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ڤنچڬهن داده برموال دري رومه
اڬينسي انتيداده كبڠسأن
سمڤنا هاري انتيداده كبڠساءن 7102
( 01مچ 7102م  00 /جمادي األخير 0418ه)
سنَا
ُوب ِإلَيْه ِ ،وَنَع ُوذ ُ ب ِاللّٰه ِ م ِنْ ش ُر ُورِ أَ نْف ُ ِ
ِإ َّن الحم َْد َ لِلّٰهِ ،نَحْمَد ُه ُ وَنَسْت َع ِي ْنُه ُ وَنَسْتَغْف ِر ُه ُ وَنَت ُ
شدًا.
تجِد َ لَه ُ وَل ًِّيا م ُ ْر ِ
ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِ اللّٰه ُ فَه ُو َ المُهْتَدِ وَم َنْ يُضْ لِلْ فَلَنْ َ
وَسَي ِئ َ ِ

سو ْلُه ُ ،ا َ َّلله َُّم
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن مُح ََّمد ًا عَبْد ُه ُ وَر َ ُ
أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّلا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ ل َا شَرِي ْ َ
َل وَسَل ِ ْم عَلَى نَب ِيِنَا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آلِه ِ وَصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِدَعْوَتِه ِ ِإلَى يَو ْ ِم الد ِيْنِ.
ص ِ
ي بتَِقْو َى اللّٰه ِ وَطَاع َتِه ِ لَع َ َّل ك ُ ْم تُفْلِحُونَ.
صيْك ُ ْم وَن َ ْفس ِ ْ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللّٰه ِ ،ا َِّتقُو ْا اللّٰهَ ،ا ُ ْو ِ

ﭧﭨ ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰ
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماريله كيت منيڠكتكن كإيمانن دان كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن
مالكوكن سڬاال سوروهنڽ دان منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ .سموڬ كيت منداڤت
كبهاڬياءن هيدوڤ ددنيا دان أخيرة.
برسمڤنا دڠن سمبوتن هاري انتيداده كبڠساءن يڠ دسمبوت ستياڤ تاهون ،مك
ميمبر ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة يڠ برتاجوق ” :ڤنچڬهن داده برموال دري
رومه“.
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سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
اهلل سبحانه وتعالى تله منچيڤتاكن مأنسي دڠن سباءيق-باءيق كجادين.
منجاديكن مأنسي هيدوڤ برڤاسڠ-ڤاسڠن ،دري كالڠن لالكي دان ڤرمڤوان .درڤد
هوبوڠن ڤركهوينن ترسبوت ،مك الهيرله ذورية يڠ منجادي كتورونن دان ڤواريث باڬي
ڬينراسي اكن داتڠ .انق٢اداله انوڬره دان أمانه تربسر اهلل سبحانه وتعالى كڤد ستياڤ
ايبو باڤ .اوليه ايت ،منجادي تڠڬوڠجواب باڬي ايبو باڤ اونتوق ممستيكن انق٢مريك
دأسوه دڠن ڤنوه كاسيه سايڠ دان منداڤت ديديقن يڠ سمڤورنا.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة التحريم ،اية :6
ﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠ ﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦ
ﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
مقصودڽ” :واهاي اورڠ٢يڠ برإيمان ،ڤليهاراله ديري كامو دان كلوارڬ كامو
دري نراك يڠ باهن ٢بكرڽ اداله مأنسي دان باتو برهاال ،نراك ايت دجاڬ دان دكاول
اوليه ڤارا مالئكة يڠ كاسر ،بڠيس اليننڽ ،مريك تيدق مندرهاك كڤد اهلل ترهادڤ
ستياڤ ڤركارا يڠ دڤرينتهكنڽ كڤد مريك ،دان مريك ڤوال تتڤ ستيا ملقساناكن سڬاال
يڠ دڤرينتهكن“.
باڬي منجالنكن تڠڬوڠجواب اونتوق منجاڬ انق ،٢ايبو باڤ سهاروسڽ ملواڠكن
لبيه ماس ترهادڤ انق٢دان جاڠن تراللو برسيكڤ سمبيل ليوا هيڠڬ ممبياركن
انق٢ممبوات هالوان دان چارا هيدوڤ سنديري .ايبو باڤ ڤرلو ڤكا ،ممنتاو دان
مڠمبيل تاهو سڬاال ڤرمسئلهن انق ،بوكن سهاج سماس مريك برأد درومه ،تتاڤي جوڬ
كتيك دلوار رومه .ترماسوقله حال يڠ بركاءيتن دڠن سياڤا مريك بركاون دان كماناكه
تمڤت اكتيۏيتي مريك سماس برياضة اڬر مريك تيدق ترڤڠاروه دڠن اكتيۏيتي ليار
سهيڠڬ ترجروموس ككنچه ڤناڬيهن داده.
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سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
سالءين ايت ،كريسيس رومه تڠڬ جوڬ مروڤاكن فكتور ڤڽومبڠ كڤد مسئله
ترسبوت .اي ممبريكن كسن يڠ مندالم ترهادڤ انق .٢مريك اكن مڠمبيل جالن يڠ ساله
اونتوق ملڤسكن تكنن ڤراساءن .ددالم كأداءن اين ڤڠاروه راكن سبايا لبيه قوات درڤد
ڤڠاروه ايبو باڤ .سهيڠڬ انق ٢لبيه ممڤرچاياءي كاون٢بربنديڠ دڠن ايبو باڤ.
اخيرڽ ،مريك تيواس سهيڠڬ مالكوكن ڤركارا ٢يڠ ساله دسيسي اوندڠ٢دان
دموركاءي اوليه اهلل سبحانه تعالى.
مڽدري حقيقة اين ،مك ميمبر ڤد هاري اين ايڠين منكنكن ببراڤ لڠكه
ڤنچڬهن يڠ مستي دلقساناكن اوليه ايبو باڤ باڬي مڠيلقكن انق٢ترليبت دڠن
ڤڽالهڬوناءن داده :
ڤرتام :ممبريكن ديديقن اڬام يڠ سمڤورنا
ستياڤ انق واجب دبريكن ديديقن اڬام يڠ سمڤورنا سجق كچيل الڬي .انق٢يڠ
تيدق دديديق دڠن اڬام يڠ سمڤورنا تيدق داڤت ممبيذاكن انتارا ڤربواتن يڠ باءيق دان
ساله .ڤمنتاون يڠ برتروسن اوليه ايبو باڤ ترهادڤ ڤڠعملن اڬام انق٢اكن ممبنتوق ساتو
بينتيڠ يڠ كوكوه باڬي منڤيس ڤڠاروه ڤناڬيهن داده ترهادڤ انق .٢ايبو باڤ جوڬ واجب
ممستيكن انق٢مريك داڤت ملقساناكن عبادة دڠن سمڤورنا ترأوتام صالة ليما وقتو.
دالم سبواه حديث رواية إمام ابن ماجه رحمه اهلل درڤد عمرو بن شعيب بركات،
رسول اهلل ﷺ برسبدا :

