
 

 

 

 

 

  

 

 

 سالم واليه ڤرسكوتوانإجابتن اڬام 

 

 هخطب ستيك

 

 تاجوق :

  كداماين اڬام سالمإ

 

 تاريخ دباچ :

 ه٥٤٤١رجب ٥١

 نءبرساما

 م٢١٥٢مچ  ٢٢

 

 

 :  دسدياكن اوليه

 دان التيهن هچاوڠن خطب

 مسجدبهاڬين ڤڠوروسن 

 سالم واليه ڤرسكوتوانإجابتن اڬام 

 



كداماين اڬام إسالم  خطبة جمعة                                                                                                              

1 

 

 كداماين اڬام إسالم

 (ه٥٤٤١رجب ٥١/ م٢١٥٢ مچ ٢٢)

 ْ هِ مِْن شُرُورِ َأن هِ، نَحْمَدُهُ وَنَْستَعِينُهُ وَنَْستَغْفِرُهُ وَنَتُوُْب ِإلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِالل َّ َمْدَ لِل َّ فُِسنَا وَمِْن إن َّ اْلح
ْرِشداً.َسي ِئَاِت  هُ فَهُوَ الْمُْهتَدِ وَمَن يُْضلِْل فَلَن َتجِدَ لَهُ وَلِي اً م ُّ  َأعْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ الل َّ

  َ َلل ُ وَرَُسوْلُهُ، ا دًا عَبْدُه ُ َأن َّ مُحَم َّ يَْك لَهُ، وََأشْهَد َ شَرِ ُ لا ُ وَحْدَه َ ِإلا َّ الل  ه ا ِإلََٰه ُ َأْن ل َّ ُ َأشْهَد م َّ ه
ِ وََسل ِْم  دٍ وَعَلَى آلِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن.َصل   عَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ

كُْم تُْفلِحُ  ِتَْقوَى الل  هِ وََطاعَتِهِ لَعَل  َّ ْوِصيْكُْم وَنَْفسِي ب قُوا الل  هَ، وَأُّ ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل  ه، اِت َّ  نَ.وْ َأم َّ
 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ۉ  ې      ې  ې   ې  ى  ىائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  

 ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ      ۈئ  

 جماعه يڠ درحمتي اهلل، سيدڠ 

ن كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن برسڬرا مالكوكن سڬاال ءماريله كيت تيڠكتكن كتقوا 

يمانن، أرڠن دان تڬهنڽ  ڤاس  دير  دڠن كوهي سڬاال الءسوروهن دان ڤرينتهڽ سرتا منجا

وهكن اوليه اهلل سبحانه وتعالى درڤد ءمودهن كيت دجا-ن  مودهءڤرهياسي دير  دڠن كتقوا

 ن اڤي نراك يڠ تيدق ترڤر  ساكيتڽ ءعذاب سيقسا

 “ كداماين اڬام إسالم ”: برتاجوق هيڠ موليا اين اكن ممبيچاراكن خطببر ڤد هار  نم 

 ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي،

دڠن ڤريستيوا هيتم يڠ برالكو دمسجد النور دان مسجد  اعتبارماريله كيت مڠمبيل  

Linwood، Christchurch New Zealand  ترهادڤ فهم ساله درڤد برڤونچا اين ٢بارو 

 تيدق دان كجم ساڠت ترسبوت ڤڠڬانس اوليه دالكوكن يڠ تيندقن سسوڠڬوهڽ  سالمإ

 منظاهيركن كيت ماسڽ اينيله برساودارا، ساليڠ يڠ مسلم سباڬا   نءنسياءابرڤريكم
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 سهاج وتعالى هسبحان اهلل سسوڠڬوهڽ (solidariti)سوليدريتي  دان نءكبرسما كڤريهاتينن،

   اين هيتم ڤريستيوا دسبالي  حكمه  ءمڠتاهو يڠ

 مڠنجوركن القرءان ددالم باڽ  يڠ اهلل ڤرينته كران كداماين ممباوا تربوقتي سالمإ

 ستله سالمإ مملوق مسلم بوكن اورڠ ممقسا تيدق ح ، تنڤا داره نومڤهكنم الرڠن كداماين،

  بردعوه دالم برحكمه سوڤا  كيت مڠاجر سالمإ بهكن مريك كڤد سالمإ ميسيج يكندسمڤا

 رناج سباڬايمان نسيءما نءڤنچيڤتا توجوان درڤد سبهاڬين اداله كداماين ممليهارا جوسترو،

