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 مسجد اساس كسجهتراءن اومة

 (ه4114 صفر 5/ م9142 اوكتوبر 4)

 

 ِ َمْدَ لِلّه ِ  ،ِإّنَّ الح ّ هِ مِنْ  ،نَحْمَدُهُ وَنَْستَعِيْنُهُ وَنَْستَغْفِرُهُ وَنَتُوُب ِإلَيْه نَا وَمِْن وَنَعُوذُ بِالل ِِ ُ نْف َن  ُُُُوِِ 
عْمَالِنَا َن َ  ،َسيِّئَاِت  ّ هُ فَهُو ا مُْرِشدًا مَْن يَهْدِهِ الل ًّّ ِلْهُ فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي  .المُْهتَدِ وَمَْن يُْضل

 ُ يَْك لَه ُ لَا َُُِ ّ ه وَحْدَه َّّ الل َ ِإلا ْن لاَ ِإلَه َن ُْهَدُ  ُ  ،َن ُ وََُِسوْلُه دًا عَبْدُه َّّ ّنَّ مُحَم َن ُْهَدُ  َن َّّ  ،وَ َلل ه ََُّّ ا
دٍ وَعَلَى آلِهِ وَ  َّّ  َصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ اِلَى يَوِْم الدِّيِْن.َصّلِ وََسلِّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَم

ا بَعْدُ  مَّّ ّ ه ،َن ّ هَ، ،فَيَا عِبَادَ الل قُوا الل َّّ ِ َ   اِت ّ ه ِتَْقوَى الل كُ  ْوِصيْكُْم وَنَْفسِي ب ُُونَ.وََطاعَتِهِ لَعَلّ َّ ِ   ْم تُْفل

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ڻ  ڻ  ۀ   

 ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ھ   ھ   ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

لياكن، واين، ساي ممڤرايڠتكن ديري ساي دان سيدڠ جماعه يڠ دمليا وڤد هاري يڠ م 

وتعالى، اڬر كيت داڤت ملقساناكن سڬاال  هبرتقوى كڤد اهلل سبحان ٢ماريله كيت سام

ت، هيدوڤ كيت سنتياس دليمڤاهي دڠن اي ٢وهي سڬاال تڬاهنڽ. موڬءڤرينتهڽ دان منجا

 خيرة.أن ددنيا دان دءارحمة دان دأنوڬرهكن كبهاڬي

ن ءامسجد اساس كسجهتر”يڠ برتاجوق :  هبر ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبنم 

 “.مةوا

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 
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ان د إسالمسري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ يڠ برڤرانن سباڬاي كتوا اڬام   

 ﴾4﴿29تله دڽاتاكن سچارا جلس دالم ڤركارا  إسالم ٢ڤليندوڠ حق ايستيميوا اورڠ

ن اينستيتوسي اين كڤد مشاركت، سموا ءايستيميوأ. اوليه كران كڤرسكوتوانن ءڤرلمباڬا

رعيت مليسيا واجب مڠحرمتي دان منومڤهكن طاعة ستيا كڤد سري ڤدوك بڬيندا يڠ 

 دڤرتوان اڬوڠ.

دنڬارا اين اداله باڬي ممستيكن  إسالمي دان منتدبير اڬام ءلم مڠتوان توانكو داءاواكويب 

ير كيت دان ترڤليهارا كسوچينڽ. اين ترماسوقله ءبر كسڬنڤ ڤلوسوق تانه ايترس إسالم هدعو

 إسالم دوان مشاركت مسلم دان ڤڠمبڠناڤرن مسجد برڤرانن سباڬاي ڤوست ڤممستيك

 مسجد برصفة رحمة للعالمين. ٢اينيله چيري دسمڤيڠ توروت مڽنتوني ڬولوڠن بوكن إسالم.

