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 برسام جوابڠوڠڬت اراڬن وننڠمباڤ

 (ه1441 األولي جماد 21 /م2020جانواري  17)

 ِ ُ وَنَْستَغْف ُ وَنَْستَعِيْنُه َمْدَ لِل ّٰهِ، نَحْمَدُه ُ ِإن َّ الح َ رُه ْ  وَن ْن شُرُورِ َأنْفُِسنَا هِ، وَنَعُوذُ بِالل ّٰهِ مِ تُوُب ِإلَي
ُ مَْن وَ تَدِ  الل ّٰهُ فَهُوَ المُهْ َسي ِئَاِت َأعْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ مِْن وَ  َ ي اْضلِْل فَل  مُْرِشدًا. ْن َتجِدَ لَهُ وَلِي ًّ

ُ هَ ِإل َّ ا ِإلَََٰأشْهَدُ َأْن ل َّ  َ  ا الل ّٰه يَْك ل ُ أَ وََأشْهَدُ  هُ،وَحْدَهُ لَا شَرِ َ ن َّ م دًا عَبْدُهُ وَر هُم َّ حَم َّ َلل َّ ُسوْلُهُ، ا
ِ وََسل ِمْ  دٍ وَ  َصل  ِ آعَلَى عَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ َ دَ مَْن وَ هِ لِهِ وََصحْب  يِْن.لَى يَوِْم الد ِ إِ تِهِ عَا بِدَْعو

 ِ ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰه قُوْ َأم َّ ُ  ا الل ّٰهَ،، اِت َّ ِ وَ ْم اُْوِصيْك َ  يْ نَْفس ِتَْقو َ ب ِ لَع كُْم ى الل ّٰهِ وََطاعَتِه ل  َّ
 تُْفلُِحونَ.

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

 يث   ىث        مثمب  ىب  يب   جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  

 جح  مح  جخ  حخ  مخ  جس   حس  خس     مجحج

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

كن مڤورنامڽ وتعالى دڠن ن كڤد اهلل سبحانهءاماريله كيت برسام منيڠكتكن كتقو

م وق دالري ڤتونجمودهن كيت دب-سڬاال سوروهنڽ دان منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ. موده

 خيرة كلق.أ دمڤونن اهللأيه كءمنجالني كهيدوڤن ددنيا دان مرا

 جوابڠوڠڬت رااڬن وننڠمباڤ” :تاجوقبر هخطب هاري اين اكن ممبيچاراكن دڤبر نم

 “.برسام 
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 بربهاڬيا، جماعه يڠ  سيدڠ 

ڠ يا كڤد ن هرتسباڬاي چارا اونتوق مڠاڬيهك زكاة ةكن عبادتإسالم  تله منشريع

ڬ ي جوا ف درڤد بلڠڬو كميسكينن بهكنانصابرحق. اي بوكن سهاج داڤت ملڤسكن 

كڤد  كاةز ةله سبهاڬين حكمه عبادين مريك ترڤليهارا. اينقداڤت ممستيكن كباجي

  .إسالمايكونومي اومت 

تياڤ سلكن ڤد ماس يڠ سام، إسالم  تيدق منولق سيستم ڤرچوكاين يڠ تله دعم

 ةدالم سوررمان دبرف وتعالى هاهلل سبحاننڬارا سالڬي مان اياڽ تيدق برتنتڠن دڠن شريعة. 

