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 سجهترا هيدوڤ  بادن صيحت

 (ه1441 صفر 62/ م6112 اوكتوبر 62) 

هِ، نَحْمَدُهُ وَنَْستَعِيْنُهُ وَنَْستَغْفِرُهُ وَنَتُوُْب ِإلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِالل  هِ مِْن شُرُْورِ أ   َمْدَ لِل َّ نْفُِسنَا وَمِْن ِإن َّ اْلح
عْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ الل  هُ  ا مُْرِشدًا.َسي ِئَاِت أ   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 وَعَلَى آل ِ وََسل ِْم عَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ  هِ 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 

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

 لياكن،واعه يڠ دمجم سيدڠ 

ڽ سڬاال ڤرينته تيوتعالى دڠن منطاع ن كڤد اهلل سبحانهءاماريله كيت منيڠكتكن كتقو 

نعمت يڠ دبريكن دڠن برشكور  يءهرڬادان منيڠڬلكن سڬاال ڤركارا يڠ دالرڠڽ سرتا مڠ

 ،مودهن كيت سنتياس دكورنياكن رزقي يڠ لواس اوليه اهلل سبحانه وتعالى-كڤداڽ. موده

 خيرة.أجالن كلوار درڤد سبارڠ مسئله ددنيا دان برجاي ددبريكن 

 صيحت بادن ”: يڠ برتاجوق هليا اين اكن ممبيچاراكن خطبوبر ڤد هاري يڠ منم 

 “.سجهترا  هيدوڤ

 لياكن،وجماعه يڠ دم سيدڠ 

 2..1%ن منداڤتي ءادان كصيحتن كبڠس( morbiditi)كاجين كصيحتن موربيديتي  

بتيس اتاهون اداله ڤڠهيدڤ دي 11وسيا لبيه اندودوق مليسيا برڤ اجوت 5.2ن دڠن ءامابرس
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. جومله اين دداڤتي تروس منيڠكت ڤد قدر يڠ ممبيمبڠكن سجق كبالكڠن اين. 6تاهڤ 

 لمي ڤڽاكيت ترسبوت.اي مريك مڠءڽقنڽ تيدق مڠتاهواماله يڠ لبيه مڠجوتكن اياله كب

ان دان كسدرن تنتڠ سمواڽ برڤونچا درڤد ببراڤ فكتور سڤرتي كورڠ ڤڠتاهو 

سيتي اتاو برت بادن برلبيهن، سجاره كلوارڬ يكصيحتن، ڤماكانن يڠ تيدق صيحت، اوب

ملكن ڬاي هيدوڤ صيحت. نتيجهڽ عدسمڤيڠ كورڠڽ اكتيۏيتي فيزيكل سڤرتي سنمن دان مڠ

واه ب فوڠسي ين سڤرتي سرڠن جنتوڠ، كڬاڬلنءاي منداتڠكن ڤلباڬاي مسئله كصيحتن يڠ ال

ڤڽاكيت. ڤركارا اين امت مروڬيكن دان منيڠڬلكن كسن  ٢ينءن سرف دان القسڤيڠڬڠ، كرو

ن منجادي ءادأكڤد ديري، كلوارڬ دان مشاركت. مك اي ڤرلو دأتسي سبلوم ك بوروقيڠ 

 سماكين ڤاره.

 لياكن،ودم جماعه يڠ  سيدڠ 

الى. عوت سبحانهكن اوليه اهلل اينركوسسوڠڬوهڽ كصيحتن اداله انتارا نعمت تربسر يڠ د 

ن ءامبڠكن كسجهتريق مناتيجهكن ڤرجالنن كهيدوڤن يڠ بركواليتي دان مالءكصيحتن يڠ با

ڤوسيتيف كڤد ديري كيت، كلوارڬ دان مشاركت. دسمڤيڠ  كهيدوڤ. اي ممباوا باڽق ايمڤ

 ٢نيءسڤرتي صالة، ڤواسا، حاج دان ال هن اونتوق ملقساناكن عبادءاداڤت ممبريكن كسمڤورن

ن ايت، إسالم امت منيتيقبرتكن عملن ڬاي هيدوڤ صيحت دالم كهيدوڤن. . اوليه كراهعباد

 برسبدا: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل ،رضي اهلل عنهأبو هريرة مام مسلم درڤد إحديث يڠ دروايتكن اوليه 

