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َا ْل َح ْم ُد لِ َّل ِه َن ْح َم ُد ُه َو َن ْس َت ِعينُ ُه َو َن ْس َت ْغ ِف ُر ُهَ ،و َن ُعو ُذ بِال َّل ِه
َا ِ ْل َح ْم ُد لِ َّل ِ ِه َ َن ْح ِ َم ُد ُه ِ َو َن ْس َت ِع ْينُ ُه ِ َو َنَ ْس َت ْغ ِِف ُر ُهَ .و َن ُعو ِ ُذ ِبِال َّل ِه
م ْن ُش ُرور أ ْن ُفسنَا َوم ْن َس ِّي َئات أ ْع َمالنَاَ ،م ْن َي ْهده ال َّل ُه
ات َأ ْعمالِنَا .من يه ِد ِ
ور َأ ْن ُف ِسنَا و ِمن سي َئ ِ
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َف َل ُمض َّل َل ُهَ ،و َم ْن ُي ْض ِل ْل َف َل َهاد َي َل ُه.
َف اَل م ِض َّل َله ،ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
اد َي َل ُه.
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َو َأ ْش َه ُد أ ْن َل إ ٰل َه إ َّل ال َّل ُه َو ْح َد ُه َل َشر َ
يك َل ُهَ ،وأ ْش َه ُد
َ َو َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْح َد ُه اَل َش ِر َ
يك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد
أ َّن َس ِّي َد َنا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُسو ُل ُه.
َأ َّن َس ِّي َد َنا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُسو ُل ُهَ .ال ّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم
َال َّل ُه َّم َص ِ ِّل َع َلى َس ٍ ِّي ِد َنا ُم َح َّم ِ ِ ِد ِن ا ْ َل َفاتِ ِح لِ ِ َِما َ ُأ ْغ ِل َ ِق َوا ْل َخاتِ ِم
َع َلى َس ِّيد َنا ُم َح َّمد َو َع َلى آله َوأ ْص َحابه أ ْج َمعي َن.
اص ِر ا ْلح ِّق بِا ْلح ِّق وا ْله ِ
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هَ ،قإ َّتد ُ ِقر ْ ِهواو ِمال ْ َّقل َهد ِ َ
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ارو ِهأ ْاو ْلعص ْيظيِ
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بِ َت ْق َوى ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق َ
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دان اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

هاري اين كيت سموا مراعيكن سمبوتن هاري
مليسيا .هاري مليسيا اياله هاري ممڤرايڠتي ڤمبنتوقن
مليسيا اڤابيال ڤرسكوتوان تانه ماليو ،سراوق ،سابه
دان سيڠاڤورا دساتوكن .منروسي ڤمبنتوقن مليسيا،
ڤميمڤين دان رعيت دكتيڬ 2واليه سمننجوڠ،
سابه دان سراوق برستوجو اونتوق هيدوڤ برسام
سباڬاي سبواه نڬارا يڠ دواكيلي اوليه ڤلباڬاي بڠسا
يڠ ممبنتوق سبواه مشاركت مجموع .فرمان ال َّله 
الح ُج َرات ايات :31
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يڠ برمقصود :واهاي اومت مأنسي! سسوڠڬوهڽ
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كامي تله منچيڤتاكن كامو درڤد لالكي دان ڤرمڤوان،
دان كامي تله منجاديكن كامو برباڬاي بڠسا دان
برسوكو ڤواق ،سوڤاي كامو بركنل-كنلن (دان
برامه مسرا انتارا ساتو دڠن يڠ الٴين) .سسوڠڬوهڽ
سموليا 2كامو دسيسي ال َّله اياله اورڠ يڠ لبيه تقواڽ
دانتارا كامو( ،بوكن يڠ لبيه كتورونن اتاو بڠساڽ).
سسوڠڬوهڽ ال َّله مها مڠتاهوٴي ،الڬي مها مندالم
ڤڠتاهوانڽ (اكن كاداٴن دان عملن كامو).
دالم سجاره اسالم ڤمبنتوقن مشاركت مجموع
بوكن ڤركارا اسيڠ كران رسول ال َّله  منديريكن
نڬارا اسالم دمدينه يڠ مرڠكومي اورڠ 2يهودي
دان كريستين سباڬاي ورڬانڬارا .مريك منداڤت
ڤرليندوڠن ،الينن باٴيق سرتا حق اونتوق مڠعملكن
اڬام ماسيڠ 2دڠن امان دان سجهترا.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

كيت برشكور كڤد ال َّله  كران ڤمبنتوقن نڬارا
مليسيا برجالن سچارا امان دان هرموني .مك كيت
اومت اسالم سام اد ڤميمڤين اتاو رعيت هندقله مپرو
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دان بردعوة دڠن برسوڠڬوه 2اڬر سلوروه ورڬانڬارا
اين ممهمي اسالم دان مڠاجق مريك سوڤاي برايمان
دان مملوق اڬام اسالم كران اين اداله ڤرينته ال َّله دان
رسولڽ.

كيت سموا مڠهرڬاٴي ڤرجواڠن دان سومبڠن بسر
يڠ دالكوكن اوليه ڤارا ڤميمڤين كيت يڠ ترديري
اوليه ڤارا ڤجواڠ كمرديكاٴن ،راج 2ماليو ،ڤارا عالم
علماء دان ڤميمڤين 2ڤوليتيك دالم ممستيكن كامانن
نڬارا كيت يڠ دچينتاٴي .سموڬ ال َّله  مڠورنياكن
ڬنجرن دان ڤهاال يڠ بسر اتس اوسها مريك .اوليه
ايت ،ماريله كيت بردعاء اڬر نڬارا كيت دكورنياكن
كامانن دان كسجهتراٴن سباڬايمان دعاء نبي إبراهيم
عليه السالم دالم سورة ال َب َق َرة ايات :126
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يڠ برمقصود :يا توهنكو جاديكنله نڬري مكه
اين نڬري يڠ امان دان بريله رزقي بروڤا بواه-
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بواهن كڤد ڤندودوقڽ ياٴيت دانتارا مريك يڠ
برايمان كڤد ال َّله دان هاري كمودين.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ماريله كيت برسام 2مپرو كڤد سموا ڤيهق تيدق كيرا
اورڠ اسالم اتاو بوكن اسالم جاڠن سام سكالي
مڠهينا ال َّله  ،نبي محمد دان القرءان .ايڠتله
ڤڠهيناٴن سأومڤام اين تيدق داڤت دتريما اوليه
اومت اسالم كران اين اكن مڠڬوريس هاتي مريك
دان اكن موجودكن سواسان يڠ تيدق هرموني دالم
نڬارا كيت .بڬيتو جوڬ ،سكالي الڬي هندقله كيت
منيڠكتكن الڬي اوسها دعوة سوڤاي سلوروه رعيت
دنڬارا اين سنتياس ممهمي دان مڠحرمتي كدودوقن
اسالم سباڬاي اڬام ڤرسكوتوان دنڬارا اين.
سموڬ ال َّله مڠورنياكن كبركتن ،كامانن دان
كسجهتراٴن كڤد كيت سموا.
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بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ال ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِي ِمَ ،و َن َف َعنِى َوإِ َّياك ُْم
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ول َق ْولِى ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ا ْل َعظِ ْي َم لِى َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،وا ْلم ْؤ ِمنِين والم ْؤ ِمن ِ
ا ْلمس ِل ِمين وا ْلمس ِلم ِ
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َفاس َت ْغ ِفروه إِ َّنه هو ا ْل َغ ُفور ِ
يم.
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