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 ڠ ميلڬ ٢، انق ڠچمرل ڤايبو با

 (ه1441األولي جماد 7/ م0202جانواري  3)

َمْدَ لِل ّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنَْستَعِيْنُهُ وَنَْستَغْفِرُهُ وَنَتُوُب ِإلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِالل ّٰهِ مِْن شُرُورِ  نَا وَ أ  ِإن َّ الح ِِ ُ مِْن نْف
ا مُْرِشدًا. عْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ الل ّٰهُ فَهُوَ المُْهتَدِ وَمَْن يُْضلِْل فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي ًّ  َسي ِئَاِت أ 

ْن ل َّ  شْهَدُ أ  ُ هَ ِإل َّ ا ِإلََٰأ  هُم َّ  ا الل ّٰه َلل َّ دًا عَبْدُهُ وَرَُسوْلُهُ، ا ن َّ مُحَم َّ شْهَدُ أ  يَْك لَهُ، وَأ  وَحْدَهُ لَا شَرِ
ِ وََسل ِمْ  دٍ وَعَلَى  َصل   د ِيِْن.لَى يَوِْم الإِ لِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ آعَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ

ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰهِ  م َّ قُوْ أ  ِ  اُْوِصيْكُْم وَنَْفسِيْ  الل ّٰهَ، ا، اِت َّ ِتَْقوَى الل ّٰهِ وََطاعَت ُُونَ.ب ِ كُْم تُْفل  هِ لَعَلك َّ

 ڃ ڃ ڃ چ چ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

 ڦ   ڦ  
  درحمتي اهلل، ڠجماعه ي  ڠسيد

 دڤنيالي تقوى ك كتكنڠبرعزم اونتوق مني نڠكحاضيرن تاهون بارو اين د ڠلواڤ ربوتله

 ڠيڤنسي، دسمءام كينڠسراماي مو دڤيقن كءوسهاله اونتوق ممبري كباااهلل سبحانه وتعالى. بر

 ايڬدالكوكن. جاديكنله اخيرة سبا رنهڤ ڠي نڤكسيل االڬس يڠولڠاونتوق تيدق م هبرمحاسب

 .ريضا الهي ايڤاڠڬاونتوق م ڬبرهر ڠاليڤ ڠمنجادي مودل ي مڬڠڬد ڠدنيا ي رڬمتالمت، ا

 ڤايبو با ”برتاجوق :  ڠي هخطب حياتيڠم ٢يڠ موليا اين ماريله كيت سامهاري  ڤد

 “. ڠميلڬ ٢، انق ڠچمرل

  جماعه يڠ درحمتي اهلل، سيدڠ 

ن منوجو اهلل سبحانه وتعالى. دنيا ءاستياڤ دتيق ڤرجالنن كهيدوڤن اداله ساتو ڤڠمبار

 كيتيڠ دهيدڠكن دهادڤن كيت، اداله رواڠ يڠ دكورنياكن اهلل سبحانه وتعالى اونتوق 
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منچاري دان مڠومڤول سباڽق موڠكين مودل سباڬاي بكلن منيتي كهيدوڤن اخيرة يڠ ككل 

سواتو كتيك،  اهلل، ڤرنهه ابادي. ددالم سبواه حديث يڠ دروايتكن اوليه امام البخاري رحم

ممڬڠ  ملسو هيلع هللا ىلص، اللو بڬيندا ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللدداتڠي اوليه  ماعبداهلل بن عمر رضي اهلل عنه ،

 دوا باهوڽ سمبيل برسبدا دان برڤسن:-كدوا

بِرُ َسبِيْلٍ  ْو عَا ن ََّك غَرِيٌْب، أ  نْيَا كَأ    ُكْن فِي الد ُّ
 .“ڤڠمبارا اتاووله كامو اداله اورڠ اسيڠ ا-جاديله كامو ددنيا اين سأوله” :برمقصود

ي حقيقة كهيدوڤن ءيڠتن كڤد كيت مڠناابوكنكه اهلل سبحانه وتعالى تله ممبريكن ڤر

 :33 ةفر، اياغ ةي فرمانڽ ددالم سورءدنيا اين، ماللو

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

له كسنڠن ﴿اونتوق اسسوڠڬوهڽ كهيدوڤن دنيا اين هاڽ ،واهاي قومكو”: برمقصود

 “له سهاج نڬري يڠ ككل.وسمنتارا وقتو سهاج﴾، دان سسوڠڬوهڽ هاري اخيرة ايت

نامون، دالم منوجو كهيدوڤن اخيرة، نعمت هيدوڤ يڠ كيت تمڤوهي سكارڠ ڤرلوله 

اين، ساي مڽرو ديري  0202يقڽ. سمڤنا كحاضيرن تاهون بارو ءبا-يقءدمنفعتكن دڠن سبا

، برجالن ٢ي عزم، تانمكن چيتاءساي دان سيدڠ جماعه سكالين، ماريله كيت ڤربهارو

يق دالم ستياڤ الڤڠن كهيدوڤن، بوكن سهاج ءمڠاتور لڠكه، تتڤكن سواتو ساسرن يڠ لبيه با

