
 برسكوتو برتمبه موتو

 م٢٠٢٠سيڤتيمبر  ١١/ ه  ١٤٤٢محرم  ٢٣



َمْدَ  ِإن    هِ، اْلح ُ  لِل   ُ  نَحْمَدُه ُ  وَنَْستَعِيْنُه  وَنَتُوْبُ  وَنَْستَغْفِرُه
ُ  ِإلَيْهِ،  َسي ِئَاتِ  وَمِنْ  َأنْفُِسنَا شُرُْورِ  مِنْ  بِاللهِ  وَنَعُوْذ

ُ  يَهْدِ  مَنْ  َأعْمَالِنَا، َ  الله  فَلَنْ  يُْضلِلْ  وَمَنْ  الْمُْهتَدِ  فَهُو
ُ  َتجِدَ  ا لَه  .مُْرِشدًا وَلِي ًّ

 ڤوجيان كڤد الله



َ  لَا َأنْ  َأشْهَدُ  ا ِإلََٰه ُ  ِإل   ُ  الله َ  وَحْدَه يْكَ  لا  لَهُ، شَرِ
دًا َأن    وََأشْهَدُ  ُ  مُحَم   هُم    وَرَُسوْلُه، عَبْدُه َلل    َصل ِ  ا
دٍ نَبِي ِنَا عَلَى وََسل ِمْ  ِ  وَعَلَى مُحَم   ِ  آلِه  وَمَنْ  وََصحْبِه

ِ  دَعَا  .الد ِيْنِ  يَوْمِ  ِإلَى بِدَْعوَتِه

 شهادة



دٍ وَعَلَى آلِهِ  ِ وََسل ِْم عَلَى نَبِي ِنَا مُحَم   هُم   َصل  َلل   ا
ِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا  .ِإلَى يَوِْم الد ِيْنِ  بِدَْعوَتِه  

 صلوات



قُوْا اللهَ،  ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِت   َأم  
ِتَْقوَى اللهِ وََطاعَتِهِ  ُأْوِصيْكُْم وَنَْفسِْي ب

كُْم تُْفلُِحوْنَ   .لَعَل   

 ڤسانن تقوى



 َوٱلُۡمۡؤمِنُونَ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ٹ ٹ
ۡوِِلَآءُ  َبۡعُضُهمۡ  َوٱلُۡمۡؤِمَنَُٰت 

َ
ُمُرونَ  َبۡعض    أ

ۡ
 يَأ

ةَ  َوُيقِيُمونَ  ٱلُۡمنَكرِ  َعنِ  َوَيۡنَهۡونَ  بِٱلَۡمۡعُروِف  لَوَٰ  ٱلصَّ
ةَ  َوُيۡؤتُونَ  َكوَٰ َ  َوُيِطيُعونَ  ٱلزَّ ۥٓ   ٱّللَّ ْوَلَٰٓئَِك  َورَُسوََلُ

ُ
 أ

ه  َسََيََۡحُُهمُ  ُ َ  إِنَّ  ٱّللَّ  التوبةچ٧١  َحِكيم   َعزِيز   ٱّللَّ

 



 اهلل كفدماريله كيت برتقوى 

 ث-ال سوروهناسضملقساناكن 

ث-نال الرغاكن سضيغضلمن 



 بيچارا خطبة
 تاهون ستياڤ دراعيكن يڠ سيڤتيمبر 16

 ڤنوبوهن سجاره تنتڠ كيت مڠيڠتكن
 تانه برسام ڤڽرتأن دڠن ملايو تانه ڤرسكوتوان

 دان (سابه) اوتارا بورنيو سيڠاڤورا، ملايو،
 .مليسيا نڬارا ممبنتوق باڬي سراوق

 برسكوتو برتمبه موتو



دأوروسكن مستي يڠ لله سن ة مروڤاكن كڤلباڬايان 
 دان كقواتن فكتور منجادي سوڤاي بيجقسان دڠن

يما اومتڽ مڠنجوركن اسلام .كهرمونيان  دان ڤربيذأن منر
 اسلام .لومرح سباڬاي رومڤون دان ايتنيك كڤلباڬايان

 اڬام دان ايتنيك بوديا، منچموه اومتڽ ملارڠ جوڬ
 لاين



َها يُّ
َ
أ ِن َخلَۡقَنَُٰكم إِنَّا ٱنلَّاُس  َيَٰٓ نَثَٰ  َذَكر   م 

ُ
 َوأ

ْ   َوَقَبآئَِل  ُشُعوٗبا وََجَعۡلَنَُٰكمۡ  ۡكَرَمُكمۡ  إِنَّ  ِِلََعاَرفُٓوا
َ
 أ

