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

" معلن تولوڠ-منولوڠ"
 2جامدى الخر  15 / 1442جنواري 2021

الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِل 1ال َقائّ ّل:
ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ
ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ

2

(آل معران اايت )١١٠

َشيْ َك َلَُ ،و َآ ْشهَدُ َآ َن س يدان ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُ ُل.
للا َو ْحدَ ُه َّل َ ّ
َآ ْشهَدُ َآ ْن ل ا َ َل ا َّل ُ
الل َ ُه َم َص ّل َو َِس ّ ْل ِ عَ َل َس ّي ّدانَ ُم َح َمدَ 3وعَ َل آ ّ ّل َو َآ ْ َ
ْ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 4آ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا َاي َي ّب َت ْق َوى
الينَ .آ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد للا! ات َ ُق ْوا َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
ماريهل سام ۲كيت تيڠكتكن كتقواءن كڤد للا ،lدڠن ملقساانكن سݢاّل ڤرينهتڽ
دان منيڠݢلكن سݢاّل ّلرڠڽن .موده-مودهن كيت ترڬولوڠ دامل ڬولوڠن اورڠ يڠ برجاي
ددنيا دان د أآخرية .منرب ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة يڠ براتجوق:
"معلن تولوڠ-منولوڠ ".
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
لومره كهيدوڤن ماءنيس ساليڠ ممرلوكن انتارا ساتو سام ّلءين .اڤاته ّلڬي ماءنيس ايت
دجاديكن برڤواق ،بربڠسا دان برمشاركت س باڬاي مان يڠ دس بوت ّا ْب ُن َخ ْ ُل ْون ددامل

