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 ن برسامءكمعمورن دان كسجهترا

 ه1441جمادي األخير  27 /م2020فيبرواري  21

 

 ِ ُ وَنَْستَغْف ُ وَنَْستَعِيْنُه َمْدَ لِل ّٰهِ، نَحْمَدُه ُ ِإن َّ الح َ رُه ْ  وَن ْن شُرُورِ َأنْفُِسنَا هِ، وَنَعُوذُ بِالل ّٰهِ مِ تُوُب ِإلَي
َ وَمَنْ  تَدِ  الل ّٰهُ فَهُوَ المُهْ وَمِْن َسي ِئَاِت َأعْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ   ا مُْرِشدًا.لَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي    يُْضلِْل ف

ُ هَ ِإل َّ ا ِإلَََٰأشْهَدُ َأْن ل َّ  َ  ا الل ّٰه يَْك ل ُ أَ وََأشْهَدُ  هُ،وَحْدَهُ لَا شَرِ َ ن َّ م دًا عَبْدُهُ وَر هُم َّ حَم َّ َلل َّ ُسوْلُهُ، ا
ِ وََسل ِمْ  دٍ وَ  َصل  ِ آعَلَى عَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ َ دَ مَْن وَ هِ لِهِ وََصحْب  يِْن.لَى يَوِْم الد ِ إِ تِهِ عَا بِدَْعو

 ِ ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰه قُوْ َأم َّ ُ  ا الل ّٰهَ،، اِت َّ ِ وَ ْم اُْوِصيْك َ  يْ نَْفس ِتَْقو َ ب ِ لَع كُْم ى الل ّٰهِ وََطاعَتِه ل  َّ
 تُْفلُِحونَ.

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

   ېئ ېئ ېئ
 
 

  اعه يڠ درحمتي اهلل،جم سيدڠ 

 وسهابراڠن دالى وتع ن كڤد اهلل سبحانهءايمانن دان كتقوأماريله كيت منيڠكتكن ك

-موده اال الرڠنڽ.وتعالى دان منيڠڬلكن سڬ يڠ دڤرينتهكن اهلل سبحانه٢مالكوكن ڤركارا

 يا دانددن مودهن كيت منجادي ڬولوڠن همبا يڠ برتقوى ستروسڽ برجاي سرتا سالمت

 خيرة.أد
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ة ة جمعونايكن صالمنسموا اونتوق لوكن كحاضيرن ڤارا جماعه ا-لوامڠايڠين  برنم

 ٢مريله ساما .ىسبحانه وتعال. سموڬ عباده كيت اكن دتريما اوليه اهلل ڤد هاري اين

 .“ن برسام ءكمعمورن دان كسجهترا ” برتاجوق: ڠيه خطب حياتيڠكيت م

 

 دكاسيهي اهلل، ڠجماعه ي  ڠسيد

انن، ا. كأمجهترسكهيدوڤن يڠ امان، معمور دان  سبواه مندمباكن دوستياڤ اينديۏي

يڠ سال ي سيكڤ ڤوسيتيف دانءهاڽ داڤت دچاڤاي ماللو نءكمعمورن دان كسجهترا

ه ساتو سال نجاديمن داده ءڤڽالهڬوناايسو  نامون، ين.ءڠحرمتي انتارا ساتو سام الم-حرمت

كت ن مشارءاترچمن كڤد كسجهڤونچا اوتام برالكوڽ جنايه دان معصية سرتا منجادي ان

ت ڠ ام. ستياڤ تاهون، جومله ڤناڬيه داده توروت منيڠكت كتاهڤ يدان نڬارا

تله  ڠي ﴾JKMD﴿داده  جاالڬمشوارت جاوتنكواس كابينيت ممبنترس  ممبيمبڠكن.

