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َا ْل َح ْم ُد ِلِ ّل ِه َن ْح َم ُد ُه َو َن ْس َت ِع ْينُ ُه َو َن ْس َت ْغ ِف ُر ُهَ .و َن ُع ْو ُذ بِال َّل ِه
ِمن ُشرو ِر َأ ْن ُف ِسنَا و ِمن سي َئ ِ
ات َأ ْع َمالِنَاَ .م ْن َي ْه ِد ِه ال َّل ُه
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ْ ُ ْ
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َف اَل م ِض َّل َله ،ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
اد َي َل ُه.
َ
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ُ
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َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْح َد ُه اَل َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد َأ َّن

َس ِّي َد َنا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْو ُل ُهَ .ال ّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َع َلى
َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َأ ْص َحابِ ِه َأ ْج َم ِع ْي َنَ .أ َّما َب ْع ُد،
ِ
ِ
ِ
اي بِ َت ْق َوى ال َّل ِه،
َف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه َو ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
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َف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْون.
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
سڬاال
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درضاٴي
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اوليه ال َّله  ددنيا دان اخيرة.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله 

خطبة خاص هاري اين برسمڤنا دڠن سمبوتن
هاري ڤرخدمتن ڤنجارا مليسيا يڠ دسمبوت ستياڤ
تاهون ڤد بولن مچ .تاهون اين تيماڽ ڤنراجو
ڤرخدمتن كوريقتيف (-Korektifڤموليهن) .خطبة
اين برتوجوان اونتوق مڠنالي دڠن لبيه دكت جباتن
ڤنجارا مليسيا دباوه كمنترين دالم نڬري.
ڤنجارا دتعريفكن سباڬاي تمڤت اتاو باڠونن ڤنجنايه
دكوروڠ سباڬاي حكومن .ڤندكتن موجودكن ڤنجارا
سباڬاي ساله ساتو چارا مڠحكوم بوكنله ساتو ڤركارا
يڠ بهارو .القرءان سنديري تله منجلسكن دالم
سورة يوسف ايات  33تنتڠ كوجودن اينستيتوسي
( )institusiاين دمان نبي يوسف  سنديري تله
منجادي مڠسا حكومن ڤنجارا اوليه ڤمرينته ڤد كتيك
ايت .الله برفرمان:
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يڠ برمقصود :يوسف بركات" :واهاي توهنكو،
ڤنجارا لبيه اكو سوكاٴي درڤد ممنوهي اجكن
مريك كڤداكو .دان جك تيدق اڠكاو هيندركن
درڤدكو تيڤو داي مريك ،تنتو اكو اكن چندروڠ
اونتوق (ممنوهي كايڠينن مريك) دان تنتوله اكو
ترماسوق اورڠ يڠ بودوه".

ڤرلو دايڠت بهاوا نبي يوسف  دماسوقكن كڤنجارا
بوكنله كران بڬيندا مالكوكن كسالهن اتاو كجاهتن،
تتاڤي دسببكن اڠڬن مڠيكوتي كماهوان ڤمرينته
مصر كتيك ايت.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله 

سڤنجڠ  227تاهون ،اينستيتوسي ( )institusiڤنجارا
دنڬارا كيت تله مالكر سوك دان دوك سجاره يڠ
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برالكو دسباليق تيمبوك يڠ تيڠڬي ايت .برجوتا
ڤڠالمن تله داللوءي دان دسباليق تيمبوك باتو اين
جوڬ ترسيمڤن  1001چريتا يڠ تيدق موده دروڠكاي
دڠن كات .2ڤد ڤريڠكت اول ڤنوبوهنڽ ،ڤرانن دان
فوڠسي اينستيتوسي( )institusiڤنجارا لبيه بربنتوق
مڠحكوم اڬر ڤڠهوني ايت سريق مالكوكن كسالهن.
سجاره لمڤاو مراكمكن ڤنجارا دڬوناكن سباڬاي
تمڤت ڤندراٴن دان ڤپيقساٴن كڤد ڤساله سهيڠڬ
منموءي اجل .نڬارا كيت جوڬ تيدق تركچوالي
سواتو كتيك دهولو كتيك زمان ڤنجاجهن،
اينستيتوسي ڤنجارا دجاديكن تمڤت مناهن ڤننتڠ2
ڤنجاجه ،ماله اد يڠ منموءي اجل دالم منجالني
حكومن ترسبوت .ڤد زمان ڤنجاجهن جوڬ ڤنجارا
دجاديكن تمڤت ڤلقساناٴن حكومن ڤنچوڠ كڤد
ڤننتڠ 2دان تالي باروت ڤنجاجه.
كونسيڤ تاهنن دان ڤندراٴن تله داوبه سواي كڤد
كونسيڤ ڤموليهن .كونسيڤ ڤموليهن يڠ دجالنكن
ڤد ماس كيني مليبتكن دوا ڤندكتن ياٴيت دالم ڤنجارا
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دان لوار ڤنجارا .ڤموليهن ددالم ڤنجارا برترسكن
كڤد ڤروڬرام ڤلن ڤمباڠونن انسان ياٴيت ڤمبيناٴن
ديسيڤلين ،ڤڠوكوهن سخصية ،كماهيرن دان
ڤرڬاٴولن دالم مشاركت ،مانكاال ڤموليهن دلوار
ڤنجارا اداله ماللوءي سيستم ڤارول ( )Parolياٴيت
بندوان منجالني حكومن دلوار ڤنجارا دباوه ڤڠاواسن
ڤيهق ڤنجارا.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله 

