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  عمارهكن مسجد
 م٢٠٢٠جون  ٦٢ /ه١٤٤١ ذوالقعدة ٥

 
ّ هِ مِْن شُرُْورِ أ   ُ بِالل ُ وَنَتُوُْب ِإلَيْهِ، وَنَعُوْذ ُ وَنَْستَغْفِرُه ُ وَنَْستَعِيْنُه هِ، نَحْمَدُه َّّ َمْدَ لِل نْفُِسنَا ِإّنَّ اْلح

ّ هُ فَهُوَ الْمُْهتَدِ وَمَْن يُْضلِْل فَلَنْ  عْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ الل ا مُْرِشدًا. وَمِْن َسيِّئَاِت أ  ًّّ  َتجِدَ لَهُ وَلِي
 ُ ه َّّ َلل ُ وَرَُسوْلُه، ا دًا عَبْدُه َّّ ّنَّ مُحَم شْهَدُ أ  يَْك لَهُ، وَأ  ُ لَا شَرِ ّ هُ وَحْدَه ا الل َ ِإلَّّ ا ِإلَه ْن لَّّ شْهَدُ أ  ّمَّ أ 

دٍ وَعَلَى آلِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ  َّّ  ِإلَى يَوِْم الدِّيِْن.َصّلِ وََسلِّْم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَم
كُْم  ِ لَعَلّ َّ ّ هِ وََطاعَتِه ِتَْقوَى الل ّ هَ، ُأْوِصيْكُْم وَنَْفسِْي ب قُوْا الل َّّ ّ هِ، اِت ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل مَّّ أ 

 تُْفلُِحوْنَ.
قَاَم  چ ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ

َ
ِ َوٱۡۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوأ ٌَ بِٱَّللَّ ٌۡ َءاَي ِ َي ُر َيَسَِٰجَد ٱَّللَّ ًُ ا َيۡػ ًَ إِنَّ

  ٌَ ۡهَتِدي ًُ ۡ ٌَ ٱل ن يَُكوٍُواْ ِي
َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
َۖ َفَػََسٰٓ أ َ ةَ َولَۡى ََيَۡش إَِّلَّ ٱَّللَّ َلوَٰ َة َوَءاََت ٱلزَّ وَوَٰ  لتوبةا   چ١٨ٱلصَّ

 

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

 ."مسجد عمارهكن" ڽ. خطبة ڤد هاري اين برتاجوق-لارڠن
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 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الل  ه،
ّ ه كڤد برشكور كيت  داڤت تيدق كيت لاما سكين ستله كران  الل

 اين لياوم يڠ مسجد كمبالي ممعموركن داڤت كيت اخيرڽ مسجد، مارهكنعمڠ
 اونتوق مريندوي ڤستي هاتيڽ برايمان يڠ اورڠ-اورڠ. برجماعه صلاة منونايكن دڠن

 يڠ اورڠ-اورڠ تندا سباڬاي دان مسجد د برعباده دان برجماعه صلاة حاضر
 اڤابيلا بسر امت يڠ رحمة سواتو. مسجد دڠن ترڤاوت سنتياس هاتيڽ برايمان،

 د بسر ساڠت يڠ ڤرانن مميليقي مسجد. اين لياوم يڠ مسجد د برعباده داڤت كيت
 ترسوهور ڤندعوه دان علماء سأورڠ ،كشْ كِ عبدالحميد الشيخ. اسلام اومت سيسي

 جنتوڠ اداله مسجد" برمقصود، يڠ )الْمُْجتَمَع قَلْبُ  اَلْمَْسِجدُ ( مڠوڠكڤكن ڤرنه
يله. "مشاركت  دالم دان مسجد-مسجد كمبالي مارهكنعمڠ سام-برسام كيت مار

 ستياڤ د دتتڤكن تله يڠ ڤروسيدور دان ڤندوان ڬاريس مماتوهي سام يڠ ماس
 .مسجد

 

