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 برمرواه مشاركت ممبينا

 (ه9449 صفر 19/ م9191 اوكتوبر 18)

ُ بِالل  هِ مِْن شُرُْورِ أ   ُ وَنَتُوُْب ِإلَيْهِ، وَنَعُوْذ ُ وَنَْستَغْفِرُه ُ وَنَْستَعِيْنُه هِ، نَحْمَدُه َمْدَ لِل َّ نَا ِإن َّ اْلح ِِ ُ نْف
 ُ عْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ الل  هُ فَه ا مُْرِشدًا.وَمِْن َسي ِئَاِت أ   وَ الْمُْهتَدِ وَمَْن يُْضلِْل فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي ًّ

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

كُْم  ِ لَعَل  َّ ِتَْقوَى الل  هِ وََطاعَتِه قُوْا الل  هَ، ُأْوِصيْكُْم وَنَْفسِْي ب ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل  هِ، اِت َّ م َّ أ 
 تُْفلُِحوْنَ.

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  

 ھ  ھ  ہ  ہ  ھ  

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

ماريله كيت برتقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن ملقساناكن سڬاال سوروهنڽ دان 

مودهن كيت سموا دبڠكيتكن دالم كالڠن مريك يڠ -منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ. موده

 خيرة كلق.أن ابادي دءاوليه كجاياممڤر

 .“برمرواه مشاركت ممبينا” اجوق،برت خطبه ممبيچاراكن اكن اين هاري ڤد برمن

 بربهاڬيا، جماعه يڠ  سيدڠ 

نسي برمشاركت دان ءارسواه برموال سجق اول كهيدوڤن م سجاره ڤرالكوان جنايه

برتمدون. جنايه اين سنتياس بركمبڠ سالري دڠن كماجوان دان كهيدوڤن مشاركت. 
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ڠن كيس يڠ سديكيت. تيدق اد نڬارا يڠ بوليه مندعوا بيبس درڤد رسواه واالوڤون بيل

ن ماليو مالك اداله دسببكن ءاسجاره جوڬ توروت ممبوقتيكن جاتوهڽ كڬميلڠن كراج

 .ڤد كتيك ايتجنايه رسواه يڠ برللواسا 

رسواه سميمڠڽ حرام دالم اسالم. فرمان اهلل سبحان وتعالى دالم سوره البقرة ايات 

911:  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  

 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

نتارا كامو أد ينءال ٢هرتا اورڠ دان جاڠنله كامو ماكن اتاو مڠمبيل”برمقصود : 

دڠن جالن يڠ ساله، دان جاڠن ڤوال كامو مڠهولوركن هرتا كامو ﴿ممبري رسواه﴾ كڤد 

دوسا،  نسي دڠن بربواتءااتاو مڠمبيل سبهاڬين دري هرتا مكران هندق مماكن  ٢حاكيم

 “.سالهڽي ءحال كامو مڠتاهواڤد

يتن جنايه رسواه اين سباڬايمان حديث ءتن بركاتوروت ممبري ڤريڠ ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلص، رسول اهلل ضي اهلل عنهر ةو هريرأبدرڤد  حمه اهلليڠ دروايتكن اوليه امام الترمذي ر
  : برسبدا

 َ ُ ل اشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ في اْلح هِ الر َّ  ْكمِ عََن رَُسوُل الل َّ
ملعنة ڤمبري رسواه دان ڤنريما رسواه دالم ڤنتڤن  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل ”مقصودڽ : 

 .“ كڤوتوسن

برداسركن كڤد حديث ترسبوت، جلس بهاوا اهلل سبحان وتعالى بوكن سهاج ممبري 

ڤاليڠ  .انچمن اونتوق ملعنة ڤمبري رسواه، ماله توروت مڠنچم اونتوق ملعنة ڤنريما رسواه

ن دالم بنتوق ڽات اتاو قڤركارا. ڤرتام، ڤمبرين اونتوق سوڬو دواتيدق، رسواه ترجادي دڠن 

 .كدوا، توجوان ڤمبري دان ڤنريما رسواه ؛برسليندوڠ
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 بن اهلل عبد كتيك قيصه منچريتاكن تله الموطأ كتاب ددالم اهللرحمه  كمال امام

 رسول. ايت ددايره كورما حاصيل منيالي اونتوق كخيبر وتوسكنأد ضي اهلل عنهر واحةر

 قوم اونتوق اروهڤس ؛دوا كڤد دبهاڬي ايت كورما حاصيل سوڤاي مموتوسكن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ي ضر رواحة بن عبداهلل كتيك. مسلمين قوم اونتوق الڬي اروهڤس يڠ دان سنديري يهودي

