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يهاتينمليسيا   ڤر
 ٢٠٢٠أوڬوس  ٢٨ه /  ١٤٤٢محرم  ٩

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

ّ هُ فَهُوَ الْمُْهتَدِ وَمَْن  عْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ الل ا مُْرِشدًا.وَمِْن َسيِّئَاِت أ  ًّّ  يُْضلِْل فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي

 ُ ه َّّ َلل ُ وَرَُسوْلُه، ا دًا عَبْدُه َّّ ّنَّ مُحَم ُ أ  شْهَد يَْك لَهُ، وَأ  ُ لَا شَرِ ُ وَحْدَه ّ ه ا الل َ ِإلَّّ ا ِإلَه ْن لَّّ ُ أ  شْهَد ّمَّ أ 

دٍ وَعَلَى آلِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن  َّّ  دَعَا بِدَْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم الدِّيِْن.َصّلِ وََسلِّْم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَم

كُْم  ِ لَعَلّ َّ ِ وََطاعَتِه ّ ه ِتَْقوَى الل ّ هَ، ُأْوِصيْكُْم وَنَْفسِْي ب قُوْا الل َّّ ّ هِ، اِت َ الل ا بَعْدُ، فَيَا عِبَاد مَّّ أ 

 تُْفلُِحوْنَ.

َ َعوَ ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ََٰهُدواْ ٱَّلله ۡؤِيَنَِي رَِجاٞل َصَدقُواْ َيا َع ًُ ۡ ٌَ ٱل ُِِۖ ّيِ ۡي

لُواْ َتۡبِديٗل  ُۖ َوَيا بَده ٌ يَنَتِظُر َُۡهى يه ۥ َوِي ُُ ٌ قَََضَٰ ََنَۡب َُۡهى يه ًِ  الأحزاب چ٢٣فَ

 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الل  ه،
ّ ه سبحان ينتهڽ دان منجاوهي  هبرتقوىله كڤد الل وتعالى دڠن ملقساناكن سڬالا ڤر

، دان باڬي مڠنڠ ٦٣-سڬالا لارڠنڽ. برسمڤنا دڠن هاري كبڠسأن نڬارا يڠ ك
يهاتين"جاس ڤارا ڤهلاون نڬارا، خطبة ڤد هاري اين برتاجوق   ".مليسيا ڤر
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 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الل  ه،
هون اين سجق كيت ڤد تا ٦٣-نڬارا كيت اكن مڽمبوت هاري كبڠسأن يڠ ك

. كيت واجب منشكوري نعمت ١٩٥٧اوڬوس  ٣١ي كمرديكأن ڤد امنچاڤ
كمرديكأن اين. دڠن نعمت كمرديكأن اين، كيت داڤت منجالني كهيدوڤن 
ين دڠن امان تنترام، دان كيت جوڬ داڤت ملقساناكن اجرن اسلام دڠن  سهار

بيذا  كران كيت اكن باءيق دان لنچر. كمرديكأن ڤد تاهون اين جوڬ ڤستيڽ بر
. والاو باڬايماناڤون چارا (new normal)ن بهارو أمڽمبوتڽ دالم سواسان كبياس

كيت مڽمبوتڽ، كيت مستي منانمكن راس چينتا كڤد نڬارا اين كران اي جوڬ 
ي دان ممليهارا كامانن نڬارا جوڬ ءمروڤاكن سواتو تونتوتن دالم اسلام. منچينتا

ّ ه مروڤاكن ميديوم اوتام دالم ملقسا ينته اڬام. رسول الل ّ ه عليه وسلمناكن ڤر  صلى الل
 :ڤرنه مڽاتاكن كچينتأن بڬيندا ترهادڤ مكه ملالوءي سبواه حديث

 

ْخرَُجونِي مِنِْك مَا َسكَنُْت غَيْرَكِ  ّنَّ قَوِْمي أ  ، وَلَوْلَا أ  ِك ِإلَيَّّ َّّ َحب َلَدٍ، وَأ  ْطيَبَِك مِْن ب  مَا أ 

يمو واهاي" مفهومڽ: يكو ترهادڤ الڠكه باءيقڽ دير مو،  مكه دان بتاڤ چينتاڽ دير
يمو، نسچاي اكو تيدق اكن تيڠڬل سلاين  سأندايڽ قومكو تيدق مڠلواركنكو در

 (حديث رواية الترمذي). "درڤدمو
 

 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الل  ه،
اين جوڬ، كيت سڤاتوتڽ  ٦٣-برسمڤنا دڠن سمبوتن هاري كبڠسأن نڬارا يڠ ك