ّ ه رسول ّ ه عليه وسلمص الل  :برسبدا ڤرنه لى الل
 

ْيُتىُ  إَِذا
َ
ْسِجدَ  َيْػَتادُ  الرَُّجَن  َرأ ًَ ْ انِ  َلُ  فَاْصَهُدوا ال ًَ ي  بِاْْلِ

 مك مسجد، ك ڤرڬي سنتياس يڠ سساورڠ مليهت سكالين كامو اڤابيلا " :مفهومڽ
 (احمد دان ماجه ابن الترمذي، رواية حديث) ".اونتوقڽ كايمانن سايكنله ڤرساك

 

ّ ه رسول ّ ه عليه وسلمص الل  د برجماعه صلاة كلبيهن تنتڠ مڽاتاكن ڤرنه جوڬ لى الل
ّ ه عليه وسلمص بڬيندا. مسجد  :برسبدا لى الل
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 الِل، فَ َراِئضِ  ِمن َفرِيَضة   لِيَ ْقِضيَ  اللِ  بُ ُيوتِ  ِمن بَ ْيت   إَل  َمَشى ُثَّ  بَ ْيِتِه، يف َتَطهَّرَ  َمن
 َدَرَجة   تَ ْرَفعُ  َواْْلُْخَرى َخِطيَئة ، ََتُط   إْحَداُُها َخْطَوتَاهُ  َكاَنتْ 

 دري ساتو ساله ك منوجو برجالن كمودين رومهڽ د برسوچي يڠ سسياڤ" :مفهومڽ
ّ ه رومه-رومه ّ ه، اوليه دفرضوكن تله يڠ صلاة منونايكن اونتوق (مسجد) الل  مك الل
 لاين يڠ دان دوسا مڠهاڤوسكن وڽسات ساله ايت كاكيڽ لڠكهن دوا-كدوا

 (يهلع قفتم) ".درجت مڠڠكت
 

 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الل  ه،
 مارهكنعمڠ دكاتاكن هاڽ سساورڠ بهاوا مڽاتاكن اد بيرال ك التفسير كتاب دالم

 اد يڠ ڤلواڠ ڬوناكنله جوسترو، .مسجد ك قليا برولڠ كرڤ دي سكيراڽ مسجد
 ليما برجماعه سچارا صلاة ملقساناكن دڠن مسجد مارهكنعمڠ كيت اونتوق اين

ّ ه كڤد بردعا دان برمناجات القرءان، ممباچ برذيكير، وقتو،  مودهن-موده.  الل
ّ ه ايت اوسها-اوسها دڠن  دان كيت دوسا سڬالا مڠمڤونكن اكن  الل

يله. كيت دعا ممڤركنن  مموهون دان برمناجات تروس سام-برسام كيت جوڬ مار
ّ ه كڤد  سلوروه د دان كيت نڬارا د ١1-وۏيدك وابق ملڽڤكن سوڤاي  الل

 .دنيا
 

 َ هُّمَّ ا َّّ ا اصْرِْف  لل َّّ َ  عَن َ  الْبَلَاء َبَاء َّّكَ  وَالْو ٌ  شَْيءٍ  كُلِّ  عَلَى ِإن  قَدِيْر
 

ّ ه   : فرمان الل
ۥ يَُسّبُِح َلُۥ فِيَها بِٱهُۡغُدّوِ َوٱٓأۡلَصاِل   ُُ ًُ ن تُۡرَفَع َوُيۡذَلَر فِيَها ٱۡس

َ
ُ أ ذَِن ٱَّللَّ

َ
 ٣٦ِِف ُبُيوٍت أ
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ّ ه ڤتونجوق هدايه نور)“مقصودڽ:   د (سكالي تراوتما ڽڽات دڠن برسينر ايت الل
ّ ه اوليه ينتهكندڤر  يڠ مسجد-مسجد  دسبوت دان كادأنڽ لياكنودم سوڤاي الل

