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

"الرڠن بيچارا سوءال اݢام تنڤا دارس علمو"
 11ذوالقعدة  3 / 1441جوالي 2020

ان الْ َح ْمدَ ّ ّلِلْ َ ،1ن َمده َون َ ْس َت ّعينه َون َ ْس َت ْغ ّفرهَ ،ون َع ْوذ ّب ّلل ّم ْن ش ّور أنْف ّس نَا َو ّم ْن َس ّيئَ ّ
ات
أ ْ َعا ّلنَاَ ،م ْن يَ ْ ّد ّه للا فَ َال م ّضل َلَ ،و َم ْن ي ْض ّل ْل فَ َال ََا ّد َي َل ،أ ْشهَد أ ْن َال ّا ٰ َل اال الِل
ّل
شيْ َك َلَ ،وأ ْشهَد أن َس يّدَ نَ م َحمدً ا َع ْبده َو َرس ْولَ ،اللهم َص ّل َو َس ّْل َو َب ّركْ
َو ْحدَ ه َال َ ّ
عَ َىل َس ّي ّدنَ م َحمدَ 2وعَ َىل أ ّ ّل َو َا ْ َ
ْصا ّب ّه َوالتا ّب ّع َي ل َه ْم ّب ْح َسان ا ََل ي َ ْو ّم ّال ْي ّن .أما ب َ ْعد ،فَ َيا
ََ ْل َ ْ ل
ّع َبا َد ّ
الِل 3أ ّ
ون.
الِل! ّاتقو ْا َ
وص ْيك َوااي َي ّب َت ْق َوى للا ،فقد ف َاز المتق َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
منرب ايڠي برڤسن كڤد ديري س نديري دان جامعه ساكلي ،ماريل سام ۲كيت
برتقوى كڤد للا دڠن س برن-برن تقوى ،يعين دڠن ملقسانكن سݢاال ڤرينهتڽ ،دان
منجاءويه سݢاال الرڠڽن .موده-مودَن د أأخري حياة كيت ننيت ،كيت داڤت منيڠݢلكن
دنيا دامل أكداءن ح ْسن الْ َخا ّت َمةَ ،ا ّمي َاي َرب الْ َعال َ ّم ْي .منرب َاري اين اكن ممبيچاراكن
خطبه براتجوق "الرڠن بيچارا سوءال اݢام تنڤا دارس علمو".
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
َندقل كيت اتَو دان سدر ،هباوا للا س بحانه وتعاَل اكن مڽوءال مهباڽ دَاري
قيامة تنتڠ سڬنڤ ڤراكاتءن ،ڤندڠرن ،ڤڠلهينت دان َاتڽي .فرمان للا س بحانه وتعاَل :
ﳄ ﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏ
ﲾﲿﳀﳁﳂﳃ ﳅ
للا 1
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مقصودڽ  :دان جاڠنل اكمو مڠيكويت سسواتو يڠ تيدق اكمو كتاَوءي .كران ڤندڠرن،
ڤڠلهينت دان َايت ،مسوا ايت اكن دمينتا ڤرتڠڬوڠجوابڽن( .سورة االرساء اايت 4)36
ڤارا علامء تل منجاديكن اايت اين س باݢاي دليل اونتوق مڠحرامكن ڤربواتن بربيچارا
سوءال اڬام تنڤا دارس علمو.
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
سال ساتو ڤوچنا ترسيبارڽ كجاَيلن دتڠه-تڠه مشاركت ،ادال دسببكن بڽقڽ
اورڠ يڠ بربيچارا سوءال اڬام تنڤا دارس علمو .ڤراكرا اين برالكو كران وجودڽ ݢولوڠن
يڠ مميليه اونتوق براتڽ سوءال اݢام كڤد اورڠ ۲يڠ تيدق برعلمو .رسول للاﷺ برس بدا:
للا َال ي َ ْقبّض الْ ّع ْ َّل انْ ّت َـزاعًا ي َ ْن َ َّتعه ّم َن الْ ّع َبا ّدَ ،ولَ ّك ْن ي َ ْقبّض الْ ّع ْ َّل ّب َق ْب ّض الْعلَ َما ّء َحّت ا َذا
ان َ
ل
لل َ ْم يـ ْب ّق عَا ّل ًما ّاتـخ ََذ الناس رءو ًسا ُج ًاال ،فَس ّئل ْوا فَأفْتَ ْوا ّبغ ْ َّري ّع ّْل ،فَضَ ل ُّ ْوا َوأضَ ل ْواُّ

مقصودڽ  :سسوڠڬوَڽ للا تيدق مڠمبيل علمو دڠن منچابوتڽ بڬيتو سهاج دري ڤارا
مهبا ،مالءينكن للا مڠمبيل علمو دڠن موافتكن ڤارا علامء ،سهيڠڬ اڤابيال للا تيدق
مڽيساكن ( )menyisakanس أأورڠ علامء ڤون ،مك اورڠ ۲اكن مڠڠكت مريك يڠ تيدق
برعلمو س باڬاي ڤم ميڤي مريك .اللو مريك داتڽ (تنتڠ حكوم اڬام) ،مك مريك منجواب
تنڤا دارس علمو سهيڠڬ ديري مريك س نديري ترسست دان مريك مڽس تكن اورڠ۲
(حديث رواية امام البخاري نومبور )100
الءين.
