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

"خطبه خاص ڬرهان مااتهاري سڤارا"
 29ربيع ا ألخري  26 / 1441ديسمرب 2019

الْ َح ْمدُ هلل 1القائل،
ﳊﳌﳍﳎﳏﳐ
ﳋ
ﳆﳇﳈﳉ

مقصودڽ  :دان دي جوڬ يڠ منجاديكن مااتهاري دان بولن يڠ س نتياس برايدر ،اونتوق
كڤنتيڠن مكودهن اكمو ،دان دي يڠ منجاديكن مامل دان س ياڠ ابڬي فاءيده هيدوڤ اكمو.
(سورة ابراهمي اايت )33
َشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُ ُل .الل َ ُه َم َص هل َو َس ه ْل
للا َو ْحدَ ُه َّل َ ه
َأ ْشهَدُ َأ ْن ل ا َ َل ا َّل ُ
عَ َل َس هي هدنَ ِ ُم َح َِمدَ 2وعَ َل أ ه هل َو َأ ْ َ
ْصا هب هه والتَا هب هع ْ َي لَه ُْم هاب ْح َسان ا َل ي َ ْو هم الينَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا هع َبا َد
ه َ َ ْ َ ِْ ُ ِ
للاُ 3أ ْو هص ْي ُ ُْك َون َ ْف هس هب َت ْق َوى للا فقد ف َاز ال ُمتَق ْو َن.
للا! ات َ ُق ْوا َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
ساي برڤسان كڤد ديري ساي س نديري دان قوم مسلمي ساكلي ،ماريهل سام ۲كيت
تيڠكتكن كتقواءن دان اكميانن كڤد للا س بحانه وتعال ،دڠن مڠرجاكن سݢاّل سوروهڽن دان
منيڠڬلكن سݢاّل ّلرڠڽن .س بلوم مرنوسكن خطبه ،ڤارا جامعه دمينتا اݢر منومڤوكن ڤرهاتي
دان جاڠن برچاكڤ-چاكڤ كتيك خطبه دمسڤايكن .موده-مودهن كيت منداڤت كريضاءن
للا دان أكمڤونڽن ،ددنيا دان أأخرية.
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س يدڠ جامعه يڠ دمولياكن ساكلي،
ڤد هاري اين 26 ،ديسمرب  2019مس يحي برسامءن  29ربيع ا ألخري  1441جهرة،
ساكيل ّلڬي كيت دڤرلهيتكن اوليه للا س بحانه وتعال دڠن ساتو فينومينا ()fenomena
عامل يڠ ساڠت هيبت ايءيت ڬرهان مااتهاري سڤارا .خطبه هاري اين اكن مڠهورايكن برباڤ
ڤڠاجرن دان حمكه ريڠكس دس باليق كجادين ڬرهان مااتهاري .للا برفرمان دامل سورة ابراهمي
اايت : 34-33
ﱆ
ﱅ
ﳊﳌﳍﳎﳏﳐ ﱁﱂﱃﱄ
ﳋ
ﳆﳇ ﳈ ﳉ
ﱌﱎﱏﱐﱑﱒ
ﱍ
ﱇﱈﱉﱊﱋ

مقصودڽ  :دان دي جوڬ يڠ منجاديكن مااتهاري دان بولن يڠ س نتياس برايدر ،اونتوق
كڤنتيڠن مكودهن اكمو ،دان يڠ منجاديكن مامل دان س ياڠ ابڬي فاءيده هيدوڤ اكمو .دان دي
تهل ممربي كڤد اكمو س هباڬي دري تياڤ ۲اڤ جوا يڠ اكمو حاجتكن .دان جك اكمو مڠهيتوڠ
نعمت للا نسچاي اكمو تيدق ممڤو مننتوكن بيلڠڽن .سسوڠڬوهڽ ماءنس (يڠ ايڠكر) ساڠت
سوك م منڤتكن سسواتو بوكن ڤد متڤڽتّ ،لڬي ساڠت تيدق مڠهرڬاءي نعمت توهڽن.
