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اَلْ َح ْم ُد لِلَّ ِه الْقَائِل:

َ َِ ََٓ
ُ
ََ َُ َ َ
وح ۡمِن ۡأمرِ ۡر ِّب ۡوماۡ
وح ۡق ِل ۡٱ ُّلر ُۡ
ك ۡ َع ِن ۡٱ ُّلر ِۡ
سۡلون ۡ
وي
ُ
ا َ ا
ِ
ُ
َ
ِ
أوت ِيتمۡمِنۡٱلعِل ِۡمۡإَِّلۡقلِيٗلۡۡ٨٥اَ ْش َه ُد اَ ْن لآ ال ٰ َه اِلآ َّ اللَّ ُه

َو ْح َد ُه لآ َ شَ ِر ْيكَ لَ ُهَ ،واَ ْش َه ُد اَ َّن َس ِّي َدنَا َونَبِ َّي َنا ُم َح َّمدًا
َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْولُ ُه.
اَللَّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َو َبارِ ْك َعلَى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َخا َتمِ
ا ْلآَنْبِ َيا ِء َوالْ ُم ْر َسلِ ْي َن َو َع َلى الِ ِه َو َص ْحبِ ِه َا ْج َم ِع ْي َن.
اَ َّما َب ْعدُ،
َف َيا ِع َبا َد اللَّ ِه ،اِتَّقُوا اللَّ َه ،اُ ْو ِص ْي ُك ْم َواِ َّيا َي بِ َت ْق َوى اللَّ ِه،
َف َق ْد فَا َز الْ ُم َّت ُق ْونََ ،و َت َز َّو ُدوا فَ ِا َّن َخ ْي َر ال َّزا ِد ال َّت ْق َوىَ ،واتَّقُوا
اللَّ َه َيا اُولِى ا ْلآَلْ َب ِ
اب لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُحونَ.
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سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله سكالين،
سااااااي برڤساااااان كيد ديري سااااااي دان توان-توان،
برساااااااا -ساااااااا كيك تيتكتكن كتقواءن كيد الله
ساااابحانه وتعالى دڠن منطاعتي سااااڬالآ ڤرينتهڽ دان
منيتڬلكن سڬالآ لآرڠنڽ .سسوڠڬوهڽ كبهاڬياءن
ددنيا دان كسااااا هتراءن داخيرة ترلتق ڤد سااااا اءوه
مانكه ايمان دان تقوى سااااساااااورڠ مساااالم .تاجوق
خطبة جمعة ڤد هاري اين اياله " :عمور نعمة ڤاليڠ
برهرڬ".
حاضيرين سيدڠ جماعه سكالين،
اوچاڤن "مودا هاڽ ساااكالي" بياساااا كيك دڠر درڤد
مولوت اورڠ مودا يڠ داهڬاكن هيبورن .سااااوله-اوله
3

ماس مودا هاڽ له اونتوق هيبورن ،ت ياد ماس اونتوق
عباده .اوليه ايك تيدق حيران راماي انق مودا كيني
ترجبق دالم مسااهله سااوسااياي ساايرتي ڤناڬيهن داده،
ڬ الآ رمييك ،برزنا دان ساااااااباڬايڽ .سااااااامواڽ
دلآكوكن اونتوق برسااارونوق دان برساااوك-ساااوك .اد
ڤولآ يڠ ساااااااوك ممبواڠ ماس دڠن برهيبور .هيبورن
تيدق ساله ،تتاڤي ڤرلو اد باتسڽ .سايڠ سكالي ماس
مودا دبذيركن بڬيتو سهاج.
سيدڠ جماعه يڠ دكاسيهي،
عمور كيك سااماكين هاري سااماكين منيتكك .بي

عمور منيتكك ،اجل ساااماكين دكك" .رومه كات
ڤرڬي ،قبور كات ماري" .براڤ راماي اهلي كلوارڬ
كيك ،اتاو راكن-راكن يڠ ڤد تاهون ليس مڽمبوت
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هاري راي برساااا -ساااا  ،تتاڤي ڤد تاهون اين ساااوده
تياااااد؟ براڤ راماااااي جوڬ راكن-راكن كيااااك يڠ
صاايحك توبوه بادن ،تيبا-تيبا ڤرڬي منيتڬلكن كيك
عقيبة ڤڽاكيك ماهوڤون كمالتن؟ براڤ راماي رماج
دان كانق-كانق يڠ منيتڬل دنيا ڤد اوسيا مودا .اجل
كماتين اداله سااااواتو كتتين يڠ تله دتنتوكن الله .اي
تيدق اكن برڬن ق والآوڤون سااااااساااااااعك .جاڠنله
كيك سااتك عمور ماساايه مودا ،اجل ماساايه جاءوه.
سباڬاي ساورڠ م سلم ،كيك ڤرلو سنتياس بر سديا
متهادڤي كماتين .فرمان الله سااااااابحانه وتعالى دالم
سورة المنافقون ،ايات  10دان :11

اَ ُعو ُذ بِاللَّ ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم
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ََ ُ
ا َ َ َ َٰ ُ ِ َ َ َ َ َ َ َ ُ
كمُۡ
وأنفِقواۡ ۡمِن ۡما ۡرزقنكمۡمِنۡقب ِل ۡأن ۡيأ ِِت ۡأحد
َ ُ َ َ ُ َ َ ِ َ َ ٓ َ ا َ ٓ َ ٰٓ َ َ َ
ََ ا ا َ
يبۡفأصدقۡ
ٱلمو ۡ
تۡفيقولۡر ِ
بۡلوَّلۡأخرت ِِنۡإَِلۡأج ٖلۡقرِ ٖ
ََ ُ ِ َ ا
ََ َُ ِ
ّللۡ َنف ًساۡإ َذ َ
َ
خ َرۡٱ ا ُۡ
اۡجآءَۡ
َٰ
ح ۡ
يۡۡ١٠ولنۡيؤ ِ
وأكنۡمِنۡٱلصل ِ ِ
ِ
َ َ ُ َ َ ا ُ َ ُ ُۢ َ َ َ ُ َ
ّللۡخبِيۡبِماۡتعملونۡۡ١١
ۚۡوٱ ۡ
أجلها ۡ

سيدڠ جماعه سكالين،
اس

متاجر كيك ببراڤ عمالن يڠ ممبريكن ڤاه

برتروسن .اي واجر اونتوق كيك سموا ربوت دان
عملكن كران اي من ن يكن ڤهالآ والآوڤون سسوده
كيك ماتي .سبدا نبي ﷺ دالم حديث صحيح رواية
مسلم درڤد ابو هريرة مڽبوت:

َ ُ ا
ََ
َ ٌَ
َ َ َ ُ َ َ َ
ۡص َدقةۡ
ۡءاد َۡم ۡانق َط َع ۡع َمل ُه ۡإَِّل ۡمِن ۡثٗل ٍث
إِذاۡمات ۡابن
َ
عل ٌمۡيُن َت َف ُعۡبه َِۡو َو َ ٌَل َ
َجار َي ٌة َ
وۡل.
ۡصال ٌِحۡيَد ُع ُۡ
ۡ
ۡو
ِ
ِ
ِ

مقصودڽ:
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"اڤابي ساورڠ انق ءاد ماتي ،مك ترڤوتوسله عملڽ
كچوالي تيڬ ڤركارا :صدقه جارية ،علمو يڠ
برمنفعة ،دان انق صالح يڠ مندوعاءكنڽ".
ڤرتا  :صدقه جارية.
راماي علماء منشرحكن مقصود صدقه جارية دالم
ف .اين كران
حديث ترسبوت سباڬاي عملن َو َق ْ
عملن وقف من ن يكن ڤهالآ برتروسن .ڤد ماس
كيني باڽق ڤلواڠ وقف يڠ ترسديا .اوميامڽ وقف
ڤمبيناءن مس د ،هرتا بندا دالم مس د ،سكوله دان
سباڬايڽ .س ڬي هرتا وقف ترسبوت ماسيه
دڬوناكن ،دڠن نية عباده دان اخ ص كران الله،
مك ڤهالآڽ اكن سنتياس سمياي اونتوق كيك .والآو
باڬايماناڤون منبر ايتين متيتتكن جماعه اڬر ممبوات
7

سيمقن دڠن م ليس اڬا اس

باڬي ممستيكن

ڤروڬرا وقف ترسبوت بنر-بنر وجود دان بوكن
ڤنييوان .اين سوڤاي صدقه ترسبوت بنر-بنر ممبري
منفعة كيد اينديۏيدو دان توجوان يڠ دتتيكن.
كدوا :علمو يڠ برمنفعة.
علمو اڬا يڠ برمنفعة ڤرلو دكوڠسي دڠن اهلي
كلوارڬ ،راكن-راكن دان اورڠ اس  .اونتوق
مڽميايكن علمو اڬا  ،سساورڠ تيدق ڤرلو من ادي
استاذ .چوكوڤ سقدر مڽميايكن علمو يڠ
دكتاهويڽ .دالم حديث ،نبي ﷺ مڽوروه كيك
مڽميايكن علمو والآوڤون ساتو ايات .سهوبوڠن
ايك ،كهيدوڤن اما النووي رضي الله عنه واجر
دجاديكن تلدان .باڽق سومبتن علمو يڠ دتيتڬلكنڽ.
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والآو ڤون عمورڽ سيتكك ،نامون خزانه علموڽ امك
بسر دان سوده ڤستي منداڤك ڬن رن برتروسن.
اڤابي اورڠ لآءين برعمل دڠن علمو يڠ كيك
سميايكن ،مك ڤهالآڽ سمياي كيد كيك سلما مان
مريك برعمل دڠنڽ .تتاڤي هاروس جوڬ دايتك،
جك اڤ يڠ دسميايكن تيدق بنر ،دان كيك تاهو
دان ميقينيڽ ساله ،مك دوسا عمالن اورڠ ترسبوت
جوڬ اكن سمياي كيد كيك.
الس َك ْن َدرِ ْي دري
ممتيق كات-كات اِ ْب ُن َع َطا ِء اللَّ ِه َّ
كتاب ِ
الح َكا ْ يڠ برمقصود:

