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تداتا اندا ماس دڤن كي   
 )٢٠٢٠نچي ڤندودوق دان ڤرومهن مليسيا اب(

 م٢٠٢٠ جولاي٧١ /  ه١٤٤١ ذوالقعده ٥٢
ِ مِْن شُرُْورِ  ُ بِالله ُ وَنَتُوُْب ِإلَيْهِ، وَنَعُوْذ ُ وَنَْستَغْفِرُه ُ وَنَْستَعِيْنُه هِ، نَحْمَدُه َمْدَ لِل َّ َأنْفُِسنَا  ِإن َّ اْلح

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

 َ ُ وَرَُسوْلُه، ا دًا عَبْدُه ُ َأن َّ مُحَم َّ يَْك لَهُ، وََأشْهَد ُ لَا شَرِ ُ وَحْدَه ا الله َ ِإل َّ ا ِإلَه ُ َأْن ل َّ هُم َّ َأشْهَد لل َّ

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

كُْم  ِ لَعَل  َّ ِ وََطاعَتِه ِتَْقوَى الله قُوْا اللهَ، ُأْوِصيْكُْم وَنَْفسِْي ب َ اللهِ، اِت َّ ا بَعْدُ، فَيَا عِبَاد َأم َّ

 نَ.تُْفلُِحوْ 

ْ ِمنُكۡم  چ ڃ ڃ ڃ چ چٹ ٹ  ِيَن َظلَُموا ْ فِۡتَنٗة َّلَّ تُِصيََبَّ ٱَّلَّ ُقوا َوٱتَّ

َ َشِديُد ٱلۡعَِقاِب   نَّ ٱَّللَّ
َ
ۖٗ َوٱۡعلَُمٓواْ أ ٗة     چ٢٥َخآصَّ
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 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
ينته برتقوىله كڤد الله  ڽ دان منجاوهي سڬالا -دڠن ملقساناكن سڬالا ڤر

 .“ تداتا اندا ماس دڤن كي“ڽ. خطبة ڤد هاري اين برتاجوق -لارڠن
 

 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
كران سجق كبلاكڠن اين، نڬارا كيت سماكين ڤوليه كيت برشكور كڤد الله 

دأن اين بلوم أيڠت، بهاوا كإ . نامون، هاروس د١١-covidدري ڤندميق وابق 
ڽاءي تڠڬوڠجواب يڠ بسر دالم اوسها  ترجامين سڤنوهڽ. كيت سموا ماسيه ممڤو

ري دان مماتوهي ڤروسيدور ممرڠي ڤندميق ايت دڠن ممڤرتيڠكتكن كاولن كندي
ينته كاولن ڤرڬرقن ڤموليهن  (SOP) اوڤراسي ستندرد  . سباڬاي اومت (PKPP)ڤر

سلام، كيت ڤرلو برمحاسبة دڠن مصيبة يڠ برلاكو ڤد هاري اين. دالم ڤد كيت إ
يس ڤندوان دان ڤروسيدور ستندرد يڠ دتتڤكن، كيت جوڬ  مماتوهي ستياڤ ڬار

باءيقي بوڠن كيت دڠن الله  جاڠن لوڤا اونتوق ممڤر . ايتله انتارا كونچي هو
يڠ كيت ابايكن دالم مڠهادڤي سسواتو مصيبة اتاو اوجين  .اوتام يڠ سر

 :برفرمان الله 

ۡرَن   َمۡرنَا ُمۡۡتَفِيَها َفَفَسُقواْ فِيَها فََحقَّ َعلَۡيَها ٱۡلَقۡوُل فََدمَّ
َ
ن نُّۡهلَِك قَۡريًَة أ

َ
َرۡدنَآ أ

َ
 ١٦َها تَۡدِمرٗيا  ِإَوَذآ أ

دان اڤابيلا سمڤأي تيمڤوه كامي هندق ممبيناساكن ڤندودوق سسبواه “مقصودڽ: 
ينتهكن  رڠ يڠ ملمڤاو دڠن كميواهن د انتارا او-اورڠ (لبيه دهولو)نڬري، كامي ڤر