 :16 ايات نفال،األ ةسور دالمد برفرمان وتعالى هسبحان اهلل  سالمإ

 جب  حب  خب  مب  ىب     يئی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ 

دان جك مريك ﴿ڤيه  موسوه﴾ چندروڠ كڤد ڤرداماين، مك اڠكاو جوڬ ”مقصودڽ:  

كڤد اهلل  سسوڠڬوهڽ اهلل مها (bertawakallah) لله ڽ سرتا برتوكاهندقله چندروڠ كڤد

 “  ءمندڠر، الڬي مها مڠتاهو

 داما  امان، مليسيا نڬارا كران وتعالى هسبحان اهلل كڤد برشكور كيت الحمدهلل،

 براوسها سنتياس نءكراجا  نءكسليسا دان كمعمورن منعمتي داڤت كيت  هرموني دان

 يڠ اڬام سالمإ سسوڠڬوهڽترڤليهارا   سنتياس نڬارا كأمانن دان كمعمورن ممستيكن

 سن،ككر كموڠكرن، كجاهتن، ن،كروسق مالكوكن اومتڽ مالرڠ سالمإ  كداماين  ءمنچينتا

 ڤمبونوهن ككرسن، مڠڬوناكن يڠ ڤالمڤاو ڬرقن جوا اڤ منول  سالمإ  سباڬايڽ دان كظاليمن

 سالمإجوسترو، سباڬا  اومت   دنيا ماهوڤون نڬارا ماننأك مڠڬوڬت سهيڠڬ ڤڤراڠن دان

 ، جاڠنله كيت تراللو موده مڠمبيل سبارڠ تيندقن سباڬا ماننأكيڠ چينتاكن كهرمونين دان 

ضرتن  ويڠ كل  هاڽ اكن منداتڠكن كم إسالم بالسن ترهادڤ ڤربواتن جاهت اورڠ بوكن

ڠ سيكڤ بنچي، ن، بهكن مڠوندقيءكبا ٢ايڠتله، ڤربواتن ترسبوت تيدق اكن داڤت ممبر  اڤا

 .ڠنمنفتنه سرتا ڤراسڠك يڠ برڤنج-تنهف

 :34فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة فصلت ، ايات 
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ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ     کک  ژ  ژ  ڑ   ڑ 

 ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  

 ڠي ڤربواتن دان ي ءبا يڠ ڤربواتن﴾ حكومڽ دان كسنڽ﴿ سام لهتيدق دان ” مقصودڽ:

 وبرالك اڠكاو اڤابيال; ي ءبا لبيه يڠ چارا دڠن﴾ كڤدامو دتوجوكن يڠ كجاهتن﴿ لهتولق  جاهت

-سأوله منجاد  اكن مرتا سرتا دڠن و،ترهادڤم ڤرموسوهن راسمناروه  يڠ اورڠ مك دمكين

  “ريبق صحابة سأورڠ اوله

 بن عمرو بن العا  سباڬايمان رواية إمام البخار  درڤد عبداهلل ملسو هيلع هللا ىلصسبدا رسول اهلل 

 :مارضي اهلل عنه

  ِ َيَدِه  الْمُْسلِمُ مَْن َسلِمَ الْمُْسلِمُونَ مِْن لِسَانِهِ و
كجاهتن ليسن  ڤداورڠ يڠ مڽالمتكن قوم مسلمين در ايالهسأورڠ مسلم “برمقصود:  

 “دان تاڠنڽ 

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

هيدوڤ دڠن ڤڠهالڠ اونتوق كيت  م، قوم دان بڠسا تيدق منجاد كوجودن ڤلباڬا  اڬا 

داڤت  ٢دڠن ڤڬڠن اڬام ماسيڠ كتورونن سرتابڠسا  دان ڤلباڬا  قومهرموني  امان دان 

اية  الحجرات سبحانه وتعالى ددالم سورة فرمان اهلل ممبنتوق مشاركت يڠ برتول  انسور 

61: 

ڇ    ڍ    ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ

 ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ    ڎڍ  ڌ  ڌ

 درڤد كامو منچيڤتاكن تله كامي سسوڠڬوهڽ ،مأنسي اومت واها  ”برمقصود:  

 ڤواق، برسوكو دان بڠسا باڬا -برباڬا  كامو منجاديكن تله كامي دان ڤرمڤوان، دان لالكي

