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“ ضاران ” 

( )

  وسضاو 

 

 ،وتعاىل سبحانه اهلل درمحيت يغ مجعة غسيد

غسيدغي

 ملقساناكن برسوغضوهنغدكتكنغمني

 دأتس برشكور سنتياس كيت هندقله دان ثالرغن سضاال منيغضلكن دان ثفرينته سضاال

 .كورنياكن  اهلل يغ نعمت سضاال
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 ،وتعاىل سبحانه اهلل درمحيت يغ مجعة غسيد

غي

 اجقغم نييغا غينغد

 .ضارانبرتاجوق  حياتيغم اونتوق مجاعه سيدغ

 ،وتعاىل سبحانه اهلل درمحيت يغ مجعة غسيد

 اسفيك مسوا دامل فنجاجه خغكامن درفد كبيبسن اداله كمرديكأن ثارا عمومخس

 تله كيت ضارار كران نبرشكو امت كيت. فميكرين اتاوفون فيزيكل سخارا اد سام

 دغن ديري برحماسبة هندقله كيت نامون سالم كمرديكأن يامنخاف

 اونتوق تولق تيتيق سباضاي تاهون ستياف نضارا كمرديكأن هاري مسبوتن منجاديكن

 نعمت كفد جلس يغ امعن ممربي دان مغيسي باضي الكوكن كيت تله يغ اف منيالي

 ممفركوكوهكن باضي الكوكن كيت يغ غنفراخنه مانكه سجاو فرسوالنث، .كمرديكأن

ثمشاركتغيضاراننضارا سبواه فمبينأن

 فستيثيغثيغحرميتغم

 دان مخرلغ يغ نضارا ممبينا تروس باضي سامبر بريكن كيت بوليه يغ فرانن باثق ماسيه

 رعيت. دان نضارا كمرديكأن كفد جلس امعن ممربي
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 .ةسور

 

غيينضرباضيثوهغكسسوثمقصود
يغلتيڠڬيغ

يغالڬي
ينضرث

ةسور نڤڠامڤويغيغينضر
. 

 

 ،وتعاىل سبحانه اهلل درمحيت يغ مجعة غسيد

 غسأور اوليه دميليكي يغ جيوا كمرديكأن مربكنغضم يغ نفكاغسواتو او
 كنثدتا كتيك عامر بن ىربع برنام اوليه كنخفداو تله مسلم

 برسجاره رمتوانف ور،همش يغ قيصه سبواه. فرسيمي بو ك ثن توجوان
 سبواه ممباوا تله [Rustum] روستوم برنام  تنرتا ليمافغ دغن عامر بن ربعي
 اتاكنثم بلياو. سالمإ يكتيففرسف دفدر سبنر يغ كبيبسن سرتا كمرديكأن نضسلو

 سسام بدينع ڤڠ  دفدر مأنسي  اونتوق كامي وتوسكنغم تله  اهلل"
 كعاديلن كفد امضا دفدر ، اهلل كفد ثها بدينع ڤڠ  كفد 

 رنده مراسا تيدق بلياو  ،سالمإ
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 كران واسا،فغ اراف دغن نفبرهاد هينا مراسا تيدق ضجو هرتا، موجاف اراف نفدهاد
 .سالمإ يغجيوا  مميليقي بلياو

 

 ،وتعاىل سبحانه اهلل درمحيت يغ مجعة غسيد

 ةسورمڽلوسوري

.تنتڠ مڠڬمربكنةسوردڽااتكنيغ

مڠڬمربكن

مڽالمتكنداتڠسالمإ

يغ

يغمكوڠكرن

يغدڠنتڬوهبرڤڬڠيغمڽالمتكن

(س باڬايإسالم

رعيڽتدڠننڬاراهيبڽتابڬامياان)



5 
 

مڠليليڠيمڠواساءييغتنتڠيغ

دڠنڠ

ڠسهيڠڬمڠڬمربكن

يغڤڠواسامڠڬمربكنيغ

انوڬرهڬوانكنكقواتڽندڠن

سهيڠڬڠدڠن

. 