 : 94ايات  هفالك

ې  ې  ې  ې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   

 ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  

 جوجأم دان جوجأقوم ي ڽوهڠڬين، سسورنقلا مريك بركات: واهاي ذو”برمقصود : 

ه سجومل وكنكامي مننت ڽاوليه ايت، ستوجوكه كيرا .ن دبوميقسنتياس مالكوكن كروس

تارا ان قبوه تمممبينا سبوا كاوڠشرط ا نڠامي﴾ دك تنڤنداڤ﴿دري حاصيل  داموڤبايرن ك

 “مريك؟. نڠكامي د

 ڠي ڤله اادا ج دالم ايات ترسبوتْرني منجلسكن بهاوا مقصود الَخاامام الشوك

 تنڤنداڤومبر س ولكنڤومڠم رلوڤ ينڤميمڤ. ايات اين منجلسكن بهاوا ينڤميمڤاوليه  ڤدكوتي

كن بمواج وليهب ينڤميمڤن رعيت، بهكن دا اراڬعموم ن نڠنتيڤممليهارا ك يڬبا اراڬن

 .هرتا مريك ترماسوقله ممباير چوكاي ينڬاهاسب لواركنڠرعيت اونتوق م

يت چوكاي يڠ دكناكن ءيا ،ةي ِزِ جِ إسالم تله ممڤركنلكن  ٢نءا، كراجدالم سجاره

ن ءكڤد ڬولوڠن بوكن إسالم  باڬي ماليقكن مريك اونتوق منداڤت ڤرليندوڠن دان ڤنجاڬا

ج، چوكاي تانه يڠ دڤركنلكن ڤد اَر. بڬيتو جوڬ َخ٢ينءهرتا، كلوارڬ، داره دان السام اد 
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يت چوكاي ڤرداڬڠن. اي ءر، ياوُعُشزمان سيدنا عمر الخطاب رضي اهلل عنه دان جوڬ 

