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 كسالمتن جالن راي، تڠڬوڠجواب سموا

 37-هاري جابتن ڤڠڠكوتن جالن مالسييا ك

 (ه٣٤٤١شعبان  ٣١/ م٩١٣١ اڤريل ٣١)

 ُ ِ مِْن شُرُورِ َأنْف ُ بِالل ّٰه ُ وَنَتُوُب ِإلَيْهِ، وَنَعُوذ ُ وَنَْستَغْفِرُه ُ وَنَْستَعِيْنُه َمْدَ لِل ّٰهِ، نَحْمَدُه ِِسنَا ِإن َّ الح
ا مُْرِشدًا. وََسي ِئَاتِ   َأعْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ الل ّٰهُ فَهُوَ المُْهتَدِ وَمَْن يُْضلِْل فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي ًّ

َلل َّ  ُ وَرَُسوْلُهُ، ا دًا عَبْدُه ُ َأن َّ مُحَم َّ يَْك لَهُ، وََأشْهَد ُ لَا شَرِ ُ وَحْدَه ا الل ّٰه َ ِإل َّ ا ِإلََٰه ُ َأْن ل َّ هُم َّ َأشْهَد
 َ ِ وََسل ِْم ع دٍ وَعَلَى آلِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن.َصل   لَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ

 ِ َ الل ّٰه ا بَعْدُ، فَيَا عِبَاد قُوْا الل ّٰهَ،َأم َّ كُْم  ، اِت َّ ِ لَعَل  َّ ِ وََطاعَتِه ِتَْقوَى الل ّٰه اُْوِصيْكُْم وَنَْفسِْي ب
 تُْفلُِحونَ.

 ڃ ڃ ڃ چ چ     

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

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  

   چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ       ڍ   ڍ  ڌ

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

سوڠڬوه -ن كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن برسوڠڬوهءاماريله كيت منيڠكتكن كتقو

مودهن دڠن عملن يڠ -هاتي منيڠڬلكن الرڠنڽ. موده مڽمڤورناكن ڤرينتهڽ دان برتيكد سڤنوه

دنيا دنڽ ءوليه كريضاأكن دمي كطاعتن سالكو همبا اهلل يڠ مها اسا، كيت ممڤرادلقسان

 خيرة كلق.أسرتا دأنوڬرهكن نعمت شرڬ د
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كسالمتن جالن راي، ” :برتاجوق هبر ڤد هاري اين، اكن ممبيچاراكن خطبنم

 “.تڠڬوڠجواب سموا

 دكاسيهي اهلل، ڠ جماعه ي سيدڠ 

تس ڤلباڬاي نعمت اهلل أكور دوالحمدهلل، دالم منجالني كهيدوڤن اين، كيت برش

يڠ دسدياكن اوليه  انانتاراڽ اداله نعمت كمودهن دان ڤراسارأسبحانه وتعالى دان د

ركت ڤلباڬاي شان سڤرتي جالن راي. جاريڠن جالن راي سباڬاي ڤڠهوبوڠ انتارا مءاكراج

  بڠن سماس مشاركت دان تيكنولوڬي.رف سسواي دڠن ڤركمطق يءنڬري سنتياس دنا

نامون امت مڽديهكن اڤابيال مليهت كمالڠن جالن راي سماكين منيڠكت ستياڤ 

خبار، راديو ماهوڤون دالمن أ ٩تيليۏيشن، دادا. سريڠكالي كيت دڤاڤركن سام اد دتاهون

ڤريستيوا اين مروڤاكن  نسي.ءامالڠن جالن راي يڠ مراڬوت ڽاوا مسوسيال دڠن بريتا ك

ن درڤد منيڠڬلكن كنڠن ڤاهيت يءلميڽ. سالاعڠري باڬي سسياڤا سهاج يڠ مڠ اسواتو تراوم

ن كران كچاچتن ءباڬاي ڤندريتا-ددالم كهيدوڤن، مڠسا جوڬ توروت منڠڬوڠ برباڬاي

 اڠڬوتا توبوه بادن اتاو كهيلڠن اورڠ ترسايڠ.

