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

"ڤراچنڠن هللا"
 9جامدى ا ألخري  22 / 1442جنواري 2021

الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِل 1ال َقائّل:

ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ ﱉﱊﱋﱌ ﱎ
ﱍ
ﱏﱐ ﱑ

ﱒ2

َشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن َس ّيدَ نَ ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُ ُل.
هللا َ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
ِ
ّ ِ
هللا ،فَ َق ْد فَ َاز الْ ُمتَ ُق ْو َن.
هللاُ 4أ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا َاي َي ّب َت ْق َوى
الينَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد هللا! ات َ ُق ْوا َ
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،
ماريهل كيت سام ۲منيڠكتكن كتقواءن كڤد هللا ،lدڠن ملقسانكن سݢاّل تيته
ڤرينهتڽ ،دان منجاءويه سݢاّل ّلرڠڽن .موده-مودهن هيدوڤ كيت دبراكيت ددنيا دان
اخرية .منرب هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبه يڠ براتجوق"،ڤراچنڠن هللا".
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،
ملهيت سيتوايس تركيين يڠ ملندا نڬارا ،سهاروسڽ كيت براس انصاف دڠن
ڤراچنڠن دان أأتورن هللا .lبرموّل دڠن بنچان بنجري ،دايكويت دڠن ڤنڠڬوهن
سييس( )sesiڤرسكولهن ،دان يڠ ترِبرو ڤد هاري اين ،ڤرلقسانءن ) (PKPاكيل
كدوا دمهڤري سلوروه نݢري ترماسوق دنݢري ڤرياق اين .ڤلباݢاي اوسها تهل دّلكوكن
اوليه كراجاءن ،مرنويس مكنرتين كصيحنت مليس يا ،جمليس كسالمنت نݢارا دان ّلءين.۲
نمون جلس ل هباوا ،ڤراچنڠن ّال َهّي مميلييك حمكه ترس نديري يڠ سوكر ددوڬ.
ممويج هللا
اايت القرءان
صلوات كأتس نيب محمدﷺ 3
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كيت ساللو مندڠر اوڠكڤن "ݢاݢل مراچنڠ ،ادال مراچنڠ اونتوق ݢاݢل" .اوڠكڤن
اين مڠݢمربكن بتاڤ ڤنتيڠڽ كيت مراچنڠ ستياڤ لڠكه هيدوڤ كيت .اين تيدق ّلءين
دان تيدق بوكن سوڤااي كيت برجاي منچاڤاي اڤ يڠ دچيتا-چيتاكن.
س باݢاي س بواه چارا هيدوڤ ااتو َم ْْنَ ُج الْ َح َياة ،اسالم توروت مڠنجوركن ڤڠانوتڽ
مراچنڠ كرجا دان مڠاتور كهيدوڤن .فرمان هللا lدامل سورة احلرش اايت :18
ﱙ ﱛ ﱜ
ﱖ ﱘ ﱚ
ﱗ
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

مقصودڽ :واهاي اورڠ ۲يڠ براميان ،برتقوال كڤد هللا دان هندقهل ستياڤ اورڠ
ممرهاتيكن اڤ يڠ تهل دسدايكڽن اونتوق هاري ايسوق (يعين أأخرية) ،دان برتقوال كڤد
هللا ،سسوڠݢوهڽ هللا هما تلييت ترهادڤ اڤ يڠ اكمو كرجاكن.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،
دامل كيت بكرجا دان مڠجر چيتا ،۲اسالم مڠاجر كيت كونس يڤ اختيار دان
تولك .مقصود اختيار ادال ،كيت برعزم دان بر أأوسها برسوڠݢوه-سوڠݢوه ،ترماسوقهل
ممبوات ڤراچنڠن دڠن تلييت ،رسات تيدق لوڤا مموهون دعاء كڤد هللا .lس بدا نيبﷺ:
َّل يَ ُر ُّد الْ َقضَ َاء ا َّل الُّ عَا ُءَ ،و َّل يَ ّزيدُ ِّف الْ ُع ُم ّر ا َّل الْ ّ ُّرب.
ِ
ِ
مقصودڽ :تيدق دتولق ساتو ۲كتنتوان مالءينكن دڠن دعاء .دان تيدق دمتبه ڤد
(رواية الرتمذي )2139
معور كچوايل دڠن ممبوات كباجيكن.
تولك( )tawakalڤوّل برمقصود كيت بررسه ديري كڤد هللا سلڤس براختيار،
دان تروس برسڠك ِبءيق كڤد هللا سلڤس منداڤت حاصيل دري اڤ يڠ كيت
اوسهاكنِ ،بءيق بروڤا كجاايءن ماهوڤون كݢاݢلن .فرمان هللا دامل سورة ال معران
اايت :159
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ﱥﱧﱨﱩﱪﱫ
 ...ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱦ

مقصودڽ ... :مكودين اڤابيال اڠاكو تهل برعزم (اونتوق ممبوات سسواتو) ،مك برتولك
ل كڤد هللا ،سسوڠڬوهڽ هللا مڠاس هيي اورڠ ۲يڠ برتولك كڤدڽ.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،
سوده تنتو كيت مڠهارڤكن كجاايءن دامل ستياڤ اوروسن كيت .تتاڤ دامل
كسوڠݢوهن كيت براختيار ،جاڠنهل ساكيل-اكيل كيت لوڤا ،هباوا كيت جوڬ ڤرلو
برس ياڤ سداي دان ريضا مرنميا كتنتوان هللا .lس باݢاميان فرمان هللا lددامل القرءان:
ﱭ ﱯ ﱰﱱ ﱲﱳﱴ
ﱨﱩﱪﱫﱬ ﱮ

مقصودڽ :دان تيادل اكمو بركامهوان (مالكوكن سسواتو ڤراكرا) مالءينكن دڠن چارا
يڠ دكهنديق هللا; سسوڠڬوهڽ هللا هما مڠتاهوءيّ ،لڬ هما بيجقسان (مڠاتوركن
(سورة اّلنسان اايت )30
س بارڠ ڤراكرا يڠ دكهندقڽي).
هللا lتوروت برفرمان:
ﱗ
ﱖ
ﱎﱐﱑﱒﱓﱔﱕ
ﱏ
 ...ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
ﱘﱙﱚﱛﱜﱝ

مقصودڽ ... :دان بوليه جادي اكمو بنچ كڤد سسواتو ڤدحال اي ِبءيق ِبڬ اكمو،
دان بوليه جادي اكمو سوك كڤد سسواتو ڤدحال اي بوروق ِبڬ اكمو .دان (ايڠتهل)،
(سورة البقرة اايت )216
هللا هما مڠتاهوءي ،سدڠ اكمو تيدق مڠتاهوءيڽ.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،
س بلوم مڠأأخريي خطبة ،منرب مڽرو ڤارا جامعه اونتوق منيڠكتكن ڤرݢنتوڠن كيت
كڤد هللا .lدي ل س باءيقِ-بءيق ڤراچنڠ ،دان كيت برموهون اݢر هللا lمڠڠكت
وابق اين ،دان ممندو ستياڤ اوروسن كيت ددنيا دان د أأخرية .حياتيهل فرمان هللا:l
3
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ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱎ
ﱍ

(سورة ال معران اايت  53دان )54
ﱏﱐ ﱑﱒ
مقصودڽ :واهاي توهن اكيم! اكيم تهل براميان كڤد اڤ يڠ تهل اڠاكو تورونكن ،دان
اكيم مڠيكوت رسوملو; اوليه ايت جاديكنهل اكيم ترݢولوڠ برسام اورڠ ۲يڠ منجادي
سقيس .دان اورڠ ۲ايتوڤون مراچنڠكن تيڤو داي ،دان هللا ڤوّل ممبالس تيڤو داي
مريك; دان ايڠتهل ،هللا س باءيقِ-بءيق يڠ ممبالس (دان مڠڬاڬلكن سڬاّل تيڤو داي).
هللا ّ ْيل َولَ ُ ُْك ِّبلْ ُ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 ّال ْك ّر الْ َح ّك ْ ّْي َوتَ َقبَ َل
َِب َركَ ُ
هللا الْ َع ّظ ْ َْي ّ ْيل َولَ ُ ُْك
الس ّم ْي ُع الْ َع ّل ْ ُْيَ .أ ُقِ ْو ُل قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْ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 َت ْغ ّف ُر ْو ُه
ان َ ُه ه َُو الْ َغ ُف ْو ُر َالر ّح ْ ُْي.
ِ
خطبه كدوا

َشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن
هللا َ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 6وعَ َل
ْصا ّب ّه َأ ْ َمج ّع ْ َيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
أ ّ ّل َو َأ ْ َ
الصا ّد ّق ْ َي.
هللا! ّات َ ُق ْوا َ
هللاَ 7و ُك ْون ُْوا َم َع َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت هللا،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اڬر تتڤ تݢوه برڤݢڠ كڤد عقيدة اسالمية ،برترسكن أأهل
الس نة وامجلاعة ،يڠ منجادي وارينث رسول هللاﷺ ،ڤارا ْصابت دان اتبعي ،هيڠڬ
كڤد كيت هاري اين .جاݢال هوبوڠن كيت دڠن هللا دان سسام ماءنيس .معمورکنهل
رومه ٢هللا دڠن اس تقامة مالکوکن عبادة ،تر أأواتماڽ صالة فرض برجامعه .س بدا نيبﷺ
يڠ برمقصود :صالة برجامعه ملبهيي صالة سچارا برس نديرين س باڽق  27درجت.
ممويج هللا
صلوات كأتس نيب محمد ﷺ
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منرب جوݢ ايڠي برڤسن أأݢر ڤارا جامعه تروس برصرب مماتويه  SOPيڠ تهل دتتڤكن.
حاضريل مكسجد دامل أكداءن بروضوء ،دواجبكن ممباوا جساده س نديري ،دان ممأاكي
ڤليتوڤ موك .ماري ل كيت سام ۲بروسڤادا دان ممبندوڠ ڤنولرن وابق كوۏيد.19-
ﱧﱩﱪ ﱫﱬﱭﱮ
ﱨ
ﱢﱣﱤﱥﱦ

ﱯ8

ْ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 ّدنَ ُم َح َمد َوعَ َل أ ّ ّل َو َ ْ
ات
َوالْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي والْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
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
وصا َۏ ُ ِير ْو َس
َوالْ ّح ْمكَ َة َوثَ ّب ْهتُ ْم عَ َل ّم َ َّّل َر ُس ْو ّل هللاﷺ .الل َ ُه َم ادفَ ْع عَنا ال َب َالءَ ،و َالو َِبء ،خ ُُص ً
ال ُك ُورونَ َ ،والغ ََال َءَ ،وا ّمل َح َنَ ،وال ّف َ َنتَ ،ما َظه ََر ّم ْْنَا َو َما ب َ َط َنَ ،ع ْن ب َ َ َّلنَ ه ََذا خ ََاصة،
َو َعن َسائّ ّر بُ ْ ََلان عَا َمة.
اي هللا ،برکتيهل هيدوڤ مهبامو يڠ ملقسانکن تونتوتن زاكة ،دان کورنياکن رزيق يڠ
برليڤت ݢندا کڤد ڤارا ڤواقف ،سوچيکنهل هرات دان جيوا مريک ،ليندوڠيهل ݢولوڠن
فقراء دان مساكي درڤد ککفورن دان کفقرين يڠ برڤنجڠن.
اي هللا ،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 رعيت 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.
فَ َيا ّع َبا َد ّ
هللا 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
هللا ،ا َن َ
والْ ُم ْن َك ّر والْب ْغ ّ ِ ي َ ّع ُظ ُ ُْك ل َ َعل َ ُ ُْك ت ََذكَر ْو َن .فَ ْاذ ُكر ْوا َِ
هللا الْ َع ّظ ْ َْي 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 ّ
هللا ي َ ْع َ ُل َما ت َْصنَ ُع ْو َن.
هللا َأ ْك َ ُربَ ،و ُ
9
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