان سسام ماءنيس .معموركنهل رومه ٢للا دڠن
اس تقامه منديريكن صالة برجامعه.
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 ْ َني َ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 ْ َني والْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
اتَ ،و َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْ ّ ّْن ْم َو َأ ّل ْف ب َ ْ َني ُقلُ ْوهبّ ّ ْم َو ْاج َع ْل ّ ِْف ُقلُ ْوهبّ ّ ُم ْاّليْ َم َان
وصا َۏِ ُير ْو َس
َوالْ ّح ْْكَ َ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 ْْنَا َو َما ب َ َط َنَ ،ع ْن ب َ َ ّلانَ ه ََذا خ ََاصة،
َو َعن َسائّ ّر بُ ْ َلان عَا َمة.
اي للا ،بركتيهل مهبا ٢مو يڠ ملقساانكن تونتوتن زاكة دان مڠهولوركن وقف ،كورنياءي
مريك رزيق يڠ برليڤت ڬندا ،رسات سوچيكنهل هرات دان جيوا مريك .جاءوهكنهل
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ڬولوڠن فقراء دان مساكني درڤد ككفورن رسات ليندوڠيهل مريك درڤد كفقرين يڠ
برڤنجڠن.
اي للا ،بريهل اكيم كباءيقن رسات كبكنت ددنيا دان د أأخرية .ڤلهيارال اكيم درڤد س يقسا
دان عذاب اڤ نراك.
اي للا ،كورنياكنهل توفيق دان هدايه مو ،أكتس راج اكيم ،دوِل يڠ هما مليا ڤدوك
رسي سلطان ڤريق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز الين شاه ابن املرحوم سلطان
أأزلن حمب الين شاه املغفور ل ،دان راج ڤرمايسوري ڤريق دار الرضوان توانكو زارا
سلْي 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 ،ﱡﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ
للا الْ َع ّظ ْ َْي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْك،
ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻﭐﱠ .فَ ْاذ ُك ُر ْوا َ
َو ْاش ُك ُر ْو ُه عَ َل ّ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
للا َأ ْك َ ُبَ ،و ُ
َما ت َْصنَ ُع ْو َن.
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