"كادڠ عمور برلتسوڠ ڤن ڠ نامون منفعة كورڠ.
كادڠ ڤولآ عمور برلتسوڠ ڤينديق نامون منفعة
مليميه".
9

كتيڬ :دعاء انق يڠ صالح.
انق-انق اوميا كاءين ڤوتيه يڠ منوڠڬو اونتوق
دچورقكن اوليه ايبو باڤ .جك كيك منچورقكن
مريك دڠن چورق اس  ،مك انق-انق اينله يڠ اكن
مندوعاءكن كيك كلق .سنتياسله متاجركن انق اڬر
بردعاء اونتوق كيك دڠن دعاء اين:
" َر ِب ا ْغ ِفر لِ ْي َولِ َوالِ َد َّي َوا ْر َح ْم ُه َما َك َما َربَّ َيانِ ْي
َص ِغ ْي ًرا".
مقصودڽ:

"يا الله ،اميونيله كدوا ايبو باڤكو سباڬايمان مريك
منديديقكو سوقتو كچيل".
دالم دعاء اين ،دڤوهون سوڤاي الله متاسيهاني ايبو
باڤ سباڬايمان ايبو باڤ متاسيهاني انق-انق سماس
كچيل .اوليه ايك ،سباڬاي ايبو باڤ ،كيك جوڬ
10

واجر منديديق انق-انق دڠن اجرن اس  ،منون وقكن
چونتوه تلدان يڠ باءيق ،مندعاءكن كباءيقن دان
بربوات باءيق كيد انق-انق .موده-مودهن دڠن دعاء
دان كباءيقن كيك ترهادڤ مريك ،انق-انق اكن
سنتياس متنڠ كيك دان الله ممبوك ڤينتو هاتي مريك
سوڤاي سنتياس مندعاءكن اونتوق كيك.
سيدڠ جماعه سكالين،
متاخيري خطبة اين ،خطيب ايتين منڬسكن تميك
كيك داخيرة ننتي دتنتوكن اوليه كاداءن كيك كتيك
كماتين .جك كيك ماتي دالم كاداءن ُح ْس ُن
ال َخاتِ َم ْة ،يعني ماتي دالم كاداءن يڠ باءيق دان برعباده
كيد الله ،مك باءيقله نصيب كيك سليس كماتين.
تتاڤي جك كيك ماتي دالم ُس ْو ُء ال َخاتِ َم ْة ،يعني ماتي
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دالم كاداءن م كوكن معصية اتاو ِش ِر ْك كيد الله،
مك بوروقله نصيب كيك ننتي.
فرمان الله سبحانه وتعالى دالم سورة ال َّزلْ َزلَ ِة ،ايات 7
دان :8

اَ ُعو ُذ بِاللَّ ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم

َ َ
َ
َ َ َا َ
َ
َ
َ
ا
ُ
َ
َ
َ
ف َمنۡ َيع َملۡمِثقالۡذر ٍةۡخياۡيرۡهۥۡۡۡ٧ومنۡيعملۡمِثقالۡ
َذ ارة ٖ َ اِ
ۡشاۡيَ َرۡهُۥۡۡ ۡ٨

مقصودڽ:

"مك سسياڤا بربوات كباجيقن سبرت ذره ،نسچاي
اكن دليهتڽ ﴿دالم سورت عملڽ﴾ .دان سسياڤا
بربوات ك اهتن سبرت ذره ،نسچاي اكن دليهتڽ
﴿دالم سورت عملڽ﴾".
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ََ
ََ ُ
ار َك ا ُ
بَ َ
ُ َ
ان ۡال َع ِظي ِۡمَ ۡ ۡ ،ونف َع ِِنۡ
ۡاّلل
َۡل ۡولكم ِ
ِۡف ۡالۡقرء ِ
ِ
ََ َ
َ ِ
ُ
الِكر َ
ۡاْلكِي ِم ۡ َوتق ابلۡ
ات و
ِن ۡاآليَ ِۡ
ِإَويااكم ۡب ِ َما ۡفِيهِۡم َۡ
ِ
ََُ اُ ُ َ ا ُ َ ُ َُ ُ َ
ُ
م ِِِن َ
ۡومِنكمۡت ِٗلوت ۡهۡ،إِنهۡهوۡالس ِميعۡالعلِي ۡم .أقولۡقو ِِلۡ
ِ
َ َ ََ َ ُ اَ َ َ ََ ُ
ۡول َِسائرۡال ُمسلِميَۡ
َ
َۡلۡولكم
هذاۡوأستغفِرۡ ۡ
ِ
اّللۡالع ِظيم ِ
ِِ
َ
َ
ۡوال ُمؤمِن ِ َ
ُ
َ
ي َ
ات َ
ۡالحياءِ ۡمِنهمۡ
ات ۡ
ۡوال ُمؤمِن ِ
َوال ُمسل ِ َم ِ
َ َ َ َ َ ُ ُ اُ َُ َُ
ُ
حي ۡمُ.
ا
ۡو ۡ
اتۡفاستغفِروهۡإِنهۡهوۡالغفورۡالر ِ
المو ِ
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ابَ ،واَيَّ َد ُه بِ َن ْص ِر ِه
الْ َح ْم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذي اَن َز َي َعلَى َع ْب ِد ِه الْ ِك َت َ
اب ،اَ ْح َم ُد ُه ُس ْب َحانَ ُه َواَ ْش ُك ُر ُه
َي ْو َ َت َح َّز َب ْك َع َل ْي ِه ا ْلآ َ ْح َز ُ
َابَ ،واَ ْش َه ُد اَن َّلآ اِلَ َه اِ َّلآ اللَّ ُه َو ْح َد ُه
َعلَى َما اَ ْع َطى َواَث َ
ابَ ،واَ ْش َه ُد اَ َّن ُم َح َّمدًا
َلآ شَ رِيكَ لَ ُهَ ،ما َساَلَ ُه َسائِ ٌل َف َخ َ
َاب،
َع ْب ُد ُه َو َر ُسولُ ُه َخ ْي ُر َم ْن َصلَّى َو َصا َ َو ْاس َت ْغف ََر َواَن َ
اللَّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َو َبارِ ْك َعلَى َس ِّي ِدنَا َو َحبِيبِ َنا َونَبِ ِّي َنا
ابَ ،و َسلَّ َم
َوقُ ْد َوتِ َنا ُم َح َّم ٍد َو َعلَى اَلِ ِه َواِخْ َوانِ ِه ا ْلآ َ ْص َح َ
َت ْسلِي ًما َكثِ ًيرا اِلَى َي ْو ِ الْ ِح َس ِ
اب.

اَ َّما َب ْعدُ ،فَ َيا ِع َبا َد اللَّ ِه ،اتَّقُوا اللَّ َه ،اُ ِ
وصي ُك ْم َواِ َّيا َي
بِ َت ْق َوى اللَّ ِه َو َطا َعتِ ِه َو َت َز َّو ُدوا فَ ِا َّن َخ ْي َر ال َّزا ِد ال َّت ْق َوى.
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َ ٰٓ َ ُّ َ ا َ َ َ ُ ا
ۡحقۡا
ۡٱّلل َ
ۡٱت ُقوا ا َ
َقا َي اللَّ ُه َت َعالَى :يأيهاۡٱلِينۡءامنوا
َُ
َ َ َ ُ ُ ا ا َ َ ُ ُّ ُ َ
تقاتِهِۦۡوَّلۡتموتنۡإَِّلۡوأنتمۡمسلِمونۡۡ١٠٢

سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله سكالين،
ساي برڤسان كيد ديري ساي سنديري دان مڽرو كيد
سيدڠ جماعه يڠ دكاسيهي سكالين ،ماريله كيك
منيتكتكن كتقواءن كيد الله سبحانه وتعالى دڠن
سبنر-بنر تقوى دڠن ملقساناكن سڬالآ ڤرينتهڽ دان
من اءوهي سڬالآ لآرڠنڽ موده -مودهن كيك
سنتياس برادا ددالم رحمة سرتا منداڤك ڤرليندوڠن
الله سبحانه وتعالى دمي منچاري كرضاءنڽ ددنيا
ماهوڤون داخيرة .منبر ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن
بركناءن" :هارڤن ڤلسطين".
سيدڠ جماعه يڠ د رحمتي الله،
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ڤد هاري يڠ مليا اين ،منبر ايتين مناريق ڤرهاتين كيك
سموا متناءي ڤندريتاءن رعيك ڤلسطين .ڤد ماس
اين ،ولآيه ڤلسطين سماكين سمييك هاڽ تيتڬل
"سكاڠكڠ كرا" ياءيك سمنن وڠ َغ َز ْة ( )Gazaدان
تبيڠ بارت .اومك اس ڤلسطين سماكين ترهيمييك
دان ترهاڤوس د بومي ڤلسطين .هاري اين بريبو-ريبو
اورڠ ڤلسطين ترقربان دان ترچدرا دڠن بديلن ڤلورو-
ڤلورو روكيك دان كريتا كبل زِ ُي ْونِ ْيس اسرائيل .زيونيس
اسرائيل اداله بتسا ڤن نايه ك م يڠ تيدق ممبيذاكن
اورڠ توا ،وانيتا ،كانق-كانق ،مس د ،رومه عبادة،
تميك عوا دان سباڬايڽ .زيونيس اسرائيل جوڬ
تركنل سباڬاي بتسا ڤن نايه يڠ قوات مموسوهي
اس

