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 ند امبڠ كجايأ
 م٢٠٢٠جون  ١٩ /ه١٤٤١شوال  ٢٧

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

عْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ ا ا مُْرِشدًا.وَمِْن َسي ِئَاِت أ   للهُ فَهُوَ 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 وَعَل ِ وََسل ِْم عَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ  ى آلِهِ وََصحْبِهِ 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.
ْو َيْظلِْم نَ  چ ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ

َ
َ َوَمن َيْعَمْل ُسوًءا أ َ ََيِِد اَّللَّ ْفَسُه ُثمَّ يَْسَتْغفِرِ اَّللَّ

 چ(١١٠)َغُفوًرا رَِّحيًما  

 

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

 .“ ند امبڠ كجايأ“ ڽ. خطبة ڤد هاري اين برتاجوق-لارڠن
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 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
ن ديري دري ڽ اونتوق سنتياس برتوبة باڬي مڽوچيك-ممرينتهكن همبا الله 

-. حاصيل درڤد توبة يڠ برسوڠڬوهعصيتنلڤأن، كظاليمن دان كمأسڬالا دوسا، ك
يكوتي دڠن ديسيڤلين يڠ برتروسن، إ ، دسوڠڬوه دان مناجات كڤد الله 

ك حضرة الله  ءمسئله يڠ تيمبول. كيت بردعايكن سڬالا اكن ممبنتو كيت مڽلسا
اين، كيت اكن  ١٩-COVIDمودهن د اخير جهاد كيت ملاوان -، موده

يكن كمناڠن، كصيحتن دان كسلامتن درڤد وابق ڤڽاكيت اين. الله   دبر
 :برفرمان

اًرا   ِْدَراًرا   (١٠)َفُقلُْت اْسَتْغفُِروا َربَُّكْم إِنَُّه ََكَن َغفَّ َماَء َعلَيُْكم م   (١١)يُرِْسِل السَّ
نَْهاًرا  

َ
ْمَواٍل َوَبننَِي َوَيْجَعل لَُّكْم َجنَّاٍت َوَيْجَعل لَُّكْم أ

َ
ا لَُكْم ََل  (١٢)َوُيْمِدْدُكم بِأ مَّ

ِ َوقَاًرا      (١٣)تَرُْجوَن َّلِلَّ
 

: `موهونكنله امڤون كڤد توهن (كڤد مريك)سهيڠڬ اكو بركات “مقصودڽ: 
، دي (سكيراڽ كامو بربوات دمكين)كامو، سسوڠڬوهڽ اداله دي مها ڤڠامڤون. 

چوره، كڤد كامو; دان دي اكن ممبري -اكن مڠهانتركن هوجن لبت منچوره
ڤينق; دان دي اكن مڠاداكن باڬي -كڤد كامو دڠن باڽقڽ هرتا ككايأن سرتا انق

يڠ مڠالير د )ي سوڠا-كبون تانمن، سرتا مڠاداكن باڬي كامو سوڠاي-كامو كبون
“. (ڽ-دان ككواسأن). مڠاڤ كامو بركادأن تيدق مڠهرڬاي كبسرن الله (دالمڽ

 (١١-١٠نوح ايات  ةسور)
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 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
سرتا تتڤكن  اوليه ايت، تروسكن ايستيغفر دان دكتكن ديري كڤد الله 

ديسيڤلين كنديري دڠن منجاڬ كبرسيهن دان منوروتي سڬالا ڬاريس ڤندوان يڠ 
 .ڤكن، نسچاي كيت اكن برجاي. كيت د امبڠ كجايأنتله دتت

 : فرمان الله 
يَُّه الُْمْؤِمُنوَن لََعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن  

َ
ِ ََجِيًعا أ  (٣١)َوتُوُبوا إََِل اَّللَّ

اورڠ يڠ برايمان، -دان برتوبتله كامو سكالين كڤد الله، واهاي اورڠ“…مقصودڽ: 
 (١١ايات  رالنو ةسور)“ سوڤاي كامو برجاي.

