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 عمالن كباجيكن،تيڠكتكن ڤماتوهن ڤراتورن يميلاز 
 م٢٠٢٠ جولاي٣١ /  ه١٤٤١ذوالحجه  ١٠

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

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

 ُ 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 

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

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

 تُْفلُِحوْنَ.

ُۗ ۞لَّۡيَس ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  َ َيۡهِدي َمن يََشآُء َعلَۡيَك ُهَدىُٰهۡم َوَلِٰكنَّ ٱَّللَّ

ِۚۡ َوَما تُنفُِقواْ ِمۡن َخۡۡيٖ  نُفِسُكۡمۚۡ َوَما تُنفُِقوَن إَِّلَّ ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ ٱَّللَّ
َ
 ُُو َََّّ َوَما تُنفُِقواْ ِمۡن َخۡۡيٖ فَِِل

نُتۡم ََّل ُتۡظلَُموَن  
َ
 ٢٧٢البقرة:  چ  ٢٧٢إََِلُۡكۡم َوأ
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 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
ڽ دان منجاوهي سڬالا -دڠن ملقساناكن سڬالا ڤرينته برتقوىله كڤد الله 

عمالن كباجيكن،تيڠكتكن  يميلاز “ڽ. خطبة ڤد هاري اين برتاجوق -لارڠن
   .“ ڤماتوهن ڤراتورن

 
 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،

تله منجالنكن روكون ڤد داسرڽ مروڤاكن ڤرايأن باڬي مريك يڠ  ضحىلأا عيد
سوڠڬوه -، اتاو باڬي مريك يڠ برسوڠڬوههعرفدقوف يت وءحاج يڠ ڤاليڠ اوتام، يا

 ةملاكوكن كطاعتن دان عباده ڤد سڤولوه هاري ڤرتام دالم بولن ذوالحجه. عباد
يڠي  قربان سلام امت ممنتيڠكن إمروڤاكن بوقتي بهاوا  ضحىلأاعيديڠ مڠير

، مك  قربان ةن. اورڠ يڠ ممڤو ملقساناكن عبادأكڬمبير اعيكنكبرسمأن دالم مر
اورڠ يڠ تيدق ممڤو، يڠ -دي اكن ممبهاڬيكن داڬيڠ حيوان ترسبوت كڤد اورڠ

سباهاڬين مريك موڠكين هاڽ مراساكن داڬيڠ ستاهون سكالي. دڠن ايت، 
باڽق اومت -بار مرات دان داڤت دراسكن اوليه سباڽقين اكن ترسأكڬمبير

ي ڤد هاري جمعة يڠ مليا اين، كيت جوڬ مڽمبوت هاري مليا لبيه لاڬ-سلام. لبيهإ
، مڠاجق اورڠ لاين  ءيقنكبا، مك هندقڽ كيت ممڤرباڽقكن عمل  ضحىلأاعيد

. سبدا رسول الله ءيقنكبا، دان براستقامة دڠن ستياڤ عمل ءيقنملاكوكن كبا
 :ملسو هيلع هللا ىلص
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 ُ ْعظَمُهَا عِنْدَه ِ وَأ  ُمُعَة ُ اْلج اِم يَوْم ي َّ هِ عَز َّ وَجَل َّ مِْن يَوِْم الْفِْطرِ َسي ِدُ اْلأ  ْعظَمُ عِنْدَ الل َّ وَأ 

ْضحَى يَوِْم اْلأ   وَ

ڤڠهولو سڬالا هاري اياله هاري جمعة. اي مروڤاكن هاري يڠ لبيه “مفهومڽ: 
.“ ضحىلأاعيدباءيق د سيسي الله درڤد هاري راي عيدالفطري دان هاري راي 

 (حديث رواية امام احمد، البيهقي)
 

 جماعه يڠ درحمتي الله،سيدڠ 
ن برسام، كيت أسباڬاي اوسها منجاديكن هاري راي سباڬاي كڬمبير

ترسبوت دڠن اورڠ لاين. كيت  نأكڬمبيرڤرلو برسديا اونتوق بركوڠسي 
ساودارا كيت يڠ -ڤرسياڤكن ديري كيت دڠن مريڠنكن ببن ساودارا

ساودارا كيت يڠ سداڠ مڠالمي كسديهن -ممرلوكن، كيت بنتو ساودارا
-وجي. جك كيت تيدق ممڤو دڠن هرتا، مك اوچاڤنأاتاو يڠ سداڠ د

