
 

 

 

 

 

 

 

 سالم واليه ڤرسكوتوانإجابتن اڬام 

 

 هخطب ستيك 

 

 تاجوق :

 اهلل  بيت منوجوهرتا  اِستِطَاعَة

 حاج تابوڠ لمباڬ خاص

 

 تاريخ دباچ :

 ه 1441 األخير جمادي 13

 نءبرساما

 م2020 فيبرواري 7

 

 

 :  دسدياكن اوليه

 دان التيهن هچاوڠن خطب

 بهاڬين ڤڠوروسن مسجد

 سالم واليه ڤرسكوتوانإجابتن اڬام 

 



                                            اهلل ِاسِتَطاَعة هرتا منوجو بيت                   جمعة هخطب                 

1 

 

  
 

ِِ ِِا َِطَِست  منوجوِبيتِالل  ههرتاِةِاع

 حاج تابوڠ لمباڬ خاص

 (ه1441جمادي األخير  13 /م2020فيبرواري  7) 

ِِ ُِوَنَْستَغْف ُِوَنَْستَعِيْنُه ِنَحْمَدُه ِلِل  هِ، َمْدَ ِالح ُِِإن َّ َِرُه ِِْوَن ِِإلَي ِمِِتُوُب ِبِالل  هِ ِوَنَعُوذُ َِأنْفُِسنَاِهِ، ِشُرُورِ ْن
ُِمَْنِوَِتَدَِِأعْمَالِنَا،ِمَْنِيَهْدِِالل  هُِفَهُوَِالمُهَِِْسي ِئَاتِِِمِنِْوَِ َِي اْضلِْلِفَل  مُْرِشدًا.ِْنَِتجِدَِلَهُِوَلِي ًّ

َِ يَْكِل اِالل  هُِوَحْدَهُِلَاِشَرِ اِِإلََٰهَِِإل َّ ُِأَِوََأشْهَدُِِهُ،َأشْهَدَُِأْنِل َّ ِم َِن َّ دًاِعَبْدُهُِوَر ِحَم َّ هُم َّ َلل َّ ُسوْلُهُ،ِا
َِ ِِوََسل ِْمِعَل َِْصل  دٍِوَعَلَىِآلِهِِوََصح ِِىِنَبِي ِنَاِمُحَم َّ َِوَمَنِِْبِه ِلد ِيِْن.ْعوَتِهِِِإلَىِيَوِْمِاِدَعَاِبِد

ِ ِالل  هَ، قُوْا ِاِت َّ ِالل  هِ، ِعِبَادَ ِفَيَا ِبَعْدُ، ا ُِأِ َأم َّ ِوَِْوِصيْك ِِْم َِنَْفس ِتَْقو ِب َِْي ِلَع ِ ِوََطاعَتِه ِالل  هِ كُْمِى ل  َّ
 تُْفلُِحونَ.

 ڃ ڃ ڃ چ چ

گ  گ    گ   گ  ک    ک  ک  ڑ   ک   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

  ڻڻ    ڻ  ں   ں  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

    ھہ  ہ  ہ   ہ  ھ    ۀڻ  ۀ

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

الى دڠن نه وتعبحان كڤد اهلل سءاليا اين ماريله كيت منيڠكتكن كتقووڤد هاري يڠ م

ڠ دالم ولوڬمودهن كيت تر-ڽ. مودهملقساناكن سڬاال ڤرينتهڽ دان منيڠڬلكن سڬاال الرڠن

 يرة.خأد يقيحقن ءان هيدوڤ ددنيا دان كسجهترءاوليه كبهاڬياكالڠن مريك يڠ بر
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اري ه دڤعة لوكن كحاضيرن جماعه سكالين اونتوق منونايكن صالة جما-الوڠمنبر م

ت رتا منوجو بيه اِستِطَاعَة” :برتاجوق ڠخطبه ي حياتيڠم ٢اين دان ماريله كيت سام

 “.اهلل

 

