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 كوريودش كصيحتنڤڽاكيت دچڬه، 

 سياكسدرن كڤنتيڠن ايمونيس مڤينيك

 (ه0441 شوال 24/ م9102 جون 28)

َمْدَ لِل ّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنَْستَعِيْنُهُ وَنَْستَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ  ُ  ِإن َّ الح نَا وَمِْن ِإلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِالل ّٰهِ مِْن ش ِِ ُ نْف َن ُرُوِِ 
ا مُْرِشدًا. عْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ الل ّٰهُ فَهُوَ المُْهتَدِ وَمَْن يُْضلِْل فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي ًّ َن  َسي ِئَاِت 

ْن ل َّ  َن شْهَدُ  ُ هَ ِإل َّ ا ِإلَََٰن هُم َّ  ا الل ّٰه َلل َّ دًا عَبْدُهُ وََُِسوْلُهُ، ا ن َّ مُحَم َّ َن شْهَدُ  َن يَْك لَهُ، وَ وَحْدَهُ لَا شَُرِ
ِ وََسل ِمْ  دٍ وَعَلَى  َصل   د ِيِْن.لَى يَوِْم الإِ لِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ آعَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ

 ِ ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰه م َّ قُوْ َن ِ  ْوِصيْكُْم وَنَْفسِيْ َ   الل ّٰهَ، ا، اِت َّ ِتَْقوَى الل ّٰهِ وََطاعَت ُُونَ.ب ِ كُْم تُْفل  هِ لَعَلك َّ

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

 ی  جئ   حئ  مئ    ىئ  يئ  جب  حب  خب   

 حمتي اهلل،در جماعه يڠ  سيدڠ 

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

خيرة أيڠ برتقوى د ٢مودهن كيت سموا دبڠكيتكن دالم كالڠن اورڠ-مودهسڬاال الرڠنڽ. 

 كلق.

يندري إسالم سباڬاي اڬام يڠ رحمه منونتوت اڬر اومتڽ ممليهارا كصيحتن دان مڠه

 كوريودش كصيحتنڤڽاكيت دچڬه، ” :ڤد هاري اين اياله هڤڽاكيت. جوسترو، تاجوق خطب

.“ 

 بربهاڬيا، جماعه يڠ  سيدڠ 

دالم  .دتورونكن اونتوق ممليهارا اڬام، ڽاوا، عقل، هرتا دان كتورونن شريعة إسالم

اسڤيك ممليهارا ڽاوا، إسالم امت منيتيقبرتكن اومتڽ اڬر منجاڬ نعمت كصيحتن توبوه بادن 
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مانه درڤد اهلل سبحانه وتعالى اوتعالى. اي مروڤاكن سواتو  يڠ دكورنياكن اوليه اهلل سبحانه

د د ڤاكيت كڤد اهلل سبحانه وتعالى بر هڽ اياله اڬر كواليتي عبادهمباڽ. توجوان-كڤد همبا

  يق.ءتاهڤ يڠ تربا

اهلل  وهي ڤركارا يڠ ممبيناساكن ديري.ءاڬر منجا ڽمڠنجوركن اومت إسالمجوسترو، 

نسي ءينكن دسببكن ڤربواتن ماءكالي منيمڤاكن مصيبه مال-سبحانه وتعالى تيدق اكن سكالي

 يڠ 001 ات، ايهود ةفرمان اهلل سبحانه وتعالى منروسي سورمالكوكن كروسقن.  يڠ سوك

 سبب دڠن نڬري ٢مان ممبيناساكن هندق كالي-سكالي تيدق توهنمو دان ”برمقصود: 

 .“سنديري سسام نءكأدا يقيءممڤربا سنتياس مريك سالڬي ڤندودوقڽ، كظاليمن

 دكاسيهي سكالين، حاضيرين جمعة يڠ 

دڠن ڤلباڬاي ڤڽاكيت يڠ دهيدڤي دان تاهڤ كصيحتن ڤد هاري اين، راماي يڠ مڠلوه 

سرتا اكتيۏيتي سهارين تيدق داڤت  هن عبادءاسماكين منورون سهيڠڬ مڠڬڠڬو ڤلقسان

 قيءباله، إسالم مڠنجوركن اڬر اومتڽ منجالني كهيدوڤن يڠ ودالكوكن دڠن سمڤورنا. كران ايت

