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الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِل 1ال َقائّل:
ﳠﳢﳣﳤﳥﱠ
ﳡ
ﱡ ...ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ
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برمقصود :هللا منيڠڬيكن درجت اورڠ ٢براميان دأنتارا اكمو ،دان اورڠ ٢يڠ دبري
علمو ڤڠتاهوان (دكورنياكن) برباڤ درجت (مكولياءن) ،دان هللا امت مندامل
ڤڠتاهوانڽ تنتڠ اڤ يڠ اكمو الكوكن.
َشيْ َك َهلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُهلُ .الل َ ُه َم
هللا َو ْحدَ ُه َال َ ّ
َأ ْشهَدُ َأ ْن ل ا َ َهل ا َال ُ
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َص ّل َو َس ْل عَل َس ّيدنَ ُم َح َمد َوعَل أهل َوأْصا ّبه والتَا ّبع َي لهُم ِب ْح َسان ال ي َ ْو ّم
هللاُ 4أ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا َاي َي ّب َت ْق َ ِوى ّ
هللا ِفَ َق ْد ف َازَ
ادلينَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد هللا! ات َ ُق ْوا َ
الْ ُمتَ ُق ْو َن.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،
ماريهل كيت تيڠكتكن كتقواءن كحرضة هللاlدڠن ملقسانكن سڬاال ڤرينته
دان منيڠڬلكن مسوا الرڠڽن ،مڠيخالصكن ستياڤ معل ،مسوڬ كيت س نتياس
منداڤت توفيق دان هدايه رسات دڤركوكوهكن اميان مڠعبديكن ديري سامت-مات
كڤد هللا يڠ هما اسا .برمسڤنا مسبوتن هاري ڬورو ،منرب اكن ممبيچاراكن خطبة
براتجوق ” :ڬورو توجنڠ سكوهل جسهرتا “.
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سابن اتهون 16 ،يم دمسبوت ِبڬي مڠهرڬاءي خدمت دان بقيت يڠ
دأِبديكن اوليه ڤارا ڬورو ،منديديق دان مڠعلموكن انق ٢ديديق يڠ دأماهنكن
تڠڬوڠجواب كڤد مريك .ڬورو اايهل ڤنديديق ،ڤڠاجر دان ڤڠاسوه .ديم كامجوان
انق ديديق ،مريك برقرِبن سلوروه جيوا دان راڬ ،برقرِبن ماس ،واڠ دان
تناڬ .مريك عبارت ايبو ِبڤ كدوا ،منچورهكن علمو تنڤا مجو ،ممربي
نصيحت ،مڽونتيق سامڠت ،ممبميبيڠ كجالن يڠ برن ،منددياكس يكن سلوروه
هيدوڤ اڬر انق ٢ديديق منجادي انسان برعلمو ،برڤڠتاهوان ،بركامهرين دان
برأخالق موليا ،اڬر منجادي خزانه برهرڬ كڤد نڬارا بڠساڽ.
كجاايءن كيت ڤد هاري اين ،اداهل حاصيل دري ڤنت لاله دان خدمت بقيت
ڤارا ڬورو; برموال ايرا ڤرا سكوهل سهيڠڬ مسڤاي اكينس تيتويس ڤڠاجي تيڠڬي،
درڤد تيدق مڠنل حروف دان مڠريا ،سهيڠڬاهل منجادي انسان برعلمو،
برڤڠتاهوان دان بركامهرين .ماهل جساره ِبڬي سأورڠ راج يڠ برساممي دختتا ،اڬاماون
يڠ برطرف علامء ،ڤمميڤي نڬارا ،ااتو ڤنوليس يڠ ترمكوك ،مسواڽ برموال درڤد
اسوهن سأورڠ ڬورو بياسا ،دڠن ملبوت صرب مڠاجر ممباچ ،منوليس دان مڠريا،
ماللوءي سنتوهن كرامت يڠ اخالص دان ڤنوه اكس يه سايڠ.
