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

 "رااڤهاري سماات رهانڬ خاص هخطب"
 2019 ديسمرب 26/  1441ربيع الأخري  29 

 

 ،القائل 1الَْحْمُد لله 

    خم حم جم هل مل خلحل جل مك لك خك
وق يدر، اونتا  ر س نتياس بيڠ هاري دان بولن اديكن مااتمنج ڠي ڬي جوددان  :مقصودڽ 

 . اكمو ڤفاءيده هيدو يڬاب ڠمنجاديكن مامل دان س يا ڠيدي هن اكمو، دان مكود نڠنتيڤ ك 
براهمي اايت )سورة                                                                         (33ا 

 

َلَ  ل   َأنْ  َأْشهَدُ 
ِ
ّلَ  ا

ِ
، ََشهيْكَ  َّل  َوْحَدهُ  للاُ  ا ْ  َصل ه  اللَُهمَ  .َوَرُسْوُلُ  َعْبُدهُ  ُمَحَمًدا َأنَ  َوَأْشهَدُ  َلُ  َوَسل ه

نَ  عََل  ده ي ه ه  َوعََل  2ُمَحَمد   س َ ابههه  أ له ْيَ  َوَأْْصَ ْحَسان   والتَابهعه
ِ
َل  لَهُْم ابه

ِ
َبادَ  فَيَا بَْعُد، َأَما. ينال   يَْومه  ا  عه

ْيُُكْ َونَْفسه  3للاَ  اتَُقْوا للا!  .بهَتْقَوى للاه فََقْد فَاَز الُْمتَُقْونَ  ُأْوصه
 

 قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،

 كيت ۲مسا ماريهل دان قوم مسلمي ساكلي، ديري ساي س نديري دڤك سانڤ بر  ساي 

 دان سوروهڽن سݢاّل كنارجڠم نڠوتعال، د هللا س بحان دڤك مياننن دان اك  اءكتقو  كتكنڠ تي 

رهاتي اݢر منومڤوكن ڤ ڤارا جامعه دمينتا س بلوم مرنوسكن خطبه، .ڽنڠّلر  سݢاّل لكنڠڬمني

ضاءن يكر كيت منداڤت مودهن -دهمو  .كتيك خطبه دمسڤايكن چاكڤ-برچاكڤ دان جاڠن

 .دان كأمڤونڽن، ددنيا دان أأخريةللا 
 

 
                                                           
 ممويج للا 1
 صلوات كأتس نيب محمد ملسو هيلع هللا ىلصم 2

 ڤسن تقوى 3
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 لياكن ساكلي،و دم ڠجامعه ي ڠس يد

 ،جهرة 1441خري لأ ا ربيع 29 نءمس يحي برسام 2019مرب سي د 26 ،ي اينهار  دڤ 

( fenomena) اساتو فينومين نڠوتعال د هاوليه للا س بحان رلهيتكنڤدكيت  يڬساكيل ّل

 ڤبربا كنهورايڠ اين اكن م هاري  هخطب .اراسڤ هاريماات رهانڬيت ءاي هيبت تڠسا ڠيعامل 

براهمي ةسوردامل  برفرمان للا .هاريماات رهانڬس باليق كجادين د كسڠدان حمكه ري اجرنڤڠ  ا 

 :  34-33اايت 
 

 حمجم يل ىل مل خل  خم حم جم هل مل خلحل جل مك خكلك

   مه جه ين ىن من خنحن جن يم ىم مم خم
وق يدر، اونتا  ر س نتياس بيڠ هاري دان بولن اديكن مااتمنج ڠي ڬي جوددان :  ڽمقصود

ي د دان .مواك ڤفاءيده هيدو يڬاب ڠمنجاديكن مامل دان س يا ڠهن اكمو، دان يدمكو  نڠنتيڤ ك 

 ڠهيتوڠ . دان جك اكمو م تكناكمو حاج  ڠجوا ي ڤا ۲ڤدري تيا يڬااكمو س هب دڤتهل ممربي ك

