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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
َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
2014/1
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 َو َب ِ
ار ْك
َ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 بِ َت ْق َوى
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
دڠن ملقساناكن سوروهن دان منيڠڬلكن سڬاال
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت منداڤت كريضاٴن سرتا
كامڤوننڽ.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله 

انتارا اخالق اورڠ اسالم ،اياله بربوات باٴيق سسام
مأنسي .اينيله اينتي ڤاتي اجرن رسول ال َّله 
سباڬايمان ايسي كاندوڠن دالم خطبة َو َداع.

اسالم اداله اڬام ڤپالمت كڤد مأنسي يڠ دظالمي،
سكاليڤون مريك تيدق براڬام اسالم .سباڬاي
چونتوه ،سيدنا عمر الخطاب سماس ممبيبسكن
األقصى ،بلياو ممبنركن ڤڠانوت كريستيان
( )kristianدان يهودي يڠ سبلوم اين دهاالو كلوار
درڤد بومي ڤلسطين كمبالي سموال كبومي ُ
الق ْدس.
بڬيتو جوڬ بڠسا يهودي يڠ دتينداس دايروڤه ،مريك
جوڬ دسالمتكن اوليه كراجاٴن اسالم ُعث َْمانِ َّية.
كراجاٴن اسالم سجق دهولو الڬي مپوروه ممبنتو
دان ممبيال سسياڤا سهاج يڠ دظالمي ،اڤاته الڬي
ساودارا يڠ ساعقيدة دڠن كيت ،يڠ دتيندس دان
دظالمي اوليه اورڠ الٴين.
فرمان ال َّله  دالم سورة َ
األ ْن َفال ايات :72
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يڠ برمقصود :دان جك مريك ممينتا ڤرتولوڠن
كڤد كامو دالم ڤركارا (مننتڠ موسوه اونتوق
ممبيال) اڬام ،مك واجبله كامو منولوڠڽ،
كچوالي ترهادڤ قوم يڠ اد ڤرجنجين ستيا
دانتارا كامو دڠن مريك .دان (ايڠتله) ال َّله مها
مليهت اكن اڤ يڠ كامو الكوكن.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

بارو 2اين ،ڤرتوبوهن بڠسا 2برساتو تله مڠلواركن
كپاتاٴن راسمي ،مڠناٴي كبيمبڠن ترهادڤ ڤنينداسن
يڠ دالكوكن اوليه جونتا تنترا ميانمار ()Myanmar
كأتس مسلم روهيڠيا ( )Rohingyaدواليه ارقان
( ،)Arakanاتاو بومي رخيني ( .)Rakhineكپاتاٴن
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ترسبوت مالڤوركن سچارا راسمي ترداڤت 125,000

ڤندودوق مسلم روهيڠيا ( )Rohingyaتله دهاالو
كلوار منجادي ڤالرين.

سجاره تله منچاتتكن ،بهاوا مسلم روهيڠيا
( )Rohingyaاداله ڤندودوق تمڤتن دواليه رخيني
( .)Rakhineڤد تاهون  ،2013دنيا تله ممڤراكوكن
بهاوا ڤندودوق مسلم روهيڠيا ( )Rohingyaمروڤاكن
ورڬ اصلي كتورونن ايندو-اريا ( )Indo-Aryaيڠ
مملوق اسالم سجق اول ابد ك 8-مسيحي الڬي.
مريك جوڬ موارثي داره چمڤوران عرب ،ڤرسي،
بڠڬالي دان موڬل ( )Mughalبرداسركن كڤد كاجين
سجاره.
مالڠڽ اومت اسالم روهيڠيا ( )Rohingyaتله دتينداس
راتوسن تاهون اوليه كراجاٴن ميانمار (.)Myanmar
حق مريك اونتوق منجادي ورڬ نڬارا تله دنافيكن،
بهكن تله دظالمي اوليه ڤيهق بركواس ،راماي
منجادي ڤالرين.
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سكارڠ ،تله تيبا ماس اونتوق كيت برفيكير ،سجاٴوه
ماناكه كيت سباڬاي اينديۏيدو دان مشاركت مسلم،
ممبريكن ريسڤون ترهادڤ مصيبة كمأنسياٴن يڠ
منيمڤا ساودارا كيت دسان .براڤ رامايكه انتارا كيت
يڠ امبيل ڤدولي دڠن ايسو اين؟ سداڠكن مشاركت
دبارت يڠ تيدق براڬام اسالم سنديري ڤون بيمبڠ
دڠن كريسيس يڠ برالكو.
حياتيله حديث ابو داود يڠ دروايتكن درڤد َجابِر بن

