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 عالم دڤليهارا، وسڤادا بنچان

 (ه1441 لربيع األو 25/ م9112 نوۏيمبر 22) 

هِ، نَحْمَدُهُ وَنَْستَعِيْنُهُ وَنَْستَغْفِرُهُ وَنَتُوُْب ِإلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِالل  هِ مِْن شُرُْورِ أ   َمْدَ لِل َّ نْفُِسنَا وَمِْن ِإن َّ اْلح
عْمَالِنَا، مَْن يَ  ا مُْرِشدًا.َسي ِئَاِت أ   هْدِ الل  هُ فَهُوَ الْمُْهتَدِ وَمَْن يُْضلِْل فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي ًّ

ْن  شْهَدُ أ  َ أ  َ إِ  لا ُ  لا َّ ِإلَه َ الل  هُ وَحْدَه هُم َّ  لا َلل َّ ُ وَرَُسوْلُه، ا دًا عَبْدُه ن َّ مُحَم َّ شْهَدُ أ  يَْك لَهُ، وَأ  شَرِ
دٍ ِ وََسل ِْم عَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ  وَعَلَى آلِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن. َصل 

كُْم تُْفلِحُ  ِتَْقوَى الل  هِ وََطاعَتِهِ لَعَل  َّ قُوْا الل  هَ، ُأْوِصيْكُْم وَنَْفسِْي ب ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل  هِ، اِت َّ م َّ  وْنَ.أ 
 ڃ ڃ ڃ چ چ  

يث   مب  ىب  يب   جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث 

 جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس   حس  خس     مجحج

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

ب مڽرو كڤد سلوروه قوم مسلمين سوڤاي كيت برتقوى يليا اين، خطوڤد هاري يڠ م

كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن ملقساناكن سڬاال سوروهنڽ دان دالم ماس يڠ سام منيڠڬلكن 

خيرة أيڠ برتقوى د ٢ن دالم كالڠن اورڠمودهن كيت سموا دبڠكيتك-سڬاال الرڠنڽ. موده

 لق.ك

را، اي اكن مانه درڤد اهلل سبحانه وتعالى. سكيراڽ تيدق دڤليهااعالم سكيتر اداله 

 “.عالم دڤليهارا، وسڤادا بنچان” :ڤد هاري اين اياله ه، تاجوق خطبمڠوندڠ بنچان. جوسترو

 بربهاڬيا، جماعه يڠ  سيدڠ 

ڤن. ن كهيدوءاسبحانه وتعالى يڠ امت برنيالي كڤد كسجهترعالم سكيتر اداله انوڬره اهلل 

سي. نءايمبڠ اونتوق كمعمورن مأاهلل سبحانه وتعالى تله منچيڤتا عالم اين دڠن سمڤورنا دان س
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-ڬانڠ سباڬاي ڤاسق بومي، تومبوه-، ڬونوڠنسيءامبومي يڠ لواس دجاديكن تمڤت تيڠڬل 

هيدوڤن دان هوجن سباڬاي سومبر رزقي. تومبوهن سباڬاي سومبر ماكنن دان اوبتن كڤد ك

وتن دجاديكن اونتوق ءدمكين جوڬ دڠن برباڬاي جنيس حيوان سام اد ددارتن اتاو دال

 نسيءام. سموا اين دجاديكن اوليه اهلل سبحانه وتعالى سوڤاي نسيءامكلڠسوڠن هيدوڤ 

 ةم سورتسڽ. ڤركارا اين جلس منروسي فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالأبرتڠڬوڠجواب ك

 :161 ةنعام، اياأل

دبومي دان منيڠڬيكن ستڠه كامو اتس  هدان دياله يڠ منجاديكن كامو خليف”برمقصود: 