ّ ه نام دڤرايڠت سرتا  مموجي دان منسوچي عبادت دكرجكن جوڬ سيتو د :ڤدڽ الل
ّ ه  (٣٦ ايات النور سوره).“ ڤتڠ دان ڤاڬي وقتو ڤد الل
 

ِ مَِن اْلآيَاِت وَالذِّكْرِ  اكُْم بِمَا فِيْه ِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِْي وَِإيَّّ ُ لِْي وَل َكُْم بِالْقُرْأ  ّ ه بَارَكَ الل
 َّّ ّ هَ اْلحَِكيِْم، وَتَقَب ْستَغْفِرُ الل قُوُْل قَوْلِْي هَذَا وَأ  مِيُْع الْعَلِيْمُ. أ  هُ هُوَ الّسَّ َّّ َل مِنِّْي وَمِنْكُْم تِلَاوَتَهُ ِإن

 ُ ْحيَاءِ مِْنه ِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت اْلأ  َ لِْي وَل َكُْم وَلِسَائِر ْم الْعَظِيْم
 َ ْمو ِحيْمُ.وَاْلأ  َّّ هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّّ  اِت، فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن
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 خطبة كدوا

 ِ ه َّّ َمْدُ لِل ِينَ  اَْلح َم دِ رَّبِ الْعَال َّّ لَامُ عَلىَ َسيِّدِنَا مُحَم ُ وَالّسَّ لَاة مِينِ، وَعَلَى آلِهِ  نِ ، وَالّصَّ بِيِّ اْلأ  َّّ الن
يَن وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الدِّيِن. اهِرِ ْصحَابِهِ الّطَّ  وَأ 

ْن  شْهَدُ أ  ُ أ  ّ ه َّّ الل ا ِإلهَ ِإلا دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ. لَّّ َّّ شْهَدُ أّنَّ َسيِّدَنَا مُحَم يَْك لَهُ، وَأ   وَحْدَهُ لاَ شَرِ
ا مَّّ ّ هَ  أ  قُوا الل َّّ ّ هِ، اِت ِ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل مَرَكُْم  َحّقَّ تُقَاتِه ْمرٍ عَظِيٍم، أ  مَرَكُْم بِأ  ّ هَ أ  ّنَّ الل وَاعْلَمُوا أ 

ِيمِ  ْسلِيِم عَلَى نَبِيِّهِ الْ كَر َّّ لَاةِ وَالت ّ هُ تَعَالَى ،بِالّصَّ َ     چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ :فَقَاَل الل إِنَّ ٱَّللَّ
ا   ًً واْ تَۡسوِي ًُ ِ َُواْ َصوُّواْ َغوَۡيُِ وََسوّ ٌَ َءاَي ِي َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ ِّۚ َيٰٓ ِ ۥ يَُصوُّوَن لََعَ ٱنلَِّبّ ُُ   ٥٦َوَيَلٰٓئَِمَت

دٍ وَعَلَى  َّّ هُّمَّ َصِلّ عَلَى َسيِّدِنَا مُحَم َّّ َلل َ آا َ وَع بْرَاهِيْم يَْت عَلَى َسيِّدِنَا ِإ َّّ دٍ َكمَا َصل َّّ لَى ِل َسيِّدِنَا مُحَم
دٍ وَعَلَى آ َّّ بْرَاهِيْمَ وَبَارِْك عَلَى َسيِّدِنَا مُحَم َا بَارَْكَت عَلَى َسيِّدِنَا آِل َسيِّدِنَا ِإ دٍ َكم َّّ ِل َسيِّدِنَا مُحَم

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  ََّّك حَمِيْدٌ َمجِيْدٌ.آِإ ِيْنَ ِإن َم بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال  ِل َسيِّدِنَا ِإ
هُّمَّ عَنِ  َّّ اِشدِيَن وَ  وَاْرَض الل َّّ ُلُفَاءِ الر ةِ اْلخ َّّ ْجمَعِينَ،  عَْن بَقِي حَابَةِ أ  ابِعِينَ وَتَابِعِي الّصَّ َّّ وَعَِن الت

