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

"لكبهين منونتوت علمو"
الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِل 1الْ َقائّ ْل:

 14صفر  2 / 1442اوكتوبر2020

ﳒﳔﳕﳖ
ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳓ
ﳠﳢﳣﳤﳥ
ﳡ
ﳗﳘﳙﳚﳛ ﳜﳝﳞﳟ

َشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن ُ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 2وعَ َل أ ّ ّل َو َأ ْ َ
ْصا ّب ّه والتَا ّب ّع ْ َي لَه ُْم ِّب ْح َسان ا َل ي َ ْو ّم الين.
ِ
للاُ 3أ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا َاي َي ّب َت ْق َوى ّ
للا ،فَ َق ِ ْد فَ َاز الْ ُمتَ ُق ْو َن.
َأ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد للا! ات َ ُق ْوا َ
س يدڠ مجعة يڠ دمولياكن للا،
ماريهل سام ۲كيت تيڠكتكن كتقواءن كيت كڤد للا ،يعين دڠن اس تقامة
منطاعيت ڤرينهتڽ ،دان صرب منجاءويه لرڠڽن .موده-مودهن كيت اكن برجاي تيدق
هاڽ ددنيا ،مال برجاي جوݢ د أأخرية لكق .منرب هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبه
براتجوق"لكبهين منونتوت علمو".
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
علمو ادال هميڤونن ڤڠتاهوان ،معلومت دان كبرنن ،ماللوءي جالن اكجي،
ڤنليتي ،ڤڠاملن ،دان سأأومڤاماڽ .علمو اݢام اايل علمو ۲يڠ يڠ دڤالجري اونتوق ممهمي
اجرن اسالم يڠ دِبوا اوليه نيب محمد ﷺ ،مرڠكويم عقيدةَ ،شيعة دان تصوف .تنڤا
علمو ،سسأأورڠ برادا دامل كروݢي مسكيڤون ممڤوڽاءي كدودوقن يڠ تيڠݢي،
للا 1
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هرات يڠ ِبڽق ااتو أأوس يا يڠ ڤنجڠ .اينيهل علمو يڠ دمقصودكن اوليه القرءان:
ﳠ ﳢﳣ ﳤ ﳥ
ﳡ
 ...ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ

4

مقصودڽ ... :سوڤاي للا منيڠڬيكن درجت اورڠ ۲يڠ براميان د أأنتارا اكمو; دان اورڠ۲
يڠ دبري علمو ڤڠتاهوان اڬام (دامل اكلڠن اكمو) برباڤ درجت .دان (ايڠتهل!) للا امت
(سورة اجملادةل اايت )11
مندامل ڤڠتاهوانڽ تنتڠ اڤ يڠ اكمو لكوكن.
دامل ڤد ايت ،اسالم تيدق منولق علمو ۲دامل بيدڠ يڠ لءين ،كران اي جوݢ
ممڤوڽاءي كڤنتيڠن ترس نديري دان داڤت ممربيكن ِبڽق منفعت كڤد كهيدوڤن ماءنيس.
النو ّوي براكت:
المام َ
ضََ
اَوَُيتَ َُ
َوأَمَاَمَاَلَيَسََعَلَمَاَشََرعَيَ َ
اجَإَلَيَهََفََقَ َواَمََأَمَرََالدَنَيَاَكَالطَبََ َوالَسَابََ،فَفَ َر ُ

كَفَاَيَةََأَيَضَا.
مقصودڽ :أأداڤون علمو سالءين علمو َشع ،دان دڤرلوكن اونتوق مڠوروسكن
اوروسن دنيا سڤريت علمو فرأأوبنت دان علمو ڤرهيتوڠن ،مك اي ادال فرض كفاية.
(ا ْل َم ْج ُموع ََش ح ا ْل ُمهَ َذب .)26|1
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
اورڠ يڠ منونتوت علمو دجنجيكن ڤلبأاكي لكبهين ،أأنتاراڽ:
( )1درجت اورڠ برعلمو جاءوه مڠاتيس أأهيل عبادة .نيبﷺ برس بدا:

وإن َفضلَ َالعَالَ َعل َالعَابَدَََكَفَضَلَ َالقَمَرَ َلَيَلَةَ َالبَدَرَ َعل َسَائَرَ َالكَوَاكَبَ.

مقصودڽ  :سسوڠكوهڽ أكواتماءن اورڠ يڠ برعلمو ااتس أأهيل عبادة ,ادال سڤريت
أكواتماءن بولن ڤد مامل ڤورنم ااتس سلوروه بينتڠ( .رواية امام أأيب داود )3641
اايت
2
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( )2منداڤت مكودهن ڤرجالنن منوجو كرشݢ .نيبﷺ برس بدا :
سَفيهَعلماَ،سَهلََهللاَُلهَطَريَقاَإىلَاجلنةَ.
منَسلكََطريقاَيَلتم َُ

مقصودڽ :سس ياڤا يڠ م منڤوه جالن اونتوق منونتوت علمو ،للا اكن ممودهكن ِبڬڽي
(رواية امام الرتمذي )2646
جالن كرشڬ.
( )3ددعاءكن اوليه مالئكة دان سلوروه ڤندودوق لڠيت دان بويم .نيبﷺ برس بدا:
اواَتََ ،والََرضَيََ ،حَّتَ َالنَمَلَةَ َفَ َ َُجحََرهَاَ َ ،وحَّتََ
إنَ َهللاََ َ ،ومَلَئَكَتَ َهَُ َ ،وأَهَلَ َالسَمَ َ

الَُوتََلََيُصَلَ َونََعل ََُمعَلَمََالنَاسََالَيَ.
َ

مقصودڽ  :سسوڠكوهڽ للا ،ڤارا مالئكة ،ڤڠهوين لڠيت دان ڤڠهوين بويم،
سهيڠݢ مسوت ددامل لوبڠ دان ايكن دلءوتن ڤس يت مندعاءكن رمحة كڤد اورڠ يڠ
(رواية امام الرتمذي )2685
مڠاجر كباءيقن كڤد ماءنيس.
بݢيتول لبهيڽ علمو سهيڠݢ ڤارا نيب تيدق منيڠݢلكن هرات مالءينكن علمو .رسول
للا برس بدا دامل س بواه حديث:
وإنََالنبياءََلََيُ َورثَُ َواَدَيَنَاراَ َولََدَرهَاَ َ،وإّنَاَ َوَرَثُواَالَعَلَمَ َ

 :سسوڠڬوهڽ ڤارا نيب تيدق مواريثكن واڠ دينار ااتو درمه .سسوڠڬوهڽ مريك
(رواية امام الرتمذي َ )2682
هاڽ مواريثكن علمو ڤڠتاهوان.
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
س بلوم مڠأأخريي خطبه ڤراتم ،ماريهل كيت مڠوبه س يكڤ كيت ترهادڤ علمو.
حرميت ل ڤارا ڤنديديق علمو دان عالمي علامء ،جاڠن ڤرنه برهنيت منونتوت علمو ،دان
برقرِبن ل اڤ سهاج ،ديم مڠهاڤوسكن كجاهيلن ديري س نديري ،أأهيل لكوارڬ دان
مشاركت.
3
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منرب جوݢ مڽرو ،اݢر توان ۲داڤت حاضري مكجلسس-جملسس علمو تيدق كريا
دمان سهاج ترماسوق مسجد دان سوراو ،كران ممڤالجري علمو مروڤاكن ڤراكرا يڠ
دتونتوت سڤنجڠ حياة .تيدق اد اصطال ح ترملبت ،سالڬي حياة دكندوڠ ِبدن.
ستياڤ اورڠ اسالم واجب بر أأوسها ممڤالجري علمو ،تر أأواتماڽ علمو عقيدةَ ،شيعة
دان تصوف تنڤا منافيكن علمو ۲كهيدوڤن.
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 آ َاي ّت َوا ّل ْك ّر الْ َح ّك ْ ّمي َوت َ َقبَ َل
َِب َركَ ُ
للا الْ َع ّظ ْ َمي ّ ِْل َولَ ُ ُْك
الس ّم ْي ُع الْ َع ّل ْ ُميَ .أ ُقِ ْ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.
ِ
خطبهَكدوا َ

للا َو ْحدَ ُه
الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلَ 5رب الْ َعال َ ّم ْيَ ،و ّب ّه ن َ ْس َت ّعي عَ َل ُأ ُم ّور الد نْ َيا َو ّال ْينَ .أ ْشهَدُ َأن َل ا ٰ َ َل ا َل ُ
ِ ِ
َشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن َس يّدَ نَ َون َ ّبسَنَا ُ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
َل َ ّ
ْصا ّب ّه َأ ْ َمج ّع ْ َيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
َس ّي ّدنَ ُم َح َمدَ 6وعَ َل 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 ڤارا جامعه اڬر برڤݢڠ تݢوه كڤد عقيدة اسالمية برترسكن اهيل الس نة
وامجلاعة ،يڠ منجادي وارينث رسول للا ،ڤارا ْصابت دان اتبعي ،هيڠڬ كڤد كيت
هاري اين .جاݢال هوبوڠن ِبءيق كيت دڠن للا ،دان سسام ماءنيس .معمورکن
رومه ٢للا دڠن اس تقامة مالکوکن عبادة ،تر أأواتماڽ صالة فرض برجامعه .ماريهل سام۲
كيت مماتويه ݢاريس ڤندوان يڠ تهل دتتڤكن اوليه ڤهيق بركواس .حاضريل مكسجد دامل
أكداءن بروضوء ،ممأاكي ڤليتوڤ موك دان دݢالقكن ممباوا جساده س نديري.
للا 5
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قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
ڤرانن مسجد تيدق سقدر منجادي متڤت صالة سامت-مات ،تتاڤي جوݢ
برفوڠيس س باݢاي ڤوست ڤڽيبارن علمو كڤد مشاركت .ستياڤ مسجد دنݢري ڤرياق
ڤرلول مڽوبوركن بودااي علمو دقريه ماس يڠِ .۲بݢي مڽاهوت رسوان اين ،مسجد
سلطان ادريس شاه ( IIمسجد نݢري ڤرياق) تهل مڠنجوركن س بواه ڤروݢرم يڠ دبري
نم س يجيل ڤڠاجي مسجد ( .)SPMاي تربوك كڤد مسوا لڤسسن مشاركت يڠ ايڠي
منداملي علمو فرض عيِ .بݢي سس ياڤا يڠ برمينت ،حاضريل براماي-راماي ك سسيس
( )sesiڤندفرتن ڤروݢرم س يجيل ڤڠاجي مسجد ،ڤد هاري سبتو  3أأوكتوبر ،2020
مج  7:15ڤاݢي ،برمتڤت دمسجد سلطان ادريس شاه ( IIمسجد نݢري ڤرياق).
قالَهللاَُت عاىلَ:

ﱧﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯ
ﱨ
ﱢﱣﱤ ﱥ ﱦ

8

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 ْ َمي َوعَ َل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َمي َو َِب ّركْ عَ َل
ُم َح َمد َوعَ َل أ ّل ُم َح َمد َ َمَك َِب َر ْك َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َمي َوعَ َل أ ّل اِ ْب َرا ّه ْ َمي ّ ْف الْ َعال َ ّم ْ َِي ان ََك َ ّمح ْي ٌد َم ّج ْيدٌ.
ِ
ِ
ِ
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 ،و َأ ْص ّل ْح َذ َات بَسْ ّ ّْن ْم َو َأ ّل ْف ب َ ْ َي
ُقلُ ْوِبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ْف ُقلُ ْوِبّ ّ ُم ْاليْ َم َان َوالْ ّح ْْكَ َة َوثَ ّب ْهتُ ْم عَ َل ّم َ َّّل َر ُس ْو ّل للا .اللَهُ َم َأ ّع َز
ِ
ُْص ْال ْس َال َم َوالْ ُم ْس ّل ّم ْ َي ّ ْف
ُْص الد عَا َة َوالْ ُم َجا ّه ّد ْي َن .اللَهُ َم ان ُ ّ
ْال ْس َال َم َوالْ ُم ْس ّل ّم ْ َي .الل َ ُه َم ان ُ ّ
ِ
ك َز َمان ِ.
ك َم ََكن َو ّ ْف ُ ّ
ُس ّور َاي ،و ّ ْف فَلَ ْس ّطي ،و ّ ْف َك ْش ّم ْري و ّ ْف ُ ّ
وصا َۏ ُير ْوس ال ُك ُورونَ َ ،والغ ََالءَ ،وا ّمل َحنَ ،وال ّف َنت،
الل َ ُه َم ادفَ ْع َعنا ال َب َالءَ ،وال َو َِبء ،خ ُُص ً
َما َظه ََر ّم ْْنَا َو َما ب َ َط َنَ ،عن ب َ َ ّلنَ ه ََذا خ ََاصةَ ،و َعن بُ ْ َلان عَا َمةَ ،اي َأ ْر َح َم َالر ّ ّ
امحي.
اايت
دعاء اونتوق
5
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السلْ َطان نَ ْز ّرين ُم ّع دز ّالين َشاه ا ْب ّن الْ َم ْر ُح ْوم ال دسلْ َطان أأزلن
َالل َ ُه َم َأ ْص ّل ْح ُسلْ َطانَنَا ،د
ُم ّح دب ّالين شاه َالْ َم ْغ ُف ْو ُر َ ُلَ ،وت َُوا ْن ُكو َز َارا َسا ّل ْميَ َ ،مَك ن َ ْسأَ ُ َل الل َ ُه َم َأ ْن ت ُْص ّل َح َأئّ َم َتنَا َو ُو َل َة
ُأ ُم ْو ّرنَ َ ،وا ْج َع ْل ّو َليَتَنَا ّف ْي َم ْن خَافَ َك َوات َ َقاكَ َاي َر َب الْ َعال َ ّم ْ َي.
َربَنَا أ آ ّتنَا ّف الد نْ َيا َح َس نَ ًة َو ّف ْال آ ّخ َر ّة َح َس نَ ًة َو ّقنَا عَ َذ َاب النَ ّار
فَ َيا ّع َبا َد ّ
للا يَأْ ُم ُر ِّبلْ َع ْد ّل َو ْ ّأال ْح َس ّان َوايْ َتا ّء ّذي الْ ُق ْر ََب َويَ ْْنَى َع ّن الْ َف ْحشَ ا ّء
للا ،ا َن َ
والْ ُم ْن َك ّر والْب ْغ ّي ِ ي َ ّع ُظ ُ ُْك ل َ َعل َ ُ ُْك ت ََذكَر ْو َن .فَ ْاذ ُكر ْوا َِ
للا الْ َع ّظ ْ َمي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْك َو ْاش ُك ُر ْو ُه عَ َل ّن َع ّمهّ
َ
ُ
ُ
َ َ
يَ ّزد ُ ُْْك َو ْاسأَلُ ْ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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