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KHUTBAH PERTAMA 

ا  2اكيل ﴾ ُهللا ا�ْكَربُ ﴿  3اكيل ﴾ ُهللا ا�ْكَربُ ﴿  3ُهللا ا�ْكَربُ ﴿  ا و احلَْمُد ِِ� َكِثْريً اكيل ﴾ ُهللا ا�ْكَربُ َكِبْريً
ْبَحاَن ِهللا بُْكَرًة َوا�ِصْيال  ى َوف/َقنَا ِلِعَباَدتِِه . َوسـُ ِ ْيَن َوَجَعَل هَذا اليَ . احلَْمُد ِِ� ا2/ ِ ْوَم فَْرًحا ِلِعَباِدِه الُمت/ِقْنيَ ا2/
ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوLُُ اللُّهم/ َصّلِ .فَاُزْوا ِبِصَياِم َرَمَضاَن َوِقيَاِمِه  َدOَ ُمَحم/ يِّ ال ُهللا َوا�ْشهَُد ا�ن/ سـَ

R
Lَ ا

R
َوا�ْشهَُد ا�ْن الا

ٍد َوعَ  ِدOَ ُمَحم/ ّيِ ْ َوWَِرْك عََىل سـَ ْيِن َوَسّملِ ِYَّىل يَْوِم ا
R
ْحَساٍن ا

R
Wِ اِبِه َوَمْن تَِبَعهُْم ا بَْعُد . َىل اLِِٓ َوا�ْحصَ َا . …ا�م/ aفَيَا ا�هي

/ُقْوا  ال َوا�نُْمتْ ُمْسِلُمْونَ َهللا َحق/ تَُقاِتِه َوالمتَوُ املُْسِلُمْوَن ات R
   .....  تُن/ ا

  : آل معرانسورة  9دان  8مل اjت فرمان هللا دا
نَك رَ  رَ  ُ /Y ْذ َهَديْتَنَا َوَهْب لَنَا ِمن

R
/نَا َال تُزِْغ قُلُوبَنَا بَْعَد ا ةً  ب اُب  ◌ۚ  ْمحَ /َك ا�نَت الَْوه/ ن

R
/َك َجاِمُع  رَ  ﴾٨﴿ا ن

R
/نَا ا ب

ِلُف  ◌ۚ  يَْب ِفيهِ  الن/اِس ِلَيْوٍم ال/ رَ  َه َال ُخيْ ـ/ ن/ الل
R
 الِْميَعاَد  ا

 اكيمري ڤتوجنوق کڤد سسودە اڠکو ب اكيمو مميسوڠکن هايت كجاڠن� اڠ !اكيم  توهنيهاو " :مقصودڽ 
لميڤه -کو جواL توهن يڠ ملميڤهسسوڠݢوهڽ اڠ ;لميڤه رمحة دري سيسـميو اكيم، دان کورنياکن� کڤد 

ساكلني مأنيس ، اونتوق مرنميا سسوڠݢوهڽ اڠاكوL يڠ اکن مڠهميڤونکن !  اكيم توهن يهاو " .ڤمربي¡
سسوڠݢوهڽ هللا تيدق مموڠکريي  ."ڤدڽ  كيڠ تيدق اد ش (هاري قيامة )سواتو هاري  (Wلسن ڤد 

  .جنج
 

 مسلمني دان مسلامت يڠ درمحيت هللا،
کيت Wرو . سالمت هاري راي عيدالفطري داوچڤکن کڤد سلوروه قوم مسلمني دان مسلامت

ن كکرسونوق. يڠ مروڤاکن سواتو ڤروسيس دامل مالهريکن مهبا هللا يڠ برتقوى سهاج ماللوءي تربية رمضان
ا مبوت هاري راي جاڠن مالاليکن کيت اونتوق مموهون کڤد هللا اݢر سݢاال معلن صاحل کيت دترميمپ 

کيت جوݢ مموهون اݢر هللا منجاديکن کيت سـبڬـاي مهباڽ يڠ داڤت  .مڤونکنأ دان دوسا کيت ڤوال د
را اچانتارا  .ةيڠ الٴين دڠن ڤنوە اسـتقام ٢بولن صاحل حاصيل درڤد تربية رمضان ڤدمرنوسکن معل 

دان برن کران  كءيشهادة دڠن W ميةممهمي دان مڠعملکن دوا لك  Lj[ 1 ] إ يك صفة اسـتقامة قونتوق مميليأ 
يکن يڽ دان توجوان دي دجاددير  کڤدڽ مپببکن مأنيس تيدق کنل سـياڤيل هللا رسÈ طاعة اتنڤا مڠن
 Èال  [ 2 ]ن متڤت مكبال سلڤس اين كامرس Ìکران  دڠن مڠحيايت دان مرنوڠک¡ ءانقر سـنتياس مڠاك
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الزتام اÈو برتروسن دامل [ 3 ] ني طن Wاب دامل مڠوWيت ڤپاکيت ظاهري داالقرءان مروڤاکن اوبت موجر 
ممباچ القرءان ، برذکر،  ، ڤواسا ، ةسوق معل عبادة سڤريت صالة برجامعهللا ترما يعةمنجالنکن رش 

  ، منوتوڤ عورة ، ممعمورکن مسجد دان سـباݢايڽ بوکن تروس برهنيت دڠن براللوڽ رمضانةبرصدق

