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 منوجو جنة ةكمونچق عباد

 حاج تابوڠ لمباڬ خاص

 (ه1441 األخيرربيع  23/ م9112 ديسيمبر 20) 

 ُ َمْدَ لِل ّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنَْستَعِيْنُهُ وَنَْستَغْفِرُه  مِنْ رِ َأنْفُِسنَا وَ وَنَتُوُب ِإلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِالل ّٰهِ مِْن شُرُو ِإن َّ الح
ا مُْرِشدًا.  َسي ِئَاِت َأعْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ الل ّٰهُ فَهُوَ المُْهتَدِ وَمَْن يُْضلِْل فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي ًّ

يَْك لَهُ،  ا الل ّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِ ا ِإلََٰهَ ِإل َّ هُم َّ َأشْهَدُ َأْن ل َّ َلل َّ دًا عَبْدُهُ وَرَُسوْلُهُ، ا وََأشْهَدُ َأن َّ مُحَم َّ
دٍ وَعَلَى آلِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن. ِ وََسل ِْم عَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ  َصل 

قُوْا الل ّٰهَ،  ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰهِ، اِت َّ ِ أ  َأم َّ ِ ْوِصيْكُْم وَنَْفس ِتَْقوَى الل ّٰهِ وََطاعَتِه ُُونَ.ْي ب ِ كُْم تُْفل   لَعَلك َّ

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ    ھہ  ہ  ہ   ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ

 ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ       ۋ    ڭڭ  ڭ

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

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

ڬ دڠن ستياڤ عملن يڠ كيت الكوكن دتريما دان منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ. سمو سوروهنڽ

 خيرة كلق.أوليه شرڬ دااوليه اهلل سبحانه وتعالى سباڬاي بكلن ممڤر

إسالم  يڠ دڤرينتهكن اهلل  ٢سباڬاي مسلم، كيت دتونتوت اونتوق مڽمڤورناكن روكون

بر اكن نم، 63-ك نءكبڠسا ڤريڠكت حاج مذاكرة سمڤناسبحانه وتعالى. جوسترو، 

 “.منوجو جنة ةكمونچق عباد” :يڠ برتاجوق هممبيچاراكن خطب

 بربهاڬيا، جماعه يڠ  سيدڠ 



                                             جنة منوجو عبادة كمونچق                      جمعة هخطب                 

2 

 

كن باڬي مسلم يڠ احاج اداله ساله ساتو روكون إسالم  يڠ واجب دلقسان ةعباد

اينديۏيدو مسلم. اومت إسالم  مة دان كهيبتن وبركممڤوان. اي منظاهيركن كساتوان، كقواتن ا

ي جالن دارت، ءوه دان دكت، داتڠ دڠن ڤلباڬاي چارا سام اد ماللوءدري سلوروه دنيا، جا

ليا ومات ممنوهي سروان يڠ م-وت دان اودارا، منمڤوه ڤلباڬاي هالڠن دان كسوكرن سماتءال

 :92 ةج ايحال ةمبارن اين ساڠت برتڤتن دڠن فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورااين. ڬ

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

 گ  گ  

حاج، نسچاي مريك  ةكن عبادانسي اونتوق مڠرجءادان سروله اومت م”برمقصود: 

جنيس اونتا يڠ كوروس -اكن داتڠ كرومه توهنمو دڠن برجالن كاكي دان دڠن منوڠڬڠ برجنيس

 “.وهءيڠ داتڠڽ دري برباڬاي جالن ﴿دان چروق رنتاو﴾ يڠ جا

ده ئيلي دالم كتابڽ الفقه اإلسالمي ڤرنه مڽبوت تنتڠ فاحالذ ةدوكتور وهب يسورڤروف

يت داڤت مڽوچيكن جيواڽ، منمبهكن الڬي تيڠكتن ءياورڠ يڠ منونايكن حاج أباڬي سس

 يمان سرتا كيقينن.ادسمڤيڠ منمبه دان منيڠكتكن  ةإحسان دالم برعباد

ن يڠ تيڠڬي باڬي اورڠ يڠ ءال يڠ بسر دان كمولياااهلل سبحانه وتعالى ممبريكن ڤه

سول اهلل كنڽ سسواي دڠن تونتوتن راخالصن. مريك مڠرجأاين دڠن ڤنوه ك ةملقساناكن عباد

مام إن اهلل سبحانه وتعالى. حديث يڠ دروايتكن اوليه ءمات مڠهارڤ كريضا-دان سمات ملسو هيلع هللا ىلص

 برسبدا: ملسو هيلع هللا ىلصبركات، بهاوا رسول اهلل  ضي اهلل عنهر ةبو هريرأمسلم درڤد 