سب ِْع سِنِينَ وَاضْرِبُوه ُ ْم عَلَيْهَا وَه ُ ْم أَ ب ْنَاء ُ عَشْرٍ
صلاة ِ وَه ُ ْم أَ بْنَاء ُ َ
مُرُوا أَ ْولاد َك ُ ْم ب ِال َ
وَفَرِقُوا بَيْنَه ُ ْم فِي ال ْمَضَاج ِِع.

برمقصود ” :ڤرينتهله انق٢كامو سوڤاي منديريكن صالة كتيك برأوسيا توجوه
تاهون دان ڤوكول له مريك كران منيڠڬلكن صالة كتيك برعومور سڤولوه تاهون دان
اسيڠكنله تمڤت تيدور دأنتارا مريك لالكي دان ڤرمڤوان“.
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كدوا :منجالينكن هوبوڠن ككلوارڬاءن يڠ ايرت
هوبوڠن يڠ باءيق اتاو جالينن يڠ ايرت انتارا اهلي كلوارڬ ڤرلوله سنتياس دسماي
اڬر انق٢منداڤت سڤنوه ڤرهاتين درڤد ايبو باڤ .اين داڤت منچڬه انق٢درڤد ترليبت
دڠن ڤركارا ٢نيڬاتيف ترماسوق ڤڽالهڬوناءن داده .جاديله راكن ترباءيق كڤد انق٢
دان دڠرله لواهن ڤراساءن مريك .سسوڠڬوهڽ تڠڬوڠجواب ممبنتوق دان منديديق
انق٢بوكن سواتو كرجا يڠ موده دان سيڠكت تتاڤي اي ممرلوكن ماس ،ڤرهاتين دان
كصبرن ايبو باڤ دالم ممستيكن انق٢منجادي انسان يڠ سمڤورنا دان ترهيندر درڤد
سڬاال ڤربواتن يڠ دموركاءي اهلل.
كتيڬ  :كنالي راكن انق٢
ايبو باڤ ڤرلو مڠتاهوي دڠن سياڤا انق٢مريك بركاون .سام اد سوقتو دسكوله
ماهوڤون ڤون سوقتو دلوار ڤرسكولهن .ايبو باڤ موڠكين سيبوق دڠن ڤكرجاءن دري
ڤاڬي هيڠڬ كڤتڠ ،سوكر اونتوق مڠتاهوءي سموا اكتيۏيتي سهارين انق .٢سچارا
تيدق لڠسوڠ ،ايبو باڤ داڤت مڠيلقكن سسواتو يڠ تيدق باءيق برالكو كڤد انق.٢
كأمڤت  :سنتياس مندعاءكن انق٢دڠن كباءيقن
دعاء اداله سنجات باڬي اورڠ ٢إسالم .اوليه يڠ دمكين ،منجادي تڠڬوڠجواب
ايبو باڤ سنتياس مندعاءكن سڬاال كباءيقن اونتوق انق .٢كران دعاء ايبو دان باڤ
اداله دعاء يڠ مستجب يڠ سنتياس دڤركننكن اهلل سبحانه وتعالى .موهونله كڤد اهلل اڬر
انق٢منجادي سأورڠ يڠ برأخالق باءيق دان بودي ڤكرتي يڠ موليا سرتا ترڤليهارا درڤد
سبارڠ عناصير٢نيڬاتيف.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة الفرقان اية : 47
ﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮ ﮯﮰ
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برمقصود ” :دان جوڬ مريك يڠ بردعاء دڠن بركات :واهاي توهن كامي ،بريله
كامي برأوليه دري استري٢دان ذورية كتورونن كامي ڤركارا٢يڠ مڽوكاكن هاتي
مليهتڽ ،دان جاديكنله كامي إمام ايكوتن باڬي اورڠ يڠ ﴿ماهو﴾ برتقوى“.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
مڠأخيري خطبة ،ماريله كيت رنوڠي ببراڤ كسيمڤولن درڤد خطبة ڤد هاري
اين:
ڤرتام :انق٢اداله أمانه دان منجادي تڠڬوڠجواب ايبو باڤ اونتوق ممستيكن
مريك منداڤت ديديقن اڬام يڠ سمڤورنا.
كدوا :جاديله راكن ترباءيق كڤد انق٢دان دڠرله لواهن ڤراساءن مريك اونتوق
ممستيكن انق ٢منجادي انسان يڠ سمڤورنا دان ترهيندر درڤد سڬاال ڤربواتن يڠ
دموركاءي اهلل.
كتيڬ :كڬاڬلن ايبو باڤ ملقساناكن تڠڬوڠجواب بوليه ممباوا كسن بوروق كڤد
ماس دڤن انق ،٢عقيبة ترڤڠاروه دڠن بندا٢نيڬاتيف ترماسوق ڤڽالهڬوناءن داده.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة الطور ،اية :12
ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
برمقصود ” :دان اورڠ٢يڠ برإيمان يڠ دتوروت اوليه ذورية كتوروننڽ دڠن
كأداءن برإيمان ،كامي هوبوڠكن ﴿هيمڤونكن﴾ ذورية كتوروننڽ ايت دڠن مريك ﴿ددالم
شرڬ﴾ ،دان كامي ﴿دڠن ايت﴾ تيدق مڠورڠي سديكيتڤون دري ڤهاال عمل٢مريك،
تياڤ٢سأورڠ مأنسي ترإيكت دڠن عمل يڠ دكرجاكنڽ“.
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َات وَالذِكْر ِ
ن الآي ِ
ن ال ْعَظِي ْم ِ،و َنَف َعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا ف ِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ اللّٰه ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ

ل م ِنِي وَمِنْك ُ ْم تِلَاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
السمِي ُع ال ْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،وَتَق ََّب َ
الْح َ ِ
ل قَو ْل ِ ْي هََٰذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ اللّٰه َ
ات ،الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم
ات ،وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
ال ْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َكُمْ ،وَلِس َا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ
وَالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ ال ْغَفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
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خطبة كدوا 
الظالِمِيْنَ ،و َ َّ
الصالِ ح ِيْنَ ،وَال ْع َاق ِب َة ُ ل ِل ْم َُّتق ِيْنَ ،وَل َا ع ُ ْدوَانَ ِإ َّلا عَلَى َّ
الْحم َْد ُ ِلله ِ وَل ِ ِي َّ
الصل َاة ُ