، كمالڠن 7103قكن بهاوا ڤد تاهون ن منونجوءابرداسركن ستاتيستيك جابتن ڤرڠك

سباڬاي ڤونچا اوتام كماتين رعيت مليسيا. ستاتيستيك كمالڠن  4-د دتڠڬ كأجالن راي بر

كماتين  02 اكماتين دڠن ڤورات 4724ڤوال منچاتتكن سباڽق  7102موت ڤد تاهون 

مينيت. ستاتيستيك جوڬ منونجوقكن سباڽق  71جم  0كماتين ستياڤ  0سهاري اتاو 

كاال برداسركن كاجين اڠ موتورسيكل. مانيكماتين مليبتكن ڤنوڠڬڠ دان ڤمبونچ 4072

كماتين اداله مليبتكن   71%سباڽق  ينستيتوت ڤڽليديقن كسالمتن جالن راي مليسيا،إ

تاهون. دان سجومله  72ك  04نتارا أومور دعڠ موتورسيكل يڠ بريڤنوڠڬڠ دان ڤمبونچ

 ندو.ي ليسين ممءڽ تيدق ممڤوڽاارڤدد %41
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يڠ تيدق دجڠك. نامون كمالڠن اين سريڠكالي  مالڠن جالن راي اداله سواتو مصيبهك

ڤلڠڬرن ڤراتورن جالن راي. ترداڤت ببراڤ فكتور اوتام يڠ منجادي  ڤدبرالكو عقيبة در

 ڤونچا كمالڠن جالن راي :

سيكڤ دان طبيعة ڤمندوان بوروق ڤڠڬونا جالن راي سڤرتي مموتوڠ دڬاريسن  ڤرتام:

شارت، مڽالهڬوناكن اللوان كچمسن دان لومبا حرام. إكمبر، مالون اروس، ملڠڬر لمڤو بر

ين ءن كڤد ديري سنديري تتاڤي توروت مڠوربنكن ڤڠڬونا الءااي بوكن سهاج مڠوندڠ كچالك

  يڠ تيدق برساله.

كچواين ڤڠڬونا جالن راي سڤرتي ڤمندوان ملبيهي حد الجو يڠ دتتڤكن، تيدق  كدوا:

هاتي كتيك -ن مڠنتوق، كورڠ برهاتيءادألوق، ممندو دالم كيشارت كتيك ممبإو مماسڠ لمڤ

ن تيليفون بيمبيت كتيك ممندو سهيڠڬ مڠوندڠ ءممندو دالم چواچ بوروق، سرتا ڤڠڬونا

 ن جالن راي.ءاكڤد كچالك

ن جالن راي يڠ برلوڤق، ليچين، برسليكوه تاجم دان هالڠن دجالن راي سڤرتي ءادأك كتيڬ:

ايو عقيبة تيدق دسلڠڬارا اوليه ڤيهق برواجب دتمبه دڠن چواچ بوروق توروت باتو، ك

  ڤونچا برالكوڽ كمالڠن جالن راي.منجادي 

ن سبلوم ءان كندرءاكالالين سڬلينتير ڤڠڬونا جالن راي اونتوق ممبوات ڤمريقس مڤت:أك

يبتكن عقن سهيڠڬ مڠءان كندرءاڤمندوان دان تيدق مڠمبيل برت ترهادڤ ڤڽلڠڬار

 ن تيدق داڤت برفوڠسي دڠن سالمت.ءاكندر

 لياكن اهلل،ودم جماعه يڠ  سيدڠ 

﴾ JPJبرسمڤنا دڠن سمبوتن اولڠ تاهون ڤنوبوهن جابتن ڤڠڠكوتن جالن مليسيا ﴿

بر مڠيڠتكن ڤارا جماعه سكالين ناڤريل ستياڤ تاهون، م 0يڠ دسمبوت ڤد  37كالي ك 

جالن راي ٩سالكو اڬينسي يڠ مڠواتكواس دان منتدبير اوندڠ JPJاڬر ممبنتو ڤيهق 

 يكوت :إمليسيا دالم منيڠكتكن كسالمتن جالن راي دڠن مڠحياتي سارنن بر
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ي نعمت كصيحتن، كسالمتن دان ڽاوا يڠ تله دأنوڬرهكن ءماريله كيت برسام مڠهرڬا ڤرتام :

ڠ بوليه مڠنچم كسالمتن ي٩مالكوكن ڤركارا ڤداهلل سبحانه وتعالى دڠن منچڬه ديري در

  ين.ءديري سنديري ماهوڤون ممضرتكن اورڠ ال

 ٩دان ڤراتورن ٩توهي اوندڠاد دجالن راي دڠن ممأدب دان برسوڤنله كتيك برأبر كدوا:

دودوق ٩سڤرتي مماكاي تالي ڤيڠڬڠ كليدر اتاو توڤي كليدر، ممستيكن انق راي جالن

تورن يڠ درڠك أڤر .جو يڠ دتتڤكنمماتوهي حد ال دان ٩ددالم كروسي كسالمتن كانق

  تور.أبوكن اونتوق ممببنكن بهكن ممبنتو منجاديكن ڤرجالنن لبيه سالمت دان تر

راي. حرمتي سرتا سنتياس برتولق  جاڠنله ممنتيڠكن ديري سنديري كتيك دجالن كتيڬ:

  ين.ءانسور ترهادڤ ڤڠڬونا جالن راي يڠ ال

اهلل سبحانه ڤد نتياس مموهون ڤرليندوڠن درڤڠڬونا جالن راي دنصيحتكن اڬر س :مڤتأك

  وتعالى كتيك مموالكن ڤرجالنن.

 لياكن اهلل،ودم جماعه يڠ  سيدڠ 

راي  برالكوڽ كمالڠن جالن ڤدوسها منچڬه درأمنجاڬ كسالمتن جالن راي دان بر

ن ڽاوا دان هرتا. ماله دالم ءاشريعة دالم اسڤيك ڤمليهارالد صمقا ڤداداله سبهاڬين در

  ، مالكوكن سسواتو ڤركارا يڠ داڤت ملڠكڤكن تونتوتن اڬام امتله دتونتوت.سالمإ

وسها دڠن ڤلباڬاي چارا اونتوق مڠورڠكن ريسيكو دان أجوسترو كيت مستيله بر

 داڤت اكن راي دجالن هاتي-برهاتي سيكڤمنچڬه درڤد برالكوڽ كمالڠن جالن راي. 

 چرمت ڤندو سلوڬن. سالمت لاص لمبت بيار. برالكو درڤد موت كمالڠن مڠهيندركن

. فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سوره الفرقان ايات ڤدومن دجاديكن هندقله سالمت جيوا

47 : 

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

      ٴۇ  ۋ
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 برجالن يڠ مريك اياله ،﴾يڽءيضادر يڠ﴿ رحمنال﴾ اهلل﴿ ٩همبا دان ”برمقصود: 

 كڤد ٩كات هادڤكن ادب كورڠ بركالكوان يڠ اورڠ اڤابيال دان سنتون، سوڤن دڠن دبومي

 “.دايڠيني تيدق يڠ ڤركارا ڤددر سالمت يڠ نءڤركاتا دڠن منجواب مريك مريك،

، رسول اهلل ضي اهلل عنهر رذي درڤد ابو ذمرمام التإحديث يڠ دروايتكن اوليه 

 برسبدا : ملسو هيلع هللا ىلص

ي ِ  هِ َحيْثُمَا ُكنَْت وََأتْبِْع الِس َّ ِق الل َّ اَس ِبخُلٍُق َحِسَنٍ ات َّ  ئَةَ اْلحَِسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِِق الن َّ

د دان ايكوتيله ستياڤ عملن أله كامو كڤد اهلل دمان ساج كامو برابرتقو”برمقصود : 

خالقله كڤد مأنسي دڠن أن يڠ داڤت مڠهاڤوسكنڽ سرتا برقيءكجاهتن دڠن عملن كبا

 “يق.ءخالق يڠ باأ

  اهلل، رحمتيد جماعه يڠ  سيدڠ 

 : خطبه ڤد هاري اين، انتاراڽبرسام مڠحياتي كسيمڤولن  كيت ماريله

 ٩دان ڤراتورن ٩د دجالن راي دڠن مماتوهي اوندڠأدب دان برسوڤنله كتيك برأبر ڤرتام:

 راي. جالن

راي بهكن حرمتيله دان  جاڠنله ممنتيڠكن ديري سنديري كتيك مڠڬوناكن جالن كدوا:

 ين.ءبرتولق انسور دڠن ڤڠڬونا يڠ ال

وسها دڠن ڤلباڬاي چارا اونتوق مڠورڠكن ريسيكو دان منچڬه أكيت مستيله بر كتيڬ:

برالكوڽ كمالڠن جالن راي اونتوق منجامين كسالمتن ديري، كلوارڬ دان مشاركت  ڤددر

  كسلوروهنڽ.