 نءاونڬالهڽڤوا بها هكنصڠمنتري مليسيا تله م ردانڤامت برحرمت  ڠاوليه ي روسيكنڤڠد

ماليو  ساڠب دڤرري دتردي اڽقنڽكب نڠد اراڬمنجادي موسوه نومبور ساتو ن يڬداده ماسيه ال

هيڠڬ  4102 اهون داده انتارا ت يهڬناڤ روفيلڤاين برداسركن  نءااتڽسالم. كإ امڬبرا

 6 وهڤتيم يڬتله دكسن با يهڬناڤ ڠاور 128،261 يمنونجوقكن بهاوا سرامايڠ   2019

 ڠاور نڠالك دڤاداله در يهڬناڤ ڠاور 103،187 يجومله ترسبوت سراما دڤتاهون. در

 سالم.إ

 

  ،اهلل كاسيهيد ساوداراكو يڠ -ساودارا

ت كيت؟ مشارك الڠنماسيه الڬي برالكو دالم ك ن دادهءڤڽالهڬوناڤرسوالنڽ؟ مڠاڤاكه 

 له:ادا اينداده  نءوناڬالهڤڽ ڬجاال مندوروڠ برالكوڽيڠ ٢فكتورانتارا د
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اد دالم ريك. م ٢دهن خصوصڽ اوليه ايبو باڤ كڤد انقكورڠڽ ديديقن دان ڤند ڤرتام :

ڬورو  اراڤڽ دباهو هايبو باڤ مڠڠڬڤ تڠڬوڠجواب ڤنديديقن هاڽ ترلتق سڤنو كالڠن

 .جڠ براد درومهسڤن ٢مبيل اينده اكن ڤنديديقن انقلنتس مريك تيدق مڠ، سهاج دسكوله

  

كه  الكو ان تيڠق دكن اخالراكن اداله اينديۏيدو ڤنتيڠ دالم مننتو ڤڠاروه راكن. كدوا:

 ٢نقالق ايق دان بوروق اخالق مريك ايت جوڬ ممڤو منجادي چرمينن اخء. با٢انق

ن قا ڤرچيمنريم برصحابة دڠن ڤنجوال ميڽق واڠي، كيت اكن”ته عرب مڽاتاكن  اڤڤ كيت.

“ت.اجو كيبكن قن اڤيڽ اكن منچاريقكاال برصحابة دڠن توكڠ بسي، ڤرچيا، مان“واڠينڽ

  

 

 ،درحمتي اهلل جماعه يڠ   سيدڠ

 ٢سباڬاي خليفه اهلل دموك بومي اين، كيت تله دڤرتڠڬوڠجوابكن اونتوق سام 

ة كلق خيرأد الكنءودڠن اڤ چارا سكاليڤون. ايڠتله، كيت اكن دڤرس اومةممبندوڠ مسئله 

اس ممودا  راسيدڠن اڤ يڠ تله كيت الكوكن. مليهت كڤد ڤرمسئلهن داده يڠ ملندا ڬين

ق ه ڤڠڬرليينا، كيت تيدق سهاروسڽ دودوق برڬويڠ كاكي برسنڠ لينڠ كران مريك كيني

 ماس دڤن دان ڤننتو كماجوان نڬارا.

ن. ءاوتامأن داده هاروس دبري كءتڠڬوڠجواب اونتوق مڽلسايكن ايسو ڤڽالهڬونا

ي ڤنديديقن. مشاركت هاروس دبريكن ديديقن ءانتارا جالن ڤڽلساينڽ اداله ماللو

كيت ڤرلو  الڬي. ٢ڤورنا موڠكين، خصوصڽ ديديقن اڬام، سأول اوسيا كانقسسم

ي ڬرق ڬري سيڠ هرموني، منديديق دڠن ديسيڤلين، مڠاو نءاموجودكن سواسان ككلوارڬ

مسرا، ممبري  ٢دڠن سنتوهن دان كات٢، بكرجاسام دڠن ڤيهق سكوله، ممبالي انق٢انق

-ماس اونتوق منجالنكن اكتيۏيتي برسامن، ڤرهاتين دان دوروڠن، سرتا ملواڠكن ءڤڠهرڬا
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تنڤا ڤيمڤينن دان ڤرهاتين يڠ ٢جاڠنله مڠمبيل جالن موده دان ممبياركن انق سام مريك.