 

 ْ ُ لِْي وَل َكُْم بِال ِ مَِن اْلآيَاِت وَالذ ِكْرِ بَارَكَ الله اكُْم بِمَا فِيْه ِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِْي وَِإي َّ قُرْأ 
 َ ْست قُوُْل قَوْلِْي هَذَا وَأ  مِيُْع الْعَلِيْمُ. أ  هُ هُوَ الس َّ َل مِن ِْي وَمِنْكُْم تِلَاوَتَهُ ِإن َّ غْفِرُ اللهَ اْلحَِكيِْم، وَتَقَب َّ

 ِ َ لِْي وَل َكُْم وَل ْحيَاءِ مِْنهُْم الْعَظِيْم ِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت اْلأ  سَائِر
ِحيْمُ. هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ ْموَاِت، فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ  وَاْلأ 
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 خطبة كدوا

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

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

 ِ ْسلِيِم عَلَى نَبِي ِه لَاةِ وَالت َّ ِيمِ  بِالص َّ إِنَّ     چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ:فَقَاَل اللهُ تَعَالَى ،الْ كَر
 َ ِيَن َءاَمُنواْ َللُّواْ َعلَِيهِ وََسل ُِمواْ سَِسلِيًماٱَّللَّ ََّ َها ٱ يُّ

َ
ي ي َِٰٓ ِ   ٥٦   َوَمَِٰٓكَِتَتُهي يَُللُّوَن ىََلَ ٱََِّّّي 

دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ َ آا بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ يَْت عَلَى َسي دٍ َكمَا َصل َّ ِ دِنَا مُحَم َّ وَعَلَى  ِ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  ِيْنَ ِإن ََّك حَمِيْدٌ َمجِيْدٌ.آِإ َم بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال ِ دِنَا ِإ  ِل َسي
اِشدِيَن وَ  ُلُفَاءِ الر َّ هُم َّ عَِن اْلخ ةِ وَاْرَض الل َّ ْجمَعِينَ،  عَْن بَقِي َّ حَابَةِ أ  ابِعِينَ وَتَابِعِي الص َّ وَعَِن الت َّ

ابِعِينَ  ا الت َّ كْرَمِينَ  وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض عَن َّ كْرَمَ اْلأ   .مَعَهُْم يَا أ 
هُم َّ  ْ  الل َّ ُ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ وَال ْ م ْ ْسلِمَاِت وَال ْحيَاءِ مِْنهُْم وَالْ مُؤْمِنَاِت الْ مُؤْمِنِينَ وَال ْموَاِت.أ   أ 

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

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

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

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

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

هُم َّ  َلل َّ اإِ ا ِنَا ُنحُورِ  فِي َنجْعَلُكَ  ن َّ عْدَائ هُم َّ  مِنْ  وَنَعُوذُبِكَ  أ  َلل َّ  فَر ِقْ وَ  شَمْلَهُمْ  بَد ِدْ  شُرُورِهِْم، ا
قْدَامَهُْم، وََسل ِْط  وَزَلْزِلْ  كَلِمَتَهُمْ  وََشت ِتْ  جَمْعَهُمْ  ُ  يَا كِلَابِكَ  مِنْ  كَلْبًا عَلَْيهِمْ  أ  ار  يَا قَه َّ

 ُ ار هُم َّ  يَا الله! مُنْتَقِْم، يَا الله! يَا َجب َّ َلل َّ َابِ  مُنْزِلَ  يَا يَا الله! ا حَابِ  مُجْرِيَ  وَيَا الْكِت  الس َّ
 عَلَْيهِمْ  هْزِْمهُْم! وَانْصُرْنَاإِ هْزِْمهُْم!إِ هْزِْمهُْم!إِاْلاَْحزَاِب،  مَ هَازِ  وَيَا

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

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

يكنله ڤرليندوڠن، كسلامتن دان كسجهترأن كڤد ڤندودوق ڤلسطين  يڠ يا الله! بر
 .دتينداس دان دأنياي

مانن، كسلامتن سرتا ليندوڠيله كامي أيا الله! كورنياكنله كڤد كامي كسجهترأن، ك
 .١٩-Covidدرڤد بالا بنچان دان وابق ڤڽاكيت بربهاي خصوصڽ 
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يكن صلاة -يا الله! جاديكنله كامي دان كتورونن كامي اورڠ اورڠ يڠ استقامه مندير
مو جوا يا الله، تمڤت كامي مڠادو دان -ڽ كڤدسچارا برجماعه. سسوڠڬوهڽ ها

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

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

ْ
َ يَأ ي ۞إِنَّ اَّللَّ ْغِ

ُروَن      (٩٠)يَعُِظُكْم لََعلَُّكْم تََذكَّ
ُ  فَاذْكُرُوا َ يَذْك َ الْعَظِيْم ِ يُعْطِكُْم الله لُوهُ مِْن فَْضلِه ِ يَزِْدكُْم، وَاْسأ  رْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى نِعَمِه

ْكبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.  وَلَذِكْرُ اللهِ أ 
 

 


