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 بهاڬيا برسام ،تايوهي سڠكءجا

 ه(٢٤٤٠ خيرربيع األ ١٢م/ ١٠٢٩ جانواري ٤)

 

 ْ ِ مِْن شُرُورِ َأن ه ُ بِالل َّ ُ وَنَتُوُْب ِإلَيْهِ، وَنَعُوذ ُ وَنَْستَغْفِرُه ُ وَنَْستَعِينُه هِ، نَحْمَدُه َمْدَ لِل َّ نَا إن َّ اْلح ِِ ُ ف
 ُ ه ْرِشداً. وَمِْن َسي ِئَاِت َأعْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ الل َّ  فَهُوَ الْمُْهتَدِ وَمَن يُْضلِْل فَلَن َتجِدَ لَهُ وَلِي اً م ُّ

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

كُْم  ِ لَعَل  َّ ِ وََطاعَتِه ِتَْقوَى الل  ه ْوِصيْكُْم وَنَْفسِي ب قُوا الل  هَ، وَأُّ َ الل  ه، اِت َّ ا بَعْدُ، فَيَا عِبَاد َأم َّ
 تُْفلُِحوْنَ.

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ۉ  ې      ې  ې   ې  ى  ىائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ   

 ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ      ۈئ   وئ  ۇئ 

 جماعه يڠ درحمتي اهلل، سيدڠ 

ن كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن ملقساناكن ءاكيت منيڠكتكن كتقو ١ماريله سام

نسان يڠ إمودهن كيت منجادي -سڬاال سوروهنڽ سرتا منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ. موده

 خيرة.أبرتقوى ستروسڽ برجاي سرتا سالمت ددنيا دان د

تا، يوهي سڠكءجا: “برتاجوق هليا اين اكن ممبيچاراكن خطبوڠ مبر ڤد هاري ينم

 “.بهاڬيا برسام

 ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي،
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  :22 ةالروم اي ةفرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سور 

ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ   

 ھ  ھ  ھ  

نڽاله كجادين ءانايجقسنڽ دان كبءايڠ ممبوقتيكن ككواس١نتارا تنداأدان د“برمقصود:  

ن بهاس كامو دان ورنا كوليت كامو. سسوڠڬوهڽ يڠ دمكين ءاالڠيت دان بومي، دان ڤربيذ

 “.يڠ برڤڠتاهوان١باڬي اورڠ١ايت مڠاندوڠي كترڠن

اهلل ضي رري عشبو موسى األأمام الترمذي درڤد إسبواه حديث يڠ دروايتكن اوليه 

 برسبدا: ملسو هيلع هللا ىلصبهاوا رسول اهلل  عنه

َاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى ِإن َّ ال  هَ تَعَالَى خَلََق آدَمَ مِْن قَبَْضةٍ قَبَضَهَا مِْن جَمِيِع اْلَأْرِض، فَج ل َّ
ْهُل وَاْلحَزْنُ  َبَيْنَ ذَلَِك وَالس َّ ُ وَاْلَأبْيَُض وَاْلَأْسوَدُ، و َ مِْنهُْم اْلَأْحمَر َاء قَْدرِ اْلَأْرِض، فَج

ي ِبُ  َبِيُث وَالط َّ  . وَاْلخ

درڤد ساتو  عليه السالمسسوڠڬوهڽ اهلل سبحانه وتعالى منچيڤتاكن آدم “برمقصود:  

سلوروه بومي، مك انق كتورونن آدم الهير سسواي دڠن ١ڬڠڬمن تانه يڠ دأمبيل درڤد تانه

نتارا مريك يڠ بركوليت ميره، ڤوتيه سرتا هيتم دان اد أقدر اتاو جنيس تانه بومي، اللو اد د

 “.يقءدان با بوروق ت، كاسر،نتارا مريك يڠ برصفة لمبوأد

ات القرءان دان حديث اين منجلسكن بهاوا كوجودن مأنسي ايت ترديري دري يا 

ڤلباڬاي اسڤيك سام اد كتورونن، بهاس دان بودايا. بهكن وجود ڤلباڬاي واتق يڠ ممبيذاكن 