يك  يك مندرحكا دان ملاكوكن معصية ڤدڽ; مك (سوڤاي طاعة)مر ، لالو مر
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“ هنچورڽ.-ساكن، لالو كامي مڠهنچوركنڽ سهانچورابرحقله نڬري ايت دبين
 (١١ايات  ءسراإال ةسور)
 

 ،سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله
به دان كموڠكرن يڠ برلل عصيتنسدرله بهاوا كم واسا سڤرتي زنا، ڤچه أمانه، مڠو

چيڤتأن الله يڠ اد ڤد ديري، منيڤو دالم تيمبڠن، مينوم ارق، انق يڠ درهاك كڤد 
لاين لاڬي هاڽ اكن مڠونداڠ مورك دان بالا بنچان دري الله -ايبو باڤ دان لاين

-دوسا ترسبوت تيدق انصاف دان برمڬه-. اڤاته لاڬي سكيراڽ ڤلاكو دوسا 
 :برسبدا ملسو هيلع هللا ىلصمڬه ملاكوكن معصية. رسول الله 

 

يك ملاكوكنڽ “مفهومڽ:  تيدكله مونچول كجاهتن ڤد سسبواه قوم سهيڠڬالاه مر
يك وابق تاون سرتا ير تراڠن ملاءينكن اكن م-سچارا ترڠ بق دالم كالڠن مر

يك.-ڤڽاكيت “ ڤڽاكيت يڠ تيدق ڤرنه مونچول دالم كالڠن ڬينراسي سبلوم مر
 (ن ماجهحديث رواية اب)
 

يڠاتن بهاوا بالا يڠ دتورونكن اوليه الله  ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله  يكن ڤر  جوڬ اد ممبر
يك  ايت توروت اكن منيمڤا سلوروه اومت مأنسي والاوڤون اد دالم كالڠن مر

 .اورڠ يڠ صالح-ترسبوت اورڠ
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 :برسبدا ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله 

اڤابيلا مونچولڽ كجاهتن د اتس موك بومي مك الله اكن منورونكن “مفهومڽ: 
برتاڽ: سكاليڤون دالم  (ام سلامه)ڽ كڤد سلوروه ڤندودوق بومي. اكو -عذاب

يك اد اورڠ صالح؟ مك رسول الله  منجواب: يا، مسكيڤون دالم  ملسو هيلع هللا ىلصكالڠن مر
يك دتيمڤا سڤرتيمان يڠ دتيم يك اد اورڠ صالح. مر ڤا اوليه اورڠ راماي كالڠن مر

يك كمبالي كڤد رحمة الله.كمو  (حديث رواية الطبرانى)“دين مر
 

يله كيت سام ينته الله -مار بتول كن ديري كيت دڠن ملقساناكن سڬالا ڤر سام ممڤر
بتله كڤد الله -دان منجاوهي لارڠن  بة. -دڠن سبنر ڽ. برتو بنر تو

اتس سڬالا دوسا يڠ تله كيت لاكوكن. اوسه  موهونله امڤون كڤد الله 
يله جوڬ كيت برسام بڠڬ دڠن معصية يڠ دلاكوكن. مار مارهكن عسام مڠ-بر

 مسجد. كيت تتڤ تروسكن بردعا دان برمناجات كڤد الله -سمولا مسجد
 .اكن لڽڤ سلوروهڽ ١١-covidاڬر وابق 

 
 ،تي اللهاونتوق معلومن سيدڠ جماعه يڠ درحم

جوڬ، يڠ اكن دلقسانكن دالم  ٢٠٢٠نچي ڤندودوق دان ڤرومهن اسمڤنا هاري ب
جولاي هيڠڬ  ٧نچ ين دالم تالين برمولا ڤد ااتاو ب e-censusدوا فاسا دڠن قاعده 

، دان فاسا كدوا يڠ مڠڬوناكن قاعده تموراماه سچارا برسموك ٢٠٢٠سيڤتيمبر  ٠٠
بر هيڠڬ  ٧ڤد  بر  ٢٠اوكتو يله ساما ٢٠٢٠اوكتو يكن -ين، مار سام كيت ممبر
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نچي دري جابتن ڤراڠكأن مليسيا سباڬاي اڤمب-نچياكرجاسام سڤنوهڽ كڤد ڤمب
نچي ڤندودوق دان ڤرومهن اساتو تڠڬوڠجواب كيت كڤد نڬارا باڬي ملنچركن ب

٢٠٢٠. 
 :فرمان الله سبحان وتعالى

ُ مَثَل   چ ه يَة  ا وَضَرََب ٱلل َّ ۡ ة   كَانَۡت ءَامِنَة   قَر ن َّ ۡطمَئ ِ ِ مَكَان  ا م ِن يَأۡتِيهَا رِۡزقُهَا رَغَد   م ُّ  كُل 
هُ لِبَاَس ٱۡلجُوِع وَٱۡلخَوِۡف بِمَا كَانُواْ يَۡصنَعُونَ  هِ فََأذََٰقَهَا ٱلل َّ  چ ١١٢ فََكفَرَۡت بَِأنۡعُِم ٱلل َّ

 
بوڠ دڠن حال قوم يڠ كوفور ايڠكر)دان “مقصودڽ:  يك (برهو ن ساتو الله ممبر

چونتوه: سبواه نڬري يڠ امان داماي دان تنترام، يڠ دداتڠي رزقيڽ يڠ ميواه دري 
نعمت الله ايت، مك -تياڤ تمڤت، كمودين ڤندودوقڽ كوفور اكن نعمت-تياڤ

يڠ مليڤوتي كسلوروهنڽ دسببكن اڤ يڠ  تنكواالله مراساكنڽ كلاڤرن دان كت
يك تله لاكوكن.  (١١٢ل ايات حالن ةسور)“ مر

 
 َ ِ مَِن اْلآيَاِت و اكُْم بِمَا فِيْه ُ لِْي وَل َكُْم بِالْقُرَْأِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِْي وَِإي َّ َ الله الذ ِكْرِ بَارَك

 َ مِيُْع الْعَلِيْمُ. َأقُوُْل قَوْلِْي هَذَا وََأْست هُ هُوَ الس َّ َل مِن ِْي وَمِنْكُْم تِلَاوَتَهُ ِإن َّ غْفِرُ اللهَ اْلحَِكيِْم، وَتَقَب َّ

ِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت ا َ لِْي وَل َكُْم وَلِسَائِر ِ مِْنهُْم الْعَظِيْم ْلَأْحيَاء

ِحيْمُ. هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ  وَاْلَأْموَاِت، فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ
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 خطبة كدوا

 ِ ه ُ لِل َّ َمْد ِينَ  اَْلح َم دِ رَب ِ الْعَال َ َسي ِدِنَا مُحَم َّ ُ عَلى لَام ُ وَالس َّ لَاة بِي ِ اْلَأمِينِ، وَعَلَى آلِهِ  نِ ، وَالص َّ الن َّ
يَن وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِن. اهِرِ  وََأْصحَابِهِ الط َّ

ُ َأشْهَدُ َأْن  ا ِإلهَ ِإلا َّ الله دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ. ل َّ يَْك لَهُ، وََأشْهَدُ أن َّ َسي ِدَنَا مُحَم َّ  وَحْدَهُ لاَ شَرِ
ا قُوا اللهَ بَعْ  َأم َّ ِ دُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِت َّ وَاعْلَمُوا َأن َّ اللهَ َأمَرَكُْم بَِأْمرٍ عَظِيٍم، َأمَرَكُْم  َحق َّ تُقَاتِه

