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ڤراڠي داده هابيس -هابيسن

ڤراڠي داده هابيس -هابيسن
سمڤنا هاري انتي داده انتارابڠسا
( جوالي 016م   /شوال 137ه) 
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ن ل َِّلتِي هِي َ أَ ق ْوَم ُ،
ا ْلحم َْد ُ ل َِّله ِ الَّذ ِي ع ََّلم َ و َأَ نْعَم َ ،و َهَد َانَا ب ِالْقُر ْآ ِ

ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
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ك و َه ُو َ عَلَى ك ُِل شَيْء ٍ قَدِي ْر،
ك لَه ُ ،لَه ُ ال ْمُل ْ ُ
الله ُ وَحْدَه ُ لا َ شَر ِي ْ َ
أَ شْهَد ُ أَ ْن ل َا ِإلَه َ ِإ َّلا َّ

5

َّ
صحَابِه ِ أَ جْم َع ِيْنَ.
َل وَسَل ِ ْم عَلَى سَيِدِنَا وَمَو ْلاَنَا مُح ََّمدٍ و َعَلَى آلِه ِ و َأَ ْ
الله َُّم ص ِ

6

7

و َأَ شْهَد ُ أَ َّن مُح ََّمدًا عَبْدُه ُ وَرَسُولُه ُ.

أَ َّما بَعْد ُ ,فَيَا عِبَاد َ الله ِ ا َِّتق ُوا الله َ ح ََّق تُق َاتِه ِ وَل َا تَمُوت َُّن ا َِّلا و َأَ ن ْتُم ْ مُسْل ِمُوْنَ.

سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماريله كيت برسام-سام منيڠكتكن كإيمانن دان كتقواءن كڤد اهلل سبحانه
وتعالى دڠن برسوڠڬوه-سوڠڬوه ملقساناكن سڬاال ڤرينتهڽ سرتا منيڠڬلكن
سڬاال الرڠنڽ .سموڬ كيت دكورنياكن كبهاڬياءن هيدوڤ ددنيا دان دأخيرة
يڠ ككل ابادي .اينيله كجاياءن سبنر يڠ دچيتا-چيتاكن اوليه اورڠ٢يڠ
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برتقوى.
8

9

برسمڤنا دڠن سمبوتن هاري انتي داده انتارابڠسا ڤد تاهون اين ،ميمبر ڤد
هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة برتاجوق” :ڤراڠي داده هابيس-هابيسن“.
قوم مسلمين يڠ دملياكن،
برسمڤنا سمبوتن هاري انتي داده انتارابڠسا ڤد تاهون اين ،ميمبر ايڠين
مڠيڠتكن كڤد جماعه سكالين بهاوا داده ماسيه مروڤاكن ڤونچا اوتام برالكوڽ
جنايه دان منجادي موسوه اوتام نڬارا .سابن هاري كيت دددهكن دڠن
ڤنيڠكتن كيس ڤڽالهڬوناءن داده دكالڠن انق مودا ،خصوصڽ رماج دان بليا
ماليو يڠ براڬام إسالم.
ستاتيستيك منونجوقكن بهاوا دالم تيمڤوه تيڬ بولن ڤرتام تاهون اين سهاج
جومله ڤناڬيه يڠ دكسن اداله سراماي
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5,564

7,261

اورڠ .درڤد جومله ترسبوت،

اورڠ اداله ڤناڬيه بارو .اين منونجوقكن بهاوا برالكو ڤنيڠكتن سباڽق

 39%جك دبنديڠكن دڠن تاهون لڤس.