 :20 ةاي ةالتوب ةفرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سور

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ک  گ  گ    کک ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک 

 گ    گ  
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كالي اكن منيمڤا كامي -كاتاكنله ﴿واهاي محمد﴾ تيدق سكالي”برمقصود : 

ينكن اڤ يڠ تله دتتڤكن اهلل باڬي كامي. دي ڤليندوڠ يڠ مڽالمتكن كامي، ءسسواتوڤون مال

 “يمان برتوكل.إيڠ بر٩ن ايت﴾ مك كڤد اهلل جواله هندقڽ اورڠءادان ﴿دڠن كڤرچاي

اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن الآيَاِت وَالذ ِكْرِ  ،ِلِْي وَل َكُْم بِالْقُرْآِن الْعَظِيْمبَارَكَ الل ّٰهُ  وَنَفَعَنِي وَِإي َّ
َ  ،اْلحَِكيْمِ  َل مِن ِي وَمِنْكُْم تِل مِيُع الْعَلِيْمُ.وَتَقَب َّ َ الِس َّ ُ هُو ه ُ ِإن َّ َ  اوَتَه ذَا وََأْستَغْفِرُ ََٰأقُوُْل قَوْلِْي ه

 ِ َ ل َ الْعَظِيْم ِ الْمُِْسلِمِيْنَ وَالْمُِْسلِمَاتِ  ،ْي وَل َكُمْ الل ّٰه ئِر الَأْحيَاء  ،وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  ،وَلِِسَا
ُ  ،وَالَأْموَات مِْنهُْم ِ  ِحيْم هُ هُوَ الْغَفُوْر الر َّ  .فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ
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خطبة كدوا

 ِ ِينَ  الحمْدُ لِل ّٰه َم اِلح ِينَ ، رَب ِ الْعَال بِي ِ  ،وَنَاصِرِ الْمَْظلُومِينَ  وَلِي ِ الص َّ لَامُ عَلىَ الن َّ لَاةُ وَالِس َّ وَالص َّ
ينَ  اهِرِ ِ الط َّ ِ وََأْصحَابِه قِينَ ، وَعَلَى آلِه ِ الْمُرَْسلِينَ وَِإمَاِم الْمُت َّ ابِعِينَ  ،اْلَأمِينِ، َصْفوَة وَعَلَى الت َّ

 وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحِسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِن.

ُ َأْن  َ ِإلا َّ َأشْهَد ا ِإلٓه ُ  ل َّ ُ أن َّ َسي ِدَنَا  الل ّٰه يَْك لَهُ، الْمَلُِك اْلحَق ُّ الْمُبِينُ، وََأشْهَد َ شَرِ ُ لا وَحْدَه
ادُِق الْوَعْدُ اْلَأمِينُ. دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ، الص َّ  مُحَم َّ

ا َ  َأم َّ قُوا الل ّٰه َ الل ّٰهِ، اِت َّ ُ بَعْدُ، فَيَا عِبَاد ِ ، َحق َّ تَْقوَاه َ َصلَاة ِ وَحَافِظُوْا عَلى وَُكونُوا  ،الْ َجمَاعَة
 ِ ِنَْفِِسهِ، ِإْخوَانًا مُتَحَاب ِينَ فِي الل ّٰه ِ ب ُ وَتَعَالَى َأمَرَكُْم بَِأْمرٍ بَدََأ فِيْه َ ُسبْحَانَه . وَاعْلَمُوا َأنَ  الل ّٰه

َئِكَتِهِ  ى بِمَلا ِ وَثَن َّ يلِهِ:الْمُِسَب ِحَةِ بِقُْدِسه   ، فَقَاَل الل ّٰهُ تَعَالَى فِي مُحْكَمِ تَنْزِ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

 ڇ

دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ َ وَعَلَى آا بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ يَْت عَلَى َسي دٍ َكمَا َصل َّ ِ دِنَا مُحَم َّ ِل َسي
دٍ وَعَلَى آ ِ دِنَا مُحَم َّ َبَارِْك عَلَى َسي بْرَاهِيْمَ و ِ دِنَا ِإ ِ دِنَا آِل َسي َا بَارَْكَت عَلَى َسي دٍ َكم ِ دِنَا مُحَم َّ ِل َسي

