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 بهاڬيا دأخيرة سجهترا ددنيا،

 (ه1441 األخيرربيع  9/ م9112 دسيمبر 6) 

 ُ َمْدَ لِل ّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنَْستَعِيْنُهُ وَنَْستَغْفِرُهُ وَنَتُوُب ِإلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِالل ّٰهِ مِْن شُرُورِ َأنْف  مِنْ ِسنَا وَ ِإن َّ الح
ا مُْرِشدًا.َسي ِئَاِت َأعْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ ا  لل ّٰهُ فَهُوَ المُْهتَدِ وَمَْن يُْضلِْل فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي ًّ

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

قُوْا الل ّٰهَ،  ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰهِ، اِت َّ ِتَْقوَى الل ّٰهِ وََطاعَتِهِ لَعَل  َّ أ  َأم َّ  كُْم تُْفلُِوونَ.ْوِصيْكُْم وَنَْفسِْي ب

 ڃ ڃ ڃ چ چ

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

 ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں   ڳڳ

  درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

ه سوڠڬو-ن كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن برسوڠڬوهءاماريله كيت ممڤرتيڠكتكن كتقو

ستقامة منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ. سموڬ كيت سنتياس املقساناكن سڬاال سوروهنڽ دان بر

 خيرة كلق.أدڠن ڬنجرن شرڬ ددليمڤهي رحمة اهلل سبحانه وتعالى ددنيا دان دكورنياكن 

ن. جوسترو، قيءڤرنكاحن اداله تونتوتن إسالم يڠ مڠاندوڠي ڤلباڬاي حكمه دان كبا

 “.بهاڬيا دأخيرة سجهترا ددنيا، ” :ڤد هاري اين اياله هتاجوق خطب

 بربهاڬيا، جماعه يڠ  سيدڠ 

 دوڤن اونتوق هيءنسي دأنوڬرهكن ڤراساءان، ستياڤ مءاسوده منجادي فطره ڤنچيڤت

وتكن ءله يڠ ممڤرتايبرڤاسڠن دالم منجالني كهيدوڤن. سجاره جوڬ ممبوقتيكن بهاوا فطره اين

ن چينتا دان كاسيه سايڠ دري هاتي ء. ڤراساالمسال اعليه ءواحهوبوڠن انتارا آدم دان 
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دان انق ڤرمڤوان نبي  المسعليه ال نتارا نبي موسىأي دءاضين چينتا يڠ درءمنجادي ڤرموال

ن چينتا سجاتي نبي ء، بڬيتو جوڬ دري هاتي جواله يڠ مماهت كستياالمسه العليشعيب 

 يڠ دكنڠ سڤنجڠ زمان. ضي اهلل عنهار ةجيترهادڤ سيدتنا خد ملسو هيلع هللا ىلصمحمد 

 كن ايكتن ڤركهويننتدالم ممنوهي فطره ترسبوت، إسالم سباڬاي اڬام رحمة تله منشريع

مڠحاللكن هوبوڠن ڤاسڠن لالكي له جالن يڠ ييڠ دتتڤكن. اين ٢كڤد اومت إسالم دڠن شرط

 :29 ةالنور، اي ةنسي. فرمان اهلل ددالم سورءادان ڤرمڤوان منڤتي فطره م

پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٺٺ

بوجڠ ﴿لالكي دان ڤرمڤوان﴾ دري كالڠن كامو، دان  ٢دان كهوينكنله اورڠ”: برمقصود

مو، لالكي دان ڤرمڤوان. جك مريك ميسكين، اهلل اكن كا ٢يڠ صالح دري همبا ٢اورڠ

ڽ دان ليمڤه تن كڤد مريك دري ليمڤه كورنياڽ كران اهلل مها لواس ﴿رحمءاممبريكن ككاي

 “ي.ءكورنياڽ﴾، الڬي مها مڠتاهو

 نءنسان دالم ڤراسااي ڤركهوينن بوكن سهاج مڽاتوكن دوا ءهوبوڠن يڠ ترجالين ماللو

ين ممنوهي ءليا. سالوتوكن دوا كلوارڬ اتس توجوان يڠ ساڠت مكاسيه سايڠ بهكن جوڬ مڽا

دان  ةيڠينن سچارا الهيريه، سچارا روحانيڽ جوڬ اداله سواتو بنتوق عبادأكڤرلوان دان ك

 ةبدين ديري كڤد اهلل سبحانه وتعالى. اهلل سبحانه وتعالى تله برفرمان منروسي سورعڤڠ

 :91 ةالروم، اي

ک  گ  گ  گ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک 

 ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں   ڳگ  ڳ

نڽ دان رحمتڽ، بهاوا دي ءايڠ ممبوقتيكن ككواس ٢نتارا تنداادان ”برمقصود: 

دري جنيس كامو سنديري، سوڤاي  ٢منچيڤتاكن اونتوق كامو ﴿واهاي قوم لالكي﴾، استري

ي استري﴾ نتارا كامو ﴿سواماكامو برسنڠ هاتي دان هيدوڤ مسرا دڠنڽ، دان دجاديكنڽ 
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 ٢ن كاسيه سايڠ دان بلس كاسيهن. سسوڠڬوهڽ يڠ دمكين ايت مڠاندوڠي كترڠنءڤراسا

 “يڠ برفيكير. ٢﴿يڠ منيمبولكن كسدرن﴾ باڬي اورڠ

ددالم سبواه  ملسو هيلع هللا ىلصإسالم ساڠت مڠڬالقكن ڤركهوينن سڤرتيمان سارنن رسول اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلص، رسول اهلل نهضي اهلل عود رعاهلل درڤد عبداهلل بن مسه حديث رواية البخاري رحم
 برسبدا :

بَابِ  َ الش َّ َ  مِنْكُمُ  اْستَطَاعَ  مَنِ  ،يَا مَعْشَر جْ  ،الْبَاءَة ُ  .فَلْيَتَزَو َّ ه  ،َأغَض   لِلْبَصَرِ  فَِإن َّ
وْمِ  .وََأْحَصُن لِلْفَرْجِ  هُ لَهُ وِجَاء   ،وَمَْن لَْم يَْستَطِْع فَعَلَيْهِ بِالص َّ  .فَِإن َّ

ي دسسياڤا يڠ ممڤو اونتوق برومه تڠڬ، مك هندقله واهاي ڤارا ڤمودا، ”: برمقصود

رمتنڽ. سسياڤا يڠ تيدق حبركهوين، كران ڤركهوينن اكن منوندوقكن ڤندڠن دان ممليهارا ك

 “تڽ﴾.ي برڤواسا، كران ڤواسا ايت منجادي ڤريساي باڬي ديريڽ ﴿شهودممڤو، مك هندقله 

بينتيڠ اونتوق ممليهارا مرواه ن ڤركهوينن دالم إسالم. اي منجادي قلياڽ كدودووالڠكه م

 ن.ءيڠ مڠاجق كڤد ڤرزنا ةنسي دان جالن كلوار دري نفسو شهوءاديري م

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

ي ڤلباڬاي حكمه يڠ ساڠت بسر كڤد ءسسوڠڬوهڽ ڤرنكاحن دالم إسالم ممڤوڽا

 نسي، انتاراڽ اياله:ءام

 ترماسوق اينسي. ءاڤرنكاحن داڤت ممليهارا كتورونن دان ڤركمبڠن ڬينراسي مڤرتام : 

اومت إسالم بوكن سهاج  .ڽاوا دان كتورونن اڬام، نءاڤمليهار اسڤيك دالم ةالشريع دصمقا

ملكن كهيدوڤن عال شريعة اهلل، مڠيسماكين برتمبه بهكن اكن الهيرله ڬينراسي يڠ اكن ممب

 مي.م سبنر دان ممعموركن بومسل

دان مڠهيندركن ديري  ةڤرنكاحن داڤت ممليهارا مرواه ديري، منوندوقكن نفسو شهوكدوا: 

 دان سباڬايڽ.زنا  ،ةخلودرڤد ڤربواتن حرام سڤرتي 

ت وتن كاسيه سايڠ داڤءڤرنكاحن داڤت موجودكن كتنڠن دان كتنترامن جيوا. اڤابيال تاكتيڬ: 

ا ر دالم جيوينڠن دان كنتنترامن اكن حاضنتارا سوامي دان استري، سوده تنتو كتادڤوڤوق 
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وڤن برومهتڠڬ يڠ كهيد ٢نءله يڠ منجادي كقواتن كڤد مريك دالم مندڤني دوڬايمريك. اين

 ڤنوه دڠن چابرن.

ڤلينكن ديري اومت يسيكڤ برتڠڬوڠجواب دان منديس قڤرنكاحن داڤت مموڤومڤت: أك

توڬس دان تڠڬوڠجواب يڠ  إسالم. دالم كهيدوڤن برومهتڠڬ، ستياڤ ڤاسڠن اكن مميكول

دان رحمة درڤد اهلل سبحانه وتعالى.  ةدََّوبرت سوڤاي كلوارڬ يڠ دبينا اكن تروس دليمڤهي َم

يڠ اكن دڤيكول  ٢ورڠ يڠ ايڠين منديريكن رومه تڠڬ مستيله ممهمي ببننأجوسترو، سس

 سياڤكن ديري دڠن علمو رومهتڠڬ.دسمڤيڠ ممڤر

 درحمتي اهلل،  جماعه يڠ سيدڠ 

لقكن برالكو كرتقن دالم ييمان دان تقوى داڤت مڠامه تڠڬ يڠ دبينا اتس داسر رو

رسول  ةهوبوڠن. ستياڤ ڤاسڠن مستيله مماتوهي ڤرينته اهلل سبحانه وتعالى دان مڠيكوتي سن

وليه شرڬ دنيا. جوسترو، سبلوم كڬربڠ ادالم كهيدوڤن برومه تڠڬ اونتوق ممڤر ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

دوه ڤرلو دبري ڤرهاتين كران كسيلڤن ممبوات ڤيليهن بوليه ڤركهوينن، اسڤيك ڤميليهن جو

دالم كالڠن ڬينراسي  مڠوندڠ مسئله دكمودين هاري. سيناريو ماس كيني منونجوقكن راماي

ن دان ڤڠكت ملبيهي اڬام. باڬايمان قمر مميليه فكتور كلوارڬ، هرتا بندا، كچنتيمودا لبيه ڬ

 ممندو كهيدوڤن مڠيكوت شريعة؟تنڤا اڬام يڠ  ةهندق ممبينا كلوارڬ سكين

ن دالم ڤمبنتوقن كلوارڬ مسلم يڠ اكن مالهيركن ءايڠتله بهاوا ڤركهوينن اداله ڤرموال

 ايكتن. نڬارا دان ن دمي اڬاماربقڬينراسي يڠ طاعة كڤد تونتوتن شريعة ماله برسديا بر

 ونتوقا رحمة ڬاڬسن درڤد سباهاڬين منجادي يڠ ةسكين كلوارڬ اساس اداله ڤركهوينن

 .سايڠ-بركاسيه ساليڠ دان هرموني ڤادو،-برساتو مشاركت ممبنتوق

 درحمتي اهلل، عه يڠ جما سيدڠ 

 هاري اين اياله: هكسيمڤولن يڠ داڤت دأمبيل درڤد خطب

ن چينتا دان كاسيه سايڠ كڤد ڤاسڠن اداله نالوري دان فطره يڠ دأنوڬرهكن ءڤراساڤرتام: 

 ياڤ همباڽ.اوليه اهلل سبحانه وتعالى كڤد ست
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 جوڬ اي. الشريعة دصمقا دالم ڽاوا دان كتورونن اڬام، ممليهارا داڤت ڤركهويننكدوا: 

 .معصية كڤد مڠاجق يڠ شهوات نفسو درڤد بينتيڠ منجادي دان نسيءام مرواه ممليهارا

 ةرحم ڬاڬسن درڤد سباهاڬين منجادي يڠ ةسكين كلوارڬ اساس اداله ڤركهوينن كتيڬ:

 .سايڠ-بركاسيه ساليڠ دان هرموني ڤادو،-برساتو شاركتم ممبنتوق اونتوق

 42 ةت، اياريذاال ةدالم سوردكيت حياتي فرمان اهلل سبحانه وتعالى ٢ماريله سام

 :11هيڠڬ 

 ڃ ڃ ڃ چ چ

خب  مب   ىب  يب    جت    حبىئ  ی  ی  ی  ی   جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ    جب

  يث  حج  مج  جح  مح  جخ  ىثحت   خت  مت  ىت  يت  جث  مث

جنيس كامي چيڤتاكن برڤاسڠن، سوڤاي كامو مڠيڠتي  ٢ياڤدان ت”برمقصود : 

مك سڬراله كاتاكنله واهاي محمد كڤد مريك﴾: ن كامي دان منتوحيدكن كامي﴾. ﴿ءا﴿ككواس

وتوسكن اهلل كڤد كامو، أكامو كمبالي كڤد اهلل ﴿دڠن برتوبة دان طاعة﴾، سسوڠڬوهڽ اكو د

ين برسام اهلل ﴿دالم ءتوهن يڠ ال سباڬاي ڤمبري امرن يڠ ڽات. دان جاڠنله كامو اداكن

وتوس اوليه اهلل كڤد كامو سباڬاي ڤمبري امرن يڠ أن كامو﴾، سسوڠڬوهڽ اكو دءاكڤرچاي

 “ڽات.

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

ِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت الَأْحيَاءِ مِْنهُمْ  ئِر َ لِْي وَل َكُْم وَلِسَا  الْعَظِيْم
 َ ِحيْمُ.وَالَأْموَات، ف هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ  اْستَغْفِرُْوهُ ِ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 َّ َ الن َّ ى آلِهِ نِ، وَعَل
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  ِ الْ كَر ْ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 حَمِيْد  َمجِيْد .آِإ َم بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال ِ دِنَا ِإ  ِل َسي

اِشدِيَن وَ  ُلُفَاءِ الر َّ هُم َّ عَِن اْلخ ةِ وَاْرَض الل َّ حَابَةِ َأْجمَعِينَ،  عَْن بَقِي َّ ابِعِينَ وَاَابِيِ  وَ عَِن الت َّ الص َّ
ابِعِينَ  َ  الت َّ اوَمَْن ت ِ  بِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض عَن َّ  .ينَ مَعَهُْم يَا َأكْرَمَ اْلَأكْرَم

هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ وَالمُْسلِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الَأْحيَاءِ مِْنهُْم وَالَأْموَاِت.  الل َّ

هُم َّ َأي ِْد بِدَوَاِم  ُ الل َّ لَامَةِ مَلِ كَ نَا ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م ةِ وَالس َّ ح َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَالص ِ ليا والت َّ
ُ الد ِيْن ال مُْصطَفَى  سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ، السُلطَان عَبْدُ الل ّٰه رِعَايَة

بْنِ   الل ّٰه. ُسلْطَان حَاِج َأْحمَد َشاه ال مُْستَعِيْن ب المرحوم بِالل ّٰه َشاه ا
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 ُ ليا سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ، ووَكَذلَِك ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م
يَةْ بِنِْت ال مَرُْحوْم ال مُتَوَك ِْل عَلَى  (Tunku)تُونكو حاجه عَزِيْزَةْ َأمِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَرِ

َاج.  الل ّٰه ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح

 َ الَهُ وَرَعَايَاهُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت بِر هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَهُ وَوُزَرَاءَهُ وَقَُضاتَهُ وَعُم َّ مَتَِك حْ الل َّ
اِحمِينَ .   يَا َأْرَحمَ الر َّ

َلَدَنَا  هُم َّ اْجعَْل ب يَا الل َّ ا، َسخَاءً رَخَاءً، دَارَ عَْدٍل مَالِيزِ  وَِإيمَاٍن، وََأْمٍن وََأمَاٍن،آمِناً مُْطمَئِن ًّ
ئِرَ بِلَادِ الْ مُْسلِمِينَ.  وََسا

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

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

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

دالم مڠاڬيهكن زكاة دواليه ڤرسكوتوان  MAIWPيڠ منونايكن زكاة. جاديكنله اوسها 

 كميسكينن. بلڠڬوي ساتو لڠكه يڠ بركسن باڬي ملڤسكن اصناف دري سباڬا

 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 