11

12

بايڠكنله سكيراڽ جومله ڤراتوسن سماكين برتمبه ،اڤاكه نصيب ماس دڤن
نڬارا يڠ باكل دواريثي مريك ننتي؟ باڬايمان مريك اين داڤت مڽومبڠ كڤد
كستابيلن ڤوليتيك ،كتڬوهن ايكونومي دان كماجوان نڬارا جك مريك
برڬلومڠ دڠن ڤناڬيهن داده؟
ايڠتله ،ڤڠحرامن ڤڽالهڬوناءن داده اداله برداسركن ڤڠحرامن ارق كران
ڤڽالهڬوناءن داده جوڬ ممباوا كڤد مابوق اتاو خيال يڠ مروسقكن اوتق.
ميمبر مڽرو اومت إسالم اڬر سنتياس مڠيلقكن ديري دري ترليبت دڠن
كتاڬيهن داده ماهوڤون ارق.
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واالوڤون ڤلباڬاي كيمڤين كسدرن دان ڤنچڬهن تله دلقساناكن اوليه ڤيهق
بركواس نامون اياڽ ماسيه بلوم ممڤو ممبسمي ڬجاال ڤناڬيهن داده ترسبوت.
جوسترو ،برتڤتن دڠن تيما هاري انتيداده انتارابڠسا تاهون اين ياءيت
”ڤراڠي داده هابيس-هابيسن“ ،ميمبر ايڠين مڽرو سيدڠ جماعه سكالين
اونتوق سام٢مڠمبيل ڤرانن دالم ممستيكن ڬجاال ڤناڬيهن داده داڤت دبسمي
هابيس-هابيسن.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة التحريم اية : 6
ﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠ ﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ
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برمقصود ” :واهاي اورڠ٢يڠ برإيمان! ڤليهاراله ديري كامو دان كلوارڬ كامو
دري نراك يڠ باهن٢باكرنڽ :مأنسي دان باتو ﴿برهاال﴾ ،نراك ايت دجاڬ دان
دكاول اوليه مالئكة٢يڠ كرس كاسر ﴿اليننڽ﴾ مريك تيدق مندرحاك كڤد اهلل
دالم سڬاال يڠ دڤرينتهكنڽ كڤد مريك دان مريك ڤوال تتڤ مالكوكن سڬاال
يڠ دڤرينتهكن“.
رياليتي هاري اين ،برداسركن الڤورن اخبار بريتا هارين ،مليسيا بوكن الڬي
دڬلر سباڬاي نڬارا ترنسيت داده .سباليقڽ ،مليسيا سوده منجادي نڬارا
ڤڠلوار داده سينتيتيك .داده سينتيتيك يڠ دحاصيلكن خصوصڽ شابو،
دصيفتكن بركواليتي تيڠڬي كران ڤروسيس ڤڠحاصيلنڽ ددالڠي ڤاكر دري
لوار نڬارا خصوصڽ ايران.
اڤ يڠ منجاديكن ڤڠحاصيلن شابو لبيه موده دالكوكن دنڬارا اين اياله كران
باهن منته يڠ دڬوناكن موده دباوا ماسوق اتاو دڤرأوليه دري ڤاسرن تمڤتن.
3

