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 ڤواريث نڬارا ٢كانق

 (ه1441 األخيرربيع  2/ م2112 نوۏيمبر 29) 

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

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

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

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی    جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  

  خب  مب  ىب   يب   جت  
 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

ن كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن ملقساناكن سڬاال ءاماريله كيت منيڠكتكن كتقو

دالم كالڠن مودهن كيت سموا دبڠكيتكن -سوروهنڽ دان منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ. موده

 خيرة.أن ددنيا دان دءايڠ منداڤت كبهاڬي ٢اورڠ

. جوسترو، تاجوق ٢ن دان ڤرهاتين ترهادڤ كانقءاليإسالم امت منيتيق برتكن ڤمب

 “.ڤواريث نڬارا ٢كانق” :ڤد هاري اين اياله هخطب

 بربهاڬيا، جماعه يڠ  سيدڠ 

تڠڬوڠجواب ممستيكن حق دڤرمانه اهلل سبحانه وتعالى. كيت ااداله انوڬره دان  ٢كانق

ن مريك سنتياس ترجاڬ كران مريك باكل ڤواريث يڠ اكن ممباڠونكن شعار قدان كباجي

 إسالم دان مماچو ڤمباڠونن نڬارا ڤد ماس هادڤن.
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ورڠ يڠ بلوم بالغ. اي دتنتوكن أمروجوق كڤد سس ٢سچارا عمومڽ، ددالم إسالم كانق

فينيسيكن يدد ٢مليسيا، كانق سكونتيكاتاو حد عمور. نامون دالم  عييطبدڠن فكتور 

 2111٢تاهون سڤرتي يڠ ترمكتوب دالم اكتا كانق 11مور دباوه عورڠ يڠ برأسباڬاي سس

دان تعريفن اين توروت دڬوناكن دڤريڠكت انتارابڠسا. واالو اڤ جوا تعريفن يڠ دڬوناكن، 

 اداله برڬنتوڠ كڤد اورڠ ديواس. ٢ورڠ كانقأڤرليندوڠن دان ڤركمبڠن سس

، ٢نن يڠ بسر دالم ڤمبنتوقن ديري كانقاي ڤرءاوليه يڠ دمكين، ڬولوڠن ديواس ممڤوڽا

 ةخالق يڠ ترڤوجي اتاو سباليقڽ. فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سوراسام اد ممبسر دڠن 

 :131هيڠڬ  132، ايات ءراعالش

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی    جئ  حئ   مئ  ىئ  

 يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   يب   جت

نوڬرهكن كڤد كامو اڤ يڠ اله كڤد اهلل سبحانه وتعالى يڠ تله مڠادان برتقو”برمقصود: 

ير. ءدان مات ا ٢، كبون٢ترنق، انق ٢نوڬرهكن كڤد كامو بيناتڠاي. دي تله مڠءكامو كتاهو

 “سسوڠڬوهڽ اكو ﴿نبي هود﴾ تاكوت كالين اكن دتيمڤا عذاب ڤد هاري قيامة.

ڬاال انوڬره اهلل سبحانه وتعالى كڤد كيت ترماسوق شارتكن بهاوا ساايات ترسبوت مڠ

اداله اوجين كڤد كيت. سام اد اي ممباوا كڤد تقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى اتاو  ٢كانق

إسالم  مريك مستيله دتونايكن دان دبريكن ڤرهاتين سواجرڽ. ٢سباليقڽ. جوسترو، حق

تله مروايتكن حديث  اهلل حمهحمد رأمام ا. ٢امت منيتيق برتكن ڤريحال كمصلحتن كانق

 ڤرنه برسبدا: ملسو هيلع هللا ىلصدرڤد عبداهلل بن عامر رضي اهلل عنه، بهاوا نبي 

يَعْرِْف َحق َّ  ا مَْن لَْم يَرَْحْم َصغِيرَنَا وَ   َكبِيرِنَا فَلَيَْس مِن َّ

كامي  ٢ن بلس كاسيهن ترهادڤ كانقءاورڠ يڠ تيدق منونجوقكن ڤراسا”برمقصود: 

“توا كامي، مك دي بوكن درڤد كالڠن كامي. ٢اورڠدان تيدق تاهو منونايكن حق 

  ٢ينكن ڤرانن باڬي ممستيكن كانقءجوسترو، سموا ڤيهق هاروس مڽدري دان مما 
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ان كريميناسي دسن، ديءاباين، ڤندراسنتياس ترجاڬ دان دليندوڠي درڤد سبارڠ بنتوق ڤڠ

ي حق ءاجوڬ ممڤوڽ ٢يڠ اكن منججسكن ڤروسيس تومبسرن مريك. كانق يتاسيءايكسڤلو

ن ڤريبادي، تيدق دمالوكن ءيڠ سام دڠن ڬولوڠن ديواس يڠ ڤرلو دحرمتي سڤرتي حق كرهسيا

  دخاليق دان تيدق ددرا فيزيكل، مينتل جوڬ ايموسي.