 ْ هِ مِنَ الْمُؤْمُِن الْقَوِي ُ خَي َحب ُ ِإلَى الل َّ عِيفِ  رٌ وَأ   الْمُؤْمِِن الض َّ

 هسبحاني اوليه اهلل ءيق دان لبيه دسوكاءداله لبيه باوات ايت اقمؤمين يڠ ”مقصودڽ:  

 “.مؤمين يڠ لمه ڤدى دروتعال

ن كڤد كهيدوڤن يڠ ءاوتامأڬاي هيدوڤ صيحت يڠ دمقصودكن اداله ممبريكن ك 

اكتيف، مڠكلكن كصيحتن دان منچڬه درڤد ڬجاال ڤڽاكيت. إسالم مڠمبيل برت تنتڠ 

وات فيزيكل دان مينتل اونتوق قاومت إسالم يڠ يمبڠن اين كران اي مڽومبڠ كڤد الهيرڽ إكس
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ممڤرتاهنكن اڬام، بڠسا دان نڬارا درڤد انچمن موسوه. فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم 

 :21 ةنفال اياأل ةسور

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې   

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ     ەئې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ

 ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  

دان سدياكنله اونتوق مننتڠ مريك ﴿موسوه يڠ منچروبوه﴾ سڬاال جنيس ”مقصودڽ:  

يڠ لڠكڤ سديا، اونتوق مڠڬرونكن  ابركود ٢نقكقواتن يڠ داڤت كامو سدياكن دان دري ڤاسو

ين دري مريك يڠ كامو ءيڠ ال ٢ن ايت موسوه اهلل دان موسوه كامو سرتا موسوهءدڠن ڤرسديا

يڽ. دان اڤ سهاج يڠ كامو بلنجاكن ڤد جالن اهلل اكن ءمڠتاهو سدڠ اهلل ،يڽءتيدق مڠتاهو

 “دسمڤورناكن بالسنڽ كڤد كامو دان كامو تيدق اكن دأنياي.

لنترن ايت، ڬاي هيدوڤ صيحت اداله سواتو عملن يڠ داڤت ممبينا كقواتن مينتل دان  

 سڤرتي: ٢وسها اونتوق مالكوكن عملنافيزيكل كيت. مك سڤاتوتڽ كيت بر

 .دان برسوكن ملكن سنمنعمڠ ڤرتام:

 تياكتيۏيمڠيكوت قاعده يڠ برسسواين دڠن كممڤوان ديري كيت.  دان برسوكن الكوكنله سنمن

ن فيزيكل. لواڠكن ءيڠ دالكوكن تيدق مڠيكوت قاعدهڽ دخواطيري اكن منداتڠكن كچدرا

دسمڤيڠ ساتو  ٢كن كڤد انققاكتيۏيتي اين برسام كلوارڬ كران اي ساتو ڤڠلمن يڠ مڽرونو

 چارا اونتوق ملواڠكن ماس برسام كلوارڬ ترسايڠ.

 يمبڠ.أس ڤماكنن يڠ كدوا: 

كورڠكنله ڤڠمبيلن ماكنن ريڠن، ماكنن سڬرا دان مينومن بركربونت كران بريسيكو ممباوا 

ن يمبڠ داأبربهاي جك دأمبيل سچارا برلبيهن. ڤستيكن كيت منداڤت ماكنن يڠ س ٢ڤڽاكيت

كن ڤڠمبيلن ڬوال، لمق دان ڬارم دالم ماكنن. دسمڤيڠ ايت، باڬي سدرهان دڠن مڠورڠ
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ندوڠن ذات يڠ اد بهكن ڤنكنن جوڬ ايق بوكن سهاج مڠمبيل كيرا كءاومت إسالم ماكنن يڠ با

 نڽ مڠيكوت كهندق شرع.ءدرڤد سومبر يڠ حالل دان ڤڽديا

 .ن دوكتورءاكتيڬ: منجالني ڤمريقس

 ٢سچارا بركاال. حال اين اكن ممستيكن ڤڽاكيتن كصيحتن ءاكيت ڤرلو مالكوكن ڤمريقس

بتيس، تكنن داره تيڠڬي داڤت دكسن لبيه اول. دڠن چارا ايت ابربهاي سڤرتي جنتوڠ، دي

لڠكه ڤموليهن داڤت دالكوكن دڠن سڬرا. اخيرڽ داڤت مڠورڠكن ريسيكو كيت منداڤت 

 يق.ءڤلباڬاي ڤڽاكيت دان كهيدوڤن منجادي لبيه چريا دان با

 .يحت يڠ منچوكوڤيمڤت: رأك

تكن ميندا دان فيزيكل ستله ڤنت مالكوكن ڤلباڬاي يحتيدور اداله وقتو اونتوق كيت مر

 تناڬ ن سموالكاكتيۏيتي دان ڤرڬرقن. كيت ڤرلو منداڤتكن ريحت يڠ چوكوڤ اونتوق مڠمبالي

ت يءيا ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل ةيق اداله مڠيكوت سنءيڠ تله دڬوناكن. ڤوسيسي تيدور يڠ ڤاليڠ با

