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  منڬقكن كعاديلن سوسيال إسالم 

 (ه5441 الحجة ذو 51/ م9152 اوڬوس 51)

َمْدَ لِل ّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنَْستَعِيْنُهُ وَنَْستَغْفِرُهُ وَنَتُوُب ِإلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِالل ّٰهِ مِْن  ُ ِإن َّ الح نَا وَ ش ِِ ُ نْف َن مِْن ُرُوِِ 
ا مُْرِشدًا. عْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ الل ّٰهُ فَهُوَ المُْهتَدِ وَمَْن يُْضلِْل فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي ًّ َن  َسي ِئَاِت 

دًا عَبْدُهُ  ن َّ مُحَم َّ َن شْهَدُ  َن يَْك لَهُ، وَ ا الل ّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَُرِ ا ِإلََٰهَ ِإل َّ ْن ل َّ َن شْهَدُ  هُم َّ َن َلل َّ  وََُِسوْلُهُ، ا
دٍ وَعَلَى آلِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن. ِ وََسل ِْم عَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ  َصل 
ِتَْقوَى الل ّٰهِ وََطاعَتِهِ لَعَل  َّ  قُوْا الل ّٰهَ، اُْوِصيْكُْم وَنَْفسِْي ب ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰهِ، اِت َّ م َّ ُ َن ُُونَ.ك ِ  ْم تُْفل

 ٹ ٹ 

ۓ  ڭ  ڭ    ۓہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ے

ۉ   ۉ  ې  ې    ۅۋ  ۅ  ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۆڭ  ڭ   ۇ  ۇ

 ې  ې  

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

برتقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى اداله تونتوتن يڠ ترتيڠڬي دالم إسالم. جوسترو ڤد 

ب مڽرو كڤد سلوروه قوم مسلمين سوڤاي كيت برتقوى كڤد اهلل يليا اين، خطوهاري يڠ م

-سبحانه وتعالى دڠن ملقساناكن سڬاال سوروهنڽ دان منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ. موده

 خيرة كلق.أان ددن اهلل ددنيا ءمنداڤت كريضامودهن كيت 

موجودكن مشاركت يڠ عاديل دالم سڬنڤ اسڤيك اداله ايمڤين ستياڤ ڤيهق. اي 

 هنسي يڠ تيدق سوك دظاليمي دان دأنياي. جوسترو، تاجوق خطبءاسواتو فطره م مروڤاكن

 “.إسالم منڬقكن كعاديلن سوسيال” :ڤد هاري اين اياله
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 بربهاڬيا، جماعه يڠ  سيدڠ 

بكن يڠ لواس دان مندالم. إسالم مواج ي ڤڠرتينءكونسيڤ كعاديلن دالم إسالم ممڤوڽا

نڬارا، ستاتوس اتاو ان تيدق مڠيرا ورنا كوليت، ورڬءادأاومتڽ برسيكڤ عاديل دالم سموا ك

ن. اجرن إسالم منونجوقكن بهاوا كعاديلن دالم إسالم بوكنله سواتو تيوري تتاڤي اي ءاكڤرچاي

اداله سواتو ڤرينته اهلل سبحانه وتعالى. دمكينله اهلل سبحانه وتعالى تله برفرمان منروسي 

 :8 ة، ايةدئالما ةسور

يڠ  ٢يمان، هندقله كامو سموا سنتياس منجادي اورڠايڠ بر٢اورڠواهاي ”برمقصود: 

كالي كبنچين كامو -سكالي جاڠن منڬقكن كعاديلن كران اهلل، الڬي منرڠكن كبنرن دان

ترهادڤ سسواتو قوم ايت مندوروڠ كامو كڤد تيدق مالكوكن كعاديلن. هندقله كامو برالكو 

كڤد  لهالبيه همڤير كڤد تقوى دان برتقوعاديل ﴿كڤد سسياڤا جوا﴾ كران سيكڤ عاديل ايت 

 “مندالم اكن اڤ يڠ كامو الكوكن.ي دڠن ءاهلل، سسوڠڬوهڽ اهلل مها مڠتاهو

منروسي ايات ترسبوت، داڤت دليهت دڠن جلس بهاوا إسالم ساڠت ممبريكن ڤنكنن 

يڠ برهوبوڠ دڠنڽ دالم  ٢ترهادڤ كونسيڤ كعاديلن دان ڤنرڠن تنتڠ صفة عاديل سرتا ڤركارا