(سورة ابراهمي اايت )34-33
سسواتو يڠ تيدق داڤت دنفيكن هباوا مااتهاري دان بولن ادال انتارا نعمت للا س بحانه
وتعال يڠ تيدق ترهيڠڬ نياليڽ ڤد ماءنس ماهوڤون سلوروه هيدوڤن .منوروت امام
ال َق ْز هو هين دامل بوكوڽ َ َعائه ُب الْ َم ْخلُوقَات ،مڽااتكن هباوا دڠن چهاي دان هاب ،مااتهاري تهل
ممربيكن ڤلباڬاي منفعت ڤد سلوروه هيدوڤن .صفة چهاي مڽببكن اير مڠمبڠ دان نءيق ك
اودارا هيڠڬ مڠحاصيلكن كيتن اير يڠ برس يه اونتوق كهيدوڤن سلوروه خملوق دبويم .ماناكّل
صفة چهاي بولن اكن مڽببكن ڤوس يڠن اير ڤاسڠ دان سوروت ،ساكليݢوس مليڤهكن رزيق
يڠ ابڽق كڤد مسوا هيدوڤن.
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س يدڠ جامعه يڠ دمولياكن ساكلي،
كتيك ڬرهان مااتهاري برّلكو ،س هباڬي دري مااتهاري اكن ترليندوڠ دڠن بولن .ابڬي
كيت دڤرياق ،مااتهاري اكن دتوتوڤي دامل ليڠكوڠن  80%اونتوق برباڤ مينيت .ابيڠكنهل،
جك للا مڠهيلڠكن چهاي ماهتاري اونتوق برباڤ مج ،هاري ااتو ميڠڬو .سلوروه ڤندودوق
بويم اكن برڬلڤ دان كسجوقن .حيوان اكن ڬليسه دان برتيندق ڬانس ،تومبوهن ڤوّل اكن
ڤرّلهنّ-لهن مايت ،ماءنس ڤوّل هيدوڤ دامل أكداءن كتاكوتن .كتيك ايت سڬاّل اكتيۏييت
ماءنس اكن ترڬڠڬو دان منجادي ڤورق-ڤرندا .بڬيتول نعمت چهاي مااتهاري يڠ تهل للا
ليڤهكن كڤد ماءنس دان سلوروه عامل اين جسق سكيان ّلما سام اد كيت سدر ااتو تيدق.
انصافيهل هباوا ڬرهان يڠ برّلكو هاري اين منجادي تندا هباوا كيت ماءنس س برنڽ ترّللو
برڬنتوڠ هارڤ كڤد للا س بحانه وتعال يڠ هما اكي .ماءنس اين س برنڽ ترّللو ضعيف دان
مله .فرمان للا س بحانه وتعال دامل سوره فاطر اايت : 15
ﲛﲝﲞﲟ ﲠﲡ
ﲖﲗﲘﲙﲚ ﲜ

مقصودڽ  :اوليه كران للا مڠواساءي سڬاّل-ڬاّلڽ ،مك( واهاي اومت ماءنس ،اكمول يڠ
س نتياس برحاجت كڤد للا )دامل سڬاّل ڤراكرا( ،سدڠ للا دي ل سهاج يڠ هما اكيّ ،لڬي
(سورة فاطر اايت )15
هما ترڤويج.
س يدڠ جامعه ساكلي،
ڬرهان يڠ كيت لهيت هاري اين جوڬ مڠيڠتكن كيت هباوا سڬاّل اڤ يڠ دچيڤتاكن
اوليه للا س بحانه وتعال تيدق اد ساتو ڤون يڠ لكوار دري كتنتوان دان كامهوانڽ .للا ل يڠ
منجاديكن مسواڽ برڬرق دڠن تراتور دان سيس امتتيك ( .)sistematikفرمان للا دامل سورة
المنل اايت : 88
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ﳝ ...
