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KHUTBAH PERTAMA 

ا  ) اكيل   2( ُهللا ا�ْكَربُ )   اكيل   3( ُهللا ا�ْكَربُ )   اكيل  3( ُهللا ا�ْكَربُ  ا و احلَْمُد ِِ� َكثِْريً ُهللا ا�ْكَربُ َكِبْريً
ْبَحاَن ِهللا بُْكَرًة َوا�ِصْيال  ي َجَعَل . َوسـُ ِ ى ا�ْسَعَد أال1,ِم لنَاَ احلَْمُد ِ� ا-, َمُدُه عََىل َما ا�ْوال9َ  . يَْوَم ِعْيِد أالْحضَ َوَحنْ

,ِىت ِهبَا َو@9َ  ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوLُُ اللّهُم, َصّلِ  .َونَْشُكُرُه عََىل ِنَعِمِه ال َد9َ ُمَحم, يِّ ال ُهللا َوا�ْشهَُد ا�ن, سـَ
P
Lَ ا

P
َوا�ْشهَُد ا�ْن الا

 ْ ْيِن  َوَسّملِ ِTَّىل يَْوِم ا
P
ْحَساٍن ا

P
Yِ اِبِه َوَمْن تَِبَعهُْم ٍد َوعََىل اLِِٓ َوا�ْحصَ ِد9َ ُمَحم, يِّ ا بَْعدُ  .َوYَِرْك عََىل سـَ ْخَواِينْ ...... ا�م,

P
! فَيَا ا

َي ِبَتْقَوى ِهللا فََقْد فَاَز املُت,ُقْونَ  ,1
P
,قُْوا َهللا َواjْوِصْيُمكْ َوا   .....ات

   :رعدلسورة ا   28مان هللا دامل ا1ت فر 
يَن آَمنُوا َوتَْطَمِنئr قُلُوُهبُم ِبِذْكرِ  ِ هِ   ا-, ـ, ِه تَْطَمِنئr الُْقلُوُب   ا�َال ِبِذْكرِ  ◌ۗ  الل ـ,  الل

ايت ، تنڠ  "ذکرهللا"کتاهوي� دڠن  ."ان دان تنڠ تنرتم هايت مريک دڠن ذکرهللايڠ برامي ٢اورڠ 1ٴيت  :مقصودڽ 
  تنرتام� هايت مأنيس 

 ٢سامماري� کيت  .حضى دٔاوچڤکن کڤد سلوروە قوم مسلمني دان مسلامتعيداالٔ مبوت المت مپ س
ويه معصية ترهادڤ هللا ڤد أ دمسڤيڠ منج ينالٔ دان تسبيح رس� معلن صاحل يڠ  ، حتميد ممڤرYپقکن الٴوڠن تکبري

  هاري يڠ بݢيتو برس لكبهي دسييس هللا سـباݢاميان يڠ دٔاجنورکن اوليه رشع
َر َعِن الن,ِيبِّ  ُ عَلَْيهِ  - عن اْبِن ُمعَ ,µلَْيِه ِمَن الَْعَمِل ِفِهين, ِمْن  : قَالَ  - َوَسمل,َ  َصىل, ا P

ِ َوَال ا�َحبr ا ,µٍم ا�ْعَظُم ِعْنَد ا َما ِمْن ا�1,
ِْليِل، َوالت,ْكِبِري، َو الت,ْحِميِد  وا ِفِهين, ِمَن الهت, ِم الَْعْرشِ فَا�ْكِرثُ   رواه ٔامحد -َهِذِه اْال�1,

تياد سواتو هاري ڤون دامل سـتاهون يڠ معلن كبايقن ڤدڽ ممڤوپاٴي لكبهين مالٴينکن ڤد سڤولوە هاري  :مقصودڽ 
 دان حتميد پقکن ذكر ، هتليل، تکبرياوليه ايت ، هندق� اكمو ممڤرY .ڤر�م بولن ذواحلجه

 

  ,  مسلمني دان مسلامت يغ درمحيت هللا
  : 124 ةاي   لبقرةافرمان هللا دامل سورة  

ْبرَ 
P
ِذ ابْتََىلٰ ا

P
هُن,  اِهَمي رَ  َوا َماٍت فَا�تَم, rُه ِبَلكِ َماًما ◌ۖ   ب

P
ِينّ َجاِعÊَُ ِللن,اِس ا

P
,ِيت  قَاَل َوِمن ُذرِّ  ◌ۖ   قَاَل ا قَاَل َال يَنَاُل َعهِْدي  ◌ۖ  ي

اِلِمنيَ    الظ,
نيب  ك، م سوروهن دان الرڠن نيب ابراهمي دٔاوÎ اوليه توه دڠن برباڤ لكمة  ك، کتي ايڠت�  دان :مقصودڽ 

Yݢي  ڤمميڤني ايکوتنسسوڠݢوهڽ اكو ملنتيقمو منجادي ٕامام " :هللا برفرمان سـت� ايت  .ابراهمي ڤون مپمڤور9ک
دري  (اڤ� جوا کرياڽ ) جاديکن� جوݢ ( !1 توهنکو  :ڤون مموهون دڠن براكتنيب ابراهمي  ."اومت مأنيس 
جنجيکو اين تيدق اکن دداڤيت اوليه ڤرموهونمنو دترميا ، تتاڤي  )" :هللا برفرمان ." (ايکوتن ٢ڤمميڤني )کتوروننکو 

  "يڠ ظالمي  ٢اورڠ
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مرنوڠي دان مڠحيايت تنتڠ ڤروسيس  ٢ماري� کيت سام براد ڤد هاري راي قرYن اين جوݢ مسڤنا
 مسالال نيب ابراهمي عليه . السالم  امنيب اسامعيل علهي ڽن دان تربية يڠ داللوٴي اوليه نيب ابراهمي دان انقكڤنديديق

