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 ةدني رسول اهلل حياتي سنالت

 ه1441رسول لا سمڤنا مولد

 (ه1441 ربيع األول 11/ م9112 برنوۏيم 8) 
 

هِ، نَحْمَدُهُ وَنَْستَعِيْنُهُ وَنَْستَغْفِرُهُ وَنَتُوُْب  َمْدَ لِل َّ نَا ِإلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِالل  هِ مِنْ ِإن َّ اْلح ِِ ُ نْف َن  ُُُُْوِِ 
ا مُْرِشدًا. عْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ الل  هُ فَهُوَ الْمُْهتَدِ وَمَْن يُْضلِْل فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي ًّ َن  وَمِْن َسي ِئَاِت 

ْن  َن ُْهَدُ  َ َن َ الل  هُ وَحْدَهُ  لا َّ ِإلَهَ إِ  لا ُْهَدُ  لا َن يَْك لَهُ، وَ هُم َّ َُُِ َلل َّ دًا عَبْدُهُ وََُِسوْلُه، ا ن َّ مُحَم َّ َن
دٍ وَعَلَى آلِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن. ِ وََسل ِْم عَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ  َصل 

ِتَْقوَى ْوِصيْكُْم وَنَْفسِْي ب َُ قُوْا الل  هَ،  ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل  هِ، اِت َّ م َّ كُْم الل  هِ وَطَ  َن ِ لَعَلك َّ اعَتِه
 تُْفلُِحوْنَ.

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  

 ۋ  ۅ     ۅ   ۉ    ۋۈ   ۈ         ٴۇ

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

ب مڽرو كڤد سلوروه قوم مسلمين سوڤاي كيت برتقوى يليا اين، خطوڤد هاري يڠ م

سبحانه وتعالى دڠن ملقساناكن سڬاال سوروهنڽ دان دالم ماس يڠ سام منيڠڬلكن كڤد اهلل 

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

 كلق.
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ول ساڠت سينونيم دڠن مشاركت كيت خصوصڽ دالم اوسها ألبولن ربيع ا

دني تال” :ڤد هاري اين اياله هخطب. جوسترو، تاجوق ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  ةيڠتي سيراممڤر

 “.ةرسول اهلل حياتي سن

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

سباڬاي رسول اهلل اداله بوقتي  ملسو هيلع هللا ىلصوتوسن بڬيندا ادان ڤر ملسو هيلع هللا ىلصكالهيرن نبي محمد 

ڬوڠ بتاڤ لواسڽ رحمة اهلل سبحانه وتعالى كڤد سلوروه عالم. منروسي كراسولن بڬيندا اتر

نسي. ماله، خصوص ءاتله مڽيبركن ڤتونجوق دان هدايهڽ كڤد م، اهلل سبحانه وتعالى ملسو هيلع هللا ىلص

وتوسن بڬيندا. ان رحمتڽ دڠن ڤراكيمان، اهلل سبحانه وتعالى مليڤتڬندابوات اورڠ بر

 :92 ةديد ايحال ةفرمان اهلل سبحانه وتعالى منروسي سور

ڤد يمان كاله كامو كڤد اهلل دان تتڤله برايمان، برتقوايڠ بر ٢واهاي اورڠ”برمقصود: 

رسولڽ ﴿محمد﴾، سوڤاي اهلل ممبري كڤد كامو دوا بهاڬين دري رحمتڽ، دان منجاديكن 

مڤونكنڽ دوسا أباڬي كامو چهاي اونتوق كامو برجالن دڠنڽ ﴿ڤد هاري قيامة كلق﴾، سرتا د

 “ني.كامو دان ﴿ايڠتله﴾، اهلل مها ڤڠمڤون الڬي مها مڠاسيه

باڬاي ڤنوتوڤ ڤارا نبي دان رسول. س ملسو هيلع هللا ىلصوتوسن بڬيندا ادالم ڤر ةدمكينله رحم