 تڠسا (كرڠاي ڠي)نس اءم ڽوهڠڬ. سسو ڽنڠمننتوكن بيل تيدق ممڤو اكمو نعمت للا نسچاي

   .توهڽن نعمت يءاڬهر ڠ تيدق م  تڠسا يڬّل ،ڽتڤمت ڤد بوكن سسواتو تكنڤ سوك ممن 

براهمي اايت  ةسور)                                                                   (34-33ا 
 

 هبحانهاري دان بولن ادال انتارا نعمت للا س  فيكن هباوا مااتن د تڤتيدق دا ڠي سسواتو 

ت امام . منورو نڤسلوروه هيدو  ونڤنس ماهو اءم دڤ ڽنيالي ڠڬيتيدق تره  ڠوتعال ي

اري تهل هچهاي دان هاب، ماات نڠهباوا د ااتكنڽت، م اوقَ لُ خْ مَ الْ  ُب ئه اعََ  ڽ دامل بوكوينه وه زْ القَ 

دان نءيق ك  ڠمبڠ اير م  ببكنڽ م  . صفة چهاينڤسلوروه هيدو  دڤ تمنفع ايڬالبڤ ممربيكن 

اكّل . مانبويمد سلوروه خملوق نڤبرس يه اونتوق كهيدو  ڠاير ي نكيت  حاصيلكنڠم ڠڬاودارا هي

 رزيقهكن ڤ ي مل  وسݢيساكل ، دان سوروت ڠاسڤاير  نڠوس يڤ ببكنڽ م اكن صفة چهاي بولن 

 .نڤهيدو مسوا  دڤك قڽاب ڠي
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 لياكن ساكلي،و دم ڠجامعه ي ڠس يد

 يڬ. اببولن نڠد ڠهاري اكن ترليندومااتدري  يڬا، س هبهاري برّلكوماات رهانڬ كتيك 

 كنهل،ڠ مينيت. ابي  ڤبربااونتوق  80% نڠكو ڠدامل لي يڤهاري اكن دتوتو ماات اق،ري ڤكيت د

 ندودوقڤ . سلوروه وڠڬمي هاري ااتو ،مج ڤاونتوق بربا ماهتاريچهاي  كنڠهيلڠ جك للا م 

اكن  وّلڤوهن تومب انس،ڬبرتيندق دان  ليسهڬ حيوان اكن  ن.قكسجو  دان ڤلڬبويم اكن بر 

 ييتۏ اكتي ّلاڬن. كتيك ايت ستاكو ن كتاءددامل كأ  ڤهيدووّل ڤ نساءمايت، م ّلهن-رّلهنڤ

 تهل للا ڠهاري ينعمت چهاي ماات يتولڬ . ب ندار ڤ-ورقڤدان منجادي  وڬڠڬاكن تر  نساءم

 .دقين ّلما سام اد كيت سدر ااتو ت اياين جسق سك نس دان سلوروه عامل اءم دڤك هكنڤ ي ل 
 

ترّللو  ڽس برن نساءمكيت هباوا  نجادي تنداهاري اين م برّلكو  ڠي رهانڬهباوا  انصافيهل 

ف دان يع ّللو ض تر ڽنس اين س برناءهما اكي. م ڠوتعال ي هللا س بحان دڤك ڤهار ڠنتوڬ بر 

 :  15ر اايت طوتعال دامل سوره فا همله. فرمان للا س بحان
 

   جت هب  مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي
 ڠنس، اكمول ياءواهاي اومت م )مك ،ڽّلاڬ-اّلڬس واساءيڠاوليه كران للا ممقصودڽ : 

 يڬهما اكي، ّل ڠللا دي ل سهاج ي ڠ، سد)راكراڤ اّلڬدامل س(للا  دڤك تس نتياس برحاج

 (15فاطر اايت سورة )                                                            .ويجڤهما تر 
 

 جامعه ساكلي، ڠس يد

 تاكنڤ چي د ڠي ڤا اّلڬسهباوا كيت  تكنڠ ي ڠ م  ڬكيت لهيت هاري اين جو ڠي رهانڬ 

 ڠيل للا  .ڽلكوار دري كتنتوان دان كامهوان ڠي ونڤ وتعال تيدق اد ساتو هاوليه للا س بحان

