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

"حماس بة ديري"
 17جامدى ا ألول  1 / 1442جنواري 2021

الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِل 1ال َقائّ ّل:
ﱙﱛﱜﱝ
ﱖﱘ ﱚ
ﱗ
ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ
ﱞﱟ

ﱠ2

َشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن َس ّيدَ نَ ُ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 ُ
الل َ ُه َم َ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
ِ
ّ ِ
للا ،فَ َق ْد فَ َاز الْ ُ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 َ
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
منرب ايڠي برڤسن كڤد ديري س نديري دان س يدڠ جامعه يڠ دمولياكن ،ماريهل
سام ۲كيت تيڠكتكن كتقواءن كڤد للا ،يعين دڠن اس تقامة منو ي سااّل ڤرينهتڽ،
دان منجاءو ي سااّل ّلرڠڽن .موݢ ۲كيت منداڤت كربكنت هيدوڤ ددنيا دان أأخرية.
منرب هاري اين اكن مبيچاراكن خطبه يڠ براتجوق" ،حماس بة ديري".
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
كيت تهل ماسويق هاري ڤراتم دامل اتهون هبارو  .2021كيت سداي معلوم هباوا،
اتهون  2020تهل منچاتتكن ِبڽق مصيبة يڠ ملندا ناارا كيت .عاقبة وابق كوۏيد،19-
راماي ڤهيق مرنميا كسڽن ،تر أأواتم يڠ دجاڠكييت ۏيروس ( )virusاڤاته ّلݢي يڠ مليبتكن
كامتي .تيدق كورڠ يڠ هيلڠ ڤوچنا ڤنداڤنت ،دبرهينتيكن كرجا ،ايكونويم تيدق س تابيل،
للا 1
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سييس( )sesiڤرسكولهن دان ڤڠاجي ترڬڠڬو دان ّلءين.۲
سام ۲ل كيت بردعاء مسوڬ للا مڠڠكت سڬاّل مصيبة اين .ڤد اتهون هبارو
اين جوڬ ،تيدق اد سالهڽ كيت تروس مالكوكن حماس بة ،يعين مڠهيتوڠ معلن كيت
ااتو ملهيت اڤ يڠ تهل كيت ّلكوكن سالما ساتو اتهون ،سهيڠڬ داڤت منجادي اكيو
ڤڠوكور كيت دامل ممنڤوه اتهون ۲برايكوتڽ.
دامل حال اين ،ماريهل كيت مڠيڠت مكبايل ڤسنن س يدن عيل كرم للا وهجه:
ُك ْن ّع ْندَ ّ
َش النَ ّاس َو ُك ْن ّع ْندَ النَ ّاس َر ُج ًال ّم َن النَ ّاس
للا خ ْ ََري النَ ّاس َو ُك ْن ّع ْندَ النَ ْف ّس َ َ
"جاديهل ماءنيس يڠ ڤاليڠ ِبءيق دسييس للا ،دان جاديهل ماءنيس يڠ ڤاليڠ جاهت دامل
ڤندڠن ديرميو ،رسات جاديهل ماءنيس بياسا دهادڤن اورڠ ّلءين".
س يدڠ مجعة ساكلي،
ڤسنن س يدن عيل اين مربيكن ڤرايڠنت يڠ ساڠت ڤنتيڠ ِبڬي اومت اسالم دامل
مڠهاروڠي كهيدوڤن دنيا ،ديم مڤروليه كهباڬياءن دنيا دان اخرية.
ڤراتم ،كيت دهارڤكن تروس منيڠكتكن كتقواءن دان معل كباءيقن دهادڤن للا.
منجالنكن ڤرينهتڽ دان سهابيس موڠكي ،رسات منجاءو ي اڤ يڠ منجادي ّلرڠن
سسواي دڠن تونتونن اڬام ،سهيڠڬ كيت منجادي ماءنيس يڠ ِبءيق دسيسڽي.
كدوا ،كيت هاروس مراسا كورڠ اتس معل كباءيقن يڠ كيت ّلكوكن دڠن تروس مراسا
ديري كيت تيدق چوكوڤ ِبءيق .اين برتوجوان سوڤااي كيت مڤرِبءيقي معلن جوݢ
مالتيه ديري كيت س نتياس موهون أأمڤون كسالهن دان دوسا يڠ كست ّلكوكن.
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كتيڬ ،كيت هاروس مرندهكن ديري دهادڤن اورڠ ّلءين دڠن تيدق مراسا لبيه
ِبءيق .موڠكي س هباݢي د أأنتارا كيت كتيك ملهيت اورڠ ّلءين يڠ رنده كدودوقن،
مراسا ديريڽ لبيه ِبءيق ااتو لبيه موليا .حال اين بوكن برمقصود مرندهكن ديري،
نمون اونتوق منجاءوهكن كيت دري س يكڤ ُ ُع ْب(سومبوڠ) ،رايء ،دان ُ ْمس َع ْة
(مڠهارڤ ڤوجي اورڠ ّلءين).
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
ِبڬاميان كيت مڤو مندوروڠ ديري كيت اونتوق تروس بربوات كباءيقن؟ امام
الغزايل ددامل كتابڽ ا ْح َياء عُلُوم ّال ْين اد مربيكن ڤندوان يڠ داڤت كيت سام ۲معلكن:
ِ
ڤراتم ،جك كيت ملهيت اورڠ ّلءين ،هندقهل كيت مندڠڽ هباوا دي ميلييك لكبهين
درڤد ديري كيت س نديري ،موڠكي دي لبيه برتقوى ،لبيه ِبڽق معل كباجيقڽن ،لبيه
تيڠڬي درجڽت دهادڤن للا.
كدوا ،جك كيت ملهيت انق كچيل ااتو لبيه مودا ،جاڠن كيت مراسا لبيه ِبءيق درڤد
مريك .اكاتكنهل" ،موڠكي دوساڽ لبيه سديكيت درڤد ديريكو ،كران معورڽ لبيه
سديكيت دريكو ".س باليقڽ جك كيت ملهيت اورڠ لبيه توا ،هندقڽ كيت ملهيت
هباوا دي تهل بربوات كباءيقن لبيه ِبڽق دري ديري كيت.
كتيڬ ،جك كيت ملهيت اورڠ عالمي ،اورڠ يڠ ميلييك علمو ،هندقهل كيت منياليڽ
ميلييك اارا يڠ ِبءيق دان برن دامل مڠعملكن ڤڠتاهوانڽ دان تهل بربوات كباءيقن دڠن
علمو ترس بوت .س باليقڽ جك كيت برمتو اورڠ يڠ جاهيل ،هندقهل كيت اكاتكن،
"موڠكي دي بربوات دوسا ااتو سال عقيبة كتيدقتاهوانڽ ،مسنتارا كيت لبيه بردوسا
كران بربوات سال دڠن ڤڠتاهوان يڠ كيت ميلييك".
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حاضريين جامعه مجعة يڠ دمولياكن للا،
حماس بة ديري بوكن هاڽ دّلكوكن ساكيل-ساكّل ااتو د أأول اتهون سهاج ،نمون
هاروس منجادي روتي يڠ تراتمن دامل كهيدوڤن كيت ستياڤ هاري .حماس بة داڤت
مربيكن كسن برس ڤد ديري كيت ،لكوارڬ ،دان لبيه لواس ّلڬي ڤد مشاركت.
سكرياڽ كيت تيدق برحماس بة ،اي بوكن هاڽ مڠعاقيبتكن كروسقن ڤد ديري
كيت ،تتاڤي جوڬ كهيدوڤن لكوارڬ كيت دان مشاركت .رسول للاﷺ برس بدا:
َا ْل َك ّي ُس َم ْن د ََان ن َ ْف َس ُه َو َ ّمع َل ّل َما ب َ ْعدَ الْ َم ْو ّت َوالْ َع ّاج ُز َم ْن َأتْ َب َع ن َ ْف َس ُه ه ََواهَا َوتَ َم ََّ عَ َل
ّ
للا (رواه الرتمذي )2459
مقصودڽ :اورڠ يڠ چردس (ڤنداي) ادال اورڠ يڠ مڠهيتوڠ (حماس بة) ديريڽ
س نديري ،رسات برمعل اونتوق كهيدوڤن سسوده كامتيڽن .سدڠكن اورڠ يڠ جاهيل
ادال اورڠ يڠ مڠيكويت نفسوڽ ،رسات بر أأڠن -أأڠن ترهادڤ للا تنڤا س بارڠ اوسها.
حاضريين مجعة يڠ دمولياكن،
مڠأأخريي خطبه ڤراتم ،ماريهل سام ۲كيت مڠحيايت فرمان للا يڠ خطيب
ِبااكن د أأول خطبه اتدي:
ﱙﱛﱜﱝ
ﱖﱘ ﱚ
ﱗ
ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ
ﱞﱟﱠ