 بربهاڬيا، اعه يڠ جم سيدڠ 

 تونتوتاڽ دهاداله سواتو يڠ واجب، نامون اي  ةمنونايكن حاج دتانه سوچي مك

ِِ ةكڤد مسلم يڠ بركممڤوان. حاج مروڤاكن عباد ِِدان  ةي َِّبَدَن َِمَال وا عملن يڠ ڤير سم. همةي

 ان مينتلديزيكل ف نءوڤاياأدتونتوت، سام اد روكون اتاو واجب حاج ممرلوكن كقواتن دان ك

 :28دان  27 ةج، ايحال ةيڠ تيڠڬي. فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سور

مريك  چايحاج، نس ةكن عبادانسي اونتوق مڠرجءدان سروله اومت ما”برمقصود: 

 ڠجنيس اونتا ي-اكن داتڠ كرومه توهنمو دڠن برجالن كاكي، دان دڠن منوڠڬڠ برجنيس

ريك ي موه. سوڤاءچروق رنتاو﴾ يڠ جا كوروس يڠ داتڠڽ دري برباڬاي جالن ﴿دان

وت نام ان مڽبي ديڠتاده كڤد مريك سرتا ممڤرئمڽقسيكن برباڬاي ڤركارا يڠ منداتڠكن فا

رنق ﴿اونتوق ت ٢نڽ كڤد مريك دڠن بيناتڠءيڠ ترتنتو، كران ڤڠورنيا ٢اهلل، ڤد هاري

يت دان بريله ن ااربق ٢ن﴾ دڠن يڠ دمكين ماكنله كامو دري ﴿داڬيڠ﴾ بيناتڠاربقدجاديكن 

 “ير ميسكين.قرڠ يڠ سوسه، دان فماكن كڤد او

 

ِِِكنار مڠاتاَنا دالم تفسير الَمشيخ محمد رشيد رَضال ِِا َِطَِست ق ممڤوان اونتوياله كا ةاع

او وه اتءاج اد سامورڠ أن ديري سسءادأتانه سوچي يڠ مان اي بربيذا مڠيكوت ككي اسمڤ

ن جوڬ ممڤواكصيحتن، كقواتن دان كين فكتور اوسيا دان ءدكتڽ دڠن بيت اهلل. سال

ِصودالم مقوم دورڠ. سموا ڤركارا اين اداله ترڠكأيت راڤت دڠن كواڠن سسءساڠت بركا
ِِ ِِا َِطَِست  .لماءع اعواجب حاج برداسركن اجم ٢يڠ مروڤاكن ساتو درڤد شرط ةاع
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 ملسو هيلع هللا ىلصبي اوا نبه ماضي اهلل عنهمروايتكن درڤد ابن عباس رحمه اهلل ابن ماجه ر
 برسبدا:

لِْمَنِْ ِفَلْيَتَعَج َّ ِاْلحَج َّ َِِ،َِأرَادَ ِيَمْر ِقَْد ُ ه ِفَِإن َّ ِوَتَِضل  ِلْمَرِِاُض ُِوَتَعْرُِضِيُض ال َّة ِِالض َّ
ُِ َاجَة  .اْلح

ي ءكتاهويدق دسسياڤا يڠ ايڠين منونايكن حاج، مك برسڬراله كران ت”برمقصود: 

 “.ينءالڠ يانڽ نڽ هيلڠ اتاو داتڠ كڤرلوءاورڠ، كندرأبيال ماس ڤڽاكيت ايت مڽرڠ سس

 

 لياكن،ودم حاضيرين مسلمين يڠ 

ِِهاوا بمڽاتاكن  عيمام الشافإبركممڤوان؟  ٢اڤاكه يڠ دمقصودكن دڠن بنر ِِا َِطَِست  ةاع
 مڤيڠورڠ ايت ممڤو دري سڬي كصيحتن دسأسس :ترديري درڤد دوا جنيس، ڤرتام

 ري سڬيدمڤو مورڠ ايت تيدق أسس :ن اونتوق منونايكن حاج. كدواءاي ڤربلنجءممڤوڽا

ي ڤيهقڽ. اج باڬكن حين اونتوق منونايءكصيحتن اكن تتاڤي دي ممڤو اونتوق مڠوڤه اورڠ ال