 ةللا دامل سور فرمان .(sistematik) كتيتراتور دان سيس امت نڠد رقڬبر  ڽمنجاديكن مسوا

 : 88ل اايت المن
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 ...  هيمي خي حي جي ٰه مه

دان  يڤرا-يڤرسا نڠسسواتو د ۲ڤتهل ممبوات تيا ڠللا ي ربواتنڤ (دمكينهل):  برمقصود
 “..ڽابءيق-يقءس با

 

هاري،  نڠس يو ڤنس اونتوق مننتوكن اءم دڤهاري دان بولن كتهل منوندوقكن ماات للا 

ساكيل اكن  قل تنتوبرع ڠنس يءام يڬتراتور. اب تڠسا ڠي رجالننڤ نڠبولن دان اتهون د

وليه للا دبري ابويم مسوا دتدان د يتڠ ّلخملوق د اّلڬهاري دان بولن هبكن سملهيت ماات

 ڠي رهانڬ كناكڠنجتهل م  ڠفكل ي ناءري ڤڠ نڠ. اين دبوقتيكن دورنڤمسهما  ڠوتعال ي هس بحان

اين  رهانڬ. هبكن 2001مرب سي د 14 دڤبرّلكو  رنهڤ ڽاين س برن رهانڬهاري اين.  دڤبرّلكو 

امل مكبايل د ڠاكن برول رهانڬساتو  ڤ. اين كران ستيا2038ري انو ج  5 دڤ يݢّلكو ّلاكن بر

 رهانڬ نءاكڠج حاصيلكنڠاين تهل م نڠهاري. حاصيل هيتو  10ااتو  11اتهون  18 نڠكو ڠلي

 .ريبو اتهون-سالما بريبو
 

ان تور دأأ تر  تڠسا نڠد رقڬهاري، بويم دان بولن بر منوجنوقكن هباوا ماات اين 

 دڤكو اكن برّل ڽماهتاري ها رهانڬهباوا  رهاتيكنڤ. چوابل كيت (sistematik) كتيسيس امت

 دڤ اكن برّلكو ڽها وّلڤبولن  رهانڬاكّل هاريبولن. مان 29 ريتڤبولن جهرة س ڠهوجو ڤستيا

 .اجههاريبولن س  15 ريتڤبولن جهرة س هنڠ رت ڤ
 

تورن أأ دامل  رقڬر ب ونڤهاري، بويم دان بولن سبرس ماات بوقيت هباوا خملوق للااينيهل  

 ڬتي-ڬمك كتي هان،ر ڬ ڽبرّلكو وتعال تهل مننتوكن هوتعال. بيال للا س بحان هللا س بحان

 لرڬبر  لوققخم ڠ، دات۲. تيباڠوڬاهما  ڠللا ي رينتهڤ اّلڬطاعة منورويت س نڠأأوجبيك اين د

 قمندابي ڠيهاري ااتمااتو  بويم ،بولن ڠبربندي ليردكجاءوه لبيه  ڠ، ي(اڤساللو ترلو  ڠي)انسان 

كو س نديري، ا مننتوكن جالنج اكو سوك، اكو برحق اهمان س  ك رقڬاكو بيبس بر  براكتدادا 
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وان اين. عامل بل ديخملوق كرد لاڽنس هااءم اوادي هب اڤترلو  اكو. ڽاّلڬاين حق اكو دان س

 رينتهڤاعة ط ونڤاين  يجقڤ د ڠ. جك بويم يمهبا لرڬد ڠقلوق يخم ڽدي هباوا دي ها اڤترلو 

 .مهبا لرڬبر  ڠي وّلڤ انسان يكنڬ للا، ّل
 

 جامعه ساكلي، ڠس يد

، ءبردعا ذيكري، قكنڽرابڤتهل ملقسانكن صالة، مم ملسو هيلع هللا ىلصنيب  ،رهانڬبرّلكو  كتيك 

 . كتيك ايتملسو هيلع هللا ىلص ينداڬ دأأجركن اوليه ب  ڠي ۲لنهل انتارا معيصدقه. اين  قكنڽرابڤر دان مماغفس تا  بر 