  منديديق دان مناصيحتي مريك. دڠنسواجرڽ. جالنكنله ڤرانن سباڬاي ايبو باڤ 

د چاي كڤڤر ن يڠ برتروسن. مشاركت يقين دانءستروسڽ ڤڽلساين دڠن ڤڠواتكواسا

وليس ن دان ڤءابڠسككن اوليه اڬينسي انتي داده ادان ڤڠواتكواسان يڠ تله دلقسان٢اوندڠ

باڬي  ڠ باهوڬنديڤرلو بر جوڬ ن دان اڠڬوتا مشاركتءاڤيهق كراج جوسترو، دراج مليسيا.

نچوريڬاكن ميڠ ٢كڬياتني تنتڠ ءن داده. اڠڬوتا مشاركت يڠ مڠتاهوءممبنترس ڤڽالهڬونا

 ڤرلو مالڤوركنڽ كڤد ڤيهق يڠ بركواس دڠن سڬرا.

بهله تي. اوومونييڠتن سسام اهلي كاتڬورن دان ڤردالم ڤد ايت، سنتياس له ممبري 

وكن ت ممرلام يق. مريكءيڠ لبيه با هرأوبه كاڤرسيڤسي كيت ترهادڤ مريك يڠ موال بر

 ن دادهءوناق كمبالي ككنچه ڤڽالهڬراوتن دان سوكوڠن مورل درڤد مشاركت اڬر تيد

ڤت رتا داه، عقل دان مقاصد الشريعة دالم ممليهارا ڽاوا اسڤيك دڠن چارا اين، اين.

 دلقساناكن دڠن برحكمه دان سمڤورنا.

 

 دكاسيهي اهلل، ڠجماعه ي  ڠسيد

يندهن إسالم دڠن أهندقله سنتياس ممڤاميركن ككيت اومت إسالم سباڬاي 

اي مروڤاكن تونتوتن اڬام. ستياڤ اومت إسالم واجب ممرتبتكن إسالم ليا كران وم اخالقبر

سباڬاي موديل دان  ملسو هيلع هللا ىلصماريله كيت منجاديكن رسول اهلل  .سباڬاي سواتو چارا هيدوڤ

سڤنجڠ زمان. تيدق اد جالن موده اونتوق منجادي سأورڠ مسلم يڠ وڠڬول اايكوتن تر

ترڤوجي يڠ برلندسكن  اخالقايڠتله . ملسو هيلع هللا ىلص ينكن دڠن مڠيكوتي چونتوه بڬينداءسبنر مال

ن دان ءانسان دان اي منجادي كونچي كڤد كجايإتقوى اداله ترس دالم ڤمباڠونن مودل 

كيت اڬر سنتياس اينده برسينر  اخالقله اكمعمورن مشاركت دان نڬارا. جوسترو، جاڬ

ن ءاڤڽالهڬونتراوتاماڽ ڬجاال ه مذموم ٢صفة سرتا دجاؤهي درڤد مودهحم٢ دڠن صفة
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 مام الترمذي مروايتكن إ .يڠ مڠوندڠ كڤد ڤربواتن دوسا دان معصية يڠ ممبيمبڠكن داده

 برسبدا: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  بهاوا رضي اهلل عنه، ةبو هريرأدرڤد حديث 
 

 ُ يْمَانًا الْمُؤْمِنِينَ  َأْكمَل  خُلُقًا َأْحسَنُهُمْ  ِإ
  “ڽ.اخالقيق ءاليڠ بامؤمين يڠ ڤاليڠ سمڤورنا ايمانڽ اياله يڠ ڤ٢اورڠ”برمقصود : 

 

 اخالقيمانڽ ڤستي برابرداسركن حديث اين، داڤت دفهمي بهاوا اورڠ يڠ سمڤورنا 

موده اكن مڽوچيكن جيواڽ درڤد صفة مذمومه حموده. صفة محملكن صفة معليا دان مڠوم

كاال صفة مذمومه ڤوال اداله ان مانقيءموده مڠاجق كڤد كباحيڠ كجي دان هينا. صفة م

 نسان.إمڤو مروسقكن كهيدوڤن راچون يڠ م

 

 جماعه يڠ درحمتي اهلل، سيدڠ 

ا ركارڤد هاري اين، ماريله كيت رنوڠي دان حياتي تيڬ ڤ هخيري خطبأمڠ

 سباڬاي ڤندوان دان ڤدومن برسام: برايكوت

ق دري كن سجڤنرڤن دان ڤڠوكوهن نيالي هيدوڤ دان كفهمن اڬام هاروس دترڤ ڤرتام:

  كچيل دان برتروسن.