مسلمي يڠ درمحيت الهيي،
ڤنديديقن اايهل ندي ڤمباڠونن كڤد سس بواه نڬارا بڠسا .كوالييت ڤنديديقن
سسواتو بڠسا برڬنتوڠ ڤد كوالييت ڬوروڽ .ڤنديتا َز ْع َبا ڤرنه براكت” ،علمو
ڤڠتاهوان اداهل اساس ترڤنتيڠ يڠ مڽالمتكن ماءنيس درڤد بلڠڬو مكوندورن“.
كامجوان دان اتهڤ اينتليك سسواتو بڠسا ترلتق ڤد اتهڤ ڤڠواساءن علمو،
ڤڠتاهوان دان كامهرين يڠ بوليه دچاڤاي ماللوءي ڤنديديقن يڠ بركوالييت ماللوءي
خدمت بقيت ڤارا ڬورو يڠ برددياكيس .اوليه سبب ايت ،ڤرانن ڬورو بوكن سقدر
مڠاجر سوجبيك يڠ دتوڬسكن ،ماهل مريك برتڠڬوڠجواب ممبميبيڠ ،منديديق،
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مالتيه ،مڠاسوهِ ،بءيق سچارا ڤراكاتءن ماهوڤون ڤربواتن ،ممستيكن انق٢
ديديق مڠواساءي ڤلباڬاي بيدڠ علمو ،ڤڠتاهوان دان كامهرين رسات داڤت
مالهريكن انق ديديق يڠ منجادي اسيت كڤد نڬارا بڠساڽ .امت برس دان
برهرڬ نيالي علمو كڤد ماءنيس سڤريت يڠ تراكندوڠ دامل فرمان هللا;l
ﳈﳊﳋﳌﳍﱠ
ﳉ
ﱡ ...ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ

برمقصود :اكاتكنهل! ،اداكه سام اورڠ يڠ مڠتاهوءي دڠن اورڠ يڠ تيدق
مڠتاهوءي؟ سسوڠڬوهڽ اورڠ يڠ داڤت مڠمبيل ڤالجرن هاڽاهل اورڠ يڠ برعقل
(سورة ُّالز َمر اايت )9
مسڤورن.
اسالم مڠڠكت تيڠڬي نيالي ٢كعلموان دان يڠ براكءيت دڠڽن ،ترماسوقهل
اورڠ يڠ مڽمڤايكن علمو دان ڤنونتوت علمو .مرتبت ڬورو ساڠت تيڠڬي دان
موليا سالرس دڠن كتيڠڬي علمو .ڬورو سواجڽب دحرميت دان دساجنوڠ تيڠڬي
ڤد ستياڤ ماس .س بدا نيب ﷺ مفهومڽ” :سسوڠڬوهڽ هللا دان مالئكة دان
سلوروه ڤندودوق الڠيت دان بويم سهيڠڬاكن مسوت دامل لوبڠ دان ايكن
دالءوتن توروت مندعاءكن ڬورو يڠ مڠاجر كباءيقن كڤد ماءنيس“.
(حديث رواية مسل)
س يدڠ مجعة يڠ دمولياكن،
كتيك نڬارا مڠهادڤي ڤندميق كوۏيد ،19-كتيك نڬارا دان مشاركت
مڠهرڬاءي جاس بقيت ڤارا ڤتوڬس ِبريسن هادڤن ،نڬارا دان مشاركت ِبڬاي
ترلڤس ڤندڠ چابرن دان تكنن يڠ دهادڤي اوليه ڤارا ڬورو .مريك دڤرلوكن
منديديق ڤالجر دامل كداءن يڠ بلوم ڤرنه داللوءي; قاعده ڤمبالجرن دان ڤڠاجرن
سچارا برمسوك ترهنيت ،دان دڬنيت دڠن ڤندكنت مااي .ڤارا ڬورو كتيك ايت،
تيدق ممڤوڽاءي التهين دان ڤنددهن دڠن قاعده ڤڠاجرن دان ڤمبالجرن درومه
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( .)PdPRتنڤا ممربيكن السن ،ڤارا ڬورو برأوسها سدااي موڠكي ،مڽسوايكن
ديري دامل ماس يڠ س يڠكت دڠن تونتوتن ِبرو اونتوق مڽمڤورنكن أمانه دان
تڠڬوڠجواب سأورڠ ڤنديديق.