برمشاركت. سجاره دهولو تله مڠاجر مشاركت دنيا اونتوق ممڤربتول ڤوسيسي كهيدوڤن 

 دچاڤاي دان تڠڬوڠجواب ترلقسان. كهيدوڤن دتمڤتڽ سوڤاي حق مشاركت داڤت

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

نسي برساتو تنڤا ءاإسالم اداله اڬام كعاديلن دان ڤرڤادوان. م”ب، ُطد ُقمنوروت سيِّ

ادوان، رتي بهاوا ڤرڤايمان كڤد توهن يڠ ساتو. اين بران ورنا، بڠسا دان كلس، برءاڤربيذمڠيرا 

يمان كڤد توهن اداله اڤ يڠ انسي برداسركن ءاچينتا، كرجاسام دان ڤرسفهمن انتارا م

 “ي اجرنڽ.ءدچاري اوليه إسالم ماللو

قوم دان ن، ءامليسيا ترديري درڤد مشاركت مجموع دڠن ڤلباڬاي اڬام، كڤرچاي

يا. اين اداله حاصيل درڤد ڤرجالنن سجاره يڠ ڤنجڠ خصوصڽ دزمان ڤنجاجهن ابود

يڠ دعملكن تله موجودكن جورڠ هوبوڠن قوم “ ڤچه دان ڤرينته”ايڠڬريس. ڤندكتن كونسيڤ 
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يا. ڤندكتن اين اهيدوڤ دالم كتراسيڠن سوسيال دان بود سرتادري سودوت ايكونومي 

الم لن سوسيال ديداع قيمبڠ دان وجود كتيدأنومي يڠ تيدق سايكو مڽببكن ڤڠليبتن سوسيو

 مشاركت.

 درحمتي اهلل، مسلمين يڠ 

يتن سام اد دي منونايكنڽ كڤد اورڠ ءيڠ ساليڠ بركا ٢ي حقءستياڤ اورڠ ممڤوڽا

ين اتاو ڤرلو دتونايكن كڤداڽ. اي مروڤاكن سواتو تڠڬوڠجواب يڠ تيدق بوليه دأبايكن ءال

ين سبنرڽ ءاورڠ ال ٢اورڠ يڠ تيدق برالكو عاديل دان تيدق منونايكن حقبڬيتو سهاج. ماله، 

 ونتوق دبريكن حكومن يڠ ستيمڤل.تله مالكوكن كسالهن دان اليق ا

برتوجوان اونتوق منڬقكن كعاديلن دالم كالڠن  ٢ستياڤ نڬارا مڠڬوبل اوندڠ

اول إسالم، كعاديلن نڬاراڽ. سجاره إسالم توروت ممبوقتيكن بهاوا ڤد زمان ڤمرينتهن اورڬ

، نبي يا. سباڬاي چونتوهان اڬام، بڠسا دان بودءاتله دبريكن كڤد سموا ڤيهق تنڤا مڠيرا ڤربيذ

اونتوق منجادي ڤدومن سبواه نڬارا بردولت ستله برجاي  ةتله ممبنتوق ڤياڬم مدين ملسو هيلع هللا ىلص محمد