ْن قَل/  :�  قال الرسول
R
ِ تََعاَىل ا�ْدَوُمهَا َوا /Ñَىل ا

R
اِل ا  ا�َحبa اال�ْمعَ

سييت  .Óوڤون ايت سديکيتمعلن يڠ ڤاليڠ دچينتاٴي اوليه هللا اداL معلن يڠ برتروسن و :مقصودڽ 
 ونتوق مروتينک¡ سچارا برتروسنأ س ايڠينن کر مالکوکن سواتو معلن ساللو براكٕ  كسـنديري کتي عائشة

 
 ُهللا ا�ْكَربُ َوÑِِ احلَْمدُ ! ُهللا ا�ْكَربُ ! ُهللا ا�ْكَربُ 
وليه اورڠ صاحل سهيڠݢ ب ةسوك ممباچ قيصه [ 4 ]-كيك صفة اسـتقامة يڠ قونتوق مميليأ را اچ

يڠ  ٢ڤارا نيب ، رسول دان اورڠ ٢ةWپق منچريتاکن قيصالقرءان مان دجاديکن ايکوتن دان تالدن د
  :سورة هود 120فرمان هللا دامل اية  .براميان تردهولو

 aعَلَْيَك ِمْن ا�نَباِء الر aُقص/ ـِٰذِه الَْحقa  ◌ۚ  ُسِل َما نُثَِبُّت ِبِه فَُؤاَدكَ  َ◌àáُ ن ٰى  َوَمْوِعَظٌة َوِذْكرَ  َوَجاَءَك ِيف َه
 ِللُْمْؤِمِننيَ 
، اونتوق ) محمد نيب  يهاو ( چريتاکن کڤدمو  اكيمايت ،  ٢بريتا دري بريتا رسول ٢دان تياڤ: مقصودڽ 

يڠ  ٢ن رسÈ ڤرايڠنت Wݢي اورڠادان ت� داتڠ کڤدمو دامل بريتا اين کبرنن دان ڤڠاجر . منتڤکن هاتميو دڠ¡
  براميان 

 ]5  [Wڤد هللا اݢر دٔانوݢرهکن صفة اسـتقامة انتاراڽ عاءپق دممڤر 
ِّْت قَلِْيب عََىل ِدينِكَ   jَ ُمَقلَِّب الُْقلُوِب ثَب

 مو-Wليقکن هايت ، تتڤکن هاتيکو د اتس اڬام- توهن يڠ ممباليقيهاو  :مقصودڽ 
ّينِ ا�ُعوُذ ِبَك ِمَن الَْحْوِر بَْعَد اْلَكْورِ 

R
/هُم/ ا  الل

سن يڠ برن سـت� منداڤت هداية اوهنکو ، اكو برليندوڠ دڠمنو درڤد ترڤيسوڠ دري لند تيهاو : مقصودڽ 
  ). اميان ( 
هيدوڤ سسأورڠ سامادا صاحل د مان متن Wپق ممڤڠارويه چورق  ٢سـنتياس برݢاٴول دڠن اورڠ]  6[ 
 ٔóو ترهرييت کڤد کجاهنت کنأيقرە کبÈو ڤراكرا يڠ مندوروڠ کڤد معصية. اÈجاويه متڤت ا 
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ر ميپق ابرحصابة دڠن اورڠ يڠ صاحل دان دڠن اورڠ يڠ جاهت سأومڤاما براكون دڠن ڤڠيد" :مقصودڽ 
اÈو ربي اندا سـهباݢني ر ميپق واڠي سام اد دي مماڤڠيد . )يڠ مڠهمبوس Wر اڤي(واڠي دان توکڠ بيس 

دا أ ال مسماOاكال توکڠ بيس ڤو .کورڠڽ اندا منداڤت جوݢ Wوڽ-Wٴون درڤدڽ اÈو سکورڠ-اندا ممبيل Wٴو
   ".دي مپببکن Wجو اندا ترWکر اÈو اندا منداڤت Wٴو يڠ هاڤق

  

 مسلمني دان مسلامت يڠ دحرميت ساكلني،

اونتوق  �هيدوڤکن سـنة نيب Wݢي مڠ  موليااين ڤد هاري يڠ  موليابرکومڤولڽ کيت د متڤت يڠ 
ٕاسالم مڠاجق  .ماللوءي خطبة ةنصيحمنوOيکن صالة سـنة هاري راي سرتوسڽ مندڠر  ٢دڠن سام

 موليايڠ انتارا ساتو سام الٴين رسÈ مپوبورکن بوداj علمو ترماسوق ڤد هاري راي يڠ کيت براكسـيه سا
هارا، دنيا دڤنويه -منجادي هورو ةکراندا، مشار و óٔداٴن لكوارݢ ڤورق ڤ كتنڤا اكسـيه سايڠ م .اين
 TVرمضان Èهون اين دکجوتکن دڠن ڤمبونوهن سأورڠ ڤکرجا سـبواە سـتيسني  .ڠن سيين ساناڤڤر 

بݢيتو جوݢ  .سواسـتا دمسڤيڠ جنايه يڠ الٴين يڠ منوجنوقکن انتارا چونتوە هبايڽ کهيلڠن صفة اكسـيه سايڠ
 كبيال اد علمو م .دامل مڠهيدوڤکن هاري راي ترماسوق ٢ن مأنيس منجادي سـياكڤرݢرق كتنڤا علمو م