تي مريك. اوچاڤن يڠ باءيق دان اينده سرتا دعا ڤستي داڤت مڠهيبور ها
كڤد اورڠ لاين ايت حقيقتڽ  ءيقنايڠتله بهاوا كتيك كيت ملاكوكن كبا

 كڤد ديري كيت سنديري. الله  ءيقنكبا كيت سداڠ ملاكوكن
 :٧ايات  ءسراإال ةمڽاتاكن دالم سور
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ۚۡ فَإَِذا َجآَء وَۡعُد چ  ُتۡم فَلََها
ۡ
َسأ
َ
نُفِسُكۡمۖۡ ِإَوۡن أ

َ
ۡحَسنُتۡم ِِل

َ
ۡحَسنُتۡم أ

َ
ٔ ُٔواْ ٱٓأۡلِخَرةِ لَِيُس إِۡن أ

واْ َما َعلَۡواْ تَتۡبًِۡيا   ُ ةٖ َوَِلُتَِّبِ َل َمرَّ وَّ
َ
  چ    ٧وُُجوَهُكۡم َوَِلَۡدُخلُواْ ٱلَۡمۡسِجَد َكَما َدَخلُوهُ أ

يڠ كامو لاكوكن  ءيقنكبا (مك فاءيده)،  ءيقنكباجك كامو بربوات “مقصودڽ: 
كسنڽ يڠ )ات كجاهتن، مك اداله اونتوق ديري كامو; دان جك كامو بربو

باليق كڤد ديري كامو جوڬ. اوليه ايت، اڤابيلا سمڤأي ماس جنجي  (بوروق بر
 (موسوه كامو-كامي داتڠكن موسوه)كالي كدوا،  (ممبالس ڤربواتن درهاك كامو)

; دان اونتوق مماسوقي مسجد (ن دان كڬانسنڽأدڠن ڤڠهين)اونتوق ممورمكن كامو 
سباڬايمان مريك تله مماسوقيڽ ڤد كالي ڤرتام; دان اونتوق  (سلمقدا بيت)

 “.هنچورڽ-مڠهنچوركن اڤ سهاج يڠ مريك تله كواسأي، دڠن سهانچور
 

تيدكله “البقرة يڠ دباچكن ڤد اول خطبة تادي جوڬ برمقصود:  ةسور ٢٧٢ايات 
منداڤت ڤتونجوق  (يڠ كافير)منجاديكن مريك  (واهاي محمد)اڠكاو دواجبكن 

، اكن تتاڤي الله جواله يڠ ممبري (كواجيڤنمو هاڽ مڽمڤأيكن ڤتونجوق كران)
اوندڠ -منوروت اوندڠ)كڤد سسياڤا يڠ دكهندقيڽ  (دڠن ممبري توفيق)ڤتونجوق 

 (ڤد جالن الله). دان اڤ جوا هرتا يڠ حلال باڬي كامو بلنجاكن (ڽ-ڤراتورن
كامو ڤولا تيدكله  اداله اونتوق ديريمو سنديري دان (فاءيدهڽ دان ڤاهلاڽ)مك 

يض ن الله دان اڤ جوا يڠ كامو أمندرماكن سسواتو ملاءينكن كران منونتوت كر
كڤد كامو،  (بالسن ڤاهلاڽ)درماكن دري هرتا يڠ حلال، اكن دسمڤورناكن 

 .“تيدق دكورڠكن (ايت ڤولا)كامو  (بالسن باءيق)دان 
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 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
. اوليه ١٩-covidاخير اين كيت داڤتي برلاكو ڤنيڠكتن كيس -سجق اخير

يله برسام ونتوق كيت واهاي ڤارا جماعه سكالين، اسام،-ايت، مار
دان ڤراتورن سوڤاي كيت تيدق   (S.O.P)ڤرتيڠكتكن ڤماتوهن كڤد

دتيمڤا مصيبة برولڠ. اوسه الڤا دان ليك كران ڤرجواڠن بلوم سلساي. 
كڤاتوهن، كطاعتن دان اوسها كيت اين اكن ممبنتو مودهن دڠن -موده

 .الله . ان شاءڤرجواڠن اين دان دبري ڬنجرن ڤاهلا اوليه الله 
  : فرمان الله 

ۡجَر ٱلُۡمۡحِسنِيَ چ 
َ
َ ََّل ُُِضيُع أ  چ   ١١٥َوٱۡصِّبۡ فَإِنَّ ٱَّللَّ

مو دالم مڠرجكن  ، اڠكاو دان اومت(واهاي محمد)دان صبرله “مقصودڽ: 
اورڠ يڠ -، كران الله تيدق اكن مڠهيلڠكن ڤاهلا اورڠ(سوروهن الله

 (١١١هود ايات  ةسور)“ ءيقنكبابربوات 
 

 َ ِ اْلح ِ مَِن اْلآيَاِت وَالذ ِكْر اكُْم بِمَا فِيْه ِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِْي وَِإي َّ ُ لِْي وَل َكُْم بِالْقُرْأ  َ الله ِكيِْم، بَارَك

َل مِن ِيْ  َ لِْي وَتَقَب َّ َ الْعَظِيْم ُ الله ْستَغْفِر قُوُْل قَوْلِْي هَذَا وَأ  مِيُْع الْعَلِيْمُ. أ  َ الس َّ ُ ِإن َّهُ هُو وَمِنْكُْم تِلَاوَتَه

ْموَاتِ  ْحيَاءِ مِْنهُْم وَاْلأ  ِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت اْلأ  ، وَل َكُْم وَلِسَائِر

 َ ِحيْمُ.فَاْست  غْفِرُْوهُ ِإن َّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ
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 خطبة كدوا

 ِ ه َمْدُ لِل َّ ِينَ  اَْلح َ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. ل َّ شْهَدُ أن َّ َسي ِدَنَا مُحَم َّ يَْك لَهُ، وَأ   وَحْدَهُ لاَ شَرِ
ا م َّ قُوا اللهَ  أ  ِ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِت َّ مَرَكُْم  َحق َّ تُقَاتِه ْمرٍ عَظِيٍم، أ  مَرَكُْم بِأ  ن َّ اللهَ أ  وَاعْلَمُوا أ 

ِيمِ  ِ الْ كَر ْسلِيِم عَلَى نَبِي ِه لَاةِ وَالت َّ ُ تَعَالَى ،بِالص َّ َ َوَمَلَٰٓئَِكَتُهۥ َُُصلُّوَن لََعَ :فَقَاَل الله إِنَّ ٱَّللَّ
َُِن َ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  ِيْنَ ِإن ََّك حَمِيْدٌ َمجِيْدٌ.آِإ َم بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال ِ دِنَا ِإ  ِل َسي
اِشدِيَن وَ  ُلُفَاءِ الر َّ هُم َّ عَِن اْلخ ةِ  عَنْ وَاْرَض الل َّ ْجمَعِينَ،  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 َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ وَالْمُْسلِمَاِت  ْموَاِت.الل َّ ْحيَاءِ مِْنهُْم وَاْلأ   وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاِت اْلأ 
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 ُ 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 بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ، السُلطَان عَبْدُ الله رِ  عَايَة

ْ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

يَةْ بِنِْت ال مَرُْحوْم ال مُتَوَك ِْل عَلَى  (Tunku)تُونكو مِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَرِ يْزَةْ أ  ِ حاجه عَز
َاج.  الله ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح

ُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت  ُ وَرَعَايَاه الَه ُ وَعُم َّ ُ وَقَُضاتَه ُ وَوُزَرَاءَه هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَه الل َّ
 ِ اِحمِينَ . ب ْرَحمَ الر َّ  رَْحمَتَِك 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.

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

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

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

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 -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 ِإَوَُتاءِ ذِي الُْقْرََبٰ  ُمُر بِالَْعْدِل

ْ
َ َُأ ِۚ ۞إِنَّ اَّللَّ َوَينََْهٰ َعِن الَْفْحَشاءِ َوالُْمنَكرِ َواْْلَْغِ

ُروَن      (٩٠)َُعُِظُكْم لََعلَُّكْم تََذكَّ
ِ يُعْطِكُْم  فَاذْكُرُوا لُوهُ مِْن فَْضلِه ِ يَزِْدكُْم، وَاْسأ  َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى نِعَمِه َ الْعَظِيْم الله

ْكبَرُ، وَاللهُ   يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.وَلَذِكْرُ اللهِ أ 


