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

"هباي جودي"

 6ربيع ا ألول  23 / 1442أأكتوبر 2020

الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِل 1ال َقائّ ّل:
ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ

ﳀ...

َ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 ُ
الل َ ُه َم َص ّل َو َِس ّ ْل ِ عَ َل َس ّي ّدانَ ُم َح َمدَ 2وعَ َل أ ّ ّل َو َأ ْ َ
ْصا ّب ّه والتَا ّب ّع ْ َي لَه ُْم ِّب ْح َسان ا َل ي َ ْو ّم
ِ
للاُ 3أ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا َاي َي ّب َت ْق َوى ّ
للا ،فَِ َق ْد فَ َاز الْ ُمتَ ُق ْو َن.
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 ددنيا دان د أأخرية .منرب هاري اين
اكن ممبيچاراكن خطبه براتجوق "هباي جودي".
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
منوروت قاموس ديوان ،جودي أأدال ڤرماءينن دڠن ممااكي واڠ دان ّلءين٢
س) أأاتو
س باݢاي اتروهن .مااناكّل دامل هباس عرب ،جودي دكنيل س باݢاي (املَيْ ّ ْ
(ال ّق َم ْار) يعين ڤرماءينن ڤراتروهن ݢولوڠن عرب دڠن مڠݢوانكن أأنق ڤانه .كس ميڤولڽن،
مان ٢ڤرماءينن يڠ مڠاندوڠي ڤراتروهن درڤد ڤهيق برتنديڠ دمان اي مڠعاقبتكن مكنڠن
ڤد س بهل ڤهيق سدڠكن ڤهيق يڠ ّلءين مڠاملي كروݢي ،ايتول يڠ دانماكن جودي.
للا 1
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قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
اسالم مالرڠ أأومڽت سوڤااي تيدق ترليبت دامل أأڤ ٢أأكتيۏييت ڤرجودين سڤريت
لوتري ،تيُك ،ميسي سلوت( )mesin slotدان س باݢايڽ ،سام أأد سچارا لڠسوڠ
أأاتوڤون دامل اتلي .اين سسواي دڠن ڤرينته للا ددامل سورة املائدة أأايت :90
ﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊ
ﳋﳌ

4

مقصودڽ :واهاي أأورڠ ٢يڠ براميان ،سسوڠݢوهڽ أأرق ،جودي ،ڤموجاءن برهاّل،
دان مڠوندي نصيب دڠن ڤانه ،أأدال (مسواڽ) كوتور (كجي) دري ڤربواتن ش يطان.
أأوليه ايت هندقهل اكمو منجاءوهڽي سوڤااي اكمو برجاي.
أأونتوق معلومن س يدڠ جامعه يڠ درمحيت للا ،داات( )dataكيس جودي دنݢري ڤرياق
أأمت ممبميبڠكن .مڠيكوت س تاتيستيك( )statistikدرڤد هباݢي ڤڠواتکواساءن أأوندڠ٢
َشيعة نݢري ڤرياق س باڽق  443فاءيل دبوك جسق اتهون  2016هڠݢ .2020
مااناكّل س تاتيستيك درڤد جابنت س ياسنت جنايه كونتينجن ڤرياق س باڽق  8141تڠكڤن
تهل دّلكوكن جسق اتهون  2016هڠݢ  .2020اين أأدال جومهل يڠ أأمت ممبميبڠكن!
سدرل هباوا مكوڠكرن يڠ برللواسا( )berleluasaسڤريت اين هاڽ أأكن مڠوندڠ مورك
دان بالء بنچان درڤد للا .أأوليه ايت برتوبتهل كڤدڽ دڠن س برن-برن توبة ،موهونهل
أأمڤون كڤدڽ أأتس سݢاّل دوسا يڠ تهل دّلکوکن.