ﳞ
ﳘﳙﳚﳛﳜ

برمقصود ( :دمكينهل) ڤربواتن للا يڠ تهل ممبوات تياڤ ۲سسواتو دڠن رساڤي-راڤي دان
س باءيق-ابءيقڽ“..
للا تهل منوندوقكن مااتهاري دان بولن كڤد ماءنس اونتوق مننتوكن ڤوس يڠن هاري،
بولن دان اتهون دڠن ڤرجالنن يڠ ساڠت تراتور .ابڬي ماءنس يڠ برعقل تنتو ساكيل اكن
ملهيت مااتهاري دان بولن هبكن سڬاّل خملوق دّلڠيت دان دبويم مسوا دتدبري اوليه للا
س بحانه وتعال يڠ هما مسڤورن .اين دبوقتيكن دڠن ڤڠرياءن فكل يڠ تهل منجڠاككن ڬرهان يڠ
برّلكو ڤد هاري اين .ڬرهان اين س برنڽ ڤرنه برّلكو ڤد  14ديسمرب  .2001هبكن ڬرهان اين
اكن برّلكو ّلݢي ڤد  5جنواري  .2038اين كران ستياڤ ساتو ڬرهان اكن برولڠ مكبايل دامل
ليڠكوڠن  18اتهون  11ااتو  10هاري .حاصيل هيتوڠن اين تهل مڠحاصيلكن جڠاكءن ڬرهان
سالما بريبو-ريبو اتهون.
اين منوجنوقكن هباوا مااتهاري ،بويم دان بولن برڬرق دڠن ساڠت تر أأتور دان
سيس امتتيك ( .)sistematikچوابل كيت ڤرهاتيكن هباوا ڬرهان ماهتاري هاڽ اكن برّلكو ڤد
ستياڤ هوجوڠ بولن جهرة سڤريت  29هاريبولن .ماناكّل ڬرهان بولن ڤوّل هاڽ اكن برّلكو ڤد
ڤرتڠهن بولن جهرة سڤريت  15هاريبولن سهاج.
اينيهل بوقيت هباوا خملوق للا سبرس مااتهاري ،بويم دان بولن ڤون برڬرق دامل أأتورن
للا س بحانه وتعال .بيال للا س بحانه وتعال تهل مننتوكن برّلكوڽ ڬرهان ،مك كتيڬ-تيڬ
أأوجبيك اين دڠن طاعة منورويت سڬاّل ڤرينته للا يڠ هما اڬوڠ .تيبا ،۲داتڠ خمقلوق برڬلر
انسان (يڠ ساللو ترلوڤا) ،يڠ جاءوه لبيه كرديل بربنديڠ بولن ،بويم ااتو مااتهاري يڠ مندابيق
دادا براكت اكو بيبس برڬرق ك مان سهاج اكو سوك ،اكو برحق مننتوكن جالن اكو س نديري،
4
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اين حق اكو دان سڬاّلڽ اكو .ترلوڤا دي هباوا ماءنس هاڽال خملوق كرديل دعامل بوان اين.
ترلوڤا دي هباوا دي هاڽ خمقلوق يڠ دڬلر مهبا .جك بويم يڠ دڤيجق اين ڤون طاعة ڤرينته
للاّ ،لڬيكن انسان ڤوّل يڠ برڬلر مهبا.