را هيدوڤ سست ترماسوق ڤپمهبن برهاال اچلية 9مون تيدق تريکوت دڠن و@وڤون هيدوڤ دامل سواسان جاه 
دسوبورکن  مسالال کهيبنت دان ککنتلن اميان نيب ابراهمي عليه  .وليه راج منرودماL بڠکيت مننتڠڽ سهيڠݢ دYکر ا

ونتوق مپمبلهيڽ ماللوءي مميڤي أ هن ار أ ترماسوق مرنميا دڠن ڤنوە ڤرسە  مسالال عليه ل نيب اسامعي ڽدامل ديري انق
ن كرن کڤد کيت Yݢاميان ڤروسيس ڤنديديقاڤريستيوا برس اين ممربي کسد. برن اهينداڽ نيب ابراهمي عليه السالم 

�م دامل روçتڠݢ تمييه سـباليقڽ اي مسـيت دلتقکن انتارا اݢيندا او-دان تربية بوکن سواتو ڤراكرا يڠ بوليه دڤادڠ رمييه
دامل مرناجوٴي ناكرا بردارسکن اݢام تروس دالهريکن ديم  ةمميکول امانايس ڤالڤيس يڠ ممڤو رن جدان ناكرا اݢر 

ڠ ممربي تومڤوان کڤد اراماي ايبوYڤ سد.اين  كکتي .دان اخرية ستيکن لكڠسوڠن کڤد کهباݢياٴن هيدوڤ د دنياامم
دا د سكوL ا�و اونيۏرسييت د مان مسوا أ ڤريڠکت ڤڤريقساٴن مس يڠ ت� ، سدڠ دان اکن مڠمبيل ڤلبااكي  ٢انق

که اادکيت  ٢خالق انقأ Yݢاميان ڤوال دڠن  .كمري كنداڤت کڤوتوسن îرلڠ دامل ااكدمياين م  ٢کيت مڠهارڤکن انق
 جاسهانق يڠ هاڽ ڤنچاڤاين ڤڤريقسأنڽ جاڠن کيت مراساکن هباوا  .ا�و سـباليقڽ كسالري دڠن ڤنچاڤاين ااكدمي

ڠکن اڤڤريقسأنڽ رنده سدكفوتوسن انق يڠ كفد ڠ اڠکن اخالقڽ مرودوم اداL انق بيجق سهيڠݢ ممنداتيڠݢي سد
الهريکن اين ممڤو منجادي انق  رنايس يڠ کيتجکه ااد .ڬـاي انق بودوهادي �کوت کڤد هللا دڠن براخالق موليا سـب

بݢيتو îرلڠ منجواب سوٴالن دامل کرتس ڤڤريقساٴن د  كادکه مري .صاحل يڠ سـنتياس بردعاء اونتوق کدوا ايبوYڤاڽ
î لكY دان اونيۏرسييت دان Lکر نکري دامل قبور دان ڤرسوٴالن د ڤادڠ نڠ ڤوال دامل مڠهادڤي سوٴالن م رلسكو

  .ڽيغ كلك سالماس اݢر کيت تيدق کسل د اخرية يت مڠهيتوڠ ديري ستياڤ مسام� ک -سام .حمرش ننيت
 

  ُهللا   ا�ْكَربُ   َوµِِ   احلَْمدُ !   ُهللا   ا�ْكَربُ !   ُهللا   ا�ْكَربُ 
    :تحرميل سورة ا   6مان هللا دامل ا1ت فر 

يَن آَمنُوا قُوا ا�نُفَسُمكْ َوا�ْهِليُمكْ 9َرً    ِ َا ا-, rَه َما  ا َوقُوُدَها الن,اُس َوالِْحَجارَ  1َ ا�هي ـ, ُة عَلَْهيَا َمَالئَِكٌة ِغَالٌظ ِشَداٌد ال, يَْعُصوَن الل
 وَن  ُمهْ َويَْفَعلُوَن َما يُْؤَمرُ  ا�َمرَ 

مأنيس  :نڽاYکر  ٢يڠ Yهن كري اكمو دان لكوارݢ اكمو دري نراڤلهياراL دي !يڠ براميان  ٢وهاي اورڠ :مقصودڽ 
کڤد هللا  كتيدق مندرها كمري ; الين يڠ کرس اكرس ٢داكول اوليه مالئکةايت دجاݢا دان  كنرا ; برهاال دان Yتو 

  .ينهتکنڤوال تتڤ مالکوکن سݢاال يڠ دڤر  ك، دان مري كينهتک کڤد مريدامل سݢاال يڠ دڤر 
لية يڠ سواسان جاه  كتراو�م کتي ٢يديق دان تربية انقسام� کيت امبيل ڤرهاتني دامل کرج مند-سام

نيب ابراهمي  ةجاڠن هاڽ مندڠر قيص .رنايس مودا ڤد هاري اينجمڠنچم  مڠݢوݢت عقيدة ، مروسق اخالق سامکني
ريك م ندڤ سما همپمبلي رايم ٔاومة ٕاسالم هاري ٕاين نڠکاسدنيب اسامعيل کران ڤاتوە کڤد هللا  ڽمپمبليه انق
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 نهيبور ، سببا نلو ڤرݢا ، ةعور ڤتوتو ، ةصال مسـئ� ،ڠڤنتي قيدت  ماݢا وعلم ڠممند ندڠ ٢انق ندا سـنديري
 ڠکيل قYپ قبورو  بيس نما د قبورو  بيس ددرڤ ورهم هلبي ٢انق يدير  گهر ݢسهيڠ لکچي اڤراكر  نمروفاك وملمڤا

  سهاج مايت قاونتو  سما وݢڠتو  ڽسـتڠه ندا دڤدويل قيدت  قروس ڠي ٢انق نسدڠک ممبل� قاونتو  تبربو  ڠي
امل ساتو اتس ڤپاکيت يڠ تميبول سڤريت الڤورن دجادي ڤمرهايت دان ڤنونتون ستيا دکه کيت هاڽ ماهو منااد

ترتيڠݢي  HIVڤريڠکت معور کيس ترکومڤول جاڠکينت اكجني، مڠصحکن کومڤولن رماج دان بليا اداL ݢولوڠن 
 2010سهيڠݢ اخري  HIVدرڤد جوم� کسلوروهن کيس    747 69ڤراتوس ا�و   76لبيه  .دالڤورکن دامل نݢارا

ڠکينت کيس Yرو ج  Y ،4ݢي ستياڤ  2011ما9اكال، ڤد  .�هون  39دان   20اداL د اكلڠن بليا براوسـيا انتارا 
HIV هون  29هيڠݢ   13ڠن اورڠ مودا دان بليا دامل ليڠکوڠن ، ساتو دالڤورکن د اكال�.   

ستياڤ ڤپاکيت بياسا اد ڤو
اڽ انتاراڽ بيال ڤينتو معصية سڤريت هيبورن ملمڤاو، ڤرݢاٴولن بباس ، ݢالقکن 
يت سوسـيال دان سـباݢايڽ مپببکن ڤپاک  ، اخبار، جم� Tvراجاٴن ماللوءي ليه کممبوک عورة دسوبورکن تراو�م او 

را منچݢه ڤپاکيت اين دڠن منوتوڤ سـبارڠ ڤينتو معصية بوک اچاسالم Yپق مڠاجر کيت  .هسامکني ڤارە دان ممبار 
مڠݢو9کن  متبه دهللا سـنتياس دالكوكن  الٔ ڠکن اوسها منجمڤوت بارا اونتوق مڠوب سداچکيال منچاري -ترکيال

ستمي سي منوتوڤ ڤينتو معصية دان ݢوL9  کيت مندسق کراجاٴن اݢر .�تمڠوY Yݢيلية ستمي جاه سي راچون 1ٴيت 
دڠلك يڠ مپا�کن حکوم حدود کجم تراو�م کڤد قوم  ةکيت منولق جح .اسالم يڠ جمرب دامل مڠوYيت ڤپاکيت اين
 1.2 يمرسا حدود دان کيين دعواٴن هباوا لقسان كياكرا اکن موسـنه ج وانيتا ، مليسـيا اکن کهيلڠن ڤالبور دان ن

اڠک ترسـبوت مليڤويت ڤکرجاٴن ݢنتيڠ برحد ، کداي  .حدود دلقسانکن يكجو� رعية مليسـيا اکن ترججس ج 
چينا سـنديري يڠ داك�کن  ةمشارک كماL کتي .ڤرجودين، اينرتنيت چف، رومه اوروت دان سـيکتور ڤلنچوڠن

رايس دان ڤيلهين راي اونيۏرسييت قحاصيل تينجاوان ڤوست اكجني دميو  مانچادڠن ڤلقسا9ٴن حدود ددڠن  كزت�
 ڤراتوس  62 ايند1 دان  ةڤراتوس مشارک  26چينا،  ةڤراتوس مشارک  42منداڤيت سـباپق  (UMCEDEL)مليسـيا 
   .کڤد مسوا نعاديلكماليو ڤرچاي حدود ممڤو منجنجيکن  ةمشارک

هم سرتوسڽ ف اسالم اونتوق  ةدان اوم رسام برموال درڤد ڤمميڤني ، علامٴ منجادي کواجيڤأن بٕايت ٔاوليه 
اسالم سـنديري  ةاوم يكبتاڤ مالڠڽ ج . کتيلكاستمي اسالم ماللوءي تيوري دان ڤر سي  نعاديلكمپمڤايکن تنتڠ 

جاڠن کيت منجادي دينديڠ يڠ منوتوڤ تنتڠ . ستمي اسالم اڤاته الݢي اورڠ بوکن اسالمسي ل دان مالون جاه
 اسالم  نعاديلك
  

 ,يڠ دبرکيت هللا مسلمني دان مسلامت
   :ائدةاملسورة    27ٔاية فرمان هللا دامل 
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ْذ قَر,  P
ْم نََبا� ابَْينْ آَدَم Yِلَْحِقّ ا َحِدِمهَا َولَْم يَُتَقب,ْل ِمَن اْالَٓخرِ  Yَ قُرْ  َواتُْل عَلَْهيِ ,َما   قَاَل َال�ْقتُلَن,كَ   9ًYَ فَُتُقِبَّل ِمْن ا� ن

P
يََتَقب,ُل ۖ◌ قَاَل ا

ُه ِمَن الُْمت,ِقنيَ  ـ,    الل

يڠ  (قابيلابيل دان ح )دوا اورڠ انق آدم  (مڠناٴي  ) ةصق كکڤد مري (وهاي محمد  دان Yچکن�  :مقصودڽ 
 .اونتوق مندمڤيڠکن ديري کڤد هللا بردوا ممڤرمسهبکن ساتو ڤرمسهبن قرYن  كمري كبرالکو دڠن سـبرنڽ، 1ٴيت کتي