ِ  ِعندَ  َُٰكۡم   ٱّللَّ ۡتَقى
َ
َ  إِنَّ  أ  ١٣  َخبَِي   َعلِيم   ٱّللَّ

 :13سورة الحجرات ايات 

 منچيڤتاكن تله كامي سسوڠڬوهڽ !مأنسي اومت واهاي" :مقصودڽ
 كامو منجاديكن تله كامي دان ڤرمڤوان، دان للاكي دري كامو

 دان) كنلن-بركنل كامو سوڤاي ڤواق، برسوكو دان بڠسا ڤلباڬاي
 كامو موليا-سموليا سسوڠڬوهڽ .(لاين يڠ دڠن ساتو انتارا مسرا برامه

 لبيه يڠ بوكن) كامو، انتارا تقوىڽ لبيه يڠ اورڠ اياله الله سيسي د
 مندالم مها لاڬي مڠتاهوي، مها الله سسوڠڬوهڽ .(بڠساڽ اتاو كتورونن
 .("كامو عمالن دان كأدأن اكن) ڤڠتاهوانڽ



دواڽ-كدوا نڬارا ڤرلمباڬان دان مدينه ڤياڬم 
 ممباڠون دالم كسڤاكتن دان قوم ايكتن ممبنتوق

 .نڬارا ممڤرتاهنكن دان

 اورڠ -بهاوا اورڠ: "مڽاتاكن 37ڤياڬم مدينه، فصل
اورڠ -يهودي هندقله ممبيايأي نڬارا سڤرتيمان اورڠ

 مؤمين جوڬ هندقله ممبيايأي نڬارا



منولوڠ-تولوڠ سام-سام مريك هندقله دان 
 يڠ اورڠ-اورڠ ممرڠي يڠ جوا سسياڤ مننتڠ

 اين ڤياڬم مڠڠڬوتاءي

سام -دان هندقله مريك ساليڠ مناصيحتي، سام
 ".ممبوات كباجيكن ترهادڤ ڤربواتن دوسا



كونترك بهاوا اين فصل دري دفهمي داڤت 
 الله صلى الله رسول اوليه دبوات يڠ سوسيال

 مينوريتي كومڤولن حق منجامين اين وسلم عليه
 حق ممڤوڽاءي مريك أومة، ساتو سباڬاي كران

 هندق يڠ اد اڤابيلا .اسلام اورڠ دڠن سام يڠ
 يهودي، ترماسوق بڠسا اڤ كيرا تيدق مڽرڠ،
 .مدينه ممڤرتاهنكن برتڠڬوڠجواب سموا مريك



دالم كيت كڤد ڤندوان ممبري سيره دري ڤڠاجرن 
 الله صلى الله رسول كتيك .مجموع مشاركت مڠلولا

 ڤراتوس 50 همڤير مدينه، د سمڤاي وسلم عليه
 كتورونن درڤد ترديري ايت كتيك مدينه ڤندودوق

 سمنتارا ڤواق، سڤولوه كڤد تربهاڬي يڠ يهودي
 كأدأن .قبيله 12 كڤد عرب كتورونن ڤندودوق
 قريش سهيبت تيدق ڤولا مدينه د عرب ڤندودوق

 سرتا ڤرداڬڠن مڠواساءي ككايأن، مميليقي يڠ مكه
 اتس .ترسوسون يڠ ڤوليتيك ستروكتور ممڤوڽاءي

 ملالوءي وسلم عليه الله صلى الله رسول كبيجقسنأن
 اتس دباڠونكن داڤت تتڤ مدينه نڬارا مدينه، ڤياڬم

 .ترسبوت ڤلباڬاي يڠ ڤندودوق دوكوڠن



رعيت كهيدوڤن منچورقكن دالم بسر برڤرانن اسلام 
 كمرديكأن، اذان لاؤڠن دڠن برمولا .اين نڬارا د

 سباڬاي اسلام بهاوا ڤرلمباڬان دالم ڤولا ترڤاهت
 دڠن بهاوا منونجوقكن جلس ڤرسكوتوان، اڬام

 ڤسات دڠن ممباڠون داڤت مليسيا اسلام، ڤتونجوق
 .هرموني دان

 
ملايو رومڤون برڤقسيكن يڠ اين نڬارا دڤن ماس 

 كجايأن توڠڬق اداله قوم، ڤرڤادوان اوليه دتنتوكن
 نڬارا دالم ڤرانن ممڤوڽاءي قوم ستياڤ مانكالا .كيت

يڠ ير  ."موتو برتمبه برسكوتو" كات چوڬن دڠن سإ
 



 دان كأمانن منجاڬ واجب سموا كيت جوسترو،
 برڤنجاڠن يڠ ڤرموسوهن دان ڤرتليڠكهن .نڬارا كهرمونيان