-سموليا سسوڠڬوهڽ﴾  ينءال يڠ دڠن ساتو انتارا مسرا برامه دان﴿ كنلن-بركنل كامو سوڤا 

 تاوا كتورونن لبيه يڠ بوكن﴿ كامو، نتاراأد ڽاتقو لبيه يڠ اورڠ اياله اهلل دسيسي كامو مليا
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 عملن دان نءكأدا اكن﴿ ڤڠتاهوانڽ مندالم مها الڬي  ،ءمڠتاهو مها اهلل سسوڠڬوهڽ﴾  بڠساڽ

 “ ﴾كامو

 اڠڬوتا جاس اداله جوڬ اين هار  نعمتي كيت يڠ كسالمتن دان ماننأك نعمت

 يهاراممل وسهاابر سنتياس يڠ يايسمال دراج ڤوليس كڤد كاسيه برتريما امت كيت  كسالمتن

   ڤوليس هار  سمبوتن برسمڤنا كسمڤتن مڠمبيل جوسترو،  كيت نڬارا كداماين دان ماننأك

 سموڬ   PDRM كڤد تهنيئه دان شباس ڤناوچ تاهون، ستياڤ مچ 22 ڤد 262-يڠ ك

 اڠڬوتا ڤارا نءكسياڤسياڬا دان سماڠت ممبريكن لبيه اكن اين ڤوليس هار  سمبوتن

  يرءا تانه دان مشاركت كڤد بربقتي تروس اونتوق كسالمتن

يڠكن كعاديلن دتڬقكن يڠ ممباوا رحمة كسلوروه عالم امت ممنتإسالم سباڬا  اڬام 

ڬولوڠن يڠ دظاليمي سرتا ترأنيا   جوسترو، إسالم برسيكڤ تڬس  ٢ن ح كدان مڠمبالي

الهن يڠ بسر ن اداله سواتو كسءتايڠكڤربالهن دان ڤرس منچتوسكنكوان يڠ دان مڠڠڬڤ ڤرال

   مقاصد الشريعةكران ا  مڽڠڬهي 

يڠ ڤرلو دفهمي اوليه ٢كهرمونين، ڤرڤادوان دان كستابيلن نڬارا، ڤركاراباڬي منجاڬ  

يت ساليڠ بركنلن انتارا قوم دان ءيا (taaruf)  ْفستياڤ مشاركت اياله كونسيڤ َتعاُر

يت ءيا(ta’awun)  ْنعاُويت ساليڠ ممهمي دان َتءيا (tafahum) ْمفاُهايتنيك دنڬارا اين، َت

هاتي دالم منليتي سبارڠ -كاسيه سايڠ  كيت سهاروسڽ برهاتيساليڠ ممبنتو سباڬا  تندا 

وهيله ءڤروڤاڬندا، ڤراسڠك اتاو بريتا يڠ دتريما تنتڠ سسواتو قوم، اڬام دان سباڬايڽ  جا

يڠ مڠوندڠ ڤرسليسيهن سرتا ڤربالهن دان سروله كڤد ڤرڤادوان دان كداماين  ايڠتله ٢ڤركارا

 نجاڬ توتور كات، ليده دان تاڠنڽ  بهاوا سأورڠ مسلم ايت اياله مريك يڠ م

 دكاسيهي اهلل، يڠ  اعهجم سيدڠ 

 ڤد هار  اين  ماريله كيت مڠحياتي ببراڤ كسيمڤولن: همڠأخير  خطب 

 دالم نكهرموني اعيكنمر سنتياس سايڠ كاسيه دان ڤرداماين اڬام سباڬا  سالمإ ڤرتام:

  اڬام دان بڠسا قوم، نكڤلباڬاي
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-بودايا دتونتوت اونتوق ساليڠ كنلن اڬام، كتورونن، بهاس دان ءدڠن ڤربيذا نسيءام كدوا:

 مڠحرمتي -ممهمي دان حرمت-مڠنالي، فهم

ڤرڤادوان يڠ وجود دالم كالڠن ڤلباڬا  قوم، بڠسا دان اڬام داڤت موجودكن كهرمونين  كتيڬ:

 دان كستابيلن نڬارا 

 :661-661فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة هود اية  

 ڃ ڃ ڃ چ چ  

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ   

 ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ          ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ

دان كاالوله توهنمو ﴿واها  محمد﴾ مڠهندقي، تنتوله د  منجاديكن اومت “برمقصود:  