ريك. اين دامل مشاركت م ڠورأأ تي سساين برّلكو كران كام رهانڬهباوا  ااتكنڽلية م ي جاه  ڠاور

 :  ايب موىس ريض للا عنه براكت دڤحديث در س بواه دامل  كنوتدس ب ڠي ريتڤس
 

 -لَساعُة خيََش أأن تَكوَن ا-صَل اَّلَلُ عليهه وسَلَ فقاَم فزهعًا  النيَب ه  زمانه  عل الَشمُس  خَسفته 

:  الة  قطُّ ، مَث قالَ ص يف حََّت أأىت املسجَد فقاَم فصَل أأطول قيام  وُركوع  وجسود  ما رأأيُتُه يفعهُلُ 

هه ال ايته اليَت يُرسله اَّلَلُ عَز وجَل ّل تَكوُن لهَموته أأحد  وّل ل  َن هذه لُها ياتههه ولَكهَن اَّلَلَ يرس ا 

ْكره اَّلَله تعال وُدعائههه واس تهغفارههه  ا عباَدُه ، فا ذا رأأيُُتْ شيئًا مهنا فافَزعوا ا ل ذه هُف اَّلَل هبه  خيو 

 ينداڬ هاري تهل برّلكو، مك ب ماات رهانڬ ،ڤهيدو ملسو هيلع هللا ىلص مان رسول للاكتيك ز :  ڽمقصود

 ينداڬ سجد. مك ب مك  راڬبرس ينداڬ هاري قيامة اكن تيبا، ّللو ب  ڠكران بيب ساڬ -ساڬ تر  ونڠاب

 اينسالما  ملهيت رنهڤّلما، دان اكو تيدق  ڠدان سوجود ي عكو وبرديري، ر  نڠبرصالة د ونڤ
دكريميكن اوليه للا،  ڠي ۲هل اايتياين  ڽوهڠڬ: سسو  . مكودين بلياو برس بدايتوڬ صالة ب  ينداڬ ب 

-اونتوق مناكوت ڽنريميكڠللا م يڤتتا ڽنڤااتو كهيدو  ڠورأأ ي سسبوكن كران كامت ڽترجادي ڠي

 بردعا ،ڽداڤك تڠاي رالڬمك س  ملهيڽتاكلي ابيالڤ. اوليه سبب ايت، اڽمهبا اراڤنكوتكن 
 (رواية امام مسلحديث )                                               اڽ.دڤك ونڤمموهون ام
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 هللا س بحان يتڠيڠ م  قكنڽرابڤمم رلوڤكيت  رهان،ڬمنوجنوقكن هباوا كتيك اين حديث  

ان وتعال هاري اين، للا س بح دڤ رهانڬمنجاديكن  ڠي لاڬوتعال جو ه. للا س بحانوتعال

 هبرچهاي. للا س بحان ڽدوا-منجاديكن كدوا دانهاري دان بولن ماات رقكنڠڬم ڠي لاڬجو

 نس.ءام دڤك تهاري دان بولن تروس ممربي منفعماات ينكنذيڠ م  ڠي لاڬوتعال جو
 

ولن ان بهاري دماات دڤك رهكنأأ ڠوتعال اكن م همان للا س بحانهاري، د ڽتيباس بلوم  

 ڠي اّلڬس ببكنڽ اكن م  ڠهاري ي ڽڠ. س بلوم داترقڬاونتوق برهنيت برس يرن، برهنيت دري بر 

هاري  دڤ رهانڬدري  نتڤكسم مبيلڠ م  ۲مك ماريهل كيت سام اّل،ڬ-اّلڬاين هنچور س ءناف 

وتعال.  هنحا س بللا دڤكيت  نڤدوسا دان كس يل اّلڬر اتس ساغفس تا  اين اونتوق برتوبة دان بر 

للا  نڠو ڬن دان كأ اءككواس اّلڬس دڤسامكي يقي كن منجاديكن كيت اين ا رهانڬ ڬومس

 : 75نعام اايت لأ ة اللا س بحانه وتعال دامل سوررمان ف .وتعال هس بحان
 

    يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه

براهمي كبرسن دان ككواس دڤك رلهيتكنڤدمكينهل اكيم  دان:  ڽمقصود  يتڠ ّلد (اكيم)ن ءانيب ا 