س يدڠ جامعه ساكلي،
كتيك برّلكو ڬرهان ،نيب ﷺ تهل ملقسانكن صالة ،ممڤرابڽقكن ذيكري ،بردعاء،
براس تغفار دان ممڤرابڽقكن صدقه .اينيهل انتارا معلن ۲يڠ د أأجركن اوليه بڬيندا ﷺ .كتيك ايت
اورڠ جاهيلية مڽااتكن هباوا ڬرهان اين برّلكو كران كامتي سسأأورڠ دامل مشاركت مريك .اين
سڤريت يڠ دس بوتكن دامل س بواه حديث درڤد ايب موىس ريض للا عنه براكت :
زمان النَ هيب َ
خس ه
وسل فقا َم ف هزعًا َ -
فت َ
كون ا َلساع ُة -
مس عل ه
صل َ ُ
اَّلل علي هه َ َ
خيَش أأن تَ َ
الش ُ
َ
حَّت أأىت املسجدَ فقا َم َ
َ
فصل أأطول قيام ُوركوع وجسود ما ر أأي ُت ُه ُ ُ
يفعهل يف صالة قطُّ َ ،مث قا َل :
كون هل َم ه
ا َن ه هذ هه ال ه
اَّلل يرسلُها
ايت الَيت يُ ه
رسل َ ُ
وت أأحد وّل لياته هه ولَ هك َن َ َ
اَّلل َعز وج َل ّل تَ ُ
فافزعوا ال هذ ْك هر َ ه
اَّلل تعال ودُعائه هه واس هتغفا هر هه
ه
خيو ُف َاَّلل هبه ا عبا َد ُه  ،فاذا ر أأ ُ ْيُت شيئًا مهنا َ

مقصودڽ  :كتيك زمان رسول للا ﷺ هيدوڤ ،ڬرهان مااتهاري تهل برّلكو ،مك بڬيندا
ابڠون ترڬسا-ڬسا كران ب يبڠ هاري قيامة اكن تيباّ ،للو بڬيندا برسڬرا مكسجد .مك بڬيندا
ڤون برصالة دڠن برديري ،روكوع دان سوجود يڠ ّلما ،دان اكو تيدق ڤرنه ملهيت سالما اين
بڬيندا صالة بڬيتو .مكودين بلياو برس بدا  :سسوڠڬوهڽ اينيهل اايت ۲يڠ دكريميكن اوليه للا،
يڠ ترجاديڽ بوكن كران كامتي سس أأورڠ ااتو كهيدوڤڽن تتاڤي للا مڠريميكڽن اونتوق مناكوت-
نكوتكن ڤارا مهباڽ .اوليه سبب ايت ،اڤابيال اكلي ملهيڽت مك سڬرال ايڠت كڤداڽ ،بردعا
(حديث رواية امام مسل)
مموهون امڤون كڤداڽ.
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حديث اين منوجنوقكن هباوا كتيك ڬرهان ،كيت ڤرلو ممڤرابڽقكن مڠيڠيت للا س بحانه
وتعال .للا س بحانه وتعال جوڬال يڠ منجاديكن ڬرهان ڤد هاري اين ،للا س بحان وتعال
جوڬال يڠ مڠڬرقكن مااتهاري دان بولن دان منجاديكن كدوا-دواڽ برچهاي .للا س بحانه
وتعال جوڬال يڠ مڠيذينكن مااتهاري دان بولن تروس ممربي منفعت كڤد ماءنس.
س بلوم تيباڽ هاري ،دمان للا س بحانه وتعال اكن مڠأأرهكن كڤد مااتهاري دان بولن
اونتوق برهنيت برس يرن ،برهنيت دري برڬرق .س بلوم داتڠڽ هاري يڠ اكن مڽببكن سڬاّل يڠ
فناء اين هنچور سڬاّل-ڬاّل ،مك ماريهل كيت سام ۲مڠمبيل كسمڤنت دري ڬرهان ڤد هاري
اين اونتوق برتوبة دان براس تغفار اتس سڬاّل دوسا دان كس يلڤن كيت ڤد للا س بحانه وتعال.
مسوڬ ڬرهان اين اكن منجاديكن كيت سامكي يقي ڤد سڬاّل ككواساءن دان أكڬوڠن للا
س بحانه وتعال .فرمان للا س بحانه وتعال دامل سورة ا ألنعام اايت : 75
ﱑﱒﱓ ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚ

مقصودڽ  :دان دمكينهل اكيم ڤرلهيتكن كڤد نيب ابراهمي كبرسن دان ككواساءن (اكيم) دّلڠيت
دان دبويم ،دان سوڤاي منجاديهل اي دري اورڠ ۲يڠ ڤرچاي دڠن سڤنوه-ڤنوه يقي.