اڤ جوا يڠ داتڠ دري سيسي بڬيندا سام اد دري سودوت ڤڬڠن عقيدة، عملن شريعة 

لهي يڠ واجب كيت ڤاتوهي دان إ وسكن بيمبيڠن وحياساخالق اداله برأدان ڤدومن 

 ني.دتال

 اهلل، درحمتي جماعه يڠ  سيدڠ 

يمان اڬوڠ يڠ دأنوڬرهكن اهلل سبحانه وتعالى كڤد كيت اداله اسسوڠڬوهڽ نعمت تر

ڽ تبرسام ڤارا صحاب ملسو هيلع هللا ىلص سالم. اي اداله حاصيل ڤڠوربانن دان ڤرجواڠن بڬينداإدان 

تاهون يڠ اللو. برموال درڤد ڬولوڠن مينوريتي يڠ دتيندس سهيڠڬ اخيرڽ  1411سجق 

ن دان ايمڤاير يڠ منراجو تمدون دنيا اونتوق تيمڤوه راتوسن تاهون. ءابركمبڠ ممبنتوق كراج

 .ملسو هيلع هللا ىلصماله كيت ڤد هاري اين چوكوڤ بربڠڬ منجادي اومت نبي محمد 
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سباڬاي ايدوال دان چونتوه  ملسو هيلع هللا ىلص منجاديكن نبي محمد ٢نامون، اڤاكه كيت بنر

 ملكن ڬاي هيدوڤ مسلم سڤرتيعكه اهلي كلوارڬ دان مشاركت كيت مڠاايكوتن؟ اد

دان ڤارا صحابة؟ لبيه مندوكاچيتاكن، ڬينراسي ماس كيني هاڽ سقدر مڠنلي  ملسو هيلع هللا ىلصنبي 

 دالم ملسو هيلع هللا ىلصبڬيندا  ةملكن سنعتيدق ڤوال مڠ تتاڤي ،ملسو هيلع هللا ىلصي بڬيندا ءنام دان مندعوا منچينتا

 :11 ةعمران ، اي آل ةكهيدوڤن. سدڠكن اهلل سبحانه وتعالى برفرمان منروسي سور

چ  چ  چ     ڃڃ ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   

 چ  

ي اهلل مك ايكوتيله هجك بنر كامو مڠاسيكاتاكنله ﴿واهاي محمد﴾: ”مقصود: بر

كامو دان ﴿ايڠتله﴾ اهلل مها  ٢مڤونكن دوسااي كامو سرتا مڠهداكو، نسچاي اهلل مڠاسي

 “ني.ڤڠمڤون الڬي مها مڠاسيه

ددالم جيوا، باڬايمان  ملسو هيلع هللا ىلصجك كيت تيدق مراسا ريندو دان كاسيه ترهادڤ بڬيندا 

بڬيندا دالم كهيدوڤن سهارين.  ةن سنكملكن دان ممڤرجواڠعموڠكين كيت ممڤو مڠ

ن كڤد بڬيندا ءاخيرة كلق. ايڠتله كچينتأباڬايمان ڤوال ماهو مندمباكن شفاعة بڬيندا د

 ينكن، تتاڤيءبوكن سقدر منظاهيركن كمارهن اڤابيال بڬيندا دهينا اتاو سنهڽ دڤرما ملسو هيلع هللا ىلص

يڠ تله دتونجوقكن  ةليا دان سنوخالق ماملكن عن سبنر اداله دڠن سنتياس مڠءاكچينت

 : 91األحزاب اية  ةسبحانه وتعالى برفرمان منروسي سوراهلل  .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی                 ی  

 ی  ی          جئ   

 چونتوه ايت اهلل رسول ديري ڤد كامو باڬي اداله سسوڠڬوهڽ، دمي ”برمقصود : 

 بالسن﴿ دان اهلل﴾ نءضاكري﴿ مڠهارڤكن سنتياس يڠ اورڠ باڬي يتءيا يق،ءبا يڠ ايكوتن

 دان سوسه ماس دالم﴿ اهلل باڽق مڠيڠاتي دان مڽبوت ڤوال يد سرتا اخيرة، هاري﴾ يقءبا

 “.﴾سنڠ
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 درحمتي اهلل سكالين، مسلمين يڠ 

 ةاياله صفة رحم ملسو هيلع هللا ىلصدني دالم كهيدوڤن رسول اهلل كيت بوليه تال انتارا چونتوه يڠ