  بربهاڬيا، جماعه يڠ  سيدڠ 

إسالم مروڤاكن سبواه اڬام يڠ سجهترا. اي مالرڠ سبارڠ بنتوق كڬانسن دان كظاليمن 

سام اد دالم بنتوق فيزيكل، ايموسي دان  ٢ن كانقءا. ڤندر٢كانقالڬي ترهادڤ  ٢لبيه

 تسأسيكسوال اداله سواتو بنتوق ڤنچبولن يڠ سريوس ترهادڤ حق مريك. ڤرليندوڠن ك

، نءاتيدق اكن داڤت دڤنوهي سالڬي كيت تيدق مڽلسايكن ڤلباڬاي بنتوق ڤندر ٢كانق

  كڬانسن دان ايكسڤلويتاسي ترهادڤ مريك.

ن دڠن كيس ءابركن دراج مليسيامڠيكوت ستاتيستيك يڠ دكلواركن اوليه ڤوليس 

لالكي دان  ٢كيس مليبتكن كانق 211، سباڽق 2111ڤد تاهون  ٢ن كانقءاكسالهن ڤندر

عمور  انتاران اداله ءايڠ منجادي مڠسا ڤندر ٢ڤرمڤوان. ماجوريتي كانق ٢كيس كانق 171

ن ءااين كيس يڠ مليبتكن ڤندر ٢كيس. ماله، بارو 217تاهون دڠن سباڽق  7 هيڠڬ 1

ڤمبواڠن بايي توروت منجادي باره دالم مشاركت.  ٢سهيڠڬ ممباوا كڤد كماتين دان كيس

نسي سهيڠڬ سڠڬوڤ برتيندق كجم لبيه درڤد بيناتڠ؟ جوسترو، ءاكه تله هيلڠ كوارسن مااد

ن دالم ممستيكن ءاكراجبر مڠاجق سموا جماعه سكالين اونتوق مڽوكوڠ سڬاال اوسها نم

تنڤا مڠيرا اڬام، بڠسا  ٢ن دان ڤرليندوڠن يڠ سواجرڽ دبريكن كڤد ستياڤ كانقءڤنجاڬا

  دان كتورونن.

دمليسيا، ببراڤ الڤورن انتارابڠسا تله دكلواركن ٢ن كصيحتن كانقءي ڤنجاڬاءمڠنا

سدونيا دمليسيا يڠ كورڠ نوتريسي. منوروت الڤورن كصيحتن  ٢ن مسئله كانقءابركن

﴿WHO تاهون  12هيڠڬ  1دان رماج انتارا اوسيا  ٢ڤراتوس كانق 17.7﴾ منداڤتي بهاوا

مليسيا، ساتو د ٢كاال برداسركن كاجين نوتريسي كانقالمي مسئله ڤرتومبوهن تربنتوت. مانامڠ



نڬارا ڤواريث ٢كانق     جمعة هخطب                                                                                                                         

4 

 

 ٢لمي ككورڠن نوتريسي ڤنتيڠ. اي جلس منونجوقكن بهاوا ايسو كانقادرڤد تيڬ كلوارڬ مڠ

  لمي ككورڠن نوتريسي اڬق سريوس.امڠ دمليسيا يڠ

 ٢تله مڽاتاكن بهاوا ستياڤ كانق ٢ي حق كانقءكونۏينشن مڠنا 24منوروت ارتيكل 

ن كصيحتن دان ڤروبتن يڠ ڤاليڠ تيڠڬي دان ءي حق اونتوق منداڤتكن ستندرد ڤنجاڬاءممڤوڽا

  مريك.يق اونتوق ءمنجادي تڠڬوڠجواب نڬارا اونتوق مڽدياكن سيستم راوتن تربا

  درحمتي اهلل، حاضيرين يڠ 

سهيڠڬ هاري اين. واالوڤون دالم إسالم  برالكودمليسيا ماسيه  ٢وينن كانقهايسو ڤرك

 ٢يق دمي ماس دڤن انقءنامون ايبو باڤ هاروس مليهت اڤ يڠ تربا ٢ممبنركن ڤركهوينن كانق

مڽاتاكن بهاوا جوڬ ين ايت، منوروت الڤورن ڤرتوبوهن كصيحتن سدونيا ءمريك. سال

نتارا اميلن مليبتكن رماج ڤرمڤوان حاسي دان كماتين يڠ لبيه تيڠڬي عقيبة درڤد كاكومڤليك

  تاهون. 24 هيڠڬ 21مور عتاهون بربنديڠ وانيتا يڠ بر 12 هيڠڬ 11

. ڤركمبڠن ٢كانق ينكن ڤرانن ڤنتيڠ دالم مليندوڠيءجوسترو، ايبو باڤ هندقله مما

داڤت ممبسر دڠن  مريكهاروس دأمبيل برت دالم ممستيكن مريك فيزيكل دان مينتل 

ن يڠ اوتام دڠن ماليني مريك دڠن دسمڤورنا. ايبو باڤ جوڬ سهاروسڽ منجادي چونتوه تال

ن حرمت سرتا ممستيكن مريك دبريكن كڤرلوان هيدوڤ يڠ ءڤنوه كاسيه سايڠ دان ڤراسا

  منچوكوڤي.