 )براكت  . ()قابيل (دري يڠ الءين  قرYندان تيدق دترميا ،  )ابيلح(اللو دترميا قرYن ساL سأورڠ د انتاراڽ 
  يڠ برتقوى ٢دري اورڠقرYن ساڽ هللا مرنميا  هاڽ" :منجواب (بيلاح ." سسوڠݢوهڽ اكو اکن ممبونومهو " : (قابيل

يکن مراع  كما9اكال کتي طرةففطري يڠ لڤس کيت دواجبکن منو9يکن زاكة مبوت عيدالسکرياڽ سامس مپ 
اين مسوا منديديق جيوا کيت  .نرYقدة ان دسنتکن اونتوق مالکوکن عباYݢي ݢولوڠن يڠ برمكمڤو  كراي قرYن م

بواڠ صفة کدکوت دامل ديري دمسڤيڠ مراڤتکن ديري کڤد هللا مم  سوڤا1 برشکور اتس نعمة هر� يڠ هللا انوݢرهکن،
  ٢مڠمبيل چونتوە تالدن درڤد ڤڠورYنن  ٢ماري� کيت سام .رس� مڠمبيل برت تنتڠ کباجيقن ساودارا کيت يڠ الءين

 - م د مان ساتو دترميا ما9اكال يڠ ساتو الݢي دتولق اکيابت تيدق اخالص دان برماٴينسالال اورڠ انق نيب آدم عليه 
داڤت  هايت دڠن هر� کران اي- برهايت يڠ براميان سوڤاي ٢رن کڤد اورڠاهللا ت� ممربيکن ام .ماٴين دڠن ڤرينته هللا

را اچدرڤد ڤرايڠنت هللا د مان هللا ممربيکن ٔ�يذينن کڤد مأنيس اونتوق بروسها ممڤراولهيـي هر� دڠن  كمالاليکن مري
ݢولوڠن يڠ دالاليکن  .اكدرڤد ترالالي دان ترلي كڤرلو مڠاويس ديري مري ك9مون مري .يڠ ت� دبرنکن اوليه رشع

 دڠن هر� بوليه دلهيت درڤد برباڤ سودوت

هر� بوليه مالاليکن مأنيس دري سودوت هوبوڠن دڠن هللا د مان ݢولوڠن اين ت� مپيبوقکن   [[[[ 1  1  1  1 ]]]]
اد ڤوال يڠ  .تميهيکن صالة- ديري مڠجر هر� سهيڠݢ تيدق مسڤت اونتوق منو9يکن کواجيڤن کڤد هللا سڤريت مرمييه

ج کران مميکريکن حا عاشـيق منڠݢوهکن فرض حاج و@وڤون ديريڽ سوده الم ممنويه رشط واجب مالکوکن
تيدق کورڠ يڠ تيدق مڠلوارکن زاكة دڠن السن ت�  .ن يڠ اکن ترلڤس سکرياڽ ڤرݢي منو9يکن حاجأ ٔ�ونتوڠن ڤرنياݢ

 اجسهت عبادة قرYن کران ممبذير واڠ يڠ ممربي السن تيدق ماهو بوا اد جوݢ .باير چواكي يڠ لبيه ڤنتيڠمم 
   : سورة املنافقون 9فرمان هللا دامل اية 
يَن آَمنُوا َال  ِ َا ا-, rهِ    تُلْهُِمكْ ا�ْمَوالُُمكْ َوَال ا�ْوَالُدُمكْ َعن ِذْكرِ 1َ ا�هي ـ, ئَِك ُمهُ الَْخاِرسُ  ◌ۚ  الل ـٰ َ  ونَ  َوَمن يَْفَعْل َذ'ِ&َ فَاjول

ڤينق اكمو -هر� بندا اكمو دان انق (اوروسن  )جاڠن� اكمو دالاليکن اوليه  !يڠ براميان  ٢وهاي اورڠ :مقصودڽ 
، سسـياڤا يڠ مالکوکن دميکني ، مک مريک ايتوL  (ايڠت�  )دان  . (دڠن منجالنکن ڤرينهتڽ )درڤد مڠيڠيت هللا 

 .يڠ روݢي ٢اورڠ
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   ُهللا   ا�ْكَربُ   َوµِِ   احلَْمدُ !   ُهللا   ا�ْكَربُ !   ُهللا   ا�ْكَربُ 
ݢولوڠن اين سڠݢوڤ اونتوق  .ݢولوڠن کدوا يڠ دالاليکن دڠن هر� اL1 دري سݢي هوبوڠن دڠن مأنيس

ڠکن اسد .مات اونتوق مڠجر ٔ�ونتوڠن دنياوي-اورڠ الءين دڠن مالکوکن ڤنيڤوان دان ڤڠخياننت سامت نظالمييم 
سکرياڽ دي  .منجاݢ هر� اورڠ الءين سـباݢاميان دي منجاݢ دان مملهيارا هر�ڽ سـنديريهللا ممرينهتکن مأنيس 

سهاروسڽ ڤراسانڽ ترهادڤ هر� اورڠ  ڽ دٔامبيل سچارا ظالمي، بݢيتو جوݢتيدق ريال دان تيدق سڠݢوڤ هر�
   .الءين

ِيب ُهَريَْرَة َرِيضَ ُهللا َعْنُه قَالَ  ال,  :َصىل, ُهللا عَلَْيِه َوَسمل,َ قَاَل َرُسوُل ِهللا  : َعْن ا�
P
ن, َهللا َطِيٌّب َال يَْقَبُل ا P

َا الن,اُس ا r1َ ا�هي
ن, َهللا تََعاَىل ا�َمَر الُْمْؤِمِنَني ِبَما

P
لُوا َصا :ا�َمَر ِبِه الُْمْرَسِلَني فََقاَل  َطِيًبا، َوا ّيَباِت َواْمعَ ُسُل ُلكُوا ِمَن الط, rَا الر rّين ﴿1َ ا�هي

P
ِلًحا ا

﴾، ِبَما تَْعَملُوَن عَِلٌمي﴾، يَن ءاَمنُوْا ُلكُوْا ِمن َطِيَباِت َما َرَزْقنَاُمكْ ِ َا ا-, rَفَر  َوقَاَل تََعاَىل ﴿1َ ا�هي ُجَل يُِطيُل الس, ُمث, َذَكَر الر,
 rَماِء 1َ َرب َىل الس, P

، َوَمْطَعمُ  ا�ْشَعَث ا�ْغَربَ يَُمدr يََديِْه ا rلَْحَرامِ 1َ َربYِ ُبُه َحَراٌم، َوغُِذَي بُُه َحَراٌم َوَمْكسـَ �ىن,  ُه َحَراٌم َوَمْرشَ فَا
 َ&ِ َتَجاُب ِ-َ   رواه مسمل  ."يُسـْ

دان سسوڠݢوهڽ هللا  .سهاج أيكڠ بدان دي تيدق اکن مرنميا مالٴينکن ي كيأ ايت بسسوڠݢوهڽ هللا  :مقصودڽ 
ڤارا رسول  وهاي :هللا برفرمان  . )ڤارا رسول (ت� ممرينهتکن قوم مؤمنني سام سـباݢاميان دي ممرينهتکن ڤارا مرسلني 

 يڠ براميان ، ماکن� ٢وهاي اورڠ :دان هللا برفرمان الݢي  .دان کرجکن� معلن يڠ صاحل ٢ك، ماکن� دري يڠ Yٴي
 تنتڠ سأورڠ لاليكمكودين رسول هللا صىل هللا عليه وسمل مڠيصهکن  .يکن کڤد اكمويڠ اكيم بر  كيأ دري ماکنن يڠ ب
1  !1 توهنکو  :ڠيت رس� مموهون بو، مڠڠکت کدوا ب� �ڤق �ڠ 2رمبوتڽ کوسوت، برد .وهأ يڠ ت� بالير ج

 دري يڠ حرام دان ڤااكي دري يڠ حرام، دان دي ت� دکيڠکن سدڠکن ماکن دري يڠ حرام، مينوم !توهنکو 
  Yݢامياکه دعاڽ اکن دترميا  .دري سومرب يڠ حرام

اوليه ايت جاݢ� ديري دان انق اسرتي درڤد ترليبت دڠن ڤراكرا حرام اݢر د دنيا کيت تيدق هينا دان 
يڠ  سهاج رکن ڤمميڤني دان سـياڤااونتوق مپدکواجيڤن کيت  بݢيتو جوݢ .كة ڤوال تيدق دسـيقسا دامل اڤي نرااخري 

 Audit، ممبذير د مان الڤورن  ة، ڤچه امانةو شويه معلن ر أ روس هر� ناكرا دان معوم اݢر منجترليبت دامل مڠو 

ايت بلوم الݢي دکريا دڠن هوتڠ ناكرا  .سـيکڤ بوروق اين قيبةع  RM 42 bilionت� منچاتتکن کروݢني لبيه   2011
کران  جاڠن  .أيكتيدق دٔاوروس دڠن ب يكمڤريکن کڤد منجادي ناكرا مفليس ج يڠ مڠه RM 500 bilionيڠ ملبهيـي 

ن كيت ڤوکيت رعية دسدوت مسوال دڠن کناٴيقريڠݢيت مپببکن کيت لوڤا هباوا دو دبو�کن دڠن هبوان راتوسن 
يڠ    (AES) كساٴن اٴوتوماتيگ Yرڠ ترماسوق ݢوال دمسڤيڠ ڤلقسا9ٴن سامن ماللوءي سيسـمت اكمريا ڤڠواتکواهر

اوليه ايت کيت مندسق اݢر  .دجڠاك مڠهيسڤ دارە رعية جالت اونتوق �ٔونتوڠن براڤ کرت ڤهيق يڠ برکڤنتيڠن
جاڠن  .کراجاٴن مڠاكÎ مسوال ڤلقسا9ٴن سامن اين يڠ Yلك منظالميي رعية بيال اي دلقسا9کن تنڤا اكجني لبيه مندامل

 برولڠ مكبيل دڠن جنام دان الت يڠ Yرو بيارکن کظالمين سامن ايکور
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  ,مسلمني دان مسلامت يڠ دبرکيت هللا   
  : لقصصاسورة   76فرمان هللا دامل اية 

ن, قَارُ  P
مْ  ا ْذ قَاَل Lَُ قَْوُمُه  ◌ۖ  وَن َاكَن ِمن قَْوِم ُموَىسٰ فََبغَٰى عَلَْهيِ

P
ِة ا ُه لََتنُوُء Yِلُْعْصَبِة اjوِيل الْقُو, ن, َمَفاِحتَ P

َوآتَيْنَاُه ِمَن اْلُكنُوِز َما ا

بr الَْفرِ  ◌ۖ   حْ  َال تَْفرَ  َه َال ُحيِ ـ, ن, الل P
   ِحني ا

کو
� منجادي بنب يڠ سڠݢوه  ٢دان اكيم ت� مڠورنياک دري برYاكي جنيس کاك1ٴن يڠ انق ; كمري:مقصودڽ 

جاڠن� " :قومڽ براكت کڤدڽ  كکتي اي برالکو سومبوڠ .، ساسةقو ڠن اورڠ يڠ ت اونتوق دڤيکول اوليه سبيالابر 

  .مݢه-يڠ برمݢه ٢کڤد اورڠ وك س، سسوڠݢوهڽ هللا تيدق  )دڠن کاكيأمنو (مݢه - اڠاکو برمݢه

 كݢاݢل مڠاول ديري مري كمري .ݢولوڠن کتيݢ يڠ دالاليکن اوليه هر� اL1 دري سݢي ديريڽ سـنديري

 كبورت  منجادي سومبوڠ دان كهبکن، مري .سد دڠيك، دندم دان سـباݢايڽدرڤد ڤپاکيت هايت سڤريت طمع، ح 

مݢه دڠن هر�ڽ سهيڠݢ -برمݢه كاللو مري .سهيڠݢ مڠڠݢڤکن ديريڽ ملبهيـي اورڠ الءين درڤد سݢاال سݢي

نوجنوق برکناٴن سـتاتوس دان کاك1ٴن - ممبلنجاکن هر�ڽ بوکن اونتوق کڤرلوان، سـباليقڽ اي اداL اونتوق منوجنوق

اوليه ايت اوسها دامل ممڤراكسکن علمو اݢام مسـيت دتکن اݢر الهريڽ رعية يڠ بوکن هاڽ مڠجر هر� بندا  .يکمر 

يك قتنڤا مميلي .1ٴيت کروحانني يڠ منتڤ spiritualتراو�م علمو اݢام دان هر�  intelektualسـباليقڽ ممنتيڠکن هر� 

، مالرتڽ کرونتوهن ةاينفسو ، مربقڽ جنهوى هنکن برتو  يڠناكرا اکن دڤنويه مأنيس  كهر� برنيالي اين م 3

  .سـت� مڠݢوݢت ٔ�مانن دان کسالمنت نݢارااڤاخالق يڠ س

  بوکن� يڠ د9ماکن اكي ايت لنرتن Yپقڽ هر� بندا، تتاڤي کاك1ٴن سـبرنڽ اداL اكي جيوا: مقصودڽ 
,ُه Yََرَك ُهللا ِيلْ َولَُمكْ ِيف الُقْرآِن الَعِظْميِ َونََفَعِين  ن

P
ْكِر احلَِكْميِ َوتَقَب,َل ِمّينِ َوِمنُْمكْ تِالَوتَُه ا ُمكْ ِبَما ِفْيِه ِمَن اال1َِٓت َواّ-ِ ,1

P
َوا

َتْغِفُر َهللا الَعِظْميَ ِيلْ َولَُمكْ َوِلَسائِِر الُْمِسِلْمَني َواملُْسِلَماِت َواملُْؤمِ  ِمْيُع الَعِلْميُ َواسـْ َتْغِفُرْوُه فََيا نِْنيَ َواملُْؤِمنَ ُهَو الس, اِت فَاسـْ
اَة الت,ائِِبْنيَ  َتْغِفرِْيَن َو1َ َجنَ   فَْوَز املُسـْ
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ْبَحاَن ِهللا بُْكَرًة َوا�ِصْيال) اكيل  3( ُهللا ا�ْكَربُ  ) اكيل 3( ُهللا ا�ْكَربُ  ا َوسـُ ا و احلَْمُد ِِ� َكثِْريً . ُهللا ا�ْكَربُ َكِبْريً
ال هللاُ . احلَْمُد ِِ� َوْحَدُه َصَدَق َوْعَدُه َونََرصَ َعْبَدُه َوا�َعز, ُجنَْدُه َوَهَزَم أالْحَزاَب َوْحَدُه 

P
Lَ ا

P
َوْحَدُه ال  ا�ْشهَُد ا�ْن الا

 ُLَ َرشِيَْك , ُLًُدا َعْبُدُه َوَرُسْو َد9َ ُمَحم, يِّ ْمجَِعْنيَ  ,َوا�ْشهَُد ا�ن, سـَ ِبِه ا� ٍد َوعََىل اLِِٓ َوَحصْ ِد9َ ُمَحم, يِّ . اللّهُم, َصّلِ عََىل سـَ
ا بَْعدُ  ِطْيُعْوهُ .......ا�م, ,ُقْوا َهللا َوا� َا املُْسِلُمْوَن ات rاملُت,ِقْنيَ  فَيَا ا�هي rب   . …َواْعلَُمْوا ا�ن, َهللا ُحيِ

  : لكوثرسورة ا 3-1فرمان هللا تعاىل دامل ٔاية 
ن, َشاِنئََك ُهَو اْال�بَْرتُ  ﴾٢﴿  ِبَّك َواْحنَرْ  فََصِلّ ِلرَ  ﴾١﴿  ِ◌9, ا�ْعَطْينَاَك اْلَكْوثَرَ  P

  ﴾٣﴿  ا
اوليه  . (د دنيا دان د اخرية  )ن يڠ Yپق كيقأ كب (وهاي محمد  )سسوڠݢوهڽ اكيم ت� مڠورنياکن کڤدمو  :مقصودڽ 
سسوڠݢوهڽ اورڠ يڠ  . (سـبڬـاي برشکور  Yن قر مسبلهي�مات، دان -مسهبيڠ کران توهمنو سامت کرجکن�ايت ، 

 دايڠين�دري منداڤت سـبارڠ ڤراكرا يڠ کو ، دي L يڠ ترڤوتوس بنچيکن اڠ
  

  مت يڠ درمحيت هللا ، /مسلمني 
منيڠکتکن راس اكسـيه ڤد هللا ، چينتا ڤد نيب محمد  ٢مسڤنا براد ڤد هاري راي قرYن اين ماري� کيت سام

کيت واجب   .وسمل دمسڤيڠ منيڠکتکن الݢي سامڠت برقرYن اڤا جشا دامل منجولڠ تيڠݢي ڤنجي اسالمصىل هللا عليه 
برصفة مله ملبوت سسام اسالم دان برتݢس ترهادڤ موسوە اسالم ترماسوق دامل ايسو ڤڠهيناٴن نيب محمد صىل هللا 

ڤربواتن جاهت اين مروفاكن  .ڤرا
يس دان لوکيسن اكرياكتور دامل جم� ةرشيک كامرييعليه وسمل ماللوءي فيمل د 
ڠن هالوس د دامل منميبولکن ڤراساٴن بنچي کڤد نيب محمد صىل اڠن رصف موسوە اسالم يڠ دجالنکن ڤنوە ڤر
ارس 

ن دڠن مڠيکوت لونس رشع دامل اايسو اين سچارا بيجقس �ڠيناوليه ايت کيت مسـيت . هللا عليه وسمل دان اسالم
توجوان موسوە اونتوق مموموقکن کڤد دنيا هباوا اومت اسالم اداL ݢانس دان جاهت مپا�کن کامراهن کيت اݢر 

د مان اد د اكلڠن اومت اسالم  ه8برالکوڽ ڤمبواكٴن کو� مکة ڤد �هون  كکيت مسـيت ايڠت کتي .ترچاڤايتيدق 
َ  مُ وْ ا يَ ذَ هَ  اري Yلس دندم1ٴيت هاري اين مروفاكن ه  يڠ مپا�کن  ر قريش يڠ ن جاهت اكفكترهادڤ تيندق ةمَ حَ لْ امل

 ايت اللو نيب منݢور سوڤاي ٢ر اكتبيال مندڠ .مڠوسري نيب دان اومت اسالم لكوار دري بويم مکة سـبلوم اين
نيب  ن بيجقكتيندق .سايڠ1ٴيت هاري اين مروفاكن هاري براكسـيه  َهَذا يَْوُم املَْرَمحَةڬـاي امناماکن هاري ايت سـب

  .بوندوڠ مأنيس يڠ مملوق اسالم دامل ڤريستيوا يڠ ڤنوە برجسارە اين-قسـيکن بربوندوڠپ اين ت� م 
  

 ,يت هللامحدر  ڠامت   يمسل /منيمسل
منوجنوقکن اكسـيه سايڠ کڤد ساودارا سأݢام کيت  ٢مسڤنا براد ڤد هاري راي قرYن جوݢق ماري� کيت سام

بردعاء اݢر ڤرجنجني  کيت جوݢ. دان سـباݢايڽ ر1سو عراق، ، لسطنيف ڠن د بويم ايڠ الءين تراو�م مڠسا ڤڤر 
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سـت� بݢيتو الم دسان اسالم  ةرن کڤد اومدڠن کومڤولن ڤجواڠ اسالم اکن ممربي سـي فيليفيناداماي انتارا کراجاٴن 
دان  دودارا کيت د سالتن �يالناونتوق منداڤت رواڠ يڠ سام کڤد سجالن  كاي توروت ممبو  ݢمسو .دتينداس
  Myanmar  د  Ronghiyaبڠسا  جوݢ

 
 ُهللا   ا�ْكَربُ   َوµِِ   احلَْمُد  !   ُهللا   ا�ْكَربُ !   ا�ْكَربُ    هللاُ 

 رݢدسارنکن ا وانڤبرمكم ڠي يݢY. سلوروه مسلمني دان مسلامت دڤک کنڤچدٔاو   عيد أالحضى سالم
 :     ڽاوليه نيب انتارا سـبدا القکنݢد ڠي اميانݢعبادة قرYن سـبا نڠين دإ   عيد أالحضىمسبوتن  کنڤهيدو ڠ م 

ْهَراقَِة   َدٍم     َماَمعِلَ 
P
َىل   هللا   َعز,   َوَجل,   ِمْن   ا

P
ًال   ا�َحب,   ا ,ُه   لََياMِيت   . اْبُن   آَدَم   يَْوَم   الن,ْحِر   َمعَ ن

P
َوا

ن,   اTم   لََيَقُع   . يَْوَم   الِْقيَاَمِة   ِبُقُروِهنَا   َوا�ْظَالِفَها   َوا�ْشَعاِرَها  
P
   َعز,   َوَجل,   ِبَمَاكٍن،   قَْبَل   هللاِ    ِمنَ وا

 فَِطيُبوا   ِهبَا   نَْفسًا  . ا�ْن   يََقَع   عََىل   اال�ْرِض  
ي هللا دري لبيه دسو�ٔ  ڠهاري راي قرYن ي دڤنيس أ دالکوکن اوليه م ڠمعلن ي ادأ ق   تيد”:      ودڽقصم
,   ڽقتندو -قندو ت  نڠهاري قيامة ننيت د دڤ ڠاکن داتإ  ڽوهڠݢسسو )  . رYنق مبليهپ م  ينعي(داره  الريکنڠم

قرYن ايت  ڠداره بينات ڽوهڠݢدان سسو )  . نڠتميبا تسأ دان   دلتقکن   د(   ڽبولو- کوکو   دان بولو-کوکو
, اوليه ايت.تس بويمأ ي جاتوه دإ سـبلوم  يڠݢتي ڠي تڤن دسييس هللا دسواتو متكکدودوق تڤمندا

 )احلامكابن ماجه   دان ,   ترمذيامام    رواية. (“  برقرYن ايت كهايت اكمو کتي ٕاخالصكن�
 نڠد رهکنݢدٔانو ݢسام مندعاءکن کسالمنت دان مسو-موليا اين کيت سام ڠهاري ي دڤ اڤتيدق لو   