منوال خطبة مولتيميديا

18

19

20

21

ڤراڠي داده هابيس -هابيسن

كسنڽ ،نيالي رمڤاسن شابو يڠ دالكوكن ڤيهق بركواس دسلوروه نڬارا
سڤنجڠ تاهون اللو منچچه لبيه  RM145جوتا ،بربنديڠ هيروءين سباڽق
 RM49جوتا ،ڬنجا سباڽق  RM4.5جوتا دان ڤيل٢داده يڠ الين سباڽق
 RM59جوتا .جومله٢ترسبوت سميمڠڽ امت مڠڬوسركن كيت.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
اوسها ڤنچڬهن ڤناڬيهن داده بوكن هاڽ دڤيكول اوليه ڤيهق٢ترتنتو.
برسسواين دڠن سلوڬن اڬينسي انتي داده كبڠساءن ياءيت ”امبيل قيصه،
امبيل تيندقن“ ،اي منونجوقكن بهاوا اوسها ترسبوت ممرلوكن ڤڠليبتن سموا
ڤيهق ترماسوق اڬينسي٢كراجاءن ،بادن بوكن كراجاءن ،اينستيتوسي
ڤنديديقن ،ماجيقن ،روكون تتڠڬ بهكن ستياڤ اڠڬوتا مشاركت دري
ڤلباڬاي الڤيسن.
توڬس ممبسمي ڤڽلودوڤن داده اداله مروڤاكن ساله ساتو تيندقن يڠ واجر
دلقساناكن ماللوءي ڤڠواتكواساءن اوندڠ٢ترماسوق ممڤركتاتكن ڤمريقساءن
دڤينتو-ڤينتو ماسوق سمڤادن دان الڤڠن تربڠ .تڠڬوڠجواب ترسبوت اداله
مليبتكن اونيت ڤنچڬهن ڤڽلودوڤن ،جابتن كستم دراج مليسيا ،جابتن
ايميڬريسين ،ڤوليس دراج مليسيا دان سباڬايڽ.
سكيراڽ داده داڤت دبندوڠ درڤد ماسوق كنڬارا اين ،اكن مڽوكركن ڤارا
ڤناڬيه منداڤتكن بكلن داده .جك ڤڽلودوڤن داده داڤت دبسمي دري اكر
اومبي ترماسوق منڠكڤ ڤڠيدر٢دان ڤمڤروسيس داده ،ڤستيڽ بكلن داده
دنڬارا اين داڤت دكورڠكن بهكن دهاڤوسكن سمواڽ.
بڬيتو جوڬ باڬي داده سينتتيق ،كاولن ترهادڤ باهن٢يڠ دڬوناكن اونتوق
مڠحاصيلكنڽ واجر دالكوكن اوليه ڤيهق٢بركاءيتن سڤرتي كمنترين كصيحتن
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مليسيا .كاولن واجر دالكوكن دڠن مڠحدكن جومله ڤمبلين باهن٢ترسبوت
باڬي ستياڤ اينديۏيدو.
ڤڠليبتن بادن٢بوكن كراجاءن جوڬ امتله دڤرلوكن دالم اوسها مورني اين .بوكن
سهاج ماللوءي كيمڤين٢كسدرن بهكن ماللوءي اكتيۏيتي٢برسام ڤارا ڤناڬيه
سڤرتي راوتن ڤموليهن داده ،ڤنراڤن نيالي٢مورني ،ڤمبنتوقن كنديري دان
سباڬايڽ .واالوڤون اوسها ترسبوت دالكوكن اوليه  AADKنامون دڠن
ڤڠليبتن  NGOڤستي داڤت ممڤرتيڠكتكن الڬي اوسها مموليهكن
ڤناڬيه٢داده.
اسڤيك ڤنديديقن اداله اساس دالم ڤڽمڤاين علمو دان ڤڠتاهوان كڤد ڤارا
ڤالجر سام اد دڤريڠكت سكوله ماهوڤون ڤڠاجين تيڠڬي .جوسترو،
اينستيتوسي٢ڤنديديقن سواجرڽ مڠمبيل ڤلواڠ ممبري ڤندداهن كڤد ڤارا
ڤالجر تنتڠ بهاي ڤڽالهڬوناءن داده ،كسن سرتا ڤنچڬهن .وجودكن جالينن
كرجاسام دڠن  AADKدان  PDRMباڬي مرانچڠ ڤروڬرام ٢يڠ لبيه
ايفيكتيف دان ممبري كسن كڤد ڤارا ڤالجر.
باڬي سيكتور ڤكرجاءن ڤوال ،ستياڤ ماجيكن سهاروسڽ مڠمبيل ڤرانن
برسام دالم اوسها منچڬه ڤڽالهڬوناءن داده اين .كڤلباڬايان جنيس ڤكرجاءن
اكن مننتوكن ريسيكو٢يڠ بربيذا .سماكين تيڠڬي ريسيكو كرجا سماكين
تربوك رواڠ اونتوق ڤڽالهڬوناءن داده سڤرتي ڤكرجاءن دالم سيكتور ڤركيلڠن،
ڤمبيناءن ،ڤرلومبوڠن دان سباڬايڽ .اڤابيال سيتواسي ڤكرجا يڠ ممرلوكن
ڤڠڬوناءن تناڬ يڠ مكسيموم مڽببكن مريك مميليه جالن موده دڠن مڠمبيل
داده.
جوسترو ،ستياڤ ماجيقن ڤرلو ممستيكن ستياڤ ڤكرجا مماتوهي
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اوندڠ٢دان ڤراتورن .جك اد ڤكرجا يڠ تله ترليبت دڠن ڤڽالهڬوناءن داده،
سڬراله مڠمبيل تيندقن يڠ تڬس سڤرتي ممچت .
ميمبر ايڠين مڠاجق ڤارا جماعه سكالين اونتوق برفيكير ،كيت سباڬاي ايبو
باڤ ،سڠڬوڤكه كيت مليهت كهيدوڤن انق٢كيت هنچور يڠ سابن هاري
دهينا ،دان انداي كيت سباڬاي انق ،سڠڬوڤكه كيت مليهت ايبو باڤ
مندريتا دان مالو كران ممڤوڽاءي انق يڠ هنچور ماس دڤن .اوليه ايت،
ايوهله كيت سام٢مڠمبيل ڤرانن دان تڠڬوڠجواب باڬي ممبنترس ڤناڬيهن
داده.
جاديله اڠڬوتا مشاركت يڠ ڤريهاتين ترهادڤ مسئله ڤڽالهڬوناءن داده
دكاوسن سكيتر .سكيراڽ ڤڽالهڬوناءن داده برالكو دكاوسن كجيرانن كيت،
جاڠن هاڽ برديام ديري تنڤا بربوات اڤا ٢سهيڠڬ اياڽ منجادي باره يڠ
مڠهنچوركن ماس دڤن انق٢مودا.
روكون تتڠڬ يڠ دوجودكن دكاوسن كجيرانن كيت جوڬ ڤرلو برڤرانن سام
دالم ممباسمي ڤڽالهڬوناءن داده .تڠڬوڠجواب اين جوڬ ترماسوق دالم
كاتڬوري “أمر معروف نهي موڠكر“.
حياتي ڤسنن رسول اهلل

