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صدقهلواسڽ    
 م٢٠٢٠ جولاي٢٤ /  ه١٤٤١ذوالحجه  ٣

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

عْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُْهتَدِ وَمَْن  ا مُْرِشدًا.وَمِْن َسي ِئَاِت أ   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 وََصحْبِهِ وَمَْن دَع ِ وََسل ِْم عَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ  ا بِدَْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن.َصل 

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

ۡ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ تُْفلُِحوْنَ. كََ ۡۡ َۡيَس  ٖۡۡوُلَن َۡخۡي  ِن  تنمۡم  كَفق 
َ
َۡمآۡأ قنل  ََنَۖۡ َماَذاۡيننفِقن

ۡوَۡ ي ِن َِِٰلَ ق َربِيَۡفَوُلوُِل َو
َ ََتََٰمَٰۡوَۡۡٱۡل  بِيِلۡ ۡٱب نِۡوَۡۡٱل َمَسَِٰكيِۡوَۡۡٱۡل  ۡۡٱلسَّ ۡفَإِنَّ ٖ َۡخۡي  ِْۡمن  َا َعوُلن َۡتف  ََۡوَما ۡۦبِهِۡۡٱّللَّ

 چ٢١٥َۡعوُلِيٞمۡ

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

 .“ لواسڽ صدقه“ڽ. خطبة ڤد هاري اين برتاجوق -لارڠن
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 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،

ليا د سيسي وه دان عمالن ڤارا صحابة يڠ ساڠت معمالن صدقه مروڤاكن عمالن سن  
ايسو يڠ ملندا -. صدقه داڤت ممبنتو مشاركت دان نڬارا مناڠني ايسوالله 

ايكونومي دان كمأنسيأن. بوديا برصدقه مروڤاكن ساتو -اومت دالم اسڤيك سوسيو
سلام. بوديا برصدقه اين جوڬ داڤت ممستيكن إمالن يڠ امت دتونتوت اوليه ع

مات كڤد كراجأن، بهكن -اومت اتاو مشاركت تيدق لاڬي برڬنتوڠ سمات
سكاليڬوس ممبنتو مڠورڠكن قدر كسوسهن دان كميسكينن يڠ دهادڤي. ستروسڽ 

ا اي منجاديكن سسبواه نڬارا دان مشاركت ايت بيبس دان برديكاري. سبد
 :ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله 

 

 
، دي تيدق بوليه (يڠ لاين)ورڠ مسلم اداله ساودارا ترهادڤ مسلم أسس“مفهومڽ: 

مڠانيايا دان تيدق اكن دأنياي اوليه اورڠ لاين. سسياڤا يڠ ملقساناكن حاجة 
سسياڤا يڠ ملاڤڠكن ڽ. تاكن ملقساناكن حاج ساوداراڽ، مك الله 

اكن ملاڤڠكن كسوكرنڽ ڤد هاري قيامة.  الله  مك مورڠ مسلأكسوسهن سس
اكن منوتوڤ عاءيبڽ ڤد  سسياڤا يڠ منوتوڤي عاءيب سساورڠ مسلم، مك الله 

 (حديث رواية البخاري)“ هاري قيامة
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 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،

دمي كباجيكن  تونتوتن برصدقه ڤرلو دسرتاي دڠن نية يڠ إخلاص كران الله 
دان  يڠ ممرلوكن. اينله تندا بتاڤ كيت منجونجوڠ تيته ڤرينته الله ڤيهق -ڤيهق

 .د سمڤيڠ مموڤوك كاسيه سايڠ سسام مأنسي ملسو هيلع هللا ىلصه رسول الله منوروتي سن  
 

ن تتاڤي اي بركمبڠ مڠيكوت كممڤوان اينديۏيدو. أصدقه بوكن سقدر بربنتوق كبند
ا. دالم كونتيك س لاين، كيت يڠ تيدق برهرتا، بوليه مڽومبڠكن اوسها دان دع

تن دان سباڬايڽ. كر اشكرجا عمل، كم-جوڬ بوليه مڽومبڠكن ماس اونتوق كرجا
 :ملسو هيلع هللا ىلصسبدا رسول الله 

 

 
سلام ڤرلو صدقه. مريك برتاڽ، واهاي نبي الله، إاتس ستياڤ اورڠ “مفهومڽ: 

هاڽ، باڬي سسياڤا يڠ تياد؟ سبدا نبي، هندقله دي برعمال دڠن اوس (باڬايمانا)مك 
لنتس دي منداڤت منفعة باڬي ديريڽ دان برصدقه. مريك برتاڽ لاڬي، جك تيدق 
ممڤو؟ جواب بڬيندا، مك هندقله دي برعمال دڠن معروف دان مناهن درڤد 