سرتا  يمبڠأبرخصية دان سملن ڬاي هيدوڤ صيحت، ڤڠمبيلن ماكنن يڠ عي ڤڠءماللو

  ن كبرسيهن ديري دان ڤرسكيترن.ءڤنجاڬا

ختيار منداڤتكن راوتن اڤابيال دتيمڤا ڤڽاكيت. اسالم جوڬ مڠنجوركن اومتڽ اڬر برإ

، بهاوا ضي اهلل عنهاهلل ر تله مروايتكن حديث درڤد جابر بن عبد حمه اهللمام مسلم رإ

 تله برسبدا: ملسو هيلع هللا ىلصنبي 

ِ دَاءٍ دَوَاء   هِ عَز َّ وَجَل َّ  .لِكُل  ََن بِِإْذِن الل َّ اءِ بَر ِصيَب دَوَاءُ الد َّ  َ  .فَِإذَا 

ستياڤ ڤڽاكيت ايت اد ڤناورڽ. مك اڤابيال سسواتو اوبت ايت سسواي ”مقصودڽ: 

 “وجل. زَّعدڠن ڤڽاكيت، سمبوهله اي دڠن ايذين اهلل 

باڬي بهاوا سنة  ةشارا، حديث اين مڠاندوڠي حمه اهللمام النووي رإمنوروت 

ورڠ ايت منچاري اوبت يڠ برسسواين باڬي مراوت ڤڽاكيتڽ. اين كران ڤڽاكيت تيدق أسس

اكن سمبوه سالڬي اوبت دان چارا راوتنڽ تيدق برسسواين. ڤركارا اين سچارا تيدق 
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دان  لڠسوڠ مروڤاكن سواتو تونتوتن كڤد اومت إسالم اونتوق سنتياس ممباڠونكن كاجين

 وبتن.اڤڽليديقن دالم بيدڠ ڤر

 درحمتي اهلل سكالين، مسلمين يڠ 

، نسيءاوبهن ڬاي هيدوڤ مايريڠ دڠن كڤستن دنيا تيكنولوڬي دان ڤرأخير اين، سامت

كيت سريڠ مندڠر بريتا ڤنولرن برباڬاي ڤڽاكيت برجڠكيت. اين ساڠت ممبيمبڠكن، اڤاته 

ڽ تيدق تين سكيراالڬي سبهاڬينڽ منداتڠكن كمضرتن يڠ دهشت سهيڠڬ ممباوا كڤد كما

  اول. يدچڬه در

دالم حال اين، إسالم سباڬاي اڬام رحمه تله ممڤركنلكن كونسيڤ ڤنچڬهن ڤڽاكيت. 

،  ضي اهلل عنهبي وقاص رأد بن عوايتكن حديث درڤد ستله مر حمه اهللمام البخاري رإ

 تله برسبدا: ملسو هيلع هللا ىلصبهاوا نبي 

ٌّ وَلَا ِسحْر   ،مَْن اْصطَبََح بِسَبِْع تَمَرَاِت عَجْوَةٍ  هُ ذَلَِك الْيَوْمَ سَم   .لَْم يَضُُر َّ

ڤد وقتو ڤاڬي، نسچاي دڠن  ةجوعسسياڤا يڠ مماكن توجوه بيجي تمر ”برمقصود: 

 “ري ايت اوليه راچون دان سيحير.كن ڤد هاتدمكين، دي تيدق اكن دمضر

حديث ترسبوت مڠاندوڠي ڤرينسيڤ ڤنتيڠ دالم ڤنچڬهن ڤڽاكيت يڠ كيت كنالي ڤد 

سي. دالم مڠهادڤي برباڬاي جنيس ڤڽاكيت خصوصڽ ڤڽاكيت اهاري اين سباڬاي ايمونيس

 نسي ممڤو اونتوق مڠهيندريءان منجاديكن ميوبتن مودابرجڠكيت، ڤركمبڠن تيكنولوڬي دالم ڤر