دان  نصار. ڤياڬم اين جوڬ موجودكن كعاديلنأممڤرساوداراكن ڬولوڠن مهاجرين دان 

 .ةن ترهادڤ مشاركت مدينءاڤرسام

ا، ضي اهلل عنهر ةشئوايتكن درڤد عاتله مر حمه اهللمام البخاري رإدالم حال اين، 

 ڤرنه برسبدا: ملسو هيلع هللا ىلصبهاوا نبي 

 ُ يُف تَرَُكوه ُرِ هُْم كَانُوا ِإذَا سَُرََق فِيهِْم الش َّ ن َّ َن هْلََك ال َّذِيَن قَبْل َكُْم  َن مَا  ِِإذَا سَُرََق وَ  ،ِإن َّ
قَامُوا عَلَيْهِ اْلحَد َّ  َن عِيُف  دٍ سَُرَقَْت لَقَطَعْتُ  ،فِيهِْم الض َّ ن َّ فَاطِمَةَ بِنَْت مُحَم َّ َن هِ لَوْ   . ََدَهَاوَاْيمُ الل َّ

سسوڠڬوهڽ تله بيناس ڬولوڠن سبلوم كامو، بهاوا مريك جك ڬولوڠن يڠ ”برمقصود: 

ك ابايكن دان اڤابيال ڬولوڠن يڠ لمه دالم كالڠن مريك ليا دالم كالڠن مريك تله منچوري، مريوم

وري، بنت محمد منچ ةتسڽ. دمي اهلل، سكيراڽ فاطمأك ٢تله منچوري، مريك تڬقكن اوندڠ

 “مك اكو اكن مموتوڠ تاڠنڽ.

 حمتي،در ڤارا تتامو اهلل يڠ 
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نسي دالم كعاديلن سوسيال داڤت دچاڤاي؟ ءاالنڽ، باڬايمان حق اساسي مءڤرسو

ي ءنسي دان كعاديلن سوسيال ممڤوڽاءان. حق اساسي مءاماممڤروموسي حق كسقس :ڤرتام

 .نسيءاممتي اوليه سموا يت حق اساسي داڤت دنعءمتالمت يڠ سام يا

نڬارا دان ان ستياڤ الڤيسن ورڬءعترف حق ايكونومي، سوسيال دان كبوداياأمڠ :كدوا

 اڬام. دان تيدق مڠيرا بڠسا، ستاتوس مشاركت سچارا عاديل

سي. اكريمينسممستيكن حق ستياڤ ڬولوڠن تنڤا دي ميستي برتڠڬوڠجواب ڤميمڤين :كتيڬ

مانه دالم اسڤيك تدبير اوروس. اين داڤت ممستيكن اڤميمڤين هندقله برالكو عاديل دان 

 ن نڬارا داڤت دنعمتي برسام.ءاسومبر ككاي

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

 هاري اين اياله: هدرڤد خطبأمبيل كسيمڤولن يڠ داڤت د

 كن.يڠ ڤرلو كيت توناي برالكو عاديل دالم كالڠن مشاركت اداله سواتو ڤرينته دالم إسالمڤرتام: 

مالكوكن  ڤدلقكن دريدان مڠ نسيءاماساسي  ٢اومت إسالم دتونتوت اڬر منجاڬ حقكدوا: 

 ين.ءكظاليمن كڤد ڤيهق ال

مانن دان منڬقكن كعاديلن دالم كهيدوڤن أكيت سموا برتڠڬوڠجواب ممليهارا ككتيڬ: 

 نڬارا اين.مشاركت مجموع د

 01 تاب، ايااألحز ةكيت حياتي فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سور ٢ماريله سام

 :05هيڠڬ 

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    

 ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ    ڭڭ
 ن يڠءله كڤد اهلل، دان كاتاكنله ڤركاتاايمان، برتقوايڠ بر ٢واهاي اورڠ” برمقصود: 

كامو دان  ٢كن عملاي ممبري توفيق دڠن منجايدتڤت بنر ﴿دالم سڬاال ڤركارا﴾. سوڤاي 
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كامو. دان ﴿ايڠتله﴾ سسياڤا يڠ طاعة كڤد اهلل دان رسولڽ، مك  ٢مڠمڤوني دوسا