 سوسيال دان برمشاركت.بر، بهكن دالم اسڤيك كهيدوڤن نءكرجاڤدالم اسڤيك 

  درحمتي اهلل،  جماعه يڠ سيدڠ 

د دلندسن يڠ ا، ڤرلو برتيي ساسرن يڠ دحاجاڤرانچڠن يڠ دالكوكن اونتوق منچاڤ

خليفه  ايڬكيت سبا جوابڠوڠڬت ونڤ ڤواالو ا سالري دڠن كهندق اهلل سبحانه وتعالى.

 دان كومونيتي ڬكلوار ترهادڤ جوابڠوڠڬبرت ڠي ڤايبو با ايڬسبا امدموك بومي اين، تراوت

قن. تيند ڤدالم ستيا ڠكيت هندقله ممستيكن نيالي تقوى دالم ديري منجادي تونج ت،ڤمست
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 ڠي رسكولهنڤسيسي  نءرموالڤاين، تراوتام  0202تاهون بارو  نءالرموڤد يڬال ٢لبيه

  .رسكولهنڤ ڠربڬي بارو مماسوق ڠي ٢بهكن انق ڤايبو با ڤمنچابر بوكن سهاج ترهاد تڠسا

، بوكن ٢منديديق دان ممبنتوق انق ڠي ڤمنجادي ايبو باجوسترو، برعزمله اونتوق 

 نڠيمبأكن كسمات. دالم ممستي-سكوله سمات يهقڤ دڤك جوابڠوڠڬت سكنڤسقدر مل ڽها

 يت :ءيا ڤايبو با ڤاوليه ستيا رهاتينڤدبري  رلوڤ ڠي يكڤاس ڬكيت، تي ٢انق نديديقنڤ

  ڤرتام: ڤنديديقن جسماني

ڤاكاين، تمڤت تيڠڬل يڠ سالمت دان ممڤو ممليهارا  ن ماكن مينوم،ءاي مرڠكومي ڤڽديا

 رسومبدري  وليهان اين ڤرلو دڤستيكن دڤرءڤڽديا ٢ن فيزيكل مريك. سموا سومبرءاكسجهتر

 ن تومبسرن توبوه بادن مريك.ءايڠ حالل، برسيه، مڽيهتكن دان منجامين كسجهتر

  كدوا: ڤنديديقن روحاني

وات قكن صالة دان اعقيدة يڠ بنر. طاعة مڠرجيمان دان اڤرلو دڤوڤوق دڠن ٢جيوا انق

يمان يڠ دتانم. تابه دان صبر دالم مڠهادڤي اوجين دان چابرن اوهي معصية دڠن ءمنجا

 كهيدوڤن.

  كتيڬ: ڤنديديقن اخالق

ليا. مريك ڤرلو دالتيه دڠن مالزيمي وجوڬ ڤرلو ديديديق دڠن بودي ڤكرتي يڠ م٢انق

مانه، مڽمڤورناكن توڬسن، ڤموره دان برتيمبڠ راس. اترڤوجي سڤرتي برچاكڤ بنر،  ٢اخالق

وهي سيكڤ دان ڤرالكوان يڠ ترچال سڤرتي سوك ءدسمڤيڠ ايت مريك دديديق اونتوق منجا

 بربوهوڠ، ڤماره، دڠكي دان ايري هاتي.

 نڠسچارا بركسينمبو ونكنڠدان دبا وقڤوڤاين د يكڤاس ڬتي-ڬدالم ممستيكن كتي

 .ورناڤكمس دان سم نڠدسوسون د رلوڤتربية اين  روسيسڤين، ءال ڠي نڠانتارا ساتو د

مريك اياله  ٢انق نديديقنڤ ورناكنڤمڽم يڬبا ڤدالكوكن اوليه ايبو با رلوڤ ڠي ٢كهڠانتارا ل

 لوانرڤك كنڤرسياڤبرجاي مم ڠي ڤ. ايبو باكينڠيق موءسبا ڤهيدو رلوانڤك دياكنڽم نڠد
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لوار. سيتواسي اين اكن د  ڤهيدو رلوانڤتردده منچاري ك دڤدر ٢انق رڬمما تڤاكن دا