عبدالله ،بهاوا رسول ال َّله  برسبدا يڠ برمقصود:
تياد سأورڠ ڤون يڠ ممبياركن سأورڠ مسلم
دهيناكن كمولياٴنڽ دتمڤتڽ سنديري ،دان
دلڠڬر حق-حقڽ ،مالٴينكن ڤستي ال َّله
مڠهيناكنڽ دتمڤت يڠ دي ايڠين منداڤتكن
ڤرتولوڠن .دان تياد سأورڠ يڠ منولوڠ سأورڠ
مسلم دتمڤت دي دهيناكن مرواه سرتا ملڠڬر
حق-حقڽ مالٴينكن ال َّله ڤستي منولوڠ دتمڤتڽ.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،
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سلوروه اومت اسالم ڤد هاري اين مپاتاكن
ككسالن ترهادڤ كظالمن يڠ دالكوكن اوليه
ميانمار ( )Myanmarكأتس اومت اسالم دروهيڠيا
( .)Rohingyaتنڤا مڠيرا كتورونن ،ورنا كوليت دان
اڬام ،سسوڠڬوهڽ كيت امت كچيوا ،باڬايمان
ماسيه وجود الڬي دالم دنيا مودن اين ،سبواه نڬارا
يڠ سڠڬوڤ ممبياركن تيندقن تيدق برڤريكمأنسياٴن،
دالكوكن اوليه رعيت مريك كأتس كومڤولن مأنسي
يڠ الٴين .ماريله كيت سباڬاي سأورڠ يڠ برايمان دان
ڤريهاتين مڠمبيل ڤرانن ماسيڠ 2اونتوق مڠهولوركن
بنتوان كڤد ساودارا كيت يڠ دتيندس دان دظالمي
ايت.

اداله امت مندوكاچيتاكن كران ترداڤت سبهاڬين
كچيل رعيت مليسيا ،يڠ بوكن سقدر تيدق مڠمبيل
ڤدولي دڠن ايسو اين ،بهكن بربڠڬ دڠن سيكڤ
تيدق برتڠڬوڠجواب ،سدڠكن مريك اداله ساودارا
ساعقيدة ،دان برجيرن دڠن كيت .سسوڠڬوهڽ،
اسالم ايت اداله اڬام رحمة كڤد سلوروه مأنسي.
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فرمان ال َّله  سورة َ
األ ْن َفال ايات :73
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يڠ برمقصود :دان اورڠ 2كافر ،ستڠهڽ
منجادي ڤپوكوڠ دان ڤمبيال باڬي ستڠهڽ يڠ
الٴين .جك كامو (واهاي اومت اسالم) تيدق
منجالنكن (داسر بنتو-ممبنتو سسام سنديري
يڠ ال َّله ڤرينتهكن)  ،نسچاي اكن برالكوله فتنه
(ككاچاون) دموك بومي دان كروسقن يڠ بسر.

بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ال ُقرء ِ
ان ال َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِى َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن اآلي ِ
ات َو ِّ
الح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمن ِّْى َو ِمنْك ُْم
الذك ِْر َ
َ ْ َ َ
ِ
الس ِم ْي ُع ال َع ِل ْي ُم
ت اَل َو َت ُه إِ َّن ُه ُه َو َّ

َأ ُق ُ
ول َق ْولِى ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ال َعظِ ْي َم لِ ْى َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،والم ْؤ ِمنِين والم ْؤ ِمن ِ
المس ِل ِمين والمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا َن َجا َة ال َّت ِائبِ ْي َن.
اس َت ْغف ُرو ُه َف َيا َف ْو َز ُ
َف ْ
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