 لاڬي لبيه-لبيه سنديري، كيت مروڬيكن اكن هاڽ
 موافقة" مڽاتاكن اد توروت ملايو ڤريبهاس .اسلام سسام
 ."روبوه برچراي تڬوه برساتو" دان ،"بركت ممباوا



 :فرمان الله سبحانه وتعالى

 ْ ِطيُعوا
َ
َ  َوأ ْ  َوَل  َورَُسوََلُۥ ٱّللَّ ْ  تََنَٰزَُعوا  َوتَۡذَهَب  َفَتۡفَشلُوا

ْ   رِيُحُكۡم   ٓوا َ  إِنَّ  َوٱۡصِِبُ َِِٰبِينَ  َمعَ  ٱّللَّ  ٤٦  ٱلصَّ

 جاڠنله دان رسولڽ، دان الله كڤد كامو طاعتله دان" :مقصودڽ
 سماڠت لمه منجادي كامو نسچاي تيدق كالاو :بنتاهن-بربنته كامو
 كسوكرن سڬالا مڠهادڤي) صبرله دان كامو، كقواتن هيلڠ دان

 ."صبر يڠ اورڠ-اورڠ برسرتا الله سسوڠڬوهڽ :(هاتي چكال دڠن
 (46 ايات الأنفال سوره)



ُ  بَارَكَ  اكُمْ  وَنَفَعَنِيْ  الْعَظِيِْم، بِالْقُرَْأنِ  وَل َكُمْ  لِيْ  الله ِ  بِمَا وَِإي    فِيْه
ِ  اْلآيَاتِ  مِنَ  لَ  اْلحَِكيِْم، وَالذ ِكْر ُ  وَمِنْكُمْ  مِن ِيْ  وَتَقَب   ُ  تِلَاوَتَه ه َ  ِإن    هُو

مِيْعُ  ُ  الس   ُ  هَذَا قَوْلِيْ  َأقُوْلُ  .الْعَلِيْم َ  وََأْستَغْفِر َ  الله  وَل َكُمْ  لِيْ  الْعَظِيْم
 ِ  اْلَأْحيَاءِ  وَالْمُؤْمِنَاتِ  وَالْمُؤْمِنِيْنَ  وَالْمُْسلِمَاتِ  الْمُْسلِمِيْنَ  وَلِسَائِر

ُ  وَاْلَأْموَاِت، مِْنهُمْ  ُ  فَاْستَغْفِرُْوه ه َ  ِإن   ُ  هُو ُ  الْغَفُوْر ِحيْم  .الر  





َمْدُ  ِ  اَْلح لَامُ  لِله لَاةُ وَالس   ِينَ، وَالص   َم رَب ِ الْعَال
دِ  بِي ِ اْلَأمِينِ، وَعَلَى آلِهِ  نِ عَلىَ َسي ِدِنَا مُحَم   الن  

يَن وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن  اهِرِ وََأْصحَابِهِ الط  
 .ِإلَى يَوِْم الد ِينِ 



ُ َأشْهَدُ َأْن  ا ِإلٓهَ ِإلا   الله وَحْدَهُ لاَ  ل  
دًا  يَْك لَهُ، وََأشْهَدُ أن   َسي ِدَنَا مُحَم   شَرِ

 ُ  .عَبْدُهُ وَرَُسولُه



ا قُوا اللهَ  َأم   ِ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِت     َحق   تُقَاتِه
وَاعْلَمُوا أن   اللهَ َأمَرَكُْم بَِأْمرٍ عَظِيٍم، َأمَرَكُْم 

ِيمِ  ْسلِيِم عَلَى نَبِي ِهِ الْ كَر لَاةِ وَالت    بِالص  



هُم    َلل   ِ دِنَا عَلَى َصِل   ا دٍ َسي ِ دِنَا لِ آ وَعَلَى مُحَم   دٍ َسي  َكمَا مُحَم  
يْتَ  ِ دِنَا عَلَى َصل   َ  َسي بْرَاهِيْم ِ دِنَا لِ آ وَعَلَى ِإ َ  َسي بْرَاهِيْم  ِإ
ِ دِنَا عَلَى وَبَارِكْ  دٍ َسي ِ دِنَا لِ آ وَعَلَى مُحَم   دٍ َسي  َكمَا مُحَم  

ِ دِنَا عَلَى بَارَْكتَ  َ  َسي بْرَاهِيْم ِ دِنَا لِ آ وَعَلَى ِإ َ  َسي بْرَاهِيْم  فِي ِإ
ِيْنَ  َم  .َمجِيْد   حَمِيْد   ِإن  كَ  الْعَال



