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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

ُدُهلِلُالخَقاِئِل: َمخ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  اْلخ

ُگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
َهدُُ َدهُُُللاَُُُلُِإُُِإَلهََُُلُُنُخَأَُُأشخ َهدَُُُلُه،َُشرِيكََُُلَُُوحخ ُ.َوَرُسولُهَُعبخُدهُُُُُمََمًداَُأنََُُوَأشخ
َسانُ ُتَِبَعُهمُخَُوَمنُخَُوَأصخَحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلىُُُمََمدُ َُسيِ ِدنََُُعَلىُمُخَوَسل َُُِصل ُُِاللهم ُِإَلُُِبِِحخ

مُِ يخنُيَ وخ ُ.الدِ 
ِلُحونَُُللاُُِبِتَ قخَوىَُونَ فخِسيُُأوِصيُكمُخُ،ُللاُُِِعَبادَُُفَ َياُ-ُبَ عخدَُُُأَما ُتُ فخ َُلَعَلُكمخ

  اهلل، درمحيت يغ مجاعه غسيد
 كيت ماريله سكالني، مجاعه غسيد دان ديري تكنغيغم نيغساي اي

 نغد وتعاىل هسبحان اهلل دفك ناءكتقو دان مياننإك كتكنغتي
 وسهاابر غيفمس د ثنغالر لكنغضمني دان ثقساناكن سوروهنمل
. وتعاىل هسبحان اهلل اوليه يءضادر دان دبركيت غي نفكهيدو اريخمن

 .اخرية د دان دنيا د ونتوغابر يغ انسان منجادي برجاي كيت مودهن-موده

                    :برتاجوق غيخطبة  مثمفايكن اكن خطيب اين، هاري دف

  “نفكهيدو دامل (integriti)رييتضاينت نغنتيفك”           
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 كيت سام-سام ماريله سالم،إ اومت سلوروه دفك روثمب يخط
 غي غسساور بهاوا، يلهءكتاهو. وقتو فستيا دف مسجد مارهكنعغم

 مك وتعاىل، هسبحان اهلل نءكريضا كنفهارغم نغد صالة منونايكن
 دري ونءدا-ونءدا ثورضوض رتيمانفس ثدوسا-دوسا ورنلهضوضبر
 .مسجد د برمجاعه اراخس ثيكنمنونا غي مريك يضبا يضال اتهفا وكوقف

 :برمقصود غي ّرَذ وُباَ دفك بروصية رنهف رسول اهلل 

 كران صالة منونايكن غي مسلم همبا غ، سسسورّرَذ ْوُبَاواهاي  ”
 ونءدا-ونءدا رتيمانفس ثدوسا ورنلهضوضبر مك اهلل، نءكريضا اريخمن

  .“اين وكوقف دري ورنضوضبر غي
 ﴾امحد امام رواية حديث﴿                                                  

 

  يت اهلل،درمح غي مجعة غسيد
 دامل بسر راننفبر دان غنتيف نيالي-نيالي دفدر نيضسباها اداله رييتضياينت

. ورنافمس لبيه منجادي اونتوق مأنسي شخصية دان الكو كهغتي ممبنتوق
 جوجور، غي صفة-صفة مميليقي دي برمقصود رييتضيينتابر غي غسساور
 وجيفتر اخالق سرتا نيالي دفك يغضتي غي اتوهنفك منوجنوقكن سرتا أمانه،

 وبهغم سهاج بوكن رييتضاينت نيالي. نءاكرجف دان نفكهيدو اوروسن دامل
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 اراضن سسبواه ممبنتو اكن بهكن مشاركت، وتاغضا نغكال دامل فهيدو اراخ
 كران دكنلي مليسيا رضا كغدرا تله غي نءاكجاي سرتا متالمت يفااخمن دامل
  .ثرعيت دان نيفميمف رييتضياينت

 غي يليهنفانسان  فددرر ادايكوتي برسام اياله اعتب رلوف غونتوه يخساتو 
 ثديري ركنفمما تله ينداضب.  حممد نيب يتءيا كاسيهي، كيت تغسا
 نغد دكنلي غضسهي ي،غضتي رييتضيينتابر غي ايكوتن ونتوهخ ايضسبا
 مشاركت نغكال دامل ‘ياءايخرفد تغسا غي’برارتي غي ،‘األمني’لرنض
 مقصود غمندوكو غي  اهلل رسول وجيفتر صفة اتاو نيالي تفام. ينداضب

