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 ن سمواءابهاڬيا، دمب كلوارڬ 

 (ه1441 األول ربيع 18/ م9112 نوۏيمبر 15)

 

َمْدَ لِل ّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنَْستَعِيْنُهُ وَنَْستَغْفِرُهُ وَنَتُوُب ِإلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِالل ّٰهِ مِْن  ُ ِإن َّ الح نَا ش ِِ ُ نْف َن ُرُوِِ 
ا مُْرِشدًا. عْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ الل ّٰهُ فَهُوَ المُْهتَدِ وَمَْن يُْضلِْل فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي ًّ َن  وََسي ِئَاِت 
دًا عَبْدُهُ وََُِسوْلُهُ، ن َّ مُحَم َّ َن شْهَدُ  َن يَْك لَهُ، وَ ا الل ّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَُرِ ا ِإلََٰهَ ِإل َّ ْن ل َّ َن شْهَدُ  َ  َن ه َُّ َّ ا للَّ َّ
دٍ وَعَلَى آلِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن. ِ وََسل ِْم عَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ  َصل 

ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰهِ  م َّ قُوْا الل ّٰهَ،َن َ َ   ، اِت َّ ِ ل ِتَْقوَى الل ّٰهِ وََطاعَتِه كُْم ْوِصيْكُْم وَنَْفسِْي ب عَلك َّ
 ونَ.تُْفلِحُ 

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے    

 ے  ۓ  

 جماعه يڠ درحمتي اهلل، سيدڠ 

سوڠڬوه -وتعالى دڠن برسوڠوه هن كڤد اهلل سبحانءاماريله كيت منيڠكتكن كتقو

ملقساناكن سڬاال اڤ يڠ دڤرينتهكنڽ دان برتيكد سڤنوه هاتي منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ، 

مودهن دڠن سڬاال عمالن يڠ دلقسانكن دمي كطاعتن سالكو همبا اهلل يڠ مها اسا، -موده

 خيرة كلق.أن اهلل ددنيا سرتا دأنوڬرهكن نعمت شرڬ دءوليه كريضااكيت اكن ممڤر

كلوارڬ بهاڬيا، ”يڠ برتاجوق هبر ڤد هاري اين، اكن ممبيچاراكن سبواه خطبنم

 “.ن سمواءادمب

 جماعه يڠ دكاسيهي اهلل، سيدڠ 
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دڠن فطره يڠ سوچي. دڠن فطره  انسانوتعالى تله منچيڤتاكن ستياڤ  هاهلل سبحان 

ن ايڠين بركاسيه سايڠ سرتا نالوري اونتوق بركلوارڬ. عمومڽ، ستياڤ ءاين الهيرله ڤراسا

ياليتيڽ نامون، ر ونتوق مميليقي كلوارڬ يڠ بهاڬيا.ي ايمڤين دان هارڤن اءڤستي ممڤوڽا انسان

اينستيتوسي كرونتوهن يتن دڠن ءبريتا مڽديهكن بركاكيت سريڠ دكجوتكن دڠن 

ق منددهكن كسن بوروق عقيبة ن. بريتا سڤرتي اين سديكيت سباڽءككلوارڬا

 درڤدكڤينچڠن اينستيتوسي كلوارڬ يڠ سدڠ برالكو دسكليليڠ كيت. 

اوتام يڠ منجادي ڤونچا كڤينچڠن اينستيتوسي كلوارڬ ڤد هاري  ٢نتارا فكتورأد

 اين اداله :

يبتكن كهيدوڤن بركلوارڬ تيدق منوروت شريعة عقڤرينته اهلل يڠ مڠ تيتيدق منطاع ڤرتام:

 ستروسڽ اهلي كلوارڬ تردده كڤد ڤڠاروه نيڬاتيف.إسالم 

ل رومهتڠڬ اوحايتن حال ءكرونتوهن رومهتڠڬ يڠ برڤونچا دري كورڠ علمو بركا كدوا:

 ينكن ڤرانن سباڬاي ايه دان ايبو.ءسهيڠڬ ڬاڬل مما ،دكالڠن ڤاسڠن سوامي دان ايستري

كتوا كلوارڬ تيدق برڤرانن سهيڠڬ ڬاڬل مميكول تڠڬوڠجواب بركلوارڬ دان ڬاڬل  كتيڬ: 

 مڠاول ايموسي دالم ستياڤ تيندقن.