سمواڽ منوروت اڬام يڠ ساتو  ﴿تتاڤي د  تيدق بربوات دمكين﴾ دان كران ايتوله  نسيءام

يڠ تله دبر  رحمة اوليه توهنمو، ﴿مريك ٢منروس برسليسيهن  تتاڤي اورڠ-مريك تروس

برساتو ددالم اڬام اهلل﴾ دان اونتوق توجوان ﴿ڤرسليسيهن دان رحمة﴾ ايتوله اهلل منجاديكن 

مڤورناله جنجي توهنمو: "سسوڠڬوهڽ اكو اكن ممنوهي نراك مأنسي دان دڠن يڠ دمكين س

 ﴿يڠ بردوسا﴾"  نسيءامجهنم دڠن سكالين جين دان 

اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن الآيَاِت وَالذ ِكْرِ   بَارَكَ الل  هُ لِْي وَل َكُْم بِالْقُرْآِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِي وَِإي َّ
 ُ َل مِن ِي وَمِنْك مِيُع الْعَلِيْمُ.اْلحَِكيِْم، وَتَقَب َّ هُ هُوَ الس َّ َأقُوُْل قَوْلِْي هذَا وََأْستَغْفِرُ الل  هَ  ْم تِلاوَتَهُ ِإن َّ

ِ مِْنهُمْ  ِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت الَأْحيَاء ئِر َ لِْي وَل َكُْم وَلِسَا  الْعَظِيْم
ِحيْمُ.وَالَأْموَات، فَاْستَغْفِرُْوهُ  هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ  ِإن َّ
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خطبة كدوا

 ِ ِينَ  الحمْدُ لِل  ه َم اِلح ِينَ ، رَب ِ الْعَال لَاةُ وَالس َّ  ،وَنَاصِرِ الْمَْظلُومِينَ  وَلِي ِ الص َّ يِي ِ وَالص َّ لَامُ عَلىَ الن َّ
ينَ  اهِرِ ِ الط َّ ِ وََأْصحَابِه قِينَ ، وَعَلَى آلِه ِ الْمُرَْسلِينَ وَِإمَاِم الْمُت َّ ابِعِينَ  ،اْلَأمِينِ، َصْفوَة وَعَلَى الت َّ

 وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِن.

ُ َأْن  َ ِإلا َّ َأشْهَد ا ِإلٓه ُ  ل َّ ُ أن َّ َسي ِدَنَا  الل  ه يَْك لَهُ، الْمَلُِك اْلحَق ُّ الْمُبِينُ، وََأشْهَد َ شَرِ ُ لا وَحْدَه
ادُِق الْوَعْدُ اْلَأمِينُ. دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ، الص َّ  مُحَم َّ

ا َ  َأم َّ قُوا الل  ه َ الل  هِ، اِت َّ ُ بَعْدُ، فَيَا عِبَاد ِ ا، َحق َّ تَْقوَاه َ َصلَاة َ وَحَافِظُوْا عَلى ِ لْ َجم وَُكونُوا  ،اعَِ
 ِ ِنَفْ ِإْخوَانًا مُتَحَاب ِينَ فِي الل  ه ِسهِ، وََََّ َّ  . وَاعْلَمُوا َأنَ  الل  هَ ُسبْحَانَهُ وَتَعَالَى َأمَرَكُمْ بَِأْمرٍ بَدََأ فِيْهِ ب

َئِكَتِهِ  ِ بِمَلا يلِهِ:الْمُسَب ِحَِِ بِقُْدِسه   ، فَقَاَل الل  هُ تَعَالَى فِي مُحْكَمِ تَنْزِ

ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڄ

 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 َّ َبَارِْك عَلَى َسي َ و بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ ِ  آَسي َا بَارَْكَت عَلَىِل َسي دٍ َكم ِ دِنَا  دِنَا مُحَم َّ َسي

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  َك حَمِيْدٌ َمجِيْدٌ.آِإ ِيْنَ ِإن َّ َم بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال ِ دِنَا ِإ  ِل َسي

َ وَعُثْمَانَ وَعَلِي ٍ  اِشدِيَن المَْهدِي ِينَ : َأبِي بَكْرٍ وَعُمَر ِ الر َّ ُلُفَاء هُم َّ عَِن اْلخ وَاْرَض  ،وَاْرَض الل َّ
حَابَِِ َأْجمَعِينَ،  ئِرِ الص َّ هُم َّ عَْن سا االل َّ َ  وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض عَن َّ عَهُْم م