 ُ ُ ه م   مَْن َأتَى هَذَا الْبَيَْت فَلَْم يَرْفُْث وَلَْم يَْفسُْق رََجَع َكمَا وَلَدَتْهُ أ 

كن حاج، دڠن تيدق مالكوكن ڤربواتن كجي دان اسسياڤا يڠ مڠرج”مقصودڽ: 

ي دالهيركن دن سوچي سڤرتي هاري ءادأي كمبالي ﴿دري حاج﴾ دالم كدن، مك قسياكف

 “.اوليه ايبوڽ
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يه ڬنجرن يڠ ءكه كيت سوده برسديا اونتوق منجادي تتامو اهلل دان مرااالنڽ، ادءڤرسو

ن يڠ راڤي مڽببكن ڬنجرن ايت هاڽ تيڠڬل ءڤرسديا ڤاليڠ ايستيميوا اين؟ سوده تنتو، تنڤا

، ماله مڽببكن كيت تيدق ممڤو منروسكن ساقي باكي ڤرجالنن يڠ ساڠت مڠوجي ٢اڠن

تيدق ممڤو منچاڤاي حاج يڠ دالكوكن تيدق ممڤو  ةميندا دان فيزيكل اين. مك حاصيلڽ، عباد

 .حاج يڠ مبرور

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

يڠ  له كسمڤتنيكنڽ. ايناحاج ممرلوكن ڤڠوربانن يڠ بسر اونتوق مڠرج ةن عبادءاڤلقسان

همباڽ مڽوچيكن ديري درڤد سڬاال دوسا دان -دبريكن اهلل سبحانه وتعالى كڤد همبا

حاج اين،  ةن عبادءا، دالم ڤلقسانايت خيرة. جوسترواممڤرسياڤكن ديري دڠن بكلن منوجو 

ِ اومت إسالم  ڤرلوله ممهمي كوسيڤ  ِ ا َ ْست ِ  ٢شرط .دالم منونايكن حاج ةطَاع ِ ا َ ْست يڠ  ةطَاع

 اياله : مستي دفهمي اوليه ستياڤ اومت إسالم 

ي كچوكوڤن ءن اياله ممڤوڽاءاوتامأڤركارا يڠ منجادي ك بركممڤوان دري سودوت هرتا. ڤرتام:

ن كڤرلوان ديري سبلوم، سماس دان سلڤس حاج، بهكن تڠڬوڠن ءاهرتا، بوكن سهاج ڤربلنج

اهلي كلوارڬ يڠ دتيڠڬلكن. سكيراڽ ڤركارا اين تيدق دڤنوهي، مك كواجيڤن ترسبوت  ةنفق

 تله ڬوڬور. 

ي جالن دارت، اودارا اتاو ءادا ماللو ن اونتوق ڤرڬي دان باليق سامءااد كموداهن كندر كدوا:

وروسكن أن حاج جماعه مليسيا، ڤڠوروسن ڤڠڠكوتن اكن دءاڤلقسان سدالم كونتيك وت.ءال

اوليه ڤيهق تابوڠ حاج اتاوڤون اڬينسي ڤڠوروسن حاج برليسين اونتوق ممودهكن  سڤنوهڽ

 ڤنيڤوان ڤيهق تيدق برتڠڬوڠجواب. لقكنيڤرجالنن منونايكن حاج دان مڠ

مانن ممبابيتكن كبرڠكلين أايسو ك مانن دان كسالمتن سماس ڤرڬي دان باليق.أك كتيڬ:

سماس ڤرجالنن سهيڠڬ ممباوا  يءارا يڠ داللونڬ-ن اتاو ڤڤرڠن دنڬاراقبرالكوڽ مصيبة، ڤرڬول

كيرا. دسمڤيڠ ايت، جماعه حاج ڤرلوله ممستيكن  ريسيكو كڤد جماعه حاج مستيله دأمبيل
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دالم ڤد ايت، باڬي وانيتا ڤوال  ير.ءكسالمتن قوم كلوارڬ دان تڠڬوڠن يڠ دتيڠڬلكن دتانه ا

 م اتاو سوامي سماس منونايكن حاج.َرْحمستيله دتمني َم

ڤلقسانأن عباده حاج ممرلوكن كصيحتن مينتل دان فيزيكل دالم كصيحتن توبوه بادن.  مڤت :أك

ي ڤڽاكيت ءمڽمڤورناكن ستياڤ روكون حاج يڠ دواجبكن. جوسترو ڤارا جماعه يڠ ممڤوڽا

ِ ن عباده حاج ماسيه ممنوهي شرط ءاناسقتيدق كرونيك يڠ تيدق مڠڬڠڬو ڤل ِ ا َ ْست . ةطَاع

ليهكن وذورن سڤرتي ڤڽاكيت ڽاڽوق مك دبوي كعءباڬي ورڬ امس يڠ ممڤوڽاواالوباڬايماناڤون، 

 اونتوق دالكوكن بدل حاج.