 يدور مڠيريڠ سبله كانن.ت

 لياكن،وجماعه يڠ دم سيدڠ 

ي ءبرسمڤنا دڠن بولن سوكن نڬارا، ماريله كيت مڠمبيل ڤلواڠ اين اونتوق لبيه مڠهرڬا 

كهيدوڤن دان كلوارڬ كيت دڠن ممليهارا دان منجاڬ كصيحتن. سموڬ دڠن چارا اين اكن 

روسڽ مالهيركن مڽمارقكن الڬي سواسان ڬاي هيدوڤ صيحت دالم كالڠن كيت ست

منجادي اي مشاركت يڠ صيحت، سجهترا دان برساتو ڤادو. دالم ماس يڠ سام، 

سڬنڤ  كڤدڤرڤادوان  (agen)اڬينڤڠوكوهن اينتڬراسي ناسيونل دان  (platform)ڤلتفوم

 الڤيسن مشاركت.

بر ايڠين مڠاجق كيت اونتوق مليهت تيڬ ڤركارا نڤد هاري اين، م هخيري خطبامڠ 

 اي ڤندوان دان ڤدومن برسام:يكوت سباڬابر

نعمت كصيحتن اداله انتارا نعمت تربسر يڠ دبريكن اوليه اهلل سبحانه  وتعالى كڤد ڤرتام: 

 نسي.ءاسموا م
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سنمن،  سوكن، ملكنعڬاي هيدوڤ صيحت داڤت دڤوڤوق دڠن منجاڬ ڤماكانن، مڠكدوا: 

 ن كصيحتن دان ريحت يڠ منچوكوڤي.ءامنجالني ڤمريقس

 ديري درڤد ڤڽاكيت اداله لبيه اوتام درڤد مڠوبتي ڤڽاكيت.لقكن يمڠ كتيڬ:

 .64 ةالبقرة اية فرمان اهلل سبحانه  وتعالى ددالم سور

 ڃ ڃ ڃ چ چ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڳڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ 

ہ  ہ    ہ  ھ     ہڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

ۆ    ۇڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ

 ۈ  ۈ     ۆ

 الوتطنتيق دان نبي مريك ڤوال بركات كڤد مريك: بهاواسڽ اهلل تله مال”مقصودڽ:  

منجادي راج باڬي كامو. مريك منجواب: باڬايمان دي منداڤت كواس ممرينته كامي سدڠ 

ڽ دان اي ڤوال تيدق دبري كلواسن هرتا اكامي لبيه برحق دڠن كواس ڤمرينتهن ايت درڤد

الوت﴾ منجادي راج كامو، دان طبركات: سسوڠڬوهڽ اهلل تله مميليهڽ ﴿ ن؟ نبي مريكءاككاي

تله مڠورنياكنڽ كلبيهن دالم الڤڠن علمو ڤڠتاهوان دان كڬاڬهن توبوه بادن. دان ﴿ايڠتله﴾، اهلل 

جواله يڠ ممبريكن كواس ڤمرينتهن كڤد سسياڤا يڠ دكهندقيڽ دان اهلل مها لواس ﴿رحمتڽ دان 

 “ڤوتي علموڽ.نڽ﴾، الڬي مليءڤڠورنيا
 

اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن اْلآيَاِت وَالذ ِكْرِ   ِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِْي وَِإي َّ بَارَكَ الل  هُ لِْي وَل َكُْم بِالْقُرْأ 
قُوُْل قَوْلِْي هَذَا وَ  مِيُْع الْعَلِيْمُ. أ  هُ هُوَ الس َّ َل مِن ِْي وَمِنْكُْم تِلَاوَتَهُ ِإن َّ ْستَغْفِرُ الل  هَ أ  اْلحَِكيِْم، وَتَقَب َّ