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

َ وَعُثْمَانَ  اِشدِيَن المَْهدِي ِينَ : َأبِي بَكْرٍ وَعُمَر ِ الر َّ ُلُفَاء هُم َّ عَِن اْلخ ، وَاْرَض وَاْرَض الل َّ وَعَلِي ٍ
ِ َأْجمَعِينَ،  حَابَة ِ الص َّ ئِر هُم َّ عَْن سا االل َّ  وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحِسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض عَن َّ

 .مَعَهُْم بِمَن َِك وكَرَمَِك وَِإْحِسَانَِك يَا َأكْرَمَ اْلَأكْرَمِينَ 
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هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُِْسلِمِينَ وَالمُِْسلِمَا  ِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الَأْحيَاءِ مِْنهُْم وَالَأْموَاِت.الل َّ

 ُ لَامَةِ مَلِ كَ نَا ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م ةِ وَالِس َّ ح َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَالص ِ هُم َّ َأي ِْد بِدَوَاِم الت َّ ليا والل َّ
ُ الد ِيْن ال مُْصطَفَى  ُ الل ّٰه رِعَايَة سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ، الِسُلطَان عَبْد

بِْن ُسلْطَان حَاِج َأْحمَد َشاه ال مُِْستَعِيْن بالل ّٰه.   بِالل ّٰه َشاه ا

 ُ ليا سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ، ووَكَذلَِك ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م
ْ  )تُونكو( يَةْ بِنِْت ال مَرُْحوْم ال مُتَوَك ِْل عَلَى الل ّٰه حاجه عَزِي زَةْ َأمِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَرِ

َاج.  ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح

ُ مَِن الْمُِْسلِمِينَ وَالْمُِْسلِمَاِت  ُ وَرَعَايَاه الَه ُ وَعُم َّ ُ وَقَُضاتَه ُ وَوُزَرَاءَه هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَه الل َّ
اِحمِينَ . وَالْمُؤْمِنِي  نَ وَالْمُؤْمِنَاِت بِرَْحمَتَِك يَا َأْرَحمَ الر َّ

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

هُم َّ َأعِز َّ اْلِإْسلَامَ  ِ مَكَاٍن وَِحيْنٍ، وانْصُرْ مَْن نَصَرَ الد ِيَن، وَاخْذُْل الل َّ وَالْمُِْسلِمِيْنَ فِْي كُل 
 مَْن خَذََل الْمُِْسلِمِيْنَ، وََأعِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن، وَدَم ِْر َأعْدَاءَكَ َأعْدَاءَ الد ِيِن.

ِنَا، وََأْصلِْح ذَا ب هُم َّ َأل ِْف بَيْنَ قُلُو لُمَاِت الل َّ لاِم، وََنج ِنَا مَِن الظ ُّ َت بَيْنِنَا، وَاهْدِنَا ُسبَُل الِس َّ
َبَارِْك لَنَا فِي َأْسمَاعِنَا،  َ مِْنهَا وَمَا بَطََن، و ورِ، وََجن ِبْنَا الْفَوَاِحَش مَا َظهَر ِإلَى الن ُّ

 َ ِنَا، وَتُْب عَل ات ي َّ ِنَا، وََأْزوَاِجنَا، وَذُر ِ ب ِحيمُ، وََأبَْصارِنَا، وَقُلُو اُب الر َّ و َّ َك َأنَْت الت َّ يْنَا ِإن َّ
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هَا عَلَيْنَا يَن لِنِعَمَِك، مُثْنِينَ بِهَا عَلَيَْك، قَابِلِينَ لَهَا وََأتِم َّ ِ نْيَا وَاْجعَلْنَا َشاكِر ِنَا فِي الد ُّ نَا آت َب َّ . ر
ارِ.   َحِسَنَةً وَفِي الآِخرَةِ َحِسَنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن َّ

 عِبَادَ الل ّٰهِ،

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ     چ

    ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

ِ يُعْطِكُْم  فَاذْكُرُوا ُ مِْن فَْضلِه ِ يَزِْدكُْم، وَاْسَألُوه ُ عَلَى نِعَمِه َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوه َ الْعَظِيْم الل ّٰه
 وَلَذِكْرُ الل ّٰهِ َأْكبَرُ، وَالل ّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.

 
 

 