دامل حديث اين رسول للا ﷺ مڽااتكن ،هباوا اورڠ يڠ برفتوى تنڤا علمو اكن ترجروموس
دامل كسسنت ،دان منجروموسكن اورڠ يڠ براتڽ دامل كسسنت .كدوا-دواڽ سام۲
ترسست .اورڠ يڠ برفتوى دڠن كجاَيلن تل برفتوى تنڤا دارس علمو .سدڠكن اورڠ
يڠ براتڽ ڤوال ،تل مروجوع اورڠ يڠ تيدق اليق دري سودوت كعلموانڽ.
اايت
2
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قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
س بلوم مڠأأخريي خطبه ڤراتم ميڠݢو اين ،ماريل كيت حيايت س بواه اكت ۲درڤد
س يدن عيل بن ايب طالب .اكت ۲اين دروايتكن اوليه الْ َحا ّفظ ا ْبن َح َجر الْ َع ْس َق َال ّن،
هباوا س يدن عيل بن ايب طالب براكت :

"الڠكه تنتمڽ َاتيكو ،جك اكو داتڽ تنتڠ سسواتو يڠ تيدق اكو اتَو جواڤڽن ،اللو اكو
( َ ْت ّقيْق كتاب م ْختَ َص اب ْن ا ْل َح ّاجب)
مڠااتكن  :اكو تيدق اتَو"،
س يدن عيل بن ايب طالب مروڤاكن ْصابت نيب يڠ ڤاليڠ بڽق علموڽ .جك بلياو يڠ
علموڽ سلواس مسودرا ( )samuderaڤون تيدق مالو اونتوق براكت "ساي تيدق
اتَو" ،مك بڬاميان ڤوال دڠن اورڠ ۲يڠ ساڠت تربتس علموڽ سڤريت كيت؟
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
ماريل كيت بواڠ جاءوه ۲راس مالو اونتوق براكت "ساي تيدق اتَو" ،ڤد ساعت
كيت تيدق ممڤو منجواب ڤرسوءالن اڬام .ݢولوڠن س يليربييت ( )selebritiدان برڤڠاروه
دميداي سوس يال بوكن متڤت اونتوق كيت مروجوع علمو اݢام .حرميت ل ڤارا عالمي علامء،
ݢولوڠن اݢاماون دان اينس تيتويس ( )institusiفتوى دنݢارا كيت .مسوݢ چهاي اسالم
تروس برسينار ،ممندو اومت أكره كجاايءن ،دان ممادمكن كجاَيلن دامل دادا ۲ماءنيس.
َب َركَ للا ّ ِْل َولَ ْك ّبلْق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّمي َون َف َع ّ ْين َوااي ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال آ َاي ّت َو ّال ْك ّر الْ َح ّك ْ ّمي َوتَ َقب َل
ل
ّ
َ
َ
ّ
ْ
س
للا الْ َع ّظ ْ َمي ّ ِْل َولَ ْك
ر
ف
غ
ت
أ
و
ا
َذ
َ
ِل
و
ق
ل
و
َ
َ ْ َ
ّم ّ ْين َو ّم ْن ْك ّت َال َوتَه لانه َ َو الس ّم ْيع الْ َع ّل ْمي .أق ْ ْ ْ
ات َوالْم ْؤ ّم ّن ْ َي َوالْم ْؤ ّمنَ ّ
َو ّل َسائّ ّر الْم ْس ّل ّم ْ َي َوالْم ْس ّل َم ّ
ات ْال ْح َيا ّء ّم ْْن ْم َو ْال ْم َو ّات فَ ْاس َت ْغ ّفر ْوه
انه َ َو الْغَف ْور الر ّح ْمي.
ل
3
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خطبه كدوا
شيْ َك َلَ ،وأ ْشهَد
الْ َح ْمد ّ ّلِلّ 5الي أ َم َرنَ ّب ْال ْح َسان .أ ْشهَد أن لآ ا َ َل اال للا َو ْحدَ ه َال َ ّ
أن َس يّدَ نَ َون َ ّبينَا م َحمدً ا َع ْب لده َو َرس ْول .اللهم َص ّلل َو َ لس ّ ّْل َو َب ّركْ عَ َىل َس ّي ّدنَ م َحمدَ 6وعَىلَ
ْصا ّب ّه أ ْ َْج ّع ْ َي .أما ب َ ْعد ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
أ ّ ّل َوأ ْ َ
للاَ 7وك ْون ْوا َم َع الصا ّد ّق ْ َي.