 دان ڤرهياسن ڤلباڬاي ممباوا داتڠ خيبر يهودي ٢اورڠ توڬسڽ، منجالنكن سداڠ اهلل عنه

 لبيه كامي كڤد بريله دان كامي ريڠنكنله اندا، اونتوق اين ڤرهياسن”:  كڤداڽ بركات

 :تڬس دڠن منجواب ضي اهلل عنهر رواحة بن عبداهلل “.اروهسڤ دري

 َ كُ  اليَهُودُ  ياَ مَعْشَر بْغََض خَلَْق الل  هُ ِإلَي َّ ، وَمَا ذَلَِك ِبحَامِلِي عَلَى ، والل  هِ ِإن َّ ِمَْن أ  ْم ل
ا لاَ نَأكُلَهَا هَا ُسحٌْت ، وَِإن َّ ا مَا عَرَْضتُمْ مِْن الرَْشوَة فَِإن َّ م َّ ِحيَْف عَلَيْكُْم ، فَأ  ْن أ  َ  .أ  ُ قَ ف وا : ال

َ بِ  َ ذَ ه َ ا ق ِ َّ  تِ ام   ضِ رْ الأ  وَ  اتِ اوَ مَ ال
 اكو ڤاليڠ يڠ اهلل مخلوق ميمڠ كاليان اهلل، دمي! يهودي ومق واهاي: ” برمقصود

 يڠ رسواه. نكالي ممبنچي لبيه ديريكو ممبواتكن جوسترو اين الكوكن نكالي يڠ اڤ. بنچي

 جواڤن مندڠر! مماكنڽ تيدق مسلمين قوم كامي دان حرام، بارڠ اداله ايت تاوركن نكالي

 .“ترڤليهارا لكك ماسيه بومي دان الڠيت لهياين سيكڤ كران :بركات ايت يهودي ترسبوت

 اهلل، درحمتي  يڠ جماعه  سيدڠ

 تيدق نفسو، برتوهنكن هيدوڤ كران اياله رسواه جنايه برالكوڽ سبب انتارا

 سسوڠڬوهڽ. ديري دالم حسانا صفة هيلڠڽ دان وتعالى هسبحان اهلل عذاب وتكنكتا

 اوليه دسبوت اي سهيڠڬاكن رسبن مسلم ڤريبادي ممبنتوق دالم ڤنتيڠ ساڠت حسانا صفة

 ةهرير بوأ درڤد حمه اهللر البخاري امام اوليه دروايتكن يڠ حديث ددالم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

 : ملسو هيلع هللا ىلص بڬيندا سبدا ،ضي اهلل عنهر

هُ يَرَاكَ  َك تَرَاهُ فَِإْن لَْم تَكُْن تَرَاهُ فَِإن َّ ن َّ هَ كَأ  ْن تَعْبُدَ الل َّ  أ 
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 كامو جك تتاڤي مليهتڽ، كامو اوله-سأوله اهلل مڽمبه كامو سسوڠڬوهڽ”:  برمقصود