 أمانه ،﴾بنر بركات﴿ قْيدِِّص يتءيا رييتضياينت نيالي دفك ترس منجادي سرتا
  .﴾بيجقسان﴿ فطانة ،﴾يكنفامثم﴿ تبليغ ،﴾يءاايخرفد﴿

 دان ياضبها غي ضكلوار ممبنتوق دامل فكغلف اداله ضجو رييتضنيالي اينت
 غسالم يإنيالي -ن نياليبرلندسك غي رييتضياينت ماله،. هرموني

 لساينفث اداله توحيد عقيدة دان روحاني كقواتن دفك قسيكنفبر
 يدو،ؤايندي ديري دامل الكو ساله (kemelut)كملوت دفك ترباءيق

  .اراضن ونفوهما انيساسيضاور ،ضبركلوار فهيدو
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  سكالني، درمحيت غي مجاعه غسيد
 كيت تفدا غي كجوجورن سودوت دري دنتال ونتوهخ قثبا تفتردا

 اهلل فرمان ثانتارا. تردهولو رسول اراف فهيدو رجالننفمبيل دري ا
 موسى نيب أمانه صفة دان كجوجورن هكنصيغم غي وتعاىل هسبحان
 : 26 ايات القصص ةسور دامل دسبوتكن غي رتيفس سالمالعليه 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ      ہ ھ   

 ايضسبا دي امبيله ،ايه واهاي: بركات ثكدوا دري غسأور ساله :ثمقصود
  .أمانه يضال وات،ق غي اياله كرجاف باءيق-يقءسبا ثوهغضسسو كرجا،ف
 

. اي بوكن سهاج ممبوقتيكن مندامل وهغضسو غايات اين ممباوا مقصود ي
 فسيك منوجنولكن ضجو يف، تتاسالمالعليه كقواتن دان أمانه نيب موسى 

 نغد سنضتو ملقساناكن دامل سالمالعليه  موسى نيب ينداضب يننفيمفك
  .يغضتي غي رييتضياينت دان نءاورنفكسم نوهف

 

  اهلل، درمحيت غي مجعة غسيد
اكن  أمانه دان كجوجورن ،رييتضياينت نيالي قكنضمن تيدق غمأنسي ي

 رتيفس ينتعصكم هخكن دامل ك ترجروموس ايت غسساور ببكنثم
  .ثنفكهيدو دامل نخغينفك بتكنقاعغم دان رسواه عمالن مالكنعغم
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 ماله جوابكنغوغضرتفد تله غي أمانه دفك ةنخيا سهاج بوكن رسواه
  .غثدسكليلي ينءال غاور حق منظاليمي
 : 188ات اي البقرة ةسور دامل د سكنضوتعاىل من هاهلل سبحان

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

 ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 نغد كامو دانتارا ينءال غاور هرتا ماكن كامو نلهغجا دان :ثمقصود
 ﴾رسواه ممربي﴿ كامو هرتا هولوركنغم كامو والف نغجا دان ساله، غي جالن

 نغد مأنسي هرتا ﴾مبيلغم اتاو﴿ مماكن هندق كران حاكيم-حاكيم دفك
  .﴾ثساهل﴿ يءهوتاغم كامو دحالف دوسا، ﴾بربوات﴿

 :برسبدا رسول اهلل  حديثمانكاال دامل سبواه 

 َوالخُمرخَتِشي الَراِشي َعَلى ُةُللاَُِلعخنَُ
  “.رسواه نرمياف دان رسواه مربيف دفك اهلل لعنة ”:ثمقصود

 ﴾ماجه ابن دان داود ابو رواية﴿                                       
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 ةسري دري ضجو دان القرءان دامل دتوجنولكن غي ونتوهخ فبرداسركن بربا
 منجادي كوكوه دتامن رلوف أمانه دان جوجور تفيص مك ، اهلل رسول
 سالم،إ مشاركت دسبوت بيال. كيت ديري دامل سباتي غي فسيك ساتو

 اخالق نءكموليا يفتتا بهاس، بودي كلمبوتن سهاج بوكن ترسرله ثتوتافس
 يءاايخرفد دان ديقيين بوليه سرتاخالصن إك دان كجوجورن سودوت دري
  .سالمإ بوكن غي نغولوض دري ترماسوق ينءال مشاركت اوليه

  اهلل، درمحيت غي مجاعه غسيد
كتكن غرتيفمم سام-برسام كيت ماريله اين، هاري دف خطبة يخرياغم
. كيت ديري دامل رييتضاينت نيالي-نيالي نءايامبودف سرتا امالنفغ
 سسبواه كتمدونن نيالي منجاتوهكن بوليه غي ركاراف االضس وهيلهءجا