ممويج للا
اايت القرءان
صلوات كأتس نيب محمدﷺ 3
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كتابڽ ال ُ َق ّد َم ْة" :اّلن ْ َس ُان َمدَ ّ ين ِّب َلط ْبع ّ" مقصودڽ :ماءنيس تيدق داڤت دڤيسهكن درڤد
كهيدوڤن برمشاركت .مشاركت يڠ تڬوه دان هرمون اايل مشاركت يڠ مڠعملكن س يكڤ
تولوڠ-منولوڠ انتارا ساتو سام ّلءين.
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
اجرن اسالم تهل منتڤكن هباوا س يكڤ تولوڠ-منولوڠ ادال سواتو ڤراكرا يڠ ساڠت٢
دتونتوت .فرمان للاlدامل سورة الائدة اايت :2
...ﭐﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍ
ارتڽي :دان هندقهل اكمو برتولوڠ-تولوڠن اونتوق ممبوات كباجيقن دان برتقوى ،دان
جاڠنهل اكمو برتولوڠ-تولوڠن ڤد مالكوكن دوسا (معصية) دان ڤنچروبوهن .دان برتقوال
كڤد للا ،كران سسوڠڬوهڽ للا هما برت عذاب س يقساڽ (ِبڬي سس ياڤا يڠ ملڠڬر
ڤرينهتڽ).
اكدڠاكّل ترداڤت داكلڠن كيت تيدق مڠمبيل ڤدويل ترهادڤ ساودارا ٢كيت يڠ ممرلوكن
بنتوان ڤرتولوڠن سدڠكن نيبﷺ برس بدا:
َ ...م ْن ل َ ْم يَ ْ َ َت ّبأَ ْم ّر ال ُ ْس ّل ّم َي فَلَيْ َس ّم ْنُ ْم...
مقصودڽِ :برڠس ياڤا يڠ تيدق مڠمبيل برت اوروسن اورڠ اسالم ،مك دي بوكنهل درڤد
(رواية ال َط َ َرب ّان)
اكلڠن مريك.
س بدا نيبﷺ ّلڬيَ :مث َ ُل الْ ُم ْؤ ّم ّن َي ِّف ت ََو ّاد ّ ِْه َوتَ َر ُ ّ
امحهّ ْم َوتَ َع ُاط ّفهّ ْمَ ،مث َ ُل الْ َج َس ّد ،ا َذا ْاش َت ََك
ِ
ّمنْ ُه ُع ْض ٌو ،تَدَ ا َعى َ ُل َسائّ ُر الْ َج َس ّد ِّب َلسهَ ّر َوالْ ُح َمى.
مقصودڽ :ڤراومڤاماءن سسأأورڠ مؤمن سسام مؤمن دامل حال ساليڠ منچينتاءي،
مڠاس هييي دان مڽايڠي سأأومڤام ساتو ِبدن .اڤابيال اد سال ساتو اڠڬوات ِبدن يڠ
منڠڬوڠ كساكينت ،مك سلوروه ِبدنڽ اكن توروت ترجاڬ (تيدق اكن تيدور) دان
2
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(رواية مسل)
تراس ڤانس (مراساكن ساكيڽت).
حال اين برتڤنت دڠن ڤڤاته ماليو يڠ بربوڽيي چوبيت ڤها كريي ،ڤها اكنن تراس جوڬ.
معناڽ جك سأأورڠ درڤد اكلڠن كيت منداڤت كسوسهن ،اهيل ٢يڠ ّلءين جوڬ
توروت مراس دان مڠهادڤي كسوسهن ترس بوت.
س يدڠ مجعة يڠ داكس هييي للا،
رسول للا ﷺ منجلسكن لكبهين منولوڠ أآورڠ ّلءين دڠن بڬيتو ِبڽق ساكيل.
انتاراڽ حديث:
للا َع ْن ُه ُك ْرب َ ًة ّم ْن ُك َر ّب ي َ ْو ّم الْ ّقيَا َم ّةَ ،و َم ْن
َم ْن نَفَ َس َع ْن ُم ْؤ ّمن ُك ْرب َ ًة ّم ْن ُك َر ّب الُّ نْ َيا نَفَ َس ُ
للا ِّف الُّ نْ َيا
للا عَلَ ْي ّه ِّف الُّ نْ َيا َوال ّخ َر ّةَ ،و َم ْن َس َ ََت ُم ْس ّلامً َس َ ََت ُه ُ
ََّس ُ
ََّس عَ َل ُم ْع َّّس ي َ َ
يََ
للا ِّف َع ْو ّن الْ َع ْب ّد َما اكَ َن الْ َع ْبدُ ِّف َع ْو ّن َآ ّخ ْي ّه.
َوال ّخ َر ّة َو ُ
مقصودڽ :سس ياڤا يڠ مڽلسايكن كسولينت سأأورڠ مؤمن دري برِبڬاي كسولينت ٢دنيا،
نسچاي للا اكن ممودهكن كسولينت-كسوليتڽن دهاري قيامة .دان سس ياڤا يڠ ممودهكن
أآورڠ يڠ سدڠ كسوسهن ،نسچاي اكن للا مودهكن ِبڬڽي ددنيا دان أآخرية .دان