ن دان ءين. سسوڠڬوهڽ، كڤلباڬاين اداله ساتو كإيستيميواءانتارا سسأورڠ دڠن يڠ ال

ين دان ساليڠ ملڠكڤكن. تنڤا نيالي ءواتن اڤابيال ساليڠ منمڤوڠ انتارا ساتو سام الكق

مڠحرمتي دان كاسيه سايڠ مان موڠكين كهرمونين باڬي سبواه -ڤرسفهمن، حرمت

مشاركت دڠن ڤلباڬاي التر بالكڠ داڤت دوجودكن. جوسترو، حقيقة كڤلباڬاين مأنسي 

 اعيكن.مروڤاكن سسواتو يڠ مستي دتريما دان در
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 مسلمين يڠ درحمتي اهلل،

مليسيا مروڤاكن سبواه نڬارا يڠ اونيك كران مشاركتڽ ترديري درڤد بربيلڠ قوم دان  

جومله  ،2102ن مليسيا باڬي تاهون ءان. برداسركن ستاتيستيك جابتن ڤرڠكءاكڤرچاي

 اجوت 21.12يت ءيا ڤندودوق اجوت 29.06 يمليسيا دأڠڬركن سراما ورڬانڬارا

بڠسا. سيكڤ ١ينءال اجوت 1.26اينديا دان  اجوت 2.10چينا،  اجوت 6...را، بوميڤوت

  ن اداله كونچي اوتام كهرمونين مليسيا.ءاتوليرنسي يڠ دعملكن سمنجق كمرديك

دڠن ڤلباڬاي بڠسا دان اڬام، ستياڤ اڠڬوتا مشاركت برڤرانن ڤنتيڠ باڬي ممستيكن  

ن يڠ ءاڤربيذ١ن اسڤيكاعيكڤرلو مرڤرڤادوان داڤت دچاڤاي. ستياڤ اڠڬوتا مشاركت 

يق دان دحرمتي. ءن ڤرلو دفهمي دڠن باءاسڤرتي عادة، ريتوال دان كڤرچاي١وجود. ڤركارا

ين تنڤا ءمشاركت يڠ هرموني هاڽ داڤت دالهيركن جك كيت ممهمي انتارا ساتو سام ال

 تا.يوجود ڤراسڠك اتاو ڤرسليسيهن يڠ بوليه منيمبولكن كونفليك اتاو سڠك

 جماعه يڠ درحمتي اهلل،  سيدڠ

يكوت ڤرلو دبريكن إبر١باڬي منجاڬ كهرمونين، ڤرڤادوان دان كستابيلن نڬارا، ڤركارا 

 ڤرهاتين:

يت ساليڠ بركنلن. كڤلباڬاين قوم دان ايتنيك دنڬارا اين منونتوت ءيا فاُرَعتَ ڤرتام: 

 ةتعالى ددالم سورستياڤ اڠڬوتا مشاركت اونتوق ساليڠ كنل مڠنالي. فرمان اهلل سبحانه و

 :01 ةت اياجرحال

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  

  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  

سسوڠڬوهڽ كامي تله منچيڤتاكن كامو دري  ،واهاي اومت مأنسي“برمقصود:  

لالكي دان ڤرمڤوان، دان كامي تله منجاديكن كامو برباڬاي بڠسا دان برسوكو ڤواق، 

ليا كامو دسيسي اهلل اياله اورڠ يڠ لبيه وم-سسوڠڬوهڽ سموليا. كنلن-امو بركنلسوڤاي ك
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ي، ءنتارا كامو، ﴿بوكن يڠ لبيه كتورونن اتاو بڠساڽ﴾. سسوڠڬوهڽ اهلل مها مڠتاهوأڽ داتقو