اد تي يكنممست جالنكنله ڤرانن دان تڠڬوڠجواب كيت سباڬاي كتوا كلوارڬ باڬي كدوا:

  ن داده.ءدالم ڤڽالهڬونااهلي كلوارڬ كيت يڠ ترجبق 

ي ترجبق يري درد يڠتييق اونتوق ممبينءاداله ميكانيسما تربا ڤمنت ڠي امڬديديقن ا كتيڬ:

 نجيس داده. نڠد

 :6 تحريم ايةال ةوتعالى ددالم سور فرمان اهلل سبحانه

 ڃ ڃ ڃ چ چ
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  ې  ې  ې ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  

  ۇئ ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ

ي امو دركوارڬ ڤليهاراله ديري كامو دان كل ،يمانإواهاي اورڠ يڠ بر”مقصودڽ: 

ليه ان دكاول اودنراك ايت دجاڬ  ،دان باتو ﴿برهاال﴾ نسيءام باكرنڽ: ٢نراك يڠ باهن

ڠ ڬاال يسڤد اهلل دالم ك كهامريك تيدق مندر ،س كاسر ﴿اليننڽ﴾يڠ كر ٢مالئكة

  “هكن.كڤد مريك، دان مريك ڤوال تتڤ مالكوكن سڬاال يڠ دڤرينت ڽدڤرينتهكن

 

 َ ِ ي وَإِ عَنِ بَارَكَ الل ّٰهُ لِْي وَل َكُْم بِالْقُرْآِن الْعَظِيِْم، وَنَف اكُْم ب  وَالذ ِكْرِ مَا فِيْهِ مَِن الآيَاتِ ي َّ
ُ اْلحَِكيْمِ  هُ ه َل مِن ِي وَمِنْكُْم تِلاوَتَهُ ِإن َّ مِ اوَ ، وَتَقَب َّ ذَا وََأْستَغْفِرُ الل ّٰهَ مُ.َأقُوُْل قَوْلِْي هيُع الْعَلِيْ لس َّ

ِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُسْ  ئِر َ لِْي وَل َكُْم وَلِسَا َ الْعَظِيْم ْ اِت وَ لِم َأْحيَاءِ مِْنهُْم نَ وَالْمُؤْمِنَاِت الالْمُؤْمِنِي
هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّحِ وَالأَ  ُ ْموَات، فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ  .يْم

 
 

 كدوا بهخط

 

ِينَ رَ  الحمْدُ لِل ّٰهِ  َم لَامُ عَلىَ  ،ب ِ الْعَال ُ وَالس َّ لَاة بِي ِ اْلَأمِي نِ دِ نَا مُحَم َّ َسي ِدِ  وَالص َّ نِ، وَعَلَى آلِهِ الن َّ
يَن وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى اهِرِ  د ِيِن.ِم اليَوْ  وََأْصحَابِهِ الط َّ

ُ َأشْهَدُ َأْن  ا ِإلٓهَ ِإلا َّ الل ّٰه َ  ل َّ يَْك ل َ هُ، وَ وَحْدَهُ لاَ شَرِ ْ دُ أن َّ َسي ِ َأشْه دًا عَب  دُهُ وَرَُسولُهُ.دَنَا مُحَم َّ
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ا قُوا الل ّٰهَ بَعْ  َأم َّ ِ دُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰهِ، اِت َّ َ وَ  هِ َحق َّ تُقَات َأمَرَكُْم ، عَظِيمٍ  ل ّٰهَ َأمَرَكُْم بَِأْمرٍ مُوا أن َّ الاعْل

ِيمِ  ْسلِيِم عَلَى نَبِي ِهِ الْ كَر لَاةِ وَالت َّ ُ ا، فَقَاَل بِالص َّ َ لل ّٰه ڄ  ڄ  ڄ   ڃ    ڄ الَى: تَع

 ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ ِ دِ آا ُ نَا ِل َسي ِ دِنَادٍ َكمَا َصل َّ حَم َّ م َ وَعَلَى  يَْت عَلَى َسي بْرَاهِيْم ِإ
ِ دِنَا مُحَم َّ آ بْرَاهِيْمَ وَبَارِْك عَلَى َسي ِ دِنَا ِإ ِ دِ آ عَلَىدٍ وَ ِل َسي َا بَارَ ِل َسي دٍ َكم ِ دِنَا ْكَت عَلَى سَ نَا مُحَم َّ ي

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  َ آِإ بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال ِ دِنَا ِإ ِيْنَ ِل َسي  َمجِيْد . َك حَمِيْد   ِإن َّ م

اِشدِيَن وَ  ُلُفَاءِ الر َّ هُم َّ عَِن اْلخ ِ َأجْ الص َّ  ةِ عَْن بَقِي َّ  وَاْرَض الل َّ امَعِينَ، حَابَة بِعِينَ وَ عَِن الت َّ
ابِعِينَ  َ وَمَْن  وَتَابِعِي الت َّ ْ وِْم اتَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى ي اِن وَاْرَض عَ لد ِي رَمَ مَعَهُْم يَا َأكْ  ن َّ

 .اْلَأكْرَمِينَ 

 ِ هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ وَالمُْسلِمَاِت وَالمُؤْمِن  ْموَاِت.ْحيَاءِ مِْنهُْم وَالأَ مِنَاِت الأَ المُؤْ وَ ينَ الل َّ

 ِ وْف هُم َّ َأي ِْد بِدَوَاِم الت َّ ِ ةِ وَ ح َّ يِْق وَالْهِدَايَةِ وَالص ِ الل َّ لَامَة ِ  الس َّ ُ مَلِ كَ نَا ك باوه دُول ليا وي يڠ مَهَا م
 َ ْ ةُ اسري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ، السُلطَان عَبْدُ الل ّٰه رِعَاي ى ن ال مُْصطَفَ لد ِي

بْنِ  َ  المرحوم بِالل ّٰه َشاه ا ْ ُسلْطَان حَاِج َأْحمَد َشاه ال مُْست  ه. ن بالل ّٰ عِي

ُ وَ  ڠ، ري اڬوايسوليا سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرموكَذلَِك ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م
يَةْ حاجه عَزِيْزَةْ َأمِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَ  (Tunku)تُونكو م ال مُتَوَك ِْل عَلَى  ال مَرُْحوْ بِنْتِ  رِ

َاج.  الل ّٰه ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح
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ُ وَعُم َّ  ُ وَقَُضاتَه ُ وَوُزَرَاءَه هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَه َ الل َّ َ ال ُ وَر ُ مِ ه ْ عَايَاه مُؤْمِنَاِت َن الْمُؤْمِنِينَ وَ ال
اِحمِينَ .   بِرَْحمَتَِك يَا َأْرَحمَ الر َّ

َلَدَنَا  هُم َّ اْجعَْل ب يَا الل َّ ا، سَ مَالِيزِ ً آمِناً مُْطمَئِن   َ رَخَا خَاء ٍن وََأمَاٍن، وَِإيمَاٍن، وََأمْ ْدٍل ءً، دَارَ ع
ئِرَ بِلَادِ الْ مُْسلِمِينَ.  وََسا

هُم َّ َأعِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْمُْسلِمِيْنَ ، وَدَم ِْر أَ  َ َأعْدَاءَ ا اءَكَ عْدَ الل َّ صَرَ الد ِيَن، لد ِيِن وانْصُرْ مَْن ن
 َ َ ى وَاخْذُْل مَْن خَذََل الْمُْسلِمِيْنَ، وََأعِْل كَلِمَتََك ِإل  د ِيِْن.وِْم الي

 َ نْيَا َحسَنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ َحسَن ِنَا فِي الد ُّ نَا آت َب َّ  ارِ.عَذَاَب الن َّ  قِنَاةً وَ ر

 عِبَادَ الل ّٰهِ،

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   

    ڑ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ 

َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى فَاذْكُرُوا  َ  الل ّٰهَ الْعَظِيْم ِ ي ُ نِعَمِه ُ زِْدك طِكُْم وهُ مِْن فَْضلِهِ يُعْ ْم، وَاْسَأل
 وَلَذِكْرُ الل ّٰهِ َأْكبَرُ، وَالل ّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.

 
 