السل َام ُ عَلَى ِإم َا ِم ال ْمُرْسَلِيْنَ ،وَقُدْوَة ِ َّ
و َ َّ
صحَابِه ِ وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم
س أَ جْم َع ِيْنَ ،وَعَلَى آله ِ وَأَ ْ
النا ِ
ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِي ِن.
ب ِِإحْ سَا ٍ

ك الْح َُّق ال ْمُبِينُ ،وَأَ شْهَد ُ َّ
أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإل َٰـه َ ِإ َّ
أن
ك لَه ُ ،ال ْمَل ِ ُ
لا الله ُ وَحْد َه ُ لا َ شَر ِي ْ َ
سو ْلُه ُ ،صَادِقُ ال ْوَعْدِ ا ْلأَ م ِينِ.
سَيِد َنَا مُح ََّمدًا ع َبْد ُه ُ وَر َ ُ

الصادِق ِي ْنَ ،وَح َافِظُو ْا عَلى َ َّ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهِ ،ا َِّتقُو ْا الله َ وَكُونُو ْا م َ َع َّ
الطاعَة ِ
ضوْرِ ا ْلجم ُ ْعَة ِ م َ َع المُصَل ِينَ.
ح ُ
وَ ُ

ميمبر مڽرو اڬر ڤارا جماعه سكالين مڠهولوركن صدقه جارية كڤد تابوڠ ٢يڠ
دسدياكن باڬي توجوان ملقساناكن اكتيۏيتي ٢ڤڠعمارهن رومه اهلل سبحان وتعالى اين.
سه ِ وَث ََّنى بِمَلائ َِكَتِه ِ ال ْمُق ََّر بِينَ.
وَاع ْلَمُو ْا أَ َّن الله َ سُب ْح َانَه ُ وَتَع َالَى أَ مَرَك ُ ْم ب ِأَ ْمر ٍ ب َد َأَ ف ِيْه ِ بنِ َ ْف ِ
ل الله ُ تَع َالَى مُخ ْبِر ًا وَآم ِرًا ب ِال ْمُؤ ْم ِنِيْنَ :
فَق َا َ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀ
ص َّلي ْتَ عَلَى سَي ِدِنَا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ
ل سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ كَمَا َ
ل عَلَى سَي ِدِنَا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آ ِ
ا َ َّلله َُّم َ
ص ِ

ل سَي ِدِنَا مُح ََّمدٍ كَمَا بَارَكْ تَ
ك عَلَى سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آ ِ
ل سَي ِدِن َا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ و َب َارِ ْ
وَعَلَى آ ِ
مج ِيْدٌ.
ل سَي ِدِنَا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ فِي ال ْع َالم َي ِْنَ ِإ َّن َ
عَلَى سَي ِدِن َا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ وَعَلَى آ ِ
ك حَمِيْدٌ َ
7
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ن الأَ ْر بَعَة ِ الخل َُف َاء ِ َّ
ض َّ
ن سَاد َاتنَِا أَ ب ِ ْي بَكْر ٍ وَع ُم َر َ وَعُثْم َانَ وَعَل ِِي،
شدِي ْ َ
الرا ِ
ار َ
الله َُّم ع َ ِ
وَ ْ
الصح َابَة ِ و َ َّ
ل بَي ْتِه ِ وَق َرَابَتِه ِ وَسَا ئِر ِ َّ
التاب ِع ِينَ وَم َنْ
اج نَب ِي ِنَا المُط ََّهر َ ِ
ات وَع َنْ أَ ه ْ ِ
وَع َنْ أَ زْو َ ِ
حم َ َّ
الرا ِحم ِينَ.
ك يَا أَ ْر َ
ض ع ََّنا ب ِرَحْمَت ِ َ
ار َ
تَبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ سَا ٍ
ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِيْنِ .و َ ْ

َّ
ات.
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَالأَ مْو َ ِ
ات وَالمُؤْم ِنِي ْنَ وَالمُؤْم ِن َ ِ
الله َُّم ا ْغفِر ْ لِل ْمُسْل ِمِي ْنَ وَالمُسْل ِم َ ِ

