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

"ڤهالون :حقيقة ڤڠورابنن"
 10ذواحلجة  31 / 1441جوالي 2020

للا َو ْحدَ ُه
الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِل 1ا َ ّّلي أ َم َرنَ ّابلََّ ْق َوىَ ،ونَ َانَ ََ ّن ّات َباعّ الْهَ َوى .أ ْشهَدُ أ ْن ل ا َ َل ا َال ُ
ّ َِ ِ
دنَ محمد2
ّ
س
ي
ّ
َال َ ّ
َشيْ َك َلَُ ،وأ ْشهَدُ أ َن ُم َح َمدً ا ََ ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُ ُل .اللَهُ َم َص ّل َو َس ْل عَل َ ُ َ َ
َوعَ َل أ ّ ّل َوأ ْ َ
ْصا ّب ّه والََّا ّب ّع ْ َي لَه ُْم ّاب ْح َسان ا َل ي َ ْو ّم الين .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا َّ َبا َد للا! ات َ ُق ْوا
ّ ََِ ْ َ ِ
ْ
ُ
م
ل
للاُ 3أ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا َاي َي ّب ََّ ْق َوى للا ،فقد ف َاز ا ُ ََّق ْو َن.
َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
خاطب ايڠي برڤسن كڤد ديري س نديري دان س يدڠ مجعة ساكلي ،ماريهل كيت
سام ٢برتقوى كڤد للا س بحانه وتعال دڠن س برن-برن تقوى .سسوڠݢوهڽ تقوى ادال
توڠݢق اواتم دامل مڠݢرقكن ڤرجواڠن ديري دان اومت ،ديم مراءيه كجاايءن ددنيا
دان أأخرية .منرب هاري اين اکن ممبيچاراکن خطبه براتجوق "ڤهالون :حقيقة ڤڠورابنن".
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
تڠݢل  31جوالي ستياڤ اتهون ،نݢارا كيت اكن مڽمبوت هاري ڤهالون .اي
دمسبوت ابݢي ممڤرايڠيت جاس دان ڤڠورابنن ڤارا ڤهالون نݢارا .هتنيئه كيت اوچڤكن،
كڤد ورݢ اڠكنت تنرتا مليس يا ،ڤوليس دراج مليس يا ،ڤاسوكن بومبا دان ڤڽالمت،
ڤراتهنن َوام ،اڠݢوات سواكريالون مليس يا يڠ سچارا برسام ،ممڤراتهنكن كسالمنت
دان كدولنت نݢارا درڤد اچنمن موسوه .حقيقة اين برسسواءين دڠن ڤرينس يڤ مقاصد
الرشيعة دامل اسالم ،ايءيت مملهيارا اݢام ،ڽاواَ ،قل ،هرات دان كَّورونن.
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قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
ددامل قاموس ديوان هباس دان ڤوس َّاك ،ڤهالون مروجوع كڤد اورڠ يڠ ݢاݢه
دان براين ،رسات مميليقي سامڠت جواڠ يڠ تيڠݢي دامل ممبال كبرنن .درڤد ڤرسڤكتيف
( )perspektifاسالم ڤوال ،ڤهالون داڤت د أأرتيكن س باݢاي اورڠ يڠ برجواڠ منݢقكن
كبرنن ديم كريضاءن للا س بحانه وتعال ،س باݢاميان فرمانڽ ددامل القرءان :
ﲗﲙ ﲚﲛﲜ
ﲐ ﲑﲒﲓﲔﲕﲖ ﲘ
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مقصودڽ :دان د أأنَّارا ماءنيس اد يڠ مڠورابنكن ديريڽ كران منچاري كريضاءن للا
سامت-مات; دان للا ڤوال امت بلس-اكس هين اكن مهبا-مهباڽ( .البقرة اايت )207
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
َقيدة مروڤاكن ترس اواتم دامل اوسها مالهريكن ڤهالون يڠ برجيوا مسل .اقرار
شهادة يڠ كيت اوچڤكن ،ادال بينتيڠ يڠ مڠاول كيت درڤد سݢاال تيڠكه الكو يڠ برتنتڠن
دڠن َشيعة اسالم .برموال دڠن ديري س نديري ،كيت برجواڠ مالون نفسو يڠ
مندوروڠ أكره كجاهنت .كيت جوݢ برجواڠ ممميڤي اهيل لكوارݢ دڠن مڠهيدوڤكن
نيالي ۲اسالم دامل كهيدوڤن .لبيه درڤد ايت ،كيت برجواڠ مڠاجق مشاركت
برلندسكن َشيعة اسالم يڠ س برن ،برڤقس يكن كَّوحيدن كڤد للا س بحانه وتعال.
چونَّوهيهل كَّݢسن س يدن جعفر بن ايب طالب دان رومبوڠڽن ،كَّيك برجومڤا
دڠن راج النجايش دان براكت" ،اكيم تيدق اكن مڽمبه سالءين للا" .بݢيَّو جوݢ
س يدن بالل بن رابح ،يڠ تَّڤ براين مڠوڠكڤكن لكمة توحيد والاوڤون توبوهڽ
دس يقسا اوليه قوم مرشكي.
اايت القرءان 4
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قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
دامل كونتيك س ماس كيين ،دساَت نݢارا كيت ماس يه د أأچنم وابق ،Covid-19
ستياڤ اورڠ يڠ سدر اكن تڠݢوڠجواب ممبال اݢام ،بڠسا دان نݢارا بوليه دصفتكن
س باݢاي ڤهالون .ساكليڤون كيت بوكن اڠݢوات كسالمنت ااتو ڤتوݢس دابرسي هداڤن،
كيت تَّڤ سأأورڠ ڤهالون .دڠن َشط ،كيت سڠݢوڤ برقرابن ڽاوا ،هرات ،ماس
دان تناݢ ،سامت-مات كران للا س بحانه وتعال.
رماج يڠ برجواڠ دماس مودا دڠن منونَّوت علمو ،اهيل ڤرنياݢاءن يڠ جوجور
دامل ڤرنياݢاءنڽ ،سواكريالون يڠ اخالص ممبنتو اورڠ ۲يڠ ممرلوكن ،ݢولوڠن درماون يڠ
ڤدويل ترهادڤ اورڠ ۲دامل كسوسهن ،ڤارا دوكَّور دان جوروراوت دهوسڤيَّل،
ڤتوݢس ابريسن هادڤن يڠ ݢيݢيه بكرجا تنڤا مڠاابيكن كواجيڤن صالة  -مسواڽ ادال
ڤهالون يڠ برجاس برس منوروت ڤندڠن اسالم.
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
خصوص بوات ڤهالون نݢارا يڠ تهل شهيد ااتو بمبايل مڠهادڤ اله،ي ،كيت بردعاء
اݢر روح مريك س نتياس دامل رمحة دان اكس يه سايڠ للا س بحانه وتعال .ابݢي ڤارا
ڤهالون يڠ ماس يه ݢاݢه برديري دان برجواڠ ديم نݢارا ،جواتءن ترميا اكس يه د أأوچڤكن
اتس ڤڠورابنن اكلي سالما اين يڠ تيدق بربهل ابݢي.
س بلوم مڠأأخريي خطبه ڤراتم ميڠݢو اين ،منرب مڽرو ڤارا جامعه اونَّوق سام۲
براقرار ممڤراتهنكن مرواه اݢام ،كحرمنت بڠسا ،دان ستياڤ اينچي بويم ماليس يا اين
والاوڤون داره دان ڽاوا س باݢاي ݢنيت .ماريهل كيت برالتام د أأتس ڤرينس يڤ ۲كبرنن.
جاديكنهل اسالم س باݢاي واده ،ابݢي ممستيكن كرباداءن كيت ددنيا يڠ مسنَّارا اين،
تيدق ترلكوار درڤد لندسن َبادة.
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للا ّ ْيل َولَ ُ ُْك ّابلْ ُ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 ّاّل ْك ّر الْ َح ّك ْ ّْي َوت َ َقبَ َل
َاب َركَ ُ
للا الْ َع ّظ ْ َْي ّ ْيل َولَ ُ ُْك
الس ّم ْي ُع الْ َع ّل ْ ُْي .أ ُقِ ْو ُل قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َوأ ْس ََّ ْ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 ََّ ْغ ّف ُر ْو ُه
ان َ ُه ه َُو الْ َغ ُف ْو ُر َالر ّح ْ ُْي.
ِ
خطبه كدوا

الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِل 5ا ّّلي َهدَ ى َنا ّلهَ َذاَ ،و َما ُكنَا ّلْنَ ْ ََّ ّد َى ل َ ْو َال أ ْن َهدَ ىنَا للا .أ ْشهَدُ أن ل ا َ َل ا َال
ِ ِ
َشيْ َك َلَُ ،وأ ْشهَدُ أ َن َس يّدَ نَ َون َ ّبيَنَا ُم َح َمدً ا ََ ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُلُ .الل َ ُه َم َص ّل َو َس ّ ْل
للا َو ْحدَ ُه َال َ ّ
ُ
للا! ّات َ ُقوا للا7
َو َاب ّركْ عَ َل َس ّي ّدنَ ُم َح َمدَ 6وعَ َل أ ّ ّل َوأ ْ َ
ْصا ّب ّه أ ْ َمج ّع ْ َي .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا َّ َبا َد ّ ْ َ
الصا ّد ّق ْ َي.
َو ُك ْون ُْوا َم َع َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اڬر برڤݢڠ تݢوه كڤد َقيدة اسالمية برترسكن اهيل الس نة
وامجلاعة ،يڠ منجادي وارينث رسول للاﷺْ ،صابت دان اتبعي ،هيڠڬ كڤد كيت
هاري اين .جاݢال هوبوڠن ابءيق دڠن للا دان سسام ماءنيس .معمورکنهل رومه٢
للا دڠن اس َّقامة مالکوکن َبادة ،تر أأواتماڽ صالة فرض برجامعه.
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
منرب توروت برڤسن اݢر كيت سام ۲برصرب مماتويه ݢاريس ڤندوان يڠ دتَّڤكن
اوليه ڤهيق بركواس .حاضري ل بمسجد دامل أكداءن تنڠ ،سوده بروضوء ،ممباوا جساده
س نديري ،دان ممأاكي ڤليَّوڤ موك .س َّهل سلساي صالة ،ڤارا جامعه دمينَّا اونَّوق
برايدر دامل أكداءن تر أأتور ،دان جاڠن برهميڤيت-هميڤيت كَّيك لكوار.
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ال هللاُ تَ َع َاَل :
قَ َ

ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ

ﱯ8

الل َ ُه َم َص ّل عَ َل ُم َح َمد َوعَ َل أ ّل ُم َح َمد َ َمَك َصل َ ْي َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َْي َوعَ َل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َْي َو َاب ّركْ
عَ َل ُم َح َمد َوعَ َل أ ّل ُم َح َمد َ َمَك َاب َر ْك َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َْي َوعَ َِل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َْي ّ ْف ِ الْ َعال َ ّم ْ َي ان َكَ
ِ
ِ
ِ
َ ّمح ْي ٌد َم ّج ْي ٌد.
اتَ 9والْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي والْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
الل َ ُه َم ا ْغ ّف ْر ّللْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
اتَ ،وأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْ ّ ّْن ْم َوأ ّل ْف ب َ ْ َي
ُقلُ ْوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ْف ُقلُ ْوهبّ ّ ُم ْااليْ َم َان َوالْ ّح ْْكَ َة َوثَ ّب ْتُ ْم عَ َل ّم َ َّّل َر ُس ْو ّل للا ﷺ.الل َ ُه َم ادفَ ْع ََنا
وصا ِ َۏ ُير ْوس ال ُك ُورونَ َ ،والغ ََالءَ ،وا ّمل َحنَ ،وال ّف َنتَ ،ما ََه ََر ّم ْْنَا
ال َب َالءَ ،وال َو َابء ،خ ُُص ً
َو َما ب َ َط َنََ ،ن ب َ َ ّلنَ ه ََذا خ ََاصةَ ،و ََن بُ ْ َلان عَا َمةَ ،اي أ ْر َح َم َالر ّ ّ
امحي.
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 رَيت 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
َّ َبا َد ّ
للا يَأْ ُم ُر ّابلْ َع ْد ّل َو ْ ّأال ْح َس ّان َوايْ ََّا ّء ّذي الْ ُق ْر ََب َويَ ْْنَّ ََ ،ن الْ َف ْحشَ ا ّء
للا ،ا َن َ
ْ َ ِْ
ِ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ّ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
للا الْ َع ّظ ْ َْي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْك َو ْاش ُك ُر ْو ُه عَ َل ّن َع ّم ّه
ا
و
ر
ك
اذ
ف
.
ن
و
ر
ك
َذ
ت
ُك
ل
ع
ل
ُك
ظ
ع
ي
ي
غ
ُْ َ
ُْ َ
َ
َوال ُم ْنك ّر َوال َب ّ َ
يَ ّزد ُ ُْْك َو ْاسألُ ْو ُه ّم ْن فَ ْض ّ ّهل يُ ْع ّط ُ ُْك َو َ ّّل ْك ُر ّ
للا ي َ ْع َ ُل َما ت َْصنَ ُع ْو َن.
للا أ ْك َ ُربَ ،و ُ
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