 (حديث رواية البخاري دان مسلم)“ كجاهتن كران سسوڠڬوهڽ باڬيڽ صدقه
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-اونتوق برسام دالم كسمڤتن اين جوڬ، خاطب ايڠين مڽرو سيدڠ جماعه سكالين

ساودارا كيت يڠ ترججس دان ممرلوكن تراوتما دالم -سام برصدقه ممبنتو ساودارا
 .تيمڤوه ڤرينته كاولن ڤرڬرقن اين

 
 : فرمان الله 

ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ 

 چڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  

 
ي برصاورڠ يڠ -دان اورڠ“مقصودڽ:  مات، -ن الله سماتأضكران مڠهارڤكن كر

يكن سمبهيڠ، سرتا مندرماكن دري اڤ يڠ كامي كورنياكن كڤد  دان مندير
مريك، سچارا برسمبوڽي اتاو سچارا تربوك، دان مريك ڤولا منولق كجاهتن دڠن چارا 

باءيقڽ ڤد -يقءيڠ باءيق، مريك ايت سمواڽ اداله دسدياكن باڬيڽ بالسن يڠ سبا
 (٢٢ايات  عدالر ةسور)“ هاري اخيرة.

 
ِ 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 َّ
 ُ ْحيَاءِ مِْنه ِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت اْلأ  َ لِْي وَل َكُْم وَلِسَائِر ْم الْعَظِيْم

ِحيْمُ. هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ ْموَاِت، فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ  وَاْلأ 
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 خطبة كدوا

 ِ ه َمْدُ لِل َّ ِينَ رَب ِ  اَْلح َم دِ 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 يَْك لَهُ، وَ  ل َّ دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ.وَحْدَهُ لاَ شَرِ شْهَدُ أن َّ َسي ِدَنَا مُحَم َّ  أ 
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 َّ ُ تَعَالَىفَقَاَل  ،بِالص َّ ۡ:الله ۡلََعَ ۡينَصوُلََُّن ۥ َۡوَمَلَٰٓئَِكَتهن َ ۡٱّللَّ إِنَّ
وُلِيًماۡۡ َاْۡتَس  َاَْۡعوُلَي هِۡوََسوُل ِمن َاَْۡصوُلُّ ِيَنَۡءاَمنن َهاۡٱَّلَّ يُّ

َ
أ َيَٰٓ ِّۡۚ ِ   ٥٦ٱنلَِّب 

دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ َ آا يَْت عَل دٍ َكمَا َصل َّ ِ دِنَا مُحَم َّ َ وَعَلَى ِل َسي بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ ى َ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 مَ آِإ َم بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال ِ دِنَا ِإ  جِيْدٌ.ِ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 
ْموَاِت. ْحيَاءِ مِْنهُْم وَاْلأ  هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاِت اْلأ   الل َّ

 ُ 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 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

يَةْ بِنِْت ال مَرُْحوْم ال مُتَوَك ِْل عَلَى حاجه  (Tunku)تُونكو مِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَرِ يْزَةْ أ  ِ عَز
َاج.  الله ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح
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ُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت  ُ وَرَعَايَاه الَه ُ وَعُم َّ ُ وَقَُضاتَه ُ وَوُزَرَاءَه هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَه الل َّ
 َ اِحمِينَ . بِرَْحم ْرَحمَ الر َّ  تَِك 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 ، وَدَم ِرْ  هُم َّ أ  َ الد ِيَن،  الل َّ عْدَاءَ الد ِيِن وانْصُرْ مَْن نَصَر عْدَاءَكَ أ  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
 .١١-Covidدرڤد بالا بنچان دان وابق ڤڽاكيت بربهاي خصوصڽ 

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

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

 عِبَادَ اللهِ،
َۡواْلَۡ نَكرِ َۡوالْمن ۡالَْفْحَشاءِ َۡعِن َۡوَينََْهَٰ ْرََبَٰ ۡالْقن ۡذِي ِۡإَويَتاءِ َواْْلِْحَساِن ِۡۙ ۡبِالَْعْدِل رن من

ْ
ۡيَأ َ ۡاّللَّ ۡي۞إِنَّ ْغِ

وَنۡۡ رن ْمۡتََذكَّ ْمۡلََعوُلَّكن كن ۡۡۡ(٩٠)يَعِظن
ِ يَزِدْ  فَاذْكُرُوا َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى نِعَمِه َ الْعَظِيْم ِ يُعْطِكُْم الله لُوهُ مِْن فَْضلِه كُْم، وَاْسأ 

ْكبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.  وَلَذِكْرُ اللهِ أ 