ن سباڬاي ڤميمڤين قد دالم كسيبوابر ملسو هيلع هللا ىلصدالم مڽنتوني اهلي كلوارڬ. مسكيڤون بڬيندا 

ن. بڬيندا سنتياس ممبنتو ءاوتامأتتڤ ملتقكن كلوارڬ سباڬاي ك ملسو هيلع هللا ىلصسالم، بڬيندا إاومت 

بڬيندا سبلوم ممبوات  ٢ام استريرومهتڠڬ دان سريڠ بربينچڠ برس ٢ملقساناكن كرجا

سسواتو كڤوتوسن. بڬيندا برسيكڤ لمه لمبوت سرتا سريڠ برڬوراو سندا، تيدق موده 

 ٢ماره اڤاته الڬي مموكول استري دان بڬيندا جوڬ مروڤاكن سأورڠ باڤ يڠ ڤڽايڠ لبيه

 ضي اهللر ةشئمام الترمذي تله مروايتكن حديث درڤد عااالڬي ترهادڤ انق ڤرمڤوان. 

 تله برسبدا: ملسو هيلع هللا ىلص بهاوا رسول اهلل عنها

هْ  ِ خَيْرُكُْم خَيْرُكُْم لأن هْل نَا خَيْرُكُْم لأن َن  يلِهِ وَ
يق ﴿ڤريالكوڽ﴾ ءيق دالم كالڠن كامو اداله اورڠ يڠ ڤاليڠ باءاورڠ يڠ تربا”مقصودڽ: 

 “كالڠن كامو ترهادڤ كلوارڬاكو. يق دالمءڽ، دان اكو اداله اورڠ يڠ تربااترهادڤ كلوارڬ

ايت برموال درڤد دالم ديري دان دترجمهكن كڤد اهلي  ةبڬيتوله سواجرڽ، رحم

 بركن كڤد مشاركت.يكلوارڬ سبلوم دس

 لياكن،ودم حاضيرين مسلمين يڠ 

 ةتله ممڤاميركن رحم ٢بنر ملسو هيلع هللا ىلصسباڬاي سأورڠ رسول يڠ ممباوا رحمة، رسول اهلل 

تيدق ڤرنه منچرچا، مڠوتوق،  ملسو هيلع هللا ىلصولن سهارين، بڬيندا ءدالم كهيدوڤن بڬيندا. دالم ڤرڬا

تله حمه اهلل مام مسلم رإسالم دالم دعوة بڬيندا. إمڠهينا، دان ملعنة ڬولوڠن يڠ بوكن 

 ، بلياو منچريتاكن: ضي اهلل عنهر ةبو هريرأمروايتكن درڤد 

مَا بُعِثُْت  :قِيلَ  انًا وَِإن َّ بْعَْث لَع َّ َُ ُِِكينَ. قَاَل: ِإن ِي لَْم  ْ هِ، اْدعُ عَلَى الْمُش يَا َُِسوَل الل َّ
 َِْحمَةً.
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تس قوم أن كءاكن كبينسءدمينتا : يا رسول اهلل، دعا ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل ”برمقصود: 

اڤي تت ،ةنعوتوس بوكن سباڬاي ڤلأمنجواب: سسوڠڬوهڽ اكو د ملسو هيلع هللا ىلصمشركين. لنتس بڬيندا 

 “سباڬاي ڤمباوا رحمة.

يڠ ڤرلو كيت چونتوهي دالم كهيدوڤن  ملسو هيلع هللا ىلص دمكينله كتيڠڬين بودي ڤكرتي بڬيندا

