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 مةو، اوڠڬولكن اةبركن رحميس

 9102 ةسمڤنا كرنيۏل رحم

 (ه0440 محرم 92/ م9102 سيڤتيمبر 92)

هِ، نَحْمَدُهُ وَنَْستَعِيْنُهُ وَنَْستَغْفِرُهُ وَنَتُوُْب ِإلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِالل  هِ مِْن شُرُْورِ أ   َمْدَ لِل َّ نْفُِسنَا وَمِْن ِإن َّ اْلح
 َ عْم ا مُْرِشدًا.َسي ِئَاِت أ   الِنَا، مَْن يَهْدِ الل  هُ فَهُوَ 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
ِ وََسل ِْم عَلَى نَبِي ِ  دٍ وَعَلَى آلِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن.َصل   نَا مُحَم َّ

كُْم تُْفلِحُ  ِتَْقوَى الل  هِ وََطاعَتِهِ لَعَل  َّ قُوْا الل  هَ، ُأْوِصيْكُْم وَنَْفسِْي ب ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل  هِ، اِت َّ م َّ  وْنَ.أ 

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ٹ  ڤ     ٹٿ  ٿ ٿ ٿ  ٹ   ٹ   ٺ  ٺ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ ٺ

 ڃ  ڃ  ڃ  چچ    ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

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

ڤد مڤونن كأمودهن اهلل سبحانه وتعالى ممبري رحمة دان ك-منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ. موده

 خيرة.ان هيدوڤ ددنيا هيڠڬ ءاكيت سرتا ممبري كبهاڬي

لياكن اوليه وإسالم اداله اڬام رحمة. منروسيڽ، اومت إسالم دڤندڠ تيڠڬي دان دم

يڠ سدڠ برلڠسوڠ اين، منبر  9102 ةكرنيۏل رحمبرسمڤنا دڠن  ،سموا مخلوق. جوسترو

 “مة.ووڠڬولكن ا، اةبركن رحميس” :تاجوقبر ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبه

 بربهاڬيا، جماعه يڠ  سيدڠ 
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لوكن ممرنسي ساڠت ءاددنيا اين، مسچارا فطرهڽ، دالم مڠهاروڠي كهيدوڤن 

 ڤتونجوق درڤد ڤنچيڤتا مريك. مك دڠن رحمتڽ، اهلل سبحانه وتعالى تله مڠوتوس ڤارا رسول

اخالق ي ءيڠ ممڤوڽا خيراتردسڤنجڠ زمان باڬي ممنوهي تونتوتن ايت. سباڬاي رسول 

يكن رساله إسالم كڤد اينكن ڤرانن يڠ ساڠت ڤنتيڠ دالم مڽمڤءمما ملسو هيلع هللا ىلص ، رسول اهللترڤوجي

يق تيدق اكن دتريما جك اي داتڠ درڤد ڤريبادي يڠ ء. اين كران اجرن يڠ بانسيءاماومت 

 :052 ايات عمران آل ةسوربوروق. جوسترو، اهلل سبحانه وتعالى برفرمان منروسي 

ليمڤه﴾ دري اهلل ﴿كڤدامو واهاي -ب رحمة ﴿يڠ مليمڤهمك دڠن سب”برمقصود: 

دان ڤڠيكوتمو﴾ دان كاالوله  ٢محمد﴾، اڠكاو تله برسيكڤ لمه لمبوت كڤد مريك ﴿صحابة

اڠكاو برسيكڤ كاسر دان كرس هاتي، تنتوله مريك الري دري كليليڠمو. اوليه ايت، 

ن ڤوهونكنله امڤون باڬي ي كسالهن يڠ مريك الكوكن ترهادڤمو﴾، داءمعافكنله مريك ﴿مڠنا

ن﴾ ايت، ءكدنيا ٢مريك، دان جوڬ برمشوارتله دڠن مريك دالم اوروسن ﴿ڤڤرڠن دان حال

كمودين اڤابيال اڠكاو تله برعزم ﴿سسوده برمشوارت، اونتوق ممبوات سسواتو﴾ مك برتوكلله 

 “ل كڤداڽ.يڠ برتوكَّ ٢ي اورڠهكڤد اهلل، سسوڠڬوهڽ اهلل مڠاسي

 ملسو هيلع هللا ىلص خالق نبي محمدامبركن تنتڠ ااهلل، ايات اين مڠڬه ري رحممنوروت الحسن البص
يڠ تيڠڬي دان لوهور سباڬاي اوتوسن اهلل سبحانه وتعالى. دمكينله بنتوق چونتوه يڠ اومت 

دان  ٢، كاتموليايت دڠن منظاهيركن ڤريبادي يڠ ءيكوتي درڤد نبي مريك، يادأإسالم ڤرلو 

ستياڤ مسلم ايت سباڬاي ايجين دان دوتا تيندقن يڠ سوڤن سنتون، ستروسڽ منجاديكن 

 رحمة اهلل سبحانه وتعالى كڤد سكالين عالم.