ِيمِ  ِ الْ كَر ْسلِيِم عَلَى نَبِي ِه ِ وَالت َّ لَاة ُ تَعَالَى ،بِالص َّ َ َوَمَلَٰٓئَِكَتُهۥ يَُصلُّوَن لََعَ :فَقَاَل الله إِنَّ ٱَّللَّ
ِيَن َءاَمُنواْ َصلُّواْ َعلَۡيهِ وََسلُِِمواْ تَۡسلِيًما   َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ ِّۚ َيَٰٓ ِ   ٥٦ٱنلَِّبِ

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

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  َك حَمِيْدٌ َمجِيْدٌ.آِإ ِيْنَ ِإن َّ َم بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال ِ دِنَا ِإ  ِل َسي
 َ اِشدِيَن و ُلُفَاءِ الر َّ هُم َّ عَِن اْلخ ِ  عَنْ وَاْرَض الل َّ ة حَابَةِ َأْجمَعِينَ،  بَقِي َّ ابِعِينَ وَتَابِعِي الص َّ وَعَِن الت َّ

ابِعِينَ  ا الت َّ  .مَعَهُْم يَا َأكْرَمَ اْلَأكْرَمِينَ  وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض عَن َّ
هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ وَالْمُْسلِمَاِت   وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاِت اْلَأْحيَاءِ مِْنهُْم وَاْلَأْموَاِت.الل َّ

 ُ لَامَةِ مَلِ كَ نَا ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م ةِ وَالس َّ ح َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَالص ِ هُم َّ َأي ِْد بِدَوَاِم الت َّ ليا والل َّ
ُ الد ِيْن ال مُْصطَفَى سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ، السُلطَان عَبْدُ الله رِ  عَايَة

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

يَةْ بِنِْت ال مَرُْحوْم ال مُتَوَك ِْل عَلَى  (Tunku)تُونكو يْزَةْ َأمِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَرِ ِ حاجه عَز
َاج.  الله ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح
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َ الْمُؤْمِنَاِت  ُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ و ُ وَرَعَايَاه الَه ُ وَعُم َّ ُ وَقَُضاتَه ُ وَوُزَرَاءَه هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَه الل َّ
 ِ اِحمِينَ . ب  رَْحمَتَِك يَا َأْرَحمَ الر َّ

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

 َ َ وَالْمُْسلِمِيْنَ ، وَد هُم َّ َأعِز َّ اْلِإْسلَام َ الد ِيَن، الل َّ َ الد ِيِن وانْصُرْ مَْن نَصَر َ َأعْدَاء م ِْر َأعْدَاءَك
وَاخْذُْل مَْن خَذََل الْمُْسلِمِيْنَ، وََأعِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن.

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

ُنُوِن، وَاْلجُذَاِم، وَمِْن َسي ِِئ اْلَأْسقَا ُ بَِك مَِن البَرَِص، وَاْلج ا نَعُوذ هُم َّ ِإن َّ ِم، يَا قَدِيْرٍ. الل َّ
اِحمِيْنَ.  َأْرَحمَ الر َّ

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

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

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

 عِبَادَ اللهِ،
ِۙ َواْْلِْحَساِن ِإَويَتاءِ ذِي الُْقْرََب   ُمُر بِالَْعْدِل

ْ
َ يَأ ِۚ ۞إِنَّ اَّللَّ َوَينََْه  َعِن الَْفْحَشاءِ َوالُْمنَكرِ َواْْلَْغِ

ُروَن      (٩٠)يَعُِظُكْم لََعلَُّكْم تََذكَّ
ِ يُعْطِكُْم  فَاذْكُرُوا ُ مِْن فَْضلِه ِ يَزِْدكُْم، وَاْسَألُوه ُ عَلَى نِعَمِه َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوه َ الْعَظِيْم الله

 يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.وَلَذِكْرُ اللهِ َأْكبَرُ، وَاللهُ 