يما كاسيه دان مڠنڠ جا بنكن جيوا دان -س ڤهلاونبرتر ڤهلاون نڬارا يڠ تله مڠور
يك برجواڠ ممڤرتاهنكن كدولتن اڬام، بڠسا، دان نڬارا. اسلام مڠاجر  راڬ مر
يما كاسيه كڤد اورڠ يڠ تله ملاكوكن كبايكن كڤد كيت. اڤاته  كيت سنتياس برتر
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بن تله يڠلاڬي، ڤارا ڤهلاون نڬارا اينله  يك راڬ دان جيوا بركور ممرڠي  مر
دان  (subversif) موسوه نڬارا سڤرتي كومونيس دان سبۏرسيف-موسوه

ممستيكن كيت سموا داڤت هيدوڤ امان، دان تنترام دري انچمن موسوه. دڠن 
يما كاسيه كڤد ڤارا ڤهلاون يڠ برجاس اين جوڬ، سچارا تيدق لڠسوڠڽ كيت  برتر

ّ ه سبحان ڤاي ڤارا ڤهلاون اكن سوعسام كيت مند-وتعالى. سام هبرشكور كڤد الل
دبري ڬنجرن  ،سام اد يڠ ماسيه هيدوڤ اتاوڤون يڠ تله منيڠڬل دنيا ،نڬارا اين

ّ ه سبحانقدان كباي يكن اوليه الل  هكن د دنيا دان د اخيرة. أمين. بسر ڬنجرن يڠ دبر
ڽي بو يك يڠ منجاڬ دان مڠاول كامانن نڬارا سڤرتيمان حديث يڠ بر  :وتعالى كڤد مر

 

بَاُط يَوٍْم  َ رِ ٌ مِْن ِصياِم شَْهرٍ وقِي ٍ خَير َ وَلَيْلَة ِ امِهِ، وَإْن م َّّذي اَت ف ُ ال ِ عمَلُه ِ جَرَى عَلَيْه يه

انَ  َّّ  .كَانَ يَعْمَُل، وَُأْجرَِي عَلَيْهِ رِزقُهُ، وأمَِن الفَت

با": مفهومڽ باتسن ولايه اسلام دري سراڠن موسوه) طر موسوه -منجاڬ ڤر
سهاري سمالم لبيه باءيق درڤد ڤواسا سنة دان صلاة سنة سبولن ڤنوه، دان  (اسلام

 ُ با (ڤنجاڬ ايت) رَابِطجك سأورڠ م ، مك عمل طماتي كتيك دي ملاكوكن ر
يكن رزقيڽ د شرڬ كلق، سرتا  بواتنڽ ايت اكن تروس برڤاهلا، دان دي دبر ڤر

 (يث رواية مسلمحد) (".اوليه ملائكة منكر دان ناكير)تيدق دتاڽ د دالم قبور 
 

 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الل  ه،
يله كيت برسام٦٣-جوسترو، سمڤنا هاري كبڠسأن نڬارا كيت يڠ ك سام -، مار

سامله -مانن دان كهرمونيان يڠ تله كيت كچاڤي اين. برسامأمنشكوري نعمت ك
كيت ممليهاراڽ دڠن منجادي رعيت يڠ برتڠڬوڠجواب دان برديسيڤلين، سرتا 
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روف دان نهي منكر. اساس كهرمونيان دان كامانن نڬارا اين عم ملقساناكن امر
 بركت مودهن-موده .رنسي دان ڤرسفهمن سسام كيتيبرڬنتوڠ ڤد سيكڤ تول

 سبواه سباڬاي مليسيا منجاديكن اكن اين جان كيت يڠ ڤرسڤاكتن دان ڤرڤادوان
 دان رحمة باوه د برادا سنتياس دان داماي امان ماجو، بركمبڠ سنتياس يڠ نڬارا

ّ ه مڤوننأك ِيْنَ    .وتعالى هسبحان الل َم مِينَ يَا رَّبَّ الْعَال  .أ 
 

ّ ه سبحان  :وتعالى هفرمان الل
ِ چ َت ٱَّلله ًَ ْ ٍِۡع ْْۚ َوٱۡذُلُروا قُوا ِ ََجِيٗعا َوََل َتَفره ْ ِِبَۡبِن ٱَّلله وا ًُ َعوَۡيُكۡى إِۡذ ُلَُتۡى َوٱۡعَتِص

 ٌَ َٰ َشَفا ُحۡفَرةٖ ّيِ ٍٗا َوُكَُتۡى لََعَ َٰ تُِِۦٓ إِۡخَو ًَ ۡصَبۡحُتى بَِِۡع
َ
ههَف َبنۡيَ قُوُوبُِكۡى فَأ