دان عرب .ڬولوڠن اين بوكن سقدر ايتين

متواساءي ڤلسطين ،ماله جوردن ،سيريا ،لبنان دان
16

عراق .صفة ك ي بني اسرائيل اين دڽاتاكن اوليه الله
سبحانه وتعالى دالم سورة المائدة ايات :78
اَ ُعو ُذ بِاللَّ ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم

َ َ ََ
َ َ
ُ َ ا َ َ
ۡك َف ُروا ۡمِ ُۢن ۡبَ
ۡلَع ۡل َ
َٰ
ٓ
ٰٓ
ان ۡد ُاوۥدۡ
ِس
ِيل
ء
ر
س
إ
ۡ
ِن
لعِن ۡٱلِين
ِ ِ
ِ
َ
َ َ َ َ َٰ َ َ َ َ ا َ ُ
َوع َ
ۡوَكنوا َۡيع َت ُدونۡۡ٧٨
ِيَسۡٱب ِنۡمري ۚمۡذل ِكۡبِماۡعصوا

مقصودڽ:

"اورڠ كافير يهودي دري بني اسرائيل تله دلعنة
﴿ددالم زبور دان ان يل﴾ م لوءي ليده نبي داود دان
نبي عيسى ابن مريم .يڠ دمكين ايك دسببكن مريك
مندرهكا دان منچروبوه".
سيدڠ جماعه يڠ د رحمتي الله،
كاداءن دڤلسطين مرونچيڠ عقيبة بنتوان انتارابتسا يڠ
س ما اين دسالوركن تله دكورڠكن .اين مڽببكن
ڤلباڬاي مسهله تيمبوي ددالم نڬارا ترسبوت .باڽق
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سكوله ،٢كلينيك ٢كصيحتن دان ڤروڬرا  ٢بنتوان
ماكنن دكيم ٢ڤ رين ترج س دڠن تروق .حاي اين
ممرلوكن ڤرهاتين دان سوكوڠن مشاركك دنيا باڬي
ممستيكن كلتسوڠن دان حق-حق رعيك ڤلسطين
داڤك دڤليهارا.
امك مڽديهكن اڤابي لآڤورن انتارابتسا منددهكن
ترداڤك لبيه  500,000كانق-كانق ڤلسطين ترماسوق
ڤ رين يڠ منداڤك ڤرليندوڠن دنڬارا برهمييرن ،تيدق
منداڤك ڤنديديقن سميورنا ايكورن كونفليك دان
ڤيراڠن دنڬارا بركناءن .بهكن جومله كانق-كانق
تيدق منداڤك ڤنديديقن اكن برتمبه سابن تاهون جك
مسهله اين تيدق دامبيل ڤدولي مشاركك دنيا.
س ءين ايك ،اڬينسي بنتوان جوڬ بردڤن مسهله
منداڤتكن ڤراونتوقن باڬي ممبينا سكوله دولآيه
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برڬولق بركناءن ،س ءين مڽدياكن كموداهن
ڤنديديقن اساس كيد كانق-كانق ڤلسطين كران
بردڤن سكتن ڤيهق زيونيس اسرائيل.
سيدڠ جماعه يڠ د رحمتي الله،
جك درنوڠكن ،كاداءن ترسبوت امك بربيذا دڠن
ڤلواڠ ڤنديديقن يڠ اد دنڬارا كيك .جلس سكالي
كيك ساڠك برتواه دان ڤاتوت برشكور كران مليسيا
سنتياس براوسها من اديكن سيستم ڤنديديقن
بركواليتي برمولآ دڤريتكك ڤرا سكوله لآڬي .بهكن،
اسييك ڤنديديقن سنتياس دتيتكتكن باڬي مناريق
مينك ڤ جر سلوروه دنيا منونتوت علمو دنڬارا اين.
كامانن دان كهرمونيان يڠ دكچاڤي تله ممبريكن ساتو
جامينن كيد ڤلواڠ ڤنديديقن يڠ ساڠك ايفيكتيف
﴿ .﴾efektifماله اينيسياتيف كراجاءن دالم ممستيكن
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ڤنديديقن بركواليتي ،تله مڽقسيكن ڤنيتكتن قدر
ليتراسي ﴿ ﴾literasiرعيك مليسيا يڠ امك
ممبتڬاكن.
سيدڠ جماعه يڠ د رحمتي الله،
اس

سباڬاي اڬا رحمه امك ممنتيتكن ايكتن

ڤرساوداراءن .والآوڤون تياد ڤرتالين داره ،هوبوڠن
ڤرساوداراءن ايك امك قوات اڤابي دايكك دڠن
ايكتن اڬا ﴿اس ﴾ .اس

م رڠ كراس سبارڠ

بنتوق كظاليمن دان ممبياركن مسلم يڠ لآءين
دظاليمي .سبدا رسوي الله ﷺ سيرتي دروايتكن اوليه
اما البخاري دان مسلم :
َع ْن َع ْب ِد اللَّ ِه ْبنِ ُع َم َر َر ِض َي اللَّ ُه َع ْن ُه َما ،قاَ َي اَ َّن َر ُسو َي
اللَّ ِه ﷺ َقا َي " :الْ ُم ْسلِ ُم اَ ُخو الْ ُم ْسلِ ِم َلآ َي ْظلِ ُم ُه َو َلآ
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اج ِة اَ ِخي ِه ،كَا َن اللَّ ُه ِفي
ُي ْسلِ ُم ُهَ ،و َم ْن كَا َن فِي َح َ
اجتِ ِهَ ،و َم ْن فَ َّر َج َع ْن ُم ْسلِ ٍم كُ ْر َب ًة ،فَ َّر َج اللَّ ُه َع ْن ُه كُ ْر َب ًة
َح َ
ِم ْن ك ُُر َب ِ
ات َي ْو ِ الْ ِق َيا َم ِةَ ،و َم ْن َس َت َر ُم ْسلِ ًما َس َت َر ُه اللَّ ُه َي ْو َ
الْ ِق َيا َم ِة".
مفهومڽ:
درڤد عبدالله بن عمر َر ِض َي اللَّ ُه َع ْن ُه َما بركات بهاوا
رسوي الله ﷺ برسبدا:

"ساورڠ مسلم اداله ساودارا ترهادڤ مسلم ﴿يڠ
لآءين﴾ ،دي تيدق بوليه متانياي دان تيدق اكن
دانياي اوليه اورڠ لآءين .سسياڤا يڠ ملقساناكن
حاجة ﴿ممبنتو﴾ ساوداراڽ ،مك الله سبحانه وتعالى
اكن ملقساناكن ﴿ممبنتو﴾ حاجتڽ .سسياڤا يڠ
م ڤتكن كسوسهن سساورڠ مسلم ،مك الله اكن
م ڤتكن كسوكرنڽ ڤد هاري قيامة .سسياڤا يڠ
21

منوتوڤ عاءيب سساورڠ مسلم ،مك الله سبحانه
وتعالى اكن منوتوڤ عاءيبڽ ڤد هاري قيامة".
جوسترو ،منبر مڽرو كيد سموا اومك اس  ،ماريله
كيك برسا -سا برتيندق اونتوق توروت برڤرانن دالم
ايسو ڤلسطين .سهوبوڠن دڠن ايك ،كراجاءن تله
ممولآكن ساتو اوسها متوتيڤ دانا يڠ دكنداليكن
اوليه يايسن كباجيقن نڬارا ﴿ ﴾YKNسباڬاي سبواه
بادن يڠ دامانهكن اونتوق متوروسكن تابوڠ رعيك
ڤلسطين اين .رعيك مليسيا دسرو اونتوق مڽومبڠ كيد
 - YKNتابوڠ رعيك ڤلسطين م لوءي تابوڠ
مس د.
سيدڠ جماعه يڠ د رحمتي الله،
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متاخيري خطبة ڤد هاري اين ،منبر ايتين متاجق
سيدڠ جماعه سكالين اونتوق متحياتي اينتييتي
خطبة سباڬاي ڤدومن برسا -سا  ،انتاراڽ:
ڤرتا :متينصافي اكن بهاي ڤرڤچاهن دان ڤرلوڽ
تيندقن سڬرا دالم مڽاتوڤادوكن اومك سلوروه دنيا؛
كدوا :ممستيكن بهاوا ڤن نايه ڤراڠ َغ َز ْة )(Gaza
دباوا كموك ڤتاديلن دان تروس ممبورو مريك والآو
دمان جوا دان
كتيڬ  :اومك اس

دتونتوت اونتوق تروس بردعاء

دان متهولوركن بنتوان كواڠن كيد رعيك ڤلسطين
يڠ سداڠ مندريتا؛
سموڬ دڠن اوسها-اوسها اين ،رعيك ڤلسطين
خصوصڽ د َغ َز ْة ( )Gazaدكورنياكن كقواتن سماڠك
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دان كچكالن هاتي سرتا كمناڠن دالم متهادڤي
كظاليمن زيونيس اسرائيل.
اَ ُعو ُذ بِاللَّ ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم

ُ َ َ ا ٓ َ
َ ا
ِ
َ
َ
َ
َ
ج ِد َ
َٰ
ۡٱْل َرامِۡ
سبحَٰن ۡٱلِي ۡأۡسى ۡبِعب ِده ِۦَۡلٗل ۡمِن ۡٱلمس ِ
َ َ ا
َ
َ َٰ َ َ َ َ ُ ُ
ُ
َ
َ
ج ِد ۡٱلقصا ۡٱلِي ۡبركنا ۡحولۥ ۡل ُِنِۡيهۥ ۡمِنۡ
إَِل ۡٱلمس ِ
َ َ َٰ َ ٓ ا ُ ُ
ۥۡه َو ا
ص ُ
ۡٱلس ِم ُ
يۡۡ١
ءايتِنا ۚۡإِنه
يعۡٱۡلَ ِ

مقصودڽ:

"مها سوچي الله يڠ تله من النكن همباڽ ڤد مالم
هاري دري مس د الحرا ك مس د الآقصى يڠ
كامي بركتي سكليليتڽ ،اونتوق دڤرليهتكن كيداڽ
تندا ككواساءن كامي .سسوڠڬوهڽ الله مها مندڠر،
لآڬي مها متتاهوءي"﴿ .سوره الآسراء ،ايات ﴾1
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ََ
ََ ُ
ار َك ا ُ
بَ َ
ُ َ
ان ۡال َع ِظي ِۡمَ ۡ ۡ ،ونف َع ِِنۡ
ۡاّلل
َۡل ۡولكم ِ
ِۡف ۡالقرء ِ
ِ
َََ َ
َ ِ
ا ُ
ِن ۡاآليَ
اكم ۡب َما ۡفِيهِۡم َ
الِكر َ
ۡوتق ابلۡ
ۡاْلكِي ِم
و
ۡ
ات
ۡ
ِإَوي
ِ
ِ
ِ
َ َُ اُ ُ َ ا ُ َ ُ َُ ُ َ
ُ
م ِِِن َ
ۡومِنكمۡت ِٗلوت ۡهۡ،إِنهۡهوۡالس ِميعۡالعلِي ۡمۡ.أقولۡقو ِِلۡ
ِ
َ
َ
َ َ َ َ ُ اَ َ َ َ ُ
ۡول َِسائرۡال ُمسلِم َ
كم َ
يۡ
َۡلۡول
هذاۡوأستغفِرۡ ۡ
ِ
اّللۡالع ِظيم ِ
ِِ
َ
َ
ۡوال ُمؤمِن ِ َ
ي َ
ات َ
ات ۡالح َياءِ ۡمِن ُهمۡ
ۡوال ُمؤمِن ِ
َوال ُمسل ِ َم ِ
َ َ َ َ َ ُ ُ اُ َُ َُ
ُ
حي ۡمُ.
ا
اتۡفاستغفِروهۡإِنه ۡ
ۡهوۡالغفورۡالر ِ
والمو ِ
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اَلْ َح ْم ُد لِلَّ ِه الْقَائِل:

ُ
ُ
ُ ُ ُ ُّ َ ا َ َ ا
ا
ُ
ٱّلل ۡ َو َيغفِرۡ
ون ُۡيبِبك ُم ۡ ُۡ
ٱّلل ۡ ۡفٱتب ِ ُع ِ ۡ
قلۡ ۡإِن ۡكنتم ُۡتِبون ۡ ۡ
َ ُ ُُ َ ُ َ ا
ٱّللۡ َغ ُفور ٞا
ح ٞ
يمۡۡ٣١
ۡو ُۡ
لكمۡذنوبك ۚم ۡ
ۡر ِ

الحق ال ُمبِي ُن َ .و اَ ْش َه ُد
اَ ْش َه ُد اَ ْن لآ َ اِلَ َه اِلآ َّ اللَّ ُه ال َملِكُ َ
ين .
اَ َّن ُم َح َّمدًا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْولُ ُه َصا ِد ُق ال َو ْع ِد الآ َ ِم َ
اللَّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َو َبارِ ْك َعلَى َس ِّي ِدناَ ُم َح َّم ٍد َو َع َلى
ين.
اَلِ ِه َو اَ ْص َحابِ ِه اَ ْج َم ِع َ
اَ َّما َب ْع ُد ،فَ َيا ِع َبا َد اللَّ ِه ،اِتَّقُوا اللَّ َه ،اُ ْو ِص ْي ُك ْم َواِ َّيا َي
بِ َت ْق َوى اللَّ ِه ،فَ َق ْد َفا َز الْ ُم َّت ُق ْو َن.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
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دكسميتن يڠ مليا اين ،خطيب ايتين مڽرو كيد ديري
خطيب دان ڤارا جماعه سكالين ،ماريله سا -سا
كيك منيتكتكن كتقواءن كيك كيد الله سبحانه
وتعالى دڠن ملقساناكن سڬالآ سوروهنڽ دان
منيتڬلكن سڬالآ لآرڠنڽ .موده-مودهن كيك سموا
ترڬولوڠ دالم كالتن اورڠ-اورڠ يڠ برايمان سرتا
برجاي ددنيا دان داخيرة .ڤد هاري جمعة يڠ مليا
اين ،خطيب ايتين متاجق ڤارا جماعه اونتوق سا -
سا مندڠر دان متحياتي خطبة يڠ برتاجوق "سمارق
چينتا نبي".
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله سبحانه وتعالى،
سسوڠڬوهڽ برايمان كيد كنبين دان كراسولن نبي
محمد ﷺ مروڤاكن ساتو كواجيين .سسياڤا يڠ تيدق
متيماني بڬيندا سرتا اڤ يڠ دباوا دان داجركن اوليه
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بڬيندا مك تيدق صح اس مڽ دان دحكومكن
سباڬاي كفور .فرمان الله سبحانه وتعالى دالم سورة
الفتح ايات :13
َ ُ ُ ا َ ا
َ
ا
جي ِۡم ۡ
أعوذۡب ِ ۡ
اّللِۡمِنۡالشيط ِ
انۡالر ِ

ۡۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ 
ۡۡۡۡ

مقصودڽ:

"دان ﴿ايتتله بهاوا﴾ سسياڤا يڠ تيدق برايمان كيد
الله دان رسولڽ ،مك سسوڠڬوهڽ كامي سدياكن
باڬي اورڠ-اورڠ كافير ايك اڤي نراك".
سيدڠ جمعة سكالين،
ڤتوتوسن نبي محمد ﷺ مروڤاكن نعمك دان رحمة
الله سبحانه وتعالى كيد سلوروه اومك سكالين عالم.
دڠن اوسها ڬيڬيه يڠ بڬيندا لآكوكن سرتا دعوة يڠ
28

دسميايكن دان رينتاڠن يڠ دلآلوءي اوليه بڬيندا مك
كيك سموا داڤك متچيي نعمك ايمان دان اس
هيتڬ كهاري اين .بڬيتو جوڬ دڠن واريثن القرءان
دان السنة يڠ دتيتڬلكن كيد كيك مك دڠن كدوا-
دوا ڤندوان اين كيك ترس مك درڤد هيدوڤ ددالم
كڬلين كيد هيدوڤ ددالم چهاي كبنرن.
سسوڠڬوهڽ منچينتاءي نبي محمد ﷺ دڠن
مماتوهي سڬالآ سوروهن دان تڬاهن بڬيندا اداله
ترماسوق دالم تونتوتن منچينتاءي الله سبحانه وتعالى.
م لوءي چينتا دري الله سبحانه وتعالى مك سڬالآ
دوسا-دوسا كيك اكن داميونكنڽ .فرمان الله سبحانه
وتعالى دالم سورة اي عمران ايات :31

َ ُ ُ ا َ ا
َ
ا
جي ِۡم
أعوذۡب ِ ۡ
اّلل ِۡمِنۡالشيطا ِنۡالر ِ
ُ
ُ
ُ ُ ُ ُّ َ ا َ َ ا
ُ ُ ا
ُ
َ
ُ
َ
ٱّللۡويغفِرۡ
ونُۡيبِبكمۡ ۡ
ٱّللۡ ۡفٱتبِع ِ ۡ
قلۡۡإِنۡكنتمُۡتِبونۡ ۡ
َ ُ ُُ َ ُ َ اُ َ ُ
ا
ٞ
ٞ
ٱّللۡغفورۡر ِحيمۡۡ٣١
ۡو ۡ
لكمۡذنوبك ۚم ۡ
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مقصودڽ:

"كاتاكنله ﴿واهاي محمد﴾" :جك بنر كامو
متاسيهي الله مك ايكوتيله داكو ،نسچاي الله
متاسيهي كامو سرتا متميونكن دوسا-دوسا كامو.
دان ﴿ايتتله﴾ ،الله مها ڤتاميون ،لآڬي مها
متاسيهاني".
سيدڠ جماعه سكالين،
دالم ممنوهي تونتوتن كايمانن دان توجوان مراءيه
كچينتاءن الله سبحانه وتعالى ،ڤراساءن چينتا كيد
ككاسيهڽ ياءيك نبي محمد ﷺ ڤرلو دڤوڤوق دان
دسمارقكن .نامون ڤرسوءالنڽ ،باڬايماناكه ڤراساءن
چينتا ترهادڤ بڬيندا داڤك دسماي دان دسوبوركن
دالم ديري كيك؟
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ڤراساءن چينتا كيد بڬيندا هاڽ اكن وجود ستله
كيريبادين بڬيندا دكنلي ،دڤ جري دان دحياتي سرتا
دڤركتيقكن دالم كهيدوڤن سهارين كيك .باڬي
ستياڤ اورڠ يڠ متاكو برايمان كيد الله دان رسولڽ،
مك واجب كاتسڽ دان كلوارڬڽ اونتوق متنالي
بڬيندا دڠن لبيه دكك سامادا م لوءي م ليس-
م ليس ڤتاجين علمو ،ڤمباچاءن كتاب-كتاب سيرة،
ڤمباچاءن حديث-حديث صحيح ،باچاءن قصيدة
دان سباڬايڽ.
امك مالڠ سكيراڽ اد دكالتن ڬينراسي كيك اومك
اس ڤد هاري اين يڠ تيدق متنالي نبي محمد ﷺ.
مالڠ جوڬ باڬي ايبو باڤ يڠ تيدق منديديق انق-انق
مريك دالم متنالي دان منچينتاءي نبي محمد ﷺ.
برتمبه لآڬي مالڠ باڬي اومك اين كران اڤابي نبي
تيدق لآڬي دكنلي مك اجرن بڬيندا اكن دتيتڬلكن
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دان اين اكن ممباوا كيد كسستن ،كموسنهن دان
كهيناءن ددنيا ماهوڤون داخيرة.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
برصلوات كيد جون وڠن بسر نبي محمد ﷺ داڤك
مڽوبوركن راس چينتا ترهادڤ بڬيندا .سسياڤا يڠ
برصلوات كاتس بڬيندا سكالي مك الله اكن
برصلوات ياءيك متورنياكن رحمة دان ڬن رن
كيداڽ سباڽق سيولوه كالي .بڬيتو جوڬ باڬي
سسياڤا يڠ باڽق برصلوات كيد بڬيندا مك دي اكن
براوليه شفاعة دهاري اخيرة كلق.
درڤد ابو هريرة رضي الله عنه بهاوا رسوي الله ﷺ
برسبدا:
س بِ ْي َي ْو َ الْ ِق َيا َم ِة اَ ْك َث ُر ُه ْم َعلَ َّي َص َ ًة
اَ ْولَى ال َّنا ِ
مقصودڽ:
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"اورڠ يڠ ڤاليڠ اوتا دڠنكو ﴿شفاعةكو﴾ اداله مريك
يڠ ڤاليڠ باڽق صلواتڽ كاتسكو"﴿ .رواية البخاري﴾
سيدڠ جماعه سكالين،
كسيميولن يڠ داڤك دروموسكن درڤد خطبة هاري
اين اياله:
يڠ ڤرتا  :منچينتاءي بڬيندا نبي محمد ﷺ مروڤاكن
سباهاڬين تونتوتن ايمان .ستياڤ مسلم واجب
برايمان ،منطاعتي دان منچينتاءي نبي محمد ﷺ.
يڠ كدوا :القرءان دان السنة مروڤاكن ڤوساك ڤنيتڬالن
نبي يڠ داڤك مڽ متكن سلوروه اومك ماءنسي دري
ترجروموس كدالم كسستن دان كڬلين.
يڠ كتيڬ :رسوي الله ﷺ مروڤاكن چونتوه تلدان
تراوڠڬوي يڠ س يقڽ دت داني .بڬيندا تله
منون وقكن سڬالآ چونتوه دالم سڬالآ لآڤتن
33

كهيدوڤن سيرتي ڤمرينتاهن ،ايكونومي ،اخ ق دان
ڤنديديقن.
يڠ كاميك :متاكوءي نبي محمد ﷺ اداله نبي دان
رسوي يڠ تراخير .مك بارڠسياڤا يڠ متاكوءي بهاوا
ديريڽ اداله نبي اتاو رسوي اخير زمان ،مك اي اداله
سسك لآڬي مڽستكن.
جوسترو متمبيل سماڠك درڤد سمبوتن مولد الرسوي
يڠ اكن كيك سمبوت ببراڤ هاري لآڬي ،ماريله
كيك سڬراكن دان سمارقكن راس چينتا كيد
ككاسيه الله ،رسوي الله ﷺ دڠن لبيه متنالي دان
ممولياكن نبي .هاڽ يڠ منچينتاءي اكن دچينتاءي.
َ ُ ُ

ا

ا

َ
اعوذۡب ۡ َ
ا
جي ِۡم ۡ
اّلل ِۡمِنۡالشيطا ِنۡالر ِ
ِ
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ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ 
ۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡ
ۡ ۡۡۡۡۡۡۡۡ 

َبا َر َك اللَّ ُه لِ ْى َولَ ُك ْم فِى ال ُق ْر َء ِان الْ َع ِظ ْي ِمَ ،ونَ َف َعنِى
َواِ َّياكُ ْم بِ َما فِ ْي ِه ِم َن اْلآ َي ِ
ات َوال ِّذ ْك ِر الْ َح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل
الس ِم ْي ُع الْ َعلِي ُم .اَقُ ْو ُي َق ْولِى
ِم ِّنى َو ِم ْن ُكم تِ َ َو َت ُه ،اِنَّ ُه ُه َو َّ
َه َذا َواَ ْس َت ْغ ِف ُر اللَّ َه الْ َع ِظ ْي َم لِى َولَ ُك ْمَ ،ولِ َسائِ ِر الْ ُم ْسلِ ِم ْي َن
اتَ ،والْ ُمؤ ِْمنِ ْين َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
َوالْ ُم ْسلِ َم ِ
ات ،فَ ْاس َت ْغ ِف ُر ْو ُه اِنَّ ُه
ُه َو الْ َغ ُف ْو ُر ال َّر ِح ْي ُم.
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الح ْم ُد لِلَّ ِه ن َْح َم ُد ُه َون َْس َت ِع ْي ُن ُه َون َْس َت ْغ ِف ُر ُهَ ،ونَ ُعو ُذ بِاللَّ ِه ِم ْن
َ
شُ ُرورِ اَنْف ُِس َنا َو ِم ْن َس ِّي َه ِ
ات اَ ْع َمالِ َناَ ،م ْن َي ْه ِد ِه الل ُه فَ َ
ُم ِض َّل لَ ُه َو َم ْن ُيضْ لِ ْل فَ َ َها ِد َي لَ ُه،
اَ ْش َه ُد اَن لآ َّ اِلِ َه اِلآ َّ اللَّ ُه َو ْح َد ُه لآ َ شَ ِر ْيكَ لَ ُهَ ،واَ ْش َه ُد
اَ َّن ُم َح َّمدًا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْولُ ُه،
اللَّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َعلَى َس ِّي ِدناَ ُم َح َّم ٍد َو َعلَى الِ ِه َواَ ْص َحابِ ِه

َو َم ْن َتبِ َع ُه ْم بِ ِا ْح َس ٍان اِلَى َي ْو ِ ال ِّد ْينِ .
اَ َّما َب ْعدُ ،فَ َيا ِع َبا َد اللَّ ِه ،اِتَّ ُق ْوا اللَّ َه اُ ْو ِص ْي ُك ْم َواِياَّا َي
بِ َت ْق َوى اللَّ ِه فَ َق ْد فَا َز الْ ُمتَّ ُق ْونَ.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
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ماريله برسا -سا كيك برتقوى كيد الله سبحانه
وتعالى دڠن منطاعتي سڬالآ ڤرينتهڽ دان من اءوهي
سڬالآ لآرڠنڽ .موده-مودهن كيك ترماسوق كدالم
ڬولوڠن اورڠ-اورڠ يڠ درضاي اوليه الله سبحانه
وتعالى .تاجوق خطبة ڤد هاري اين اياله" :كماناكه
زكاة اندا؟".
سيدڠ جماعه يڠ مليا،
ديواس اين راماي مشاركك يڠ ترتاڽ-تاڽ كماناكه
ڤرڬيڽ زكاة يڠ تله دباير .ادكه اي تله دسالوركن
كيد تميك يڠ س يقڽ؟ اونتوق لبيه جلس كيد
مشاركك مك ماريله كيك مروجوع كيد القرءان
دالم سورة ال َّت ْو َب ْة ايات :60
ۡ

َ ُ ُ ا َ ا
ۡالشي َطان ا
جي ِمۡ
ۡالر
اّلل ِۡمِن
اعوذۡب ِ ۡ
ِ ِ
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َ َ َٰ َ َ
ا َ ا َ َ َٰ ُ ُ َ ٓ
ِۡوٱل َم َ َٰ
يۡ َعلي َهاۡ
ِيۡ ۡوٱلع ِمل ِ ۡ
سك ِۡ
تۡل ِلفق َراء َۡ
۞إِنماۡٱلصدق ۡ
َ ُ َاَ ُُ
َِ
َ َ
ا
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َٰ
ٱّللِۡ
يلۡ ۡ
ابۡ ۡوٱلغ ِرم ۡ
ٱلرق ِۡ
ۡوٱلمؤلف ۡةِۡقلوبهمۡو ِِفۡ ِ
ِيۡو ِِفۡسب ِ ِ
ا
ا
َ َ
يض اة ِ
يم َ
نۡ ا
ۡحك ٞ
ٱّللۡ َعل ِ ٌ
ِيمۡۡ٦٠
ٱّللِهۡ َۡو ُۡ
ۡم َِنۡ ۡ
ٱلسب ِ ِۡ
َۡوٱب ِۡ
يلۡفرِ

مقصودڽ:

"سسوڠڬوهڽ صدقه زكاة ايك هاڽله اونتوق اورڠ٢
فقير ،اورڠ ٢ميسكين ،عامل ٢يڠ متوروسكنڽ،
ف يڠ دجينقكن هاتيڽ ،اونتوق همبا ٢يڠ
اورڠ ٢مُ َؤ َّل ْ
هندق ممردكاكن ديريڽ ،اورڠ ٢يڠ برهوتڠ ،اونتوق
دبلن اكن ڤد جالن الله دان اورڠ ٢مسافر ﴿يڠ
كيوتوسن﴾ دالم ڤرجالنن﴿ ،كتتين حكو يڠ دمكين
ايك اياله﴾ سباڬاي ساتو كتتين ﴿يڠ داتتڽ﴾ دري
الله دان ايتتله الله مها متتاهوءي ،لآڬي مها
بي قسان".
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
38