 جماعه يڠ درحمتي اهلل، سيدڠ 

ي ڤرانن يڠ امت لواس دان ءڤنتيڠ اونتوق كيت سدري بهاوا مسجد سبنرڽ ممڤوڽا 

 ، انتاراڽ:إسالمبرمنفعة كڤد مشاركت 

 دوتعالى تيا هن رومه اهلل سبحانءمسجد مروڤاكن تمڤت مڠومڤول دانا اخيرة. كموليا ڤرتام :

كاف اعت، برڽال، اڤاته الڬي اڤابيال مماسوقيهاڽ سوده دكيرا ڤهرأتولوق بنديڠڽ. برجالن ك

 ةوتعالى سباڬايمان فرمانڽ ددالم سور هله يڠ دكهندقي اهلل سبحانيدان برعباده ددالمڽ. اين

 :23نور، ايات لا

 مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت  حت    خت  مت    ىت  يت    

-هم سكالي﴾ دروماڽ تراوتاهدايه ڤتونجوق اهلل ايت برسينر دڠن ڽات﴿نور ”برمقصود :  

نڽ دان دسبوت سرتا دڤرايڠت نام ءادألياكن كويڠ دڤرينتهكن اوليه اهلل سوڤاي دم ةرومه عباد

 “منسوچي دان مموجي اهلل ڤد وقتو ڤاڬي دان ڤتڠ. عبادةكن اڽ; دسيتو جوڬ دكرجااهلل ڤد

تياڤ هاري اڬر كيت تيدق ميسكين جو كمسجد سجوسترو، ڤرباڽقكن لڠكه كيت منو 

 خيرة كلق.أد
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ركن ديري كمسجد يمڠحاض “.بل من الناسحبل من اهلل وح”مسجد مڠوكوهكن  كدوا :

نسي. هوبوڠن ءاوتعالى دان هوبوڠن سسام م هڤستيڽ اكن ممبينا هوبوڠن دڠن اهلل سبحان

وتعالى  هتي اهلل سبحاندڠن اهلل سباڬاي ڤنچيڤتا دكوكوهكن دڠن برمناجات دان مڠيڠا

ي صالة برجماعه يڠ ءدكوكوهكن ماللو نسيءماستياڤ ماس دمسجد. مانكاال هوبوڠن دڠن 

 منجادي اساس كڤد اخوه دان ڤرڤادوان.

جمعة بهكن ڤلباڬاي  هي خطبءمسجد مروڤاكن تمڤت منونتوت علمو. بوكن سهاج ماللو كتيڬ :

يڠ ڤلباڬاي دان  ٢دمسجد. ڤروڬرام ڤڠاجين دجالنكن ٢بنتوق ڤروڬرام علميه دان كلس

-سمات ةنتركتيف داڤت مڠوبه ڤرسيڤسي اومت إسالم يڠ مڠڠڬڤ مسجد هاڽ تمڤت عباديا

 مات.

ين ء. سال﴾One Stop Centre﴿مسجد مروڤاكن ڤوست اكتيۏيتي سهارين  مڤت :أك

 صالة، ڤلباڬاي فاسيليتي دان اكتيۏيتي دوجودكن دمسجد. دالم اوسها مرياليساسيكن

One Stop Centre)) ت منتارا ڤيهق مسجد دان اهلي جماعه اأاين، كرجاسام د

 ڤڠينڤن ڤوست معلومت، تيكنولوڬي ڤوست سڤرتي دسدياكن بوليه كموداهن ڤلباڬاي دڤرلوكن.

 جرما وانيتا، ڬولوڠن باڬي كڬياتن ڤوست كاونسليڠ، دان نكباجيق ڤوست مسلم، ڤلنچوڠ

 مسجد منجاديكن اوسها دالم. برسسواين يڠ ينءال كموداهن-كموداهن دان كانق-كانق دان

 ترهادڤ مسرا يڠ كموداهن ڤلباڬاي دڠن دلڠكڤي مستيله اي ،ةرحم نيالي-نيالي يءممڤوڽا يڠ

 .اوڤاي كألينن اورڠ سموا ڬولوڠن تراوتاما

 دڬالقكن امت ايكونومي ٢كڬياتن. مشاركت ايكونومي ڤڠڬرق نادي منجادي مسجد كليم :

 بوكن اين سڤرتي ايكونومي ٢كڬياتن. مسجد راسيكوڤ سڤرتي دمسجد ندوجودك اونتوق

 اهلي كڤد ڤنداڤتن سومبر منجادي توروت اي ماله مسجد ڤنداڤتن منيڠكتكن داڤت سهاج

 .ترسبوت كڬياتن دالم ديري مليبتكن يڠ جماعه

تكن ميندا. مڠوڤتيمومكن ماس يحمسجد مروڤاكن تمڤت منچاري كتنڠن جيوا دان مر:  نمأك

تنڤا   الليل سنة، ممباچ القرءان دان قيام ٢برعبادة دمسجد سڤرتي صالة برجماعه، صالة
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جوڬ داڤت  ٢وان ڤستي ممبري كتنڠن. بهكن برنية اعتكاف دمسجد تنڤا مالكوكن اڤاڠڬڬ