َ
ۡعَداٗٓء فَأ

َ
أ

ُ هَُكۡى َءاَيَٰتُِِۦ هََعوهُكۡى َتۡهَتُدوَن   ُ ٱَّلله ََۡهاۗ َلَذَٰلَِك يُبَنّيِ ٍَقَذُكى ّيِ
َ
 چ ١٠٣ٱنلهارِ فَأ

 

ِ مَِن اْلآيَاِت وَالذِّكْرِ  اكُْم بِمَا فِيْه َّّ ِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِْي وَِإي ُ لِْي وَل َكُْم بِالْقُرْأ  ّ ه َ الل بَارَك

 َ ْست قُوُْل قَوْلِْي هَذَا وَأ  مِيُْع الْعَلِيْمُ. أ  هُ هُوَ الّسَّ َّّ َل مِنِّْي وَمِنْكُْم تِلَاوَتَهُ ِإن َّّ ّ هَ غْفِرُ الاْلحَِكيِْم، وَتَقَب ل

 ُ ِ مِْنه ْحيَاء ِ 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 َّّ ُ لِل َمْد ِينَ  اَْلح َم دِ ، رَّبِ الْعَال َّّ َ َسيِّدِنَا مُحَم ُ عَلى لَام ُ 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 

 َ ْسلِيِم عَلَى ن َّّ ِ وَالت لَاة ِيمِ بِالّصَّ ِ الْ كَر ُ تَعَالَى ،بِيِّه ّ ه ۥ يَُصوُّوَن لََعَ  :فَقَاَل الل ُُ َ َوَيَلَٰٓئَِمَت إِنه ٱَّلله
ا   ًً واْ تَۡسوِي ًُ ِ َُواْ َصوُّواْ َعوَۡيُِ وََسوّ ٌَ َءاَي ِي َها ٱَّله يُّ

َ
أ ْۚ َيَٰٓ ِ   ٥٦ٱنلهِبّ

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

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

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

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

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

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

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

هُّمَّ  َّّ َ الدِّيَن، الل َ الدِّيِن وانْصُرْ مَْن نَصَر عْدَاء َ أ  عْدَاءَك َ وَالْمُْسلِمِيْنَ ، وَدَمِّْر أ  عِّزَّ اْلِإْسلَام أ 
عِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الدِّيِْن.  وَاخْذُْل مَْن خَذََل الْمُْسلِمِيْنَ، وَأ 

 َ َبا َ وَالْو َ وَالْغَلاَء ا الْبَلَاء َّّ هُّمَّ اْدفَْع عَن َّّ َ مِْنهَا الل َ وَالْمِحََن وَالْفِتَنَ، مَا َظهَر َ وَالْمُنْكَر َ وَالْفَْحشَاء ء
َك عَلَى كُّلِ شَْيءٍ  َّّ ةً، ِإن ُلْدَاِن اْلمُْسلِمِيْنَ عَامَّّ ةً، وَمِْن ب َلَدِنَا هَذَا خَاّصَّ وَمَا بَطََن، مِْن ب

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

ّ ه يا  ڤهلاون ڤارا تسأ ك مڤوننكأ كورنياكنله مڤون،ڤڠ مها يڠ مو-صفة دڠن! الل
بانن سڬالا چاتتكن. ڤرجواڠن ميدن د ڬوڬور يڠ نڬارا يك ڤڠور  تينتا دڠن مر

يك تيمبڠن ميزن اڬر كباجيكن ّ ه، يا جوا مو-سايڠ كاسيه دڠن دڤرمودهكن، مر  الل
يك روح تمڤتكن  .لح يناص ڤارا دان شهداء ڤارا برسام مر

ّ ه! كورنياكنله كڤد كامي كسجهترأن، ك مانن، كسلامتن سرتا ليندوڠيله كامي أيا الل
بهاي خصوصڽ   .١٩-Covidدرڤد بالا بنچان دان وابق ڤڽاكيت بر

ّ ه! جاديكنله كامي دان كتورونن كامي  يكن صلاة -اورڠيا الل 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
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ُمُر بِاهْ 
ْ
َ يَأ ِۚ ۞إِنه اَّلله ََمرِ َواْْلَْغِ ًُ ْ ٌِ اهَْفْحَشاءِ َوال ِۙ َواْْلِْحَساِن ِإَويَتاءِ ذِي اهُْقْرََبَٰ َوَيَََْهَٰ َع َعْدِل

ُروَن      (٩٠)يَعُِظُكْى هََعوهُكْى تََذله
ُ مِْن  فَاذْكُرُوا لُوه ِ يَزِْدكُْم، وَاْسأ  ُ عَلَى نِعَمِه َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوه َ الْعَظِيْم ّ ه ِ يُعْطِكُْم الل فَْضلِه

ّ هُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ. ْكبَرُ، وَالل ّ هِ أ   وَلَذِكْرُ الل
 

 