 .ن دالم مشاركتقكنچه كروس ايڬلباڤ نڠمريك دري ترليبت د المتكنڽم

. نقيءره كباأك دومنڤمستيله سنتياس ممبري نصيحت دان  ڤايت، ايبو با دڤ دالم

ن دالكوك ڠله يي. اينكرنڠكمو نڠترجبق د دڤسنتياس ممليهارا ديري در رڬمريك ا لهڠبيمبي

بنتوق نصيحت دبريكن اونتوق ممستيكن  ايڬلباڤ. ڽاوليه لقمان الحاكيم دالم منديديق انق

بلياو اياله ممليهارا ايمان  ساننڤمالزيمي كطاعتن. انتارا  ندوڤدان سنتياس تر تڠاي ڽانق

لن عم خالصكنيڠم ،ڤايبو با دڤيق كءك، منديريكن صالة، بربوات بايوهي شرءدان منجا

ه ديري دان مرند ڤاوجين هيدو نڠبرصبر د كر،ڠمر معروف نهي موأكن ااهلل، منجايكران 

 نسي.ءاسسام م

 ولكنربتڤالكو دان سنتياس مم كهڠتي يساوڠمستيله سنتياس م ڤايبو با ،ڽستروس

يڠتكن اله يڠ دڤرياين .٢منچال دان مماكي دالم منديديق انق دڤمريك. ايلقكن در نڤكسيال

، رسول رضي اهلل عنهبن مسعود مام الترمذي درڤد عبداهلل إددالم حديث يڠ دروايتكن 

  برسبدا: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

اِن وَلَا الفَاِحِش وَلَا البَذِيءِ  ع َّ اِن وَلَا الل َّ ع َّ   لَيَْس المُؤْمُِن بِالط َّ

يمان بوكن مريك يڠ سوك منچال، مڠوتوق، برچاكڤ كوتور دان ااورڠ بر”برمقصود: 

  “كجي.

بر ن، م٢دالم منديديق انق ٢ڠماسي راننڤينكن ءمما ڤايبو با ڤستيا ڽجك سكيرا

سكوله. چورهن علمو د لينڤيق دان برديسيءبا ڠي الجرڤمريك اكن منجادي  رچايڤيقين دان 

بو اي يڬبا ڠڽونتوابر كهڠسكوله اكن لبيه موده دتريما اوليه مريك. الد ٢وروڬدبريكن اوليه  ڠي

  مسلم سبنر. ايڬليا سباوماله براخالق م ڠبوكن سهاج چمرل ڽانق-انق ڠي ڤبا

 درحمتي اهلل،  ڠجماعه ي ڠ سيد
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 ياڬسبا كسيمڤولن ڤهاري اين، ماريله كيت حياتي برسام ببرا دڤ هخطب اخيريڠم

 :رنوڠن 

 ڠل يمود نڠمك بكلكنله ديري د مبارا،ڤڠ ڠسأور ڽكيت اداله سبنر نڤكهيدو :رتامڤ

 .ممبري منفعة دنيا دان اخيرة

سنتياس ترجامين دان  ٢انق نديديقنڤدالم ممستيكن  راننڤبر ڠي ڤجاديله ايبو با :كدوا

 .ليهاراڤتر

اخالق  نڠد ٢سنتياس ممبنتوق ديري انق ڠي ڤوسهاله اونتوق منجادي ايبو باابر :ڬكتي

 .مريك اكن منجادي مسلم سجاتي ايڤسو وجيڤتر

 : 81-17لقمان ايات  ةدالم سوروتعالى د هفرمان اهلل سبحان

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ۇئ     ۇئې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب            جئۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی      ی

 حب  خب  مب

كن، قيء، دان سوروهله بربوات كباصالةواهاي انق كسايڠنكو، ديريكنله ”برمقصود: 

يڠ منيمڤامو. سسوڠڬوهڽ يڠ  هڠكر، دان برصبرله اتس سڬاال مصيبچڬهله ڤربواتن يڠ مو

يڠ دكهندقي دأمبيل برت مالكوكنڽ. دان جاڠنله اڠكاو ٢دمكين ايت اداله دري ڤركارا

نسي، دان جاڠنله اڠكاو برجالن دبومي دڠن ءامو ﴿كران ممندڠ رنده﴾ كڤد مامماليڠكن موك

سسوڠڬوهڽ اهلل تيدق سوك كڤد ستياڤ اورڠ يڠ سومبوڠ تكبور، الڬي  ،برالڬق سومبوڠ

 “ممبڠڬاكن ديري.

