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امارن! ڤهيق جابنت اݢام اسالم ڤرياق تيدق برتڠڬوڠجواب كأتس س بارڠ ڤمنهبن اايت سالءين دري اكندوڠن خطبه يڠ دلكواركن.

" أأمر معروف هني منكر :ڤاتويه ( )SOPتڠݢوڠجواب برسام"
 21صفر  9 / 1442أأوكتوبر 2020

الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلَ 1ر ّب ال َعال َ ّم ْي ،ال َقائّ ّل يف ّك َتا ّب ّه ال َك ّر ْي:
ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕﱖﱗ ﱘ ﱙ
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َشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن س يدان ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُ ُل.
للا َو ْحدَ ُه َّل َ ّ
َأ ْشهَدُ َأ ْن ل ا َ َل ا َّل ُ
ِ
ِ
3
ْ
ّ
ّ
َ
َ
َ
َ
ّ
ّ
ّ
ّ
الل َ ُه َم َص ّل َو َس ْل عَل َس ّيدانَ ُم َح َمد َوعَل أل َو َأ َ
ْصا ّبه والتَا ّبع ْ َي له ُْم ِّب ْح َسان ال ي َ ْو ّم
ِ
ّ ِ
ْ
للا ،فَ َق ْد فَ َاز ال ُمتَ ُق ْو َن.
للاُ 4أ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا َاي َي ّب َت ْق َوى
الينَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد للا! ات َ ُق ْوا َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
ماريهل سام ۲كيت تيڠكتكن كتقو أأن كڤد للا ،دڠن چارا ملقساانكن سوروهڽن
دان منيڠݢلكن ّلرڠڽن .موده-مودهن كيت برجاي منجادي انسان يڠ بر أأونتوڠ ددنيا
دان د أأخرية .منرب هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبه براتجوق " أأمر معروف هني منكر:
ڤاتويه ( )SOPتڠݢوڠجواب برسام".
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
سلوروه دنيا سدڠ مڠهادڤ وابق كوۏيد ،19-ترماسوق نݢارا كيت ،أأوليه ايت
ماريهل كيت سام ۲مماتويه ( )SOPيڠ تهل دتتڤكن أأوليه كراجاءن دڠن منجاݢ ڤنجارقن
سوس يال ،ممااكي ڤليتوڤ موك كتيك براد دمتڤت عوام ،منجاݢ كربس هين ديري
سالءين كرڤ منچوچ اتڠن .سارنن كتنيرين كصيحنت مليس يا اين بوكتنهل أأونتوق
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ممببين رعيت سامات-مات ،تتاڤ ديم منجاݢ كسالمنت سلوروه رعيت مليس يا
خصوصڽ دان دنيا عامڽ .سالءين ايت ،ڤرلول كيت كتاهوءي هباوا مماتويه سارنن
كراجاءن جوݢ مروڤاكن سال ساتو چابڠ أأمر معروف هني منكر ،يعين مڽرو أكره
ڤراكرا كباءيقن دان منچݢه ڤراكرا كبوروقن .اي سسواي دڠن ڤرينته للا ددامل القرءان:
ﲐﲒﲓﲔ
ﲑ
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ
ﲕ
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مقصودڽ :دان هتندقهل اد د أأنتارا اكمو سݢولوڠن اورڠ يڠ مڽرو كڤد كباجيقن ،مڽوروه
كڤد يڠ معروف دان منچݢه يڠ منكر ،مريك ل أأورڠ ٢يڠ برأأونتوڠ( .أل معران )104
س يدڠ مجعة يڠ برهباݢيا،
ايلقكن ديري كيت درڤد ممتنتيڠكن ديري س تنديري ،كران ڤنچݢهن وابق كوۏيد19-
اين ممرلوكن راس تڠݢوڠجواب دامل ديري ،ديم كڤنتيڠن أأومت جساݢت .جاڠتنهل كيت
مڠمبيل س يكڤ مسبيل ليوا ،كران كيت ماس يه بلوم منڠ .أأمبيل ل ڤڠاجرن درڤد
نݢارا ۲لوار يڠ بلوم ممڤو مڠاول وابق اين .سالءين جومهل كامتي يڠ سامكي منيڠكت،
ڤتوݢس ِبريسن هادڤن جوݢ سوده سامكي لاله مندڤاين توݢس مريك سابن هاري.