 وتعالى هيڠتن اهلل سبحانادالم اوسها ممبنتوق كلوارڬ بهاڬيا ماريله كيت مرنوڠ ڤر

 :14 ةتغابن ايلا ةي فرمان اهلل ددالم سورءماللو

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  

 گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    گگ

كامو دان  ٢نتارا ايستريأيمان! سسوڠڬوهڽ اد دإواهاي اورڠ يڠ بر:”برمقصود 

له كامو اجاڬ-اوليه ايت بروسڤادا سرتا برجاڬ ،كامو يڠ منجادي موسوه باڬيمو ٢انق

ترهادڤ مريك دان جك كامو ممعافكن مريك دان تيدق ممارهي مريك سرتا مڠمڤونكن 

كسالهن مريك ﴿مك اهلل اكن بربوات دمكين كڤدامو﴾، كران سسوڠڬوهڽ اهلل مها ڤڠمڤون 

 “.الڬي مها مڠاسيهني
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 لياكن اهلل،وجماعه يڠ دم سيدڠ 

، كسمواڽ ٢اينسيتيتوسي كلوارڬ يڠ اساسڽ ترديري دري ايه، ايبو دان انق

ڤريبادي سهيڠڬ  دان ن شخصيةءاينكن ڤرانن ڤنتيڠ. سڬاالڽ برموال دڠن ڤمبينءمما

ن امان سرتا هرموني ءادأمالهيركن كلوارڬ بهاڬيا دان ممبنتوق مشاركت يڠ هيدوڤ دالم ك

خيرڽ منيڠكتكن كواليتي سوسيال نڬارا يڠ سجهترا. سڬاالڽ اين داڤت دچاڤاي ادان 

 اڤابيال ستياڤ اهلي كلوارڬ منجالني كهيدوڤن برلندسكن شريعة.

ن تڠڬوڠجواب يڠ ڤرلو ءارا جماعه سكالين بركنبر ايڠين مڠيڠتكن ڤانجوسترو، م

 يكوت :إسڤرتي بر ٢يڠ برڬلر ايه، ايبو دان انق انسانكن اوليه ستياڤ ادلقسان

 .ڤرتام :تڠڬوڠجواب سوامي دان كتوا كلوارڬ.

سأورڠ لالكي يڠ برڬلر سوامي دان ايه واجب مميكول تڠڬوڠجواب سالكو كتوا 

اونتوق ممبوات ڤرانچڠن دان منتڤكن متالمت يڠ جلس اونتوق كلوارڬ. كتوا كلوارڬ برڤرانن 

ڽ برڤندوكن شريعة اڬر ااهلي كلوارڬڽ. سأورڠ ايه مستيله ممستيكن كهيدوڤن كلوارڬ

الق خاانقڽ دڠن -برحاصيل منديديق ايستري دان انق يق دانءمنجادي چونتوه ايكوتن تربا

 ليا.ويڠ م

ونتوق منچاري نفقه يڠ حالل باڬي منجادي ساتو كواجيڤن باڬي كتوا كلوارڬ ا

ڽ. ستروسڽ سأورڠ ايه جوڬ برتڠڬوڠجواب امنجامين كبركتن هيدوڤ اهلي كلوارڬ

 رنڠڬرلڤڽ دري اولن اهلي كلوارڬءڽ سرتا مڠاول ڤرڬاان كلوارڬءاممستيكن كسجهتر

 شريعة.

عليه اهيم نبي إبر ءلتقكنله ڤرڬنتوڠن سرتا ڤڠهارڤن كڤد اهلل سڤنوهڽ سڤرتيمان دعا

 :44 ةالفرقان اي ةي فرمان اهلل دالم سورءيڠ تركندوڠ ماللوالسالم 

ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   

 ے    ے  ۓ 
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وليه أواهاي توهن كامي، بريله كامي بر” دڠن بركات: ءدان مريك بردعا:”برمقصود 

يڠ مڽوكاكن هاتي مليهتڽ، دان ٢اكتورونن كامي ڤركار تدان ذوري٢دري ايستري

 “يڠ برتقوى. ٢مام ايكوتن باڬي اورڠاجاديكنله كامي 

 .كدوا: تڠڬوڠجواب انق

سوروهن دان  تينتارا تڠڬوڠجواب انق ترهادڤ ايبوباڤاڽ اداله دڠن منطاعأد

جوڬ ڤرلو سنتياس ملتقكن راس حرمت دڠن برتوتور مڠڬوناكن نادا ٢نصيحت مريك. انق

 وسهاله مالينيأتيدق سسكالي مڽاكيتي ايبو باڤ دڠن بهاس يڠ كاسر. بريڠ لمبوت دان 

 ن اونتوقءدڠن لمه لمبوت دان ڤنوه كاسيه سايڠ سرتا سنتياس منونجوقكن كسديا ڽكدوا

 ممبنتو ايبو باڤ دالم اڤ جوا ڤركارا يڠ دالكوكن.