 ترسبوت. ٢ڤڽاكيت

 لياكن،ودم حاضيرين مسلمين يڠ 

 ڤڽيبرن ڤڽاكيت، نامونيق اكن مڠورڠكن ءن كصيحتن دان كبرسيهن يڠ لبيه باءڤنجاڬا

روسيس ساتو ڤ سي مروڤاكنالقكن سسواتو ڤڽاكيت. ايمونيسيماسيه بلوم منچوكوڤي اونتوق مڠ

سي ابرجڠكيت. ڤروڬرم ايمونيس ٢ممبري ۏكسين كڤد بايي برتوجوان اونتوق منچڬه ڤڽاكيت

 ٢ان دان دبريكن سچارا ڤرچوما كڤد كانق-0291ن دڤركنلكن ڤد اول تاهون ءاكبڠس

سي سباڬاي لڠكه اكيت دبريكن ايمونيس ٢نڬارا. اوليه ايت، اداله ڤنتيڠ اونتوق انقاورڬ
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ساڠت موده منداڤت جڠكيتن كران سيستم ايمون اتاو كتاهنن  ٢ڤنچڬهن. بايي دان كانق

ديري مريك ماسيه بلوم بركمبڠ سڤنوهڽ اونتوق مالون جڠكيتن. سهيڠڬ كيني، ايمونيسسي 

 09﴾ برتوجوان منچڬه KKMسي كمنترين كصيحتن مليسيا ﴿ادباوه ڤروڬرم ايمونيس ٢كانق

  ن.ءاجنيس ڤڽاكيت. ڤرخدمتن اين دبري ڤرچوما دسلوروه كلينيك كصيحتن كراج

، باتوق كوكول، Hepatitis B ،Difteriaنتارا ڤڽاكيت ترسبوت اداله باتوق كريڠ، أد

Influenza B،دان ، چمڤق، بڬوق Rubella اونتوق مريك دبريكن . لنترن ايت، اداله ڤنتيڠ

ن ۏكسين يڠ تله دتتڤكن باڬي منداڤتكن ڤرليندوڠن دان قن مڠيكوت جدوال سونتيقسونتي

 هن اوڤتيموم.ڤنچڬ

ي ءي اوتوت اتاو باوه كوليت اتاو ماللوءماللو سونتيقنايمونيسسي بوليه دبري سچارا 

ڤرتاهنن،  ليمولوت. ڤمبرين ۏكسين ممبنتو مڠواتكن سيستم ايمون مريك دڠن مرڠسڠ س

سي يڠ مڠنچم ڽاوا. مك، اداله استروسڽ مليندوڠي مريك درڤد كموڠكينن برالكوڽ كومڤليك

 مڠيكوت جدوال يڠ تله دتتڤكن.سي ادبري ايمونيس ٢وركن اڬر كانقشساڠت د

ڤڠمبيلن ۏكسين اين ساڠت ڤنتيڠ اونتوق ممستيكن ديري دليندوڠي دري جڠكيتن 

ۏكسين. اڤابيال سبهاڬين بسر دري كيت تله دليندوڠي سسواتو ڤڽاكيت يڠ بوليه دچڬه دڠن 

وس ۏير اتاو سي يڠ تيڠڬي، مك بكتيرياادري ڤڽاكيت چڬهن ۏكسين دڠن ليڤوتن ايمونيس

‘ قايمونيتي كلومڤو’ورڠ يڠ بوليه دجڠكيتي. اين دڤڠڬيل سباڬاي أاكن سوكر منچاري سس

 ٢سي سڤرتي كانقاايمونيس يڠ اكن مليندوڠي سبهاڬين كچيل مريك يڠ تيدق سسواي منريما

ام كيت ليندوڠي يڠ مڠهيدڤ باره. ڤنچڬهن ڤڽاكيت اداله تڠڬوڠجواب كيت برسام. برس

 اورڠ يڠ ترسايڠ.

 دكاسيهي سكالين، حاضيرين يڠ  سيدڠ 

 كهيدوڤن دچڬه، داڤت ڤڽاكيت بيالاڤ. تمراو درڤد يقءبا لبيه سميمڠڽ منچڬه

 ڤارا مڠيڠتكن جوڬ برمن ايت، ڤد دالم. سمڤورنا دان يقءبا لبيه منجادي اكن نسيءما

 ،رياء سڤرتي ايمان مروسقكن يڠ هاتي ٢ڤڽاكيت جوڬ مڠهيندري اونتوق سكالين جماعه
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 سباڬاي اوڠڬول يڠ ڤريبادي ممبنتوق داڤت كيت سموڬ. سباڬايڽ دان سومبوڠ دڠكي،

 .سبنر يڠ مؤمين

 هاري اين اياله: هكسيمڤولن يڠ داڤت دأمبيل درڤد خطب

كيت سباڬاي اومت إسالم برتڠڬوڠجواب منجاڬ كصيحتن سباڬاي تندا شكور  ڤرتام:

 وتعالى اين. مانه ڤمبرين اهلل سبحانهاترهادڤ 

 ختيار منچاري اوبت اتاو ڤناور كتيك دتيمڤا ڤڽاكيت.اإسالم مڠنجوركن اومتڽ اڬر بر كدوا:

دان  درڤد منيمڤا ديريسي اونتوق منچڬه ڤڽاكيت اكيت هندقله مڠمبيل ايمونيس كتيڬ:

  منولر دالم كالڠن مشاركت.

 38 ةنبياء، اياأل ةكيت حياتي فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سور ٢ماريله سام

 :34هيڠڬ 

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤڤ   

ڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ     ڃ  چ    ڄڤڦ  ڦ   ڦ   ڦ

 چچ   

وهنڽ مرايو كڤد ت ءڤريستيوا﴾ نبي ايوب، كتيك دي بردعادان ﴿سبوتكنله ” برمقصود: 

ني درڤد ادڠن بركات: سسوڠڬوهڽ اكو دتيمڤا ڤڽاكيت، سدڠ اڠكاوله سهاج يڠ لبيه مڠاسيه

ڤرموهوننڽ، اللو كامي هاڤوسكن  ءين﴾ يڠ مڠاسيهاني. مك كامي ڤركننكن دعاءسڬاال ﴿يڠ ال

ڽ، دڠن سڬندا الڬي رامايڽ، اكلوارڬڽ، سرتا كامي كورنياكن كڤداڽ اڤڽاكيت يڠ منيمڤ

يڠ طاعة كڤد  ٢يڠتن باڬي اورڠاسباڬاي سواتو رحمة دري كامي دان سباڬاي ساتو ڤر

 “يق﴾.ءكامي ﴿سوڤاي برصبر دان منداڤت بالسن با

 ِ اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن اْلآيَاِت وَالذ ِكْرِ  يبَاَِكَ الل ّٰهُ ل وَلكَكُْم بِالقُرْءَاِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِْى وَِإي َّ
َل مِن ِ  ِ  ياْلحَِكيِْم، وَتَقَب َّ قُوُْل قَوْل َن مِيُْع الْعَلِيمُ.  َّ ِ هُ هُوَ ال ْستَغْفِرُ الل ّٰهَ  يوَمِنْكُْم تِلاَوَتَهُ، ِإن َّ َن هَذَا وَ
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 ِ ُ  يالْعَظِيْمَ ل ه لِمَاِت، وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت، فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ ِْ ُ لِمِيْنَ وَالْم ِْ ُ ئِرِ الْم  وَلكَكُْم، وَلَِِا
ِحيْمُ.  هُوَ الْغَفُوُِْ الر َّ

 
 
 