 يريڠ كڤرلوان سماس سسبواه نڬارا.أبركمبڠ س

ك مريري دي نقچوكاي حقيقتڽ اياله بايرن يڠ دباير اوليه رعيت اونتوق كباجي

دڠن  ا رعيتنتارسنديري. جوسترو اي سچارا تيدق لڠسوڠ اداله سواتو بنتوق كرجاسام ا

ونتوق اي حق ءن ممڤوڽاءا، سسبواه كراجإسالمالم دن اونتوق كڤنتيڠن برسام. ءاكراج

ل ڠ دڬوبر ين داساوجودكن داسر ڤرچوكاين دالم مموڠوت حاصيل كڤد نڬارا، سالڬيمم

 عيت.رمنڤتي ڤرينسيڤ عاديل، ملستاريكن كمعمورن نڬارا دان تيدق ممببنكن 

نتوق او جوابڠوڠڬت يءاڽوڤكيت مم ريهاتين،ڤ ڠي اراڬناڬور ايڬجوسترو، سبا

 وابجڠوڠڬتبر ڬسالم. كيت جوإمت ايكونومي او نڠسوڠملقساناكن عباده زكاة اونتوق كل

ان د نڬڠاردڤچوكاي  تن،ڤنداڤچوكاي سام اد چوكاي  مبايرنڤي ءماللو اراڬن دڤك

  .ڽايڬسبا

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

ڬارا دالم كڤد ن تيڠينكن ڤرانن يڠ ڤنءجابتن كستم دراج مليسيا اداله اڬينسي يڠ مما

، دوتي رخدمتني كوتيڤن چوكاي ڤءور ماللواينفراستروكت ٢ممبنتو ممباڠونكن كمودهن

يڠ اكن  ٢ينءتا الن كمودهن دڤالبوهن دان الڤڠن تربڠ، سرءايمڤوت دان ايكسڤوت، ڤڽديا

ڬ سيا جوملي ين ايت، انتارا توڬس جابتن كستم دراجءممبري حاصيل كڤد نڬارا. سال

ستيكن اڬي ممب كسناداله ممبنترس سڬاال بنتوق ڤڽلودوڤن دان ڤڽليويڠن دڠن چكڤ دان بر

ڤنتيڠن كدان ڤراتورن دڤاتوهي سڤنوهڽ. دڠن دمكين حاصيل نڬارا سرتا  ٢اوندڠ

  .حصڠ يسي ڤرداڬڠن كمشاركت سنتياس دڤليهارا دان دليندوڠي تنڤا مڠڠڬو ترنس

ي ءتڠڬوڠجواب مموڠوت حاصيل دان مڽدياكن فاسيليتي ڤرداڬڠن ماللو

برتوجوان مماچو ڤرتومبوهن ايكونومي،  اين اداله ٢ن دان ڤماتوهن اوندڠءڤڠواتكواسا

ن رعيت. سباڬاي اڬينسي ڤموڠوت حاصيل ءاممليهارا كسالمتن نڬارا دان كسجهتر

نڬارا يڠ اوتام، جابتن كستم بوكن سهاج مڽومبڠ، بهكن منيڠكتكن كوتيڤن حاصيل دري 
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يندوسترين استاهون كستاهون. سموا اين مستي دالكوكن تنڤا منججسكن ڤريستاسي ڤر

  ڬارا.ن

ممبريكن  ٢، ماريله كيت سام38-نيا كهاري كستم سد نڠد ناڤبرسمجوسترو، 

واه ملن رسعولق يق موڠكين، توروت سام دالم ممبسمي جنايه ڤرداڬڠن، منءكوميتمن سبا

ڠونن ق ڤمباونتودان ڤڽليويڠن باڬي ممبنتو ممبنتوق ڤرسكيترن كوندوسيف دان سالمت ا

 :71 ات، ايةتوبال ةوتعالى منروسي سور اهلل سبحانه ايكونومي. اين سالرس دڠن فرمان

ڳ  ڳ ڳ  ڱ    ڳک  گ  گ   گ  گ

ۀ    ڻڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ

 ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ہۀ  ہ

لوڠ ڽ منجادي ڤنويمان، لالكي دان ڤرمڤوان، سبهاڬينايڠ بر ٢دان اورڠ”برمقصود: 

ان مريك داهتن، ت كجڠ درڤد بربوان دان مالرقيءين. مريك مڽوروه بربوات كباءباڬي يڠ ال

بري اكن د ايت منديريكن صالة، منونايكن زكاة دان طاعة كڤد اهلل دان رسولڽ. مريك

 “ مها كواس الڬي مها بيجقسان.رحمة اوليه اهلل. سسوڠڬوهڽ اهلل

اكن  هاجبوكن س كيترن ايكونومي يڠ ڤوسيتيف، عاديل، سقسام دان كوندوسيف

امين له منج، مايڠءاڬاي اومت يڠ بركممڤوان سرتا برداي سامنجاديكن اومت إسالم  سب

ت كن داڤا. حاصيلڽ، مشاركت إسالم  ممليهارا هرتا اسڤيكمقاصد الشرعية دالم 

ديكن س منجاي ڬويدو يڠ بركممڤوان دري سودوت هرتا سكاليۏمالهيركن لبيه راماي ايند

ساناكن تي ملقسڤر يڠ منونتوت كڤد كممڤوان هرتا يڠ تيڠڬي ةمريك داڤت ملقساناكن عباد

 حاج دان عمرة. ةعباد

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

 هاري اين اياله: هأمبيل درڤد خطبكسيمڤولن يڠ داڤت د
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ان سالم دمت اايكونومي او نڠسوڠزكاة اونتوق كل ةكيت واجب ملقساناكن عباد: ڤرتام

 دان مشاركت. اراڬن ممباير چوكاي اونتوق كمصلحتن

اكن  جسها بوكن كيترن ايكونومي يڠ ڤوسيتيف، عاديل، سقسام دان كوندوسيف: كدوا

امين له منج، مايڠءمنجاديكن اومت إسالم  سباڬاي اومت يڠ بركممڤوان سرتا برداي سا

  .ممليهارا هرتا اسڤيك مقاصد الشرعية دالم

 چوكاينر ڤرونتوق موجودكن داسي حق اءن ممڤوڽاءا، سسبواه كراجإسالمدالم  كتيڬ:

يدق دان ت ڬارانن داسر ترسبوت منڤتي ڤرينسيڤ كعاديلن، ملستاريكن كمعمورن اسالڬيم

 ممببنكن رعيت.