ين ببراڤ درجت، كران دي هندق مڠوجي كامو ڤد اڤ يڠ تله دكورنياكنڽ كڤد ءستڠه يڠ ال

نڽ، دان سسوڠڬوهڽ دي مها ڤڠمڤون ءاكامو. سسوڠڬوهڽ توهنمو امتله چڤت عذاب سيقس

 “ني.ي مها مڠاسيهالڬ

مانه درڤد اهلل سبحانه وتعالى. اهلل سبحانه اجوسترو، منجاڬ عالم سكيتر اداله 

. يقڽءسوڤاي داڤت مڠوروس عالم سكيتر دڠن سبا نسيءاموتعالى تله مڠورنياكن عقل كڤد 

اهلل دان سيستمڽ يڠ ترسنديري  ةدسمڤيڠ ايت، اهلل سبحانه وتعالى منجاديكن عالم اين اد سن

اين مڠاندوڠي حكمه يڠ ن. سموا ڤركارا قلقكن سبارڠ كروسيمستي دتوروتي باڬي مڠيڠ 

 ساڠت بسر.

 دكاسيهي سكالين، حاضيرين جمعة يڠ 

ن ءي ڤنجاڬاءتله ممبريكن ساتو ڤنكنن يڠ سريوس مڠنا ةإسالم سباڬاي اڬام رحم

 اتاو نعمت اهللن ءنڽ سباڬاي ساتو كورنياءاعالم سكيتر. إسالم مڽرو سوڤاي مڠكلكن ڤمليهار

سبحانه وتعالى يڠ اڬوڠ. ميمڠ بنر، فينومينا عالم سڤرتي هوجن لبت، كماراو، ريبوت ڤتير، 

 ڤروسيس كيترن مروڤاكن اهلل دان ةاوفن، تسونامي دان سباڬايڽ اداله سبهاڬين درڤد سنط

 عالم.

نامون تيدقكه كيت سدر، طبيعة بوروق كيت يڠ تيدق دبندوڠ سڤرتي ممبواڠ سمڤه 

وت، ءرات، ممبواڠ سيسا بواڠن ترماسوق باهن كيميا سچارا تروس كسوڠاي دان ال-اراتم
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ملڤسكن اسڤ كيلڠ تنڤا تاڤيسن، منچروبوه هوتن سچارا برللواسا، منجالنكن اكتيۏيتي 

ڤمباڠونن سچارا تيدق تركاول، مالكوكن ڤمباكرن سچارا تربوك دان ڤلباڬاي اكتيۏيتي 

 بسر ترهادڤ عالم سكليليڠ.ي كسن سأومڤاماڽ توروت ممبر

ير دان اودارا، بنجير، تانه رونتوه، ءعقيبتڽ، برالكوله ڤنيڠكتن سوهو بومي، ڤنچمرن ا

دان فاونا، سرتا ڤروبهن چواچ يڠ تيدق مننتو يڠ ڤستيڽ منججسكن كهيدوڤن  اكڤوڤوسن فلور

ه دنيا ادالن عالم سكيتر يڠ برالكو دسلوروه ق. حقيقتڽ، ڤلباڬاي بنچان دان كروسنسيءام

الروم،  ة. فرمان اهلل سبحانه وتعالى منروسي سورنسيءام ٢دسببكن اوليه كراكوسن تاڠن

 :41 ةاي

ی  ی   جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ   جب  حب   خب   مب  ىب   يب  

 جت  حت  خت   

وت دڠن ءن دان باال بنچان ددارت دان دالقتله تيمبول برباڬاي كروس”برمقصود: 

﴿تيمبولڽ يڠ دمكين﴾ كران اهلل هندق  ،نسيءام ٢اڠنسبب اڤ يڠ تله دالكوكن اوليه ت

بوروق يڠ مريك تله الكوكن، سوڤاي مريك  ٢مراساكن مريك سبهاڬين دري بالسن ڤربواتن

 “نصاف دان برتوبة﴾.اكمبالي ﴿

ن دان اوجين درڤد اهلل سبحانه وتعالى يڠ تله منيمڤا ءاجوسترو، دڠن سديكيت چوب

تيدق مڠوبه سيكڤ كڤد لبيه برتڠڬوڠجواب دالم منجاڬ  كيت، تياد السن الڬي اونتوق كيت

ن ءامودهن اهلل سبحانه وتعالى مڠورنياكن كسالمتن دان كسجهتر-كلستارين عالم سكيتر. موده