جباتن ڤنجارا مليسيا مراكمكن ستيڠڬي 2ڤڠهرڬاٴن
ترهادڤ سومبڠن خدمت بقتي يڠ تله دبريكن اوليه
سموا الڤيسن مشاركت ترماسوق اڬينسي اڬام باڬي
ممبري ڤموليهن يڠ ترباٴيك كڤد ڤارا ڤڠهوني،
بندوان دان تاهنن دالم ڤنجارا.
تيدق دنافيكن كوجودن جباتن ڤنجارا مليسيا سباڬاي
ساتو اورڬانيساسي كسالمتن يڠ امت ڤنتيڠ دان
كريتيكال ،تراوتاماڽ دالم مندڤني چابرن جنايه ايرا
مودن يڠ برصفة ڬلوبال ( .)globalڤد ماس كيني جباتن
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ڤنجارا مليسيا مناهن ڤلباڬاي كاتاڬوري ڤڠهوني
ڤنجارا ياٴيت بندوان دان تاهنن .اي سوده ڤستي
ممرلوكن كڤلباڬاين ڤندكتن ڤموليهن خصوصڽ
مليبتكن تاهنن يڠ ممبري انچمن كڤد نڬارا دان دنيا.
انتارا بندوان يڠ دتاهن اياله تاهنن راديكل ()radikal
دباوه اكتا كسالمتن (لڠكه 2خاص) ياٴيت سوسما
( )SOSMAدان اكتا ڤنچڬهن كڬانسن ياٴيت ڤوتا
( )POTAسرتا اكتا ڤنچڬهن جنايه ڤوچا (.)POCA
كمنترين دالم نڬري ) (KDNعامڽ دان جباتن ڤنجارا
مليسيا خصوصڽ سدر بهاوا مشاركت مناروه هارڤن
يڠ تيڠڬي كڤد جباتن ڤنجارا مليسيا اونتوق مموليهكن
ڤڠهوني ،بندوان دان تاهنن يڠ منجالني حكومن سرتا
ممبينا سخصية دان اديولوڬيڽ ( .)ideologinyaاوليه
يڠ دمكين ،باڬي منجاياكن اوسها ترسبوت ،سلوروه
ورڬ كرج جباتن ڤنجارا مليسيا دان سموا ڤيهق
دسرو اڬر برسام 2برڬنديڠ باهو دان بركرجاسام
باڬي ممستيكن ڤرانن دان أمانه اين دڤيكول سچارا
برسام سوڤاي مريك انصاف دان برتوبة .سبدا رسول
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ال َّله  دالم حديث رواية ابن ماجة :

ِ
الذن ِ
ب ِم ْن َّ
ْب َل ُه
ْب ك ََم ْن اَل َذن َ
ال َّتائ ُ

يڠ برمقصود :اورڠ يڠ برتوبة دري دوساڽ
باڬايكن اورڠ يڠ تيدق بردوسا.

مڠاخيري خطبة ڤد هاري اين ،بوليه كيت منداڤت
ببراڤ ڤدومن ،انتاراڽ:

ڤرتام :ممڤرسياڤكن ديري كيت ،اهلي كلوارڬ دان
سلوروه مشاركت سوڤاي برتقوى دڠن ممڤرباپقكن
عمل صالح ،ملقساناكن سموا سوروهن ال َّله دان
منيڠڬلكن سموا الرڠنڽ اڬر سالمت كهيدوڤن دنيا
دان داخيرة.
كدوا :ممستيكن ديري كيت ،اهلي كلوارڬ دان
سلوروه مشاركت سنتياس مماتوهي اوندڠ 2يڠ تله

دتتڤكن اوليه ڤمرينته سباڬايمان فرمان ال َّله  دالم
سورة النساء ايات :90
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يڠ برمقصود :واهاي اورڠ يڠ برايمان ،طاعتله

كامو كڤد ال َّله ،كڤد رسول دان ڤمرينته دكالڠن
كامو.

كتيڬ :جاڠن ممندڠ هينا كڤد اينديۏيدو يڠ تله
دجاتوهكن حكومن اوليه اوندڠ .2ايڠتله بهاوا كيت
دڤندڠ موليا دسيسي مشاركت ڤد هاري اين دسببكن

ال َّله  مپمبوپيكن كعاءيبن كيت ،جوسترو بريله
مريك ڤلواڠ دان بنتوله مريك اونتوق بروبه.
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يڠ برمقصود :دان هندقله كامو برتولوڠ-
تولوڠن اونتوق ممبوات ڤركارا كباٴيقن دان
ڤركارا يڠ منداتڠكن تقوى ،دان جاڠنله كامو
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برتولوڠ-تولوڠن ڤد مالكوكن دوسا (معصية)
دان ڤنچروبوهن.

بار َك ال َّله لِي و َلكُم فِي ال ُقرء ِ
ان ال َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِي َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن اآلي ِ
ات َو ِّ
الح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمنِّى َو ِمنْكُم
الذك ِْر َ
َ ْ َ َ
ِ
الس ِم ْي ُع ال َع ِل ْيم.
ت اَل َو َت ُه إِ َّن ُه ُه َو َّ
َأ ُق ُ
ول َق ْولِي ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ال َعظِ ْي َم لِ ْي َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،والم ْؤ ِمنِين والم ْؤ ِمن ِ
المس ِل ِمين والمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الر ِح ْيم.
ور َّ
اس َت ْغف ُرو ُه ،إِ َّن ُه ُه َو ال َغ ُف ُ
َف ْ
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