ڤارا ڬورو ملقسانكن توڬس برت دامل كداءن يڠ كورڠ ڤرالاتن ِبءيق دڤهيق
ڤڠاجر ،لبيه ٢الڬي ڤالجر ،دامل كداءن مكودهن اينرتنيت يڠ ترحد تراواتم
داكوسن ٢لوار ِبندر .نمون دامل سامڠت برڤاته سايڤ برتوڠكت ڤاروه ،توڬس
ڤنديديق دمسڤورنكن سدااي دان س باءيق موڠكي .صفة يڠ ساڠت ترڤويج دان
واجب دساجنوڠ .ڤنديديق مميلييك س ين يڠ ساڠت ايستمييوا دان لوار بياسا،
صفة صرب ،تكون ،اتبه دان ڬيڬيه ،برأوسها مالهريكن انسان ٢يڠ لبيه برجاي
درڤد مريك دامل ڤلباڬاي كرجاي ددنيا اين.
سسرتاون نڬارا أيه .مصد سعيد ( )A. Samad Saidدامل ڤوييس برجودول
’اوبور هميه‘ يڠ دتوليس ڤد اتهون  1988منوكيلكن;
”ڬورو اداهل اوان اينده تربڠ رنده ،ملميڤه هوجن ڤد موس مي ڬرسڠ ،مڽڬركن
بنيه علمو ،بربواه حمكه; اي رجنيس امبون ڤد اتنه ِبكت ،سوارا احسان كتيك
ماءنيس اكهل ،سڤي يڠ شهدو دامل دنيا ريسه...
ڬورو ...اتڤ ڬنيت كتيك ڤوندوق بوچور ،كتاب جساره دامل بيليق درجه،
س ڽوم ڤڽمبوه ِبڬي وابق سڠسارا ،اي ...سوڠاي راڠسڠ س ننتياس تنڠ ،مڠهنرت
هبرتا كسڬارا دارما ( ،)segara darmaممسن اڠي مڠ ّحمكهكڽن...
ڬورو اداهل ِبطي سوچي هايت نوراين ،ڤنجوجنوڠ بودي ،ماءنيس يڠ تقوى،
اوبور هميه كهيدوڤن بڠسا“.
امت ممبميبڠكن اڤابيال اخري ٢اين بريتا مالڤوركن سامكي راماي ڬورو
مڠمبيل كڤوتوسن برسارا اول بوكن دسببكن فكتور كصيحنت تتاڤي تيدق الڬي
برأوڤاي مڠهادڤي تكنن دڠن ڤرسكيرتن متڤت كرجا يڠ تيدق كوندوس يف
4
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( .)kondusifمنوروت س تاتيستيك ،درڤد  409،977ڬورو دنڬارا اين ،لبيه
كورڠ ساتو ڤراتوس ،ااتو  4،000اورڠ مڠمبيل كڤوتوسن برسارا اول كران تهل
هيلڠ مينت دان كڬمبرياءن بكرجا .دالڤوركن مريك تراللو دلوڠڬوقكن دڠن بنب
كرجا مسڤيڠن دان ڤركراني يڠ ممببنكن ماهل مڠڬڠڬو توڬس حقيقي س باڬاي
ڤنديديق .راماي دامل اكلڠن ڬورو مراساكن رينتهين دان سوارا مريك تيدق
دبريكن ڤرهاتي ،خدمت بقيت دان ڤڠورِبنن مريك تيدق دبريكن ڤڠيعرتافن دان
ڤڠهرڬاءن سواجرڽ .دخواطريي ،نڬارا اكن كروڬي سومرب تناڬ ڤنديديق
برڤڠاملن جك رينتهين دان سوارا ڬورو تيدق دبريكن ڤرهاتي.
