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KHUTBAH PERTAMA 

ْبَحاَن ِهللا  2اكيل ﴾ ُهللا ا�ْكَربُ ﴿  3اكيل ﴾ ُهللا ا�ْكَربُ ﴿  3ُهللا ا�ْكَربُ ﴿  ا َوسـُ اكيل ﴾ ُهللا ا�ْكَربُ َكِبْريًا و احلَْمُد ِِ� َكِثْريً
/َقنَا ِلِعَباَدِتِه . بُْكَرًة َوا�ِصْيال  ى َوف ِ يَْن فَاُزْوا ِبِصَياِم َرَمَضاَن َوِقيَاِمِه َوَجَعَل هَذا الَيْوَم فَْرًحا ِلِعبَ . احلَْمُد ِِ� ا2/ ِ اِدِه الُمت/ِقْنيَ ا2/

. َGَو ْ ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوNُُ اللّهُم/ َصّلِ َوَسّملِ َدQَ ُمَحم/ ّيِ Tال ُهللا َوا�ْشهَُد ا�ن/ سـَ
Nَ ا
T
ٍد َوعََىل اNِِٓ َوا�ْشهَُد ا�ْن الا ِدQَ ُمَحم/ ّيِ ِرْك عََىل سـَ

ا يِْن َوا�ْحصَ َىل يَْوِم اّ]ِ
T
ْحَساٍن ا

T
Gِ ا بَْعُد . ِبِه َوَمْن تَِبَعهُْم /ُقْوا . …ا�م/ َا املُْسِلُمْوَن ات bنُْمتْ َهللا َحق/ تَُقاِتِه َوالمتَوُ فَيَا ا�هي Tال َوا�

تُن/ ا
  : سورة الشمس 10دان  7مل اjت فرمان هللا دا .....  ُمْسِلُمْونَ 
اَها﴿َوَما َونَْفٍس  هَ ٨﴾فَا�لْهََمهَا فُُجوَرَها َوتَْقَواَها﴿٧َسو/ اَها٩ا ﴿﴾قَْد ا�فْلََح َمن َزاك/   ﴾َوقَْد َخاَب َمن َدس/

رس� ; ن يڠ سسواي دڠن اكدٔانڽ﴾ڠاكڤن يڠ مپمڤورQکن کجادي� ﴿دڠن لكديم ديري مأنيس دا: مقصودڽ 
N اورڠ سسوڠݢوهڽ برجاj; يڠ ممباواڽ کڤد برتقوىهلمک� ﴿اونتوق مڠنل﴾ جالن يڠ ممباواڽ کڤد کجاهنت، دان إ مڠ

کن﴾، دان سسوڠݢوهڽ قمتبه برسـيه ﴿دڠن اميان دان معل کباجي- برمتبه -يڠ سدj برسـيه  - يڠ منجاديکن ديريڽ 
سـهي� ﴿دڠن سبب ککوتورن ايت سوسوت دان تربمن کرب  - يڠ سدj برسـيه  -مهڤاN اورڠ يڠ منجاديکن ديريڽ 

 .معصية﴾
 
 مسلامت يڠ درمحيت هللا، لمني دانمس

کيت Gرو سهاج . سالمت هاري راي عيدالفطري داوچڤکن کڤد سلوروه قوم مسلمني دان مسلامت
انتارا چريي مهبا هللا يڠ . ماللوءي تربية رمضان يڠ مروڤاکن سواتو ڤروسيس دامل مالهريکن مهبا هللا يڠ برتقوى

ڠاكري ڤرينهتڽ ترماسوق يهللا دان تيدق مڠ  يتسـنتياس منطاع اNj عودبرتقوى سـباݢاميان يڠ دسـبوت اوليه ابن مس
ويه الرڠن أ دمسڤيڠ منج ةي کيت دڠن معل عبادتندا طاعة ماري¸ کيت ڤنويه هاري را. مپمبوت هاري راي كکتي

چريي مهبا هللا يڠ . عورة، ڤرݢاولن بيبس انتارا لاليك دان ڤرمڤوان، هيبورن ملمڤاو دان سـباݢايڽ كهللا سڤريت ممبو 
ي مهبا هللا بوک� مهبا رمضان بوقتيکن ديري کيت سـباݢا. تقوى جوݢ سـنتياس مڠيڠايت هللا دان تيدق ملوڤأيڽ

کيت منجادي  كت هاري راي مو سداڠکن بيال مپمبو نفس ىو ڤد بولن رمضان سهاج کيت مالوان هيت جاڠن أ اي
چريي مهبا هللا يڠ برتقوى سرتوسڽ اNj سـنتياس برشکور کڤد هللا دان . مهبا کڤد نفسو يڠ مپوروه کڤد کجاهنت

Àتيدقکه کيت براس مالو مپمبوت هاري راي دڠن عاملن معصية سداڠ. تيدق مڠکوفوري نعم Nکن هاري راي ادا
. ي اوليه توان رومهاڤي مالکوکن ڤراكرا يڠ تيدق دسوÄٔ ليس مجڤوتن اورڠ تتکيت مپر�ي جم  عبارةي إ . انوݢره هللا