شرع تله منتيكن بهاوا اڬيهن زكاة كيد لآڤن
اصناف .اي اداله برتوجوان اونتوق ممنوهي انم
ڤركارا اساس دالم كهيدوڤن ياءيك ممبريكن
ڤرليندوڠن ،ڤنديديقن ،ڤاكاين ،ڤروبتن ،ڤتتكوتن،
ماكنن دان مينومن .كانم-انم ڤركارا اين اداله دمي
من اڬ مرواه اومك اس تراوتما اصناف دان
ممستيكن مريك هيدوڤ دالم كاداءن يڠ
منچوكوڤي.
ڤني ين اصناف يڠ لآيق منريما زكاة سريڠ دساله
تفسير اوليه اينديۏيدو يڠ بركينتيتن .سداڠكن
ڤني ءين ايك سواجرڽ متمبيل كيرا ڤارس كچوكوڤن
﴿حد الْ ِك َفا َي ْة﴾ دان كيرلوان سماس باكل ڤنريما
َ
زكاة.
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جوسترو باڬي متلق سبارڠ كسي ڤن دان ككليروان،
زكاة ڤولآو ڤينڠ تله مڽدياكن ڬاريس ڤندوان دان
مانواي ڤروسيدور ﴿ ﴾Manual Prosedurڤتوروسن اڬيهن
زكاة .ڤلباڬاي سكيم ﴿ ﴾skimاڬيهن ترهادڤ
كيرلوان اصناف دوجودكن اڬر منيتي كهندق شرع.
دڠن هارڤن اڬر ڤارا اصناف داڤك منعمتي بنتوان يڠ
دسالوركن ،منشكوري نعمك يڠ دكورنياكن دان
متڬوناكنڽ دڠن سباءيق موڠكين باڬي ممنوهي
كيرلوان سهارين.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
زكاة ڤولآو ڤينڠ مميوڽاءي هميير  120سكيم بنتوان
يڠ تله دسدياكن باڬي مشاركك اس نڬري ڤولآو
ڤينڠ يڠ برادا ددالم رواڠ ليتكوڤ لآڤن اصنىاف يڠ
دڽاتاكن دالم سورة التوبة ايات  60تادي .ڤد تاهون
 ،2017زكاة ڤولآو ڤينڠ تله ممبلن اكن RM 96.6
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جوت يڠ دسالوركن م لوءي ببراڤ سكيم .انتارا
سكيم ترسبوت ترماسوقله بنتوان كواڠن بولنن ،بنتوان
سارا هيدوڤ ،بنتوان ڤرمولآن ك اي-ڤي-تي ﴿،﴾IPT
بنتوان ماكنن بولنن ،بنتوان ڤروبتن ريتن ،ڤتوروسن
ڤوسك هيمودياليسيس﴿ ﴾Hemodialisisدان سباڬايڽ.
جوسترو ،اداله دهارڤكن سيدڠ جماعه سكالين
داڤك ممهمي دان متمبيل معلو بهاوا اوروسن زكاة
اين اداله اوروسن ڤمرينته يڠ مان اڬيهنڽ دبوات
سچارا مڽلوروه دان سباءيق موڠكين اوليه كاكيتاڠن
يڠ ترلآتيه سرتا دڤرچاياءي.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
مذاكره جاوتنكواس فتوى م ليس كبتساءن
برتاريخ  21 November 2016تله مموتوسكن بهاوا،
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متاڬيهكن زكاة سچارا ڤرسنديرين تنيا م لوءي
ڤمرينته ﴿عامل يڠ دتولياهكن﴾ اداله صح سكيراڽ
داڬيهكن كيد اصناف يڠ لآيق .نامون ڤربواتن
سدميكيان اداله بردوسا كران ملتڬر ڤراتورن دان
اوندڠ-اوندڠ ڤمرينته دالم ڤركارا كباءيقن.
متاخيري خطبة ،ماريله سا -سا كيك ملقساناكن
بايرن زكاة كيد ڤيهق يڠ دبريكن امانه اوليه اُ ْولِي ٱ ۡلآ َ ۡم ِر
يڠ ديقيني قاعده كوتيين دان اڬيهنڽ .موده-مودهن،
مت مك زكاة داڤك دلقسانكن دڠن سميورنا .فرمان
الله سبحانه وتعالى دالم سورة ال ِّن َسا ِء ايات :59
َ ُ ُ ا َ ا
ۡالشي َطان ا
جي ِمۡ ۡ
ۡالر
اّللِۡمِن
اعوذۡب ِ ۡ
ِ ِ
ۡ
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اَ ََ
َ َ ُّ َ ا َ َ ُ َ
ا ُ َ َُ
ُ
ُ
ٰٓ
ولۡوأو ِِلۡ
ٱّللۡوأ ِطيعواۡٱلرس ۡ
ِينۡ َءامن ٓواۡأ ِطيعواۡ ۡ
يأيها ۡٱل ۡ
َ
َ
ُ َ َ
َ ُ ُّ ُ َ ا
َ
ُ
َ
َٰ
ٱّلل ِۡ
ِۡف َۡشءٖ ۡفردوه ۡإَِل ۡ ۡ
ٱلم ۡرِ ۡمِنكمۖۡ ۡفإِن ۡتنزعتم ِ
َ َٰ َ َ
ُ ُ ُ ُ َ ا
ۡخيۡٞ
َ
َۡو ا
َ
ِ
خ ۡرِۡذل ِك
ٱلر ُسو ِۡلۡإِنۡكنتمۡتؤمِنونۡۡب ِ ۡ
ٱّلل ِۡ ۡوٱَلو ۡمۡٱٓأۡل ِ
ََ َ ُ َ ً
نۡتأوِيٗلۡۡ ۡ٥٩
سۡ
وأح ۡ

مقصودڽ:

"واهاي اورڠ ٢يڠ برايمان ،طاعتله كامو كيد الله
دان طاعتله كامو كيد رسوي الله دان كيد " ۡ ُا ْو ِلي
ۡٱلآَ ۡم ِر ۡ" ﴿اورڠ ٢يڠ بركواس﴾ دري كالتن كامو.
كمودين جك كامو بربنته-بنته ﴿برسليسيهن﴾ دالم
سسواتو ڤركارا ،مك هندقله كامو متمباليكنڽ كيد
﴿كتاب﴾ الله ﴿القرءان﴾ دان ﴿سنة﴾ رسولڽ جك
كامو بنر برايمان كيد الله دان هاري اخيرة .يڠ
دمكين اداله لبيه باءيق ﴿باڬي كامو﴾ دان لبيه ايلوق
ڤولآ كسودهنڽ".
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َبا َر َك اللَّ ُه لِ ْى َولَ ُك ْم فِى ال ُق ْر َء ِان الْ َع ِظ ْي ِمَ ،ونَ َف َعنِى
َواِ َّياكُ ْم بِ َما فِ ْي ِه ِم َن اْلآ َي ِ
ات َوال ِّذ ْك ِر الْ َح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل
الس ِم ْي ُع الْ َعلِي ُم .اَقُ ْو ُي َق ْولِى
ِم ِّنى َو ِم ْن ُكم تِ َ َو َت ُه ،اِنَّ ُه ُه َو َّ
َه َذا َواَ ْس َت ْغ ِف ُر اللَّ َه الْ َع ِظ ْي َم لِى َولَ ُك ْمَ ،ولِ َسائِ ِر الْ ُم ْسلِ ِم ْي َن
اتَ ،والْ ُمؤ ِْمنِ ْين َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
َوالْ ُم ْسلِ َم ِ
ات ،فَ ْاس َت ْغ ِف ُر ْو ُه اِنَّ ُه
ُه َو الْ َغ ُف ْو ُر ال َّر ِح ْي ُم.
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" كتڬوهن مهليڬاي ڤركهوينن "
30 November 2018M/ 22 Rabiulawal 1440H

اَلْ َح ْم ُد لِلَّ ِه الْقَائِل:
ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ 

ۡۡ

ۡۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ ۡ 

ۡ ۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡ

اَ ْش َه ُد اَن لآ اِلَ َه اِلآ َّ اللَّ ُه َو ْح َد ُه لآ َ شَ رِيكَ لَ ُهَ ،واَ ْش َه ُد
اَ َّن ُم َح َّمدًا َع ْب ُد ُه َو َر ُسولُ ُه،
اَللَّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َعلَى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َعلَى الِ ِه
ين.
َواَ ْص َحابِ ِه اَ ْج َم ِع َ
اَ َّما َب ْعدُ ،فَ َيا ِع َبا َد اللَّ ِه ،اِتَّقُوا اللَّ َه ،اُ ْو ِصي ُك ْم َواِ َّيا َي
بِ َت ْق َوى اللَّ ِه ،فَ َق ْد َفا َز الْ ُمتَّقُونَ.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
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ساي برڤسان كيد ديري ساي دان توان-توان
سكالين ،ماريله كيك مميرباڽقكن شكور دان
مميرتيتكتكن كتقواءن كيد الله سبحانه وتعالى دڠن
سبنر-بنر تقوى .موڬ-موڬ كيك اكن منداڤك
كبهاڬياءن ددنيا ماهوڤون داخيرة .تاجوق خطبة ڤد
هاري اين اياله "كتڬوهن مهليڬاي ڤركهوينن".
سيدڠ جماعه يڠ دملياكن الله،
كيك سموا سديا معلو بهاوا دانتارا كبسرن دان
كاڬوڠن الله سبحانه وتعالى اياله دچييتاڽ سڬالآ اڤ
دلآڠيك دان دبومي برڤاسڠ-ڤاستن ،سياڠ ڤاستنڽ
مالم ،دارت ڤاستنڽ لآءوت ،ماتهاري ڤاستنڽ بولن،
حيوان ڤولآ ترديري دري جنتن دان بتينا بڬيتو جوڬ
ماءنسي .الله سبحانه وتعالى تله منچييتاكن ماءنسي
دڠن سباءيق-باءيق ك ادين ،يڠ ترديري درڤد ل كي
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دان ڤرميوان .الله سبحانه وتعالى برفرمان دالم سورة
يسۡايات  36ياءيك:
ٓۡ