 : 188 تابقرة، ايال ةوتعالى دالم سور كيت حياتي فرمان اهلل سبحانه ٢ماريله سام

 ڃ ڃ ڃ چ چ

    ہ  ۀ  ۀڻ    ڻ ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    

 ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  

نتارا أين﴾ دءال ٢ڠ﴾ هرتا ﴿اورمبيلڠكامو ماكن ﴿اتاو م نلهڠدان جا ”برمقصود : 

 دڤه﴾ كي رسواممبرهرتا كامو ﴿ هولوركنڠكامو م والڤ نڠساله، دان جا ڠجالن ي نڠكامو د

 ربوات﴾﴿ب نڠنسي دءادري هرتا م ينڬ﴾ سباهامبيلڠكران هندق مماكن ﴿اتاو م ٢حاكيم

 “.﴾ڽ﴿ساله يءتاهوڠم كامو حال دڤدوسا، 

 َ ِ ي وَإِ عَنِ بَارَكَ الل ّٰهُ لِْي وَل َكُْم بِالْقُرْآِن الْعَظِيِْم، وَنَف اكُْم ب  وَالذ ِكْرِ مَا فِيْهِ مَِن الآيَاتِ ي َّ
 ُ هُ ه َل مِن ِي وَمِنْكُْم تِلاوَتَهُ ِإن َّ مِ اوَ اْلحَِكيِْم، وَتَقَب َّ ْستَغْفِرُ الل ّٰهَ ذَا وَأَ هَأقُوُْل قَوْلِْي  مُ.يُع الْعَلِيْ لس َّ

ِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُسْ  ئِر َ لِْي وَل َكُْم وَلِسَا َ الْعَظِيْم ْ اِت وَ لِم َأْحيَاءِ مِْنهُْم نَ وَالْمُؤْمِنَاِت الالْمُؤْمِنِي
حِ  هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ ُ وَالَأْموَات، فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ  .يْم
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 خطبه كدوا

ِيرَ  الحمْدُ لِل ّٰهِ  َم لَامُ عَلىَ  ،نَ ب ِ الْعَال ُ وَالس َّ لَاة بِي ِ اْلَأمِي نِ دِ نَا مُحَم َّ َسي ِدِ  وَالص َّ نِ، وَعَلَى آلِهِ الن َّ
يَن وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى اهِرِ  د ِيِن.ِم اليَوْ  وََأْصحَابِهِ الط َّ

ُ َأشْهَدُ َأْن  ا ِإلٓهَ ِإلا َّ الل ّٰه َ  ل َّ يَْك ل ُ وَحْدَهُ لاَ شَرِ َ ، وَ ه ْ دُ أن َّ َسي ِ َأشْه دًا عَب  دُهُ وَرَُسولُهُ.دَنَا مُحَم َّ

ا قُوا الل ّٰهَ  َأم َّ ِ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰهِ، اِت َّ َ وَ  هِ َحق َّ تُقَات َأمَرَكُْم ،ِعَظِيمٍ  ل ّٰهَ َأمَرَكُْم بَِأْمرٍ مُوا أن َّ الاعْل

ِيمِ  ْسلِيِم عَلَى نَبِي ِهِ الْ كَر لَاةِ وَالت َّ ُ ا ، فَقَالَ بِالص َّ َ لل ّٰه ڄ  ڄ  ڄ   ڃ    ڄ الَى: تَع

 ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ ِ دِ آا ُ نَا ِل َسي ِ دِنَادٍ َكمَا َصل َّ حَم َّ م َ وَعَلَى  يَْت عَلَى َسي بْرَاهِيْم ِإ
ِ دِنَا مُحَم َّ آ بْرَاهِيْمَ وَبَارِْك عَلَى َسي ِ دِنَا ِإ ِ دِ آ عَلَىدٍ وَ ِل َسي َا بَارَ ِل َسي دٍ َكم ِ دِنَا نَا مُحَم َّ ْكَت عَلَى َسي