مك فيكري ل دان اتمنكن راس أأونتوق مڠهرݢاءي ڤڠورِبنن ڤتوݢس ِبريسن هادڤن يڠ
برتوڠكوس-لوموس مڠكڠ وابق اين درڤد تروس منولر .أأوليه سبب ايت ،كيت مسوا
ڤرلو طاعة ممامتويه مسوا ݢاريس ڤندوان يڠ تهل ددتتڤكن أأوليه كراجاءن .نيبﷺ برس بدا:
الس ْم ُع َو َ
الطاعَ ُة َحق َما ل َ ْم ي ُ ْؤ َم ْر ِّبل َ ْع ّص َي ّة ))
(( َ

مقصودڽ  :مندڠر دان منطاعيت (ڤمرينته) أأدال واجب (ِبݢ ستياڤ مسل) ،سالݢ
(رواية البخاري )2955
دي تيدق دڤرينهتكن مالكوكن كعصينت.
اايت
2
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س يدڠ مجعة يڠ داكس هيي سلكي،
أأخري ٢اين ،كيت دكجوتكن دڠن ڤنيڠكنت كيس ڤوس يتيف وابق كوۏيد19-
دنݢارا كيت .بوكن سهاج مليبتكن كيس اميڤورت( ،)importمال كيس يڠ مليبتكن
رعيت متڤنت جوݢ منوجنوقكن ڤنيڠكنت يڠ ممبميبڠكن دڠن كوجودن لكوسير()kluster
يڠ هبارو .اين برڤوچنا دري س يكڤ كيت س تنديري يڠ مڠاِبيكن أأرهن يڠ دلكواركن ڤهيق
بركواس دان س يكڤ ممتنتيڠكن ديري س تنديري سݢليتنتري ڤهيق.
رسيڠلك كيت دڤرايڠتكن سوڤااي هيدوڤ دڠن نورمل يڠ هبارو .انمون سݢليتنتري
درڤد كيت ماس يه سليسا مرنوسكن نورمل يڠ ّلما .أأڤاكه كيت سوده برسداي سكرياڽ
( )PKPدقواتكواسكن كبايل أأتس الكّلين كيت!؟ أأڤاكه كيت لوڤ كسڠساءن
مشاركت يڠ ترڤقسا دبرهتنتيكن كرجا ،هيلڠ سومرب ڤنداڤنت ،دان برمامچ-مامچ ّلݢ
كڤاهين يڠ ترڤقسا دتڠݢوڠ سامس ( )PKPدلقساانكن؟ فيكريكن جوݢ تنتڠ كڤرينت دان
كڤاهين ِبريسن هادڤن كيت ( )frontlinerيڠ ترڤقسا ممره كريڠت ممبتندوڠ ڤنولرن وابق
اين .أأڤاكه مريك ممڤو مڠهادڤ كبايل ڤنولرن ۏيروس اين سكرياڽ اي بر أأولڠ؟
س يدڠ حارضين مجعة يڠ درمحيت للا،
ِبݢ كيت سالكو أأومت اسالم ،ايڠي منرب ايڠتكن كبايل ،ڤاتوهيهل ( )SOPيڠ
دتتڤكن ڤهيق بركواس ،تر أأواتماڽ أأكتيۏييت ۲يڠ مليبتكن ڤڠݢوانءن مسجد دان سوراو
يڠ تهل دلكواركن أأوليه جابنت اݢام اسالم نݢري ڤرياق .تيندقن مڠيڠكري ( )SOPيڠ
دلكواركن ادال برسالهن دِبوه س يكشن( 16 )seksyenايتنمكن ( )enakmenجنايه
َشيعة ڤرياق  1992ايءيت كسالهن مڠهيتنا دان مڠيڠكري ڤهيق بركواسا اݢام يڠ
ممڤر أأونتوقكن حكومن دندا تيدق لبيه  ،RM3000أأاتو ڤنجارا تيدق لبيه  2اتهون،
أأاتو كدوا-دواڽ جك دداڤيت برسال.