ﷺ

سباڬايمان حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام

مسلم رحمه اهلل درڤد أبو سعيد الخدري رضي اهلل عنه:
29

م َنْ ر َأَ ى مِنْك ُ ْم مُن ْك َرًا فَل ْيُغ َيِرْه ُ بيَِدِه ِ ف َِإ ْن ل َ ْم يَسْتَط ِعْ فَبِلِس َانِه ِ ف َِإ ْن ل َ ْم يَسْتَط ِعْ فَبِق َل ْب ِه ِ

ن
َف ال ِْإيمَا ِ
ك أَ ضْ ع ُ
وَذَل ِ َ
30

برمقصود “ :سسياڤا دأنتارا كامو يڠ مليهت كموڠكرن ،مك هندقله دي
مڠوبهڽ دڠن تاڠنڽ ﴿كواساڽ﴾ .سكيراڽ دي تيدق ممڤو ،مك هندقله دي
6
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مڠوبهڽ دڠن ليدهڽ ﴿نصيحتڽ﴾ .سكيراڽ دي تيدق ممڤو جوڬ ،مك هندقله
دي مڠوبهڽ دڠن هاتيڽ ﴿تيدق مريضاءي ڤربواتن ترسبوت﴾ ،دان يڠ دمكين
اداله سلمه-لمه إيمان“.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
مڠأخيري خطبة ،ماريله كيت مڠمبيل ببراڤ ڤڠاجرن درڤد اينتيڤتي
خطبة ڤد هاري اين ،انتاراڽ:
ڤرتام :توڬس ممرڠي ڤڽالهڬوناءن داده اداله تڠڬوڠجواب سموا ڤيهق
سام اد ڤمرينته ماهوڤون رعيت ،بادن كراجاءن ماهوڤون بادن بوكن
كراجاءن ،ڤيهق ماجيكن ماهوڤون ڤكرجا.
كدوا :ممبنترس ڤڽالهڬوناءن داده هابيس٢جوڬ ترماسوق دالم تونتوتن
“أمر معروف نهي موڠكر“ يڠ واجب دالكوكن دمي ممليهارا اومت إسالم
دري كهنچورن.
كتيڬ :اواسي دان ڤليهاراله انق٢كيت درڤد ترليبت دڠن ڤڽالهڬوناءن
داده كران مريكاله ڤواريث ڬينراسي اكن داتڠ.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة المائدة اية :91
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
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ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
برمقصود “:سسوڠڬوهڽ شيطان ايت هاڽاله برمقصود ماهو منيمبولكن
ڤرموسوهن دان كبنچين دأنتارا كامو دڠن سبب عرق دان جودي ،دان ماهو
مماليڠكن كامو درڤد مڠيڠاتي اهلل دان درڤد مڠرجاكن سمبهيڠ .اوليه ايت،
7
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ماهوكه كامو برهنتي ﴿درڤد مالكوكن ڤركارا ٢كجي دان كوتور ايت اتاو
كامو ماسيه بردڬيل﴾؟“
ات و َالذِكْر ِ
ن الآي َ ِ
ن الْعَظِي ِْم ،و َنَفَعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الله ُ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ

34

ل م ِنِي وَمِنْك ُ ْم تِلاو َتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْي هذ َا
السمِي ُع الْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،و َتَق َ َّب َ
الْح َ ِ

ات و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ
و َأَ سْ تَغْف ِر ُوا الله َ الْعَظِي ْم َ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم و َلِس َائِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ

ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم و َالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ الْغَفُوْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
و َال ْمُؤْم ِن َ ِ
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