َ ُ ُ ا َ ا
َ
ا
جي ِۡم
أعوذۡبِاّلل ِۡمِنۡالشيطا ِنۡالر ِ
ُ َ َ ا
َ َ َ َ َ َٰ َ ُ ا َ ا ُ ُ َ ُ
ۡرضۡ
ج ُۡكها ۡمِما ۡتۢنبِت ۡٱل ۡ
ن ۡٱلِي ۡخلق ۡٱلزو ۡ
سبحَٰ ۡ
َ َ ُ
َ ا َ َ َُ َ
س ِهمۡومِماَّۡلۡيعلمونۡۡ ۡ٣٦
ومِنۡأنف ِ

مقصودڽ:

"مها سوچي توهن يڠ تله منچييتاكن مخلوق٢
سمواڽ برڤاستن؛ سا اد دري يڠ دتومبوهكن اوليه
بومي ،اتاو دري ديري مريك ،اتاوڤون دري اڤ يڠ
مريك تيدق متتاهويڽ".
سيدڠ جماعه يڠ دملياكن الله،
سسوڠڬوهڽ نفسو اتاو نالوري ماءنسي اداله سسواتو
يڠ سوكر اونتوق دبندوڠ .اين ترماسوقله نالوري
اونتوق بركلوارڬ ،مميوڽاءي ذوريك سرتا نالوري
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اونتوق منچورهكن كاسيه سايڠ .التكه هيبتڽ اڬا
اس  ،اڬا يڠ مراعيكن نالوري دان فطره
كماءنسياءن .رسوي الله ﷺ برسبدا :
لآ َ َت َبت َل َو َلآ َت َره َب ِفي ا ْل ِآ ْس َ َِ ﴿ .ر َوا ُه َع ْب ُد ال َّر َّزا ْق
ِف ْى ُم َص ِّن ِف ِه﴾
مقصودڽ:

"تياد منيتڬلكن ڤركهوينن دان كينديتاءن
﴿ ﴾kependetaanددالم اڬا اس ".
جوسترو اس تله متن وركن اومتڽ اڬر بركهوين
كران ڤركهوينن ايك ساتو سنة اتاو عباده يڠ دتونتوت.
م لوءي ڤركهوينن داڤتله ماءنسي مڽالوركن كاسيه
سايڠ سچارا ح ي دان م هيركن ذوريك يڠ باءيق.
الله سبحانه وتعالى برفرمان دالم سورة الرو ْ ايات :21
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اَ ُع ْو ُذ بِاللَّ ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم

ُ َ
َ َ َٰ ٓ َ َ َ َ َ ُ ِ َ ُ
ا
َ
َٰ
سكم ۡأزوجاۡ
َومِنۡ ۡءايت ِ ۡهِ ۡۦ ۡأن ۡخلق ۡلكم ۡمِن ۡأنف ِ
َِ ُُٓ َ َ َ َ ََ َ َ ُ اَاا َ َ ًَ ا
َ َ
ِۡفۡذَٰل ِكۡ
ن
ل ِتسكنواۡإَِلهاۡوجعلۡبينكمۡمودةۡورۡحةۚۡإ ِ ِ
َ َٰ ِ َ
َ ا َ
تۡل ِقومٖ َۡي َتفك ُرونۡۡ٢١
ٓأَلي ٖ

مقصودڽ :

"دان دانتارا تندا ٢يڠ ممبوقتيكن ككواساءنڽ دان
رحمتڽ ،بهاوا اي منچييتاكن اونتوق كامو ﴿واهاي
قو ل كي﴾ ،استري ٢دري جنيس كامو سنديري،
سوڤاي كامو برسنڠ هاتي دان هيدوڤ مسرا دڠنڽ،
دان دجاديكنڽ دانتارا كامو ﴿سوامي استري﴾
ڤراساءن كاسيه سايڠ دان بلس كاسيهن.
سسوڠڬوهڽ يڠ دمكين ايك متاندوڠي كتراڠن٢
﴿يڠ منيمبولكن كسدرن﴾ باڬي اورڠ ٢يڠ برفيكير".
سيدڠ جماعه يڠ دملياكن الله،
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باڬي ممبينا سبواه مهليڬاي يڠ تڬوه دان كوكوه،
سوامي استري دان ايبو باڤ هاروسله برتتڬوڠ
جواب ،ڤريهاتين دان متمبيل برت سرتا مميوڽاءي
علمو ككلوارڬاءن يڠ برترسكن فهمن اس .
دسمييڠ ايك ،ايبو باڤ جوڬ ڤرلو ممبري سينوه
ڤراساءن چينتا دان كاسيه سايڠ كيد سلوروه اهلي
كلوارڬ .ڤد هاري اين كيك ترلآلو سيبوق دڠن
اوروسن لوار دڠن السن اونتوق منچاري رزقي.
نامون ،كيك لوڤا بهاوا اهلي كلوارڬ تراوتماڽ انق-
انق بوكن هاڽ ممرلوكن دوءيك ريتڬيك ،سباليقڽ
مريك امك ممرلوكن كاسيه سايڠ دان ڤرهاتين يڠ
تيدق بربله بهاڬي .كاسيه سايڠ تيدق بوليه دڬنتي
دڠن واڠ ريتڬيك َح َّتى دڠن سڬالآ اڤ ڤون ددنيا
اين .رسوي الله ﷺ برسبدا دالم سبواه حديث رواية
الترمذي:
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َخ ْي ُركُ ْم َخ ْي ُركُ ْم ل ِآ َ ْهلِ ِه َواَنَا َخ ْي ُركُم لِآ َ ْهلِي.
مقصودڽ :

"سباءيق-باءيق ل كي دكالتن كامو اياله اورڠ يڠ
ڤاليڠ باءيق كيد اهلي كلوارڬڽ ،اكو يڠ ڤاليڠ باءيق
دانتارا كامو ترهادڤ اهلي كلوارڬاكو".
سيدڠ جماعه يڠ دملياكن الله،
باڬي مميركوكوهكن لآڬي مهليڬاي ڤركهوينن
كيك سباڬاي كتوا كلوارڬ سهاروسڽ مميوڽاءي
چيري-چيري برايكوت:
 .1ممبيمبيڠ استري اڬر من ادي استري يڠ
صالحة.
 .2منديديق انق-انق اڬر من ادي انق-انق يڠ طاعة
كيد الله دان ايبو باڤ.
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 .3من ادي اورڠ يڠ ڬمر م كوكن عملن-عملن
صالح.
 .4بكرجا منچاري رزقي يڠ ح ي اونتوق نفقه
كلوارڬ دالم منچاري كرضاءن الله سبحانه وتعالى.
سيدڠ جماعه يڠ دملياكن الله،
متاخيري خطبة ڤد هاري اين ،منبر ايتين متاجق
سيدڠ جماعه سكالين اونتوق لبيه ڤيكا تراوتماڽ
دموسيم چوتي ڤرسكولهن اين دمان باڽق رومهتتڬ
يڠ ديديريكن .ماريله كيك برمحاسبة رومهتتڬ كيك
سنديري بڬيتو جوڬ رومهتتڬ يڠ سدڠ دبينا اوليه
انق چوچو كيك .سباڬاي سوامي ،باڤ اتاو موڠكين
داتوق دالم كلوارڬ ،ايوه كيك لقسانكن ڤرانن دان
من اڬ امانه يڠ تله دڤرتتڬوڠ وابكن دڠن سميورنا.
هاڽ ڤركهوينن يڠ بركة مميو من امين كبهاڬياءن دنيا
دان اخيرة .مك اوسه دبياركن ديري دان كلوارڬ
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كيك تروس برڬلومڠ دڠن معصية يڠ متونداڠ مورك
الله .ايتتله كيك اداله ڤميميين يڠ اكن دسوءاي اوليه
الله كلق .فرمان الله دالم سورة التحريم ايات :6
اَ ُع ْو ُذ بِاللَّ ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم

َ ُ ُ َ ُ َ ُ ََ
َ َ ُّ َ ا
ُ َ
ا
َ
ٓ
َ
ٰٓ
ِين ۡءامنوا ۡقوا ۡأنفسكم ۡوأهلِيكم ۡناراۡ
يأيها ۡٱل ۡ
ٞ
َ ُ ُ َ ا ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ٰٓ َ ٌ َ ٞ
لئِكة ۡغِٗلظ ۡ ِش َدادۡ
اس ۡ ۡوٱْل ِجارۡة ۡعليهاۡم
وقودهاۡٱنل ۡ
ا َ ُ َ اَ َٓ َََ ُ ََ َُ َ َ ُ َُ َ
ونۡۡ ۡ٦
ّللۡماۡأمرهمۡويفعلونۡماۡيؤمر ۡ
َّلۡيعصونۡٱ ۡ

