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 يڠت سبلوم ملارتابر
 م٢٠٢٠ جولاي١٠ /  ه١٤٤١ ذوالقعده ١٨

ُ بِاللهِ مِْن شُرُْورِ أ   ُ وَنَتُوُْب ِإلَيْهِ، وَنَعُوْذ ُ وَنَْستَغْفِرُه ُ وَنَْستَعِيْنُه هِ، نَحْمَدُه َمْدَ لِل َّ نْفُِسنَا ِإن َّ اْلح

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

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

دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَ  ِ وََسل ِْم عَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ  حْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن.َصل 

كُْم  ِ لَعَل  َّ ِتَْقوَى اللهِ وََطاعَتِه قُوْا اللهَ، ُأْوِصيْكُْم وَنَْفسِْي ب ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِت َّ م َّ أ 

 تُْفلُِحوْنَ.

اَر چ ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ ُ ٱدله َۖ َوََل تَنَس نَِصيَبَك َوٱۡبَتِغ فِيَمآ َءاتَىَٰك ٱَّلله ٱٓأۡلِخَرةَ

َ ََل ُُيِبُّ  ۡرِضِۖ إِنه ٱَّلله
َ
ُ إََِلَۡكَۖ َوََل َتۡبِغ ٱلَۡفَساَد ِِف ٱۡۡل ۡحَسَن ٱَّلله

َ
ٓ أ ۡحِسن َكَما

َ
َۖ َوأ ۡنَيا  ِمَن ٱدلُّ

 چ٧٧ٱلُۡمۡفِسِديَن  

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

 .“ يڠت سبلوم ملارتابر“ڽ. خطبة ڤد هاري اين برتاجوق -لارڠن
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 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
سلام امت منيتيقبرتكن سؤال كسلامتن مأنسي اڤابيلا برهادڤن دڠن سيتواسي يڠ إ

ماسيه لاڬي  ١١-Covidضرتكن. اوسها كيت مموتوسكن رنتاين ڤنولارن ومم
يكن، بوكن برمقصود كيت سوده بيبس  برجالن. والاوڤون باڽق كلوڠڬارن تله دبر

ن سبلوم اين. كيت ماسيه لاڬي ڤرلو أملقساناكن اكتيۏيتي هارين سڤرتي كبياس
مماتوهي ستياڤ ڬاريس ڤندوان دان كتتڤن يڠ تله دتنتوكن. والاوڤون كيت 

دأن سماكين ڤوليه، بوكن برمقصود، وابق ايت سوده تياد، حقيقتڽ، أداڤتي ك
يڠ ترلوڤا دان لالاي  كيت تتڤ ڤرلو بروسڤادا ستياڤ ماس. لومرحڽ، كيت سر

 : ملسو هيلع هللا ىلصدڠن دوا نعمت يڠ بسر اين. سبدا رسول الله 
 

 َ َ نِعْمَت َ اِن مَغْبُوٌن فِيهِم ةُ والفَر ح َّ اِس: الص ِ  .اغُ ا َكثِيرٌ مَِن الن َّ

يڠ دلوڤاكن اوليه كبعدوا كن“ مفهومڽ: ڽقن مأنسي اياله كصيحتن دان امتن يڠ سر
 (حديث رواية البخاري)“ وقتو لاڤڠ.

 
 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،

د نڬارا اين.  ١١-Covidكيت سكارڠ برادا دالم فاسا ڤموليهن دري ڤندميق وابق 
يترن كيت درڤد دالم فاسا اين، كيت سموا برتڠڬوڠجواب ممليهارا ديري دان ڤرسك

. اوسه ترليك دڠن بيلڠن كيس رنده يڠ دچاتتكن ١١-Covidجڠكيتن وابق 
ستياڤ هاري. لڠكه ڤنچڬهن يڠ دسارنكن تتڤ مستي دبوات. ڬاريس ڤندوان 
دان كتتڤن يڠ تله دبوات ماسيه ڤرلو دڤاتوهي. جاڠنله كيت برسيكڤ سمبيل ليوا. 

دڤن سجق درڤد اول لاڬي تله كيت سوده مڽقسيكن بتاڤ ڤارا ڤتوڬس باريسن ها
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منورون دان ترڤوتوس، جادي  ١١-Covidبرتوڠكوس لوموس ممستيكن جڠكيتن 
جاڠنله كيت دڠن موده منچتوسكن سمولا وابق اين دڠن سيكڤ سمبيل ليوا 

 .كيت
 : فرمان الله 

ِۢن َبۡۡيِ يََديۡهِ َوِمۡن َخلۡفِهِۦ َُيَۡفُظونَُهۥ ِمۡن  َِبٰٞت م  ُ َما ََلُۥ ُمَعق  ِ َ ََل ُيَغّي  ِِۗ إِنه ٱَّلله ۡمرِ ٱَّلله
َ
أ

ۥۚ َوَما لَُهم م ِ  ُ بَِقۡوٖم ُسوٗٓءا فَََل َمَرده ََلُ َراَد ٱَّلله
َ
نُفِسِهۡمِۗ ِإَوَذآ أ

َ
واْ َما بِأ ُ ِ ٰ ُيَغّي  ن بَِقۡوٍم َحَّته

 ١١ُدونِهِۦ ِمن َواٍل  

نتي دري تياڤ سأورڠ اد ملائكة ڤنجاڬڽ سيليه برڬ-باڬي تياڤ“مقصودڽ: 
دڠن  )دري سسواتو بها(هادڤنڽ دان دري بلاكڠڽ، يڠ مڠاوس دان منجاڬڽ 

ڤرينته الله. سسوڠڬوهڽ الله تيدق مڠوبه اڤ يڠ اد ڤد سسواتو قوم سهيڠڬ مريك 
مڠوبه اڤ يڠ اد ڤد ديري مريك سنديري. دان اڤابيلا الله مڠهندقي اونتوق 

، مك (سالهن مريك سنديريدسببكن ك)منيمڤاكن كڤد سسواتو قوم بالا بنچان 
ڽ ايت، دان تيدق اد -تياد سسياڤاڤون يڠ داڤت منولق اتاو مناهن اڤ يڠ دتتڤكن

عد الر ةسور)“ ڽ.-سسياڤاڤون يڠ داڤت منولوڠ دان مليندوڠي مريك سلاين درڤد
 (١١ايات 

 
ِ مَِن اْلآيَاِت وَالذ ِكْرِ  اكُْم بِمَا فِيْه ِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِْي وَِإي َّ ُ لِْي وَل َكُْم بِالْقُرْأ  بَارَكَ الله

 َ ْست قُوُْل قَوْلِْي هَذَا وَأ  مِيُْع الْعَلِيْمُ. أ  هُ هُوَ الس َّ َل مِن ِْي وَمِنْكُْم تِلَاوَتَهُ ِإن َّ لهَ غْفِرُ الاْلحَِكيِْم، وَتَقَب َّ
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 ُ ْحيَاءِ مِْنه ِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت اْلأ  َ لِْي وَل َكُْم وَلِسَائِر ْم الْعَظِيْم
ِحيْمُ. هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ ْموَاِت، فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ  وَاْلأ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



  يڠت سبلوم ملارتابر                                                                                            خطبة جمعة                 

5 

 

 خطبة كدوا

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

ْن  شْهَدُ أ  ُ أ  ا ِإلهَ ِإلا َّ الله دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ.وَحْدَهُ لاَ شَرِ  ل َّ شْهَدُ أن َّ َسي ِدَنَا مُحَم َّ  يَْك لَهُ، وَأ 
ا م َّ قُوا اللهَ  أ  ِ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِت َّ مَرَكُْم  َحق َّ تُقَاتِه ْمرٍ عَظِيٍم، أ  مَرَكُْم بِأ  ن َّ اللهَ أ  وَاعْلَمُوا أ 

ِي ِ الْ كَر ْسلِيِم عَلَى نَبِي ِه لَاةِ وَالت َّ ُ تَعَالَى ،مِ بِالص َّ َ َوَمَلَٰٓئَِكَتُهۥ يَُصلُّوَن لََعَ :فَقَاَل الله إِنه ٱَّلله
ِيَن َءاَمُنواْ َصلُّواْ َعلَۡيهِ وََسل ُِمواْ تَۡسلِيًما   َها ٱَّله يُّ

َ
أ ۚ َيَٰٓ ِ   ٥٦ٱنلهِب 

دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ َ وَعَلَى آا بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ يَْت عَلَى َسي دٍ َكمَا َصل َّ ِ دِنَا مُحَم َّ ِل َسي
دٍ وَعَلَى آ ِ دِنَا مُحَم َّ بْرَاهِيْمَ وَبَارِْك عَلَى َسي ِ دِنَا ِإ ِ دِنَا آِل َسي َا بَارَْكَت عَلَى َسي دٍ َكم ِ دِنَا مُحَم َّ ِل َسي

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

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

لَامَةِ مَ  ةِ وَالس َّ ح َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَالص ِ ي ِْد بِدَوَاِم الت َّ هُم َّ أ  ُ الل َّ ليا ولِ كَ نَا ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م
ُ الد ِيْن ال مُْصطَفَى  سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ، السُلطَان عَبْدُ الله رِعَايَة

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

يَةْ بِنِْت ال مَرُْحوْم ال مُتَوَك ِْل عَلَى  (Tunku)تُونكو مِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَرِ يْزَةْ أ  ِ حاجه عَز
َاج.  الله ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح
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 ُ ُ وَرَعَايَاه الَه ُ وَعُم َّ ُ وَقَُضاتَه ُ وَوُزَرَاءَه هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَه مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت  الل َّ
اِحمِينَ .  ْرَحمَ الر َّ  بِرَْحمَتَِك يَا أ 

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

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

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

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

مانن، كسلامتن سرتا ليندوڠيله كامي أيا الله! كورنياكنله كڤد كامي كسجهترأن، ك
 .١١-Covidدرڤد بالا بنچان دان وابق ڤڽاكيت بربهاي خصوصڽ 

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

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

 عِبَادَ اللهِ،
ِۙ َواْْلِْحَساِن ِإَويَتاءِ ذِي الُْقْرََبٰ َوَينََْهٰ َعِن الَْفْحَشاءِ َوالُْمنَكرِ َواْلَ  ُمُر بِالَْعْدِل

ْ
َ يَأ ي ۞إِنه اَّلله ْغِ

ُروَن      (٩٠)يَعُِظُكْم لََعلهُكْم تََذكه
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ِ يَزِدْ  فَاذْكُرُوا َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى نِعَمِه َ الْعَظِيْم ِ يُعْطِكُْم الله لُوهُ مِْن فَْضلِه كُْم، وَاْسأ 
ْكبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.  وَلَذِكْرُ اللهِ أ 

 

 


