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َمْدَ  ِإن    هِ، اْلح ُ  لِل   ُ  نَحْمَدُه ُ  وَنَْستَعِيْنُه  وَنَتُوْبُ  وَنَْستَغْفِرُه
ُ  ِإلَيْهِ، ِ  وَنَعُوْذ  َسي ِئَاتِ  وَمِنْ  َأنْفُِسنَا شُرُْورِ  مِنْ  بِالله

ُ  يَهْدِ  مَنْ  َأعْمَالِنَا، َ  الله  فَلَنْ  يُْضلِلْ  وَمَنْ  الْمُْهتَدِ  فَهُو
ُ  َتجِدَ  ا لَه  .مُْرِشدًا وَلِي ًّ

 ڤوجيان كڤد الله



َ  لَا َأنْ  َأشْهَدُ  ا ِإلََٰه ُ  ِإل   ُ  الله َ  وَحْدَه يْكَ  لا  لَهُ، شَرِ
دًا َأن    وََأشْهَدُ  ُ  مُحَم   هُم    وَرَُسوْلُه، عَبْدُه َلل    َصل ِ  ا

دٍ نَبِي ِنَا عَلَى وََسل ِمْ  ِ  وَعَلَى مُحَم   ِ  آلِه  وَمَنْ  وََصحْبِه
ِ  دَعَا  .الد ِيْنِ  يَوْمِ  ِإلَى بِدَْعوَتِه

 شهادة



دٍ وَعَلَى آلِهِ  ِ وََسل ِْم عَلَى نَبِي ِنَا مُحَم   هُم   َصل  َلل   ا
ِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا  .ِإلَى يَوِْم الد ِيْنِ  بِدَْعوَتِه  

 صلوات



قُوْا اللهَ،  ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِت   َأم  
ِتَْقوَى اللهِ وََطاعَتِهِ  ُأْوِصيْكُْم وَنَْفسِْي ب

كُْم تُْفلُِحوْنَ   .لَعَل   

 ڤسانن تقوى



   چ چ ڃ ڃ ڃ
ِّنَ  الَ َٱلُۡمۡؤمِّنِّيَ َم  قُوا ََرِّج  د  اَص  ُدوا ََم  َٰه  ل ۡيهَِّ َٱّلَلَ َع  َع 

ََََٰمنَف مِّۡنُهم ۡب ُهۥَق ض  ُر َََمنَو مِّۡنُهمََن  اَي نت ظِّ ََو م 
يٗلََب َدلُوا َ  الأحزاب چ٢٣ت ۡبدِّ

 



 اهلل كفدماريله كيت برتقوى 

 ث-ال سوروهناسضملقساناكن 

ث-نال الرغاكن سضيغضلمن 



بيخارا 

 ،63-ك يڠ نڬارا كبڠسأن هاري دڠن سمڤنا
 نڬارا، ڤهلاون ڤارا جاس مڠنڠ باڬي دان

   : برتاجوق اين هاري ڤد خطبة



ڤد 63-ك يڠ كبڠسأن هاري مڽمبوت اكن كيت نڬارا 
  اوڬوس 31 ڤد كمرديكأن منچاڤاي كيت سجق اين تاهون

 .اين كمرديكأن نعمت منشكوري واجب كيت .1957
 كهيدوڤن منجالني داڤت كيت اين، كمرديكأن نعمت دڠن

ين  داڤت جوڬ كيت دان تنترام، امان دڠن سهار
 كمرديكأن .لنچر دان باءيق دڠن اسلام اجرن ملقساناكن

بيذا ڤستيڽ جوڬ اين تاهون ڤد  مڽمبوتڽ اكن كيت كران بر
 .(new normal) بهارو كبياسأن سواسان دالم



، وَلَوْلَا َأن َّ قَوِْمي  ِك ِإلَي َّ َلَدٍ، وََأَحب َّ مَا َأْطيَبَِك مِْن ب
 َأْخرَُجونِي مِنِْك مَا َسَكنُْت غَيْرَكِ 

(حديث رواية الترمذي)  

يمو واهاي مكه دان " :مفهومڽ الڠكه باءيقڽ دير
يكو ترهادڤ مو، سأندايڽ قومكو  بتاڤ چينتاڽ دير

يمو، نسچاي اكو تيدق اكن  تيدق مڠلواركنكو در
". تيڠڬل سلاين درڤدمو  



يما  ڤهلاون-ڤهلاون جاس مڠنڠ دان كاسيه برتر
بنكن تله يڠ نڬارا يك راڬ دان جيوا مڠور  مر

 دان بڠسا، اڬام، كدولتن ممڤرتاهنكن برجواڠ
 .نڬارا

 يما كاسيه كڤد اورڠ يڠ تله ملاكوكن  كبايكنبرتر
 .كڤد كيت     



سام كيت مندعاكن سوڤاي ڤارا ڤهلاون نڬارا اين، -سام
سام اد يڠ ماسيه هيدوڤ اتاوڤون يڠ تله منيڠڬل دنيا، 

.أمين. دبري ڬنجرن دان كبايقكن د دنيا دان د اخيرة  



(حديث رواية مسلم)  

بَاُط يَوٍْم وَلَيْلَةٍ خَيرٌ مِْن ِصياِم شَْهرٍ وقِيَامِهِ، وَإْن  رِ
مَاَت فِيهِ جَرَى عَلَيْهِ عمَلُهُ ال َّذي كَانَ يَعْمَُل، وَُأْجرَِي 

انَ  .عَلَيْهِ رِزقُهُ، وأمَِن الفَت َّ
باط" :مفهومڽ باتسن منجاڬ) ر  سراڠن دري اسلام ولايه ڤر

 دان سنة ڤواسا درڤد باءيق لبيه سمالم سهاري (اسلام موسوه-موسوه
 (ايت ڤنجاڬ) مُرَابِط سأورڠ جك دان ڤنوه، سبولن سنة صلاة

باط، ملاكوكن دي كتيك ماتي بواتنڽ عمل مك ر  اكن ايت ڤر
يكن دي دان برڤاهلا، تروس  تيدق سرتا كلق، شرڬ د رزقيڽ دبر

   .("ناكير دان منكر ملائكة اوليه) قبور دالم د دتاڽ



 كسيمڤولن

يله كيت برسام سام منشكوري نعمت كأمانن -مار
.دان كهرمونيان يڠ تله كيت كچاڤي اين  

سامله كيت ممليهاراڽ دڠن منجادي رعيت يڠ -برسام
برتڠڬوڠجواب دان برديسيڤلين، سرتا ملقساناكن امر 

.معروف دان نهي منكر  

اساس كهرمونيان دان كامانن نڬارا اين برڬنتوڠ 
. ڤد سيكڤ توليرنسي دان ڤرسفهمن سسام كيت  



كيت يڠ ڤرسڤاكتن دان ڤرڤادوان بركت مودهن-موده 
 نڬارا سبواه سباڬاي مليسيا منجاديكن اكن اين جان

 سنتياس دان داماي امان ماجو، بركمبڠ سنتياس يڠ
 .وتعالى سبحانه الله كأمڤونن دان رحمة باوه د برادا

ِيْنَ  َم .َأمِينَ يَا رَب   الْعَال  



:فرمان الله سبحانه وتعالى  

ل ۡيُ ۡمَ ِّۡ َُ نُتۡمَچ ع  َٱّلَلَِّ ِّۡ م      َ َو ٱۡ ُ ُروا َرقُوا   َت    ِّيٗ اَو    َٱّلَلَِّ    ِّ ۡب ِّ
 َ ُموا و ٱۡ ت  ِّ

َ ِّن  م  اَُ ۡ ر  َ      َ َٰ ُ نُتۡمَ    َٰٗ اَو  تِّهِّ  َ ِّۡ    ِّنِّۡ م  ۡصب ۡ ُتمَب
 
ُِّ ۡمَف   َقُلُو  َ  ۡي     َ

 
ا ٗ َف   ۡعد 

 
 

ََ َلُ ۡمَت ۡهت ُدو   َٰتِّهِّ َ     َ  ُ ۡمَ  ا   َٱّلَلُ ُ ِّ َيُ  ي    ِّ َٰل      َ ا ِّۡنه  ُ مَم       
 
ف   چ  ٱ َارَِّ  



 َ ُ  بَارَك اكُمْ  وَنَفَعَنِيْ  الْعَظِيِْم، بِالْقُرَْأنِ  وَل َكُمْ  لِيْ  الله ِ  بِمَا وَِإي    فِيْه
ِ  اْلآيَاتِ  مِنَ  لَ  اْلحَِكيِْم، وَالذ ِكْر ُ  وَمِنْكُمْ  مِن ِيْ  وَتَقَب   ُ  تِلَاوَتَه ه َ  ِإن    هُو

مِيْعُ  ُ  الس   ُ  هَذَا قَوْلِيْ  َأقُوْلُ  .الْعَلِيْم َ  وََأْستَغْفِر َ  الله  وَل َكُمْ  لِيْ  الْعَظِيْم
 ِ  اْلَأْحيَاءِ  وَالْمُؤْمِنَاتِ  وَالْمُؤْمِنِيْنَ  وَالْمُْسلِمَاتِ  الْمُْسلِمِيْنَ  وَلِسَائِر

ُ  وَاْلَأْموَاِت، مِْنهُمْ  ُ  فَاْستَغْفِرُْوه ه َ  ِإن   ُ  هُو ُ  الْغَفُوْر ِحيْم  .الر  





 ِ ِينَ  الحمْدُ لِله َم لَامُ  ،رَب ِ الْعَال لَاةُ وَالس َّ وَالص َّ
دِ  بِي ِ اْلَأمِينِ، وَعَلَى آلِهِ  نِ عَلىَ َسي ِدِنَا مُحَم َّ الن َّ

يَن وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن  اهِرِ وََأْصحَابِهِ الط َّ
 .ِإلَى يَوِْم الد ِينِ 



ا َأنْ  َأشْهَدُ  َ  ل َّ ُ  ِإلا َّ  ِإلٓه ُ  الله َ  وَحْدَه  لا
يْكَ  دًا َسي ِدَنَا أن َّ  وََأشْهَدُ  لَهُ، شَرِ  مُحَم َّ

 ُ ُ  عَبْدُه  .وَرَُسولُه



ا قُوا اللهِ، عِبَادَ  فَيَا بَعْدُ، َأم َّ َ  اِت َّ ِ  َحق َّ  الله   تُقَاتِه
َ  أن َّ  وَاعْلَمُوا  َأمَرَكُمْ  ،عَظِيمٍ  بَِأْمرٍ  َأمَرَكُمْ  الله

لَاةِ  ْسلِيمِ  بِالص َّ ِ  عَلَى وَالت َّ ِيمِ  نَبِي ِه  الْ كَر



هُم َّ  َلل َّ ِ دِنَا عَلَى َصِل   ا دٍ َسي ِ دِنَا لِ آ وَعَلَى مُحَم َّ دٍ َسي  َكمَا مُحَم َّ
يْتَ  ِ دِنَا عَلَى َصل َّ َ  َسي بْرَاهِيْم ِ دِنَا لِ آ وَعَلَى ِإ َ  َسي بْرَاهِيْم  ِإ
ِ دِنَا عَلَى وَبَارِكْ  دٍ َسي ِ دِنَا لِ آ وَعَلَى مُحَم َّ دٍ َسي  َكمَا مُحَم َّ

ِ دِنَا عَلَى بَارَْكتَ  َ  َسي بْرَاهِيْم ِ دِنَا لِ آ وَعَلَى ِإ َ  َسي بْرَاهِيْم  فِي ِإ
ِيْنَ  َم  .َمجِيْدٌ  حَمِيْدٌ  ِإن َّكَ  الْعَال



هُم َّ  وَاْرَض  ُلُفَاءِ  عَنِ  الل َّ اِشدِينَ  اْلخ ةِ  عَنْ  وَ  الر َّ  بَقِي َّ
 ِ حَابَة ابِعِينَ  عَنِ  وَ  َأْجمَعِينَ، الص َّ ابِعِينَ  وَتَابِعِي الت َّ  الت َّ

ا وَاْرَض  الد ِيْنِ  يَوْمِ  ِإلَى بِِإْحسَانٍ  تَبِعَهُمْ  وَمَنْ    عَن َّ

َ  يَا مَعَهُمْ   .اْلَأكْرَمِينَ  َأكْرَم



هُم َّ  وْفِيْقِ  بِدَوَامِ  َأي ِدْ  الل َّ ِ  الت َّ ةِ  وَالْهِدَايَة ح َّ ِ  وَالص ِ لَامَة  وَالس َّ
 يڠ بڬيندا ڤدوك سري لياومُ  مَهَا يڠ دُولِي ك باوه مَلِ َك نَا

ُ  الله عَبْدُ  السُلطَان ، اڬوڠ دڤرتوان  الد ِيْن رِعَايَة
 َأْحمَد حَاجِ  ُسلْطَان المرحوم ابْنِ  َشاه بِالله ال مُْصطَفَى

 .بالله ال مُْستَعِيْن َشاه



ُ  مَهَا يڠ دُولِي ك باوه وَكَذلِكَ   ڤدوك سري لياوم
 (Tunku)تُونكو اڬوڠ، ڤرمايسوري راج بڬيندا
يْزَةْ حاجه ِ يَةْ  مَيْمُوْنَةْ  َأمِيْنَةْ  عَز  بِنْتِ  ِإْسَكنْدَرِ

َاج ِإْسَكنْدَرْ  ُسلْطَان الله عَلَى ال مُتَوَك ِلْ  ال مَرُْحوْم  .الح



هُم    ُ  اْحفَْظ  الل   ُ  عُلَمَاءَه ُ  وَوُزَرَاءَه ُ  وَقَُضاتَه الَه  وَعُم  
 ُ َ  الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  وَرَعَايَاه  يَا بِرَْحمَتِكَ  الْمُؤْمِنَاتِ  و

اِحمِينَ  َأْرَحمَ    . الر  
هُم    َلَدَنَا اْجعَلْ  الل   يَا ب ً  مَالِيزِ ا، آمِنا ً  مُْطمَئِن ًّ  َسخَاء

َ  رَخَاءً، َ  وََأمَاٍن، وََأْمنٍ  وَِإيمَاٍن، عَْدلٍ  دَار  وََسائِر
 .الْ مُْسلِمِينَ  بِلَادِ 



هُم   َأعِز   اْلِإْسلَامَ وَالْمُْسلِمِيْنَ ، وَدَم ِْر َأعْدَاءَكَ َأعْدَاءَ  الل  
الد ِيِن وانْصُرْ مَْن نَصَرَ الد ِيَن، وَاخْذُْل مَْن خَذََل 

 .الْمُْسلِمِيْنَ، وََأعِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيْنِ 





چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ ڍ ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  

 ڈ  ژ  ژ   ڑ

َ  فَاذْكُرُوا َ  الله ُ  يَذْكُرْكُْم، الْعَظِيْم ِ  عَلَى وَاْشكُرُوه  نِعَمِه
ُ  يَزِْدكُْم، ِ  مِنْ  وَاْسَألُوه ُ  يُعْطِكُمْ  فَْضلِه ِ  وَلَذِكْر  الله

ُ  َأْكبَرُ، ُ  وَالله  .تَْصنَعُونَ مَا يَعْلَم





oڤڠمڤون، مها يڠ مو-صفة دڠن !الله يا 
 ڤهلاون ڤارا أتس ك كأمڤونن كورنياكنله

 چاتتكن .ڤرجواڠن ميدن د ڬوڬور يڠ نڬارا
بانن سڬالا يك ڤڠور  كباجيكن تينتا دڠن مر

يك تيمبڠن ميزن اڬر  دڠن دڤرمودهكن، مر
 روح تمڤتكن الله، يا جوا مو-سايڠ كاسيه
يك  .صالح ين ڤارا دان شهداء ڤارا برسام مر



oكسجهترأن، كامي كڤد كورنياكنله !الله يا 
 كامي ليندوڠيله سرتا كسلامتن كأمانن،

بهاي ڤڽاكيت وابق دان بنچان بالا درڤد  بر
 .١٩-Covid خصوصڽ



oكامي كتورونن دان كامي جاديكنله !الله يا 
يكن استقامه يڠ اورڠ-اورڠ  صلاة مندير
 مو-كڤد هاڽ سسوڠڬوهڽ .برجماعه سچارا

 مموهون دان مڠادو كامي تمڤت الله، يا جوا
 .ڤرتولوڠن



نَا َب   ِنَا ر نْيَا فِي آت ً  الد ُ ِ  وَفِي َحسَنَة ً  اْلآِخرَة ارِ  عَذَابَ  وَقِنَا َحسَنَة  .الن  
 َ ِ  عِبَاد  ،الله

 

َ َِّ َ َٰ َب  َِإَويت ا َِّ ِّيَا  ُ ر  ا ِّ س    ِّ
اْل  ِۙو  لِّ د  ِّا     ُمُرَب

 
َي   اّلَل 

َ َِۚي  ُِّظُ م  ِّ  غ 
اْل  و  رَِّ
ال ُمنك  ا َِّو  ش  َا       نِّ َع  َٰ

ي ن َه  و 
ََ َ ُرو   َت    َلُ م      (٩٠)َ  

فَاذْكُرُوا اللهَ الْعَظِيْمَ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ 
يَزِْدكُْم، وَاْسَألُوهُ مِْن فَْضلِهِ يُعْطِكُْم وَلَذِكْرُ اللهِ َأْكبَرُ، 

 .وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ