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برسام-سام ل كيت منجاݢ أكݢوڠن دان كحرمنت اݢام كيت ،سوڤااي تيدق دتومهه دان
دڤندڠ سينيس أأوليه ڤڠانوت اݢام ّلءين س باݢاي ڤوچنا ڤنولرن كبايل وابق اين .ايڠتهل،
( )SOPيڠ دتتڤكن بوكتنهل سامات-مات أأونتوق مڽوسهكن كيت ،تتاڤ ديم أأونتوق
منجاݢ كصلحنت ددنيا دان د أأخرية.
للا ّ ْيل َولَ ُ ُْك ِّبلْ ُق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّْي َون َف َع ّ ْين َوا َاي ُ ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال َاي ّت َو ّال ْك ّر الْ َح ّك ْ ّْي َوت َ َقبَ َل
َِب َركَ ُ
للا الْ َع ّظ ْ َْي ّ ْيل َولَ ُ ُْك
الس ّم ْي ُع الْ َع ّل ْ ُْيَ .أ ُقِ ْو ُل قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّف ُر َ
ّم ّ ْين َو ّمنْ ُ ُْك ّت َال َوتَ ُه ِان َ ُه ه َُو َ
ات َوالْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي َوالْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
َو ّل َسائّ ّر الْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
ات ْ َال ْح َيا ّء ّم ْْنُ ْم َو ْ َال ْم َو ّات فَ ْاس َت ْغ ّف ُر ْو ُه
ان َ ُه ه َُو الْ َغ ُف ْو ُر َالر ّح ْ ُْي.
ِ
خطبه كدوا

َشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن
للا َو ْحدَ ُه َّل َ ّ
الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلْ َ 6محدً ا َك ّث ًريا َ َمَك َأ َمرَ .أ ْشهَدُ َأن ل ا َ َل ا َّل ُ
َس يّدَ انَ َون َ ّبيَنَا ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُلُ .الل َ ُه َم َ ِص ّل ِ َو َس ّ ْل َو َِب ّركْ عَ َل َس ّي ّدانَ ُم َح َمدَ 7وعَلَ
ْصا ّب ّه َأ ْ َمج ّع ْ َيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
أ ّ ّل َو َأ ْ َ
الصا ّد ّق ْ َي.
للا! ّات َ ُق ْوا َ
للاَ 8و ُك ْون ُْوا َم َع َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اڬر برڤݢڠ تݢوه كڤد عقيدة اسالمية برترسكن أأهل الس تنة
وامجلاعة ،يڠ منجادي وارينث رسول للاﷺْ ،صابت دان اتبعي ،هيڠڬ كڤد كيت
هاري اين .جاݢال هوبوڠن ِبءيق دڠن للا دان سسام ماءنيس .معمورکتنهل رومه٢
للا دڠن اس تقامة مالکوکن عبادة ،تر أأواتماڽ صالة فرض برجامعه .نيبﷺ برس بدا:
شْي َن َد َر َج ًة ))
(( َص َال ُة ال َ َماعَ ّة تَ ْفضُ ُل َص َال َة ال َف ّذ ّب َس ْبع َو ّع ْ ّ

مقصودڽ :صالة برجامعه ملبهيي صالة سچارا برس تنديرين س باڽق  27درجت.