 ُ ْحيَاءِ مِْنه ِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت اْلأ  ئِر َ لِْي وَل َكُْم وَلِسَا  مْ الْعَظِيْم
ِحيْمُ. هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ ْموَاِت، فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ  وَاْلأ 
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كدوا هخطب

 ْ ِ  دُ الحم ِ ل َ  ل  ه ْ  ب ِ ر َ ال َ ع ِ ال َ الص َّ وَ  ،ينَ م ُ ل َ الس َّ وَ  اة ُ ل َ  ام دِ  لىَ ع مِي نِ َسي ِدِنَا مُحَم َّ بِي ِ اْلأ  َ ، وَ نِ الن َّ َ ع ِ ل هِ ى آل
َ صْ أ  وَ  ِ ح ينَ  هِ اب اهِرِ َ  نْ مَ وَ  الط َّ ِ ت َ ب ُ ع ِ  مْ ه َ إِ  انٍ سَ حْ إِ ب َ ل  .ينِ الد ِ  مِ وْ ى ي

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

ا م َّ قُوا الل  هَ  أ  ِ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل  هِ، اِت َّ ُ اعْ وَ  َحق َّ تُقَاتِه َ وا أن َّ الل  هَ أ  لَم ِ م َ أ  ، يمٍ ظِ رٍ عَ مْ أ  رَكُْم ب رَكُْم م

 ِ َ الص َّ ب ِ سْ ت َّ الاةِ وَ ل َ يل َ ِم ع َ ل ِ ى ن َ هِ ال ْ ي ِ ب ُ تَعَالَى:يمِ رِ ك 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

اِشدِينَ  ُلُفَاءِ الر َّ هُم َّ عَِن اْلخ َ  نْ عَ وَ  وَاْرَض الل َّ ِ ب ْجمَعِينَ، ةِ ي َّ ق حَابَةِ أ  ِ ت َّ ال نِ عَ  وَ  الص َّ ِ اب َ وَ  ينَ ع ِ ت ي عِ اب
ِ الت َّ  ِ اب اوَمَْن  ينَ ع َ مَ  تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض عَن َّ ُ ع َ  مْ ه َ كْ ا أ  ي َ كْ أ  الْ  مَ ر  .ينَ مِ ر

ْموَاِت. ْحيَاءِ مِْنهُْم وَالأ  هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ وَالمُْسلِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الأ   الل َّ

ي ِدْ  هُم َّ أ  ِ  الل َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ دَوَاِم ب لَامَةِ الت َّ ةِ وَالس َّ ح َّ َ دُولِي يك باوه  نَا مَلِ كَوَالص ِ َ ڠ م ُ ه ليا وا م
ُ الد ِيْن ال مُْصطَفَ  يڠ دڤرتوان اڬوڠسري ڤدوك بڬيندا  ى ، السُلطَان عَبْدُ الل  ه رِعَايَة

بْنِ  ْحمَد َشاه ال مُْستَعِيْن بالل  ه.  المرحوم بِالل  ه َشاه ا  ُسلْطَان حَاِج أ 
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َ كَذلَِك ك باوه وَ  َ دُولِي يڠ م ُ ه سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ،  لياوا 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 الْمُؤْمِنَاِت ب هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَهُ وَوُزَرَاءَهُ وَقَُضاتَهُ وَعُم َّ َ الل َّ ْحمَتَِك ر
اِحمِينَ .  ْرَحمَ الر َّ  يَا أ 

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

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

ڠ منديريكن صالة سچارا برجماعه دان منونايكن زكاة ي ٢ ڠاوركنله كامي جادييا اهلل، 

ڬولوڠن  سرتا رحمتيله  سالم واليه ڤرسكوتوانإماللوءي ڤوست ڤوڠوتن زكاة مجليس اڬام 

دالم مڠاڬيهكن زكاة دواليه ڤرسكوتوان  MAIWP. جاديكنله اوسها زكاة منونايكن ڠي

 كميسكينن. بلڠڬوف دري اصناسباڬاي ساتو لڠكه يڠ بركسن باڬي ملڤسكن 

 

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

 عِبَادَ الل  هِ،

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   ڎ  

    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ
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َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِْدكُْم، فَاذْكُرُوا  ُ  الل  هَ الْعَظِيْم ِ ي لُوهُ مِْن فَْضلِه عْطِكُْم وَاْسأ 
ْكبَرُ، وَالل  هُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.  وَلَذِكْرُ الل  هِ أ 

 
 

 

 

 
 