ِِِجوسترو، ِِا َِطَِست حاج  ةن عبادايكاونتوق منون نءاحاج ايت اياله كچوكوڤن ڤربلنج ةاع

ِِين اتاو ءسچارا لڠسوڠ اتاو تيدق. اوليه ايت، بركممڤوان دڠن بنتوان اورڠ ال ِِا َِطَِست  ةاع
ِِ َِب ِْغ ين ران ڬولوڠن احاج ك ايكنن اونتوق ڤڠيريڠ باڬي منونءاق ڤرلو مڽدياكن ڤربلنجتيد هِِرِِي

 هاڽ ڤرلو ممبوات بدل حاج.

 

 سياڤكنق ممڤرسوڠڬوه اونتو-وسها برسوڠڬوهاسباڬاي اومت إسالم كيت ڤرلو بر

اڬي بوات سيمڤنن وسهاله ممباحاج. بر ةكممڤوان منونايكن عباد ٢ديري دالم ممنوهي شرط

لم سبواه اس. دابركو ن سبنر مڠيكوت قدر سماس يڠ دتنتوكن اوليه ڤيهقءاڤربلنجي ءاممبياي

 ماعنه ضي اهللراهلل بن عمر  ، عبدحمه اهللمام الترمذي رإحديث يڠ دروايتكن اوليه 

 بركات:
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ِوََسل َِّ ِ ُِعَلَيْه ه ِالل َّ َِصل َّى بِي ِ ِالن َّ ِِإلَى َِرَجٌُل ِرَسُِِ:لَِفَقَاِمَِجَاء هِِيَا ِالل َّ ِيُوِجبُِِ،وَل ِمَا
ُِِ:قَالَِِ؟اْلحَج َِّ اِحلَة ادُِوَالر َّ  .الز َّ

ڤاكه هلل، ارسول ا اللو برتاڽ: واهاي ملسو هيلع هللا ىلصسأورڠ لالكي تله داتڠ كڤد نبي ”برمقصود: 

 “ن.ءادرن كنحاج؟ بڬيندا منجواب: بكلن دا ةيڠ دواجبكن ﴿اونتوق منونايكن﴾ عباد

 

 لياكن،ودم حاضيرين مسلمين يڠ 

ق اج. سجح ڠتابو ڬوروسكن اوليه لمباأيتن حاج دءبركااوروسن  االڬدمليسيا، س

ت مشارك مستيكنم يڬبا ڠنتيڤ تڠسا ڠي راننڤينكن ءحاج تله مما ڠتابو ،ڽنوبوهنڤاول 

 وسهااربله حاج ت ڠ. تابوورناڤسم نڠمنونايكن فرض حاج د تڤاين دا اراڬنسالم دإ

 دمتنرخڤ اكنديڽممبريكن كورسوس حاج برسيري، م رتيڤجماعه س اراڤ نتونيڽم

 نڠبيبيم خدمت نصيحت دان دياكنڽم ل،ڠڬتي تڤتم وروسكنڠتانه سوچي، مكصيحتن د

بوات سها مموارسنتياس ب ڬحاج جو ڠسام، تابو ڠ. دالم ماس يڽايڬتانه سوچي دان سباد

 چيه سوتاندير دان ءتانه ان جماعه حاج سماس دءاسيمنجامين كسل يڬبا يقنءنمبهباڤ

 سدياكند ڠي رخدمتنڤبرتواه كران  تڠمليسيا ساسالم دإومت ماس دان كتيك. ا ڤستيا

 ين.ءسالم الإ ٢اراڬن نڠد ڠيق بربنديءتربا ڠاداله انتارا ي ڠماس سكار دڤحاج  ڠاوليه تابو

 