ابِعِينَ  َّّ ا الت َّّ كْرَمِينَ  وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الدِّيِْن وَاْرَض عَن كْرَمَ اْلأ   .مَعَهُْم يَا أ 
هُّمَّ اْغفِرْ  َّّ ْموَاِت.الل ْحيَاءِ مِْنهُْم وَاْلأ   لِلْمُْسلِمِينَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاِت اْلأ 

 ُ لَامَةِ مَلِ كَ نَا ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م ةِ وَالّسَّ حَّّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَالّصِ َّّ يِّْد بِدَوَاِم الت هُّمَّ أ  َّّ ليا والل
ُ الدِّيْن ال مُْصطَفَى سري ڤدوك بڬيندا يڠ  ّ ه رِعَايَة دڤرتوان اڬوڠ ، السُلطَان عَبْدُ الل

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

مِ  (Tunku)تُونكو يْزَةْ أ  ِ يَةْ بِنِْت ال مَرُْحوْم ال مُتَوَكِّْل عَلَى حاجه عَز يْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَرِ
َاج. ّ ه ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح  الل
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ُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت  ُ وَرَعَايَاه الَه َّّ ُ وَعُم ُ وَقَُضاتَه ُ وَوُزَرَاءَه هُّمَّ اْحفَْظ عُلَمَاءَه َّّ الل
ْرحَ  اِحمِينَ . بِرَْحمَتَِك يَا أ  َّّ  مَ الر

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

عْدَاءَكَ أ   عِّزَّ اْلِإْسلَامَ وَالْمُْسلِمِيْنَ ، وَدَمِّْر أ  هُّمَّ أ  َّّ َ الدِّيَن، الل عْدَاءَ الدِّيِن وانْصُرْ مَْن نَصَر
عِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الدِّيِْن.  وَاخْذُْل مَْن خَذََل الْمُْسلِمِيْنَ، وَأ 

َ وَالْمِحََن وَالْفِتَنَ، مَا َظهَ  َباَءَ وَالْفَْحشَاءَ وَالْمُنْكَر َ وَالْو ا الْبَلَاءَ وَالْغَلاَء َّّ هُّمَّ اْدفَْع عَن َّّ رَ مِْنهَا الل
َلَدِنَا هَذَا ََّّك عَلَى كُّلِ شَْيءٍ  وَمَا بَطََن، مِْن ب ةً، ِإن ُلْدَاِن اْلمُْسلِمِيْنَ عَامَّّ ةً، وَمِْن ب خَاّصَّ

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

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

ّ ه! جاديكنله كامي دان كتورونن كامي اورڠ يك-يا الل ن صلاة اورڠ يڠ استقامه مندير
ّ ه، تمڤت كامي مڠادو دان -سچارا برجماعه. سسوڠڬوهڽ هاڽ كڤد مو جوا يا الل

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

ّ هِ،  عِبَادَ الل
ََمرِ َواْلَ  ًُ ْ ٌِ اهَْفْدَضاءِ َوال ِۙ َواْْلِْخَساِن ِإَويَتاءِ ذِي اهُْقْرََبَٰ َوَيَََْهَٰ َغ ُمُر بِاهَْػْدِل

ْ
َ يَأ ي ۞إِنَّ اَّللَّ ْغِ

ُروَن      (٩٠)يَػُِظُكْى هََػوَُّكْى تََذلَّ
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ِ يَزِدْ  فَاذْكُرُوا َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى نِعَمِه َ الْعَظِيْم ّ ه ِ يُعْطِكُْم الل لُوهُ مِْن فَْضلِه كُْم، وَاْسأ 
ّ هُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ. ْكبَرُ، وَالل ّ هِ أ   وَلَذِكْرُ الل

 

 


