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َا ْل َح ْم ُد ِلِ ّل ِه َن ْح َم ُد ُه َو َن ْس َت ِع ْينُ ُه َو َن ْس َت ْغ ِف ُر ُهَ .و َن ُع ْو ُذ بِال َّل ِه
ِمن ُشرو ِر َأ ْن ُف ِسنَا و ِمن سي َئ ِ
ات َأ ْع َمالِنَاَ .م ْن َي ْه ِد ِه ال َّل ُه
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
2009/10
2014/1
َف اَل م ِض َّل َله ،ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
اد َي َل ُه.
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ

ﺳﻴﺮي

َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْح َد ُه اَل َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد َأ َّن

َس ِّي َد َنا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْو ُل ُهَ .ال ّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َع َلى
َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َأ ْص َحابِ ِه َأ ْج َم ِع ْي َن.

ِ
ِ
ِ
اي
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه َو ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
بِ َت ْق َوى ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْون.
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد الله 
سڬاال
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درضاٴي
1

اوليه الله  ددنيا دان اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله 

مو ِ
اج ْبكن اومتڽ منچاري رزقي يڠ حالل الڬي
اسالم َ
باٴيق ،ياٴيت حالل دري سڬي باهنڽ دان حالل
جوڬ ڤد چارا ممڤروليهيڽ .كيت جوڬ دڤرينتهكن
اڬر برشكور اتس سڬاال نعمت كورنياٴن الله 
سباڬايمان فرمان الله دالم سورة ال َّن ْح ِل ايات :114
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يڠ برمقصود :اوليه ايت ماكنله درڤد اڤ يڠ تله
دكورنياكن اوليه الله كڤد كامو درڤد بندا 2يڠ
حالل الڬي باٴيق دان برشكورله اكن نعمت
الله ،جك بنر كامو هاڽ مپمبهڽ سمات.2

انتارا ايسو بسر يڠ دڤركاتاكن دنڬارا كيت اياله
2

رسواه .ڬجاال رسواه بوكنله ڤركارا بارو دنڬارا
كيت ،ماله ستياڤ تاهون ڤيهق كراجاٴن ماللوءي
سوروهنجاي ڤنچڬهن رسواه مليسيا ()SPRM
سنتياس ممبري الڤورن يڠ كيان ممبيمبڠكن كيت
سموا .ڤلباڬاي الڤيسن مشاركت دداڤتي ترليبت
دڠن ڬجاال رسواه ترماسوق كومڤولن ڤروفيسيونل،
كومڤولن سوكوڠن ،اهلي ڤوليتيك دان اورڠ عوام.
ڤركارا يڠ لبيه مپديهكن كيت اياله راماي يڠ ترليبت
دڠن كسالهن رسواه ترسبوت اداله ترديري درڤد
كالڠن اورڠ اسالم سنديري.
ڤربواتن رسواه مليڤوتي عملن ممينتا ،مناور ،منريما
سواڤن ،تونتوتن ڤلسو ،مپاله ڬونا جاوتن اونتوق
كڤنتيڠن ديري ،كلوارڬ دان ڬولوڠن ترتنتو.
ترماسوق جوڬ اڤ يڠ دسبوت اوليه عموم سباڬاي
دوٴيت كوڤي ،ڤلينچير دان تومبوق روسوق ،سام اد
بربنتوق واڠ توناي اتاو منفعة بربنتوق بارڠن سڤرتي
توكر تاير كريتا ،ملنچوڠ ،باير بيل ،هابوان سيكس،
اوبه سواي رومه دان سباڬايڽ.
3

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله 

دمي مڠجر ككاياٴن يڠ دايمڤيكن ترداڤت ڬولوڠن
مأنسي يڠ راكوس دان طمع دڠن هرتا بندا سڠڬوڤ
مالكوكن جنايه رسواه يڠ دحرامكن الله  ماللوءي
فرمانڽ دالم سورة ال َب َق َر ْة ايات :188
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يڠ برمقصود :دان جاڠنله كامو ماكن (اتاو
مڠمبيل) هرتا (اورڠ الٴين) دانتارا كامو دڠن
جالن يڠ باطل (يڠ ساله منوروت شرع) دان
جاڠنله ڤوال كامو مڠهولوركن هرتا كامو
(ممبري رسواه) كڤد حاكيم 2كران هندق
مماكن (اتاو ممڠمبيل) سبهاڬين درڤد هرتا
مأنسي دڠن (بربوات) دوسا ،ڤدحال كامو
مڠتاهوٴي (سالهڽ).
4

ڬجاال رسواه يڠ برللواسا اكن مپببكن برالكوڽ
كظاليمن ،تياد كتڬسن ،ڤڠاباين توڬس دان
تڠڬوڠجواب ،ڤپليويڠن ،كچواين ،ڤچه أمانه،
ڤملسوان ،ڤڠخيانتن دان سأومڤاماڽ .انتارا ڤركارا
يڠ بسر يڠ سأوله 2منجادي عملن كبياساٴن دالم
ڤنتدبيرن هاري اين اياله كليواتن ممبوات كڤوتوسن
دالم ڤلقساناٴن سسواتو ڤروجيك .سباڬاي چونتوه،
ستياڤ اڬينسي يڠ بركاٴيتن دالم كلولوسن ڤلقساناٴن
ڤروجيك يڠ درنچڠكن كباپقنڽ ممينتا هابوان
ماسيڠ ،2سام اد دبري كڤد اينديۏيدو اتاو كومڤولن
ترتنتو .فينومينا اين مروسقكن سيستم ڤنتدبيرن
نڬارا .نڬارا منجادي كوچر كاچير دان اخيرڽ تمدون
كڬميلڠن سسبواه نڬارا اكن هنچور.
بالسن يڠ دجنجيكن كڤد ڤمبري دان ڤنريما رسواه
اداله نراك .رسول الله  برسبدا دالم حديث يڠ
دروايتكن اوليه َّ
الط ْب َرنِى:
الر ِ
اش ْي َوا ْل ُم ْر َت ِشي فِي النَّ ِ
ار
َّ
5

يڠ برمقصود :اورڠ يڠ ممبري رسواه دان منريما
رسواه تمڤتڽ ددالم نراك.