سهيڠڬدڠنكتيڬ

سڬاالمڠهنچوركن

  .ڠمرنڠكنڤڽسالنسهيڠڬ

اڬرابڬڽيس باڬاييغسسوڠڬوهڽ“

 ڤربواتڽنيغمڠويج

  ڤڽاكيتمڽالمتكن
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'.ڤڽاكيتڽڠ

ڤڽاكيت

. 

 ،وتعاىل سبحانه اهلل درمحيت يغ مجعة غسيد

يغمڠيكوتڤڠيسني

سايڠ.

دڠنجوڬيغڬولوڠن

  .إسالمإسالمڠمڠاداكنبيجقسانڽ

 

الشريعة مقاصديغڬاڬسن

نڬارامڠوروسڬاڬسن س باڬاي

ساليڠدڠنهوبوڠنڬاڬسن نڬارا

دڠنمڠحرميت
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بڠساڤلباڬاييغ

.ڬامأنأكسڬي

كڤلباڬااينڽابڬي

ساليڠدڠن نڬارادلڠسوڠكن

ماس يڠ ماس يڠ

ةسور ڽفرمان س باڬاميان مڠنلساليڠ

 

 

ڠڽوهڠڬسسو ثمقصود

ڠساليساڠ برب ڠ

ڠڤالييغڠڠڤالييغڠڽوهڠڬسسو  نلڠ م 

 .نلڠ م يڬالتاهويڠ م ڽوهڠڬسسو 
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 ،اهلل درمحيت يغ مجعة غسيد

مڽرودڠنابڬييغيغ

مڠوسالمإ

نڬارااڬام

ڤلباڬاييغدڠن 

ڤياڬميغاڬامبڠسا

[Herculis] مڠادڤ

مڽااتكن يغڽ

مڽوروهاڬامسالمإجاڠنيغ

مڽمبوڠمنيڠڬلكن

. 

سالمإ

مناڠينيغڤنتيڠمڠحرميتڠ

 .نڬارا
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 ،اهلل درمحيت يغ مجعة غسيد

مڠلككن

ڠمڠاجقايڠنيمڠاخرييس باڬاي

:سالمإس باڬايمڽرويغمڠحيايت

 : .

سالمإيكوتڠ م يسنيڠ ڤ  : 

.اراڬنڠساي

 لككنڠمڬكتي

سلوروه رمحهيغسالمإوهڬتڬڠبرڤڠسالي

.

 .االڬس : 

 

يَْطاِن الرَِّجيْمِ  ُعوْذُ بِاهللِ مَِن الشَّ
َ
 أ

يَلَِٰف قَُريٍۡش   ۡيِف   ١ِِلِ تَآءِ َوٱلصَّ ِ ْ رَبَّ َهََٰذا ٱۡۡلَۡيِت   ٢إِۦَلَٰفِهِۡم رِۡحلََة ٱلش  ِن ُجوٖع  ٣فَۡليَۡعبُُدوا ۡطَعَمُهم م 
َ
ِٓي أ ٱَّلَّ

ِۡن َخوۡفِۢ    ٤وََءاَمنَُهم م 
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 "KHUTBAH KEDUA  "  
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ڠي

يندا يڠ دڤرتوان اݢوڠݢب

اݢوڠبݢيندايڠ

(Tunku)

 

 

Ya Allah Ya Tuhan Kami. Kami memohon agar dengan rahmat dan 

perlindungan-Mu, negara kami ini dan seluruh rakyatnya dikekalkan dalam 

keamanan dan kesejahteraan. Tanamkanlah rasa kasih sayang di antara 

kami, kekalkanlah perpaduan di kalangan kami. Semoga dengannya kami 

sentiasa hidup aman damai, makmur dan selamat sepanjang zaman. 
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