مقصودڽ :واهاي اورڠ ۲يڠ براميان ،برتقوال كڤد للا دان هندقهل ستياڤ اورڠ
مرهاتيكن اڤ يڠ تهل دّلكوكڽن اونتوق هاري ايسوق (يعين أأخرية) ،دان برتقوال كڤد
للا ،سسوڠاوهڽ للا هما تلييت ترهادڤ اڤ يڠ اكمو كرجاكن( .احلرش اايت )18
منوروت ابن كثري ددامل تفسريڽ ،اايت اين مربيكن ڤسن تنتڠ كڤنتيڠن حماس بة ديري.
للا مڽوروه كيت منججق تيڠكه ّلكو كيت ،اڬر كيت داڤت ملهيت سرباڤ ِبڽق
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كسالهن كيت دامل منجالين كهيدوڤن دماس ّللو .مكودين كيت برتيندق مڤرِبءيقي
كسالهن ۲ترس بوت .دڠن ايت ِبرول معلن كيت ماكي برمتبه دان منجادي لبيه ِبءيق.
دمسڤيڠ ايت ،ڤڠولڠن ڤرينته برتقوى كڤد للا س باڽق دوا اكيل دامل اايت اين تنتوڽ
ميلييك معَّ يڠ لبيه دامل .اي مروڤاكن ساتو بنتوق ڤنڬسن هباوا كتقواءن ادال بلك
ڤاليڠ اواتم اونتوق سسأأورڠ مؤمن مندو كهيدوڤڽن.
س باݢاي ڤنوتوڤ ،ماريهل كيت برعزم دان مڠارقكن اوسها أكره منجادي مهبا للا
يڠ رسيڠ برحماس بة ،دان س نتياس مڤرِبءيقي ديري.
للا ّ ْيل َ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 ّ ْيل َولَ ُ ُْك
الس ّم ْي ُع الْ َع ّل ْ ُميَ .أ ُقِ ْو ُل قَ ْو ّ ْيل 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 .الل َ ُه َم َ ِص ّل ِ َو َس ّ ْل َو َِب ّركْ عَ َل َس ّي ّدنَ ُم َح َمدَ 6وعَلَ
ْصا ّب ّه َأ ْ َمج ّع ْ َيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
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 تتڤ تاوه برڤاڠ كڤد عقيدة اسالمية ،برترسكن أأهل
الس نة وامجلاعة ،يڠ منجادي وارينث رسول للاﷺ ،ڤارا ْصابت دان اتبعي ،هيڠڬ
كڤد كيت هاري اين .جاݢال هوبوڠن كيت دڠن للا دان سسام ماءنيس .معمورکنهل
رومه ٢للا دڠن اس تقامة مالکوکن عبادة ،تر أأواتماڽ صالة فرض برجامعه .س بدا نيبﷺ:
للا 5
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صلة الماعة ت فضل صلة الفذ بسبع وعشرين درجة