    ج دکو� مکةحامنو9يکن عبادة  اڠسد ڠودارا مارا کيت يس دڤمربور ک ڠج يحا
ِد9َ  يِّ ِعْنيَ اللّهُم, اْغِفْر لِلُْمْسِلِمْنيَ َواملُْسِلَماِت َواملُْؤِمِنْنيَ َواملُْؤمِ اللّهُم, َصّلِ عََىل سـَ ْمجَ ِبِه ا� ٍد َوعََىل اLِِٓ َوَحصْ نَاِت ُمَحم,

َعَواِت َوقَاِيضْ احلَاَجاِت  ,Tْيٌع قَرِيٌْب ُمِجْيُب ا ,َك َمسِ ن
P
ْف بَْنيَ قُلُ   أالْحيَاِء ِمْهنُْم َوأالْمَواِت ا ِّ ْم َوا�ل ْم َوا�ْصِلْح َذاَت بَيِْهنِ ْوِهبِ

ِمهْ  َك َوعَُدّوِ ُمهْ عََىل عَُدّوِ نَا, َوانُْرصْ ْط عَلَْينَا َمْن الَخيَافَُك  َوال يَْرَمحُ ِّ ْخَوانَنَا املُْسِلِمْنيَ ِىف  اللّهُم, انُْرصْ , اللّهُم, ال تَُسل
P
ا

َيا َوِىف ِعَراق َوِىف فَلَْسِطني َوِىف كَْشِمْري َوِىف الِهْند  وىف ٔافغانسـتاِن َوِىف ِشيَْشان َوِىف َجنُْوِب ِبِلِيبني َوِىف ٕايْنُدْوِنْيسـِ
ْيَن ُجيَاِهُدْوَن ِيف َسِبْيÊَِ ِيف ُلكِّ َزَما ِ 9َ مالزي1 اللّهُم, انُْرصِ املَُجاِهِدْيَن ا-, ِXََاللّهُم, 1َ ُمْزنَِل . ٍن َوَمَاكنٍ َ�يْلَْنِد َوِىف ب

مْ  الِكتَاِب  9َ عَلَْهيِ َحاِب َو 1ََهاِزَم أالْحَزاِب ِاْهزِْمهُْم َوانُْرصْ اللّهُم, , اللّهُم, عَلَْيَك Yِلَهيُْوِد َوَمْن َو@مهُْ , َو 1َ ُمْجِرَي الس,
اللّهُم, عَلَْيَك , ْيَك Yِٔالِمِريَاكن َوَمْن َو@مهُْ اللّهُم, عَلَ , اللّهُم, عَلَْيَك Yِلهُنَْوِد َوَمْن َو@مهُْ , عَلَْيَك Yِلن,َصاَرى َوَمْن َو@مهُْ 

اِلِمْنيَ َوَمْن َو@مهُْ , Yِِلِربيَطان َوَمْن َو@مهُْ  اِغْنيَ الظ, ُمهْ , اللّهُم, عَلَْيَك ِبا�ْحَزاِب املُْرشِِكْنيَ الط, ْ ا َو تَّربِ ْرُمهْ تَْدِمْريً اللّهُم, َدّمِ
ا َواْجَعلْهُْم  اللّهُم, ا�ِعز, إالْسالَم َواملُْسِلِمْنيَ , َهَباًء َمنْثُْوًرا  اللّهُم, انُْرصْ َمْن نََرصَ ِديْنََك َواْخُذْل َمْن َخَذَل ِديْنََك تَْتِبْريً

ْيِن َوانُْرصْ  ِTّْر ا�ْعَداَء ا َك َواملُْرشِِكْنيَ َوَدّمِ ْ ل, الّرشِ  . ِعَباَدَك املُْؤِمِنْنيَ  َوا�ّذِ
P
ِص،الل,هُم, ا َواجلُُنوِن،  9ِّ نُعوُذِبَك ِمْن الَربَ
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ِء اال�ْسَقامِ  ْوِت  َواجلَُذاِم، َوِمْن َيسِّ ِة َوالَْجَربُ ن,ا ِبِذى الْعز, ى الَ  َحتَص, ِ ْنَا عََىل الَْحّيِ ا-,  َواَعَتَصْمنَا ِبَرّبِ الَْملَُكْوِت َوتََولك,
َدى اللّهُم, يَُمْوُت  ْف َعن,ا َهذا الَْوYََء َوِقنَا َرش, الر, اُعْوِن َوالَْبَالِء ِبلُْطِفَك 1َ لَِطيُف 1َ  اْرصِ ْعِن والط, نَا ِمَن الط, َخِبْريُ  َوَجنِّ

ٍء قَِدْيرٌ  ,َك عََىل ُلكِّ َيشْ ن
P
َك اللّهُم, تََقب,ْل ِمن,ا َصالتَنَا َوِصَياَمنَا َوِقيَاَمنَا َوَزَاكتَنَا  ا نَاتِنَا َواْجَعلْهَا َخاِلَصًة ِلَوْ\ِ ْيَع َحسـَ َوَمجِ

نًَة َوِقنَا عََذاَب الن,ارِ . الَكِرْمي  نًَة َوِيف االِٓخَرِة َحسـَ نَْيا َحسـَ rTنَا آتِنَا ِيف ا, ي,ُهتُْم ِفْهيَا َسالٌم َوآِخُر . َرب سـُبْحَانََك اللّهُم, َوَحتِ
 الَعالَِمْنيَ  َدْعَواُمهْ ا�ِن احلَْمُد ِِ� َرّبِ 