جنجيکن سڤنجڠ �ورن هللا يڠ د يڤاچناݢر داڤت م  ءسام بردعا-مسڤنا مپمبوت هاري راي جوݢ ماري¸ کيت سام
دامل  ق ماهو ترماسوقکيت تيد. كوهکن درڤد عذاب نراأ نن دوسا دان دجمڤو يت رمحة، Äٔ أ رمضان Gرو اللو اي

ان دامل يت ݢولوڠن يڠ لكوار درڤد رمضأ اي �وه درڤد رمحة هللا سـباݢاميان يڠ دبريتاهو اوليه نيب محمد أ ݢولوڠن يڠ ج
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دنيا سهاج سـباليقڽ د   ت هاري راي ايڠت¸ هباوا کيت بوکن ماهو مپمبو . مڤوين اوليه هللأ اكدٔان دوساڽ بلوم الݢي د
 .راي دامل رشݢ هللا د اخرية ننيتکن اNj مپمبوت هاري ٕايغينڤ يڠ لبيه کيت أ 
 

 ُهللا ا�ْكَربُ َوÏِِ احلَْمدُ ! ُهللا ا�ْكَربُ ! ُهللا ا�ْكَربُ 
 :تکن اوليه امام خباري دان مسمل وڠي¸ سواتو حديث يڠ درواي نر 

  ا�ثَرِِه فَلَْيِصْل َرِمحَهُ َمْن ا�َحب/ ا�ْن يُبَْسطَ Nَُ ِىف ِرْزِقِه َويُنَْسا� Nَُ ِىف  : �قال الرسول  
  هندق¸ دي مڠهوبوڠکن صØ الرمح كواسکن رزقÖ دان دڤنجڠکن معورڽ مسسـياڤا يڠ ماهو دل: مقصودڽ 
اي مستي¸ مرسڤ تکبري ممبرسکن هللا دان حتميد مموÚ هللا يڠ برکومنداڠ ستياڤ اكيل تيباڽ هاري ر  امݢ
رار طاعة ٕاقوڠن هاري راي ايت دجاديکن ستيکن الٔ اڤ. وت سهاجمولنوGري بوکن سـتاکت دسـبوت دساکدامل هايت 

هاري  ةنعم. راي يڠ مروڤاکن هاري ݢمبرياستيا کڤد هللا دامل ستياڤ تيندق تندوق کيت ترماسوق مپمبوت هاري 
هوبوڠن اين . ن دان صØ الرمح سسام کيتأ ن کلكوارݢراي اين مسـيت دݢوQکن اونتوق مراڤتکن الݢي هوبوڠ

ماسـيڠ سيبوق دڠن - ماسـيڠ. ستمي معلومت سامکني چڠݢيهسي وáو ڤون مكوداهن ڤرهوبوڠن دان ڠݢڠ سامکني ر 
 ةامل لكوارݢ ماN مالرت کڤد مشارکاوروسن سهيڠݢ سواسان اكسـيه سايڠ تراGي يڠ ممربي کسن بوکن سهاج د

ا�و اسرتي ݢاݢل سامکني ترڤالجر دسببکن سوايم  ةمشارک كيس ڤرچراين يڠ سامکني منيڠکت کتيک . سکيرت
، كچاڤاي، اخالق ڤاسڠن يڠ تيدق Gءيمنجالنکن تڠݢوڠجواب روäتڠݢ، هارڤن اونتوق هيدوڤ ميواه تيدق تر 

مڠو�ماکن اكون لبيه درڤد ڤاسڠن دمسڤيڠ æڤور �ڠن ڤهيق کتيݢ سـباݢاي ڤڠهاسوت ترماسوق اهيل لكوارݢ 
ن ترهادڤ کدوا Äٔ هاڤندر  ق دمتبه دڠن مسـئØنأ -نقأ بݢيتو جوݢ ڤندرٔان ترهادڤ . الين تردکت دان فکتور

دامل مپوبورکن مكبايل اكسـيه سايڠ دٕاين هاري راي  ڠلواڤن¸ وQك ݢاوليه ايت . جادي- ايبوGڤ يڠ سامکني منجادي
وهکن درڤد أ اڤاته الݢي منجادي ݢولوڠن يڠ دج سوڤاي کيت تيدق ترماسوق دامل ݢولوڠن يڠ مموتوسکن صØ الرحمي

Gڤ ا�و يت انق يڠ مسڤت هيدوڤ برسام کدوا ايبوأ اي �ميان يڠ ڤرنه دڤرايڠتکن اوليه نيب محمد رمحة هللا سـباݢا
بتاڤ راماي . لسنأ کڤد ايبوGڤ دڠن ڤلباݢاي  كQمون تيدق بروسها بربوات Gءي ڽساN سأورڠ درڤد کدوا

يڠ مڠيڠينکن ايبوGڤاڽ ستيکن انقڽ تروس هيدوڤ سداڠکن بتاڤ راماي انق اايبوGڤ يڠ سڠݢوڤ مايت ديم مم
ن هللا أ کريض. دمتڤت يڠ مليا ايڠت¸ اسالم ملتقکن ايبوGڤ . نن هيدوڤڽالکس مايت سوڤاي تيدق الݢي منجادي بب

سکرياڽ ايبوGڤ کيت ت¸ منيڠݢل دنيا . ن ايبوGڤ، مكورÄٔن هللا ترلتق کڤد مكورÄٔن ايبوGڤأ ترلتق کڤد کريض
جاڠن هاڽ �هو ماکن . دان اخرية ننيت خبرادا د عامل برز كکتي يكهرتٔان مر کن کسج ءجاڠن لوڤا اونتوق کيت دعا

