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 ”بربيذا انمون برمعىن“

 ه١٤٤١شوال  ١

 

 هللُا أَْكََبُ هللُا أَْكََبُ هللُا أَْكََبُ هللُا أَْكََبُ هللُا أَْكََبُ هللُا أَْكََبُ هللُا أَْكََبُ هللُا أَْكََبُ هللاُ 

ّ الَْحْمدُ    أَْكََبُ َوَلِّله

اَلُم عََل إّ  اَلُة َوالسه ّ َوالصه ّبّه َوَمن تَّبَعُه نه الَْحْمَد َلِّله ْ ََ ّ َو ِّ  َرُسوّل هللّا َوعَل ل

ًدا َعْبُدُه  يَِّداَن ُمَحمه ُ َوأَْشهَُد أَنه س َ َِ َ ّإَّله هللا َوْحَدُه ََّل ََشّيَك  َِ َوَوَلاَُه أَْشَهُد أَن َّله ّإ

ّبّه َوابَ  ْ ََ ّ َو ِّ يِّّداَن محمد َوعََل ل هُهمه َصلِّ عََل س َ . الل ُِ ا بَْعُد ََََا َوَرُسو ْ . أَمه ْْ َوَسِِّّ ّر

هُقوا هللَا ُأوّصيُُكْ َونَْفِّس ّبتَْقَوى هللّا ََقَْد ََاَز الُْمتهُقون. قَاَل هللا  : ّعَباَد هللا ّات

                                

 

ووجَان هاڽ مَليق هللا، صلوات دان سالم بوات جوجنوڠن - سااَّل وويامحلدَلِله 

مسوا اومت يڠ مڠيكويت  ، قوم لكوارڬ باَندا، وارا َابة باَندا رسات ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا

 منيڠكتكن كتقوأن كڤد  ٢ججق لڠكه باَندا هيڠڬ هاري قَامة. ماريهل كيت برسام
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 ڽ دان منااو ي سااَّل َّلرن ڽ سڤريت يڠ تهل هللا دڠن ملقساانكن سااَّل ورينهت

 .ملسو هيلع هللا ىلص دتوجنوقكن كڤد كيت اوليه رسول هللا

ّ الَْحْمدُ   هللُا أَْكََبُ هللُا أَْكََبُ هللُا أَْكََبُ َوَلِّله

 س يدڠ جامعه لكوارڬاكو يڠ درمحيت هللا،

يڠ چوكوڤ ايستمييوا دان برمعىن بوات كيت مسوا. عيدالفطري هاري اين مروواكن 

، سڤنجڠ رمضان يڠ برَّللو كيت تهل بروسها مالكوكن يڠ ترابءيق اي مهبا هللاس باڬ

س ياڠ دان مامل مسواڽ كران  ةدامل مڠهيدووكن رمضان دڠن ولباڬاي اڬيندا عباد

مرنميا مسوا معل   مسوڬ هللا. ملسو هيلع هللا ىلص دان رسول هللا منجوجنوڠ ورينته هللا 

 :عا يڠ بربوڽي دڠن د بردعاساليڠ  ٢كيت. ماريهل كيت برسام عبادة

َل اللهُ مِنكُم    تَقَب َّ

 ).موعبادة سااَّل معل (يڠ برمقصود: مسوڬ هللا مرنميا درودمو 

 

ّ الَْحْمدُ   هللُا أَْكََبُ هللُا أَْكََبُ هللُا أَْكََبُ َوَلِّله
 ،ساودارا ساوداريكو يڠ داكس هيي 
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انمون  سسوڠاوه ڽ رمضان دان شوال اكيل اين كيت مسبوت دامل سواسان يڠ بربيذا

د رومه  عبادةبالجر مناالين  ٢برمعىن. سڤنجڠ رمضان اكيل اين كيت تهل برسام

َّلماڽ. سرتوس ڽ ود -دڠن وڠاملن ابرو يڠ وس يت تيدق اكن كيت لوواكن سالما ٢ماس يڠ

. مسوڬ ٢هاري اين كيت برصالة س نة هاري راي دان برخطبة وون د رومه ماس يڠ

ْ اتس رومه دان لكوارڬ كيت  رمحڽتن ملميڤهك اين مسوا مناادي اس باب هللا 

 .مسوا. اينهل يڠ دمقصودكن دڠن بربيذا انمون برمعىن

ّ الَْحْمدُ   هللُا أَْكََبُ هللُا أَْكََبُ هللُا أَْكََبُ َوَلِّله

اين ابڽق مڠاجر كيت مسوا تنتڠ حمكه كصَبن دان  ءيسواسان يڠ تهل كيت َّللو 

كطاعنت كڤد علامء دان  د هللا، حمكهكتاهبن، حمكه ورڬنتوڠن دان وڽرهن ديري كڤ

بنت دان ورساودارأن، حمكه ساليڠ مڠحرميت دان َا، حمكه ور ومرينته  ااتو امراء

ۏيروس  ملڠكڤ  انتارا ساتو سام َّلين رسات ولباڬاي حمكه د س باليق مصيبة

COVID-مودهن اكن منااديكن -. مسوا اين مودهيڠ ملندا دنيا دان ناارا كيت  ١١

كورن ڽ كڤد هللا، توهن يڠ وميانن دان كشإهللا يڠ سامكني منيڠكت ك ٢مهباكيت مسوا 

. س باڬاي مهبا هللا كيت واجب يقني دڠن جنج  هللا يڠ ڽ٢ي سااَّلءهما مڠتاهو 

رمان دامل سور  :اإلنرشاح ةبَر
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كسوكرن ٢هباوا سسوڠاوه ڽ تياڤ (تتڤكنهل كڤرچايأمنو)مك  مقصودڽ: اوليه ايت،

كسوكرن ٢: هباوا سسوڠاوه ڽ تياڤ(ساكيل َّلڬ  دتاسكن)درساتي مكوداهن. 

 ﴾٦-٥اإلنرشاح: اايت  ةسور﴿ درساتي مكوداهن.

ود هاري اين دڠن تروس عيدالفطري كن تروس مرااي ٢اونتوق ايت ماريهل كيت برسام

. مسوا يڠ كيت َّلكوكن سڤنجڠ رمضان هندقهل  كڤد هللا عبادةمالكوكن معل 

ن أدتروسكن خصوص ڽ عاملن وواسا س نة امن هاري د بولن شوال سالين ومباچ

القرءان دان س باڬاي ڽ. ود ماس يڠ سام كيت هندقهل مماتو ي سااَّل ارهن وهيق بركواس 

اكمڤوڠ ماس يه  د لكوارڬيڠ ماس يه برجالن. جاڠن كيت لووا تنتڠ هباوا  PKPBبرمسڤنا 

ماس يه بوليه  ٢بوليه كيت هوبوڠ ، سانق ساودارا ماس يه بوليه كيت سنتوين، راكن

كيت اتڽكن خَب مريك وَلاووون تنڤا اڬيندا زايره مزناير ي د عامل ڽات تتاو  ماس يه 

 .بوليه دَّلكوكن د عامل ماي

ّ الَْحْمدُ  تَْغّفُر هللَا الَْعّظمَي يّل  .هللُا أَْكََبُ هللُا أَْكََبُ هللُا أَْكََبُ َوَلِّله أَُقوُل قَْويّل َهَذا َوأَس ْ

ّحمي هُه ُهَو الْغَُفوُر الره تَْغّفُروُه ّإن  َولَُُكْ ََاس ْ
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 خطبة كدوا

ّ الَْحْمدُ    هللُا أَْكََبُ هللُا أَْكََبُ هللُا أَْكََبُ هللُا أَْكََبُ هللُا أَْكََبُ هللُا أَْكََبُ هللُا أَْكََبُ َوَلِّله

 ّ ِّ نيَد َوعنيَل ل يِّّداَن ُمَحمه ُسوّل اأَلّمنينّي سني َ اَلُم عََل الره اَلُة َوالسه ّ َربِّ الَْعالَّمنَي َوالصه  اَلَْحْمُد َلِّله

نينيًدا  يَِّداَن ُمَحمه ُ َوأَْشنينيهَُد أَنه سني َ َِ َ ّإَّله هللا َوْحنينيَدُه ََّل ََشّينيَك  َِ ّعنينينَي أَْشنيهَُد أَن َّله ّإ ّبنيّه أَْمَ ْ ََ َو

نيا بَْعنيُد َََنَيا َعبْ  ْ . أَمه ْْ َوَسِِّّ ّبّه َواَبّر ْ ََ ّ َو ِّ يِّّداَن محمد َوعََل ل ههُمه َصلِّ عََل س َ . الل ُِ ُدُه َوَرُسو

هُقوا هللَا ُأوّصيُُكْ َونَْفِّس ّبتَْقَوى هللّا ََقَْد ََاَز الُْمتهُقون. قَاَل هللُا تََعاََل:  ّعَباَد هللا ّات

                                      

هْمَت  هْيَت َوَسنيل يِّّداَن محمنيد َََّ َصنيل يِّّداَن محمنيد َوعنَيَل لّل سني َ ْْ عنَيَل سني َ ْ َواَبّر ههُمه َصلِّ َوَسنيِِّّ الل

يٌد َمّجيدٌ َواَبَرْكَت عََل س َ  هَك مَحّ يِّّداَن ّإْبَراّهمي ِّف الَْعالَّمنَي ّإن  يِّّداَن ّإْبَراّهمي َوعََل لّل س َ

ههُمه اغّْفْر ّللُْمْسّلّمنَي َوالُْمْسّلَمات َوالُْمْؤّمّننَي َوالُْمْؤّمنَاّت اأْلَْحََاّء ّمْْنُْم َواأْلَْمَوات  الل

ِّْد ّبَدَواّم التهوْ  ههُمه أَي نياَلَمّة َمّلَكنينينَا كنينيباوه ُدويّل ينيڠ َمهَنيا مُ الل ّة َوالسه نيةه َّْق َوالْهَّداينَيّة َوالصِّ لينيا و َّ

ْينين النينيُمْصَطَفِب اّب   رسي ودْو باَندا يڠ دورتوان اڬوڠ ، الُسلَطان َعْبُد هللا ّرعَايَُة ادلِّ

تَّعنْي اّب  املرحوم َشاه اْبنّ    . ُسلَْطان َحاجّ أمَْحَد َشاه النيُمس ْ

َ كنينينيباوه ُدويّل ينينيڠ َمهَنينيا مُ  َّ لينينيا رسي ونينيدْو باَننينيدا راج ورمايسنينيوري اڬنينيوڠ، و َوَكنينيذ

ْ عنَيَل هللا  (Tunku)تُونكو َُْمْونَْة ّإْسَكنَْدّريَْة ّبنّْت النيَمْرُحْوم النينيُمتََولِّ َْنَْة َم حاجه َعزّْيَزْة أَّم

 ُسلَْطان ّإْسَكنَْدْر احلَاج.
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ا اكيم، ايبوابڤ اكيم، قوم لكوارڬ اكيم، وارا اي هللا، اكو امڤونكنهل سااَّل دوس

ومميڤني اكيم دان مسوا قوم مسلمني دان مسلامت يڠ ماس يه هيدوڤ دان يڠ تهل 

اكيم دان رمحتيهل اكيم دڠن  عبادةمنيڠالكن اكيم. اي هللا، اكو ترمياِ مسوا معل 

دري ناارا  ١١-COVIDمو. اي هللا، اكو هيلڠكنهل وابق  مڤونمنو دان اكس يه سايڠأك

د سلوروه دنيا سوواي اكيم داوت مرنوسكن كهيدوون اكيم  َّلين ٢اكيم رسات ناارا

 .س باڬاي خليفهمو د مْو بويم اين

نًَة َوّقنَا عََذاَب النهار. ّعَباَد هللا... نًَة َوِّف اْْلّخَرّة َحس َ نَيا َحس َ هنَا َءاّتنَا ِّف ادلُّ  َرب

ّ الَْحْمدُ  هللُا أَْكََبُ هللُا أَْكََبُ هللاُ   .أَْكََبُ َوَلِّله

 