 يقي. نوهڤ -نوهڤ س  نڠد رچايڤ ڠي ۲ڠمنجاديهل اي دري اور ايڤبويم، دان سو دان د
 

ْكره الْحَ  ه َن اْل اَيته َوال  ْيهه مه اَيُُكْ بهَما فه
ِ
ْ َوا مْيه َونَفَعنه لُْقْرَءانه الَْعظه ْ َولَُُكْ  ابه ْ اَبَرَك للُا يله ن ه كهمْيه َوتََقبََل مه

َتغْ  ْ َهَذا َوَأس ْ . َأُقْوُل قَْويله ْيُع الَْعلهمْيُ نَُه ُهَو الَسمه
ِ
نُُْكْ تهاَلَوتَُه ا ْ َولَُُكْ َومه مْيَ يله  َولهَساِهره فهُر للَا الَْعظه

 
ِ
َتْغفهُرْوُه ا هْنُْم َواْلَْمَواته فَاس ْ نَاته اْلَْحيَاءه مه نهْيَ َوالُْمْؤمه ْيَ َوالُْمْسلهَماته َوالُْمْؤمه َ الُْمْسلهمه ُه ُهَو الَْغُفْوُر ن

مْيُ   .الَرحه
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 خطبة كدوا

ه  َ َدَن  4الَْحْمُد َّلله ي ه ، َوَأْشهَُد َأَن س َ َّل للُا َوْحَدُه َّل ََشهيَْك َلُ
ِ
َلَ ا
ِ
ًدا َكثهرًيا مََكَ َأَمَر. َأْشهَُد َأن ل  ا مَحْ

ْ َواَبرهْك عََل  . اللَهَُم َصل ه َوَسل ه يَنَا ُمَحَمًدا َعْبُدُه َوَرُسْوُلُ نَ  َونَبه ده ي ه ه َوَأْْصَ  5ُمَحَمد   س َ ابههه َوعََل أ له

. ْيَ عه تَُقْوا للاَ  َأْْجَ ! اه َباَد للاه َأَما بَْعُد، فَيَا عه
6 . ْيَ قه  َوُكْونُْوا َمَع الَصاده

  
 ،درمحيت للا ڠي قوم مسلمي

 ڠي ،ةمجلاعاو  ةس نال  اهلا سالمية  عقيدة دڤك تݢوه برڤݢڠ رڬا ڤارا جامعه روڽم  ربمن

 نرب توروتم  كيت هاري اين. دكڤ ڠڬهي ،عيدان اتب تْصاب ،ملسو هيلع هللا ىلصرسول للا منجادي وارينث

 .نسدڠن للا دان سسام ماء كيت وبوڠن ابءيقه الجاݢبرڤسن، 
 

س تقامة مالکوکن ٢معمورکن رومه   .صالة فرض برجامعه عباده، تراواتماڽ للا دڠن ا 

سسيبوق  ڤونو الاو ساكيت. كتيك ّلڤڠ ماهوڤون مسڤيت، صيحت ااتوڤون ديريكنهل صالة

 ءوڠنن كيت منداڤت مودهن-موده تيڠݢلكن صالة. اكيل-ساكيل هلجاڠن ،بكرجا كيت مان

     .أأخريةددنيا دان د ،للا
 : اَل عَ تَ  للاُ  الَ قَ 

 يب ىب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 

ْبَراهه 
ِ
مْيَ مْيَ َوعََل أ له اللَُهَم َصل ه عََل ُمَحَمد  َوعََل أ له ُمَحَمد  مََكَ َصلَْيَت عََل ا ْبَراهه

ِ
ْك عََل ُمَحَمد  َواَبره  ا

مْيَ  مََكَ اَبَرْكَت   أ له ُمَحَمد  َوعََل  ْبَراهه
ِ
ْ  عََل ا مْيَ يفه ْبَراهه

ِ
ْيدٌ  َوعََل أ له ا ْيٌد َمجه نََك مَحه

ِ
ْيَ ا  .الَْعالَمه

 