س سنتيايق دان ممولياكن ايبو باڤاڽ سرتا ءاداله انق يڠ بربوات با انق يڠ صالح

مڤونن اونتوق ايبوباڤ سام اد كتيك مريك ماسيه هيدوڤ اتاو أكن دان مموهون كءاعمند

 تله منيڠڬل دنيا.

 ،جماعه يڠ دكاسيهي اهلل سيدڠ 

دالم  ةّدَودان َم ةّبَحستياڤ اهلي كلوارڬ برتڠڬوڠجواب اونتوق ساليڠ موجودكن َم

 ڤربينچڠن سرتا جوجور نن داءاكلوارڬ. ساليڠ بركومونيكاسي، برتوليرنسي دالم ڤربيذ

 نتارا اهلي كلوارڬ.أمنجادي اساس ڤرهوبوڠن د

 هنامينوم، كميو-ماكن سسبواه كلوارڬ بوكنله سقدر چوكوڤ نءاكبهاڬي اساس

تتاڤي كلوارڬ بهاڬيا اداله نعمت يڠ دأنوڬرهكن اهلل  ،تمڤت تيڠڬل دان كهيبتن ڤاكاين

اهلي كلوارڬ. جوسترو، ستياڤ اهلي من هاتي ستياڤ ن دان كتنترءاي كبهاڬيءماللو

 ٢كلوارڬ يڠ مندمباكن كلوارڬ بهاڬيا ڤرلوله ممهمي دان مميكول تڠڬوڠجواب ماسيڠ

د ي درڤئنسالمام اإي حديث يڠ دروايتكن اوليه ءماللو ملسو هيلع هللا ىلصيڠتن رسول اهلل اسڤرتيمان ڤر

 :مرو رضي اهلل عنهععبداهلل بن 
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بِي َّ َصل َّى  تَى الن َّ َن ن َّ َِجُلًا  ْ َن بَايِعَُك عَلَى ال  َ مَ فَقَاَل ِإن ِي ِجئُْت  هُ عَلَيْهِ وََسل َّ ر َِِ الل َّ ْْ ِ ِه
بْكَيْتَهُمَا َن ْضحِْكهُمَا َكمَا  ِِْجْع ِإلَْيهِمَا فَأن َاِن قَاَل ا بَوَي َّ يَبْكِي َن  وَلَقَْد تَرَْكُت 

سسوڠڬوهڽ اكو  ”دان بركات : ملسو هيلع هللا ىلصسأورڠ لالكي داتڠ برجومڤا نبي ”برمقصود : 

و دالم كاره. دان اكو منيڠڬلكن ايبوباڤجاونتوق مڽاتاكن طاعة ستيا كڤدامو اونتوق برهداتڠ 

ڤولڠله كڤد مريك دان ڬمبيراكنله مريك،  ”برسبدا : ملسو هيلع هللا ىلصن مريك منڠيس، نبي ءادأك

  “.سڤرتيمان اڠكاو ممبوات مريك مناڠيس.

 جماعه يڠ دكاسيهي اهلل، سيدڠ 

 اكتيۏيتي يتءيا مودا ٢انق دكالڠن بارو كچندروڠن ساتو تيمبول اين، ٢اخير

 منوڠڬڠ تمڤت سباڬاي اوتام ٢جالن منجاديكن يڠ ٢انق تيندقن. الجق باسيكل منوڠڬڠ

 ڠي الجق باسيكل سڤيسيفيكاسي. مشاركت دكالڠن كبيمبڠن الجق منيمبولكن باسيكل

 تاسر مريك كسالمتن ممبهاياكن بهكن ڤراتورن، مماتوهي تيدق سهاج بوكن داوبهسواي تله

 .ينءال يڠ راي جالن ڤڠڬونا

 اڬر صيحتكنمن منبر ،٢انق ترهادڤ ڤريهاتين يڠ باڤ ايبو سباڬاي جوسترو، 

 برتڠڬوڠجواب يڠ باڤ ايبو جاديله. نءكادا دان وقتو ستياڤ ڤد ٢انق ڤرڬرقن اواسيله

 .ترڤليهارا سنتياس ترجاڬ دان ٢انق كسالمتن دان كباجيقن ممستيكن دالم

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

 يكوت سباڬاي ڤندوان دان ڤدومن برسام:ابر

اهلل دڠن فطره اونتوق بركاسيه سايڠ دان مميليقي اوليه  دأنوڬرهكن  انسانستياڤ ڤرتام: 

 كلوارڬ بهاڬيا.