Wپق ڤهاال درڤد معلن دان ادب هاري راي داڤت دراٴيه سدڠکن تنڤا علمو بوکن ساج ڤهاال تيدق داڤت 
ماL دکوتوري ڤوال کسوچني هاري راي دڠن دوسا معصية سڤريت ڤرݢاٴولن بباس ، هيبورن يڠ 

   .مالاليکن، ڤمبذيرن، ڤنددهن عورة دان سـباݢايڽ
ن سست دان مودە ترڤڠاروە دڠن ڤراكرا يڠ ار اکن علمو راماي يڠ ترجبق دڠن اجقکچيتي عقيبة

د سأورڠ يڠ مڠاکو ٕامام ن نياككدݢمڤرکن دڠن تيندق راݢنبولن لڤس  2. جلس مپليويڠ درڤد رشيعة اسالم
امل منداملي اوليه ايت کيت واجب سدر هباوا ڤروسيس د .د ڤوتراجاي راݢن�دي مپرڠ ڤجابت ڤنتدبرين 

بکس اکن مپمڤيت کران ڤنوە  مسوا  :اكت شعري  ةعبار  .علمو اڬام برتروسن سالݢي حياة دکندوڠ Wدن
 كسامکني Wپق کيت بالجر م .ي سامکني ملواسإ اس دٔاييس کچوايل بکس علمو د مان سـنتي يكج 

ݢاي بيدڠ علمو ي ڤلباکݢاݢلن دامل مرنواكٴ .سامکني کيت مراساکن Wپق الݢي علمو يڠ کيت بلوم ترواكي
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لن دامل Wپق بيدڠ سهيڠݢ Wپق برݢنتوڠ کڤد کڤاکرن اورڠ بوکن إاسالم تروس کتيڠݢ ةمپببکن اوم
عني يڠ دڤندڠ رمييه تمييه اتس السن ممڤراكساکن علمو فرض الماL ڤڠاWين ترهادڤ علمو فرض  .اسالم

 .مات-ني تڠݢمل دڠن مڠجر دنيا سامتٕاسالم سـنديري سامک ةکفاية توروت منجاديکن سامکني رايم اومال
 .سهاج كفهغکوÓ لومڤور تتاڤي تيکيت يڠ دبيل هاڽ سـتاکت ماهو ک ةاي عبار 

دواڽ ساكيل سهيڠݢ دنيا يڠ دکجر کچيچرين -اکن کهيلڠن کدوا كاڤ يڠ ڤاليڠ دÈکويت مري
 ت�  راݢنريان اڤابيال کيت توروت مراسا ح .ماOاكال اخرية يڠ Wلك داللوٴي ڤنوە ڤندريتاٴن دان ڤپسالن

Wپق هوسڤيتل کراجاٴن ماسـيه ونيۏرسييت تتاڤي ين دان سامکني Wپق تومبوە مبوت مكردي�ٔ مپ Èهون   55
Lتيدق ممڤوپاٴي دوکتور وانيتا يڠ بوليه مڠوروس هباݢني-سأو Lهرين انق سهيڠݢ عورة دان  اٴوá
مالهريکن انق د  كاد دويت لبيه بولهي� مرييڠ  يكج  .دە کڤد دوکتور لاليكڤرمڤوان ترڤقسا دد ةمرو
اخريڽ رعية مكبيل مسوال  .سواسـتا يڠ مپدjکن دوکتور وانيتا تتاڤي Wݢاميان رعية يڠ سوسه كلكيني

لسن اونتوق أ ربي مم ترايم مسلام يكق ج ياونتوق مالهريکن انق اÈو تيدق ڤل  غن مكفو امنچاري بيد
ڤد ڤمميڤني اونتوق منجادي تڠݢوڠجواب برس ک .تور لاليكتيدق برانق درڤد منددهکن عورة کڤد دوک 

اين اݢر تيدق دببنکن دڠن دوسا يڠ Wلك دڤرتڠݢوڠجوابکن د هادڤن هللا د ڤادڠ  مپلسايکن مسـئ�
  .حمرش ننيت
 

 ُهللا ا�ْكَربُ َوÑِِ احلَْمدُ ! ُهللا ا�ْكَربُ ! ُهللا ا�ْكَربُ 
دڠن برالٴينن جنتينا، معور ، ڤڠکت، هرÈ  وليام، ڤد هاري راي يڠ  موليادودوقڽ کيت د متڤت 

کويت دڠن کواجيڤن برزاكة ٕاين ڤواسا رمضان دكديديق .ممڤو منامنکن راس اكسـيه سايڠ انتارا کيت
سـيه سايڠ ممڤو ممنهبکن رزيق اك .راس اكسـيه سايڠ وفوقة هاري راي د مان مسواڽ اين ممسرتوسڽ نعم

 دامل سواتو حديث  �نيب نجڠکن معور کيت سـباݢاميان سـبدا مم دان 

هُ   :� قال الرسول ثَرِِه فَلَْيِصْل َرِمحَ ��>@ َمْن ا�َحب/ ا�ْن يُبَْسَط Lَُ ِىف ِرْزِقِه َويُنَْسا� Lَُ ِىف ا��� =(�>$�� ?��( 
هندق� دي مڠهوبوڠکن ص�  كواسکن رزق دان دڤنجڠکن معورڽ مسسـياڤا يڠ ماهو دل :مقصودڽ 