 نعمتڽ دڠن ممليهارا عالم سكيتر.كڤد كهيدوڤن كيت كران كيت منشكوري 

 درحمتي اهلل سكالين، مسلمين يڠ 

يڠ الالي دان ليك. مڽدري بنچان عالم  نسيءاميڠتن كڤد اكجادين بنچان عالم اداله ڤر

سريڠكالي برالكو تنڤا ددوڬ، مك كسدرن تنتڠ ڤرانن دان تڠڬوڠجواب سموا ڤيهق دالم 

اڬينسي ڤڠوروسن مڠوروس دان مڠورڠكن بنچان عالم مستي دڤرتيڠكتكن. لنترن ايت، 

ي سيكريتاريات اكن برتيندق سباڬا جابتن ڤردان منتري، ﴾NADMA﴿ بنچان نڬارا
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ين. نامون، اوسها ترسبوت ڤرلو دڤركوكوهكن ءيڠ ال ٢مڠوروسكن بنچان عالم برسام اڬينسي

ن دان ءاي سوكوڠن دان كرجاسام ڤادو سموا ڤيهق سام اد سواستا، بادن بوكن كراجءماللو

 مشاركت.

مشاركت مروڤاكن كومڤولن ڤرتام يڠ اكن برهادڤن دڠن مصيبة ترسبوت. جوسترو، 

 كاله امت ڤنتيڠ باڬي مڠورڠكن ايمڤترهادڤ كسدرن بنچان دالم كالڠن مشاركت اد ڤنرڤن

سسواتو بنچان. ڤد ماس يڠ سام، ستياڤ اڠڬوتا مشاركت ڤرلو مليبتكن ديري سچارا 

 بلوم، سماس دان سلڤس اي برالكو.اكتيف دالم ڤڠوروسن بنچان اين سام اد س

يت ءيكوت ڤرلو دالكوكن ياابر ٢باڬي ممستيكن كسالمتن كيت ترجامين مك لڠكه

اول سبلوم  ٢مڠنل ڤستي ڤتونجوق ،بنچان يڠ وجود دلوكاسي ڤنمڤتن ٢مڠنل ڤستي ريسيكو

مڠنل ڤستي تمڤت سالمت اتاو ڤوست ڤميندهن اونتوق برليندوڠ سكيراڽ  ،بنچان برالكو

 تاواسبلوم، سماس دان سلڤس سام اد اونتوق منچڬه  ٢نچڠ اكتيۏيتيابرالكو بنچان دان مر

 رڠكن كسن بنچان.مڠو

ن ڤرسكيترن ءادأدسمڤيڠ كسدرن منجاڬ عالم سكيتر، كيت جوڬ ڤرلو ممستيكن ك

يڠ دخواطيري بوليه منجادي  ٢م ڤد تمڤتاوتاتمڤت كديامن سنتياس برسيه دان ترڤليهارا تر

ت. دالم ير ترسومبءڤونچا بنچان عالم برالكو سڤرتي بنجير كيلت يڠ برڤونچا درڤد سالورن ا

د ايت، سباڬاي مشاركت ڤريهاتين، كيت جوڬ مستيله مڠنل ڤستي جيرن تتڠڬ يڠ اكن ڤ

، ﴾OKU﴿ينن اوڤاي ءوتاماڽ اورڠ كالارمڠهادڤي كسوكرن برڤينده جك برالكو بنچان عالم ت

. بنتوله مريك سدايا موڠكين دالم مڠهادڤي سيتواسي ٢ميل دان كانقحا ورڬ امس، وانيتا

ي تالين كچمسن سماس بنچان سوڤاي ءجوڬ ڤرلو مڠتاهوترسبوت. دسمڤيڠ ايت، كيت 

 بنچان. ٢يتن داڤت سڬرا ممبريكن بنتوان كچمسن كڤد مڠساءبركا ٢ڤيهق

سسوڠڬوهڽ كيت امت دتونتوت اونتوق سنتياس مموهون ڤرليندوڠن درڤد اهلل 

ن تله مروايتك حمه اهللبو داود رأمام إسبحانه وتعالى كتيك مڠهادڤي كسوسهن دان بنچان. 