 .بِمَن َِك وكَرَمَِك وَِإْحسَانَِك يَا َأكْرَمَ اْلَأكْرَمِينَ 
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هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ وَالمُْسلِمَاِت   وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الَأْحيَاءِ مِْنهُْم وَالَأْموَاِت.الل َّ

 ُ لَامَِِ مَلِ كَ نَا ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م ِِ وَالس َّ ح َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَِِ وَالص ِ هُم َّ َأي ِْد بِدَوَاِم الت َّ ليا والل َّ
 َ  مُْصطَفَى بِالل  ه ُِ الد ِيْن السري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ، السُلطَان عَبْدُ الل  ه رِعَاي

بِْن ُسلْطَان حَاِج َأْحمَد َشاه ال مُْستَعِيْن بالل  ه.   َشاه ا

 ُ ليا سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ، ووَكَذلَِك ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م
يَِْ بِنِْت ال مَرُْحوْم ال مُتَوَك ِْل عَلَى الل  ه  )تُونكو( حاجه عَزِيْزَةْ َأمِيْنَِْ مَيْمُوْنَِْ ِإْسكَنْدَرِ

َاج.  ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح

 َ الَهُ وَرَعَايَاهُ مِنَ الْمُْسلِمِينَ وَالْمُْسلِمَاِت و هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَهُ وَوُزَرَاءَهُ وَقَُضاتَهُ وَعُم َّ لْمُؤْمِنِينَ االل َّ
اِحمِينَ .   وَالْمُؤْمِنَاِت بِرَْحمَتَِك يَا َأْرَحمَ الر َّ

َلَدَنَا  هُم َّ اْجعَْل ب يَا الل َّ ا، َسخَاءً رَخَاءً، دَارَ عَْدٍل وَِإيمَاٍن، وََأْمٍن وََأمَاٍن، مَالِيزِ آمِناً مُْطمَئِن ًّ
ئِرَ بِلَادِ الْ مُْسلِمِينَ.  وََسا

هُم َّ َأعِز َّ الْ  ِ مَكَاٍن وَِحيْنٍ، وانْصُرْ مَْن نَصَرَ الد ِيَن، وَاخْذُْل الل َّ ِإْسلَامَ وَالْمُْسلِمِيْنَ فِْي كُل 
 مَْن خَذََل الْمُْسلِمِيْنَ، وََأعِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن، وَدَم ِْر َأعْدَاءَكَ َأعْدَاءَ الد ِيِن.

لُمَاِت  لاِم، وََنج ِنَا مَِن الظ ُّ ِنَا، وََأْصلِْح ذَاَت بَيْنِنَا، وَاهْدِنَا ُسبَُل الس َّ ب هُم َّ َأل ِْف بَيْنَ قُلُو الل َّ
َبَارِْك لَنَا فِي َأْسمَاعِنَا، وََأبَْصارِنَا،  ورِ، وََجن ِبْنَا الْفَوَاِحَش مَا َظهَرَ مِْنهَا وَمَا بَطََن، و ِإلَى الن ُّ

يَن وَقُلُو  ِ ِحيمُ، وَاْجعَلْنَا َشاكِر اُب الر َّ و َّ ِنَا، وَتُْب عَلَيْنَا ِإن ََّك َأنَْت الت َّ ات ي َّ ِنَا، وََأْزوَاِجنَا، وَذُر ِ ب
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هَا عَلَيْنَا نْيَا حَ لِنِعَمَِك، مُثْنِينَ بِهَا عَلَيَْك، قَابِلِينَ لَهَا وََأتِم َّ ِنَا فِي الد ُّ نَا آت َب َّ ََِِةِ . ر سَنًَِ وَفِي الآ
ارِ.   َحسَنًَِ وَقِنَا عَذَاَب الن َّ

 عِبَادَ الل  هِ،

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   ڎ  

    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

ِ يُعْطِكُْم  فَاذْكُرُوا ُ مِْن فَْضلِه ِ يَزِْدكُْم، وَاْسَألُوه ُ عَلَى نِعَمِه َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوه َ الْعَظِيْم الل  ه
 َ  الل  هُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.وَلَذِكْرُ الل  هِ َأْكبَرُ، و

 
 

 

 

 
 

 
 

 