اايت
2
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قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
جودي ممباوا ِبڽق كبوروقن دان مرضت يڠ بس ،سام أأد ددنيا ماهوڤون د أأخرية.
أأنتاراڽ يڠ ڤراتم ،برجودي أأدال ساتو ڤربواتن يڠ دتݢه ،واڠ يڠ دحاصيلكن درڤدڽ
أأدال حرام! تيدق بوليه دݢوانكن أأڤاته ّلݢي أأونتوق ماكن مينوم أأنق دان ايسرتي.
نيبﷺ برس بداَّ ... (( :ل يَ ْرب ُو ل َ ْحم ن َبَ َت ّم ْن ُ ْ
ست ا َّل َاكن َ ّت النَ ُار َأ ْو َل ّب ّه ))

مقصودڽ ... :تياڤ ٢داݢيڠ يڠ تومبوه درڤد يڠ حرام ،مك نراك لبيه أأواتم ِبݢڽي.
(رواية الرتمذي)

كدوا ،جودي دصفتكن دڠن (( ّر ْجس)) يعين كوتور دان منجيجيقكن .دري س ينيهل
تربيڽت اخالق بوروق سڤريت طمع ،مالس ،ممبذير ،منيڤو ،ڤنتيڠكن ديري دان
ّلءين .۲جودي جوݢ دصفتكن س باݢاي معلن ش يطان س باݢاميان يڠ دس بوت ددامل
سورة املائدة أأايت  90اتدي.
كتيݢ ،س نتياس دببين هوتڠ ّللو منجاديكن هيدوڤ تيدق تنرتم.
أكمڤت ،جودي ممباوا كڤد مكيسكينن .ڤنجودي أأكن ممبلنجاكن هراتڽ أأونتوق ممنوي
نفسو برجودي يڠ كباڽقڽن بر أأخري دڠن كروݢي.
لكمي ،ممباوا كڤد ڤرموسوهن دان کبنچي .للا برفرمان ددامل سورة املائدة أأايت :91
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ...

مقصودڽ :سسوڠݢوهڽ ش يطان ايت هاڽال برمقصود ماهو من ميبولکن ڤرموسوهن دان
کبنچي د أأنتارا اكمو دڠن سبب أأرق دان جودي...
أكمن ،جودي جوݢ بوليه مرونتوهكن اينس تيتويس رومه تڠݢ .كتاݢهين سساأورڠ
دامل برجودي أأكن مسڤاي كڤد اتهڤ مڠاِبيكن نفقه لكوارݢ دان مڠورِبنكن كهباݢياءن
رومه تڠݢ يڠ دبينا.
3
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قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
مڠيكوت اينمكن ( )enakmenجنايه َشيعة (ڤرياق)  ،1992س يكشن()seksyen
 )1( 26سس ياڤ يڠ برجودي أأتو ددڤايت حاضري دڤمڤت برجودي سام أأد دي مالكوكن
ڤرجودين أأاتوڤون تيدق ،أأدال برسال أأتس ساتو كسالهن دان هندقهل أأڤابيال داثبتكن،
دكناكن حكومن دندا تيدق ملبهييي  ،RM3000أأاتو ڤنجارا تيدق لبيه  2اتهون ،أأاتو
كدوا-دواڽ .فرمان للا دامل سورة فاطر اايت :6
ﱣﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬ
ﱤ
ﱞﱟﱠﱡﱢ

مقصودڽ :سسوڠڬوهڽ ش يطان ادال موسوه ِبيڬي اكمو ،مك جاديكنهل دي موسوه
(يڠ مس يت دجاوءي) ،س برنڽ دي هاڽال مڠاجق يڬولوڠڽن منجادي ڤندودوق نراك.
للا ّ ِْل َولَ ُ ُْك ِّبلْ ُق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّمي َون َف َع ّ ْين َوا َاي ُ ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال َاي ّت َو ّال ْك ّر الْ َح ّك ْ ّمي َوت َ َقبَ َل
َِب َركَ ُ
للا الْ َع ّظ ْ َمي ّ ِْل َولَ ُ ُْك
الس ّم ْي ُع الْ َع ّل ْ ُميَ .أ ُقِ ْو ُل قَ ْو ّ ِْل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّف ُر َ
ّم ّ ْين َو ّم ْن ُ ُْ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 ْ ُمي.
ِ
خطبه كدوا

َشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن
للا َو ْحدَ ُه َّل َ ّ
الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلْ َ 5محدً 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 6وعَ َل
ْصا ّب ّه َأ ْ َْج ّع ْ َيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
أ ّ ّل َو َأ ْ َ
الصا ّد ّق ْ َي.
للا! ّات َ ُق ْوا َ
للاَ 7و ُك ْون ُْوا َم َع َ

للا 5
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قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
منرب مڽرو ڤارا جامعه ايڬر برڤݢڠ تݢوه كڤد عقيدة اسالمية برترسكن أأهيل الس نة
وامجلاعة ،يڠ منجادي وارينث رسول للاﷺْ ،صابت دان اتبعي ،هيڠڬ كڤد كيت
هاري اين .جاݢال هوبوڠن ِبءيق دڠن للا دان سسام ماءنيس .معمورکنهل رومه٢
للا دڠن اس تقامة مالکوکن عبادة ،تر أأواتماڽ صالة فرض برجامعه .نيبﷺ برس بدا:
ش َين َ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 ملبهييي صالة سچارا برس نديرين س باڽق  27درجت.
(رواية البخاري)

منرب برڤسن أأݢر كيت سام ۲مماتوي ݢاريس ڤندوان يڠ دتتڤكن أأوليه ڤهيق بركواس.
حاضريل مكسجد دامل أكداءن بروضوء ،دواجبكن ممباوا جساده س نديري دان ممااكي
ڤليتوڤ موك .ماري ل كيت سام ۲بروسڤادا ،اݢر مسجد ۲كيت تيدق منجادي
لكوسرت (ِ )klusterبرو يڠ مڠݢاݢلكن أأوسها مموتوسكن جاڠكينت كوۏيد.19-
ﱧﱩﱪ ﱫﱬﱭﱮﱯ
ﱨ
ﱢﱣﱤﱥﱦ
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اللَهُ َ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 ْ َمي َوعَ َل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َمي َ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 ْ َمي َوعَ َل أ ّل ا ْب َراه ْ َمي ّ ْف ال َعالم ْ َي ان ََك َمح ْيد َم ّج ْيد.
ِ
ِ
ِ
اتَ 9والْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي والْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
اللَهُ َم ا ْغ ّف ْر ّللْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
اتَ ،و َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْ ّ ّْن ْم َو َأ ّل ْف ب َ ْ َي
ُقلُ ْوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ْف ُقلُ ْوهبّ ّ ُم ْاّليْ َم َان َوالْ ّح ْمكَ َة َوثَ ّب ْْتُ ْم عَ َل ّم َ َّّل َر ُس ْو ّل للاﷺ.
ِ
وصا َۏ ُير ْو َس ال ُك ُوروانَ َ ،والغ ََال َءَ ،وا ّمل َح َنَ ،وال ّف َ َنت،
اللَهُ َم ادفَ ْع َعنا 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.
اايت
دعاء اونتوق قوم

القرءان 8

مسلمي 9
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السلْ َطان نزرين ُم ّع ُّز ّالين شاه ابن املرحوم ال ُّسلْ َطان أأزلن ُم ّح ُّب
َاللَهُ َم َأ ْص ّل ْح ُسلْ َطانَنَا ُّ
ّالين شاه َالْ َم ْغ ُف ْو ُر َ ُل ،وتوانكو زارا سالميَ َ ،مَك ن َ ْساَ ُ َل َأ ْن ت ُْص ّل َح َأئّ َم َتنَا َ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.
َربَنَا أ ّتنَا ّف الُّ نْ َيا َح َس نَ ًة َو ّف ْال ّخ َر ّة َح َس نَ ًة َو ّقنَا عَ َذ َاب النَ ّ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 َ
والْ ُم ْن َك ّر والْب ْغ ّي ِ ي َ ّع ُظ ُ ُْك ل َ َعل َ ُ ُْك ت ََذكَر ْو َن .فَ ْاذ ُكر ْوا َِ
للا الْ َع ّظ ْ َمي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْك َو ْاش ُك ُر ْو ُه عَ َل ّن َع ّمهّ
َ
ُ
ُ
َ َ
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 َْصنَ ُع ْو َن.
للا َأ ْك َ ُربَ ،و ُ
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