 .تربينا الما ناسكي غي مشاركت

 
 َأُعوُذُِِبهلِلُِمَنُالَشيخطَاِنُالَرِجيمُِ

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

 ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ
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 بومي دان يتغال دفك أمانه كموكاكن تله كامي ثوهغضسسو :ثمقصود
 تفدا تيدق غبيمب دان ثمميكول نغضا مريك مك ،غانض-غونوض سرتا

 ايت مأنسي ثوهغضسسو. ثمميكول فوغضس مأنسي دان; ثورناكنفمثم
  .جاهيل دان ظاليم امت

 ﴾72: ايات بااألحز ةسور﴿                                               
 

  َُرَكُللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.ِبَُ
َِكيخِم. ِرُاْلخ ُكمخُِبَاُِفيخِهُِمَنُاآلَّيِتَُوالذ ِكخ  َونَ َفَعِِنَُوِاّيِ 

َُوِمنخُكمخُِتالَوَتُهُِانَُهُُهَوُالَسِميخُعُالخَعِليخُم.  َوتَ َقَبَلُللاُِمِنِ 
تَ غخِفُرُللَاُالخَعِظيخَمُِلخَُوَلُكمخُ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  أقُ وخ

َُ ِلِميخ ِمَناتَُِوِلَساِئِرُالخُمسخ ََُوالخُمؤخ ِمِنيخ ِلَماِتَُوالخُمؤخ  َُوالخُمسخ
ُرُالَرِحيخمُُُ ُهُإنَُهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخِفُروخ  .فَاسخ

ُ
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ُطخَبُةُالثَانَِيةُُُُ  َاْلخ

َدُهُلَُشرِيخَكَُلُه،ُ َهُدَُأنُلُِإَلَهُِإلُللاَُُوحخ َ.َُوَأشخ ُالخَعاَلِميخ ُدُّلِِلََُِربِ  َمخ  اْلخ

َهُدُ َُعَلىَُسيِ ِدَنَُوَأشخ َُوَِبِركخ لُُه.ُالَلُهَمَُصلِ َُوَسلِ مخ َأَنَُسيِ َدَنُُُمََمًداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ
. َ  ُُمََمد ،َُوَعَلىُآِلِهَُوَأصخَحاِبِهَُأْجخَِعيخ

َن. ُفَاَزُالخُمتَ ُقوخ َُأَماُبَ عخُد،ُفَ َياُِعَباَدُللا!ُاتَ ُقواُاّلَِلَُفَ َقدخ
ُ

ََُرِِحَُكُمُللا،َمَعاِشَرُالخُمسُخ ُِلِميخ
 

ايغني مغمبيل كسمفنت اونتوق مغاجق سيدغ مجعة دان اومت  خطيب
دغن مثالوركن  ميسكنيدان  فقريإسالم اضر لبيه خقنا كفد ضولوغن 

. ﴾maidam﴿ترغضانو  زكاة كفد جمليس اضام إسالم دان عادة ماليو
معلومت بركنأن اضيهن دان كوتيفن زكاة دفافركن منروسي 

 .ezakat.maidam.gov.my (portal)فورتل
 

 سيدغ مجعة يغ دكاسيهي

 رسول هللا كفد  سالمدان  صلواتماريله كيت ممفرباثقكن اوخافن 
 -:56 سورة األحزاب، اايتاهلل دامل  فرمانسباضاميان 
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 ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

ُ ُآِل َُوَعلَى ُُُمََمد ، َُعَلىَُسيِ ِدَن َُصلِ  َُعلَىُالَلُهَم َُصَليخَت َُكَما ُُُمََمد، َسيِ ِدَن
َُعلَىَُسيِ ِدَنُُُمََمد ،َُوَعلَىُ َسيِ ِدَنُِإب خَراِهيخَم،َُوَعلَىُآِلَُسيِ ِدَنُِإب خَراِهيخَم،َُوَِبِركخ

َتَُعلَىَُسيِ ِدَنُِإب خَراِهيخَم،َُوَعلَىُآِلَُسيِ ِدَنُِإب خَرا ِهيخَمُآِلَُسيِ ِدَنُُُمََمد ،َكَماَُِبرَكخ
،َ يخٌدَُمَِيخٌد. ِفُالخَعاَلِميخ ُُِإَنَكُِحَِ