 .“ كامو مليهت دي سسوڠڬوهڽ مك مليهتڽ، تيدق

 برمرواه، يڠ مشاركت سبواه ممبينا دالم ترس مروڤاكن اين حسانا صفة جوسترو،

 ستياڤ مراسا دڠن وتعالى هسبحان اهلل كڤد تاكوت راس منيمبولكن اكن اياڽ كران

 جوڬ دي ماله. ينءال اورڠ برسام اتاو برسأورڠن تيكك اد سام اوليهڽ، يأواسد ڤربواتنڽ

 ن،كروسق مالكوكن سڤرتي ترچال دان كجي ڤربواتن مالكوكن اونتوق تاكوت مراسا اكن

 .ينءال يڠ نيڬاتيف ڤربواتن دان كرجا، ڤونتيڠ رسواه، ڤنيڤوان،

 يبتكنقمڠ سبنرڽ رسواه جنايه دڠن ترليبت يڠ مريك بهاوا تيدق اتاوڤون سدر

 سهاج، ترتنتو اورڠ كڤد ترتومڤو نڬارا نءاككاي ڤمبهاڬين سڤرتي بوروق كسن ببراڤ

 واڠ سموا ايڠتله. مشاركت دالم كظاليمن برالكو برللواسا دان سيينفالا قدر منيڠكتكن

 دالم نءاكبهاڬي دان كسنڠن ممباوا تيدق حقيقتڽ حرام چارا دڠن دداڤتي يڠ نءاككاي

 ڤد نسيءام جيوا. اخيرة دان ددنيا نءاكچالك دان نءكسڠسارا ممباوا اكن تتاڤي هيدوڤ،

 حالل، تيدق يڠ سومبر دري دڤراوليه هرتا اڤابيال تتاڤي سوچي، يڠ سسواتو اداله اصلڽ

 ددالم وتعالى هسبحان اهلل امرن ايڠتله. جيوا ڤد كتنڠن ممبري داڤت اي موڠكين تيدق

 : 92 ايات نفالاأل سوره

 ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  

 دان اهلل مانها مڠخيانتي كامو جاڠنله! برايمان يڠ ٢اورڠ واهاي”:  برمقصود

 .“يءمڠتاهو كامو سداڠ كامو، ٢مانها مڠخيانتي كامو جاڠنله دان رسولڽ،

 درحمتي اهلل، مسلمين يڠ 

 : ن، انتاراڽنوڠي ببراڤ كسيمڤولڤد هاري اين، ماريله كيت ر همڠاخيري خطب

ليا، برامانه دان وينتڬريتي، براخالق مامشاركت برمرواه اداله مشاركت يڠ بر ڤرتام :

 .بنچيكن رسواه



جمعة هخطب                                                                                                                   برمرواه مشاركت ممبينا   

5 

 

ن دان قيءحسان سباڬاي ڤندوروڠ دالم مالكوكن كبااتانمكن دالم جيوا صفة  كدوا :

 .وهي كموڠكرنءمنجا

هن رسواه جاي ڤنچڬڤيهق سوروهن ٢جاديله مشاركت ڤريهاتين يڠ مڽوكوڠ اوسها كتيڬ :

 .مليسيا دالم ممبنترس جنايه رسواه

 :911ايات  ةوبدالم سوره التفرمان اهلل سبحان وتعالى د

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ې  ى    ى  ائ    ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې

 ائ     ەئ  ەئ  وئ           وئ  ۇئ  

 ،﴾ينتهكندڤر يڠ سڬاال اكن﴿ كامو لهبرعم﴾: محمد واهاي﴿ كاتاكنله ان”:  برمقصود

 كامو دان كناكرج كامو يڠ اڤ مليهت اكن برايمان يڠ ٢اورڠ سرتا رسولڽ دان اهلل مك

 يد كمودين ڽات، يڠ دان بيءغا يڠ ٢ڤركارا يءمڠتاهو يڠ﴾ اهلل﴿ كڤد نكدكمبالي اكن

 .“كناكرج تله كامو يڠ اڤ كامو كڤد منرڠكن

 َ ِن الْعَظِيِْم، وَنَفَع اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن اْلآيَاِت وَالذ ِكْرِ بَارَكَ الل  هُ لِْي وَل َكُْم بِالْقُرْأ  نِْي وَِإي َّ
 َ ْست قُوُْل قَوْلِْي هَذَا وَأ  مِيُْع الْعَلِيْمُ. أ  َّ ِ هُ هُوَ ال َل مِن ِْي وَمِنْكُْم تِلَاوَتَهُ ِإن َّ غْفِرُ الل  هَ اْلحَِكيِْم، وَتَقَب َّ

 ْ لِمِيْنَ وَال ِْ ُ ِ الْم ئِر َ لِْي وَل َكُْم وَلَِِا ْحيَاءِ مِْنهُْم الْعَظِيْم لِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت اْلأ  ِْ ُ م
ِحيْمُ. هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ ْموَاِت، فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ  وَاْلأ 
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 كدوا هخطب

 ْ ِ  دُ الحم ِ ل ْ  ب ِ رَ  ل  ه َ ال َ ع ِ ال َ الص َّ وَ  ،ينَ م ُ ل ِ َّ وَ  اة َ ال َ  امُ ل دِ  لىَ ع بِي ِ  نِ َسي ِدِنَا مُحَم َّ مِينِ الن َّ َ ، وَ اْلأ  َ ع ى ل
 ِ َ صْ أ  وَ هِ آل ِ ح ينَ  هِ اب اهِرِ َ  نْ مَ وَ  الط َّ ِ ت َ ب ُ ع ِ  مْ ه َ إِ  انٍ َِ حْ إِ ب َ ل  .ينِ الد ِ  مِ وْ ى ي

ْن  شْهَدُ أ  ُ أ  َ ِإلا َّ الل  ه ا ِإلٓه دًا عَبْدُهُ  ل َّ شْهَدُ أن َّ َسي ِدَنَا مُحَم َّ يَْك لَهُ، وَأ  َ شَرِ ُ لا وَْحدَه
 وَرَُسولُهُ.