سالم إن دان كعاديلن قيءسهارين. اوڠكڤن رحمة كڤد سكالين عالم مرڠكومي هدايه، كبا

ن رحمة اين تنڤا اد سسواتو ڤون ءاي كسمڤورنءكسلوروه عالم. ستياڤ مخلوق اكن مراسا

 يسيه درڤد ليمڤهن كاسيه ترسبوت.سيڠ تر

نڬارا مليسيا يڠ بربيلڠ قوم دان اڬام بوكنله ادوكن ورڬامڽاتوڤ ٢سدرله بتاڤ اوسها

الڬي  ٢نڬارا لبيهامات تڠڬوڠجواب ڤمرينته. اي اداله تڠڬوڠجواب ستياڤ ورڬ-سمات

له ورڬ يڠ اسالم يڠ منجادي ڤڠيكوت نبي يڠ ممباوا رحمة. سواجرڽ كيتإكيت اومت 

منيتيقبرتكن ڤرداماين دان ڤرڤادوان انتارا اڠڬوتا مشاركت اونتوق منيڠڬيكن شعار 

سالم اداله اڬام يڠ شمول دان اڬوڠ يڠ سواجرڽ سنتياس دڤليهارا إسالم. سسوڠڬوهڽ إ

 سالم.إيندهنڽ اوليه ستياڤ اومت أك

 دكاسيهي سكالين، حاضيرين يڠ  سيدڠ 

 هاري اين اياله: هدرڤد خطبأمبيل كسيمڤولن يڠ داڤت د

يمان حاصيل ڤڠوربانن نبي محمد اسالم دان إكيت هندقله برشكور دڠن انوڬره ڤرتام: 

 سالم.إدالم مڽيبركن اجرن  ملسو هيلع هللا ىلص

ملكن عدان مڠ ملسو هيلع هللا ىلصسوڠڬوه منالدني سيره رسول اهلل -وسها برسوڠوهاكيت هندقله بر كدوا:

 يڠ تله دتونجوقكن بڬيندا. ةسن

يق ءخالق بااسالم دڠن إنسي ترماسوق يڠ بوكن ءامڽنتوني سلوروه مكيت دتونتوت كتيڬ: 

 سالم.إن ءباڬي ممڤاميركن كموليا

 ةنبياء، اياأل ةدالم سوردكيت حياتي فرمان اهلل سبحانه وتعالى  ٢ماريله سام

111-111: 
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 ڃ ڃ ڃ چ چ

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

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

يڠ كامي  ٢دان دمي سسوڠڬوهڽ، كامي تله توليس ددالم كتاب”برمقصود : 

بهاواسڽ بومي ايت اكن دواريثي اوليه  ،فوظحم حتورونكن سسوده اد توليسنڽ ڤد لو

يڠ چوكوڤ باڬي  ٢سسوڠڬوهڽ القرءان اين مڠاندوڠي كتراڠن همباكو يڠ صالح.-همبا

له كامي ا﴿كڤد اهلل دڠن برعلمو﴾. دان تياد ةكن عباداچيتاڽ﴾ مڠرج-يڠ ﴿چيتا ٢اورڠ

 “ينكن اونتوق منجادي رحمة باڬي سكالين عالم.ءمڠوتوسكن اڠكاو ﴿واهاي محمد﴾، مال

 
اكُمْ بِمَا فِيهِ مَِن اْلآيَاِت وَالذ ِكْرِ  بَاَِكَ الل  هُ لِي وَلكَكُْم بِالْقُرْآنِ الْعَظِيِم، وَنَفَعَنِي وَِإي َّ
 ُ ْستَغْفِر َن قُوُل قَوْلِي هَذَا وَ َن مِيُع الْعَلِيمُ.  َّ ِ َ ال هُ هُو ُ ِإن َّ َل مِن ِي وَمِنْكُْم تِلَاوَتَه  اْلحَِكيِم، وَتَقَب َّ
ْحيَاءِ مِنْ  لِمَاِت وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاِت اْلأن ِْ ُ لِمِينَ وَالْم ِْ ُ ئِرِ الْم ُ الل  هَ الْعَظِيمَ لِي وَلكَكُْم وَلَِِا  مْ ه

ِحيِم. هُ هُوَ الْغَفُوُِ الر َّ ْموَات، فَاْستَغْفِرُوهُ ِإن َّ  وَاْلأن
 

خطبه كدوا

 ِ ِينَ  الحمْدُ لِل  ه َم دِ  ،َِب ِ الْعَال لَامُ عَلىَ َسي ِدِنَا مُحَم َّ َّ ِ لَاةُ وَال مِ  نِ وَالص َّ بِي ِ اْلأن ينِ، وَعَلَى آلِهِ الن َّ
يَن وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحَِاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِن. اهِرِ ْصحَابِهِ الط َّ َن  وَ