 :ءبردعا ملسو هيلع هللا ىلص، بهاوا رسول اهلل ضي اهلل عنهر اْلَيَسربو أحديث درڤد 



بنچان وسڤادا دڤليهارا، عالم     جمعة هخطب                                                                                                                  

5 

 

عُوذُ بَِك مِنَ الل َّ  عُوذُ بَِك مِنَ  هُم َّ ِإن ِي أ  عُوذُ بَِك مِنَ  الْهَْدِم وَأ  رَد ِي وَأ  الْغَرَِق  الت َّ
 وَاْلحَرَِق وَالْهَرَِم...
چورن، دان اكو يا اهلل، سسوڠڬوهڽ اكو برليندوڠ كڤدامو درڤد كهن”برمقصود: 

ان ر دكان. اكو جوڬ برليندوڠ كڤدامو درڤد تڠڬلم لمس، تربءابرليندوڠ كڤدامو درڤد كبينس

 “منجادي ڽاڽوق ﴿كران توا﴾...

 دكاسيهي سكلين، حاضيرين يڠ  سيدڠ 

 هاري اين اياله: هأمبيل درڤد خطبكسيمڤولن يڠ داڤت د

ڽ سوڤاي داڤت دمنفعتكن اونتوق توجوان همبا-عالم سكيتر اداله انوڬره اهلل كڤد همبا ڤرتام:

 دنيا.كڤرلوان كهيدوڤن د

 نسي يڠ تيدق برتڠڬوڠجواب.ءاكوسن مبنچان عالم اداله فينومينا يڠ برالكو عقيبة كرا كدوا:

كموڠكينن بنچان يڠ  نچڠ دان برسديا اونتوق مڠهادڤي سڬاالاسموا ڤيهق هندقله مر كتيڬ:

 باكل ملندا.

 :01 ة، ايالشورى ةالى دالم سورفرمان اهلل سبحانه وتع

 ڃ ڃ ڃ چ چ

    ی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب          خب

 

 ،﴾بنچان باال اتاو﴿ كسوسهن سسواتو دري كامو منيمڤا يڠ جوا اڤ دان”برمقصود : 

 دالم﴿ دان﴾; بردوسا دان ساله يڠ ٢ڤربواتن دري﴿ الكوكن كامو يڠ اڤ دسببكن اداله اي مك

 .“كامو ٢دوسا دري بسر سباهاڬين معافكنم اهلل﴾ ايت ڤد

 
اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن الآيَاِت وَ  ،ِبَارَكَ الل  هُ لِْي وَل َكُْم بِالْقُرْآِن الْعَظِيْم الِّ ِْ ِِْ وَنَفَعَنِي وَِإي َّ

َ  ،اْلحَِكيْمِ  َل مِن ِي وَمِنْكُْم تِل مِيُع الْعَلِيْمُ.وَتَقَب َّ هُ هُوَ الس َّ قُوْلُ  اوَتَهُ ِإن َّ َ  أ  ْستَغْفِرُ الل  هَ ٰـقَوْلِْي ه ذَا وَأ 
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ئِرِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاتِ  ،الْعَظِيْمَ لِْي وَل َكُمْ  ْحيَاء مِْنهُْم ِ  ،وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  ،وَلِسَا  الأ 
ْموَات ُ  ،وَالأ  ِحيْم هُ هُوَ الْغَفُوْر الر َّ  .فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ

 
 خطبه كدوا

 ِ ِينَ  الحمْدُ لِل  ه َم دِ  ،رَب ِ الْعَال لَامُ عَلىَ َسي ِدِنَا مُحَم َّ ُ وَالس َّ لَاة مِي نِ وَالص َّ بِي ِ اْلأ  نِ، وَعَلَى آلِهِ الن َّ
يَن وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِن. اهِرِ ْصحَابِهِ الط َّ  وَأ 

ْن  شْهَدُ أ  ا ِإلٓهَ أ  ُ ل َّ دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ. ِإلا َّ الل  ه شْهَدُ أن َّ َسي ِدَنَا مُحَم َّ يَْك لَهُ، وَأ   وَحْدَهُ لاَ شَرِ

ا م َّ قُوا الل  هَ  أ  ِ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل  هِ، اِت َّ ْمرٍ عَظِيمٍ  َحق َّ تُقَاتِه مَرَكُْم بِأ  مَرَكُْم ، وَاعْلَمُوا أن َّ الل  هَ أ  أ 

ِيمِ  ِ الْ كَر ْسلِيِم عَلَى نَبِي ِه لَاةِ وَالت َّ ُ تَعَالَى:بِالص َّ 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 َّ َ وَبَارِْك عَلَى َسي بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ َا بَارَْكَت عَلَى سَ آَسي دٍ َكم ِ دِنَا مُحَم َّ ِ دِنَا ِل َسي ي

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

هُم َّ  اِشدِيَن وَ  وَاْرَض الل َّ ُلُفَاءِ الر َّ ةِ عَِن اْلخ ْجمَعِينَ،  عَْن بَقِي َّ حَابَةِ أ  ابِعِينَ وَاَابِيِ  وَ عَِن الت َّ الص َّ
ابِعِينَ  ا الت َّ ِ  وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض عَن َّ ْ َِْم ْ َِْمَ اْلأ   .ينَ مَعَهُْم يَا أ 

هُم َّ اْغفِرْ  ْموَاِت.الل َّ ْحيَاءِ مِْنهُْم وَالأ   لِلْمُْسلِمِينَ وَالمُْسلِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الأ 
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 ُ لَامَةِ مَلِ كَ نَا ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م ةِ وَالس َّ ح َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَالص ِ ي ِْد بِدَوَاِم الت َّ هُم َّ أ  ليا والل َّ
ُ الد ِيْن ال مُْصطَفَى  سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ، السُلطَان عَبْدُ الل  ه رِعَايَة

بْنِ  ْحمَد َشاه ال مُْستَعِيْن بالل  ه.  المرحوم بِالل  ه َشاه ا  ُسلْطَان حَاِج أ 

 ُ ليا سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ، ووَكَذلَِك ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م
يَةْ بِنِْت ال مَرُْحوْم ال مُتَوَك ِْل عَلَى  (Tunku)تُونكو مِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَرِ حاجه عَزِيْزَةْ أ 

َاج.  الل  ه ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح

الَهُ وَرَعَايَاهُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ  هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَهُ وَوُزَرَاءَهُ وَقَُضاتَهُ وَعُم َّ ِ  الل َّ رَْحمَتَِك ب
اِحمِينَ .  ْرَحمَ الر َّ  يَا أ 

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

عِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْمُْسلِمِيْنَ ، وَ  هُم َّ أ  عْدَاءَ الد ِيِن وانْصُرْ مَْن نَصَرَ الد ِيَن، الل َّ عْدَاءَكَ أ  دَم ِْر أ 
عِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن.  وَاخْذُْل مَْن خَذََل الْمُْسلِمِيْنَ، وَأ 

يڠ منديريكن صالة سچارا برجماعه دان منونايكن زكاة  ٢يا اهلل، جاديكنله كامي اورڠ 

ة مجليس اڬام إسالم واليه ڤرسكوتوان سرتا رحمتيله  ڬولوڠن ماللوءي ڤوست ڤوڠوتن زكا

دالم مڠاڬيهكن زكاة دواليه ڤرسكوتوان  MAIWPيڠ منونايكن زكاة. جاديكنله اوسها 

 كميسكينن. بلڠڬوسباڬاي ساتو لڠكه يڠ بركسن باڬي ملڤسكن اصناف دري 
 

ِنَا فِي  نَا آت َب َّ ارِ.ر نْيَا َحسَنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ َحسَنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن َّ  الد ُ

 عِبَادَ الل  هِ،
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چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   ڎ  

    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

لُوهُ  فَاذْْ ُُِوا  َ يَذْْ ُِْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِْدكُْم، وَاْسأ  ِ الل  هَ الْعَظِيْم  يُعْطِكُْم مِْن فَْضلِه
ْكبَرُ، وَالل  هُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.  وَلَِِّْ ُِْ الل  هِ أ 

 

 

 

 