ا م َّ َ بَعْدُ، فَيَا عِ  أ  قُوا الل  ه ِ بَادَ الل  هِ، اِت َّ ُ اعْ وَ  َحق َّ تُقَاتِه َ أ  لَم َ وا أن َّ الل  ه ِ م ، يمٍ ظِ مْرٍ عَ أ  رَكُْم ب

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

 ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

هُم َّ َصِل  عَلَى سَ  َلل َّ ٍد وَعَلَى ا ِ دِنَا مُحَم َّ بْرَاهِيْمَ آي ِ دِنَا ِإ يَْت عَلَى َسي ٍد َكمَا َصل َّ ِ دِنَا مُحَم َّ ِل َسي
ٍد وَعَلَى آوَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ بْرَاهِيْمَ وَبَارِْك عَلَى َسي ِ دِنَا ِإ ٍد َكمَا بَارَْكَت آِل َسي ِ دِنَا مُحَم َّ ِل َسي

بْرَاهِيْمَ وَ  ِ دِنَا ِإ َك حَمِيْدٌ َمجِيْدٌ.آعَلَى عَلَى َسي ِيْنَ ِإن َّ َم بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال ِ دِنَا ِإ  ِل َسي

اِشدِينَ  ُلُفَاءِ الر َّ هُم َّ عَِن اْلخ َ  نْ عَ وَ  وَاْرَض الل َّ ِ ب ْجمَعِينَ، ةِ ي َّ ق ِ أ  حَابَة ِ الت َّ  نِ عَ وَ  الص َّ ِ اب  ينَع
َ وَ  ِ ت ِ ي الت َّ عِ اب ِ اب ا وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحَِاٍن ِإلَى ينَ ع َ مَ  يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض عَن َّ ُ ع َ  مْ ه َ كْ ا أ  ي  مَ ر
َ كْ أ  الْ   .ينَ مِ ر

ْموَاِت. ْحيَاءِ مِْنهُْم وَالأ  لِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الأ  ِْ ُ لِمِينَ وَالم ِْ ُ هُم َّ اْغفِرْ لِلْم  الل َّ
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ي ِدْ  هُم َّ أ  ِ  الل َّ ِ دَوَاِم ب وْفِيِْق وَالْهِدَايَة ح َّ الت َّ لَامَةِ وَالص ِ َّ ِ َ دُولِي يڠ مَ ك باوه  نَا مَلِ كَةِ وَال ا ه
 ُ ُ الد ِيْن يڠ دڤرتوان اڬوڠسري ڤدوك بڬيندا ليا وم ، الُِلطَان عَبْدُ الل  ه رِعَايَة

تَعِيْن بالل  ه.  ِْ ْحمَد َشاه ال مُ بِْن المرحوم ُسلْطَان حَاِج أ   ال مُْصطَفَى بِالل  ه َشاه ا

َ كَذلَِك ك باوه وَ  َ دُولِي يڠ م ُ ه سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ،  لياوا م
يَةْ بِنِْت ال مَرُْحوْم ال مُتَوَك ِْل  (Tunku)تُونكو مِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَرِ حاجه عَزِيْزَةْ أ 

َاج.  عَلَى الل  ه ُسلْطَان ِإْسَكنْدَْر الح

ُ وَعُم َّ  ُ وَقَُضاتَه ُ وَوُزَرَاءَه هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَه ُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت الل َّ ُ وَرَعَايَاه الَه
اِحمِينَ.  ْرَحمَ الر َّ  بِرَْحمَتَِك يَا أ 

 َ َلَدَن هُم َّ اْجعَْل ب يَا ا الل َّ ً مُْطمَئِن ًّ مَالِيزِ ْمٍن اآمِنا ً رَخَاءً، دَارَ عَْدٍل وَِإيمَاٍن، وَأ  ، َسخَاء
لِمِينَ  ِْ ُ ئِرَ بِلَادِ الْ م مَاٍن، وََسا  .وَأ 

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

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

 ڠيڬولوڠن  سرتا رحمتيله  سالم واليه ڤرسكوتوانإماللوءي ڤوست ڤوڠوتن زكاة مجليس اڬام 

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

 ف دري بلڠڬو كميسكينن.اصناساتو لڠكه يڠ بركسن باڬي ملڤسكن 

 َ ن َب َّ ارِ ر نْيَا َحَِنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ َحَِنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن َّ ِنَا فِي الد ُ  .ا آت

 عِبَادَ الل  هِ،
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چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   ڎ  

الل  هَ الْعَظِيْمَ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ  فَاذْكُرُوا    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ
ُ مِنْ  لُوه ِ يَزِْدكُْم، وَاْسأ  ُ مَا  عَلَى نِعَمِه ُ يَعْلَم ْكبَرُ، وَالل  ه ِ أ  ُ الل  ه ِ يُعْطِكُْم وَلَذِكْر فَْضلِه

 تَْصنَعُونَ.

 