   الرمح
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بݢيندا  .رنه مپبوت هباوا نيب اڤابيال دسـبوت تنتڠ حديث اين دهادڤ¡ اللوٕامام ابن جحر ڤ
جل أ تکن ااي بوکن برمقصود دليو  :يڠ برمقصود  الطرباينمنجلسکن دڠن حديث الٴين يڠ دروايتکن اوليه 

 .رية يڠ صاحل يڠ سـنتياس بردعاء اونتوقڽ سلڤس کامتي¡اي برمقصود سسأورڠ ايت دبريکن ذ تتاڤي
ك و بيلڠن اڠمات Wپق ڤد کوانتييت اÈ-تارا کرباكتن معور يڠ دچاري jٴيت بوکن سامتاين� ان 

انق يڠ صاحل، ء سـباليقڽ وÓو ڤون معورڽ ڤنديق Oمون ڤهاال معلن تروس برمسبوڠ ماللوءي دعا معور
 رت نيب محمد سکي ةماL دري سݢي حياة هيدوڤ اوم .صدقه جارية، علمو يڠ منربي منفعة دان سـباݢايڽ

ڠ منچاڤاي راتوسن ماL ريبوان Èهون Oمون دڠن ڤڠانوݢرهن ي دهولو ةÈهون سهاج بربنديڠ اوم  60-70
اوليه ايت  .دهولو ةور دڠن ݢنداٴن ڤهاال ملبهيـي اومکرباكتن مع كسـبڬـاي چونتوهڽ م لي� القدر

منجادي  كاݢر مري ٢ديديقن اڬام ترهادڤ انقاكيل مڠاWيکن ڤن-ڬـاي ايبوWڤ جاڠن کيت ساكيلاسـب
 .ربي سامه سلڤس کامتني کيت ننيتانق يڠ صاحل يڠ تروس مم

ربي ماکن ، ڤااكين ، متڤت تيڠݢل سهاج کڤد jٴيت هاڽ Èهو مم جاڠن هاڽ ڤنداي منرتنق انق 
ڤروسيس  .انق-انق ء ن اڬام دٔاWيکن سهيڠݢ کيت تيدق ممڤو منومڤڠ دعاكانق سدڠکن علمو دان ديديق

اÈو انق يڠ  .دا ايبوWڤ يڠ مايت دهولوأ ڤراكرا مس  2اکن ترهنيت کچوايل بيال برالکو انتارا  تربية انق تيدق
برموال دڠن  منجاݢ سـبواە ڤوهون اكيو jٴيت ةڤروسيس تربية انق عبار  .اكل دنياغمني لبيه دهولو

 .ةي يڠ صاحلاسرت  jٴيتjٴيت سوايم صاحل دان دÈمن ڤوال ڤد Èنه يڠ سوبور  كمنچاري بنيه يڠ Wءي
  وOݢدان نصيحة يغ بر .م jٴيت دڠن علمو اݢامادان دسري  كي دWج دڠن Wج يڠ ترWٴيإ مكودين 

راسيت اÈو ڤراكرا يڠ بوليه وÓو ڤون ڤوهون ايت ت� برس Oمون مسـيت دجاݢا درڤد ڤا
ري جاڠن ب. قان-اميان دان اخالق انقن قان عنصور نيݢاتيف يڠ بوليه مروساک¡ jٴيت معصية دقمروس

ونيۏرسييت اÈو ڤون ت� برو�تڠݢ مپببکن ڤروسيس تربية ير ت� برس ڤنجڠ ، انق ت� لكوار السن معو 
بوWڤاڽ تراوÈم تراللو روݢي ممڤوپاٴي انق يڠ تيدق بربودي دان تيدق ممڤو بردعاء اونتوق اي . ترهنيت

 . كيت ننيتسلڤس کامتني 
ربي کرباكتن معور دڠن دبري توفيق  ممڤو ممالرمح منجلسکن معلن ص� ٕامام ابن جحر توروت

 جوݢ مپببکن بركة ص� الرمح .اونتوق مالکوکن کطاعنت کڤد هللا دان دڤلهيارا درڤد مالکوکن معصية
اوليه ايت ݢوOکن� کداتڠن هاري . سسأورڠ ايت تروس دکنڠ سلڤس کامتي¡ دڠن کهندق هللا نأيقكکب

  ٔانتارا كيت يڠراي اين اونتوق مڠهوبوڠ اكسـيه سا
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  مسلمني دان مسلامت يڠ دبرکيت هللا،

رِِه ِفميَا ا�فْنَاُه : ال تَُزوُل قََدَما الَْعْبِد يَْوَم الِْقيَاَمِة َحىت/ يُْسا�َل َعْن ا�ْربَعٍ  :� قال الرسول َباِبِه , َعْن ُمعْ َوَعْن شـَ
َبُه َوِفميَا ا�نَْفَقُه َوَعْن َماLِِ ِمْن , ِفميَا ا�بْالُه   رواه الرتمذي -                َوَعْن ِعلِْمِه َماَذا َمعَِل ِفيهِ , ا�يَْن اْكتَسـَ