للا ه ْيل َولَ ُ ُْك هابلْ ُق ْر َء هان الْ َع هظ ْ همي َون َف َع ه ْن َوا َاي ُ ُْك هب َما هف ْي هه هم َن ْال َاي هت َو هال ْك هر الْ َح هك ْ همي َوتَ َقبَ َل هم ه ْن
َاب َركَ ُ
للا الْ َع هظ ْ َمي ه ْيل َولَ ُ ُْك َو هل َساِه هر
الس هم ْي ُع الْ َع هل ْ ُميَ .أ ُق ْو ُل ِقَ ْو ه ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ هف ُر َ
َو هم ْن ُ ُْك هت َال َوتَ ُه ِان َ ُه ه َُو َ
الْ ُم ْس هل هم ْ َي َوالْ ُم ْس هل َم ه
ات َوالْ ُم ْؤ هم هن ْ َي َوالْ ُم ْؤ همنَ ه
ات ْ َال ْح َيا هء هم ْهنُ ْم َو ْ َال ْم َو هات فَ ْاس َت ْغ هف ُر ْو ُه ان َ ُه ه َُو الْ َغ ُف ْو ُر
ِ
َالر هح ْ ُمي.
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خطبة كدوا
َشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن َس يهدَ نَ
للا َو ْحدَ ُه َّل َ ه
الْ َح ْمدُ ه َ هَّللْ َ 4محدً ا َك هث ًريا َ َمَك َأ َم َرَ .أ ْشهَدُ َأن ل ا َ َل ا َّل ُ
َون َ هبيَنَا ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُلُ .اللَهُ َم َص هل َو َ ِس ه ْل ِ َو َاب هركْ عَ َل َس هي هدنَ ُم َح َمدَ 5وعَ َل أ ه هل َو َأ ْ َ
ْصا هب هه
َأ ْ َْج هع ْ َيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا هع َبا َد ه
الصا هد هق ْ َي.
للا! هات َ ُق ْوا َ
للاَ 6و ُك ْون ُْوا َم َع َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اڬر برڤݢڠ تݢوه كڤد عقيدة اسالمية اهل الس نة وامجلاعة ،يڠ
منجادي وارينث رسول للاﷺْ ،صابت دان اتبعي ،هيڠڬ كڤد كيت هاري اين .منرب توروت
برڤسن ،جاݢال هوبوڠن ابءيق كيت دڠن للا دان سسام ماءنس.
معمورکن رومه ٢للا دڠن اس تقامة مالکوکن عباده ،تراواتماڽ صالة فرض برجامعه.
ديريكنهل صالة كتيك ّلڤڠ ماهوڤون مسڤيت ،صيحت ااتوڤون ساكيت .والاوڤون سسيبوق
مان كيت بكرجا ،جاڠنهل ساكيل-اكيل تيڠݢلكن صالة .موده-مودهن كيت منداڤت نءوڠن
للا ،ددنيا دان د أأخرية.
للا تَ َع َال :
قَا َل ُ

ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ

الل َ ُه َم َص هل عَ َل ُم َح َمد َوعَ َل أ هل ُم َح َمد َ َمَك َصل َ ْي َت عَ َل ا ْب َرا هه ْ َمي َوعَ َل أ هل ا ْب َرا هه ْ َمي َو َاب هركْ عَ َل ُم َح َمد
ِ
ِ
َوعَ َل أ هل ُم َح َمد َ َمَك َاب َر ْك َت عَ َل ا ْب َرا هه ْ َمي َوعَ َل أ هل ا ْب َرا هه ْ َمي ه ْيف الْ َعال َ هم ْ َي ان ََك َ همح ْي ٌد َم هج ْي ٌد.