  دكاسيهي سكالين، حاضيرين جمعة يڠ 

ي ڤربواتن. ءايت حقيقتڽ برموال دري هاتي يڠ مورني دان دظاهيركن ماللو ةرحم

اڽ. يچاري ڤرچاكڤن دان توتور بءورڠ مسلم يڠ ڤاليڠ ڽات اداله ماللوأچرمينن ڤريبادي سس

هن يندأدالم بربيچارا اونتوق مڽيبركن ك ةساڠت مڠمبيل برت تنتڠ رحم ملسو هيلع هللا ىلصجوسترو، نبي 
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، ضي اهلل عنهر ةلحطبو أتله مروايتكن درڤد  حمه اهللمام مسلم راإسالم. دالم حال اين، 

  بلياو بركات:

ثُ  كُ  ِ نَتَحَد َّ فْنِيَة ا قُعُودًا بِاْلأ  هِ َصل َّ  ،ن َّ َاءَ رَُسوُل الل َّ َ فَج مَ ف هُ عَلَيْهِ وََسل َّ  ،قَامَ عَلَيْنَاى الل َّ
مَا قَعَْدنَا لِغَيْرِ  :فَقَالَ  عُدَاِت. فَقُلْنَا: ِإن َّ عُدَاِت، اْجتَنِبُوا َمجَالَِس الص ُ َجَالِِس الص ُ مَا ل َكُْم وَلِم

ا لَا ُث. قَاَل: ِإم َّ هَا ،مَا بَاٍس، قَعَْدنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَد َّ وا َحق َّ د ُ َ  فَأ  ل ماِم غَض ُ الْبَصَرِ وَرَد ُ الس َّ
 وَُحْسُن الْكَلمَاِم.
 ملسو هيلع هللا ىلصبوال دسواتو ڤركارڠن، اللو داتڠ رسول اهلل -ڤرنه كامي دودوق بربوال”برمقصود: 

وهيله ڤربواتن مليڤق ءمڠاڤ كامو مليڤق دجالنن؟ جاودين برسبدا: برديري كڤد كامي، كم

ين﴾، كامي دودوق ءمڽاكيتي ﴿اورڠ الكامي هاڽ دودوق دڠن تيدق جالنن. كامي بركات: د

جك بڬيتو، مك تونايكنله حق بوال. بڬيندا برسبدا الڬي: -يڠت دان بربوالادڠن ساليڠ ممڤر

  .“٢يقءتوندوقكن ڤندڠن، جوابله سالم، دان بربيچاراله يڠ با يتءجالنن، يا

يريڠ دڠن أينتركسي سماكين لواس سامودن ڤد هاري اين، چارا بر سدالم كونتيك

ركمبڠن تيكنولوڬي. ميديا ايليكترونيك دان عالم ماي منجادي ميديوم اينتركسي مشاركت ڤ

تمڤت عوام. جوسترو، سباڬاي سأورڠ -يڠ لبيه اوتام بربنديڠ ڤرتموان سچارا برسموك دتمڤت

يڠ اكن دڬوناكن دالم ڤرهوبوڠن  ٢مسلم، كيت برتڠڬوڠجواب برفيكير دان ممڤرهاتيكن كلمة

، كيت سام مسلم اتاو دڠن ڬولوڠن بوكن إسالم، سوڤاي دڠن رحمة اهللسهارين، سام اد س

 سموا مندكت كڤد ڤتونجوقڽ.

  درحمتي اهلل سكالين، مسلمين يڠ 

دالم مڠهادڤي رياليتي كهيدوڤن مشاركت مجموع دان بربيلڠ اڬام، اومت إسالم سچارا 

مسلم. دالم  نونيت سسام مسلم دان جوڬ ءينتركسي دڠن دوا كلومڤوك يااعمومڽ اكن بر

حال اين، اومت إسالم دتونتوت اونتوق برالكو عاديل دان سقسام دالم منونايكن حق كڤد 
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سموا ڤيهق سوڤاي تيدق برالكو ڤنيندسن دان كظاليمن سكاليڤون سديكيت. ڤرهاتيكنله 

 :8 ايات، ةدئالما ةفرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سور

ۓ  ڭ    ۓہ  ہھ  ھ ھ  ھ   ے  ے

ۉۉېې    ۅۋ ۅ  ۋۆۈۈٴۇ  ۆۇ ۇ  ڭ  ڭڭ

 ېې  

 ٢يمان، هندقله كامو سموا سنتياس منجادي اورڠايڠ بر ٢واهاي اورڠ”برمقصود: 

كالي كبنچين كامو -يڠ منڬقكن كعاديلن كران اهلل، الڬي منرڠكن كبنرن دان جاڠنله سكالي

برالكو  ترهادڤ سسواتو قوم ايت مندوروڠ كامو كڤد تيدق مالكوكن كعاديلن. هندقله كامو

كڤد  لهاعاديل ﴿كڤد سسياڤا جوا﴾ كران سيكڤ عاديل ايت لبيه همڤير كڤد تقوى دان برتقو

 “مندالم اكن اڤ يڠ كامو الكوكن.ي دڠن ءاهلل، سسوڠڬوهڽ اهلل مها مڠتاهو

اوسها منڬقكن كعاديلن اداله دتونتوت كڤد سموا الڤيسن مشاركت، اي تيدق ترحد 

يڠ سوكر دان برت سهيڠڬ اهلل  ن اي اداله سواتو توڬسيدق دنافيكهاڽ كڤد ڤميمڤين. ت

يتكنڽ دڠن تقوى. اونتوق مرياليساسيكنڽ، ستياڤ كيت هندقله ممڤرباڽق ءسبحانه وتعالى مڠا

وهي ءيق، ساليڠ برتولق انسور دان منجاءهوبوڠن دوا هاال، موجودكن كومونيكاسي يڠ با

 بوروق سڠك. 

 لياكن،ودم حاضيرين مسلمين يڠ 

ب مڠمبيل ڤلواڠ اونتوق مڽرو ينجوركن، خطأيڠ سدڠ د 9102 ةا كرنيۏل رحمبرسمڤن

 ٢سلوروه حاضيرين سوڤاي ممبريكن سوكوڠن دان مڠمبيل منفعة يڠ باڽق درڤد اكتيۏيتي

كيت نية اتس  ةدكيرا سباڬاي عباد اوسها اين مودهن-. مودهسوسوندتله يڠ  ٢دان ڤروڬرم

 .كڤد مشاركتإسالم  شعارمنيڠڬيكن  يه كيتڤر-جريهكران اهلل سبحانه وتعالى دان 

 لين،ادكاسيهي سك حاضيرين يڠ  سيدڠ 

 هاري اين اياله: هأمبيل درڤد خطبكسيمڤولن يڠ داڤت د
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 درڤد اهلل ةرحم اله ساتو نياليدان مروڤاكن س إسالمليا اداله تونتوتن وخالق مابر ڤرتام:

 .سبحانه وتعالى

بوكن سهاج  ةي دوتا دان ايجين دالم مڽيبركن رحماومت إسالم برتڠڬوڠجواب منجاد كدوا:

 سكليليڠ مريك.د بهكن كڤد سلوروه مخلوق نسيءما كڤد سسام

اومت إسالم دتونتوت اونتوق برالكو عاديل دان منونايكن حق سوڤاي تيدق برالكو  كتيڬ:

 سن.كظاليمن دان ڤنيند

 012 اياتنبياء، األ ةكيت حياتي فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سور٢ماريله سام

 :012هيڠڬ 

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ    ڱ      

ھ  ھ    ہں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہ   ںڱ

 ھ  ھ    ے     ے  ۓ  ۓ   

ينكن اونتوق ءله كامي مڠوتوسكن اڠكاو ﴿واهاي محمد﴾، مالادان تياد”برمقصود : 

ي ءكن كڤداكو ﴿مڠناو. كاتاكنله: سسوڠڬوهڽ يڠ دوحيمنجادي رحمة باڬي سكالين عالم

كه كامو ماهو منوروت اله توهن يڠ برصفة اسا، مك اداكتوهنن اياله﴾ بهاوا توهن كامو هاڽ

كن كڤداكو؟ سكيراڽ مريك برڤاليڠ ايڠكر مك كاتاكنله: اكو تله ممبريتاهو كڤد واڤ يڠ دوحي

اونتوق كيت برسام، دان اكو تيدق  كن كڤداكو﴾ دڠن كترڠن يڠ جلسوكامو ﴿اڤ يڠ دوحي

يڠكرن كامو ايت، سوده دكت اتاو أي سام اد ﴿بالسن بوروق﴾ يڠ دجنجيكن كران كءمڠتاهو

 “وه.ءماسيه جا

اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن اْلآيَاِت وَالذ ِكْرِ  ِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِْي وَِإي َّ بَارَكَ الل  هُ لِْي وَل َكُْم بِالْقُرْأ 
ْستَغْفِرُ الل   اْلحَِكيْمِ  قُوُْل قَوْلِْي هَذَا وَأ  مِيُْع الْعَلِيْمُ. أ  هُ هُوَ الس َّ َل مِن ِْي وَمِنْكُْم تِلمَاوَتَهُ ِإن َّ َ ، وَتَقَب َّ  ه
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 ُ ْحيَاءِ مِْنه ِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت اْلأ  ئِر َ لِْي وَل َكُْم وَلِسَا  مْ الْعَظِيْم
ِحيْمُ. هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ ْموَاِت، فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ  وَاْلأ 

 

كدوا هخطب

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

ْن  شْهَدُ أ  ُ أ  ا ِإلٓهَ ِإلا َّ الل  ه دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ. ل َّ شْهَدُ أن َّ َسي ِدَنَا مُحَم َّ يَْك لَهُ، وَأ   وَحْدَهُ لاَ شَرِ

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

 ِ َ الص َّ ب ِ سْ ت َّ الماةِ وَ ل َ يل َ ِم ع َ ل ِ ى ن َ هِ ال ْ 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 َّ َ 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

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

هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ  ْموَاِت.الل َّ ْحيَاءِ مِْنهُْم وَالأ   وَالمُْسلِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الأ 
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ي ِدْ  هُم َّ أ  ِ  الل َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ دَوَاِم ب لمَامَةِ الت َّ ةِ وَالس َّ ح َّ َ دُولِي يك باوه  نَا مَلِ كَوَالص ِ َ ڠ م ُ ه ليا وا م
ُ الد ِيْن ال مُْصطَفَ  يڠ دڤرتوان اڬوڠسري ڤدوك بڬيندا  ى ، السُلطَان عَبْدُ الل  ه رِعَايَة

بْنِ  ْحمَد َشاه ال مُْستَعِيْن بالل  ه.  المرحوم بِالل  ه َشاه ا  ُسلْطَان حَاِج أ 

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

َاج.  الل  ه ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح

 ِ الَهُ وَرَعَايَاهُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت ب هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَهُ وَوُزَرَاءَهُ وَقَُضاتَهُ وَعُم َّ َ الل َّ ْحمَتَِك ر
اِحمِينَ .  ْرَحمَ الر َّ  يَا أ 

 َ َلَدَن هُم َّ اْجعَْل ب يَا ا الل َّ مَاٍن، اآمِناً مُْطمَئِن ًّ مَالِيزِ ْمٍن وَأ  ، َسخَاءً رَخَاءً، دَارَ عَْدٍل وَِإيمَاٍن، وَأ 
ئِرَ بِلمَادِ الْ مُْسلِمِينَ   .وََسا

عِز َّ اْلِإْسلمَامَ وَالْمُْسلِمِيْنَ ،  هُم َّ أ  عْدَاءَ الد ِيِن وانْصُرْ مَْن نَصَرَ الد ِيَن، الل َّ عْدَاءَكَ أ  وَدَم ِْر أ 
عِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن.  وَاخْذُْل مَْن خَذََل الْمُْسلِمِيْنَ، وَأ 

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 

ارِ  نْيَا َحسَنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ َحسَنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن َّ ِنَا فِي الد ُ نَا آت َب َّ  .ر

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

   ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

ُ  فَاذْكُرُوا لُوه ِ يَزِْدكُْم، وَاْسأ  َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى نِعَمِه َ الْعَظِيْم ُ  الل  ه ِ ي عْطِكُْم مِْن فَْضلِه
ْكبَرُ، وَالل  هُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.  وَلَذِكْرُ الل  هِ أ 

 

 

 

 
 

 

 