مڠعملكن رسواه سام سڤرتي مڠمبيل ماكنن يڠ
حرام .ستياڤ جسد يڠ تومبوه دري سومبر يڠ حرام
اكن دتمڤتكن دأخيرة ننتي دالم نراك .سبدا رسول
الله  دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه امام احمد:
ت َلحمه ِمن سح ٍ
ت النَّ ُار
اَل َي ْد ُخ ُل ا ْل َجنَّ َة َم ْن َن َب َ ْ ُ ُ ْ ُ ْ
َأ ْو َلى بِ ِه

يڠ برمقصود :تيدق اكن ماسوق شرڬ سسياڤا
يڠ تومبوه داڬيڠڽ (يعني يڠ ممبسر) دڠن سومبر
ماكنن يڠ حرام (يعني رسواه) .نراكاله يڠ ساليق
باڬيڽ.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله 

سباڬاي سأورڠ اسالم كيت سڤاتوتڽ برڤنديرين
تڬس .واالو اڤ ڤون السن اونتوق مڠحاللكن
ڤربواتن رسواه تيدق بوليه دتريما .هاڽ دڠن السن
6

جاهل تنتڠ اجرن اڬام ،تنتڠ اوندڠ ،2سسواتو ڤمبرين
اتاو ڤنريماٴن ايت دأڠڬڤ هاڽ سباڬاي تراديسي
بودايا ،تيدق بوليه دجاديكن سبب اونتوق برلڤس
ديري .مسئله ڤنيڠكتن كوس سارا هيدوڤ ،هوتڠ
كليليڠ ڤيڠڬڠ اتاو ڤنداڤتن رنده ،تيدق بوليه دجاديكن
السن اونتوق مالكوكن رسواه .اسالم تيدق اد
توليرنسي ( )toleransiدان كومڤرومي ()kompromi
اونتوق ممبنركن برالكوڽ ڬجاال رسواه كران اي
مليبتكن الرڠن الله  دان ڤرسوالن حكوم .اي
جوڬ بركاٴيت دڠن مرواه اڬام ،بڠسا دان نڬارا.
اڤ يڠ مندوكاچيتاكن اياله ،دالم اوسها ممبنترس
ڬجاال رسواه ،ماسيه ترداڤت الڬي سبهاڬين اومت
اسالم يڠ مڠمبيل سيكڤ مليندوڠي كڬياتن رسواه
يڠ برالكو اتس ببراڤ سبب .انتاراڽ ڤراساٴن كاسيهن
دان تيدق سمڤاي هاتي ،تيدق ماهو مپوسهكن ديري،
تاكوت منريما انچمن ،السن تيدق ماهو منجاڬ تڤي
كاٴين اورڠ الٴين دان سيكڤ لبيه ممنتيڠكن ديري
سنديري مپببكن ڬجاال رسواه اين سوكر دبندوڠ.
7

سيكڤ كورڠ برتڠڬوڠجواب دان تيدق ممبريكن
كرجاسام سبڬينيله مپببكن ڤيهق 2يڠ برتڠڬوڠجواب
دان  SPRMخصوصڽ تيدق داڤت ملقساناكن توڬس
مريك دڠن سمڤورنا باڬي ممباوا ڤنجنايه رسواه
كموك ڤڠادلن.
مڠاخيري خطبة هاري اين ،ميمبر مپرو كيت سموا
اڬر سنتياس ممبنچي دان مڠهيندري ڤربواتن رسواه
سرتا مڠعملكن ڬايا هيدوڤ برشريعة .جاديله
ڬولوڠن يڠ مڠاجق كڤد ممڤرمودهكن اوروسن
سسام كيت سوڤاي ترهيندرڽ ڬجاال رسواه دان
سباڬايڽ ،دسمڤيڠ منچڬه كموڠكرن سباڬايمان يڠ
دڤرينتهكن اوليه الله  دالم سورة ِ
آل ِع ْم َران ايات
: 104
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يڠ برمقصود :هندقله اد دانتارا كامو ساتو ڤواق
يڠ مپرو (بردعوة) كڤد كباجيكن (مڠمبڠكن
اسالم) ،دان مپوروه بربوات سڬاال ڤركارا يڠ
باٴيق ،سرتا مالرڠ درڤد سڬاال يڠ ساله (بوروق
دان كجي) .مريك يڠ برصفة دمكين ايتوله اورڠ
يڠ برجاي.

بار َك ال َّله لِي و َلكُم فِي ال ُقرء ِ
ان ال َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِي َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن اآلي ِ
ات َو ِّ
الح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمنِّى َو ِمنْكُم
الذك ِْر َ
َ ْ َ َ
ِ
الس ِم ْي ُع ال َع ِل ْيم.
ت اَل َو َت ُه إِ َّن ُه ُه َو َّ

َأ ُق ُ
ول َق ْولِي ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ال َعظِ ْي َم لِ ْي َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،والم ْؤ ِمنِين والم ْؤ ِمن ِ
المس ِل ِمين والمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الر ِح ْيم.
ور َّ
اس َت ْغف ُرو ُه ،إِ َّن ُه ُه َو ال َغ ُف ُ
َف ْ
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