(رواه البخاري )645

مقصودڽ :صالة برجامعه ملبهييي صالة سچارا برس نديرين س باڽق  27درجت.

منرب جوݢ برڤسن أأݢر ڤارا جامعه تروس برصرب ماتو ي  SOPيڠ تهل دتتڤكن.
حاضريل مكسجد دامل أكداءن بروضوء ،دواجبكن مباوا جساده س نديري ،دان مأاكي
ڤليتوڤ موك .ماري ل كيت سام ۲بروسڤادا ،اݢر مسجد ۲كيت تيدق منجادي
لكوسرت (ِ )klusterبرو ،يڠ اكن مڠااݢلكن أأوسها مبندوڠ ڤنولرن وابق كوۏيد.19-
ﱧﱩﱪ ﱫﱬﱭﱮﱯ
ﱨ
ﱢﱣﱤﱥﱦ
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اللَهُ َ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 ا ْب َراه ْ َمي ّ ْف ال َعالم َي ان َك مح ْي ٌد َمج ْي ٌد.
ِ
ِ
ِ 9
ات َوالْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي والْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
اللَهُ َم ا ْغ ّف ْر ّللْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
اتَ ،و َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْ ّ ّْن ْم َو َأ ّل ْف ب َ ْ َي
ُقلُ ْوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ْف ُقلُ ْوهبّ ّ ُم ْاّليْ َم َان َوالْ ّح ْْكَ َة َوثَ ّب ْهتُ ْم عَ َل ّم َ َّّل َر ُس ْو ّل للاﷺ.
ِ
َ
ُ
ّ
ّ
وصا َۏ ُير ْو َس الك ُورونَ َ ،والغَال َءَ ،وامل َح َنَ ،والف َ َنت،
اللَهُ َم ادفَ ْع َعنا ال َب َالءَ ،وال َو َِبء ،خ ُُص ً
َما َظه ََر ّم ْْنَا َو َما ب َ َط َنَ ،ع ْن ب َ َ ّلنَ ه ََذا خ ََاصةَ ،و َعن َسائّ ّر بُ ْ َلان عَا َمةَ ،اي َأ ْر َح َم َالر ّ ّ
امحي.
السلْ َطان نَ ْز ّرين ُم ّع ُّز ّالين َشاه ا ْب ّن الْ َم ْر ُحوم ُسلْ َطان أأ ْزل َن ُم ّح ُّب
َاللَهُ َم َأ ْص ّل ْح ُسلْ َطانَنَا ُّ
ّالين َشاه َالْ َم ْغ ُف ْو ُر َلَُ ،وت َُوا ْن ُكو َز َارا َسا ّل ْميَ َ ،مَك ن َ ْسأَ ُ َل َ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 ّ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 يَأْ ُم ُر ِّبلْ َع ْد ّل َو ْ ّأال ْح َس ّان َوايْ َتا ّء ّذي الْ ُق ْر ََب َويَ ْْنَي َ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 ُ
اايت
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