ِ
ِ
ِ
اتَ 7والْ ُم ْؤ هم هن ْ َي والْ ُم ْؤ همنَ ه
الل َ ُه َم ا ْغ هف ْر هللْ ُم ْس هل هم ْ َي َوالْ ُم ْس هل َم ه
اتَ ،و َأ ْص هل ْح َذ َات بَيْ ه ههن ْم َو َأ هل ْف ب َ ْ َي ُقلُ ْوهبه ه ْم
َوا ْج َع ْل ه ْيف ُقلُ ْوهبه ه ُم ْاّليْ َم َان َوالْ هح ْمكَ َة َوثَ هب ْْتُ ْم عَ َل هم َ هَّل َر ُس ْو هل للاﷺ.
ِ
ممجي للا
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ْص الُّ عَا َة َوالْ ُم َجا هه هد ْي َن.
ْص ْاّلسالم َوالْ ُم ْس هل هم ْ َي .الل َ ُه َم ان ُ ه
الل َ ُه َم َأ هع َز ْاّلسالم َوالْ ُم ْس هل هم ْ َي .اللَهُ َم ان ُ ه
ك َز َمان.
ك َم َاكن َو ه ْيف ُ ه
ْص ْاّلسالم َوالْ ُم ْس هل هم ْ َي هيف فَلَ ْس هطي ،ويف ا ُل ْوي ُغ ْور ،ويف ُ ه
الل َ ُه َم ان ُ ه
اي للا ،امڤونيهل دوسا سلوروه قوم مسلمي دان مسلامت ،مؤمني دان مؤمنات ،رسات
كورنياكنهل هدايه دان عناهيمو ،اونتوق اكيم ملقسانکن ڤرينْتمو دان منجاءويه ّلرڠمنو.
اي للا ،برکتيهل هيدوڤ مهبا-مهبامو يڠ ملقسانکن تونتوتن زاكة دان عبادة وقف .ليندوڠيهل
ݢولوڠن فقراء دان مساكي درڤد كفقرين يڠ برڤنجڠن ،دان جاءوهكنهل مريك درڤد ککفورن.
اي للا ،اڠاكو ڤلهيارال نݢارا مليس يا يڠ ترچينتا اين ،اڠاكو جاءوهيهل نݢارا اكيم درڤد بالء
بنچان ،وابق ڤڽاكيت ،هورو-هارا ،فتنة دان خيانة .اتمنكنهل راس اكس يه سايڠ دان ڤرڤادوان
دانتارا اكيم ،مسوݢ دڠڽن اكيم داڤت هيدوڤ امان جسهتا ،معمور دان هباݢيا سڤنجڠ زمان.
اي للا ،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 هتنَا هيف الُّ نْ َيا َح َس نَ ًة َو هيف ْال هخ َر هة َح َس نَ ًة َو هقنَا عَ َذ َاب النَ هار
هع َبا َد ه
للا يَأْ ُم ُر هابلْ َع ْد هل َو ْ هأال ْح َس هان َوايْ َتا هء هذي الْ ُق ْر ََب َويَ ْهنَى َع هن الْ َف ْحشَ ا هء َوالْ ُم ْن َك هر
للا ،ا َن َ
ْ هُِ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
للا الْ ِ َع هظ ْ َمي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْك َو ْاش ُك ُر ْو ُه عَ َل هن َع هم هه يَ هزد ُ ُْْك َو ْاسأَلُ ْو ُه
ا
و
ر
ك
اذ
ف
.
ن
و
ر
ك
َذ
ت
ُك
ل
ع
ل
ُك
ُْ َ ُْ َ
َوال َب ْغ هي يَعظ َ
هم ْن فَ ْض ه ههل يُ ْع هط ُ ُْك َو َ هل ْك ُر ه
للا ي َ ْع َ ُل َما ت َْصنَ ُع ْو َن.
للا َأ ْك َ ُربَ ،و ُ
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