رياليتي اومت إسالم  دمليسيا دبنركن منونايكن  : اد كسمڤتن ماس اونتوق منونايكن حاج.اكليم

تا حاج يڠ تله دتتڤكن اوليه ڤيهق عرب سعودي دان ڤيهق تابوڠ حاج وحاج برداسركن كو

 دمليسيا.سالكو بادن برتڠڬوڠجواب دالم مڠوروسكن اوروسن حاج اومت إسالم  

ن هاتي ءادأحاج داڤت دالكوكن دالم ك ةسموا شرط اين مستيله دڤنوهي سوڤاي عباد

حاج يڠ مبرور. سموڬ كيت  هوليان روكون يڠ سمڤورنا اونتوق ممڤرءايڠ تنڠ دان ڤلقسان

ِ  ن دڠن ڤڠرتينءامنداڤت كفهمن يڠ جلس بركن ِ ا َ ْست  دالم ڤلباڬاي بنتوق دان حكوم. ةطَاع

 سڬراله حاج، بردفتر بلوم ماسيه يڠ نڬارااورڬ خصوصڽ دمليسيا اسالم اومت كڤد

 ڬولوڠن كڤد. حاج تابوڠلمباڬ  چاوڠن مان-دمان كلوارڬ اهلي دان ڤاسڠن ديري، مندفتركن

 ڤلباڬاي. سكارڠ دري برموال منابوڠ اونتوق عزم تانمكن بكرجا، موال سوده يڠ مودا

 بواي ڬاجي ڤوتوڠن يءماللو انتاراڽ حاج تابوڠن كموداهن اونتوق دسدياكن تله سياتيفياين

 داڤت اسالم اومت ستياڤ ممستيكن داڤت اين اوسها دڠن سموڬ. ٢انق باڬي باڤ

   .اين اكليم اسالم روكون ملڠكڤكن

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

 ڤد هاري اين اياله : هل درڤد خطبكسيمڤولن يڠ داڤت دأمبي

مة دان كهيبتن اينديۏيدو وحاج اداله ڤرالكوان يڠ منظاهيركن كساتوان، كقواتن ا ةعباد ڤرتام:

 مسلم.
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 كنڽ.احاج ممرلوكن ڤڠوربانن يڠ بسر اونتوق مڠرج ةن عبادءاڤلقسان كدوا:

 ٢وسهاله اونتوق ممنوهي شرطاحاج سرتا بر ةن عبادءانسقڤالجري دان فهميله ڤل كتيڬ:

 ِ ِ ا َ ْست  سوڤاي كيت داڤت مڽمڤورناكن روكون إسالم يڠ دتتڤكن اهلل سبحانه وتعالى. ةطَاع

 سرتا عقيدة سڬي دري ممانتڤكن دان حاج ةعباد علمو ڤالجري ڤرلو كيت : مڤتكأ

 .سنتاو دان سيحير ساك، شرك، عمالن دري وهيءمنجا

 :122 يةالبقرة ا ةماريله كيت حياتي فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سور

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ    ٻٱ  ٻ   ٻ

ڦ     ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٺٺ

 ڦ  ڦ  ڄ  

بولن يڠ ترمعلوم. ﴾ حاج ايت اياله ببراڤ ةكن عبادا﴿ماس اونتوق مڠرج”مقصودڽ: 

حاج ايت، مك  ةكن﴾ عبادااوليه يڠ دمكين سسياڤا يڠ تله مواجبكن ديريڽ ﴿دڠن نية مڠرج

تيدق بوليه منچمڤوري استري، دان تيدق بوليه ممبوات معصية، دان تيدق بوليه برتڠكر، دالم 

ه اهلل ي اوليءكن اداله دكتاهوان يڠ كامو كرجقيءحاج. دان اڤ جوا كباة كن عباداماس مڠرج

يق بكل ايت ءبا-يقءدان هندقله كامو ممباوا بكل دڠن سچوكوڤڽ كران سسوڠڬوهڽ سبا

يڠ برعقل ﴿يڠ داڤت مميكير دان ٢له كڤداكو واهاي اورڠااياله ممليهارا ديري دان برتقو

 “ممهميڽ﴾.