ڠ همباڽ ي-وتعالى كورنياكن كڤد همبا هن يڠ اهلل سبحانءايستيميوأله كيتكن ميندا. اينيحمر

ة رضي هرير بوأ درڤد حديث وايتكنمر حمه اهللر مسلم امام مل صالح.سنتياس مالكوكن ع

 : برسبدا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول بهاوا ،اهلل عنه

هِ وَمَا اْجتَمََع قَوْمٌ   َّّ َاَب الل هِ يَتْلُونَ كِت َّّ َ وَيَتَدَاَِ فِي بَيٍْت مِْن بُيُوِت الل ا ُسونَهُ بَيَْ ه َُْ ِإلَّّ
ِكينَةُ وَغَشِ  نَزَلَْت عَلَْيه َُِ  َِّّ ْته َُُ  يَْته َُُ ال ْحمَةُ وََحّفَّ َّّ ِ  الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَه َُُ  الر هُ ف َّّ ُ الل  .يمَْن عِنْدَه

 هسبحان اهلل ٢رومه دانتارا ساتو دساله بركومڤول قوم سواتو لهقتيد دان”:  برمقصود

 كتنڠن، مريك كڤد تورون اكن ينكنءمال ممڤالجريڽ، دان اهلل كتاب ممباچ مريك وتعالى،

 دهادڤن مريك مموجي اهلل دان مريك، مڠليليڠي مالئكة ڤارا مريك، مليڤوتي اكن رحمة

 “.دسيسيڽ اد يڠ مخلوق

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

، مسجد جوڬ ةن ممبنتوق مليسيا منجادي نڬارا رحمءابرتڤتن دڠن اوسها كراج 

 ترهادڤ مهرا﴿يت ءيا ةر دان مرياليساسيكن كونسيڤ مسجد رحمي ڤرانن دالم مڽيبءممڤوڽا

 دان راها-هورو سبارڠ درڤد امان سالم،إ بوكن مشاركت ترماسوق ڬولوڠن ستياڤ

 يءممڤوڽا يڠ جماعه ترهادڤ مسرا ايتنيك، دان قوم نكڤلباڬاي دڠن هرموني ككاچاوان،

 منراڤكن دڠن حرمت دان سكيتر عالم منجاڬ برصفة يتءيا عالمي بالكڠ،-التر ڤلباڬاي

كن بوكن كمستي دڤركتياين كونسيڤ  .﴾مشاركت اڠڬوتا امسس مڠحرمتي ساليڠ ياابود

له انتارا اوسها يڠ منجرنيهكن يسهاج ترهادڤ مسلم ماله جوڬ ترهادڤ ڬولوڠن بوكن إسالم. اين

  سموال ڤنداڠن ڬولوڠن بوكن إسالم اين ترهادڤ اڬام سوچي اين دان اومتڽ.

ڤولن سباڬاي رنوڠن هاري اين، ماريله كيت مڠحياتي ببراڤ كسيم همڠاخيري خطب 

 كيت برسام، انتاراڽ :

دولتن سرتا ڤرتاهنكن ك يڠ دڤرتوان اڬوڠتومڤهكن طاعة ستيا كڤد سري ڤدوك بڬيندا  ڤرتام :

 إسالم دان اينستيتوسي مسجد ستياڤ ماس.
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 ڽ بسر اونتوق دنيا دان اخيرة.تركن ديري كمسجد سچارا استقامه كران منفعيحاض كدوا :

 همارهكن رومه اهلل سبحانعموڠكين رواڠ دان ڤلواڠ دالم مڠ ايمڬوناكن سمكس كتيڬ :

يڠ برصفة رامه، امان، هرموني، مسرا  هكن كونسيڤ مسجد رحمكتيكوتعالى اين دڠن ممڤر

 عالم سكيتر دان ڤڽوبور سيكڤ ساليڠ مڠحرمتي سسام مشاركت.