(رواية البخاري )645
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ساكيل ّلݢ منرب برڤسن أأݢر كيت سام ۲مماتويه ݢاريس ڤندوان يڠ دتتڤكن أأوليه
ڤهيق بركواس .حاضريل كسجد دامل أكداءن بروضوء ،دݢالقكن ممباوا جساده س تنديري
دان ممااكي ڤليتوڤ موك .ماري ل كيت سام ۲بروسڤادا ،اݢر مسجد ۲كيت تيدق
منجادي لكوسير (ِ )klusterبرو يڠ مڠݢاݢلكن أأوسها مموتوسكن جاڠكينت كوۏيد.19-
ال هللاُ تَ َع َاَل :
قَ َ

ﱧﱩﱪ ﱫﱬﱭﱮﱯ
ﱨ
ﱢﱣﱤﱥﱦ
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الل َ ُه َم َص ّل عَ َل ُم َح َمد َوعَ َل أ ّل ُم َح َمد َ َمَك َصل َ ْي َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َْي َوعَ َل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َْي َو َِب ّركْ عَ َل
ُم َح َمد َوعَ َل أ ّل ُم َح َمد َ َمَك َِب َر ْك َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َْي َوعَ َل أ ّل اِ ْب َرا ّه ْ َْي ّ ْيف الْ َعال َ ّم ْ َِي ان ََك َ ّمح ْي ٌد َم ّج ْيدٌ.
اتَ 10و ِالْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي والْ ُم ْؤ ّمنَ ِ ّ
الل َ ُه َم ا ْغ ّف ْر ّللْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
اتَ ،و َأ ْص ّل ْح َذ َاتِ بَيْ ّ ّْن ْم َو َأ ّل ْف ب َ َيْ
ُقلُ ْوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ْيف ُقلُ ْوهبّ ّ ُم ْاّليْ َم َان َوالْ ّح ْمكَ َة َوثَ ّب ْهتُ ْم عَ َل ّم َ َّّل َر ُس ْو ّل للاﷺ.
ِ
وصا َۏ ُير ْو َس ال ُك ُوروانَ َ ،والغ ََال َءَ ،وا ّل َح َنَ ،وال ّف َ َنت،
الل َ ُه َم ادفَ ْع َعتنا ال َب َالءَ ،وال َو َِبء ،خ ُُص ً
َما َظه ََر ّم ْْنَا َو َما ب َ َط َنَ ،ع ْن ب َ َ ّلانَ ه ََذا خ ََاصةَ ،و َعن َسائّ ّر بُ ْ َلان عَا َمةَ ،اي َأ ْر َح َم َالر ّ ّ
امحي.
السلْ َطان نزرين ُم ّع ُّز ّالين شاه ابن الرحوم سلطان أأزلن ُم ّح ُّب
َالل َ ُه َم َأ ْص ّل ْح ُسلْ َطانَتنَا ُّ
ّالين شاه َالْ َم ْغ ُف ْو ُر َلَُ َ ،مَك ن َ ْساَ ُ َل َأ ْن ت ُْص ّل َح َأئّ َم َتتنَا َو ُو َّل َة ُأ ُم ْو ّرانَ َ ،وا ْج َع ْل ّو َّليَتَنَا ّف ْي َم ْن
خَافَ َك َوات َ َقاكَ َاي َر َب الْ َعال َ ّم ْ َي.
َربَتنَا أ ّتتنَا ّيف الُّ نْ َيا َح َس تنَ ًة َو ّيف ْال ّخ َر ّة َح َس تنَ ًة َو ّقنَا عَ َذ َاب التنَ ّار.
فَ َيا ّع َبا َد ّ
للا يَاْ ُم ُر ِّبلْ َع ْد ّل َو ْ ّأال ْح َس ّان َوايْ َتا ّء ّذي الْ ُق ْر ََب َويَ ْْنَي َع ّن الْ َف ْحشَ ا ّء
للا ،ا َن َ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
للا الْ َع ّظ ْ َْي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْك َو ْاش ُك ُر ْو ُه عَلَ
ّ
ْ
ْ
ُ
َوالْ ُم ْتن َك ّر َوالْ َب ْغ ّ يَعظُك ل َعلُك تَذك ُر ْو َن .فَاذك ُر ْوا َ
ّن َع ّم ّه يَ ّزد ُ ُْْك َو ْاساَلُ ْو ُه ّم ْن فَ ْض ّ ّهل يُ ْع ّط ُ ُْك َو َ ّل ْك ُر ّ
للا ي َ ْع َ ُل َما ت َْصتنَ ُع ْو َن.
للا َأ ْك َ ُربَ ،و ُ
اايت
دعاء اونتوق
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