منرب مڽرو نصيحت دان ڤريڠنت بريكوت:
ڤراتم :اسالم مڠيعرتاف ڬورو س باڬاي ڤكرجاءن يڠ ساڠت موليا ،ڤارا ڬورو
بوكن سهاج ممبنتو ممبميبيڠ انسان دڠن علمو ،ڤڠتاهوان دان كامهرين اونتوق
توڬس ٢دنياوي ،تتاڤي توروت ممبلككن علمو دان ممبميبيڠ معل اونتوق بلكن دعامل
بَ ْر َزخ دان عامل أخرية.
كدوا :خدمت بقيت ڤارا ڬورو هندقهل دبريكن ڤڠيعرتافن يڠ سواجرڽ اوليه نڬارا،
مشاركت ،ايبو ِبڤ دان ڤارا موريد .هرڬاءيهل ڬورو ٢يڠ بڬيتو برس جاس مريك
دامل هيدوڤ كيت .مسڤنا مسبوتن هاري ڬورو ،توجنوقكن ادب برترميا اكس يه ايبو
ِبڤ دان سأورڠ موريد دڠن مڽمڤايكن اوچڤن ڤڠهرڬاءن كڤد ڬورو ٢دايريڠي
سڤرييڠ كوءيه ،سڬڠڬم برس ،س تاهيل ڬوال ،سهالي ڤليكت ااتو سهالي
سليندڠ.
كتيڬ :جاديكن معلن هارين مڠهدهيكن ِبچاءن سوره الفاحتة مندعاءكن
كسجهرتاءن ڬورو ٢كيت ِبءيق كڤد يڠ ماس يه هيدوڤ ،لبيه ٢الڬي كڤد مريك
يڠ تهل مكبايل كرمحة هللا.
5
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خطيب مڠوچڤكن ”ترميا اكس يه ڬورو ،يڠ تهل برڤرانن س باڬاي ايبوِ ،بڤ
دان ْصابة كڤد اكيم دان انق ٢اكيم ،مسوڬ خدمت بقيت مو دكورنياكن ڬنجرن
دنيا  -ڬنجرن اخرية“.
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
َِب َركَ ُ
هللا
الس ّم ْي ُع ِالْ َع ّل ْ ُميَ .أ ُق ْو ُل قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّف ُر َ
َوتَ َقبَ َل ّم ّ ْين َو ّمنْ ُ ُْك ّت َال َوتَ ُه ِان َ ُه ه َُو َ
ات َوالْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي َوالْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
الْ َع ّظ ْ َمي ّ ْيل َولَ ُ ُْك َ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.
ِ
Khutbah Kedua

َشيْ َك َهلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن َس يّدَ نَ َون َ ّبيَنَا
هللا َو ْحدَ ُه َال َ ّ
الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلْ َ 5محدً ا َكثّ ًرياَ .أ ْشهَدُ َأن ل ا َ َهل ا َال ُ
ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُهلُ .اللَهُ َم َص ّل ِ َو َ ِس ّ ْل َو َِب ّركْ عَ َل َس ّي ّدنَ ُم َح َمدَ 6وعَ َل أ ّ ّهل َو َأ ْ َ
ْصا ّب ّه
َأ ْ َمج ّع ْ َيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
الصا ّد ّق ْ َي.
هللا! ّات َ ُق ْوا َ
هللاَ 7و ُك ْون ُْوا َم َع َ
مسلمي يڠ درمحيت هللا،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اڬر تتڤ برڤڬڠ كڤد عقيدة اسالميه برترسكن اهيل س نه
وامجلاعه ،يڠ منجادي وارينث رسول هللا ﷺ ،ڤارا ْصابة دان اتبعي .جاڬاهل هوبوڠن دڠن
هللاlدان سسام ماءنيس .معموركن رومه ٢هللا دڠن اس تقامه مڠرجاكن عباده،
ترأواتماڽ صالة فرض برجامعه .ڤرِبڽقن صلوات دان سالم كتس جوجنوڠن برس نيب
محمد ﷺ.