سس ياڤا يڠ منوتوڤي (عاءيب) سأأورڠ مسل ،للا اكن توتوڤ عاءيڽب ددنيا دان أآخرية.
(رواية مسل)
دان للا ساللو منولوڠ مهباڽ ،سالما مهباڽ منولوڠ ساوداراڽ.
ڤرنه ساتو كتيك رسول للا ﷺ داتڽ اوليه ْصابت :واهاي رسول للا ،س ياڤاكه
أآورڠ يڠ ڤاليڠ دچينتاءي للا دان اڤاكه معلن يڠ ڤاليڠ دسواكءي للا؟ رسول للا ﷺ
للا َآنْ َف ُعهُ ْم ّللنَ ّاسَ ،و َآ َح ُّب ا أل ْ َمع ّال ا َل ّ
منجوابَ :آ َح ُّب النَ ّاس ا َل ّ
س ٌور ت ُْد ّخ ُ ُهل عَ َل
للا ُ ُ
ِ
ِ
َ
ُ
ً
ّ
ّ
ش َم َع
ُم ْس ّلَ ،آو تَ ْك ّش ُف َع ْن ُه ك ْرب َةَ ،آ ْو تَ ْق ْ
ض َع ْن ُه َديْنًاَ ،آ ْو ت َْط ُر ُد َع ْن ُه ُج ْوعًاَ ،و َل ْن َآ ْم َ
َآخ ّ ْيل ِّف َحا َجة ؛ َآ َح ُّب ا َيل ّم ْن أآ ْن َآ ْع َت ّك َف ِّف َه َذا ال َ ْس ّج ّد ي َ ْع ّن َم ْس ّجدَ ال َ ّدينَ ّة َشهْ ًرا...
ِ
3
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مقصودڽ :أآورڠ يڠ ڤاليڠ دچينتاءي للا اايل أآورڠ يڠ ڤاليڠ برمنفعت کڤد أآورڠ ّلءين.
معلن يڠ ڤاليڠ دسواكءي للا اايل كڬمبرياءن يڠ اڠاكو حاضريکن بوات سأأورڠ مسل،
ااتو اڠاكو اڠکت کسوسهن يڠ منميڤاڽ ،ااتو اڠاكو لڠسايكن هوتڠڽ ،ااتو اڠاكو
هيلڠكن الکڤرنڽ .دان سسوڠڬوهڽ اكو برجالن برسام ساوداراكو اونتوق (منوانيكن)
ساتو حاجة ،لبيه اكو سواكءي درڤد اكو براعتاكف دمسجد اين ايءيت مسجد الدينة
(حديث رواية ال َط َ َرب ّان)
(مسجد النبوي) سالما س بولن.
حاضين يڠ درمحيت للا،
متأأخري اين برباڤ نڬري دمليس يا دڬمڤركن دڠن مصيبة بنجري بَّس .نڬري كيت
جوڬ تيدق ترلڤس درڤد بردڤن دڠن كجادين بنچان عامل اين .بڬيتو راماي مڠسا يڠ
ترڤقسا منڠڬوڠ كروڬي ريبوان ريڠڬيت ايكورن ِبڽق برّلکو کروسقن عاقبة بنجري يڠ
ملندا رومه مريك .منرب مڽرو ڤارا جامعه دان اومت اسالم ساكلي ،ماريهل كيت توروت
سات دامل مييس ممبنتو مڠسا بنجري .كڤرلوان ممبنتو دان منولوڠ مريك بوكن سقدر ترلتق
دِبهو اݢينيس )agensi(٢ترتنتو ،انمون اي ادال تڠڬوڠجواب كيت برسام .انتارا
ڤرتولوڠن يڠ بوليه كيت ّلكوكن اايل :ڤراتم ،ممربي سومبڠن كواڠن ااتو ِبرڠ كڤرلوان
سڤريت ڤأاكين ،ماكنن دان اوبنت .كدوا ،بنتوان قدرة دان تناڬ .ريڠنكن تولڠ منجادي
سواكريالون .جك تيدق بوليه مسڤاي كاكوسن بنچان ،مماداءي دڠن منجادي
سواكريالون يڠ مڽدايكن ِبرڠ سومبڠن .كتيڬِ ،بڽقكن اس تغفار ،دعاء دان صالة
حاجة .موهون بنتوان درڤد للا ستياڤ ماس خصوص اونتوق ساودارا كيت يڠ برادا
ددامل كسوسهن.
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
منرب ساكيل ّلڬي مڠاجق ڤارا جامعه دان اومت اسالم ساكلي ،ماريهل سام ٢كيت
منجادي مشاركت يڠ ڤرياتي دڠن س نتياس مڠعملكن س يكڤ تولوڠ-منولوڠ سسام
4
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كيت ،كران اينيهل سال ساتو درڤد اچوان اسالم يڠ منچورقكن كهيدوڤن سأأورڠ مسل
جسايت .فرمان للا lدامل سورة البقرة اايت :138
ﲐﲒﲓﲔ
ﲑ
ﭐﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ

مقصودڽ( :اكاتكنهل واهاي اورڠ ٢يڠ براميان :أآڬام اسالم ،يڠ اكيم تهل س بايت دڠڽن
اايل) اچوان للا (يڠ منچورقكن سلوروه كهيدوڤن اكيم دڠن چورق اسالم) دان
س ياڤاكه يڠ لبيه ِبءيق اچوانڽ درڤد للا؟ (اكيم تتڤ ڤرچاايكن للا) دان كڤداڽ سهاجال
اكيم برعبادت.
للا ّ ْيل َولَ ُ ُْك ِّبلْ ُق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّْي َون َف َع ّ ْن َ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 ّ ْيل َولَ ُ ُْك
الس ّم ْي ُع الْ َع ّل ْ ُْيَ .آ ُق ْ ِو ُل قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َآ ْس َت ْغ ّف ُر َ
ّم ّ ْن َ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 َت ْغ ّف ُر ْو ُه
ان َ ُه ه َُو الْ َغ ُف ْو ُر َالر ّح ْ ُْي.
ِ
خطبه كدوا

َشيْ َك َلَُ ،و َآ ْشهَدُ َآ َن
للا َو ْحدَ ُه َّل َ ّ
الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلْ َ 5محدً ا َك ّث ًريا َ َمَك َآ َمرَ .آ ْشهَدُ َآن 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 َآ ْ َمج ّع ْ َيَ .آ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
آ ّ ّل َو َآ ْ َ
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 أآهيل الس نة
وامجلاعة ،يڠ منجادي وارينث رسول للاﷺْ ،صابت دان اتبعي ،هيڠڬ كڤد كيت
هاري اين .جاݢال هوبوڠن ِبءيق دڠن للا lدان سسام ماءنيس .معمورکنهل رومه٢
للا دڠن اس تقامة مالکوکن عبادة ،تر أآواتماڽ صالة فرض برجامعه.
ممويج للا
صلوات كأتس نيب محمد ﷺ
ڤسن تقوى 7
5
6
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منرب برڤسن أآݢر كيت سام ۲مماتويه ݢاريس ڤندوان يڠ دتتڤكن أآوليه ڤهيق بركواس.
حاضريل كسجد دامل أكداءن بروضوء ،دواجبكن ممباوا جساده س نديري دان ممأاكي
ڤليتوڤ موك .ماري ل كيت سام ۲بروسڤادا ،اݢر مسجد ۲كيت تيدق منجادي
لكوسَت (ِ )klusterبرو يڠ مڠݢاݢلكن أآوسها مموتوسكن جاڠكينت كوۏيد.19-
ﱧﱩﱪ ﱫﱬﱭﱮﱯ
ﱨ
ﱢﱣﱤﱥﱦ

8

ْص ّب ّه َو َس ّ ْل .اللَهُ َم ا ْغ ّف ْر ّللْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
اللَهُ َم َص ّل عَ َل َس ّي ّدانَ ُم َح َمد َوعَ َل آ ّ ّل َو َ ْ
ات
َوالْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي والْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
اتَ ،و َآ ْص ّل ْح َذ َات بَيْ ّ ّن ْم َو َآ ّل ْف ب َ ْ َي ُقلُ ْوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ِْف ُقلُ ْوهبّ ّ ُم ْاّليْ َم َان
وصا َۏ ُ ِ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 ّل َ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 ،برکتيهل هيدوڤ مهبامو يڠ ملقساانکن تونتوتن زاكة دان
کورنياکن رزيق يڠ برليڤت ݢندا کڤد ڤارا ڤواقف سات سوچيکنهل هرات دان جيوا
مريک ،ليندوڠيهل ݢولوڠن فقراء دان مساكي درڤد ککفورن دان کفقرين يڠ برڤنجڠن.
اي للا ،کورنياکنهل توفيق دان هدايمو ترهادڤ راج اكيم ،دويل يڠ هما موليا ڤدوک
سي سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز الين شاه ابن الرحوم سلطان
أآزلن حمب الين شاه الغفور ل ،دان راج ڤرمايسوري ڤرياق دار الرضوان توانکو زارا
سالْي سات قرابة دراج دان سلوروه رعيت جالت.
َربَنَا آ ّ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 ْنَيى َ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 ْ َْي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْك َو ْاش ُك ُر ْو ُه عَ َل ّن َع ّم ّه
َ
ُ
ُ
َ َ
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 َآ ْك َ ُربَ ،و ُ
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اايت القرءان
دعاء اونتوق قوم مسلمي
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