هُم    وَاْرَض  ُلُفَاءِ  عَنِ  الل   اِشدِينَ  اْلخ ةِ  عَنْ  وَ  الر    بَقِي  
 ِ حَابَة ابِعِينَ  عَنِ  وَ  َأْجمَعِينَ، الص   ابِعِينَ  وَتَابِعِي الت    الت  

ا وَاْرَض  الد ِيْنِ  يَوْمِ  ِإلَى بِِإْحسَانٍ  تَبِعَهُمْ  وَمَنْ    عَن  

َ  يَا مَعَهُمْ   .اْلَأكْرَمِينَ  َأكْرَم



هُم    وْفِيْقِ  بِدَوَامِ  َأي ِدْ  الل   ِ  الت   ةِ  وَالْهِدَايَة ح   ِ  وَالص ِ لَامَة  وَالس  
 يڠ بڬيندا ڤدوك سري لياومُ  مَهَا يڠ دُولِي ك باوه مَلِ َك نَا

ُ  الله عَبْدُ  السُلطَان ، اڬوڠ دڤرتوان  الد ِيْن رِعَايَة
 َأْحمَد حَاجِ  ُسلْطَان المرحوم ابْنِ  َشاه بِالله ال مُْصطَفَى

 .بالله ال مُْستَعِيْن َشاه



ُ  مَهَا يڠ دُولِي ك باوه وَكَذلِكَ   ڤدوك سري لياوم
 (Tunku)تُونكو اڬوڠ، ڤرمايسوري راج بڬيندا
يْزَةْ حاجه ِ يَةْ  مَيْمُوْنَةْ  َأمِيْنَةْ  عَز  بِنْتِ  ِإْسَكنْدَرِ

َاج ِإْسَكنْدَرْ  ُسلْطَان الله عَلَى ال مُتَوَك ِلْ  ال مَرُْحوْم  .الح



هُم    ُ  اْحفَْظ  الل   ُ  عُلَمَاءَه ُ  وَوُزَرَاءَه ُ  وَقَُضاتَه الَه  وَعُم  
 ُ  يَا بِرَْحمَتِكَ  الْمُؤْمِنَاتِ  وَ  الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  وَرَعَايَاه

اِحمِينَ  َأْرَحمَ    . الر  
هُم    َلَدَنَا اْجعَلْ  الل   يَا ب ً  مَالِيزِ ا، آمِنا ً  مُْطمَئِن ًّ  َسخَاء

َ  وََأمَاٍن، وََأْمنٍ  وَِإيمَاٍن، عَْدلٍ  دَارَ  رَخَاءً،  وََسائِر
 .الْ مُْسلِمِينَ  بِلَادِ 



هُم   َأعِز   اْلِإْسلَامَ وَالْمُْسلِمِيْنَ ، وَدَم ِْر َأعْدَاءَكَ َأعْدَاءَ  الل  
الد ِيِن وانْصُرْ مَْن نَصَرَ الد ِيَن، وَاخْذُْل مَْن خَذََل 

 .الْمُْسلِمِيْنَ، وََأعِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيْنِ 





oكسجهترأن، كامي كڤد كورنياكنله !الله يا 
 كامي ليندوڠيله سرتا كسلامتن كأمانن،

 بربهاي ڤڽاكيت وابق دان بنچان بالا درڤد
 .١٩-Covid خصوصڽ



oكامي كتورونن دان كامي جاديكنله !الله يا 
يكن استقامه يڠ اورڠ-اورڠ  صلاة مندير
 مو-كڤد هاڽ سسوڠڬوهڽ .برجماعه سچارا
 مموهون دان مڠادو كامي تمڤت الله، يا جوا

 .ڤرتولوڠن



نَا َب   ِنَا ر نْيَا فِي آت ً  الد ُ ِ  وَفِي َحسَنَة ً  اْلآِخرَة ارِ  عَذَابَ  وَقِنَا َحسَنَة  .الن  
ِ  عِبَادَ   ،الله

 

ِۙ َواْْلِْحَساِن ِإَويَتاءِ ذِي الُْقْرََبَٰ إِنَّ  ُمُر بِالَْعْدِل
ْ
َ يَأ اّللَّ

َوَينََْهَٰ َعِن الَْفْحَشاءِ َوالُْمنَكرِ َواْْلَْغِ  يَعُِظُكْم 
ُروَن     (٩٠)لََعلَُّكْم تََذكَّ

فَاذْكُرُوا اللهَ الْعَظِيْمَ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ 
يَزِْدكُْم، وَاْسَألُوهُ مِْن فَْضلِهِ يُعْطِكُْم وَلَذِكْرُ اللهِ َأْكبَرُ، 

 .وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ


