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 "سڤاكتسلامت دڠن "
 م١٢١٢اوكتوبر  ٩/ه٢٤٤١صفر  ١٢

 
هِ، نَحْمَدُهُ وَنَْستَعِيْنُهُ وَنَْستَغْفِرُهُ وَنَتُوُْب ِإلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِالل  هِ مِْن شُرُْورِ أ   َمْدَ لِل َّ نْفُِسنَا وَمِْن ِإن َّ اْلح

عْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ الل  هُ فَهُوَ الْمُْهتَدِ وَمَْن  ا مُْرِشدًا.َسي ِئَاِت أ   يُْضلِْل فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي ًّ

 ُ ه َلل َّ ُ وَرَُسوْلُه، ا دًا عَبْدُه ن َّ مُحَم َّ شْهَدُ أ  يَْك لَهُ، وَأ  ُ لَا شَرِ ا الل  هُ وَحْدَه َ ِإل َّ ا ِإلَه ْن ل َّ شْهَدُ أ   م َّ أ 

دٍ وَعَلَى آلِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن  ِ وََسل ِْم عَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ ْ َصل   ِن.دَعَا بِدَْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم الد ِي

كُْم تُْفلِحُ  ِتَْقوَى الل  هِ وََطاعَتِهِ لَعَل  َّ قُوْا الل  هَ، ُأْوِصيْكُْم وَنَْفسِْي ب ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل  هِ، اِت َّ م َّ  وْنَ.أ 

ِجيِمقَاَل تَعَالَى: أ   يْطَِن الر َّ ْ وَأ   ﴿عُوذُبِالل  هِ مَِن الش َّ َ ٱ طِيعُوا ه ُ  لل َّ َ  ۥوَرَُسولَه َنَزََعُواْ فَتَفششَُُااْ وَلَا ت

ۖۡ وَ  يحُكُمش ْْۚٱوَتَذشهََب رِ بِرُٓوا َ ٱِإن َّ  صش ه ينَ ٱمََع  لل َّ زبِرِ  الأنفال (٤٤) لص َّ

 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الل  ه،
ڽ دان منجاوهي سڬالا -دڠن ملقساناكن سڬالا ڤرينته برتقوىله كڤد الل  ه 

   .“ سلامت دڠن سڤاكت“ڽ. خطبة ڤد هاري اين برتاجوق -لارڠن
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 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الل  ه،
سلام امت منكنكن سؤال كسڤادوان دان كسڤاكتن انتارا سسام مأنسي. بهكن، إ
يعتكن اوليه الل  ه سبحانإ دان  وتعالى اين جوڬ منجامين كسجهترأن هسلام يڠ دشر

ن سلام تله مڽاتوڤدوكن باڽق ڤيهق دڠن صفة رحمة، كعاديلإرحمة كڤد سُاروه عالم. 
ت اونتوق وتعالى ممرينتهكن كي هدان كبنرن يڠ منجادي تونجڠ اوتاماڽ. الل  ه سبحان

كن سباڬايمان ءيقرا كباڤركا-ساليڠ ممبنتو دان برتولوڠن انتارا ساتو سام لاين دالم ڤركارا
 ڽ:-فرمان

 

َۖۡ ِإن َّ ٱل ه قُواْ ٱلل َّ وََِٰنْۚ وَٱت َّ شعُدش ِم وَٱل ۖۡ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلشِإثش وَى  قش شبِر ِ وَٱلت َّ هَ ل َّ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱل

شعِقَابِ   (١) َشدِيدُ ٱل

دان برتقوى،  نقتولوڠن اونتوق ممبوات كباجي-دان هندقله كامو برتولوڠ“مقصودڽ: 
بوهن. دان ڤنچرو  (معصية)تولوڠن ڤد ملاكوكن دوسا -جاڠنله كامو برتولوڠدان 

باڬي سسياڤا )ڽ -دان برتقوىله كڤد الل  ه، كران سسوڠڬوهڽ الل  ه مها برت عذاب سيقسا
 ﴾١عمران ايات  ال ة﴿سور.“ (ڽ-يڠ ملڠڬر ڤرينته

 
بنته. -هوتعالى جوڬ تله ملارڠ كراس مأنسي اونتوق برتليڠكه دان بربنت هالل  ه سبحان

سيكڤ سوك ساليڠ بربنته انتارا ساتو سام لاين هاڽ اكن ملمهكن كساتوان دان 
 ;وتعالى يڠ دباچكن ڤد اول خطبة تادي برمقصود هكسڤادوان. فرمان الل  ه سبحان
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-ڽ، دان جاڠنله كامو بربنته-دان طاعةله كامو كڤد الل  ه دان رسول“مقصودڽ: 
بنتاهن; كالاو تيدق نسچاي كامو منجادي لمه سماڠت دان هيلڠ كقواتن كامو، 

رتا ; سسوڠڬوهڽ الل  ه بس(مڠهادڤي سڬالا كسوكرن دڠن چكال هاتي)دان صبرله 
 ﴾٤٤نفال ايات لأا ة﴿سور“ اورڠ يڠ صبر.-اورڠ

 
 

-covidلوموس مموتوسكن رنتاين جڠكيتن -كتيك كيت ماسيه لاڬي برتوڠكوس
، سبهاڬين كيت ماسيه لاڬي سيبوق برتلاڬه دان منوديڠ جاري منچاري ساله. ٢٩

سدرله بهاوا مسئله تيدق اكن سلساي دڠن كيت منوديڠ جاري كڤد ڤيهق لاين، 
 بهكن اي هاڽ اكن مروميتكن لاڬي كادأن.

 

ذأن. دأن سبڬيني كيت ڤرلو منڤيكن ترلبيه دهولو سبارڠ ڤربيسڤاتوتڽ، دالم كا
يكن كڤد اوسها ممرڠي جڠكيتن وابق ڤڽاكيت دان كڤاتوهن  تومڤوان سهاروسڽ دبر

 يڠ تله دتتڤكن. S.O.Pكڤد ڬاريس ڤندوان دان 
 

وتامأن كيت ڤد وقتو اين جوڬ اياله اونتوق مموتوسكن رنتاين جڠكيتن، مموليهكن أك
دان نڬارا، سرتا منستابيل كن سمولا نڬارا. نامون، كران وجودڽ  ايكونومي رعيت

 ، دان راكوسڽ ڤد كواس، مڽببكن سباهاڬين كيت برتيندقكڤراسان طمع، فاناتي
 مُالو تَنڤا مميكيركن كسن دان عقيبتڽ.

 

ضرتكن وجوڬ تله مڠيڠتكن كڤد كيت سوڤاي تيدق مم ملسو هيلع هللا ىلصايڠتله بهاوا رسول الل  ه 
سلام ماهوڤون اورڠ كافير. سموا تيندقن كيت ايت ننتي إ اورڠ لاين، سام اد اورڠ

 : ملسو هيلع هللا ىلصاكن دڤرتڠڬوڠجوابكن د هاري اخيرة كلق. سبدا رسول الل  ه 



   سلامت دڠن سڤاكت                                                                                                                   خطبة جمعة                 

4 

 

 

 ِ هُ عَلَيْه هُ بِهِ، وَمَْن َشاق َّ ، َشق َّ الل َّ  مَْن َضار َّ ، َضار َّ الل َّ
 

 تضرتكن اورڠ لاين، مك الل  ه اكن منددهكن مضروبارڠسياڤا يڠ مم“مفهومڽ: 
حديث ) “ڤدڽ. بارڠسياڤا يڠ مڽوسهكن اورڠ لاين، الل  ه بوليه مڽوسهكن اوروسنڽ.

 (رواية الترمذي
 

ڠين مڽرو وتعالى، ساي اي هجوسترو، اتس داسر چينتا دان كاسيه كران الل  ه سبحان
يله -ساودارا سام -برسام –ن كيت قتَنڤا مڠيرا كدودو –ساوداراكو سكالين، مار

، دان ڬاريس ڤندوان يڠ تله S.O.Pدڠن مماتوهي  ٢٩-covidممرڠي ڤندميق وابق 
دتتڤكن. برساتو ڤادوله كيت دالم مندڤني وابق دان مصيبة يڠ برلاكو. هنتيكنله 
ڤرتليڠكهن دان ڤربالهن كران ساليڠ منوديڠ جاري انتارا ساتو سام لاين تيدق اكن 

ڠ باءيق يمڽلسايكن مسئله. ڤارا ڤميمڤين جوڬ هاروس منونجوقكن چونتوه تلدان 
كڤد رعيت، بڬيتو جوڬ دڠن رعيت سكالين اڬر تروس ممستيكن ڤماتوهن ديسيڤلين 
يله كرجاسام دڠن مماتوهي ارهن يڠ دكلواركن اوليه  دان كاولن كنديري يڠ باءيق. بر

يكن مضريڤيهق بركواس باڬي مڠ ن اتاو كڤد اورڠ لاي تلقكن كيت دري ممبر
ت دڠن ڤد الل  ه، بهاوا كيت اكن سلاممڽوسهكن توڬس ڤڠامال كصيحتن. يقينله ك

 الل  ه.-برسڤاكت. ان شاء

 وتعالى: هفرمان الل  ه سبحان
 

هَ وَقُولُواْ قَوشلٗا َسدِيدٗا قُواْ ٱلل َّ هَا ٱل َّذِيَن ءَامَنُواْ ٱت َّ ي ُ ش ل َكُمش  (٠٢) يَٓزأ  يَغشفِر عشمَزل َكُمش وَ لِحش ل َكُمش أ  يُصش

 َ هَ وَرَُسول ۗۡ وَمَن يُطِِع ٱلل َّ بَكُمش  (٠٢) هُۥ فَقَدش فَازَ فَوشزًا عَظِيمًاذُنُو
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 اورڠ يڠ برايمان، برتقوىله كڤد الل  ه، دان كاتاكنله ڤركاتان يڠ-واهاي اورڠ“مقصودڽ: 
-كن عملا. سوڤاي دي ممبري توفيق دڠن منجاي(دالم سڬالا ڤركارا)بنر  -تڤت 

د سسياڤا يڠ طاعة كڤ (ايڠتله)دوسا كامو. دان -عمل كامو، دان مڠمڤونكن دوسا
“ جايأن.بسر ك-ي سبسراڽ، مك سسوڠڬوهڽ دي تله برجاي منچاڤ-الل  ه دان رسول

 ﴾٠٢-٠٢الأحزب ايات  ة﴿سور

 
 َ ِ اْلح ِ مَِن اْلآيَاِت وَالذ ِكْر اكُْم بِمَا فِيْه ِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِْي وَِإي َّ ُ لِْي وَل َكُْم بِالْقُرْأ  َ الل  ه ِكيِْم، بَارَك

 َ ُ الل  ه ْستَغْفِر قُوُْل قَوْلِْي هَذَا وَأ  مِيُْع الْعَلِيْمُ. أ  َ الس َّ ُ ِإن َّهُ هُو َل مِن ِيْ وَمِنْكُْم تِلَاوَتَه َ لِْي ا وَتَقَب َّ لْعَظِيْم

ْحيَاءِ مِْنهُْم وَ  ِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت اْلأ  َ وَل َكُْم وَلِسَائِر ْمو اِت، اْلأ 

ِحيْمُ.  فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ
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 خطبة كدوا

 ِ ه َمْدُ لِل َّ ِينَ  اَْلح َم دِ رَب ِ الْعَال لَامُ عَلىَ َسي ِدِنَا مُحَم َّ ُ وَالس َّ لَاة مِي نِ ، وَالص َّ بِي ِ اْلأ  نِ، وَعَلَى آلِهِ الن َّ
يَن وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِن. اهِرِ ْصحَابِهِ الط َّ  وَأ 

ْن  شْهَدُ أ  ُ أ  ا ِإلهَ ِإلا َّ الل  ه دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ. ل َّ شْهَدُ أن َّ َسي ِدَنَا مُحَم َّ يَْك لَهُ، وَأ   وَحْدَهُ لاَ شَرِ
ا م َّ قُوا الل  هَ بَعْ  أ  ِ دُ، فَيَا عِبَادَ الل  هِ، اِت َّ ْمرٍ عَظِيمٍ  َحق َّ تُقَاتِه مَرَكُْم بِأ  ن َّ الل  هَ أ  مَرَكُْم وَاعْلَمُوا أ  ، أ 

ِيمِ  ِ الْ كَر ْسلِيِم عَلَى نَبِي ِه لَاةِ وَالت َّ ُ تَعَالَى ،بِالص َّ تَّ  :فَقَاَل الل  ه ئِكَّ لَّ َٰٓ َّ وَّمَّ َُّّ  إَِنَّ ٱّلَلَّ ََّ ُّۥَننَّ  ََّ ُۥه  ُۥ
َّۡسُِّيًما   َُّۥِمناْ ت َُّّۡيُهِ وَّسَّ ََّ ُّۥَناْ  ۥنناْ صَّ ا ٱلََِّذُنَّ ءَّامَّ هَّ َيۥ

َّ
أ ِّۚ يَّ َٰٓ   ٦٥ٱلَنَّبَِ ِ

دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ َ آا بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ يَْت عَلَى َسي دٍ َكمَا َصل َّ ِ دِنَا مُحَم َّ ِل آ وَعَلَى ِل َسي
َ وَ  بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ دٍ وَعَلَى َسي ِ دِنَا مُحَم َّ َا بَارَْكَت عَلَى سَ آبَارِْك عَلَى َسي دٍ َكم ِ دِنَا مُحَم َّ ِ دِنَا ِل َسي ي

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  ِيْنَ ِإن ََّك حَمِيْدٌ َمجِيْدٌ.آِإ َم بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال ِ دِنَا ِإ  ِل َسي
اِشدِيَن وَ  ُلُفَاءِ الر َّ هُم َّ عَِن اْلخ ةِ  عَنْ وَاْرَض الل َّ ْجمَعِينَ،  بَقِي َّ حَابَةِ أ  االص َّ بِعِينَ وَتَابِعِي وَعَِن الت َّ

ابِعِينَ  ا الت َّ ِ  وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض عَن َّ كْرَم كْرَمَ اْلأ   .ينَ مَعَهُْم يَا أ 
هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ وَالْمُْسلِمَاِت  ْموَاِت.الل َّ ْحيَاءِ مِْنهُْم وَاْلأ   وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاِت اْلأ 

 ُ لَامَةِ مَلِ كَ نَا ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م ةِ وَالس َّ ح َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَالص ِ ي ِْد بِدَوَاِم الت َّ هُم َّ أ  ليا والل َّ
 مُْصطَفَى بِالل  ه رِعَايَةُ الد ِيْن السري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ، السُلطَان عَبْدُ الل  ه 

ْحمَد َشاه ال مُْستَعِيْن بالل  ه.  المرحوم َشاه ابْنِ   ُسلْطَان حَاِج أ 
 ُ ليا سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ، ووَكَذلَِك ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م

يَةْ  (Tunku)تُونكو مِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَرِ يْزَةْ أ  ِ بِنِْت ال مَرُْحوْم ال مُتَوَك ِْل عَلَى حاجه عَز
َاج.  الل  ه ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح
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 َ الَهُ وَرَعَايَاهُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت بِر هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَهُ وَوُزَرَاءَهُ وَقَُضاتَهُ وَعُم َّ مَتَِك حْ الل َّ
اِحمِينَ .  ْرَحمَ الر َّ  يَا أ 

 َ هُم َّ اْجع َلَدَنَا الل َّ يَا ْل ب مَاٍن، مَالِيزِ ْمٍن وَأ  ا، َسخَاءً رَخَاءً، دَارَ عَْدٍل وَِإيمَاٍن، وَأ  آمِناً مُْطمَئِن ًّ
 وََسائِرَ بِلَادِ الْ مُْسلِمِينَ.

 َ عْدَاءَ الد ِيِن وانْصُرْ مَْن نَصَر عْدَاءَكَ أ  عِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْمُْسلِمِيْنَ ، وَدَم ِْر أ  هُم َّ أ  يَن، الد ِ  الل َّ
عِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن.  وَاخْذُْل مَْن خَذََل الْمُْسلِمِيْنَ، وَأ 

َ وَالْمِحََن وَالْفِتَنَ، مَا َظهَ  َباَءَ وَالْفَْحشَاءَ وَالْمُنْكَر َ وَالْو ا الْبَلَاءَ وَالْغَلاَء هُم َّ اْدفَْع عَن َّ َ الل َّ  مِْنهَا ر
ِ شَْيءٍ قَدِيْرٍ. وَمَا بَطََن، مِْن  ةً، ِإن ََّك عَلَى كُل  ُلْدَاِن اْلمُْسلِمِيْنَ عَام َّ ةً، وَمِْن ب َلَدِنَا هَذَا خَاص َّ ب

ْرَحمَ  ْسقَاِم، يَا أ  ُنُوِن، وَاْلجُذَاِم، وَمِْن َسي ِِئ اْلأ  ا نَعُوذُ بَِك مَِن البَرَِص، وَاْلج هُم َّ ِإن َّ الل َّ
اِحمِيْنَ.  الر َّ

له كامي مانن، كسلامتن سرتا ليندوڠيأه كڤد كامي كسجهترأن، كيا الل  ه! كورنياكنل
 .٢٩-Covidدرڤد بالا بنچان دان وابق ڤڽاكيت بربهاي خصوصڽ 

يكن ص-يا الل  ه! جاديكنله كامي دان كتورونن كامي اورڠ لاة اورڠ يڠ استقامه مندير
وهون ممو جوا يا الل  ه، تمڤت كامي مڠادو دان م-سچارا برجماعه. سسوڠڬوهڽ هاڽ كڤد

 .ڤرتولوڠن
ارِ. نْيَا َحسَنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ َحسَنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن َّ َِنَا فِي الد ُ َنَا آت َب َّ  ر

 عِبَادَ الل  هِ،
الْ  رِ وَّ

الۥْمنكَّ اءِ وَّ ْحشَّ ِن الْفَّ ََّ يَّنْهَّ    اِن ِإَوُتَّاءِ ذِي الۥْقْرَبَّ  وَّ الْإِْحسَّ ِۙ وَّ ْدِل ۥمۥر بِالْعَّ
ْ
َّ َُّأ ِْْ   ۞إَِنَّ اّلَلَّ  بَّ

ۥرونَّ   َكَّ ََُّّۥكْم تَّذَّ    (٠٩)َُّعۥِظۥكْم لَّعَّ
ِ يَزِدْ  فَاذْكُرُوا َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى نِعَمِه َ الْعَظِيْم ِ يُعْطِ الل  ه لُوهُ مِْن فَْضلِه كُْم كُْم، وَاْسأ 

ْكبَرُ، وَالل  هُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.  وَلَذِكْرُ الل  هِ أ 


