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 ، هيندري ڤرموسوهن سوبوركن كاسيه سايڠ

 (ه3443 محرم 31/ م9132 سيڤتيمبر 31)

 

هِ، نَحْمَدُهُ وَنَْستَعِيْنُهُ وَنَْستَغْفِرُهُ وَنَتُوُْب ِإلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِالل  هِ مِْن شُرُْورِ أ   َمْدَ لِل َّ نْفُِسنَا وَمِْن ِإن َّ اْلح
عْمَالِنَا، مَنْ  ا مُْرِشدًا. َسي ِئَاِت أ   يَهْدِ الل  هُ فَهُوَ الْمُْهتَدِ وَمَْن يُْضلِْل فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي ًّ

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

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 

 ک  ک  گ         گ  گ       گ  

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ   سيدڠ

ن كڤد اهلل سبحانه ءاين، ماريله كيت ممڤرتڬوهكن كتقواڤد هاري يڠ ڤنوه كبركتن 

وهي سڬاال الرڠنڽ. سسوڠڬوهڽ اورڠ يڠ ءوتعالى دڠن منونايكن ستياڤ ڤرينتهڽ دان منجا

مودهن كيت -خيرة. مودهأن هيدوڤ ددنيا هيڠڬ ءاوليه كبهاڬيابرتقوى ڤستي اكن ممڤر٢بنر

 سايڠ اهلل سبحانه وتعالى.-ترڬولوڠ دالم كالڠن مريك دان دليمڤهي دڠن رحمة سرتا كاسيه

كهرمونين دالم كهيدوڤن  يكاسيه سايڠ اداله اساس يڠ ڤاليڠ ڤنتيڠ اونتوق مڠڬاڤا

يڠ ڤد هاري اين ارا منبر ماريله كيت مڠحياتي بيچ برمشاركت دان برنڬارا. جوسترو،

  للعالمين برسمڤنا ميڠڬو رحمًة “، هيندري ڤرموسوهن ايڠن كاسيه سسوبورك” :تاجوقبر

انتارابڠسا  انجورن مجليس اڬام إسالم واليه ڤرسكوتوان دڠن كرجاسام يونيۏرسيتي إسالم

 مليسيا.
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 بربهاڬيا، جماعه يڠ  سيدڠ 

اوليه  باواإسالم اداله اڬام يڠ ممباوا رحمة كڤد سلوروه عالم. انتارا بنتوق رحمة يڠ د

ن كاسيه سايڠ سسام مخلوق. جوسترو، سموا اوروسن ءياله سيكڤ دان ڤراساإسالم ا

 ، إسالم منونتوتنسيءمايتن هوبوڠن كڤد اهلل سبحانه وتعالى اتاو سسام ءسام اد بركا نسيءما

 اتالقصص، اي ةملكن سيكڤ بركاسيه سايڠ. فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورعاومتڽ مڠ

77: 

ال ان يڠ تله دكورنياكن اهلل كڤدامو اكن ڤهءادڠن هرتا ككاي دان تونتوتله”برمقصود: 

خيرة دان جاڠنله اڠكاو ملوڤاكن بهاڬينمو ﴿كڤرلوان دان بكلنمو﴾ دري ان هاري ءادان كبهاڬي

يق كڤدامو ﴿دڠن ڤمبرين ءاهلل﴾ سباڬايمان اهلل بربوات با ٢يقله ﴿كڤد همباءدنيا، دان بربوات با

ن دموك بومي اين، سسوڠڬوهڽ قن جاڠنله اڠكاو مالكوكن كروسليمڤه﴾، دا-نعمتڽ يڠ مليمڤه

 “ين.اهلل تيدق سوك كڤد اورڠ يڠ بربوات دمك

يمان بربوات ا، ايات اين مڠنجوركن سوڤاي اورڠ براهلل هحمابن كثير ر امام منوروت

يق كڤد سسام مخلوق اهلل سبحانه وتعالى سباڬاي مان اهلل سبحانه وتعالى تله بربوات ءبا

ن دالم هوبوڠن سسام ءا. كاسيه سايڠ اداله اساس كعاديلن دان كسقسممريكق كڤد يءبا

ي سيكڤ ءيتكن اورڠ يڠ تيدق ممڤوڽاءمخلوق. مك دڠن سبب ايت، اهلل سبحانه وتعالى مڠا

 دن.ان دان كفسقسباڬاي ڬولوڠن يڠ مالكوكن كروس ةرحم

 اهلل سكلين،درحمتي  مسلمين يڠ 

يا ساليڠ اسهاروسڽ كيت منرڤكن بود، 29-نڽ يڠ كءاكي كمرديانڬارا كيت تله منچاڤ

نڬارا دالم اوسها مماجوكن نڬارا. اين كران، سيكڤ ساليڠ ابركاسيه سايڠ سسام ورڬ

يق اونتوق ڤمباڠونن نڬارا دان ڬينراسي ءممبنچي دان برموسوهن سسام رعيت اداله تيدق با

وهن دان كجاتوهن سسبواه كرونت اكن داتڠ. ماله جك تيدق دبندوڠ، اي مروڤاكن فكتور اوتام

  نڬارا.
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ير، كيت سڤاتوتڽ منونجوقكن ءنڬارا يڠ ستيا كڤد اڬام، بڠسا دان تانه ااسباڬاي ورڬ

را كيت ياكن سيكڤ كاسيه سايڠ دالم كهيدوڤن سهارين. نڬااليا دڠن ممبودوچونتوه يڠ م

كن كاسيه سايڠ ملعين دڠن منونجوقكن رعيتڽ مڠءن نڬارا العهندقله منجادي چونتوه رجو

يا. سيكڤ بركاسيه سايڠ دترڤكن ادالم مشاركت يڠ مجموع، بربيلڠ قوم، برباڬاي اڬام دان بود

 نن سهيڠڬ تيدق برالكو ڤنيندسءنياڬارتڬقڽ كعاديلن، دالم ڤترسهيڠڬ  نڬارا دالم ڤنتدبيرن

  .ڤرتليڠكهن قومتيدق برالكو كتڬڠن دان سهيڠڬ  جيرانهيدوڤ بر دالم، دان رباء

 لياكن،ودم ضيرين مسلمين يڠ حا

دان  ملسو هيلع هللا ىلصيه سماڠت هجرة نبي ءاين، ايوه كيت مڠمبيل ڤلواڠ مرا يڠ موليا بولن محرمد

اونتوق مالكوكن سواتو ڤروبهن يڠ ڤوسيتيف سكالي  ضي اهلل عنهمڤارا صحابة بڬيندا ر

كن موالمبت اونتوق بلوم ترل ماسيه ڬوس ممبريكن ايمڤق يڠ بسر كڤد اڬام دان اومت إسالم.

ره منجادي همبا أيت اونتوق برهجرة كءهجرية اين دڠن عزم يڠ بارو يا 3443تاهون بارو 

اين برتڤتن دڠن تيما سمبوتن مع  دان ڤڽايڠ دالم كهيدوڤن سهارين.اهلل يڠ برصفة ڤڠاسيه 

 .“نڬارا رحمه اومة سجهترا”يت ءالهجرة ڤد تاهون اين يا

له مڽاتاكن بهاوا اورڠ يڠ برهجرة اداله اورڠ يڠ منروسي القرءان، اهلل سبحانه وتعالى ت

مڠهارڤكن رحمة دان كاسيه سايڠ درڤد اهلل سبحانه وتعالى. فرمان اهلل سبحانه وتعالى 

 :932 ةالبقرة اي ةمنروسي سور

ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   

 ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ٴۇۈ

برهجرة سرتا برجواڠ ڤد يڠ ٢يمان، دان اورڠإيڠ بر٢سسوڠڬوهڽ اورڠ”برمقصود: 

يڠ مڠهارڤكن رحمة اهلل دان ٢له اورڠوجالن اهلل ﴿اونتوق منڬقكن اڬام إسالم﴾، مريك ايت

