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

"ريضا دڠن كتتڤن هللا"
 16جامدى الخر  29 / 1442جنواري 2021
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(سورة الأنعام اايت )17

َشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن س يدان ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُ ُل.
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هللاُ 4أ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا َاي َي ّب َت ْق َوى هللا ،فقد ف َاز ال ُ تَق ْو َن.
الينَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد هللا! ات َ ُق ْوا َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت هللا،
ماريهل سام ۲كيت تيڠكتكن كتقواءن كڤد هللا ،دڠن ملقساانكن ڤرينهتڽ دان
منيڠݢلكن ّلرڠڽن .موده-مودهن كيت ترڬولوڠ دامل ڬولوڠن اورڠ يڠ برجاي ددنيا دان
د أأخرية .منرب ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة يڠ براتجوق":ريضا دڠن كتتڤن
هللا."
س يدڠ مجعة يڠ داكس هيي هللا ،
تقدير هللا سوده دتتڤكن كڤد ستياڤ ماءنيس .س باڬاي مؤمن يڠ براميان ،كيت
هندقهل ريضا دڠن كتنتوان هللا .ريضا برمقصود مرنميا دڠن راس س نڠ اڤ يڠ دبريكن
هللاِ ،بءيق بروڤا ڤراتورن (حكوم) ماهوڤون قضاء ااتو سسواتو كتنتوان.

هللا 1
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ريضا مرنميا حكوم هللا منوجنوقكن كسمڤورانءن اميان ،مكولياءن تقوى دان كڤاتوهن
كڤد هللا ،lكران مرنميا ڤراتورن ٢ايت دڠن سڬاّل س نڠ هايت دان تيدق براس ترڤقسا
ااتو دڤقسا .فرمان هللا دامل سورة التوبة اايت : 59
ﱼﱽﱾﱿﲀﲁ ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉ ﲊ
ﲋﲌﲍﲎ

مقصودڽ :دان (امتهل ِبءيقڽ) اكّلو مريك برڤواس هايت دڠن اڤ يڠ دبريكن اوليه هللا
دان رسولڽ كڤد مريك ،مسبيل مريك براكت" :چوكوڤهل هللا ِبڬ اكيم; هللا اكن ممربي
كڤد اكيم دري لميڤه كورنيا ،دمكي جوڬ رسولڽ; سسوڠڬوهڽ اكيم س نتياس
برهارڤ كڤد هللا.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،
ريضا دڠن قضاء ڤوّل ايءيت مرنميا كتنتوان نصيب يڠ تهل دتنتوكن هللاِ بءيق
بروڤا نعمت ماهوڤون مصيبة دڠن برّلڤڠ دادا .ڤنولرن وابق كوۏيد 19-يڠ دداتڠكن
اوليه هللا جوڬ هندقهل دترميا دڠن ڤنوه كريضاءن .كهيدوڤن دامل نورما هبارو ادال
اوجي كڤد ستياڤ درڤد كيت .دمتبه اخري ٢اين ،كراجاءن ترڤقسا منتڤكن مكبايل ڤرينته
اكولن ڤرڬرقن ( 2.0 )PKPاتس فكتور ڤرمتهبن مكبايل كيس يڠ مليبتكن كوۏيد 19-
اين.
اڤابيال د أأويج دڠن مس ئهل ،مصيبة ااتو كامتي ،اينيهل ماساڽ اونتوق منيالي
س يكڤ كيت سام اد اس تقامة دان برسڠك ِبءيق ترهادڤ كتنتوان هللا ااتو
س باليقڽ.
ڤارا جامعه يڠ درمحيت هللا،
حديث درڤد س يدان أأيب هريرة ريض هللا عنه ،هباوا رسول هللاﷺ برس بدا:
َشا فَ َ ُهل.
ا َن َ
هللا َع َز َو َج َل ،قَا َل َ :أانَ ّع ْندَ َظ ّن َع ْب ّدي ّيب ،ا ْن َظ َن ّيب َخ ْ ًريا فَ َ ُهلَ ،وا ْن َظ َن َ ر
ِ
ِ
ِ
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مقصودڽ :هللا برفرمان :اكو هللا ،منوروت سڠاكءن مهباكو كڤدكو .جك دي مڽڠك ِبءيق
كڤد اكو ،مك ِبڬڽي كباءيقن سڠك ِبءيقڽ كڤد اكو ،دان جك دي مڽڠك دڠن سڠاكءن
(رواية أأمحد )9076
بوروق كڤدكو ،مك ِبڬڽي سڠاكءن بوروقڽ كڤدكو.
برسڠك ِبءيقهل دڠن كتنتوان هللا كران ستياڤ ڤراكرا ااتو كتنتوان ايت ادال
دلوار درڤد كوتق ڤميكرين دان تيدق بوليه داوبه-اوبه س تهل كيت براوسها .سسوڠڬوهڽ
هللا ممستيكن ترجاديڽ حال ايت س باڬاي يڠ ّليق ِبڬ ديريڽ كران ِبڬ دايل
س باءيقِ-بءيق ڤنچيڤتا .دي يڠ هما بيجقسان اتس سڬاّل سسواتو .سالءين ايت،
برساندر كڤد ڤڠرتي هباوا كتنتوان دان ڤيلهين هللا ايتول يڠ ڤاليڠ ِبءيق ،دبنديڠ دڠن
ڤيلهين دان كهندق ڤريبادي براكءينت ديري س نديري .س بدا رسول هللا ﷺ:
هللا َو َما َش َاء
ش ٌء فَ َال تَ ُق ْل :ل َ ْو َأ ّن فَ َعلْ ُت َاك َن َك َذا َو َك َذاَ ،ول َ ّك ْن قُ ْل :قَ َد َر ُ
َ ...وا ْن َأ َصاب َ َك َ ْ
فَ َع َ ِل ،فَا َن ل َ ْو تَ ْفتَ ُح َ َع َل َ
الش ْي َط ّان.
مقصود ِڽ :دان جك سسواتو كسوسهن مڠناءميو جاڠنهل اڠاكو براكت :جك اكو تهل
بربوات بڬيين دان بڬيتو ،بڬيين دان بڬيتول جاديڽ .مالءينكن هندقهل اكمو اكاتكن:
هللا تهل منتقديركن دان اڤ يڠ اي سوك ،اي ڤربوات! كران سسوڠڬوهڽ ڤراكاتءن
(رواية مسل )2664
"انداي اكت" ايت ،ممربي ڤلواڠ كڤد ش يطان.
كيت برسڠك ِبءيق دڠن هللا ،كيت ّلكوكن صالة لمي وقتو دان متهبكن علن
كباءيقن ،دڠن برڤواسا س نة دان برصدقه .هللا تيدق اكن منس يا-س ياكن ڬنجرن كڤد
كيت يڠ مميليق كيقينن كڤدڽ .هللا جوڬ تيدق مموڠكريي جنج .
مڠاخريي خطبة ڤراتم ،كتاهوءيهل هباوا كواجيڤن مهبا ادال براوسها دهولو ،جاڠن
هاڽ برڤلوق توبوه ،ترميال تقدير هللا ،كران ريضا دڠن كتتڤڽن ادال صفة يڠ دڤويج.
س باڬاي اومت اسالم ،واجب كيت برصفة دڠن صفة ريضا .فرمان هللا دامل سورة
ال َب ّينَ ْة اايت :8
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ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ

مقصودڽِ :بلسن مريك دسييس توهڽن اايل َشڬ عَ ْدن (متڤت تيڠڬل يڠ تتڤ) ،يڠ
مڠالري دِبوهڽ برباڤ سوڠاي; كلك ل مريك دداملڽ سالماّ-لماڽ; هللا ريضا اكن
مريك ،دان مريك ڤون ريضا (رسات برشكور) اكن نعمت ڤمربيڽنِ .بلسن يڠ دمكي
ايت اونتوق اورڠ ٢يڠ اتكوت (ملڠڬر ڤرينته) توهڽن.
هللا ّ ْ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 َقََّ َل
َِب َركَ ُ
هللا الْ َع ّظ ْ َمي ّ ْيل َولَ ُ ُْك
الس ّم ْي ُع الْ َع ّل ْ ُميَ .أ ُق ْ ِ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 ْ ُمي.
ِ
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 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 َ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 اڬر کيت تتڤ برڤݢڠ كڤد عقيدة أأهيل الس نة وامجلاعة ،يڠ منجادي
وارينث رسول هللاﷺْ ،صابت دان اتبعي ،هيڠڬ كهاري اين .جاݢال هوبوڠن دڠن
هللا دان سسام ماءنيس .معمورکنهل رومه ٢هللا دڠن اس تقامة منديريکن صالة
برجامعه.
هللا 5
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منرب جوݢ برڤسن أأݢر كيت سام ۲مماتويه ݢاريس ڤندوان يڠ دتتڤكن أأوليه ڤهيق
بركواس .حاضريل مكسجد دامل أكداءن بروضوء ،دواجَّكن ممباوا جساده س نديري دان
ممااكي ڤليتوڤ موك .ماري ل كيت سام ۲بروسڤادا ،اݢر مسجد ۲كيت تيدق منجادي
لكوسرت (ِ )klusterبرو يڠ مڠݢاݢلكن أأوسها مموتوسكن جاڠكينت كوۏيد.19-
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
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ْ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 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 ْْكَ َة َوثَ ّب ْهتُ ْم عَ َل ّم َ َّّل َر ُس ْو ّل هللاﷺ .اللَهُ َم ادفَ ْع َعنا ال َب َالءَ ،وال َو َِبء ،خ ُُص ً
ال ُك ُوروانَ َ ،والغ ََال َءَ ،وا ّمل َ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 هللا ،برکتيهل هيدوڤ مهبامو يڠ ملقساانکن تونتوتن زاكة دان
کورنياکن رزيق يڠ برليڤت ݢندا کڤد ڤارا ڤواقف رسات 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
سالمي 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 يَاْ ُ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 ْ َمي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْك َو ْاش ُك ُر ْو ُه عَ َل ّن َع ّم ّه
َ
ُ
ُ
َ َ
يَ ّزد ُ ُْْك َو ْاساَلُ ْ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 ُ
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