 “ن.ءابسر كجاي-ي سبسراي تله برجاي منچاڤدسسوڠڬوهڽ 

ِ بَاَِكَ ال ْ  يْ ل ّٰهُ ل َ  يْ ءَاِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِ وَل َكُْم بِالقُر اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن اْلآي اِت وَالذ ِْ ِِْ وَِِإي َّ
َل مِن ِ  ْ  يْ اْلحَِكيِْم، وَتَقَب َّ مِي َّ ِ هُ هُوَ ال ِ وَمِنْكُْم تِلاَوَتَهُ، ِإن َّ قُوُْل قَوْل َن ْستَغْفِرُ الل ّٰهَ  يْ ُع الْعَلِيمُ.  َن هَذَا وَ

ِ الْعَظِ  ُ  يْ يْمَ ل ه لِمَاِت، وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت، فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ ِْ ُ لِمِيْنَ وَالْم ِْ ُ ئِرِ الْم  وَل َكُْم، وَلَِِا
ِحيْمُ.   هُوَ الْغَفُوُِْ الر َّ

 
كدوا هخطب

 ْ ِ  دُ الحم ِ ل َ  ل ّٰه ْ  ب ِ ِ َ ال َ ع ِ ال َ الص َّ وَ  ،ينَ م ُ ل ِ َّ وَ  اة َ ال ُ ل َ  ام دِ  لىَ ع مِي نِ َسي ِدِنَا مُحَم َّ بِي ِ اْلأن َ ، وَ نِ الن َّ َ ع ِ ل هِ ى آل
َ صْ َن وَ  ِ ح ينَ  هِ اب اهِرِ َ  نْ مَ وَ  الط َّ ِ ت َ ب ُ ع ِ  مْ ه َ إِ  انٍ َِ حْ إِ ب َ ل  .ينِ الد ِ  مِ وْ ى ي

ْن  َن شْهَدُ  ُ َن ا ِإلٓهَ ِإلا َّ الل ّٰه دًا عَبْدُهُ وََُِسولُهُ. ل َّ شْهَدُ َن َّ َسي ِدَنَا مُحَم َّ َن يَْك لَهُ، وَ  وَحْدَهُ لاَ شَُرِ

ا م َّ قُوا الل ّٰهَ  َن ِ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰهِ، اِت َّ ُ اعْ وَ  َحق َّ تُقَاتِه َن لَم َ وا َن َّ الل ّٰهَ  ِ م َ َن ، يمٍ ظِ رٍ عَ مْ أن رَكُْم ب رَكُْم م

 ِ َ الص َّ ب ِ ِْ ت َّ الاةِ وَ ل َ يل َ ِم ع َ ل ِ ى ن َ هِ ال ْ ي ِ ب ُ تَعَالَى:يمِ رِ ك ڄ   ڃ    ڄ  ڄ  ڄ ، فَقَاَل الل ّٰه

 ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ َ آا بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ يَْت عَلَى َسي دٍ َكمَا َصل َّ ِ دِنَا مُحَم َّ ِل آ وَعَلَى ِل َسي
دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ َ وَبَاِِْك عَلَى َسي بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ َِْكَت عَلَى سَ آَسي َا بَا دٍ َكم ِ دِنَا مُحَم َّ ِ دِنَا ِل َسي ي

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  ِيْنَ ِإن ََّك حَمِيْدٌ َمجِيْدٌ.آِإ َم بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال ِ دِنَا ِإ  ِل َسي
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 ُ هُم َّ عَِن اْلخ َِْض الل َّ اِشدِينَ وَا َ  نْ عَ وَ  لُفَاءِ الر َّ ِ ب ْجمَعِينَ، ةِ ي َّ ق َن حَابَةِ  ِ ت َّ ال نِ عَ  وَ  الص َّ ِ اب َ وَ  ينَ ع ِ ت ي عِ اب
ِ الت َّ  ِ اب ا ينَ ع َِْض عَن َّ َ مَ  وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحَِاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَا ُ ع َ  مْ ه َن ي َ ْْ ا  َ ْْ أن الْ  مَ  ِ  .ينَ مِ  ِ

