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 اومة تڠڬوڠجواب AIDS  دانHIV  منچڬه

 (ه1441 األخير ربيع 16/ م9112 سيمبريد 13) 

ُ بِالل  هِ مِْن شُرُْورِ أ   ُ وَنَتُوُْب ِإلَيْهِ، وَنَعُوْذ ُ وَنَْستَغْفِرُه ُ وَنَْستَعِيْنُه هِ، نَحْمَدُه َمْدَ لِل َّ نَا ِإن َّ اْلح ِِ ُ نْف
عْمَالِنَا، ا مُْرِشدًا. وَمِْن َسي ِئَاِت أ   مَْن يَهْدِ الل  هُ فَهُوَ الْمُْهتَدِ وَمَْن يُْضلِْل فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي ًّ

ْن  شْهَدُ أ  َ ِإلََٰ لَاأ  اإِ  ه َ الل  هُ وَحْدَهُ  ل َّ هُم َّ  لا َلل َّ دًا عَبْدُهُ وَرَُسوْلُه، ا ن َّ مُحَم َّ شْهَدُ أ  يَْك لَهُ، وَأ  شَرِ
 ُ ِ وََسل ِْم عَلَى نَبِي ِنَا م دٍ وَعَلَى آلِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن.َصل   حَم َّ

كُْم  ِ لَعَل  َّ ِتَْقوَى الل  هِ وََطاعَتِه قُوْا الل  هَ، ُأْوِصيْكُْم وَنَْفسِْي ب ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل  هِ، اِت َّ م َّ أ 
 تُْفلُِحوْنَ.

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

 ھ    ھ  ے    ے  ۓ   ھھ   ہہڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

ماريله كيت برتقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن ملقساناكن سڬاال سوروهنڽ دان 

وليه امودهن كيت دبڠكيتكن برسام ڬولوڠن يڠ ممڤر-منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ. موده

 ة كلق.خيرأي دقيحقن ءاكجاي

بر ڤد هاري اين اكن نسيمبر، ميد 1ا ڤد سدوني AIDSبرسمڤنا دڠن هاري 

 “. اومة تڠڬوڠجواب AIDS  دانHIV  منچڬه ” يڠ برتاجوق، هممبيچاراكن خطب

 بربهاڬيا، جماعه يڠ  سيدڠ 

، كيت تيدق اكن تس موك بوميأنسي دءادالم كيت منجالني كهيدوڤن سباڬاي م

كسنڠن دان نعمت، وجي دڠن أكيت د ٢ن. كادڠءن دان دوڬاءاترلڤس درڤد ڤلباڬاي چوب

وجي أوجي دڠن كسوسهن دان مصيبة. بڬيتو جوڬ اد دالم كالڠن كيت دأڽ كيت داد كاال
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 AIDS ڤڽاكيت دانHIV  ۏيروس جڠكيتن دڠن سرڠن ڤڽاكيت بربهاي يڠ ملمهكن سڤرتي

اين منونتوت كيت اڬر برفيكير دان مرنوڠ  ٢ين. كسموا اوجينءسرتا ڤڽاكيت بربهاي يڠ ال

 دالم مڠاتور كهيدوڤن ددنيا اين.ن اهلل سبحانه وتعالى ءاقة ككواسسجنق تنتڠ حقي

يت سڬاال مصيبة دان بنچان ءنامون بڬيتو، اهلل سبحانه وتعالى تله منتڤكن سنهڽ يا

ملقساناكن سڬاال سوروهن  نسي درڤدءمايڠكرن أنسي اداله عقيبة كءايڠ برالكو كڤد م

ترو، اهلل سبحانه وتعالى تله ممبريكن دان مڠهيندري الرڠن اهلل سبحانه وتعالى. جوس

ن. فرمان اهلل سبحانه ءاسانسي سوڤاي جاڠن سسكالي مڠوندڠ كبينءايڠتن كڤد ماڤر

 :121 ةالبقرة، اي ةوتعالى منروسي سور

دان بلنجاكنله ﴿هرتا بندامو﴾ دجالن اهلل، دان جاڠنله كامو سڠاج ”برمقصود: 