ُهمخُ ُِمن خ َياِء ِلَماِت،ُاأَلحخ َُوالخُمسخ َ ِلِميخ ِمَناِت،َُواملُسخ َُوالخُمؤخ َ ِمِنيخ ُِللخُمؤخ ُاغخِفرخ الَلُهَم
يخُبُالَدَعَواِت. يخٌعَُقرِيخٌبَُمِج  َواأَلمخَواِت،ُِإَنَكَُسَِ

َُك.ُالَلُهمَُالَلُهَمُادخَفعخَُعَناُ َشاَءَُماُلَُيصخرِفُهَُُغْيخ ِإَنُنَ ُعوُذُُالخَبالَءَُوالخَوَِبَءَُوالخَفحخ
ُ َقاِم. ُاأَلسخ َُوِمنَُسيِ ِئ َُذاِم َُواْلخ ُُنوِن ُالََبَِصَُواْلخ ِفَُمرخَضاَنُُالَلُهمَُِبَكُِمَن اشخ

ُبَِناُِفيَماُنَ َزَلُبَِنا. ََتَن،َُوالخُطفخ َُوارخَحمخَُموخ

ِمُاللَُ َزاَنُزَيخَنُالخَعاِبِديخَن،ُِابخَنُالخَمرخُحوخ َُموخلَنُالخَواِثَقُِِبهلِلُالسجلخطَاَنُِمي خ َفظخ ُهَمُاحخ
ُِِبهلِلَُشاه،َُوأَنخِزِلُالَرِحخََةَُعَليخِهَُوَعَلىُالسجلخطَانَِةُنُ وخرُ َتِفيخ السجلخطَاِنَُُمخُموِدُالخُمكخ

ُ.ترغضانوزَاِهَرة،ُُسلخطَانَِةُ
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ن خَياَُواآلِخَرِة،ُوَُ ِلَماِتُِفُالدج ََُوالخُمسخ ِلِميخ َلهَُُوَرَعاَّيهُُِمَنُالخُمسخ َُأوخلَدهَُُوَأهخ َفظخ احخ
ُ.َ َِتَكَُّيَُأرخَحَمُالَراِِحِيخ ُِبَرِحخ

ِدُ َُوِلَُالخَعهخ َفظخ َاِعيخَلُِابخَنُالخَواِثِقُِِبهلِلُالسجلخطَانُُِتغكوالَلُهَمُاحخ َزاَنُُُُمََمَدُِإَسخ ِمي خ
ُزَيخَنُالخَعاِبِديخَن.

يا اهلل سالمتكن كامي دان سلوروه امة إسالم د مان جوا مريك برادا. 
ارت ساتوكنله فرساوداراءن دان فرفادوان امة إسالم دغن ايكنت يغ 

دان كوكوه. منتفكنله اميان كامي دان تضوهكنله فضاغن كامي 
كامي دري عمالن دان ، فليهاراكنله أهل السنة واجلماعة منوروت

  .فضاغن عقيدة يغ مثلويغ
 

يا اهلل، واهاي ذات يغ مها فغاسيه. هيندريله كامي درفد سضاال 
فثاكيت، درفد ككجني دان  وباءبنخان دان بالء ماالفتاك، 

، هاران، ككجامن دان هورو ءكموغكرن، درفد فلباضاي فرسغكيتا
غ ترمسبوثي. درفد كسولينت دان كسغساراءن، يغ منفق ماهوفون ي

  .سسوغضوهث اغكاو مها بركواس اتس سضاال سسواتو
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يا اهلل، ليمفهكنله كصربن اتس كامي، تضوهكنله فنديرين كامي دان 
بنتوله كامي. كامي مموهون كفد مو جيوا يغ تنغ، الضي براميان دغن 

اتس كفوتوسن مو سرتا مراسا خوكوف رضا مو، جوض -فرمتوان دغن
 .ين مودغن فمرب (puas)فواس

 
ُ

ن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناَُعَذاَبُالَناِر.  ُرَبَ َناُآتَِناُِفُالدج
ِبِهَُوَسَلَم.  َُوَصَلىُللاَُُعَلىَُسيِ ِدَنُُُمََمد َُوَعَلىُآِلِهَُوَصحخ

.َ ُالخَعاَلِميخ ُدُهلِلَُربِ  َمخ َُواْلخ
ُِعَباَدُللِا!

ُهَُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ،ُاذخُكُروخاُللَاُ ُكُروخ ُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ
َن. ُعوخ ن َ ََبُ،َُوللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُللِاَُأكخ  َوَلذِكخ

اُِإَلَُصالِتُكمخ،ُيَ رخَِحخُكُمُللا. ُموخ  قُ وخ

 