 :41ايات  ةالتوب ةوتعالى ددالم سور هفرمان اهلل سبحان 

 ڃ ڃ ڃ چ چ  

   کڎ    ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ڌ 

 ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   

 ٢كافير مشرك ايت ممعموركن ﴿مڠهيدوڤكن﴾ مسجد ٢له اليق اورڠقتيد”برمقصود:  

ي﴾ اكن ككوفورن ديري مريك سنديري. مريك ءاهلل، سدڠ مريك منجادي سقسي ﴿مڠاكو

 “.وال ككل ددالم نراكعملڽ دان مريك ڤ-عمل ايڠ روسق بيناس ٢ايت اياله اورڠ
 

  َ ّ هُ لِْي وَل َكُْم بِالْقُرْآِن الْع اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن اْلآيَاِت وَالظِ بَاَِكَ الل ذِّكْرِ يِْم، وَنَفَعَنِْي وَِإيَّّ
 ِ قُوُْل قَوْل َن مِيُْع الْعَلِيِْم.  َِّّ هُ هُوَ ال َّّ َل مِنِّي وَمِنْكُْم تِلَاوَتَهُ، ِإن َّّ َ  يْ اْلحَِكيِْم، وَتَقَب ّ هَ ه ْستَغْفِرُ الل َن ذَا وَ

 ُ لِمَاِت، وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت، فَاْستَغْفِرُْوه ِْ ُ لِمِيْنَ وَالْم ِْ ُ ئِرِ الْم َ  الْعَظِيِْم لِي وَل َكُْم، وَلَِِا يَا ف
ِبِيْنَ  ائ َّّ يَْن وَيَا َنجَاةَ الت تَغْفِرِ ِْ ُ   .فَوْزَ الْم
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كدوا هخطب

 ْ ِ  دُ الحم ِ ل ّ ه َ  ل ْ  بِّ ِ َ ال َ ع ِ ال َ الّصَّ وَ  ،ينَ م ُ ل َِّّ وَ  اة َ ال ُ ل َ  ام دِ  لىَ ع َّّ مِي نِ َسيِّدِنَا مُحَم بِيِّ اْلأن َّّ َ ، وَ نِ الن َ ع ِ ل هِ ى آل
َ صْ َن وَ  ِ ح ينَ  هِ اب اهِرِ َ  نْ مَ وَ  الّطَّ ِ ت َ ب ُ ع ِ   َْ ه َ إِ  انٍ َِ حْ إِ ب َ ل  .ينِ الدِّ  مِ وْ ى ي

ْن  َن ُْهَدُ  ُ َن ّ ه َّّ الل ا ِإلٓهَ ِإلا دًا عَبْدُهُ وََُِسولُهُ. لَّّ َّّ ُْهَدُ َّنَّ َسيِّدَنَا مُحَم َن يَْك لَهُ، وَ  وَحْدَهُ لاَ َُُِ

ا مَّّ ّ هَ  َن قُوا الل َّّ ّ هِ، اِت ِ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ُ اعْ وَ  َحّقَّ تُقَاتِه َن وا لَم ّ هَ  َ َّنَّ الل ِ م َ َن ، يمٍ ظِ رٍ عَ مْ أن رَكُْم ب رَكُْم م

 ِ َ الّصَّ ب َّّ الاةِ وَ ل ِ ِْ ت َ يل َ ِم ع َ ل ِ ى ن ِّ ب َ هِ ال ْ ي ُ تَعَالَى:يمِ رِ ك ّ ه ڄ   ڃ    ڄ  ڄ  ڄ ، فَقَاَل الل

 ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

دٍ وَعَلَى  َّّ ه ََُّّ َصِلّ عَلَى َسيِّدِنَا مُحَم َّّ َلل َ آا بْرَاهِيْم يَْت عَلَى َسيِّدِنَا ِإ َّّ دٍ َكمَا َصل َّّ ِل آ وَعَلَى ِل َسيِّدِنَا مُحَم
دٍ وَعَلَى  َّّ َ وَبَاِِْك عَلَى َسيِّدِنَا مُحَم بْرَاهِيْم َِْكَت عَلَى سَ آَسيِّدِنَا ِإ َا بَا دٍ َكم َّّ يِّدِنَا ِل َسيِّدِنَا مُحَم

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  بْرَاهِ آِإ ََّّك حَمِيْدٌ َمجِيْدٌ.ِل َسيِّدِنَا ِإ ِيْنَ ِإن َم  يْمَ فِي الْعَال