 دڤوسن ورا ڠسبار نڠد تڤيت راءبركا تڠسا نڠنافيكن بهاوا فكتور كواتيدق د

 ڠي خدمتنرڤ تنكڠنيڤ االڬرو، س. جوسترخدمتنڤيتن ءماس كيني ترماسوقله اوروسن بركا

 سوروڠم توقاون يڤمنچوكو ڠي نڠسومبر كوا دڤارف دنيا ممرلوكن كطيق دان برءتربا

 ڠي دمتنرخڤ كنكلڠم جوابڠوڠڬبرت رلوڤ ڬجو جحا ڠتابو يهقڤ وال،ڤجماعه حاج. تمبهن 

 .سديا اد ڠي ڤتاه دڤل كك ڠڽكور-ڠتاهون اتاو سكور ڤيق ستياءتربا
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 دڤكن كسن مبريكوبه سرتا توروت مابر انتسڤ تڠيكونومي دنيا سااقليم ا وبهنارڤ

دري  تكڠنيمتله  نءاربلنجڤسموا كوس  ،ڠير. دالم سيتواسي سكارءايكونومي تانه ا

سها الم اودحاج. اوليه ايت،  ةمنونايكن عباد نءاربلنجڤسماس ترماسوقله كسماس 

نتوق ج دسارنكن اوجماعه حا ن،ءامبيايڤ يكڤحاج دري اس استطاعة كنڤمنچوكو

ن فرض نونايكوق محاج اونت ڠاوليه تابو كنڤتله دتت ڠي ڤڽسچوكو ڠي نءاربلنجڤ دياكنڽم

 حاج.

 

 دكاسيهي سكلين، حاضيرين يڠ  سيدڠ 

 هاري اين اياله: هكسيمڤولن يڠ داڤت دأمبيل درڤد خطب

ن اوليه يكتوناجب ددان وا امنونايكن حاج كبيت اهلل اداله روكون إسالم يڠ كليمڤرتام: 

 مريك يڠ بركممڤوان.

ِِكدوا:  ِِا َِطَِست  ةونايكن عبادتوق مناون ن يڠ چوكوڤءااتاو كممڤوان اياله مڽدياكن ڤربلنج ةاع

 حاج.

س يڠ در سماقوت ن سبنر مڠيكءاي ڤربلنجءاوسهاله ممبوات سيمڤنن باڬي ممبيايابركتيڬ: 

 .دتنتوكن اوليه ڤيهق بركواس

 

 :97 ة، اي عمران آل ةي سورفرمان اهلل سبحانه وتعالى منروس

 ڃ ڃ ڃ چ چ

  ۓ   ے  ۓ    ےھ    ھ  ھھ ہ  ہ  ہ    ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ

   ۋ       ٴۇ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ڭڭ  ڭ  ڭ
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له﴾ نتاراڽ اياانڽ ءكترڠن يڠ ڽات ﴿يڠ منونجوقكن كموليا ٢دسيتو اد تندا”برمقصود: 

اجبكن هلل موان ادن تنترمله دي مقام نبي إبراهيم. دان سسياڤا يڠ ماسوق كدالمڽ، اما

ي او سمڤممڤ يت سسياڤا يڠءحاج دڠن مڠونجوڠي بيت اهلل يا ةكن عبادانسي مڠرجءما

 وهڽ اهللسوڠڬحاج ايت﴾، مك س ةن عبادڤكڤداڽ دان سسياڤا يڠ كوفور ﴿ايڠكركن كواج

 “كن سسواتو ڤون﴾ دري سكالين مخلوق.تمها كاي ﴿تيدق برحاج
 

َِبَارَكَِالل  هُِلِْيِوَل َِ ِِيِوَإِِعَنِِكُْمِبِالْقُرْآِنِالْعَظِيِْم،ِوَنَف اكُْمِب ِوَالذ ِكْرِِمَاِفِيْهِِمَِنِالآيَاتِِي َّ
ُِ هُِه َلِمِن ِيِوَمِنْكُْمِتِلاوَتَهُِِإن َّ مِِاوَِاْلحَِكيِْم،ِوَتَقَب َّ ذَاِوََأْستَغْفِرُِالل  هَِهَأقُوُْلِقَوْلِْيِ مُ.يُعِالْعَلِيِْلس َّ