حرضة هللا بوات دڤنجتکن کٔانتوق کن ڤون سوسه ءه ايبوGڤ سداڠکن سڤوتوڠ دعاتيجريه ڤنت ل  كهر� ڤوسا
 : ءرساسوره االٕ  24بوت دامل اjت لقسانکن¸ ڤرينته هللا سـباݢاميان ترسـ . ايبوGڤ
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هَُواْخِفْض لَهَُما  ِبّ اْرَمحْ ِة َوقُل ر/ ْمحَ ِلّ ِمَن الر/ b2َياِين َصِغًرياَجنَاَح ا/  َما îََ َرب
کن¸ ءدان هندق¸ اڠاكو مرنداه ديري کڤد کدواڽ کران بلس اكسـهين دان اكسـيه سايڠمو، دان دعا: ڽ دقصو م
ت¸ منچورهکن  كبردوا سـباݢاميان مري كچوچوري¸ رمحة کڤد مري! ي توهنکوواها): ، دڠن براكتكونتوق مريا(

 . يݢال کچيل نجقرا دان منديديقکو مس اكسـيه سايڠڽ مملهيا
 

 ني دان مسلامت يڠ دحرميت ساكلني،مسلم
مسڤيڠ مڠاول سلوروه تربية رمضان يڠ بوکن سهاج مناهن ڤروت درڤد الڤر داهݢ ماN درڤد سومرب حرام د

مان تربية  درڤد مالکوکن معصية کڤد هللا د، ليده، کاملوان ترماسوق هايتjيت �ڠن، اكيك، مات، تليڠاإ يندرا إ ڤنچا
سـيدQ ابو بکر يڠ  ك الهري لبيه راماي ڤمميڤني سـبايسـيتابتول دامل کهيدوڤن سوده ڤ-اين سکرياڽ دحيايت بتول

بلياو تيدق  يکور مكبيڠ يڠ ترسڤيت د هوجوڠ نݢارا عقيبةإ وáو ڤون س ادأ ه سـنتياس مڠلوه بميبڠ سکرياڽ ماسـي
سکرياڽ اكت - اكتيڠ ڤرنه مڠوڠکڤ  طابمميڤني سـهييبت سـيدQ معر اخلڤ رايم سـيت الهري اڤ. مسڤت ممبنتوڽ
ڠ بيارN اکو اورڠ پڤر ايت دان سکرياڽ رعيت ت¸ ک ي الأ ايڠني منجادي اورڠ ڤر�م يڠ مراساکو  كرعيت الڤر م

اڽ ڤمميڤني معر بن عبدالعزيز يڠ سـنتياس منکنکن سکري  لسامکني راماي الهري ڤمميڤني سعاد. يڽأ خري يڠ مراسترا
ڤني سڠݢوڤ ممبواڠ سݢاال رعيت تروس مندريتا دامل مكيسکينن سـباليقڽ سکرياڽ ڤممي كهيدوڤ دامل مكيواهن م

کيت تيدق ماهو تروس مندڠر رسوان اݢر رعيت برجميت . کاكيأن ةي نعمأ سـيت مراسارعيت ڤ كکاكيأن م
ڤنديڠني اودارا د مسوا Gڠونن کراجأن اکن دتتڤکن تيدق کورڠ درڤد  ÷أ رو اݢر سوهو هن ترGاچرمت ترماسوق ار 

دان  كGݢي بيل ايليکرتي جو�  RM10.2ڤمميڤني او�م نݢارا منچچه  2سداڠکن کدjمان رامسي  celsiusدرجه  24
RM1.9  كان جد م 2010هيڠݢ  2006ري �هون يت دأ يإ �هون  5اونتوق بيل اير اونتوق  جو� Øايت  مج

اونتوق بيل اير   RM33,000دان  كاونتوق بيل ايليکرتي  RM160,000دهباݢيکن مڠيکوت بولن، کراجأن ممبلنجاکن 
ن هرݢ Gرڠ دان كيقأ رعيت دببنکن دڠن کن كڠ نݢارا دهابيسکن بݢيتو سهاج کتيبتاڤ تيڠݢÖ کوس وا. سـبولن
يڠن عوام نوجنوق بوکن اونتوق کڤنت - اونتوق منوجنوق اميݢ قايت بلوم دکريا الݢي دڠن ڤروجي. كايليکرتي �ريف

اخريڽ يڠ ڤاڤا ماکني ڤاڤا، يڠ اكي ماکني . ةهر� رعي  berbilion-bilionيڠ مليبتکن  ةو شدمسڤيڠ ڤچه ٔامانه دان ر 
ميلهين ت تنتڠ ڤ اانتاراڽ تيدق مڠمبيل بر  ةندا قيامکيت جاڠن منجادي اورڠ يڠ مپببکن سامکني جلس تميبولڽ ت . اكي

 :يڠ دروايتکن اوليه امام خباري دامل سواتو حديث  �ران نيب محمد اڤمميڤني سـباݢاميان ام
َىل غَْريِ 