ڠڬ داڤت مالهيركن كلوارڬ بهاڬيا الهير دري اڠڬوتا كلوارڬ برشخصية تيڠڬي سهيكدوا: 

 ن نڬارا.ءامشاركت هرموني دان اخيرڽ منيڠكتكن كسجهتر

ينكن ڤرانن ءمستيله مما٢ستياڤ اهلي كلوارڬ يڠ ترديري دري ايه، ايبو دان انق كتيڬ:

 ن.ءاونتوق مڠوكوهكن ايكتن ككلوارڬا٢دان تڠڬوڠجواب ماسيڠ
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 :49 ةل ايحالن ةوتعالى دالم سور هاهلل سبحانفرمان 

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  

 جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح    يتخت  مت   ىت

دان اهلل منجاديكن باڬي كامو دري ديري كامو سنديري  :”برمقصود 

-دان چوچو٢﴿ايستري﴾ دان دجاديكن باڬي كامو دري ڤاسڠن كامو: انق٢ڤاسڠن

مك ڤاتوتكه مريك  ،الڬي حالليق ءچيچيت، سرتا دكورنياكن كڤد كامو دري بندا يڠ با

﴿يڠ ايڠكر ايت﴾ ڤرچاي كڤد ڤركارا يڠ ساله ﴿ڤڽمبهن برهاال﴾، دان مريك كوفور ڤوال اكن 

 .“نعمت اهلل؟

اكُمْ بِمَا فِيْهِ مَِن الآيَاتِ  ،ِبَاَِكَ الل ّٰهُ لِيْ وَلكَكُْم بِالْقُرْآنِ الْعَظِيْم  وَالِّ ِْ ِِْ وَنَفَعَنِي وَِإي َّ
َ  ،اْلحَِكيْمِ  َل مِن ِي وَمِنْكُْم تِل مِيُع الْعَلِيْمُ.وَتَقَب َّ َّ ِ هُ هُوَ ال قُوُْل قَوْلِيْ  اوَتَهُ ِإن َّ َ َن ْستَغْفِرُ َٰ ه َن ذَا وَ

لِمَاتِ  ،الل ّٰهَ الْعَظِيْمَ لِْي وَلكَكُمْ  ِْ ُ لِمِيْنَ وَالْم ِْ ُ ئِرِ الْم َ  ،وَلَِِا ْحيَاءِ  ،اتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِن  الأن
ْموَات مِْنه َُّْ  ُ  ،وَالأن ِحيْم هُ هُوَ الْغَفُوُِْالر َّ  .فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ
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خطبه كدوا

 ِ ِينَ  الحمْدُ لِل ّٰه َم دِ  ،َِب ِ الْعَال لَامُ عَلىَ َسي ِدِنَا مُحَم َّ َّ ِ لَا ُِ وَال مِ  نِ وَالص َّ بِي ِ اْلأن ينِ، وَعَلَى آلِهِ الن َّ
يَن وَمَْن تَبِعَه َُّْ بِِإْحَِاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِن. اهِرِ ْصحَابِهِ الط َّ َن  وَ

ْن  َن شْهَدُ  ُ َن ا ِإلٓهَ ِإلا َّ الل ّٰه دًا عَبْدُهُ وََُِسولُهُ. ل َّ شْهَدُ َن َّ َسي ِدَنَا مُحَم َّ َن يَْك لَهُ، وَ  وَحْدَهُ لاَ شَُرِ

ا م َّ قُوا الل ّٰهَ  َن ِ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰهِ، اِت َّ ْمرٍ عَظِ  َحق َّ تُقَاتِه مَرَكُمْ بِأن َن مَرَكُْم ، يمٍ وَاعْلَمُوا َن َّ الل ّٰهَ  َن

ِيمِ  لِيِم عَلَى نَبِي ِهِ الْككَر ِْ لَا ِِ وَالت َّ ڄ   ڃ    ڄ  ڄ  ڄ ، فَقَاَل الل ّٰهُ تَعَالَى:بِالص َّ

 ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

ه َُّ َّ  َللَّ َّ دٍ وَعَلَى  ا ِ دِنَا مُحَم َّ بْرَاهِ آَصِل  عَلَى َسي ِ دِنَا ِإ يَْت عَلَى َسي َا َصل َّ دٍ َكم ِ دِنَا مُحَم َّ يْمَ وَعَلَى ِل َسي
دٍ وَعَلَى آ ِ دِنَا مُحَم َّ بْرَاهِيْمَ وَبَاِِكْ عَلَى َسي ِ دِنَا ِإ َِْكتَ آلِ َسي دٍ َكمَا بَا ِ دِنَا مُحَم َّ ِ دِنَا لِ َسي  عَلَى َسي

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

اِشدِيَن وَ  ُلُفَاءِ الر َّ ه َُّ َّ عَِن اْلخ َِْض اللَّ َّ ةِ وَا ْجمَعِينَ،  عَْن بَقِي َّ َن  ِ حَابَة ابِعِينَ ا وَ عَنِ الص َّ لت َّ
ابِعِينَ  ا وَتَابِعِي الت َّ َِْض عَن َّ ْ َِْمَ مَعَه َُّْ  وَمَْن تَبِعَه َُّْ بِِإْحَِاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَا َن  يَا 

ْ َِْمِينَ   .اْلأن

ْحيَاءِ مِْنه َُّْ  لِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الأن ِْ ُ لِمِينَ وَالم ِْ ُ ه َُّ َّ اْغفِرْ للِلْم ْموَاِت.وَ اللَّ َّ  الأن
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 ُ لَامَةِ مَلِككَكنَا ككباوه دُولِي يڠ مَهَا م َّ ِ ةِ وَال ح َّ وْفِيِْق وَالِْهِدَايَةِ وَالص ِ ي ِْد بِدَوَاِم الت َّ َن ه َُّ َّ  ليا واللَّ َّ
سُري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ، الُِلطَان عَبْدُ الل ّٰه ِِعَايَةُ الد ِيْن الكمُْصطَفَى 

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

 ُ ليا سُري ڤدوك بڬيندا ِاج ڤرمايسوِي اڬوڠ، ووَكَذللَِك ككباوه دُولِي يڠ مَهَا م
يَةْ بِنِْت الكمَرُْحوْم الكمُتَوَك ِْل عَلَى  (Tunku)تُونكو مِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَِِ َن حاجه عَزِيْز َِْ 

َاج.الل ّٰه ُسلْطَان ِإسْ  ِْ الح  كَنْدَ

ُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت  ُ وََِعَايَاه الَه ُ وَعُم َّ ُ وَقَُضاتَه ُ وَوُزََِاءَه ه َُّ َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَه اللَّ َّ
اِحمِينَ .  َِْح ََّ الر َّ َن  بِرَْحمَتَِك يَا 

َلَدَنَا  ه َُّ َّ اْجعَْل ب يَا اللَّ َّ ا، َسخَاءً مَالِيزِ مَاٍن، آمِناً مُْطمَئِن ًّ َن ْمٍن وَ َن َِخَاءً، دَاَِ عَْدٍل وَِإيمَاٍن، وَ
لِمِينَ. ِْ ُ ئِرَ بِلَادِ الْكم  وََسا

عْدَاءَ الد ِيِن وانْصُُرْ مَْن نَصَُرَ الد ِيَن،  َن عْدَاءَكَ  َن لِمِيْنَ ، وَدَم ِْر  ِْ ُ عِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْم َن ه َُّ َّ  اللَّ َّ
َن  لِمِيْنَ، وَ ِْ ُ  عِْل كَلِمَتََك ِإلَى 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 

دواليه ڤرسكوتوان دالم مڠاڬيهكن زكاة  MAIWPيڠ منونايكن زكاة. جاديكنله اوسها 

 كميسكينن. بلڠڬوسباڬاي ساتو لڠكه يڠ بركسن باڬي ملڤسكن اصناف دري 

 

اِِ. نْيَا َحَِنَةً وَفِي اْلآِخر َِِ َحَِنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن َّ ِنَا فِي الد   نَا آت َب َّ ِ 

 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 مِْن فَْضلِهِ يُعْطِكُْم  فَاذْْ ُُِوا  الل ّٰهَ الْعَظِيْمَ يَذْْ ُِْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِْدكُْم، وَاْسأن
ْكبَرُ، وَالل ّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ. َن  وَلَِِّْ ُِْ الل ّٰهِ 

 