اِشدِينَ  َّّ ُلُفَاءِ الر ه ََُّّ عَِن اْلخ َّّ َِْض الل َ  نْ عَ وَ  وَا ِ ب َّّ ق ْجمَعِينَ، ةِ ي َن حَابَةِ  َّّ ال نِ عَ  وَ  الّصَّ ِ ت ِ اب َ وَ  ينَ ع ِ ت ي عِ اب
 َّّ ِ الت ِ اب َِْض  ينَ ع اوَمَْن تَبِعَه َُْ بِِإْحَِاٍن ِإلَى يَوِْم الدِّيِْن وَا َّّ َ مَ  عَن ُ ع َ   َْ ه َن ي َ كْ ا  َ كْ أن الْ  مَ ر  .ينَ مِ ر

ْموَاِت. َْه َُْ وَالأن ِ ْحيَاءِ م لِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الأن ِْ ُ لِمِينَ وَالم ِْ ُ ه ََُّّ اْغفِرْ لِلْم َّّ  الل

يِّدْ  َن ه ََُّّ  َّّ ِ  الل وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ دَوَاِم ب َّّ لَامَةِ الت َِّّ ةِ وَال حَّّ َ دُولِي يك باوه  نَا مَلِ كَوَالّصِ َ ڠ م ُ ه ليا وا م
ُ الدِّيْن ال مُْصطَفَ  يڠ دڤرتوان اڬوڠسُي ڤدوك بڬيندا  ّ ه ِِعَايَة ى ، الُِلطَان عَبْدُ الل

بْنِ  ّ ه َشاه ا ّ ه.  المرحوم بِالل تَعِيْن بالل ِْ ُ ْحمَد َشاه ال م َن  ُسلْطَان حَاِج 
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َ كَذلَِك ك باوه وَ  َ دُولِي يڠ م ُ ه ِاج ڤرمايسوِي اڬوڠ، سُي ڤدوك بڬيندا  لياوا م
يَةْ بِنِْت ال مَرُْحوْم ال مُتَوَكِّْل عَلَى  (Tunku)تُونكو مِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَِِ َن حاجه عَزِيْزَةْ 

َاج. ِْ الح ّ ه ُسلْطَان ِإْسكَنْدَ  الل

 َ الَهُ وََِعَايَاهُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت بِر َّّ ه ََُّّ اْحفَْظ عُلَمَاءَهُ وَوُزََِاءَهُ وَقَُضاتَهُ وَعُم َّّ مَتَِك حْ الل
اِحمِينَ .  َّّ َِْح ََ الر َن  يَا 

 َ َلَدَن ه ََُّّ اْجعَْل ب َّّ يَا ا الل ًّّ مَالِيزِ مَاٍن،، َسخَاءً َِخَاءً، دَاَِ عَْدٍل اآمِناً مُْطمَئِن َن ْمٍن وَ َن  وَِإيمَاٍن، وَ
لِمِينَ  ِْ ُ ئِرَ بِلَادِ الْ م  .وََسا

عْدَاءَ الدِّيِن وانْصُُْ مَْن نَصََُ الدِّيَن،  َن  َ عْدَاءَك َن لِمِيْنَ ، وَدَمِّْر  ِْ ُ عِّزَّ اْلِإْسلَامَ وَالْم َن ه ََُّّ  َّّ الل
عِْل كَلِمَتََك ِإلَى  َن لِمِيْنَ، وَ ِْ ُ  يَوِْم الدِّيِْن.وَاخْذُْل مَْن خَذََل الْم

ڠ منديريكن صالة سچارا برجماعه دان منونايكن زكاة ي ٢ ڠاوركنله كامي جادييا اهلل، 

ڬولوڠن  سرتا رحمتيله  سالم واليه ڤرسكوتوانإماللوءي ڤوست ڤوڠوتن زكاة مجليس اڬام 

دالم مڠاڬيهكن زكاة دواليه ڤرسكوتوان  MAIWP. جاديكنله اوسها زكاة منونايكن ڠي

 كميسكينن. بلڠڬوف دري اصناسباڬاي ساتو لڠكه يڠ بركسن باڬي ملڤسكن 

 

اِِ  َّّ نْيَا َحَِنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ َحَِنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن ِنَا فِي الدّ  نَا آت َّّ َب ِ. 

ّ هِ،  عِبَادَ الل

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   ڎ  

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

 
 

 

 

 