ِوَل َكُمِْ َِلِْي ِوَالْمُسِِْالْعَظِيْم ِالْمُْسلِمِيْنَ ِ ئِر َِوَلِسَا ِوَِلِم ِْاِت ِالالْمُؤْمِنِي ِوَالْمُؤْمِنَاِت ِمِْنهُْمِنَ َأْحيَاءِ
حِِ هُِهُوَِالْغَفُوْرُِالر َّ ُِوَالَأْموَات،ِفَاْستَغْفِرُْوهُِِإن َّ  .يْم

 

 خطبه كدوا

ِلِل  هِِ ِِالحمْدُ َِرَب ِ ِينَِالْع َم ِِ،ال لَامُِعَلىَ ُِوَالس َّ لَاة َِسَِوَالص َّ دِِي ِدِن ِمُحَم َّ ِاْلَأمِينِِِنِِا بِي ِ ِآلِهِِالن َّ ِوَعَلَى ،
يَنِوَمَْنِتَبِعَهُْمِبِِإْحسَاٍنِِإلَى اهِرِ  د ِيِن.ِمِاليَوِِْوََأْصحَابِهِِالط َّ

َُِأشْهَدَُِأْنِ ِالل  ه اِِإلٓهَِِإلا َّ َِِل َّ يَْكِل َِهُ،ِوَِوَحْدَهُِلاَِشَرِ َِسي َِِأشْه ِْدُِأن َّ دًاِعَب  دُهُِوَرَُسولُهُ.دَنَاِمُحَم َّ

ا قُواِالل  هََِِأم َّ ِِبَعْدُ،ِفَيَاِعِبَادَِالل  هِ،ِاِت َّ ِتُقَات َِوَِِهَِِحق َّ ِالاعْل َأمَرَكُْمِ، عَظِيمٍِِل  هََِأمَرَكُْمِبَِأْمرٍِمُواِأن َّ

َِ ْسلِيِمِعَلَىِن لَاةِِوَالت َّ ِيمِِبِالص َّ ُِا،ِفَقَاَلِبِي ِهِِالْ كَر َِلل  ه ڄ  ڄ  ڄ   ڃ    ڄ الَى:ِتَع

 ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ
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ِوَعَلَىِ دٍ ِمُحَم َّ ِ دِنَا ِعَلَىَِسي َِصِل  هُم َّ َلل َّ ِ دِِآا ُِنَاِِلَِسي َِصل َِّحَم َِّم َِكمَا ِ دِنَادٍ َِوَعَلَىِِيَْتِعَلَىَِسي بْرَاهِيْم ِإ
بْرَاهِيْمَِوَبَارِكِْآ ِ دِنَاِِإ ِ دِنَاِمُحَم َِِّلَِسي ِ دِِآِعَلَىدٍِوَِِعَلَىَِسي َاِبَارَِِلَِسي دٍَِكم ِ دِنَاِنَاِمُحَم َّ ْكَتِعَلَىَِسي

بْرَاهِيْمَِوَعَلَىِ َِآِإ بْرَاهِيْمَِفِيِالْعَال ِ دِنَاِِإ ِيْنَِِلَِسي  َمجِيْدٌ.َِكِحَمِيْدٌِِِإن َِّم

ِوَِ اِشدِيَن ِالر َّ ُلُفَاءِ ِاْلخ ِعَِن هُم َّ ِالل َّ ِ وَاْرَض َِاِةِِبَقِي َِّعَْن ح َِلص َّ َِأْجم ِ ِابَة ِِعِينَ، اب ِالت َّ ِعَِن عِينَِوَ
ابِعِينَِ ِالت َّ َِِوَتَابِعِي ِي ِِإلَى ِبِِإْحسَاٍن ِتَبِعَهُْم ِوَمَْن ِْاوِْم ِعَِلد ِي ِوَاْرَض اِن َِأكِْ ن َّ ِيَا رَمَِمَعَهُْم