 

اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن الآيَاِت وَالذ ِكْرِ  بَارَكَ الل ّٰهُ لِْي وَلكَكُْم فِى الْقُرْآِن الْعَظِيِْم وَنَفَعَنِي وَِإي َّ
 ُ ه ُ ِإن َّ َل مِن ِي وَمِنْكُْم تِلاوَتَه ْستَغْ  اْلحَِكيِْم وَتَقَب َّ قُوُْل قَوْلِْي هَذَا وَأ  مِيُع الْعَلِيْمُ.أ  َّ ِ َ ال ُ الل ّٰهَ هُو فِر
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ْحيَاءِ مِْنهُمْ  لِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت الأ  ِْ ُ لِمِيْنَ وَالْم ِْ ُ ِ الْم ئِر َ لِْي وَلكَكُْم وَلَِِا  الْعَظِيْم
 ُ هُ هُوَ الْغَفُوْر ْموَات فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ ُ  وَالأ  ِحيْم  .الر َّ

 

 خطبه كدوا

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

ْن  شْهَدُ أ  ا أ  ُ ل َّ دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ. ِإلٓهَ ِ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 

لَاةِ  ِيمِ بِالص َّ ِ الْككَر لِيِم عَلَى نَبِي ِه ِْ ُ تَعَالَى:وَالت َّ 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
ِ دِنَا دٍ وَعَلَى  َسي ِ دِنَا مُحَم َّ َ وَبَارِْك عَلَى َسي بْرَاهِيْم َا بَارَْكَت عَلَى سَ آِإ دٍ َكم ِ دِنَا مُحَم َّ ِ دِنَا ِل َسي ي

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

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

لِمِينَ  ِْ ُ هُم َّ اْغفِرْ لِلْم ْموَاِت.الل َّ ْحيَاءِ مِْنهُْم وَالأ  لِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الأ  ِْ ُ  وَالم
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 ُ لَامَةِ مَلِككَكنَا ككباوه دُولِي يڠ مَهَا م َّ ِ ةِ وَال ح َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَالص ِ ي ِْد بِدَوَاِم الت َّ هُم َّ أ  ليا والل َّ
ُ الد ِيْن الكمُصْ سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ، الُِلطَان  طَََ  عَبْدُ الل ّٰه رِعَايَة

بْنِ  تَعِيْن بالل ّٰه.  المرحوم بِالل ّٰه َشاه ا ِْ ُ ْحمَد َشاه الكم  ُسلْطَان حَاِج أ 

 ُ ليا سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ، ووَكَذلَِك ككباوه دُولِي يڠ مَهَا م
مِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَ (Tunku)تُونكو يَةْ بِنِْت الكمَرُْحوْم الكمُتَوَك ِْل عَلَى حاجه عَزِيْزَةْ أ  نْدَرِ

َاج.  الل ّٰه ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح

 َ الَهُ وَرَعَايَاهُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت بِر هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَهُ وَوُزَرَاءَهُ وَقَُضاتَهُ وَعُم َّ مَتَِك حْ الل َّ
اِحمِينَ .  ْرَحمَ الر َّ  يَا أ 
َلَدَنَا  هُم َّ اْجعَْل ب يَا الل َّ مَاٍن، مَالِيزِ ْمٍن وَأ  ا، َسخَاءً رَخَاءً، دَارَ عَْدٍل وَِإيمَاٍن، وَأ  آمِناً مُْطمَئِن ًّ

لِمِينَ. ِْ ُ ئِرَ بِلَادِ الْكم  وََسا

 ْ عْدَاءَ الد ِيِن وان عْدَاءَكَ أ  لِمِيْنَ ، وَدَم ِْر أ  ِْ ُ عِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْم هُم َّ أ   صُرْ مَْن نَصَرَ الد ِيَن،الل َّ
عِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن. لِمِيْنَ، وَأ  ِْ ُ  وَاخْذُْل مَْن خَذََل الْم

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

 الل ّٰهِ،عِبَادَ 



 ڠميلڬ ٢، انق ڠچمرل ڤايبو با                                  جمعة هخطب           

8 

 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   ڎ  

    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

لُوهُ مِْن فَْضلِهِ يُعْطِكُْم  فَاذْكُرُوا  َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِْدكُْم، وَاْسأ  الل ّٰهَ الْعَظِيْم
ْكبَرُ، وَالل ّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.  وَلَذِكْرُ الل ّٰهِ أ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