  دكاسيهي سكلين، حاضيرين يڠ  سيدڠ 

  هاري اين اياله: هكسيمڤولن يڠ داڤت دأمبيل درڤد خطب

اداله انوڬره اهلل سبحانه وتعالى سباڬاي ذورية دان ڤڽمبوڠ كتورونن كيت.  ٢كانق ڤرتام:

  ي كڤيمڤينن نڬارا.ثمريك جوڬ باكل موراي

  ن، ڤنديديقن، كسالمتن دان سباڬايڽ.ءبرحق منداڤت ڤنجاڬا ٢كانق كدوا:

ال دان مليندوڠي يينكن ڤرانن يڠ بسر دالم ممبءڤميمڤين دان مشاركت توروت مما كتيڬ:

 .٢كانق
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 :21 اتور، ايطال ةكيت حياتي فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سور ٢ماريله سام

 ڃ ڃ ڃ چ چ

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

 گ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

سرتا انق چوچو مريك يڠ منوروتي مريك دالم  يمانايڠ بر ٢دان اورڠ”: برمقصود 

مريك دان كامي تيدق مڠورڠكن سديكيت  تانن، كامي هوبوڠكن مريك دڠن ذورييمأك

 “كنڽ.ايكت دڠن اڤ يڠ دكرجاال﴾ درڤد عملن مريك. ستياڤ اينديۏيدو تراڤون ﴿ڤه

َ بَارَكَ الل  هُ لِْي وَل َكُْم بِالْقُرْآِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِي وَِإي َّ  اِت وَالِّ ِْ ِِْ اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن الآي
مِيُع الْعَلِيْمُ. َّ ِ هُ هُوَ ال َل مِن ِي وَمِنْكُْم تِلاوَتَهُ ِإن َّ ْستَغْفِرُ الل  هَ  اْلحَِكيِْم، وَتَقَب َّ قُوُْل قَوْلِْي هذَا وَأ  أ 

لِمَاِت  ِْ ُ لِمِيْنَ وَالْم ِْ ُ ِ الْم ئِر َ لِْي وَل َكُْم وَلَِِا ْحيَاءِ مِ الْعَظِيْم ْْنهُْم وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت الأ 
ِحيْمُ. هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ ْموَات، فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ  وَالأ 

 

 خطبه كدوا

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

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

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

ْموَاِت. ْحيَاءِ مِْْنهُْم وَالأ  لِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الأ  ِْ ُ لِمِينَ وَالم ِْ ُ هُم َّ اْغفِرْ لِلْم  الل َّ

ي ِْد بِدَوَاِم  هُم َّ أ  ُ الل َّ لَامَةِ مَلِ كَ نَا ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م َّ ِ ةِ وَال ح َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَالص ِ ليا والت َّ
ُ الد ِيْن ال مُْصطَفَى  سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ، الُِلطَان عَبْدُ الل  ه رِعَايَة

بْنِ  تَعِيْن ب المرحوم بِالل  ه َشاه ا ِْ ُ ْحمَد َشاه ال م  الل  ه. ُ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 الْمُؤْمِنَاِت بِر هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَهُ وَوُزَرَاءَهُ وَقَُضاتَهُ وَعُم َّ مَتَِك حْ الل َّ
اِحمِينَ .  ْرَحمَ الر َّ  يَا أ 
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َلَدَنَا  هُم َّ اْجعَْل ب يَا الل َّ ا، َسخَاءً رَخَاءً، دَارَ عَْدٍل مَالِيزِ مَاٍن،آمِناً مُْطمَئِن ًّ ْمٍن وَأ   وَِإيمَاٍن، وَأ 
لِمِينَ. ِْ ُ ئِرَ بِلَادِ الْ م  وََسا

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

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

ماللوءي ڤوست ڤوڠوتن زكاة مجليس اڬام إسالم واليه ڤرسكوتوان سرتا رحمتيله  ڬولوڠن 

دالم مڠاڬيهكن زكاة دواليه ڤرسكوتوان  MAIWPيڠ منونايكن زكاة. جاديكنله اوسها 

 كميسكينن. بلڠڬوسباڬاي ساتو لڠكه يڠ بركسن باڬي ملڤسكن اصناف دري 

 

ارِ. نْيَا َحَِنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ َحَِنَةً 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  

    ڑ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ 

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

 

 

 

 

 

 

 