 .“نيه﴿ايڠتله﴾، اهلل مها ڤڠمڤون الڬي مها مڠاسي

 ،درحمتي ڤارا تتامو اهلل يڠ 
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وسها اونتوق سنتياس مالكوكن امميليقي هاتي يڠ ڤنوه دڠن كاسيه سايڠ سرتا بر

ورڠ ايت ترڤقسا برجواڠ اونتوق مڠكڠ ايڬو دان أبوكنله سواتو يڠ موده. سسن قيءكبا

لقكن سيكڤ ممنتيڠكن ديري يين مڠءڠكوهن سرتا كسومبوڠن ديري سالأمنوندوقكن ك

منداڤت  نسيءماسنديري. اوليه كران ايت، عملن دان سيكڤ ساليڠ بركاسيه سايڠ سسام 

دالم سننڽ تله مروايتكن حديث حمه اهلل ربو داود أمام اليا دسيسي إسالم. وتمڤت يڠ م

 برسبدا: ملسو هيلع هللا ىلص، بهاوا نبي  ضي اهلل عنهردرڤد عبداهلل بن عامر 

اِحمُونَ يَرْحَمُهُمُ  مَاءِ  الر َّ ْرِض يَرْحَمْكُْم مَْن فِي الس َّ هَْل اْلأ  ْحمَُن اْرحَمُوا أ   الر َّ

ي همو مڠاسيڤارا ڤڽايڠ اكن دكاسيهي اوليه الرحمن ﴿اهلل﴾. هندقله كا”برمقصود: 

 “ڤندودوق بومي، ﴿نسچاي﴾ كامو اكن دسايڠي اوليه سسياڤا يڠ اد دالڠيت.

 دكاسيهي سكلين، حاضيرين يڠ  سيدڠ 

 أمبيل درڤد خطبة هاري اين اياله:كسيمڤولن يڠ داڤت د

 ة دان كاسيه سايڠ، بوكن سباليقڽ.: إسالم اداله اڬام يڠ ڤنوه دڠن رحمڤرتام

نڬارا ان مڽوبوركن سيكڤ بركاسيه سايڠ دالم كالڠن ورڬ: كيت هندقله مڽماي داكدوا

 خصوصڽ سسام مسلم.

وهي سيكڤ ڤنتيڠكن ديري دالم ءوسها منوندوقكن ايڬو دان منجاأكيت هندقله بركتيڬ: 

 ڤكن كاسيه سايڠ سسام مخلوق.اوسها منر

 :3 ة، اياءالنس ةكيت حياتي فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سور٢ماريله سام

 چ چڃ ڃ ڃ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

 ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿٺ         ٺ

له كڤد توهن كامو يڠ تله منجاديكن كامو ا! برتقوماءنسيواهاي سكالين ”: برمقصود

ڽ ﴿استريڽ، ﴿برموال﴾ دري ديري يڠ ساتو ﴿آدم﴾، دان يڠ منجاديكن درڤد ﴿آدم﴾ ايت ڤاسڠن
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ذورية كتورونن لالكي دان ڤرمڤوان يڠ راماي  ڽ﴾، دان جوڬ يڠ ممبياقكن دري كدواءواح

 ڽ، سرتا ڤليهاراله هوبوڠناڽبوت نام-له كڤد اهلل يڠ كامو ساللو ممينتا دڠن مڽبوتادان برتقو

 “ي﴾ كامو.س، كران سسوڠڬوهڽ اهلل سنتياس ممرهاتي ﴿مڠاوةرابق﴿صلة الرحيم﴾ قوم 

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

 ْ ْحيَاءِ مِْنهُْم ال ِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت اْلأ  ئِر َ لِْي وَل َكُْم وَلِسَا عَظِيْم
ِ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  اة ُ ل َ  ام 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 َّ الاةِ 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
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 ُ 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 

ي ِدْ  هُم َّ أ  ِ  الل َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ دَوَاِم ب لَامَةِ 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 بِلَادِ الْ مُْسلِمِينَ   .وََسا

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

 كميسكينن. بلڠڬوف دري اصناسباڬاي ساتو لڠكه يڠ بركسن باڬي ملڤسكن 
 

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

 عِبَادَ الل  هِ،

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   ڎ  

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

 

 