 ن دان عملن كامو﴾".ءادأالڬي مها مندالم ڤڠتاهوانڽ ﴿اكن ك

ي يڠ سنتياس بربيذا ڤنداڤت دان يت ساليڠ ممهمي. طبيعة مأنسءيا مُهاَفتَ كدوا: 

ن ءايتوهي ڤونچا ڤرسڠكءسريڠ برباله منجلسكن الڬي كڤرلوان اونتوق ساليڠ فهم ممهمي. جا

ن نيالي، مك اكن ءاسڤرتي تعصب، اڠكوه دان ممنتيڠكن ديري سنديري. فهميله ڤربيذ

  مڠحرمتي، كرجاسام دان برتولق انسور.-وجود ڤرسفهمن، حرمت

يت ساليڠ ممبنتو. اڤابيال اڠڬوتا مشاركت ساليڠ كنل مڠنالي دان ءيا ناُوَعكتيڬ: َت 

ساليڠ فهم ممهمي مك مريك اكن ساليڠ بنتو ممبنتو دان بركاسيه سايڠ. سسوڠڬوهڽ 

ن دان تقوى اداله ڤرينته اهلل سبحانه وتعالى. فرمان قيءره كباأممبنتو ك-سيكڤ ساليڠ بنتو

  :2 ةاي ةدئالما ةاهلل سبحانه وتعالى ددالم سور

ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ     ی  ی   

 ی  ی   

ن دان برتقوى، دان قمنولوڠ اونتوق ممبوات كباجي-دان هندقله كامو تولوڠ“برمقصود:  

له كڤد امنولوڠ ڤد مالكوكن دوسا ﴿معصية﴾ دان ڤنچروبوهن دان برتقو-جاڠنله كامو تولوڠ

 ا برت عذاب سيقساڽ ﴿باڬي سسياڤا يڠ ملڠڬر ڤرينتهڽ﴾".اهلل، كران سسوڠڬوهڽ اهلل مه

 جماعه يڠ درحمتي اهلل، سيدڠ 

نمر اريا دان ميسنڬارا يڠ ماسيه برڬولق سڤرتي عراق، -اڤ يڠ برالكو دنڬارا 

هاتي دالم منليتي -ر كڤد كيت سموا. كيت سهاروسڽ برهاتياعتباسهاروسڽ منجادي 

سبارڠ ڤروڤاڬندا، ڤراسڠك اتاو بريتا يڠ دتريما تنتڠ سسواتو قوم، اڬام دان سباڬايڽ. 

يڠ مڠوندڠ ڤرسليسيهن سرتا ڤربالهن دان سروله كڤد ڤرڤادوان دان ١وهيله ڤركاراءجا

يڠ منجاڬ توتور كات، ليده دان كداماين. ايڠتله بهاوا سأورڠ مسلم ايت اياله مريك 

 مرو بنعمام البخاري درڤد عبداهلل بن إسباڬايمان رواية  ملسو هيلع هللا ىلصسبدا رسول اهلل. تاڠنڽ

 :ضي اهلل عنهمار العاص
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  ِ َيَدِه لِمُونَ مِْن لَِِانِهِ و ِْ ُ لِمُ مَْن َسلِمَ الْم ِْ ُ   .الْم

هتن ليسن سأورڠ مسلم اياله اورڠ يڠ مڽالمتكن قوم مسلمين دري كجا“برمقصود:  

 “دان تاڠنڽ.
 ،جمعة يڠ دكاسيهي اهلل سيدڠ 

 ماريله كيت مڠحياتي ببراڤ كسيمڤولن: ،ڤد هاري اين هخيري خطبأمڠ 

مأنسي سچارا سموال جادي دالهيركن دڠن ڤلباڬاي ورنا كوليت، بڠسا، بهاس دان  ڤرتام:

 واتق.

وت اونتوق ساليڠ كنل يا دتونتان اڬام، كتورونن، بهاس دان بودءامأنسي دڠن ڤربيذ كدوا:

 مڠحرمتي.-مڠنالي، فهم ممهمي دان حرمت

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

 دان كستابيلن نڬارا.