نجق سديکيت ڤون ڤد هاري قيامة سهيڠݢ دÈڽ تيدق اکن برݢ سأورغ مهب  دوا اكيك-کدوا: مقصودڽ 
امن دي مودا کتنتڠ ماس ]  2[ هابيسکن،  تنتڠ معور ، Wݢاميان اي]  1: [ ڤراكرا jٴيت  4تنتڠ 

تڠ علموڽ ، اڤاکه تن ]  4[ تنتڠ هرÈڽ ، دري مان دڤراولهيـي دان Wݢاميان دبلنجاکن دان ]  3[ ڤرݢوOکن، 
  يڠ دبوات دڠ¡ 

اين داڤت مراڤتکن يڠ جاٴوە د مان اد انق يڠ سوده الم  موليابرکومڤولڽ کيت ڤد هاري راي يڠ 
سانق ساودارا دان اد يڠ سوده الم تيدق برجومڤا متن  تيدق برجومڤا ايبوWڤ ، اد يڠ الم تيدق منجڠوق

چوW لهيت  .موڠکني دامل مراڤتکن هوبوڠن يڠ سامکني ريڠݢڠ كن سـباٴيكدݢوO سـتاڤڤرمتوان اين س .الما
نينيق ، ايه ايبو  قداكÈکن کيت دلكيليڠ اوليه داتو  بوليه .د کريي اكنن کيت ، لهيت دڤن دان بالکڠ کيت

که کيت بوليه Wيڠکن Wݢاميان ااد .کيت ٢براديق، سانق ساودارا دان متن-وايم، اديق، اسرتي اÈو س
قڽ مبوت هاري لبارن سـباليمپ سام -سام يݢW كري اين کيت ماهو دودوق برسام مريبوکن سهاج ڤد ها

 .هللا د اخرية لكق ݢاونتوق منعميت نعمة شوريغ كيت سايغي  كکيت ماهو توروت برسام دڠن مري
تتاڤي مسـيت دڠن سهاج  ٢اڠندغن هللا تيدق چوکوڤ سـتاکت  ݢهباوا اونتوق مماسويق شور ايڠت�

ن استيکن ديري کيت ، اهيل لكوارݢ ، جري ااوليه ايت ڤ .علمو دان ڤڠعملن اڬام دامل کهيدوڤن سهارين
 .هن هللااکيت ملقساOکن کواجيڤن اڬام دمسڤيڠ منجاويه تݢ ٢تتڠݢ ، متن
ويه سݢاال يڠ حرام بوکن سهاج دري سݢي ماکن أ ديق کيت سوڤاي منجية رمضان Wپق منديترب 
Lيڠ الٴين مسمينوم ما Èڠن ، اكيك، ڤروت، کاملوان، مات ، ليدەأ  مڠاول سݢاال اڠݢوÈ تليڠا درڤد دا ،

کيت سـبڬـاي رعية بوکن سهاج واجب منݢور مكوڠکرن سکيرت  .ترهادڤ هللا كمالکوکن معصية درها
 ةوە، ڤچه امانشر  ةڠي سچارا برسوڠݢوه جناياممر  ن ترهادڤ ڤمميڤني سوڤاياکن تݢورکيت ماL يڠ مليبت

ي سومرب يڠ تراللو دÈݢيه سڤريت اڬاکن اخالق سـبقيدق منجاديکن حاصيل حرام يڠ مروسW رسÈ ت ، ر
 RM 24.4منجڠاكو   È2006-2011هون دري   4 ارق دان جودي د مان چواكي کدواڽ Wݢي تميڤوە 

 .ونبيلي
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يڠ برکواس سهاج  كبرليݢر د اكلڠن اهيل لكوارݢ مري هاڽ ارا ݢنکاكjٴن  بݢيتو جوݢ مسـئ�
ارق ڤاليڠ  ةبوکن سهاج منجادي ڤمݢڠ سامه رشيکسهيڠݢ کيت راس ݢرون بيال اداڽ اورڠ ٕاسالم يڠ 

ا ني بتاڤ ه  .نݢارا كميلي MASڤرنبڠن  ةنداڤت حاصيل جوالن ميپق کڤد رشيکبرس د فيليفينا ماL م 
 .ارق اونتوق اكڤل تربڠ سـنديري ةوÈم تتاڤي ممبيل ميپق درڤد رشيکاڤابيال مليسـيا انتارا ڤڠلوار ميپق ا

 trafikدامل مپامن ڤساAutomatik  LماL کيت توروت بميبڠ دڠن ڤلقساOٴن سيسـمت ڤڠواتکواساٴن 
ترتنتو دامل مڠاٴوت  ةرشيکي منجادي جالن ڤينتس اونتوق کن کاملڠن جالرناي تتاڤڠبوکن ممبنتو دامل مڠور

رعية تروس  كبيال ڤمميڤني برنياݢ دڠن رعية م .س واڠ رعية يڠ ڤولڠ براياóٔونتوڠن مودە ترماسوق ممر 
  سـنديري نݢارامندريتا د 
TV ڠکن واڠ راتوسن ادان اخبار عاشـيق مپيارکن واڠ راتوسن ريڠݢيت يڠ دبري کڤد رعية سد

Èهون   55سڤاتوتڽ  .مينتا دحاللکن ةدان ڤچه امان شوةي ر اللو ن ريڠݢيت يڠ درومڤق موجوÈ ماL بيلي
م اWلس دند قبوک¡ ڤوليتي كي کسليساٴن کڤد رعية سامکني تربو رب ڤميکرين دامل مم كمردياك م نݢارا

ٕاسالم بوکن سهاج دOفيکن  تروس ممبارا سهيڠݢ رعية لكننت چونتوهڽ يڠ ماجورييت ةسڤريت ڤنجاج
royalti  ڤمبيناٴن لبوهراي اونتوق مكودهن مق پمي Lكري ايڠني بيال کراجاٴن ن .توروت دسکترعية ا

 .ڽايڠ ايڠني ممبين kontraktorبوکن سهاج دڤرليچهيکن ماL دتکن ڤوال  كممبينا لبوهراي رعية م
ير برWير داڤت أ ڤي نعمة اير ڤرچوما دتکن اݢر ابݢيتو جوݢ کسليساٴن رعية سالڠور يڠ مڠچ

ڠکن اسد نݢاراکن  bankrapاي داكÈکن Wلك  كن ڤرچوما مكبيال رعية ماهو ڤنديديق .الدجالنکن مسو
چوW Wيڠکن Wݢاميان سواتو هاري ننيت کيت   .ن نݢاراادان ڤچه ٔاماهن� منجادي ڤو(ا برس کهنچور رشوة

اکن ممنوٴي هللا ين هوتڠ يڠ برس ماOاكال رعية د Wوە اسـنديري دبب هوتڠ د مان نݢارا  Wلك منجادي نݢارا
د دنيا يڠ برجاي  بواە نݢارا  20 ڤ تيدق دٔامبيل چونتوە درڤد لبيه امڠ .دامل óٔداٴن هوتڠ يڠ بݢيتو Wپق

جادي� مؤمن يڠ سـبرن يڠ تيدق مودە دجوال بيل دان دتيڤو .  ن ڤرچوما کڤد رعي+كربي ڤنديديقمم

ُغ الُْمْؤِمنُ  :� قال الرسول.... اكيل-براكيل تَْنيِ  َال يُْ,َ  رواه البخاري ومسمل - ِمْن ُجْحٍر َواِحٍد َمر/
  اكيل 2سأورڠ مؤمن تيدق اکن دسڠت دري لوبڠ يڠ سام : مقصودڽ 

ْكِر احلَِكْميِ  ُمكْ ِبَما ِفْيِه ِمَن االjَِٓت َوا2ِّ /j
R
 َوِمْنُمكْ تِالَوتَُه  َوتََقب/َل ِمّينِ Wََرَك ُهللا ِيلْ َولَُمكْ ِيف الُقْرآِن الَعِظْميِ َونََفَعِين َوا

َتْغِفُر َهللا الَعِظْميَ ِيلْ َولَُمكْ َوِلَسائِِر الُْمِسِلْمَني َواملُْسِلَماِت وَ  ِمْيُع الَعِلْميُ َواسـْ /ُه ُهَو الس/ ن R
املُْؤِمِنْنيَ َواملُْؤِمنَاِت ا

اَة الت/ائِِبْنيَ  َتْغِفرِْيَن َوjَ َجنَ َتْغِفُرْوُه فَيَا فَْوَز املُسـْ   فَاسـْ
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 KHUTBAH KEDUA  

ْبَحاَن ِهللا بُْكَرًة َوا�ِصْيال 3اكيل ﴾ ُهللا ا�ْكَربُ ﴿  3ُهللا ا�ْكَربُ ﴿  ا َوسـُ ا و احلَْمُد ِِ� َكِثْريً . اكيل ﴾ ُهللا ا�ْكَربُ َكِبْريً
ال ُهللا َوْحَدُه . َب َوْحَدُه احلَْمُد ِِ� َوْحَدُه َصَدَق َوْعَدُه َونََرصَ َعْبَدُه َوا�َعز/ ُجنَْدُه َوَهَزَم أالْحَزا

R
Lَ ا

R
ا�ْشهَُد ا�ْن الا
ٍد  ِدOَ ُمَحم/ ّيِ ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوLُُ ، اللّهُم/ َصّلِ عََىل سـَ َدOَ ُمَحم/ ّيِ ِبِه ال َرشِيَْك Lَُ ، َوا�ْشهَُد ا�ن/ سـَ َوعََىل اLِِٓ َوَحصْ

ِعْنيَ  ْمجَ ا بَْعدُ .ا� َا املُْس ..ا�م/ aاملُت/ِقْنيَ فَيَا ا�هي aب /ُقْوا َهللا َوا�ِطْيُعْوُه َواْعلَُمْوا ا�ن/ َهللا ُحيِ   ِلُمْوَن ات
  : آل معرانسوره  160 دامل اjت فرمان هللا
ن يَنُرصْ 

R
ُه فََال غَاِلَب لَُمكْ  ا ـ/ ي يَنُرصُ  ◌ۖ  ُمكُ الل ِ ُذْلُمكْ فََمن َذا ا2/ ن َخيْ

R
ن بَْعِدهِ  َوا ِ َوعََىل اللـ/ ◌ۗ  ُمك ِمّ ِه فَلَْيتََولك/

  الُْمْؤِمنُونَ 
تيدق اد سسـياڤا ڤون يڠ اکن داڤت مڠالهکن  كڠن ماهللا منولوڠ اكمو منچاڤاي مكن يكج  :مقصودڽ 

منتڤکن يڠ  (سـياڤکه يڠ اکن داڤت منولوڠ اكمو سسودە هللا  كاي مڠالهکن اكمو ، م يكدان ج  ;اكمو 
 يڠ براميان ايت بررسە ديري  ٢ورڠ، کڤد هللا جواL هندقڽ ا دان ايڠت� )دميکني 

  

  ت يڠ درمحيت هللاامدان مسل مسلمني
اونتوق  يسام اللو -ة رمضان يڠ ت� کيت ساموڠکن اداL تندا کجايأن دامل تربيتکبري مكناڠن يڠ دالٔ 

ڤواسا دان زاكة  ة القرءان دمسڤيڠ تربية ماللوي عبادميالهري سـباݢاي اومت يڠ بݢيتو يقني دڠن سيست
لسطني، ف تراوÈم د ين ݢام يڠ الٔ أ ودارا سن سأ ن مڠمبيل برت تنتڠ ڤندريتأ وبورکن الݢي ڤراسمپ ةفطر 

 غان مكفو دم Myanmarد    Ronghiyaبݢيتو جوݢ ڤندريتاٴن بڠسا  .عراق، رشj يڠ دلندا ڤڤراڠن
 ةوما نݢاراڤمميڤني  .نالٔ يڠ، کداي درومڤق، ماکنن درمڤس، ساودارا سأݢام دبونوە تنڤا ڤمب ادرس  كمري

هادڤن دامل ممبنتو سوادارا سأݢام يڠ سداڠ مندريتا بوکن مڠچوت د بالکڠ  صفٕاسالم واجب براد د
 موسوە ٕاسالم 
مسوݢ سامڠت  .اکرب مروڤاکن اقرار يڠ مڠاÈکن يڠ الٴين درڤد هللا اداL کچيل دان ملههللا تکبري

د  يكج  .دامل کهيدوڤن سهارينستمي القرءان سي برسام دڠن سامڠت دامل ملقساOکن مبوت هاري راي مپ 
 ةڤن رشيعة ٕاسالم د حممكاڠن ترهادڤ ڤمباڠونن مسجد دان ڤرن اڤننت ةرشيک د امريياك نݢاراسـبواە 

د مليسـيا سڤاتوتڽ کيت مميليه ݢولوڠن يڠ ايڠني  كڠي ڤيلهيرناي ڤرلمين مامنجادي Wهن کميڤني اونتوق ممن
   رن اݢر تيدق دلقساOکن حدود ماL برتيندق مپامن اربي امOکن حکوم حدود بوکن ݢولوڠن يڠ ممملقسا
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. ن دان اكيكڠÈ ڠببكن ٔاومة ٕاسالم موندور كران كودوپ هينأن سفرت حدود م ڠ ڤ اي ݢلباڤ  ڠيڤ دمس  ةحممكد
 ٔالين-زنO دان ٔالينڤوOكن ٔاونتوق رمج ݢWتو ٔاكن هابيس د

 Republikن اݢام ن تروق جاوتنکواس کبڠساٴن هباݢني اوروسكکيت جوݢ بردعاء اݢر تيندق

Azarbaijan  رعي+ مسمل اونتوق   %90يڠ   نݢاراممرينهتکن کڤد ڤارا خطيب مسجد دسلوروە
   .لسن ڤميندهن ترسـبوت کران دنيالي مڠݢڠݢو مج کرجاأ تس أ Oکن صالة مجعة ڤد هاري سبت ملقسا

لسن سام اوليه أ تس أ يڠ دسکت درڤد مڠرجاکن صالة مجعة ٕاسالم  ةدوان اومأ کيت سوده Wپق  نݢاراد 
چويت مجعة کڤد احد تتاڤي انق ديديقڽ يڠ مڠاکو ڤجواڠ بڠسا دان  .ڤنجاجه تيدق براين منوکر .کنقماجي

 اݢام براين منوکرڽ
  
  ُهللا ا�ْكَربُ َوÑِِ احلَْمدُ ! ُهللا ا�ْكَربُ ! ُهللا ا�ْكَربُ 

Wپقكن .سالمت هاري راي عيد الفطري داوچڤكن كڤد سلوروه قوم مسلمني دان مسلامت
برصدقه اڬر مريك يڠ ممرلوكن بنتوان توروت برڬمبريا دان زjرهي� سانق سودارا ڤد هاري يڠ مليا اين 

ربوت� ڤلواڠ اونتوق ممنهبكن سامه اخرية دڠن برڤواس امن هاري .Wڬي مراڤتكن الڬي Èيل ڤرسودارٔان

  :�دبولن شوال Wڬي مپاهوت سـبدا نيب 
ْهِر ﴿ رواه مسمل ﴾َمْن َصاَم َرَمَضاَن ٌمث/  /Yال َاكَن َكِصَياِم ا تàا ِمْن َشو/   ا�تَْبَعٌه سـِ

سسـياڤ يڠ ت� برڤواس فرض رمضان مكودين دايكويت ڤوال دڠن برڤواس امن هاري د بولن : مقصودڽ 
  .شوال مك اداL ڤهالڽ سڤريت دي برڤواس سڤنجڠ Èهون

ٍد َوعََىل  ِدOَ ُمَحم/ ّيِ ِعْنيَ اللّهُم/ اْغِفْر ِللُْمْسِلِمْنيَ َواملُْسِلَماِت َواملُْؤِمِنْنيَ َواملُْؤِمنَاِت  اللّهُم/ َصّلِ عََىل سـَ ْمجَ ِبِه ا� اLِِٓ َوَحصْ
َعَواِت َوقَاِيضْ احلَاَجاِت  /Yْيٌع قَرِيٌْب ُمِجْيُب ا /َك َمسِ ن

R
ْم َوا�ْصلِ   أالْحيَاِء ِمْهنُْم َوأالْمَواِت ا ِّْف بَْنيَ قُلُْوِهبِ ْح َذاَت َوا�ل

ِمهْ  َك َوعَُدّوِ ُمهْ عََىل عَُدّوِ ْم َوانُْرصْ نَا, بَيِْهنِ ْط عَلَْينَا َمْن الَخيَافَُك  َوال يَْرَمحُ ِّ ْخَوانَنَا  اللّهُم/ انُْرصْ , اللّهُم/ ال تَُسل
R
ا

ِىف ِشيَْشان َوِىف َوِىف َكْشِمْري َوِىف الهِْند وىف ٔافغانسـتاِن وَ ويف سورjاملُْسِلِمْنيَ ِىف ِعَراق َوِىف فَلَْسِطني 
 ِ Oَ مالزيj اللّهُم/ انُْرصِ املَُجاِهِدْيَن ا2/ َيا َوِىف Èَيْلَْنِد َوِىف بََ,ِ اِهُدْوَن ِيف َجنُْوِب ِبِلِيبني َوِىف ٕايْنُدْوِنيْسـِ ْيَن ُجيَ

َحاِب َو jََهاِزَم أالْحَزاِب ِاْهزِْمهُْم اللّهُم/ jَ ُمْزنَِل الِكتَاِب َو jَ ُمْجِرَي . َسِبْيEَِ ِيف ُلكِّ َزَماٍن َوَمَاكنٍ  الس/
مْ  Oَ عَلَْهيِ اللّهُم/ عَلَْيَك Wِلُهنَْوِد َوَمْن , اللُّهم/ عَلَْيَك Wِلن/َصاَرى َوَمْن َوÓُمهْ , اللّهُم/ عَلَْيَك Wِلَهيُْوِد َوَمْن َوÓُمهْ , َوانُْرصْ

اللّهُم/ عَلَْيَك ِبا�ْحَزاِب , اللّهُم/ عَلَْيَك Wِِلِربيَطان َوَمْن َوÓُمهْ , ن َوَمْن َوÓُمهْ اللّهُم/ عَلَْيَك Wِٔالِمِرياكَ , َوÓُمهْ 
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اِلِمْنيَ َوَمْن َوÓُمهْ  اِغْنيَ الظ/ ا َواْجَعلْهُْم َهَباًء َمنْثُْورً , املُْرشِِكْنيَ الط/ ُمهْ تَْتِبْريً ْ ا َو تَّربِ ْرُمهْ تَْدِمْريً ا  اللّهُم/ انُْرصْ اللّهُم/ َدّمِ
ْر , َمْن نََرصَ ِديْنََك َواْخُذْل َمْن َخَذَل ِديْنََك  َك َواملُْرشِِكْنيَ َوَدّمِ ْ ل/ الّرشِ اللّهُم/ ا�ِعز/ إالْسالَم َواملُْسِلِمْنيَ َوا�ّذِ

ْيِن َوانُْرصْ  ِYّنُعوُذِبَك مِ . ِعَباَدَك املُْؤِمِنْنيَ  ا�عَْداَء ا ِOّ
R
/هُم/ ا ِص،الل ِء اال�ْسَقامِ  ْن الَربَ  َواجلُُنوِن، َواجلَُذاِم، َوِمْن َيسِّ

ْوِت  ِة َوالَْجَربُ ن/ا ِبِذى الْعز/ ى الَ  َحتَص/ ِ ْنَا عََىل الَْحّيِ ا2/ ْف َعن/ا  اللّهُم/ يَُمْوُت  َواَعَتَصْمنَا ِبَرّبِ الَْملَُكْوِت َوتََولك/ اْرصِ
َدىَهذا الَْوWََء َوِقنَا َرش/ ال اُعْوِن َوالَْبَالِء ِبلُْطِفَك jَ لَِطيُف jَ  ر/ ْعِن والط/ نَا ِمَن الط/ /َك عََىل ُلكِّ  َوَجنِّ ن

R
َخِبْريُ ا

ٍء قَِدْيرٌ  نَاِتنَا َواْجَعلْهَا َخاِلَصًة لِ  َيشْ ْيَع َحسـَ َك الَكِرْمي اللّهُم/ تََقب/ْل ِمن/ا َصالتَنَا َوِصَياَمنَا َوِقيَاَمنَا َوَزَاكتَنَا َوَمجِ ِNَْو .
نًَة َوِقنَا عََذاَب الن/ارِ  نًَة َوِيف االِٓخَرِة َحسـَ نَْيا َحسـَ aYنَا آتِنَا ِيف ا/ ُهتُْم ِفْهيَا َسالٌم َوآِخُر . َرب ي/ سـُبْحَانََك اللّهُم/ َوَحتِ

 َدْعَواُمهْ ا�ِن احلَْمُد ِِ� َرّبِ الَعالَِمْنيَ 