ْن  َن ُْهَدُ  ُ َن ا ِإلٓهَ ِإلا َّ الل  ه دًا عَبْدُهُ وََُِسولُهُ. ل َّ ُْهَدُ َن َّ َسي ِدَنَا مُحَم َّ َن يَْك لَهُ، وَ  وَحْدَهُ لاَ َُُِ
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ا م َّ قُوا الل  هَ بَعْ  َن ِ دُ، فَيَا عِبَادَ الل  هِ، اِت َّ ْمرٍ عَظِ  َحق َّ تُقَاتِه مَرَكُمْ بِأن َن مَرَكُْم ، يمٍ وَاعْلَمُوا َن َّ الل  هَ  َن

ِيمِ  لِيِم عَلَى نَبِي ِهِ الْككَر ِْ لَاةِ وَالت َّ ڄ   ڃ    ڄ  ڄ  ڄ ، فَقَاَل الل  هُ تَعَالَى:بِالص َّ

 ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ بْرَاهِ آا ِ دِنَا ِإ يَْت عَلَى َسي َا َصل َّ دٍ َكم ِ دِنَا مُحَم َّ يْمَ وَعَلَى ِل َسي
دٍ وَعَلَى آ ِ دِنَا مُحَم َّ بْرَاهِيْمَ وَبَاِِكْ عَلَى َسي ِ دِنَا ِإ َِْكتَ آلِ َسي دٍ َكمَا بَا ِ دِنَا مُحَم َّ ِ دِنَا  عَلَى سَ لِ َسي ي

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  ِيْنَ ِإن ََّك حَمِيْدٌ َمجِيْدٌ.آِإ َم بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال ِ دِنَا ِإ  ِل َسي

اِشدِيَن وَ  ُلُفَاءِ الر َّ هُم َّ عَِن اْلخ َِْض الل َّ ةِ وَا ْجمَعِينَ،  عَْن بَقِي َّ َن  ِ حَابَة ابِعِينَ وَ عَِن االص َّ لت َّ
ابِعِينَ  اوَمَْن  وَتَابِعِي الت َّ َِْض عَن َّ كْرَمَ مَعَهُمْ  تَبِعَهُْم بِِإْحَِاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَا َن  يَا 

كْرَمِينَ   .اْلأن

ْموَاِت. ْحيَاءِ مِْنهُْم وَالأن لِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الأن ِْ ُ لِمِينَ وَالم ِْ ُ هُم َّ اْغفِرْ لِلْم  الل َّ

 ِ وْف ي ِْد بِدَوَاِم الت َّ َن هُم َّ  ُ الل َّ لَامَةِ مَلِككَكنَا ككباوه دُولِي يڠ مَهَا م َّ ِ ةِ وَال ح َّ ليا ويِْق وَالْهِدَايَةِ وَالص ِ
سُي ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ، الُِلطَان عَبْدُ الل  ه ِِعَايَةُ الد ِيْن الكمُْصطَفَى 

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

 ُ ليا سُي ڤدوك بڬيندا ِاج ڤرمايسوِي اڬوڠ، ووَكَذلَِك ككباوه دُولِي يڠ مَهَا م
يَةْ بِنِْت الكمَرُْحوْم الكمُتَوَك ِْل عَلَى  (Tunku)تُونكو مِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَِِ َن حاجه عَزِيْزَةْ 

َاج. ِْ الح  الل  ه ُسلْطَان ِإْسكَنْدَ
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ُ وَ  هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَه ُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت الل َّ ُ وََِعَايَاه الَه ُ وَعُم َّ ُ وَقَُضاتَه وُزََِاءَه
اِحمِينَ .  َِْحمَ الر َّ َن  بِرَْحمَتَِك يَا 

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

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

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

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

دالم مڠاڬيهكن زكاة دواليه ڤرسكوتوان  MAIWPيڠ منونايكن زكاة. جاديكنله اوسها 

 كميسكينن. بلڠڬواصناف دري  سباڬاي ساتو لڠكه يڠ بركسن باڬي ملڤسكن
 

اِِ. نْيَا َحَِنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ َحَِنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن َّ ِنَا فِي الد ُ نَا آت َب َّ ِ 

 عِبَادَ الل  هِ،

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   

    ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

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

 