   :006-002 ةهود اي ةفرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سور 

 ڃ ڃ ڃ چ چ  

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

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

دان كاالوله توهنمو ﴿واهاي محمد﴾ مڠهندقي، تنتوله دي منجاديكن “برمقصود:  

اومت مأنسي سمواڽ منوروت اڬام يڠ ساتو. ﴿تتاڤي دي تيدق بربوات دمكين﴾ دان كران 

ه دبري رحمة اوليه توهنمو، يڠ تل١منروس برسليسيهن. تتاڤي اورڠ-له مريك تروسوايت

له اهلل و﴿مريك برساتو ددالم اڬام اهلل﴾ دان اونتوق توجوان ﴿ڤرسليسيهن دان رحمة﴾ ايت

منجاديكن مأنسي دان دڠن يڠ دمكين سمڤورناله جنجي توهنمو: "سسوڠڬوهڽ اكو اكن 

 ممنوهي نراك جهنم دڠن سكالين جين دان مأنسي ﴿يڠ بردوسا﴾".
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ُ لِْي  َ الل  ه ِ مَِن الآيَاِت وَالذ ِكْرِ بَارَك اكُْم بِمَا فِيْه وَل َكُْم بِالْقُرْآِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِي وَِإي َّ
 ِ مِيُع الْعَلِيْمُ.َأقُوُْل قَوْلِْي هذَا وََأْستَغْف َّ ِ هُ هُوَ ال َل مِن ِي وَمِنْكُْم تِلاوَتَهُ ِإن َّ رُ الل  هَ اْلحَِكيِْم، وَتَقَب َّ

 ُ َ لِْي وَل َك ِ مِْنهُْم الْعَظِيْم لِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت الَأْحيَاء ِْ ُ لِمِيْنَ وَالْم ِْ ُ ِ الْم ئِر ْم وَلَِِا
ِحيْمُ. هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ  وَالَأْموَات، فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ

 
 

خطبة كدوا
 ْ اِلح ِيْنَ، وَال ِ وَلِي ِ الص َّ َمْدُ ِلل  ه ِ اْلح ُ ل قِيْنَ عَاقِبَة لاَةُ لْمُت َّ الِمِيْنَ، وَالص َّ َ عُْدوَانَ ِإلا َّ عَلَى الظ َّ ، وَلا

اِس َأْجمَعِيْنَ،  ِ الن َّ ُ عَلَى ِإمَاِم الْمُرَْسلِيْنَ، وَقُْدوَة لاَم َّ ِ ِ وَمَْن تَبِعَهُْم وَال ِ وَأْصحَابِه وَعَلَى آله
 .بِِإْحَِاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِينِ 

ُ َأْن  ُ َأشْهَد َ ِإلا َّ الل  ه ا ِإلٓه ُ أن َّ َسي ِدَنَا  ل َّ يَْك لَهُ، الْمَلُِك اْلحَق ُّ الْمُبِينُ، وََأشْهَد َ شَرِ ُ لا وَحْدَه
دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ، َصادُِق الْوَعْدِ اْلَأمِينِ.  مُحَم َّ

ا قُوا الل  هَ  َأم َّ ادِقِينبَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل  هِ، اِت َّ ا، وَُكونُوا مََع الص َّ عَةِ وَُحُضوْرِ وَحَافِظُوْا عَلىَ الط َّ
ِ ينَ  ِ مََع المَُصل ِ وَالْ َجمَاعَة ُمْعَة ُ وَتَعَالَى َأمَرَكُْم بَِأْمرٍ بَدََأ فِيْهِ اْلج َ ُسبْحَانَه . وَاعْلَمُوا َأنَ  الل  ه