T
َد اْال�ْمُر ا َذا ُوّسِ

T
َضاَعُهتَا قَاَل ا

T
اعَة قَاَل َكْيَف ا ِظِر الس/ َعِت اال�َمانَة فَانْتَ َذا ُضّيِ T

اعَةَ فَا ِ فَانَْتِظِر الس/ ِ̧  ا�ْه
ڽ GݢامياQکه برالکو: �ڽ حصابة . نأ سا کبينتوڠݢوN كم ةت¸ جلس ڤپليويڠن ترهادڤ ٔاماناڤابيال  كم: مقصودڽ
 ةتوڠݢوN ساع كکن مقيکڤد بوکن اورڠ يڠ بر� ةاڤابيال درسهکن اوروسن مميکول ٔامان: سـبداڽ . ڤپليويڠن
 کهنچورن
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 دُ ُهللا ا�ْكَربُ َوÏِِ احلَمْ ! ُهللا ا�ْكَربُ ! ُهللا ا�ْكَربُ 
 : فاطر ةسور 32هللا دامل اjت  فرمان

ْقتَِصٌد وَ  bفَِمْهنُْم َظاِلٌم ِلَّنْفِسِه َوِمْهنُم م  ۖQَيَن اْصَطَفْينَا ِمْن ِعَباِد ِ ِهۚ  َذ	 ُمث/ ا�ْوَرثْنَا اْلِكتَاَب ا2/ ـ/ ْذِن الل
T
Gِ اِت َ ِمْهنُْم َساِبٌق Gِلَْخْريَِ

 ُهَو الَْفْضُل اْلَكِبريُ 
 كمهبا اكيم، اللو د انتارا مري- بااورڠ يڠ اكيم ڤيليه د انتارا مه -مكودين کتاب ايت اكيم واريثکن کڤد اورڠ: ڽمقصود

 ن هللا، يڠ دمکنيٕاذکن دڠن قيأ لومبا بربوات کب-ن اد يڠ برلومبايڠ مڠانياj ديري سـنديري، اد يڠ برسدرهان دا ااد
 ن يڠ امت برسأ ايت اداN کورني

ن أ قرءان بوکن سهاج دري سودوت ڤمباچبوکن براريت برڤيسهڽ کيت درڤد هيدوڤ برسام البراللوڽ رمضان 
 Nخصوص،  ةکهيدوڤن ترماسوق عباد قستمي القرءان دامل ستياڤ اسڤيسي مليڤويت ڤاممهن سرتوسڽ ڤلقسانأن ما

ربيذا مأنيس يڠ ب قلكومڤو  3چونتوهڽ مڠݢمربکن ة فاطر سور 32اjت . باݢايڽ، سوسـيال دان سـ قايکونويم، ڤوليتي
 كيت ݢولوڠن يڠ کسالهن دوسا مريأ وڠن يڠ مڠانيايأي ديري سـنديري ايݢول ]]]]1111[[[[يت أ ڤنديرين ترهادڤ القرءان اي
. دداملڽ  ل دڠن ڤرينته هللا القرءان، ممهمي اڤاته الݢي برمع تيدق ممباچ كسـب�، مري. کنقلبيه Gپق درڤد ڤاهال کباي

 ترماسوق مسـئØ بوروقموده تريکوت دڠن چارا هيدوڤ Gرت يڠ  كمري كعقيبة جاهل تنتڠ اݢام سـنديري م
Qماکن ڤوندان ا�و ڤرمڤوان برڤااكين دان برڤراڠاي سڤريت لاليك يڠ ن دان برسـيکڤ سڤريت ڤرمڤوان يڠ دلاليك برڤااكي
ڤوندان دامل مڠهياس ڤڠنتني  ةمڠݢوQکن خدم كيڠ سو  ةاكدڠ سـيکڤ مشارک-دڠاك. سامکني برمتبه tomboyديناماکن 

ن جنتينا اڤنوکر  اڤ يڠ لبيه تروق بيال مسـئØ. بقي ڤرمڤوان سداڠکن اي اداN حرام مپببکن ڤپاکيت اين سامکني مر 
نتينا د اكلڠن ن ج اعرتاف ڤنوکر إ اونتوق مڠ ةتونتوتن حممك ا�مني سوده برللواسا سهيڠݢ اد هن ا÷اماللوءي ڤمبد

ه امام خباري درڤد ابن عباس ماللوءي سواتو حديث يڠ دروايتکن اولي �ران نيب ات¸ امايڠ . اسالم سـنديري ةاوم
َِّساءِ  �لََعَن الن/ِيبb :  اكتڽ َالِت ِمْن الن ّجِ   الُْمَخن/ثَِني ِمْن الّرَِجاِل َوالُْمَرتَ

ت دري سݢي يأ لاليك ايارا ڤرمڤوان يڠ مپروڤأي ڠن لاليك دان ڤت¸ ملعنة ڤارا ڤوندان دري اكال �نيب : مقصودڽ
  ڤاماكين دان توتور اكت

]]]]2222[[[[ jپق دڠن ڤاهال كيت ݢولوڠن د مان کسالهن دوسا مريݢولوڠن يڠ برسدرهان اG ݢولوڠن يڠ  كمري. سام Nادا
 د سواتوايڠت¸ کيت کڤ. ممباچ القرءان تتاڤي بلوم برسدj ملقساQکن اييس کندوڠ� يڠ ترديري درڤد حکوم حاكم هللا

  قرءاناکن ظاهري د اكلڠن اومتکو د اخري زمان، اورڠ يڠ ممباچ ال: يڠ برمقصود  �نيبران اام
  داملومڽ سهاج تتاڤي تيدق مسڤي کقتتاڤي القرءان هاڽ مسڤأي کحل

. کن دان جارڠ ممبوات کسالهنقيأ بامت Gپق مالکوکن ک  كمري. کنقيأ لومبا بربوات کب- لوڠن يڠ برلومباݢو  ]]]]3333[[[[ هايت
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  منداڤت کجايأن اين¸ ݢولوڠن يڠ . اداN ݢولوڠن يڠ برسدj ملقساQکن حکوم القرءان دامل کهيدوڤن سهارين كمري
  دنيا دان اخريةد
  

 ني دان مسلامت يڠ دبرکيت هللا،مسلم
 :معران آل ةسور 64 دامل اjت فرمان هللا

 ُ َه َوَال ن ـ/ ال/ الل
T
َمٍة َسَواٍء بَْينَنَا َوبَيْنَُمكْ ا�ال/ نَْعُبَد ا َىلٰ َلكِ T

/ِخَذ بَْعُضنَا بَْعًضا ا�ْرGًGَ قُْل jَ ا�ْهَل اْلِكتَاِب تََعالَْوا ا ْرشَِك ِبِه َشيْئًا َوَال يَت
/ْوا فَُقولُوا  ن تََول

T
ِه ۚ فَا ـ/ ن ُدوِن الل    ُمْسِلُموَن اْشهَُدوا ِبا�Q/ ِمّ

برمسأن انتارا اكيم دڠن اكمو، واهاي اهيل کتاب، ماري¸ کڤد ساتو لكمة يڠ ":  ﴿واهاي محمد﴾اك�کن¸: مقصودڽ 
دان جاڠن ڤوال ; ينکن هللا، دان کيت تيدق سکوتوکن دڠ� سسواتو جوا ڤونيت کيت مسوا تيدق مپمبه مالٔ أ اي

ديواکن - دان دديوااورڠ يڠ دڤوجا - سـباهاݢني دري کيت مڠمبيل اکن سـباهاݢني يڠ الين اونتوق دجاديکن اورڠ
: كاك�کن¸ کڤد مري كکتاب ايت﴾ برڤاليڠ ﴿اڠݢن مرنميا﴾ م ﴿اهيل كمري كمكودين ج". سالين دري هللا

  "اورڠ اسالم-هڽ اكيم اداN اورڠسقسـيکن¸ اكمو هباوا سسوڠݢو "
Qمون هوبوڠن انتارا  54- كسان مسبوتن مكردي"ٔن نݢارا اكيل کيت مپمبوت هاري راي �هون اين دامل سوا

ديم کڤنتيڠن  قم دان اݢام دجاديکن مودال ڤوليتيبرس تراومتا ايسو قو  ان اݢام Gݢايکن تروس دلندا مسـئØقوم د
ن دان ڤرGلهن اݢام دهاڠت ماللوءي اڤي ڤرقوم. يڠ دٔاجر اوليه اسالم ديري بوک� ماهو دسلسايکن سـباݢاميان

tv، وس مڠلكکن کظالمين منجادي ريساو دان منچاري جالن سـيڠکت اونتوق تر  ةراديو، اخبار، اينرتنيت اݢر رعي
رشعية  ةن منرتي دامل ڤرلميني هباوا حممكن اين برموال دڠن جواڤمرتد يڠ مكبايل هاڠت دبيچارا �هو مسـئØ. ڤمميڤني
 168مان د 2010هيڠݢ  2000سالم دري �هون ڤرموهونن اونتوق منوکر سـتاتوس اݢام ا کيس 863مرنميا 

کن تيدق دلولوسکن بوکن مرتد تتاڤي دحص دا يڠأ لسن دبريکن مسأ ت ڤلباݢاي دلولوسکن وáو ڤون سلڤس اي
  سڤريت Qم اورڠ اسالم سهيڠݢ دتوليسمفوهون السن کسـيالڤن Qم  الݢي داناسالم جسق اول 

اسالم يڠ ترڤقسا مرنميا  ةاداڽ اوم. اسالم دتوکر سـتاتوس کڤد بوکن كمسوال م عراݢام اسالم تتاڤي اڤابيال درجو ب
دمرتدکن دڠن چارا  ي دبميباڠيإ کن دان زاكة د مان قا دان کويل اتس السن ڤايه منداڤت بنتوان کباجيجيبنتوان ݢر 
مموÚ کبرسن نيب مڠاجر موريدڽ براݢام اسالم مپاپيکن الݢو  tuisyenبݢيتو جوݢ دعوأن اد ݢورو . هالوس
ڤراكرا يڠ ممبابيتکن -تنتڠ ڤراكرا 1موريد اسالم �هون - دان سکوN يڠ ت¸ مڠاجر موريد tuisyen ةسـبواه ڤوس. عيىس

بوکن بربڠسا ماليو  اڤمود- دالڤورکن جوݢ، موريد يڠ بالجر سچارا ڤرچوما درڤد سکومڤولن ڤمودا. اݢام کريستيان
- ين ايت، موريدسالٔ . يب�ڠن سـميبول صل  ةشار إ مموÚ نيب عيىس مسبيل منوجنوقکن ت¸ دٔاجر مپاپيکن الݢو 