كدوا هخطب

 ْ ِ  دُ الحم ِ ل َ  ل ّٰه ْ  ب ِ ِ َ ال َ ع ِ ال َ الص َّ وَ  ،ينَ م ُ ل ِ َّ وَ  اة َ ال ُ ل َ  ام دِ  لىَ ع مِي نِ َسي ِدِنَا مُحَم َّ بِي ِ اْلأن َ ، وَ نِ الن َّ َ ع ِ ل هِ ى آل
َ صْ َن وَ  ِ 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  َ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 َّ ُ اعْ وَ  َحق َّ تُقَاتِه َن لَم َ وا َن َّ الل ّٰهَ  ِ م َ َن ، يمٍ ظِ رٍ عَ مْ أن رَكُْم ب رَكُْم م

 ِ َ الص َّ ب ِ ِْ ت َّ الاةِ وَ ل َ يل َ ِم ع َ ل ِ ى ن َ هِ الكْ ي ِ ب ُ تَعَالَى:يمِ رِ ك 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 َّ َ وَبَاِِْك عَلَى َسي بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ َِْكَت عَلَى سَ آَسي َا بَا دٍ َكم ِ دِنَا مُحَم َّ ِ دِنَا ِل َسي ي

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

اِشدِينَ  ُلُفَاءِ الر َّ هُم َّ عَِن اْلخ َِْض الل َّ َ  نْ عَ وَ  وَا ِ ب ْجمَعِينَ، ةِ ي َّ ق َن حَابَةِ  ِ ت َّ ال نِ عَ  وَ  الص َّ ِ اب َ وَ  ينَ ع ِ ت ي عِ اب
ِ الت َّ  ِ اب اوَمَْن  ينَ ع َِْض عَن َّ َ مَ  تَبِعَهُْم بِِإْحَِاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَا ُ ع َ  مْ ه َن ي َ كْ ا  َ كْ أن الْ  مَ ر  .ينَ مِ ر
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ْموَاِت. ْحيَاءِ مِْنهُْم وَالأن لِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الأن ِْ ُ لِمِينَ وَالم ِْ ُ هُم َّ اْغفِرْ لِلْم  الل َّ

ي ِدْ  َن هُم َّ  ِ  الل َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ دَوَاِم ب لَامَةِ الت َّ َّ ِ ةِ وَال ح َّ َ دُولِي يككباوه  نَاكمَلِككَوَالص ِ َ ڠ م ُ ه ليا وا م
ُ الد ِيْن الكمُْصطَفَ  يڠ دڤرتوان اڬوڠسُري ڤدوك بڬيندا  ى ، الُِلطَان عَبْدُ الل ّٰه ِِعَايَة

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

َ كَذلَِك ككباوه وَ  َ دُولِي يڠ م ُ ه سُري ڤدوك بڬيندا ِاج ڤرمايسوِي اڬوڠ،  لياوا م
يَةْ بِنِْت الكمَرُْحوْم الكمُتَوَك ِْل عَلَى  (Tunku)تُونكو مِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَِِ َن حاجه عَزِيْزَةْ 

َاج. ِْ الح  الل ّٰه ُسلْطَان ِإْسكَنْدَ

 ِ الَهُ وََِعَايَاهُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت ب هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَهُ وَوُزََِاءَهُ وَقَُضاتَهُ وَعُم َّ َ الل َّ ْحمَتَِك ر
اِحمِينَ .  َِْحمَ الر َّ َن  يَا 

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

لِمِيْنَ ،  ِْ ُ عِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْم َن هُم َّ  عْدَاءَ الد ِيِن وانْصُُرْ مَْن نَصَُرَ الد ِيَن، الل َّ َن  َ عْدَاءَك َن وَدَم ِْر 
عِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن. َن لِمِيْنَ، وَ ِْ ُ  وَاخْذُْل مَْن خَذََل الْم

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

ڬولوڠن  سرتا رحمتيله  سالم واليه ڤرسكوتوانإاة مجليس اڬام ماللوءي ڤوست ڤوڠوتن زك

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

 كميسكينن. بلڠڬوف دري اصناسباڬاي ساتو لڠكه يڠ بركسن باڬي ملڤسكن 

 

نْيَا َحَِنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ  ِنَا فِي الد   نَا آت َب َّ اِِ ِ  .َحَِنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن َّ
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 عِبَادَ الل ّٰهِ،

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   ڎ  

    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

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

 
 

 