 .اْلَأكْرَمِينَِ

ِِ ِاْغفِرِْلِلْمُْسلِمِينَِوَالمُْسلِمَاِتِوَالمُؤْمِن هُم َّ  ْموَاِت.ْحيَاءِِمِْنهُْمِوَالأَِمِنَاِتِالأَِالمُؤِْوَِينَِالل َّ

وْفِيِْقِوَالْهِدَايَةِِوَالص ِِ َِأي ِْدِبِدَوَاِمِالت َّ هُم َّ ِِةِِوَِح َِّالل َّ لَامَة ِِِالس َّ ُِمَلِ كَ نَاِك باوهِدُول لياِويِيڠِمَهَاِم
َِ ِيڠِدڤرتوانِاڬوڠِ،ِالسُلطَانِعَبْدُِالل  هِرِعَاي ِْةُِاسريِڤدوكِبڬيندا ىِ مُْصطَفَِنِاللد ِي

بْنِِ َِِالمرحومِبِالل  هَِشاهِا ُِْسلْطَانِحَاِجَِأْحمَدَِشاهِال مُْست  ه.ِنِبالل  ِعِي

ُِ ِم ِمَهَا ِيڠ ِدُولِي ِك باوه ِڤرمووَكَذلَِك ِراج ِبڬيندا ِڤدوك ِسري ِاڬوايسوليا ڠ،ِري
َِأمِيْنَةِْمَيْمُوْنَةِِْإْسكَنْدَِِ(Tunku)تُونكو يَةِْحاجهِعَزِيْزَةْ ل مُتَوَك ِْلِعَلَىِمِاِال مَرُْحوِْبِنْتِِِرِ

َاج. ِالل  هُِسلْطَانِِإْسكَنْدَْرِالح

ِوَعُم َِّ ُ ِوَقَُضاتَه ُ ِوَوُزَرَاءَه ُ ِعُلَمَاءَه ِاْحفَْظ هُم َّ َِالل َّ َِال ِوَر ُ ِمِِه ُ ِْعَايَاه ِال ِوَ ِالْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنَاِتَِن
اِحمِينَِ.ِ ِبِرَْحمَتَِكِيَاَِأْرَحمَِالر َّ

َلَدَنَاِ ِاْجعَْلِب هُم َّ يَاِالل َّ ا،ِسَِمَالِيزِ ًِآمِناًِمُْطمَئِن ًّ َِرَخَاِخَاء ٍنِوََأمَاٍن،ِْدٍلِوَِإيمَاٍن،ِوََأمِْءً،ِدَارَِع
ئِرَِبِلَادِِالْ مُْسلِمِينَ.  وََسا
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ِأَِ ِ،ِوَدَم ِْر ِاْلِإْسلَامَِوَالْمُْسلِمِيْنَ َِأعِز َّ هُم َّ ََِأعْدَاءَِاِاءَكَِعْدَِالل َّ ِن ِمَْن صَرَِالد ِيَن،ِلد ِيِنِوانْصُرْ
َِوَِ َِاخْذُْلِمَْنِخَذََلِالْمُْسلِمِيْنَ،ِوََأعِْلِكَلِمَتََكِِإل ِلد ِيِْن.وِْمِاىِي

َِ نْيَاَِحسَنَةًِوَفِيِاْلآِخرَةَِِحسَن ِنَاِفِيِالد   نَاِآت َب َّ  ارِ.عَذَاَبِالن َِِّقِنَاةًِوَِر

 عِبَادَِالل  هِ،

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   چ  چ  چ  

    ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

َِيَذْكُرْكُْم،ِوَاْشكُرُوهُِعَلَى فَاذْكُرُوا  َِِالل  هَِالْعَظِيْم ِِي ُِنِعَمِه ُِزِْدك طِكُْمِوهُِمِْنِفَْضلِهِِيُعِْْم،ِوَاْسَأل
 وَلَذِكْرُِالل  هَِِأْكبَرُ،ِوَالل  هُِيَعْلَمُِمَاِتَْصنَعُونَ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