مقصودڽ:

"واهاي اورڠ ٢يڠ برايمان! ڤليهاراله ديري كامو دان
كلوارڬ كامو دري نراك يڠ باهن ٢باكرنڽ :ماءنسي
دان باتو ﴿برهالآ﴾؛ نراك ايك دجاڬ دان دكاوي اوليه
م ئكة ٢يڠ كراس كاسر ﴿لآيننڽ﴾؛ مريك تيدق
مندرهاك كيد الله دالم سڬالآ يڠ دڤراينتهكنڽ كيد
مريك ،دان مريك ڤولآ تتڤ م كوكن سڬالآ يڠ
دڤراينتهكن".
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َبا َر َك اللَّ ُه لِ ْى َولَ ُك ْم فِى ال ُق ْر َء ِان الْ َع ِظ ْي ِمَ ،ونَ َف َعنِى
َواِ َّياكُ ْم بِ َما فِ ْي ِه ِم َن اْلآ َي ِ
ات َوال ِّذ ْك ِر الْ َح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل
الس ِم ْي ُع الْ َعلِي ُم .اَقُ ْو ُي َق ْولِى
ِم ِّنى َو ِم ْن ُكم تِ َ َو َت ُه ،اِنَّ ُه ُه َو َّ
َه َذا َواَ ْس َت ْغ ِف ُر اللَّ َه الْ َع ِظ ْي َم لِى َولَ ُك ْمَ ،ولِ َسائِ ِر الْ ُم ْسلِ ِم ْي َن
اتَ ،والْ ُمؤ ِْمنِ ْين َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
َوالْ ُم ْسلِ َم ِ
ات ،فَ ْاس َت ْغ ِف ُر ْو ُه اِنَّ ُه
ُه َو الْ َغ ُف ْو ُر ال َّر ِح ْي ُم.
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خطبه كدوا
الح ْم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذي اَ َم َرنَا بِ ِع َبا َدتِ ِهَ ،واَ ْو َج َب َعلَ ْي َنا َد َوا َ
َ
َطا َعتِ ِهَ ،و َي َّس َر لَ َنا ُس ُب َل ِهدَا َي ِت ِه .اَ ْش َه ُد اَن لآ َّ اِلَ َه اِلآ َّ اللَّ ُه
َو ْح َد ُه َلآ شَ ِر ْيكَ لَ ُهَ ،واَ ْش َه ُد اَ َّن َس ِّي َدنَا ُم َح َّمدًا َع ْب ُد ُه
َو َر ُسولُ ُه .اللَّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َو َبارِ ْك َعلَى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد
حس ٍان اِلى َي ْو ِ ال ِّد ْينِ .
َو َع َلى ال ِه َ
وص ْحبِ ِه و َم ْن َتبِ َع ُه بِ ِا َ
اَ َّما َب ْعدُ،
َف َيا ِع َبا َد اللَّ ِه ! اِتَّقُوا اللَّ َه ،اُ ْو ِص ْي ُك ْم َواِ َّيا َي بِ َت ْق َوى اللَّ ِه
َف َق ْد َفا َز الْ ُمتَّ ُق ْونَ.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
ماريله كيك سا  ۲منيتكتكن كتقواءن دان كطاعتن
دڠن ملقساناكن ڤرينته الله سبحانه وتعالى دان
منيتڬلكن سڬالآ لآرڠنڽ .سموݢ كيك منداڤك
رحمك دان كبهاݢياءن ددنيا دان داخيرة.
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سيدڠ جماعه يڠ دملياكن الله،
ڤد هاري جمعة يڠ ڤنوه بركة اين ،ماريله كيك
ڤرهاتيكن ستياڤ ايات دان حكمة يڠ دتورونكن
م لوءي كتاب سوچي القرءان .اي بوكن سقدر
باهن باچاءن اونتوق دلآڬوكن .نامون ددالمڽ الله
مڽرو اڬر كيك متنل ،مندكتي سرتا منتوحيدكنڽ.
دسمييڠ متيكوت اجرن رسوي الله ﷺ يڠ داوتوس
خصوص بوات كيك اومك اخير زمان .
ماريله ،كيك ممنتيكن ايمان دڠن برڤڬڠ تڬوه ڤد
عقيدة اهل سنة وال ماعة .براوسهاله منمبه علمو دان
بردمييڠ دڠن اورڠ ٢صالح اڬر كيك مميو ممبيذاكن
يڠ حق دان باطل .كقواتن يڠ تربنتوق اكن متهالڠ
ڤتاروه عقيدة دان فهمن يڠ سسك لآڬي مڽستكن.

56

دسمييڠ ايك ،دالم كيك متوروس كهيدوڤن
سهارين ،جاڠن دلوڤاكن تتڬوڠ واب سسا انسان.
سيبوقكنله هيدوڤ يڠ سيتكك اين دڠن توروت
ممبري منفعة .سباركنله کباءيقن دڠن اڤ سهاج
كمميوان يڠ اد .سبلو مات ترتوتوڤ ،نادي ترهنتي،
اينله بكل اونتوق منمبه عمل يڠ بارڠكالي اكن ممباوا
كيك كشرڬ الله يڠ حقيقي.
سيدڠ جمعة يڠ دملياكن،
ڤد هاري جمعة يڠ مليا اين جوڬ ماريله سا -سا
كيك مميرباڽقكن صلوات كاتس بڬيندا نبي ﷺ
سباڬي ملقسناكن ڤرينته الله ددالم فرمانڽ:
اَ ُع ْو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم

ا ا َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ ا ِ َ َ ُّ َ ا
ِينَۡ
بۚ ۡ ٰٓ
ٱّلل ۡوم ٰٓ
يأيها ۡٱل ۡ
لئِكت ۡهۥ ۡيصلون ۡلَع ۡٱنل ِ ِۡ
نۡ ۡ
إِ ۡ
ۡصلُّوا َ
ام ُنوا َ
َء َ
ِۡو َسلِ ِ ُمواۡتَسل ِ ً
ۡعلَيه َ
يماۡۡ٥٦
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"سسوڠڬوهڽ الله دان م ئكتڽ برصلوات كيد نبي
﴿محمد ﷺ﴾ واهاي اورڠ ٢يڠ برايمان برصلواتله
كامو كيداڽ سرتا اوچيكنله س س هترا دڠن
ڤتحرمتن يڠ سينوهڽ".
اَلل ّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َو َبارِ ْك َع َلى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آ ِي
َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍدَ .ك َما َصلَّ ْي َك َو َسلَّ ْم َك َو َبا َر ْك َك َعلَى

َس ِّي ِدنَا اِ ْب َرا ِه ْي َم َو َعلَى آ ِي َس ِّي ِدنَا اِ ْب َرا ِه ْي َم فِي الْ َعالَ ِم ْي َن
اِنَّكَ َح ِم ْي ٌد َم ِ ْي ٌد.
اَلل ّ ُه َّم ا ْغ ِف ْر لِ ْل ُم ْسلِ ِم ْي َن َوالْ ُم ْسلِ َم ِ
ات َوالْ ُمؤ ِْمنِ ْي َن
ات ا ْلآ َ ْح َيا ِء ِم ْن ُه ْم َوا ْلآ َ ْم َو ِ
َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
ات .اللَّ ُه َّم اَرِنَا الْ َح َّق
َح ّقاً َوا ْر ُز ْق َنا ال ِّت َبا َع َة َواَرِنَا الْ َب ِاط َل َب ِاط ً َوا ْر ُز ْق َنا ْاجتِ َنا َب ُه،
بِ َر ْح َمتِكَ َيا اَ ْر َح َم ال َّر ِاح ِم ْي َن.
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الس َ َم َة َوالْ َع ِاف َي َة َعلَى
الس ِك ْي َن َة َو َّ
اَلل ّ ُه َّم اَنْز ِِي ال َّر ْح َم َة َو َّ
َملِ ِك َنا ،سري ڤادوك باڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ،
لخا ِمس  ،وكذلك مولآنا توان يڠ
السلطان ُم َح َّمد اَ َ
تراوتاما تون داتوء سري اوتاما دكتور حاج عبد
الرحمن بن حاج عباس يڠ دڤرتوا نكري ڤولآو ڤينڠ.
اب
ر َّب َنا اتِ َنا ِفي الدنْ َيا َح َس َن ًة َو ِفي الآ ِخ َر ِة َح َس َن ًة َوقِ َنا َع َذ َ
ال َّنارِ.
ِع َبا َد اللَّ ِه ! اِ َّن اللَّ َه َيا ْ ُم ُر بِالْ َع ْد ِي َوا ْلآ ْح َس ِان َواِ ْي َتا ِء ِذ ْي
الْ ُق ْر َبى َو َي ْن َهى َعنِ الْف َْحشَ ا ِء َوالْ ُم ْن َك ِر َوالْ َبغ ِْيَ ،ي ِع ُظ ُك ْم
لَ َعلَّ ُك ْم َت َذكَّ ُر ْو َنَ .فا ْذك ُُر ْوا اللَّ َه الْ َع ِظ ْي َم َي ْذكُ ْركُ ْم
َو ْاش ُك ُر ْوا َعلَى نِ َع ِم ِه َي ِز ْدكُ ْم َو ْاساَلُ ْو ُه ِم ْن َفضْ لِ ِه ُي ْع ِط ُك ْم
َولَ ِذ ْك ُر اللَّ ِه اَ ْك َب ُر َواللَّ ُه َي ْعلَ ُم َما َت ْص َن ُع ْو َن.
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