اكُْم بِمَا  آيَاِت وَالذ ِكْرِ فِيْهِ مَِن البَارَكَ الل ّٰهُ لِْي وَلكَكُْم بِالْقُرْآِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِي وَِإي َّ
مِيُع الْعَلِيْمُ. هُ هُوَ الس َّ َل مِن ِي وَمِنْكُْم تِلاوَتَهُ ِإن َّ َأقُوُْل قَوْلِْي هذَا وََأْستَغْفِرُ الل ّٰهَ  اْلحَِكيِْم، وَتَقَب َّ

ِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ  ئِر َ لِْي وَلكَكُْم وَلِسَا ْْهُْم وَالْمُؤْمِنَاِت الَأحْ  الْعَظِيْم ِ يَاِِ م
ِحيْمُ. هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ  وَالَأْموَات، فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ
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 خطبه كدوا

 ِ ِينَ  الحمْدُ لِل ّٰه َم دِ  ،رَب ِ الْعَال لَامُ عَلىَ َسي ِدِنَا مُحَم َّ ُ وَالس َّ لَاة بِي ِ اْلَأمِي نِ وَالص َّ نِ، وَعَلَى آلِهِ الن َّ
يَن وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِن. اهِرِ  وََأْصحَابِهِ الط َّ

ُ َأشْهَدُ َأْن  ا ِإلٓهَ ِإلا َّ الل ّٰه دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ. ل َّ يَْك لَهُ، وََأشْهَدُ أن َّ َسي ِدَنَا مُحَم َّ  وَحْدَهُ لاَ شَرِ

ا قُوا الل ّٰهَ  َأم َّ ِ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰهِ، اِت َّ َأمَرَكُْم ، وَاعْلَمُوا أن َّ الل ّٰهَ َأمَرَكُْم بَِأْمرٍ عَظِيمٍ  َحق َّ تُقَاتِه

ِيمِ  ِ الْككَر ْسلِيِم 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  ُلُفَاِِ الر َّ هُم َّ عَِن اْلخ ةِ وَاْرَض الل َّ حَابَةِ َأْجمَعِينَ،  عَْن بَقِي َّ ابِعِينَ وَاَابِيِ  وَ عَِن الت َّ الص َّ
ابِعِينَ  اوَمَْن  الت َّ ِ  تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض عَن َّ  .ينَ مَعَهُْم يَا َأكْرَمَ اْلَأكْرَم

ْْهُْم وَالَأْموَاِت. ِ هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ وَالمُْسلِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الَأْحيَاِِ م  الل َّ

هُم َّ َأي ِْد بِدَوَاِم  ُ الل َّ لَامَةِ مَلِككَكنَا ككباوه دُولِي يڠ مَهَا م ةِ وَالس َّ ح َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَالص ِ ليا والت َّ
ُ الد ِيْن الكمُْصطَفَى  سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ، السُلطَان عَبْدُ الل ّٰه رِعَايَة

بْنِ   الل ّٰه. ُسلْطَان حَاِج َأْحمَد َشاه الكمُْستَعِيْن ب المرحوم بِالل ّٰه َشاه ا
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 ُ ليا سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ، ووَكَذلَِك ككباوه دُولِي يڠ مَهَا م
يَةْ بِنِْت الكمَرُْحوْم الكمُتَوَك ِْل عَلَى  (Tunku)تُونكو حاجه عَزِيْزَةْ َأمِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَرِ

َاج.  الل ّٰه ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح

هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَا الَهُ وَرَعَايَاهُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت بِرَْحمَتَِك الل َّ َِهُ وَوُزَرَاَِهُ وَقَُضاتَهُ وَعُم َّ
اِحمِينَ .   يَا َأْرَحمَ الر َّ
َلَدَنَا  هُم َّ اْجعَْل ب يَا الل َّ ا، َسخَاًِ رَخَاًِ، دَارَ عَْدٍل وَِإيمَاٍن، وََأْمٍن مَالِيزِ َأمَاٍن، وَ آمِناً مُْطمَئِن ًّ

ئِرَ بِلَادِ الْكمُْسلِمِينَ.  وََسا

هُم َّ َأعِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْمُْسلِمِيْنَ ، وَدَم ِْر َأعْدَاَِكَ َأعْدَاَِ الد ِيِن وانْصُرْ مَْن نَصَرَ الد ِيَن،  الل َّ
 وَاخْذُْل مَْن خَذََل الْمُْسلِمِيْنَ، وََأعِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن.

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

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

دالم مڠاڬيهكن زكاة دواليه ڤرسكوتوان  MAIWPيڠ منونايكن زكاة. جاديكنله اوسها 

 كميسكينن. بلڠڬوباڬي ملڤسكن اصناف دري سباڬاي ساتو لڠكه يڠ بركسن 

 

ارِ. نْيَا َحسَنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ َحسَنَةً 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  

    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ
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َ يَذْكُرْكُْم،  فَاذْكُرُوا  وَاْشكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِْدكُْم، وَاْسَألُوهُ مِْن فَْضلِهِ يُعْطِكُْم الل ّٰهَ الْعَظِيْم
 وَلَذِكْرُ الل ّٰهِ َأْكبَرُ، وَالل ّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.

 

 

 

 

 

 

 
 

 