للا! ّاتق ْوا َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اڬر برڤݢڠ تݢوه كڤد عقيدة اسالمية اَيل الس نة وامجلاعة،
وارينث رسول للا ﷺْ ،صابت دان اتبعيَ ،يڠڬ كڤد كيت َاري اين .منرب توروت
برڤسن ،جاݢال َوبوڠن بءيق كيت دڠن للا دان سسام ماءنيس.
معمورکنل رومه ٢للا دڠن اس تقامة مالکوکن عباده ،تراواتماڽ صالة فرض
برجامعه .ديريكنل صالة كتيك الڤڠ ماَوڤون مسڤيت ،صيحت ااتو ساكيت .والاو
سسيبوق مان كيت بكرجا ،جاڠنل ساكِل-اكِل كيت تيڠݢلكن صالة .مسوݢ كيت
منداڤت نءوڠن للا ددنيا دان د أأخرية.
قال للا تعاَل :
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
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اللهم َص ّل عَ َىل م َحمد َوعَ َىل أ ّل م َحمد َ ََك َصل ْي َت عَ َىل ا ْب َرا َّ ْ َمي َوعَ َىل أ ّل ا ْب َرا َّ ْ َمي َو َب ّركْ عَ َىل م َحمد
َ َ ْ َ ّ َ ّ ل ّ ّ ْ َ ّل
ّ
َ
َ
ّ
ْ
ج
م
مح
َوعَ َىل أ ّل م َحمد َك َب َرك َت عَىل ا ْب َراَ ْ َمي َوعَىل أل ا ْب َراَ ْ َمي ْف ال َعالم َي انك ْيد َ ْيد.
ل
ل
ل
اتَ 9والْم ْؤ ّم ّن ْ َي والْم ْؤ ّمنَ ّ
اللهم ا ْغ ّف ْر ّللْم ْس ّل ّم ْ َي َوالْم ْس ّل َم ّ
اتَ ،وأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْ ّ ّْن ْم َوأ ّل ْف ب َ ْ َي
قل ْوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ْف قل ْوهبّ ّ م ْااليْ َم َان َوالْ ّح ْْكَ َة َوثَ ّب ْهت ْم عَ َىل ّم َّّل َرس ْو ّل للا ﷺ.
ل
5
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وصا َۏير ْوس ْالكورونَ َ ،والْغ ََالءَ ،والْ ّم َح ّنَ ،والْ ّف َ ّنتَ ،ما
اللهم ا ْدفَ ْع َعنا الْ َب َالءَ ،والْ َو َبء خص ً
َظه ََر ّم ْْنَا َو َما ب َ َط َنَ ،ع ْن ب َ َ َّلنَ َ ََذا خَاص ًة َو َع ْن ب ْ ََل َان عَام ًة َاي َرب الْ َعال َ ّم ْ َي.
اي للا ،اڠاكو ڤلهيارال نݢارا مليس يا درڤد وابق  ،Covid-19اڠاكو جاءوَيل نݢارا
اكيم درڤد بالء بنچان ،وابق ڤڽاكيتَ ،وروَ-ارا ،فتنة دان خيانة.
اي للا ،کورنياکنل توفيق دان َدايمو ترَادڤ 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.
َربنَا أ آ ّتنَا ّف الُّ نْ َيا َح َس نَ ًة َو ّف ْال آ ّخ َر ّة َح َس نَ ًة َو ّقنَا عَ َذ َاب الن ّار
ّع َبا َد ّ
للا يَأْمر ّبلْ َع ْد ّل َو ْ ّأال ْح َس ّان َوايْ َتا ّء ّذي الْق ْر ََب َويَ ْْنَى َع ّن الْ َف ْحشَ ا ّء َوالْم ْن َك ّر
للا ،ان َ
ْ ّ ل
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
للا الْ ل َع ّظ ْ َمي ي َ ْذك ْر ُْك َو ْاشكر ْوه عَ َىل ّن َع ّم ّه يَ ّز ْد ُْك َو ْاسأل ْوه
ا
و
ر
ك
اذ
ف
.
ن
و
ر
ك
َذ
ت
ك
ل
ع
ل
ك
ْ َ
َْ
َوال َب ْغ ّي يَعظ َ
ّم ْن فَ ْض ّ ّل ي ْع ّط ْك َو َ ّل ْكر ّ
للا أ ْك َربَ ،وللا ي َ ْع َّل َما ت َْصنَع ْو َن.
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