بِينَ. فَقَاَل الل  هُ تَعَالَى مُخ ْبِرًا وَآمِرًا  َئِكَتِهِ الْمُقَر َّ ى بِمَلا ِِهِ وَثَن َّ ِنَْف ِ ب   :الْمُؤمِنِيْنَ ب

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

 ڇ
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دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ َ وَعَلَى آا بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ يَْت عَلَى َسي دٍ َكمَا َصل َّ ِ دِنَا مُحَم َّ ِل َسي
دٍ وَعَلَى آ ِ دِنَا مُحَم َّ َبَارِْك عَلَى َسي بْرَاهِيْمَ و ِ دِنَا ِإ ِ دِنَا ِل آِل َسي َا بَارَْكَت عَلَى َسي دٍ َكم ِ دِنَا مُحَم َّ َسي

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

 َ َ وَعُثْم ِنَا َأبِى بَكْرٍ وَعُمَر اِشدِيَن َسادَات ِ الر َّ ُلَفَاء ِ الخ بَعَة هُم َّ عَِن الَأْر انَ وَعَلِِي ، وَاْرَض الل َّ
ابِعِينَ وَمَنْ  ِ وَالت َّ حَابَة ِ الص َّ ئِر ِ وََسا ِ وَقَرَابَتِه رَاِت وَعَْن َأهِْل بَيْتِه  وَعَْن َأْزوَاِج نَبِي ِنَا المُطَه َّ

اِحمِينَ. ا بِرَْحمَتَِك يَا َأْرَحمَ الر َّ  تَبِعَهُْم بِِإْحَِاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن. وَاْرَض عَن َّ

هُم َّ ا لِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الَأْحيَاءِ مِْنهُْم وَالَأْموَاِت.الل َّ ِْ ُ لِمِينَ وَالم ِْ ُ  ْغفِرْ لِلْم

  َ ةِ مَلِ كَ نَا ك باوه دولي يڠو وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ مُدَب ِرَ هَذِهِ الْبِلَادِ اْلِإْسلَامِي َّ هُم َّ بِالت َّ مها  َأي ِدِ الل َّ
   .1-سلطان محمد ك 51-كا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ليا سري ڤدوك بڬيندوم

هُم َّ  ُ  َأطِلْ  الل َّ فِيْنَ  مُْصلِحًا عُمْرَه ِ  لِلْمُوَظ َّ ة عِي َّ غْ  وَالْبِلَادِ، وَالر َّ ِ َل   َب ُ  و يْقِ  مَقَاِصدَه  الْهُدَى لِطَرِ
َشادِ   .وَالر َّ

لِمِينَ َطي ِبَةً  ِْ ُ ئِرَ بِلاَدِ الْم يَا وََسا هُم َّ اْجعَْل مَالِيْزِ ةً، يَا رَؤُوفالل َّ ةً رَِخي َّ ً آمِنَةً مُْطمَئِن َّ  بِالْعِبَادِ.  ا

ِ مَكَاٍن وَِحيْنٍ، وانْصُرْ مَْن نَصَرَ الد ِيَن، وَاخْذُْل  لِمِيْنَ فِْي كُل  ِْ ُ هُم َّ َأعِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْم الل َّ
 َ لِمِيْنَ، وََأعِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن، و ِْ ُ  دَم ِْر َأعْدَاءَكَ َأعْدَاءَ الد ِيِن.مَْن خَذََل الْم

 َ ن َب َّ اُب. ر َك َأنَْت الْوَه َّ ً ِإن َّ بَنَا بَعْدَ ِإْذ هَدَيْتَنَا وَهَْب لَنَا مِن ل َّدُنَك رَْحمَة َ تُزِْغ قُلُو نَا لا َب َّ ا ر
ارِ. نْيَا َحَِنَةً وَفِي الآِخرَةِ َحَِنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن َّ ِنَا فِي الد ُّ   آت

 َ  الل  هِ، عِبَاد
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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
 وَلَذِكْرُ الل  هِ َأْكبَرُ، وَالل  هُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ 

 

 
 

 