لِمِينَ  ِْ ُ هُم َّ اْغفِرْ لِلْم ْموَاِت.الل َّ ْحيَاءِ مِْنهُْم وَالأن لِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الأن ِْ ُ  وَالم

َ ِدْ  َن هُم َّ  ِ  الل َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ دَوَاِم ب لَامَةِ الت َّ َّ ِ ةِ وَال ح َّ َ دُولِي يك باوه  نَا مَلِ كَوَالص ِ َ ڠ م ُ ه ليا وا م
ُ الد ِيْن ال مُْصطَفَ  يڠ دڤرتوان اڬوڠسُري ڤدوك بڬيندا  ى ، الُِلطَان عَبْدُ الل ّٰه ِِعَايَة

بْنِ  تَعِيْن بالل ّٰه.  المرحوم بِالل ّٰه َشاه ا ِْ ُ ْحمَد َشاه ال م َن  ُسلْطَان حَاِج 

َ كَذلَِك ك باوه وَ  َ دُولِي يڠ م ُ ه سُري ڤدوك بڬيندا ِاج ڤرمايسوِي اڬوڠ،  لياوا م
يَةْ بِنِْت ال مَرُْحوْم ال مُتَوَك ِْل عَلَى  (Tunku)تُونكو مِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَِِ َن حاجه عَزِيْزَةْ 

َاج. ِْ الح  الل ّٰه ُسلْطَان ِإْسكَنْدَ

 ِ الَهُ وََِعَايَاهُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت ب هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَهُ وَوُزََِاءَهُ وَقَُضاتَهُ وَعُم َّ َ الل َّ ْحمَتَِك ر
اِحمِينَ .  َِْحمَ الر َّ َن  يَا 

 َ َلَدَن هُم َّ اْجعَْل ب يَا ا الل َّ مَاٍن، اآمِناً مُْطمَئِن ًّ مَالِيزِ َن ْمٍن وَ َن ، َسخَاءً َِخَاءً، دَاَِ عَْدٍل وَِِإيمَاٍن، وَ
لِمِينَ  ِْ ُ ئِرَ بِلَادِ الْ م  .وََسا

لِمِيْنَ ،  ِْ ُ عِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْم َن هُم َّ  عْدَاءَ الد ِيِن وانْصُُرْ مَْن نَصَُرَ الد ِيَن، الل َّ َن  َ عْدَاءَك َن وَدَم ِْر 
عِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن. َن لِمِيْنَ، وَ ِْ ُ  وَاخْذُْل مَْن خَذََل الْم

ڠ منديريكن صالة سچارا برجماعه دان منونايكن زكاة ي ٢ ڠاوركنله كامي جادييا اهلل، 

ڬولوڠن  سرتا رحمتيله  سالم واليه ڤرسكوتوانإاة مجليس اڬام ماللوءي ڤوست ڤوڠوتن زك
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دالم مڠاڬيهكن زكاة دواليه ڤرسكوتوان  MAIWP. جاديكنله اوسها زكاة منونايكن ڠي

 كميسكينن. بلڠڬوف دري اصناسباڬاي ساتو لڠكه يڠ بركسن باڬي ملڤسكن 
 

نْيَا َحَِنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ  ِنَا فِي الد ُّ نَا آت َب َّ اِِ ِ  .َحَِنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن َّ

 عِبَادَ الل ّٰهِ،

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   ڎ  

َ ََذْْ ُِْكُْم، وَاْشكُرُوهُ  فَاذْْ ُُِوا    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ الل ّٰهَ الْعَظِيْم
ْكبَرُ،  َن لُوهُ مِْن فَْضلِهِ يُعْطِكُْم وَلَذِْ ُِْ الل ّٰهِ  ُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِْدكُْم، وَاْسأن   مَا تَْصنَعُونَ.وَالل ّٰهُ يَعْلَم

 

 

 
 
 
 

 

 

 