ْيَ َوالُْمْسلهَماته  نهْيَ والُْمؤْ  7اللَُهَم اْغفهْر لهلُْمْسلهمه ْم َوالُْمْؤمه ه ْم َوَأل هْف بَْيَ ُقلُْوهبه ه ، َوَأْصلهْح َذاَت بَيهْنه نَاته مه

ََّله َرُسْوله للا ْْتُْم عََل مه مْكََة َوثَب ه يَْماَن َوالْحه
ِ
ُم اّْل ه ْ ُقلُْوهبه  .ملسو هيلع هللا ىلصَواْجَعْل يفه

 

                                                           
 ممجي للا 4

  صلوات كأتس نيب محمد ملسو هيلع هللا ىلص 5
 واصيت تقوى 6
 دعاء قوم مسلمي 7
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.اللَُهَم َأعه  ْيَ .اّْل سالم  اللَهَُم انُْصه  َز اّْل سالم َوالُْمْسلهمه ْيَ عَاَة َوالْ  اللَُهَم انُْصه  َوالُْمْسلهمه ْيَن.الُّ ده  ُمَجاهه

ْيَ يفه اللَُهَم انُْصه  ي اّْل سالم َوالُْمْسلهمه ْ ُك ه ويف  ،روْ يغُ وْ لُ اويف  ،فَلَْسطه .ُك ه َماَكن  َويفه   َزَمان 
 

رسات  ،مسلمي دان مسلامت، مؤمني دان مؤمنات سلوروه قوم امڤونيهل دوسا للا، اي

 . ّلرڠمنويهن ڤرينْتمو دان منجاءوملقسانک اكيم اونتوق ،هدايه دان عناهيموكورنياكنهل 
 

 ليندوڠيهل. وقفة عباد ة داننکن تونتوتن زاكامو يڠ ملقسمهبا-باهيدوڤ مه  برکتيهلاي للا، 

 .ککفورن ڤدمريك در  كفقرين يڠ برڤنجڠن، دان جاءوهكنهل درڤدفقراء دان مساكي  ݢولوڠن
 

درڤد بالء  اڠاكو جاءوهيهل نݢارا اكيم، اڠاكو ڤلهيارال نݢارا مليس يا يڠ ترچينتا اين، اي للا

 ادوانڤرڤ دان سايڠ اكس يه راس اتمنكنهل فتنة دان خيانة.، هارا-، هورووابق ڤڽاكيت، بنچان

 سڤنجڠ زمان. هباݢيا دان معمور ،جسهتا امان هيدوڤ داڤت اكيم دڠڽن مسوݢ ،اكيم دانتارا
 

ا ڤدوک رسي يول توفيق دان هداهيمو ترهادڤ راج اكيم، دويل يڠ هما مللا، کورنياکنهل اي 

الرضوان، سلطان نزرين معز الين شاه ابن املرحوم سلطان أأزلن حمب  سلطان ڤرياق دار

الرضوان توانکو زارا سالمي رسات قرابة  دان راج ڤرمايسوري ڤرياق دار ،ل الين شاه املغفور

 .سلوروه رعيت جالت داندراج 
 

نَا عََذاَب النَاره  نًَة َوقه َرةه َحس َ نًَة َويفه اْل خه نَْيا َحس َ  َربَنَا أ تهنَا يفه الُّ
 

ي الُْقْرََب َويهَْنَى  َعنه الَْفْحَشاءه َوالْمُ  يَْتاءه ذه
ِ
لَْعْدله َواْلأهْحَسانه َوا َن للَا يَأُْمُر ابه

ِ
، ا َباَد للاه َكره نْ عه

ُظُُكْ لََعلَُُكْ تََذكَُرْوَن.َوالَْبْغيه  هه يَزهْدُُكْ َواسْ فَاْذُكُروْ  يَعه مْيَ يَْذُكْرُُكْ َواْشُكُرْوُه عََل نهَعمه أَلُْوُه ا للَا الَْعظه

، َوللُا يَْعَلُ َما تَْصنَُعْوَن. ْكُرللاه َأْكرَبُ ُُكْ َوَله ه يُْعطه ْن فَْضهله  مه