و َأَ يِدِ َّ
ك نَا ك باوه
ق وَال ْهِد َايَة ِ مُد َب ِر َ هَذِه ِ ال ْبِلَادِ ال ِْإسْ لَام َِّية ِ م َل ِ َ
الله َُّم ب َِّالتو ْف ِي ْ ِ

دولي يڠمها مليا سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ك 51-سلطان
محمد ك.1-
الله َُّم أَ طِلْ عُم ْر َه ُ م ُصْ لِح ًا لِل ْم ُو ََّظف ِيْنَ و َ َّ
َّ
الرع َِّية ِ وَال ْب ِلَادِ ،و َبلَ ِ غْ مَق َا ِ
صد َه ُ

الرشَادَِّ .
ق ال ْهُد َى و َ َّ
الله َُّم اجْ ع َلْ م َالِيْز ِي َا وَسَا ئ ِر َ بِلاَدِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ طَي ِب َة ً
لِطَرِ ي ْ ِ

آم ِن َة ً م ُ ْطم َئ َِّنة ً َّرخ َِّية ً ،ي َا رَؤ ُوف ب ِال ْع ِبَادِ.

َّ
ن وَحِيْنٍ ،وان ْصُرْ م َنْ نَصَر َ الد ِينَ،
الله َُّم أَ ع َِّز ال ِْإسْ لَام َ وَال ْمُسْل ِمِيْنَ ف ِ ْي ك ُِل مَك َا ٍ

ل كَل ِمَت َ َ
وَاخْذ ُلْ م َنْ خَذ َ َ
ل ال ْمُسْل ِمِيْنَ ،وَأَ ع ْ ِ
ك ِإلَى يَو ْ ِم الد ِيْنِ ،وَد َم ِْر أَ عْد َاءَك َ أَ عْد َاء َ
الد ِينِ.

يا اهلل ،اڠكاوله توهن يڠ مها ڤموره دان مها ڤڽايڠ ،كامي برشكور دأتس سڬاال نعمت
دان رحمة يڠ اڠكاو كورنياكن ،بريله هدايه دان ڤتونجوق كڤد كامي دان
ڤميمڤين٢كامي ،كوكوهكنله ڤرڤادوان انتارا كامي ،ساتوكنله هاتي٢كامي دأتس
جالنمو ،ڤرمودهكنله سڬاال اوروسن كامي ،تمبهكنله كامي دڠن علمو يڠ برمنفعة،
سوبوركنله جيوا كامي دڠن اخالق يڠ موليا ،ڤيمڤينله كامي كجالن يڠ اڠكاو ريضاءي،
8
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تڬوهكنله إيمان كامي دالم منمڤوهي سڬاال ميهنه دان اوجينمو ،ككالكنله كأمانن،
كسالمتن دان كسجهتراءن نڬارا كامي مليسيا يڠ سداڠ مڠهادڤي كتڬڠن هوبوڠن
ديڤلوماتيق دڠن كوريا اوتارا سرتا بريله كموداهن كڤد رعيت مليسيا اڬر داڤت
كمبالي كتانه اير .سموڬ كونفليك اين داڤت دسلسايكن دڠن باءيق.
اب.
ك رَحْم َة ً ِإ َّن َ
ر َ َّبنَا لا َ تُز ِ ْغ قُلُوبَنَا بَعْد َ ِإ ْذ هَد َي ْتَنَا وَه َْب لَنَا م ِن لَّدُن َ
ك أَ ن ْتَ ال ْو ََّه ُ

ر َ َّبنَا آتنَِا فِي ُّ
َاب َّ
النارِ.
خرَة ِ َ
حسَن َة ً وَفِي الآ ِ
الدن ْيَا َ
حسَن َة ً وَق ِنَا عَذ َ
عِبَاد َ اللهِ،

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
فَا ْذك ُر ُْوا الله َ ال ْعَظِي ْم َ ي َ ْذكُر ْكُمْ ،وَاشْ ك ُر ُوه ُ عَلَى ن ِعَمِه ِ يَزِدْكُمْ ،وَاسْ أَ لُو ْه ُ م ِنْ ف َضْ لِه ِ
يُعْطِك ُ ْم وَلَذِك ْر ُ الله ِ أَ كْ ب َر ُ ،وَالله ُ يَعْلَم ُ م َا تَصْ ن َع ُونَ.
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