رن اليب دان دتراڤکن اجص ه نيب عيىس، ترماسوق نيب عيىس دموريد ايت جوݢ داك�کن، ممڤو برچريتا قيص
يت أ ن سݢرا ايكبريتا اين مسوا واجب دبري ڤرهاتني دڠن برباڤ تيندق- بريتا. بالجر كکريستيان سچارا هالوس کتي
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اوندڠ مپکت اورڠ بوکن اسالم درڤد - ڤڠواتکواسان اوندڠ ڠيڤ مس اوندڠ مرتد واجب دݢوبل سݢرا د-اوندڠ] 1[
بوکن سهاج تيدق موده دڤرداي ماN ممڤو  اڤ يڠ لبيه ڤنتيڠ اNj علمو اݢر اومت اسالم ] 2[ممرتدکن اومت اسالم 

اسالم مسـيت دٔامبيل �هو اوليه مسوا  ةکن اومقدري سݢي کباجي] 3[ممربي ڤنجلسن اسالم ترهادڤ بوکن اسالم 
ن دعوة اسالم کران کيت أ ڤمراكس] 4[ڤايت درڤد بوکن اسالم تيدق مناݢيه سـمي ك اݢر مريق تراومتا ڤمميڤنيڤهي

ورݢ Gرت  4سڤاتوتڽ براس مالو دڠن اكدٔان ڤرمكبڠن اسالم د ايروڤه د مان مڠيکوت سواتو اكجني دامل ستياڤ 
هادڤن ايروڤه اکن منجادي ساN ساتو �هون ک  50يت Gرت مڠڠݢرکن دامل سأورڠ درڤدڽ اداN مسمل دان ڤنلي

ا سلوروه دنيا سامکني لڠڠ دان Gپق يڠ برتوکر جيڤادري مالهريکن کبميبڠن اڤابيال ݢر . ڤوست او�م ڤرمكبڠن اسالم
ڤرGلهن  اسالم دڠن اورڠ بوکن اسالم اݢر اڤي انتارا علامء dialogڤرلو دڤرGپقکن الݢي ] 5. [منجادي مسجد

نفسو کران اي بوليه ممباوا  ى دسلسايکن چارا اݢام بوکن ماللوي هو ايسو اݢام مسـيت. نادمكڤانتارا اݢام داڤت د
ت اݢر دعوة اسالم مكبايل برمكبڠ ڤسڤرونداڠن، علمو دان دعوة مسـيت برݢرق سالري . کنقکروݢني دان کروس

ان کريستيان سـنتياس کيت �هو هباوا هيودي د. دان ڤرموسوهن ترهادڤ اسالم داڤت د�ڠين دڠن ڤنوه بيجقسان
سـتÖ اکن تررسN هباوا اڤس كت بردڤن دڠن جاروم دان سـنجات مريتتاڤي دڠن کبيجقسـنأن کياسالم  مموسويه

اسالم¸ نسچاي کيت سالمت .  الين يڠ داڤت مننديڠي اسالممياسالم ايت اݢام يڠ ترتيڠݢي تياد اݢام دان سيست
  .دنيا اخرية
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 KHUTBAH KEDUA  

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

T
Nَ ا
T
ا�ْشهَُد ا�ْن الا

ًدا َعْبُدُه  َدQَ ُمَحم/ ّيِ ِبِه ال َرشِيَْك Nَُ ، َوا�ْشهَُد ا�ن/ سـَ ٍد َوعََىل اNِِٓ َوَحصْ ِدQَ ُمَحم/ ّيِ َوَرُسْوNُُ ، اللّهُم/ َصّلِ عََىل سـَ
ِعْنيَ  ا بَْعدُ .ا�ْمجَ بb املُت/ِقْنيَ ..ا�م/ /ُقْوا َهللا َوا�ِطْيُعْوُه َواْعلَُمْوا ا�ن/ َهللا ُحيِ َا املُْسِلُمْوَن ات bفَيَا ا�هي  

  : الرعدسوره  22 دامل اjت فرمان هللا
ا َوعََالِنَيةً  ا َرَزْقنَاُمهْ ِرس. َالَة َوا�نَفُقوا ِمم/ ْم َوا�قَاُموا الص/ ِ وا ابِْتَغاَء َوْجِه َرِهبّ يَن َصَربُ ِ ِيّئََة  َوا2/ نَِة الس/ َويَْدَرُءوَن Gِلَْحسـَ

ولَ  ارِ ا0 ِئَك لَهُْم ُعْقَىب ا]/   ـٰ
مات، دان منديريکن -سامت كتوهن مريأن ضاورڠ يڠ صرب کران مڠهارڤکن کري-ڠدان اور: مقصودڽ 

دان ; كسچارا برمسبوپـي ا�و سچارا تربو  ،كدري اڤ يڠ اكيم کورنياکن کڤد مريمسهبيڠ، رس� مندرماکن 
يڠ ايت مسواڽ اداN دسدjکن GݢG Öلسن  كمري; ك منولق کجاهنت دڠن چارا يڠ Gءيڤوال كمري
  ;ڽ ڤد هاري اخريةكيأ ب-كسـباي
  