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  َ آِإ بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال ِ دِنَا ِإ ِيْنَ ِل َسي  َمجِيْد . َك حَمِيْد   ِإن َّ م

اِشدِيَن وَ  ُلُفَاءِ الر َّ هُم َّ عَِن اْلخ ِ َأجْ الص َّ  ةِ عَْن بَقِي َّ  وَاْرَض الل َّ ِ حَابَة اينَ، مَع بِعِينَ وَ عَِن الت َّ
ابِعِينَ  َ  وَتَابِعِي الت َّ ْ اوِْم وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى ي اِن وَاْرَض عَ لد ِي رَمَ مَعَهُْم يَا َأكْ  ن َّ

 .اْلَأكْرَمِينَ 

 ِ هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ وَالمُْسلِمَاِت وَالمُؤْمِن  ْموَاِت.هُْم وَالأَ ْحيَاءِ مِنْ مِنَاِت الأَ المُؤْ وَ ينَ الل َّ
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وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَالص ِ  هُم َّ َأي ِْد بِدَوَاِم الت َّ ِ ةِ وَ ح َّ الل َّ لَامَة ِ  الس َّ ُ مَلِ كَ نَا ك باوه دُول ليا وي يڠ مَهَا م
 َ ْ ةُ اسري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ، السُلطَان عَبْدُ الل ّٰه رِعَاي ى ن ال مُْصطَفَ لد ِي

بْنِ  َ  مرحومال بِالل ّٰه َشاه ا ْ ُسلْطَان حَاِج َأْحمَد َشاه ال مُْست  ه. ن بالل ّٰ عِي

 ُ ڠ، ري اڬوايسوليا سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمووَكَذلَِك ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م
يَةْ حاجه عَزِيْزَةْ َأمِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَ  (Tunku)تُونكو م ال مُتَوَك ِْل عَلَى  ال مَرُْحوْ بِنْتِ  رِ

َاج.الل ّٰه ُسلْطَ   ان ِإْسكَنْدَْر الح

ُ وَعُم َّ  ُ وَقَُضاتَه ُ وَوُزَرَاءَه هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَه َ الل َّ َ ال ُ وَر ُ مِ ه ْ عَايَاه مُؤْمِنَاِت َن الْمُؤْمِنِينَ وَ ال
اِحمِينَ .   بِرَْحمَتَِك يَا َأْرَحمَ الر َّ

َلَدَنَا  هُم َّ اْجعَْل ب يَا الل َّ ا، سَ مَالِيزِ ً آمِناً مُْطمَئِن ًّ َ رَخَا خَاء ٍن وََأمَاٍن، ْدٍل وَِإيمَاٍن، وََأمْ ءً، دَارَ ع
ئِرَ بِلَادِ الْ مُْسلِمِينَ.  وََسا

هُم َّ َأعِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْمُْسلِمِيْنَ ، وَدَم ِْر أَ  َ َأعْدَاءَ ا اءَكَ عْدَ الل َّ صَرَ الد ِيَن، لد ِيِن وانْصُرْ مَْن ن
َ وَاخْذُْل مَْن خَذََل الْمُْسلِمِيْنَ، وَ  َ َأعِْل كَلِمَتََك ِإل  لد ِيِْن.وِْم اى ي

 َ نْيَا َحسَنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ َحسَن ِنَا فِي الد ُّ نَا آت َب َّ  ارِ.عَذَاَب الن َّ  قِنَاةً وَ 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

َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى افَاذْكُرُو  َ  الل ّٰهَ الْعَظِيْم ِ ي ُ نِعَمِه ُ زِْدك طِكُْم وهُ مِْن فَْضلِهِ يُعْ ْم، وَاْسَأل
 وَلَذِكْرُ الل ّٰهِ َأْكبَرُ، وَالل ّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.

 