يقله كران سسوڠڬوهڽ اهلل ءدان بربوات بان ءاسامنچمڤقكن ديري كامو كدالم بهاي كبين

 “يقي عملنڽ.ءوسها ممڤربااي اورڠ يڠ برهمڠاسي

ديري مريك  ڤدن ايت حقيقتڽ برڤونچا درءاسابرداسركن ايات ترسبوت، كبين

ين، اهلل سبحانه وتعالى ءسنديري يڠ مڠيڠكري كتتڤن اهلل سبحانه وتعالى. دسيسي يڠ ال

 ڤرينتهڽ. ق دان منوروتي سڬاال تيتهيءممليهارا ڬولوڠن يڠ بربوات با

 دكاسيهي سكالين، حاضيرين جمعة يڠ 

AIDS  اياله سيندروم كورڠ داي تاهن ڤڽاكيت يڠ دسببكن اوليه ۏيروسHIV اي .

ير بادن سڤرتي داره، ءاي برباڬاي چارا يڠ مليبتكن ڤميندهن چچءبوليه دجڠكيتي ماللو

ڤڽاكيت اين تيدق ڤرنه دكنلي اوليه  ير فرج دان سوسو ايبو. اصلڽءاير ماني، چچءا

ي ءبق ماللويڬينراسي تردهولو، نامون اي موال دكسن اڤابيال ڤڠمبيلن داده برللواسا دان مر

 ن اوليه ڤارا ڤناڬيه.قروم سونتيڤركوڠسين جا

تروس منيڠكت دسببكن ڤرالكوان  AIDS ڤڽاكيت دانHIV  ۏيروس رنڬجاال ڤنول

. بنرله فرمان اهلل سبحانه عيبيطسوڠسڠ دان لوار  بيبس، هوبوڠن سڤرتي سيكمعصية س

 :41 ةالروم، اي ةوتعالى دالم سور
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ی  ی   جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ     جب  حب   خب       مب  ىب   يب  

 جت  حت  خت   

وت دڠن ءالن دان باال بنچان ددارت دان دقتله تيمبول برباڬاي كروس”برمقصود: 

تيمبولڽ يڠ دمكين﴾ كران اهلل هندق نسي، ﴿ءاسبب اڤ يڠ تله دالكوكن اوليه تاڠن م

بوروق يڠ مريك تله الكوكن، سوڤاي مريك ٢مراساكن مريك سبهاڬين دري بالسن ڤربواتن

 “نصاف دان برتوبة﴾.اكمبالي ﴿

سالم تيدق واجر دودوق برديام ديري دڠن ممبياركن إمڽدري اكن حال اين، اومت 

 ڤد، كلوارڬ دان مشاركت درڤركارا اين برالكو. كيت برتڠڬوڠجواب ممليهارا ديري

ڽ كماجوان دان ڤمباڠونن يڠ كيت چاڤاي اله معنان اين. اڤءاساترجروموس كلمبه كبين

 .AIDS سڤرتي جڠكيتنچم ڤڽاكيت برأسرتا بڠڬاكن انداي هيدوڤ كيت د

 درحمتي اهلل سكالين، مسلمين يڠ 

ن سموال كاليين مڠمبءي ڤيليهن سالءدالم اوسها مناڠني حال اين، كيت تيدق ممڤوڽا

كڤد سلوروه  ةسالم سباڬاي اڬام يڠ ممباوا رحمإسالم يڠ سبنر. إمشاركت كڤد اجرن 

نسي اڬر منجالني هيدوڤ يڠ ءانسي دان سكالين عالم تله ممباوا سرتا ممبيمبيڠ مءام

يڠتن ابرسيه، صيحت دان ترڤليهارا. جوسترو، اهلل سبحانه وتعالى تله ممبريكن ڤر

 :29 ة، ايءسرااإل ةمنروسي سور

 ک     ک      ک  ک   گ  گ    ڑژ  ژ  ڑ

، سسوڠڬوهڽ زنا ايت اداله ساتو ادان جاڠنله كامو مڠهمڤيري زن”برمقصود: 

 “ن﴾.قڤربواتن يڠ كجي دان ساتو جالن يڠ جاهت ﴿يڠ ممباوا كروس

ستقامة منجالني كهيدوڤن اسالم. كيت ڤرلو برإنجوركن أدمكينله چارا ڤنچڬهن يڠ د

لقكن يمنجاڬ كوارسن عقل دڠن تيدق مڠمبيل داده، مڠ ،سباڬاي سأورڠ مسلم سبنر
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يق اونتوق مليندوڠي ءله چارا يڠ ترباي. اينليسبيان دان لواط وهي زنا،ءمعصية سرتا منجا

 شاركت درڤد سموا ڤڽاكيت بربهاي.ديري دان م

 درحمتي، ڤارا تتامو اهلل يڠ 

، جك اي برڤونچا درڤد AIDS ڤڽاكيت دانHIV  ۏيروس ڤڠهيدڤ باڬي ڬولوڠن

ڽ دان مناوركن تيله بهاوا اهلل سبحانه وتعالى سنتياس ممبوك ڤينتو توبءكسيلڤن اللو، كتاهو

نصاف. جالنيله هيدوڤ دڠن منجادي همبا اهلل اهمباڽ يڠ مڽسل دان -مڤونن كڤد همباأك

 مة.ويڠ صالح دان برمنفعة كڤد ا

اڬي مريك يڠ منجادي مڠسا عقيبة جڠكيتن، جاڠنله برڤوتوس اسا دڠن كاال بامان

ختيار منجالني اضا سرتا تروس بريرحمة اهلل سبحانه وتعالى. كيت هندقله برصبر دان ر

نن كيت راوتن. سموڬ اهلل سبحانه وتعالى مڠورنياكن كسمبوهن دان ممليهارا ذورية كتورو

 درڤد ڤڽاكيت بربهاي اين.

سالم إاين، اومت  AIDS ڤڽاكيت دانHIV  ۏيروس ڤڠهيدڤڬولوڠن دالم مڽنتوني 

دسرو اڬر ماليني مريك دڠن ڤنوه كاسيه سايڠ. مريك جوڬ اداله سبهاڬين درڤد اڠڬوتا 

مشاركت كيت يڠ توروت سام ڤرلوكن ڤرهاتين دان سوكوڠن. جاڠنله كيت ممندڠ هينا، 

متڽ اڬر سنتياس منولوڠ مريك يڠ سالم مڠاجر اوإمنچموه، منچاچي دان مميڠڬيركن مريك. 

ضي اهلل تله مروايتكن درڤد عبداهلل بن عمر ر حمه اهللمام البخاري رإلمي مصيبة. امڠ

 برسبدا: ملسو هيلع هللا ىلص، بهاوا رسول اهلل عنهما

 ُ لِِم لَا يَْظلِمُهُ وَلَا يُْسلِمُه ِْ ُ ُخو الْم لِمُ أ  ِْ ُ هُ فِي  ،الْم ِخيهِ كَانَ الل َّ وَمَْن كَانَ فِي حَاجَةِ أ 
 ِ ِ  ،حَاَجتِه ُبَاِت يَوِْم الْقِيَامَة ً مِْن كُر ْبَة ُ كُر ُ عَنْه ه َج الل َّ ً فَر َّ ْبَة لٍِم كُر ِْ ُ َج عَْن م  ،وَمَْن فَر َّ

 ِ هُ يَوْمَ الْقِيَامَة لِمًا َستَرَهُ الل َّ ِْ ُ  .وَمَْن َستَرَ م

ينڽ﴾، دي تيدق منظاليميڽ ءسأورڠ مسلم اداله ساودارا كڤد مسلم ﴿ال”برمقصود: 

يدق ممبياركنڽ اونتوق دساكيتي. سياڤا يڠ ممبنتو منونايكن حاجة ساوداراڽ، اهلل دان ت
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ورڠ مسلم، مك اهلل اكن أڽ. دان سياڤا يڠ هيلڠكن ساتو كسوسهن سستاكن تونايكن حاج

يب ءادهاري قيامة. دان سياڤا يڠ منوتوڤ ع ٢هيلڠكن ساتو كسوسهنڽ درڤد كسوسهن

 “ڤد هاري قيامة. يبڽءااكن توتوڤ عسأورڠ مسلم، اهلل 

 دكاسيهي سكالين، حاضيرين يڠ   سيدڠ

 هاري اين اياله: هأمبيل درڤد خطبكسيمڤولن يڠ داڤت د

ڽ درڤد منجبقكن ديري دالم اڤ جوا بنتوق ڤركارا يڠ مڠوندڠ تموسالم مالرڠ اإ ڤرتام:

 ن.ءان دان كبينسقكروس

 ڤڽاكيت دان HIV ۏيروسديري درڤد  وهكنءوسها منجااكيت سموا هندقله بر كدوا:

AIDS ندري معصية دان كموڠكرن.دڠن مڠهي 

ڤميمڤين دان مشاركت هندقله بكرجاسام دالم مڽنتوني سرتا ممبنتو ڬولوڠن  كتيڬ:

اڤت منجالني كهيدوڤن يڠ اڬر مريك د اين AIDS ڤڽاكيت دانHIV  ۏيروس ڠهيدڤڤ

 .ابرمعن

 :11 ةد، ايعالر ةركيت حياتي فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سو٢ماريله سام

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ        ھڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھ

 ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې    ۅۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭ

ڽ سيليه برڬنتي دري هادڤنڽ اسأورڠ اد مالئكة ڤنجاڬ ٢باڬي تياڤ”برمقصود : 

ڽ ﴿دري سواتو بهاي﴾ دڠن ڤرينته اهلل. انجاڬدان دري بالكڠڽ، يڠ مڠاوس دان م

سسوڠڬوهڽ اهلل تيدق مڠوبه اڤ يڠ اد ڤد سسواتو قوم سهيڠڬ مريك مڠوبه اڤ يڠ اد ڤد 

ديري مريك سنديري. دان اڤابيال اهلل مڠهندقي اونتوق منيمڤاكن كڤد سسواتو قوم باال 

ڤت منولق اتاو بنچان ﴿دسببكن كسالهن مريك سنديري﴾، مك تياد سسياڤا ڤون يڠ دا
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مناهن اڤ يڠ دتتڤكنڽ ايت، دان تياد سسياڤا ڤون يڠ داڤت منولوڠ دان مليندوڠي مريك 

 “ڽ.اين درڤدءسال

اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن الآيَاِت وَالذ ِكْرِ  بَارَكَ الل  هُ لِْي وَل َكُْم بِالْقُرْآِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِي وَِإي َّ
َل مِن ِ  مِيُع الْعَلِيْمُ.اْلحَِكيِْم، وَتَقَب َّ َّ ِ هُ هُوَ ال ْستَغْفِرُ الل  هَ  ي وَمِنْكُْم تِلاوَتَهُ ِإن َّ قُوُْل قَوْلِْي هذَا وَأ  أ 

ْحيَاءِ مِْنهُمْ  لِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت الأ  ِْ ُ لِمِيْنَ وَالْم ِْ ُ ِ الْم ئِر َ لِْي وَل َكُْم وَلَِِا  الْعَظِيْم
 ِ ْموَات، فَاْستَغْف ِحيْمُ.وَالأ  هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ  رُْوهُ ِإن َّ

 

 خطبه كدوا

 ِ ِينَ  الحمْدُ لِل  ه َم دِ  ،رَب ِ الْعَال لَامُ عَلىَ َسي ِدِنَا مُحَم َّ َّ ِ ُ وَال لَاة َ  نِ وَالص َّ مِينِ، وَعَل بِي ِ اْلأ  ى آلِهِ الن َّ
يَن وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحَِاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِن. اهِرِ ْصحَابِهِ الط َّ  وَأ 

ْن  شْهَدُ أ  ُ أ  ا ِإلٓهَ ِإلا َّ الل  ه دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ. ل َّ شْهَدُ أن َّ َسي ِدَنَا مُحَم َّ يَْك لَهُ، وَأ   وَحْدَهُ لاَ شَرِ

ا م َّ قُوا الل  هَ  أ  ِ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل  هِ، اِت َّ ْمرٍ عَظِيمٍ  َحق َّ تُقَاتِه مَرَكُْم بِأ  مَرَكُْم ، وَاعْلَمُوا أن َّ الل  هَ أ  أ 

ِيمِ  لِيِم عَلَى نَبِي ِهِ الْ كَر ِْ لَاةِ وَالت َّ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   ، فَقَاَل الل  هُ تَعَالَى:بِالص َّ

 ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ َ وَعَلَى آا بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ يَْت عَلَى َسي دٍ َكمَا َصل َّ ِ دِنَا مُحَم َّ ِل َسي
دٍ وَعَلَى آ ِ دِنَا مُحَم َّ بْرَاهِيْمَ وَبَارِْك عَلَى َسي ِ دِنَا ِإ َا بَارَْكَت عَلَى سَ آِل َسي دٍ َكم ِ دِنَا مُحَم َّ ِ دِنَا ِل َسي ي

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  ِيْنَ ِإن ََّك حَمِيْدٌ َمجِيْدٌ.آِإ َم بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال ِ دِنَا ِإ  ِل َسي
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اِشدِيَن وَ  ُلُفَاءِ الر َّ هُم َّ عَِن اْلخ ةِ وَاْرَض الل َّ ْجمَعِينَ،  عَْن بَقِي َّ ِ أ  حَابَة ابِعِينَ الص َّ وَ عَِن الت َّ
ابِعِينَ  َ  وَتَابِعِي الت َّ اوَمَْن ت كْرَمَ  بِعَهُْم بِِإْحَِاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض عَن َّ مَعَهُْم يَا أ 

كْرَمِينَ   .اْلأ 

ْموَاِت. ْحيَاءِ مِْنهُْم وَالأ  لِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الأ  ِْ ُ لِمِينَ وَالم ِْ ُ هُم َّ اْغفِرْ لِلْم  الل َّ

ي ِْد بِدَوَاِم  هُم َّ أ  ُ الل َّ لَامَةِ مَلِ كَ نَا ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م َّ ِ ةِ وَال ح َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَالص ِ ليا والت َّ
ُ الد ِيْن ال مُْصطَفَى  سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ، الُِلطَان عَبْدُ الل  ه رِعَايَة

بْنِ  تَعِيْن ب المرحوم بِالل  ه َشاه ا ِْ ُ ْحمَد َشاه ال م  الل  ه. ُ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 حاجه عَزِيْزَةْ أ 

َاج.  الل  ه ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح

ُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت  ُ وَرَعَايَاه الَه ُ وَعُم َّ ُ وَقَُضاتَه ُ وَوُزَرَاءَه هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَه الل َّ
اِحمِينَ .  ْرَحمَ الر َّ  بِرَْحمَتَِك يَا أ 

َلَدَنَا  هُم َّ اْجعَْل ب يَا الل َّ ا، َسخَاءً رَخَاءً، دَارَ عَْدٍل مَالِيزِ مَاٍن، آمِناً مُْطمَئِن ًّ ْمٍن وَأ  وَِإيمَاٍن، وَأ 
لِمِينَ. ِْ ُ ئِرَ بِلَادِ الْ م  وََسا

عْدَاءَ الد ِيِن وانْصُرْ مَْن نَصَرَ الد ِيَن،  عْدَاءَكَ أ  لِمِيْنَ ، وَدَم ِْر أ  ِْ ُ عِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْم هُم َّ أ  الل َّ
عِْل كَلِمَتََك ِإلَى  لِمِيْنَ، وَأ  ِْ ُ  يَوِْم الد ِيِْن.وَاخْذُْل مَْن خَذََل الْم

يڠ منديريكن صالة سچارا برجماعه دان منونايكن زكاة  ٢يا اهلل، جاديكنله كامي اورڠ 

ماللوءي ڤوست ڤوڠوتن زكاة مجليس اڬام إسالم واليه ڤرسكوتوان سرتا رحمتيله  ڬولوڠن 
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دالم مڠاڬيهكن زكاة دواليه ڤرسكوتوان  MAIWPيڠ منونايكن زكاة. جاديكنله اوسها 

 كميسكينن. بلڠڬوي ساتو لڠكه يڠ بركسن باڬي ملڤسكن اصناف دري سباڬا
 

ارِ. نْيَا َحَِنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ َحَِنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن َّ ِنَا فِي الد ُ نَا آت َب َّ  ر

 عِبَادَ الل  هِ،

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   

    ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

َ  فَاذْكُرُوا  لُوهُ مِْن فَْضلِهِ يُعْطِكُْم الل  هَ الْعَظِيْم يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِْدكُْم، وَاْسأ 
ْكبَرُ، وَالل  هُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.  وَلَذِكْرُ الل  هِ أ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