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

ڤواسا دان زاكة  ة القرءان دمسڤيڠ تربية ماللوي عبادميالهري سـباݢاي اومت يڠ بݢيتو يقني دڠن سيست
عراق، لسطني، ف ين تراومتا د ݢام يڠ الٔ أ ا سودار ن سأ ن مڠمبيل برت تنتڠ ڤندريتأ مپوبورکن الݢي ڤراس ةفطر 

را         ڠݢالن کريسيس کبولورن دان ڤراڠ سوداتيدق کتي. تن �يالند يڠ دلندا ڤڤراڠنٔافغانسـتان، سال
ين اسالم يڠ الٔ  ةبرباڤ نݢارا اوم. درڤد کيت مسوا يڠ ممرلوکن ڤرهاتني دان بنتوان يڠ سواجرڽ صومالياد 

ريت د رشj سـت¸ موسوه اسالم کران ماهو مڠݢنتيکن ڤمميڤني يڠ ظالمي سڤودارا سداڠ مڠهادڤي ڤراڠ س
ساتو ديم  diktatorتومبڠڽ ڤمميڤني . د ليبيا ضايفغدامل مڠݢوليڠکن  NATOي ينکن ڤرانن برس ماللو أ مم

ق هباوا رکن مسوا ڤهيان مپددايکويت مرص مربق کمي ياسـ ي برموال د تون  بويم عرب دان افرياكساتو تراومتا د
ن ڤمميڤني Gرو لبيه اکن مسوݢ ڤرتوکر ءکيت دعا. ينته سچارا ظالميدڤر  كتياد کراجأن يڠ ممڤو کلك تراومتا ج

ڤمميڤني . مڠونتوڠکن اسالم دان اومÀ بوک� مرنوسکن الݢي کظالمين دان جاهلية ڤمميڤني سـبلوم اين
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وق ممڤر�هن کواس دڠن اونت قڤ يڠ برالکو اݢر تيدق تروس کامرونݢارا کيت سواجرڽ بالجر درڤد ا
   . اڤاته الݢي اسالم demokrasiچارا يڠ برچڠݢه دڠن سيسـمت 

کيت واجب مپوکوڠ اوسها  كڤڠواسأن هيودي ترهادڤ دنيا جوݢ مماهو مرونتوهکن  كکتي
اق ري ن دينار امس دان درمه ڤأ ڠ بروسها ممڤراكسکن مسوال ڤڠݢونمورين کراجأن نݢري لكننت يڠ سدا

سام -اوليه ايت ماري¸ کيت سام. ي �هون اين ملنچر ڤمبايرن زاكة دڠن دينار دان درمهترماسوق موالٔ 
کڤد ڤنيڤوان دان  كو دينار دان درمه يڠ مسميڠڽ لبيه سـتابيل بربنديڠ واڠ کرتس يڠ تربوQ ݢڠدان ممميليقي 
سـتÖ سواتو اڤمات س-کڤد کڤرچايأن ڤڠݢوQ سامت راندنيالي واڠ کرتس يڠ هاڽ برسـ . تارا يڠ ک کروݢني

يڠ  infilasiکيت هاري اين دتيڤو دڠن اصطالح . سهاج هاري ننيت نياليڽ تيدق لبيه درڤد کرتس بوروق
سـباليقڽ نيالي واڠ کرتس يڠ  أيكڠکن يڠ سـبرنڽ هرݢ Gرڠ تيدق نسدا كيأ مپببکن هرݢ Gرڠ ن

  مجØيكليه هيودي يڠ مميليقاو  أييڠ دکواس ةرشيک سام کيت برفيکري GݢامياQ امريياك-سام. جاتوه مرودوم
لبيه اكي درڤد  هيودي ملتقکن اورڠ برهوتڠ ميسيست. ي کيتأ تاڤي ممڤو مڠواست دنيا هوتڠ ڤاليڠ تيڠݢي د
ودوه کران دا هيودي يڠ هيبت ا�و کيت يڠ بأ  ديري کيت مس�پ¸. ي ڤنيڤوان يڠ دچيڤتااورڠ برهر� ماللو 

کيت تروس ريال  كتس جأ اکن تروس برادا د هيودي. هيودي ستميسي تروس منجادي مهبا کڤد 
 الماڽ اونتوق برادا د Gوه-دڤربودوهکن سالما

  
  ُهللا ا�ْكَربُ َوÏِِ احلَْمدُ ! ُهللا ا�ْكَربُ ! ُهللا ا�ْكَربُ 

Gپقكن .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 

اري ربوت¸ ڤلواڠ اونتوق ممنهبكن سامه اخرية دڠن برڤواس امن ه.Gڬي مراڤتكن الڬي �يل ڤرسودارٔان
  :�دبولن شوال Gڬي مپاهوت سـبدا نيب 

ْهِر ﴿ رواه مسمل ﴾ ال َاكَن َكِصَياِم ا]/ ت.ا ِمْن َشو/   َمْن َصاَم َرَمَضاَن ٌمث/ ا�تَْبَعٌه سـِ
سسـياڤ يڠ ت¸ برڤواس فرض رمضان مكودين دايكويت ڤوال دڠن برڤواس امن هاري د بولن : مقصودڽ 

  .اس سڤنجڠ �هونشوال مك اداN ڤهالڽ سڤريت دي برڤو 
ِعْنيَ اللّهُم/ اْغِفْر ِللُْمْسِلِمْنيَ َواملُْسلِ  ِبِه ا�ْمجَ ٍد َوعََىل اNِِٓ َوَحصْ ِدQَ ُمَحم/ ّيِ َماِت َواملُْؤِمِنْنيَ َواملُْؤِمنَاِت اللّهُم/ َصّلِ عََىل سـَ

عَ  ْيٌع قَرِيٌْب ُمِجْيُب ا]/ /َك َمسِ ن
T
ْم َوا�ْصِلْح َذاَت   َواِت َوقَاِيضْ احلَاَجاِت أالْحيَاِء ِمْهنُْم َوأالْمَواِت ا ِّْف بَْنيَ قُلُْوِهبِ َوا�ل
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ِمهْ  َك َوعَُدّوِ ُمهْ عََىل عَُدّوِ ْم َوانُْرصْ نَا, بَيِْهنِ ْخَوانَنَا  اللّهُم/ انُْرصْ , اللّهُم/ ال تَُسلِّطْ عَلَْينَا َمْن الَخيَافَُك  َوال يَْرَمحُ
T
ا

ق َوِىف فَلَْسِطني َوِىف َكْشِمْري َوِىف الِهْند وىف ٔافغانسـتاِن َوِىف ِشيَْشان َوِىف َجنُْوِب ِبِلِيبني املُْسِلِمْنيَ ِىف ِعَرا
اِهُدْوَن  ْيَن ُجيَ ِ Qَ مالزيj اللّهُم/ انُْرصِ املَُجاِهِدْيَن ا2/ ِCَََيا َوِىف َ�يْلَْنِد َوِىف ب َماٍن ِيف َسِبْيEَِ ِيف ُلكِّ زَ َوِىف ٕايْنُدْوِنيْسـِ

مْ . َوَمَاكنٍ  Qَ عَلَْهيِ َحاِب َو jََهاِزَم أالْحَزاِب ِاْهزِْمهُْم َوانُْرصْ اللّهُم/ عَلَْيَك , اللّهُم/ jَ ُمْزنَِل الِكتَاِب َو jَ ُمْجِرَي الس/
اللّهُم/ عَلَْيَك , َك Gِلُهنَْوِد َوَمْن َوáُمهْ اللّهُم/ عَلَيْ , اللّهُم/ عَلَْيَك Gِلن/َصاَرى َوَمْن َوáُمهْ , Gِلَهيُْوِد َوَمْن َوáُمهْ 

اِلِمْنيَ , اللّهُم/ عَلَْيَك Gِِلِربيَطان َوَمْن َوáُمهْ , Gِٔالِمِريَاكن َوَمْن َوáُمهْ  اِغْنيَ الظ/ اللّهُم/ عَلَْيَك ِبا�ْحَزاِب املُْرشِِكْنيَ الط/
ْرُمهْ تَدْ , َوَمْن َوáُمهْ  ا َواْجَعلْهُْم َهَباًء َمنْثُْوًرا  اللُّهم/ انُْرصْ َمْن نََرصَ ِديْنََك َواْخُذْل اللّهُم/ َدّمِ ُمهْ تَْتِبْريً ْ ا َو تَّربِ ِمْريً

ْيِن وَ , َمْن َخَذَل ِديْنََك  ْر ا�ْعَداَء اّ]ِ َك َواملُْرشِِكْنيَ َوَدّمِ ْ ل/ الّرشِ ِعَباَدَك  انُْرصْ اللّهُم/ ا�ِعز/ إالْسالَم َواملُْسِلِمْنيَ َوا�ّذِ
ِص،. املُْؤِمِنْنيَ  Qِّ نُعوُذِبَك ِمْن الَربَ

T
/هُم/ ا ِء اال�ْسَقامِ  الل ِة  َواجلُنُوِن، َواجلَُذاِم، َوِمْن َيسِّ ن/ا ِبِذى الْعز/ َحتَص/

ْوِت  ى الَ  َوالَْجَربُ ِ ْنَا عََىل الَْحّيِ ا2/ ْف َعن/ا َهذا الَْوGََء َوِقنَا  اللّهُم/ يَُمْوُت  َواَعَتَصْمنَا ِبَرّبِ الَْملَُكْوِت َوتََولك/ اْرصِ
َدى اُعْوِن َوالَْبَالِء ِبلُْطِفَك jَ لَِطيُف jَ  َرش/ الر/ ْعِن والط/ نَا ِمَن الط/ ٍء قَِدْيرٌ  َوَجنِّ /َك عََىل ُلكِّ َيشْ ن

T
اللّهُم/  َخِبْريُ ا

َك الَكِرْمي تََقب/ْل ِمن/ا َصالتَنَا َوِصَياَمنَا َوِقيَامَ  ِLْنَاِتنَا َواْجَعلْهَا َخاِلَصًة ِلَو ْيَع َحسـَ نَْيا . نَا َوَزَاكتَنَا َوَمجِ b[نَا آِتنَا ِيف ا/ َرب
نًَة َوِقنَا عََذاَب الن/ارِ  نًَة َوِيف االِٓخَرِة َحسـَ ي/ُهتُْم ِفْهيَا َسالٌم َوآِخُر َدْعَواُمهْ ا�ِن . َحسـَ احلَْمُد ِِ� سـُبْحَانََك اللّهُم/ َوَحتِ

 َرّبِ الَعالَِمْنيَ 