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ

ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ8

اللَهُ َم َص ّل عَ َل ُم َح َمد َوعَ َل أ ّل ُم َح َمد َ ََك َ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 َ ََك َِب َر ْك َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َمي َوعَ َل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َمي ّ ْف الْ َعال َ ّم ْ َي ان ََك َ ّمح ْيد
اتَ ِ 9والْ ُم ْؤ ّم ّن َي َوالْ ُم ْؤ ّمنَ ِ ّ
َم ّج ْيدَ .اللَهُ َم ا ْغ ّف ْر ّللْ ُم ْس ّل ّم َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
ات َو َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْْنّ ِ ّ ْم َو َأ ّلفْ
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Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
7 Pesan Taqwa
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ول ّ
ب َ ْ َي قُلُوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّف ُقلُ ّوهبّ ُم ْاالمي َ َان َوالْ ّح ْمكَ َة َوثَ ّب ْْتُ ْم عَ َل ّم َ َّّل َر ُس ّ
هللا ﷺ.
اي هللا! اي َر َب الْ َعال َ ّمي! ،اڠاكو بركيت كهيدوڤن ڬورو ٢اكيم ،كورنياكن مريك كتاهبن دامل
اوسها منديديق انق ٢اكيم; كورنياءي رمحة مو كڤد ڬورو ٢اكيم ،سايڠي مريك،
مولياكن مريك دڠن ريضا مو يڠ اڬوڠ ،متڤتكن مريك دمتڤت يڠ دس نڠي دسييس مو.
اي َر َزاق ،بركتيهل مهبامو يڠ ملقسانكن زاكة ،وقف دان صدقه .كورنياءي رزيق يڠ برليڤت
ڬندا كڤد مريك ،رسات سوچيكنهل هرات دان جيوا مريك; جاءويه ڬولوڠن فُ َق َراء دان
َم َساكي درڤد ككفورن دان كفقرين يڠ برڤنجڠن.
اي َذا الْ َج َال ّل َواال ْك َرا ّم ،جاديكنهل اكيم انتارا مهبامو يڠ مملهيارا أمانه .قواتكن اميان اكيم اڬر
منجاءويه ڤربواتن خيانت سڤريت ساهل ڬون هرات بندا بوكن ميليك اكيم ،ممربي ااتو
مرنميا رسواه ،مڽالهڬونكن كواس اونتوق كڤنتيڠن ديري ،رسات جاءوهكن اكيم ترماسوق
دامل ڬولوڠن يڠ مڠاِبيكن تڠڬوڠجواب يڠ دأماهنكن.
َاي َم ّ َ
ال الْ ُم ْل! ،جاءويه نڬارا اكيم درڤد كهنچورن دسببكن ڤربواتن رسواه; رسهكن
تڠڬوڠجواب ڤميڤينن دان ڤڠوروسن نڬارا اكيم كڤد اكلڠن مهبامو يڠ أمانه دان اخالص،
رسات تڬس الڬي براين منڬقكن كبرنن دان ملقسانكن كعاديلن برلندسكن حكوم.
اي َم ّال ،اي هَا ّدي ،كورنياكنهل توفيق دان هدايه مو ترهادڤ راج اكيم ،دويل يڠ هما
موليا ڤدوك رسي سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز ادلين شاه ابن
املرحوم سلطان أزلن حمب ادلين شاه املغفور-هل دان راج ڤرماءيسوري ڤرياق دار
الرضوان توانكو زارا سالمي رسات قرابة دراج دان سلوروه رعيت جالت.
ﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ

فَ َيا ّع َبا َد ّ
هللا،

ﱡ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ

هللا الْ َع ّظ ْ َمي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْكَ ،و ْاش ُك ُر ْو ُه عَ َل
ﱶﱷﱸﱹﱺﱻ ﱠ فَ ْاذ ُك ُر ْوا َ
ّن َع ّم ّه يَ ّزد ُ ُْْكَ ،و ْاسأَلُ ْو ُه ّم ْن فَ ْض ّ ّهل يُ ْع ّط ُ ُْكَ ،و َ ّل ْك ُر ّ
هللا ي َ ْع َ ُل َما ت َْصنَ ُع ْو َن.
هللا َأ ْك َ ُربَ ،و ُ
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