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 تقوى اللهمنواي 
 م٢٠٢٠ جولاي / ه١٤٤١ ذوالقعده ١١

ُ 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  ِ وََسل ِْم عَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ  دَعَا بِدَْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن.َصل 

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

 تُْفلُِحوْنَ.

َ َحقذ ُتَقاتِ  چ ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتذُقواْ ٱَّللذ َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ هِۦ َوََل َتُموُتنذ إَِلذ َيَٰٓ

ۡسلُِموَن   نُتم مُّ
َ
     چ١٠٢َوأ

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

 .“منواي تقوى الله“ڽ. خطبة ڤد هاري اين برتاجوق -لارڠن
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 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
بينتيڠ دالم ديري ستياڤ مسلم.تقوى داڤت منجاديكن سساورڠ  تقوى مروڤاكن

ن دان منچڬه سبارڠ كموڠكرن. صفة تقوى جوڬ داڤت قيءايت ملقساناكن كبا
 ضي الله عنه. سيدنا علي رمنجاديكن سساورڠ ايت منجادي دكت كڤد الله 

 تقوى ايت اياله تاكوت كڤد توهن يڠ مليا، برعمال دڠن كتاب“ڤرنه مڠوڠكڤكن; 
 “.يڠ دتورونكن. رضا دڠن سديكيت دان برسياڤ سديا اونتوق هاري كسودهن

 
 :ڤرنه مڠيڠتكن كيت عادوال، دالم خطبة  ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله 

 

توهنمو، دان  كڤد الله  )تاكوت(هندقله كامو برتقوى “مفهومڽ: 
صلاة ليما وقتو، ڤواسا ڤد بولن رمضان، مڠلواركن  )ملقساناكن يڠ دفرضوكن(

 )ميليق(ڤميمڤين نسچاي كامو اكن دماسوقكن ك شرڬ  يتزكاة هرتا، دان منطاع
 )حديث رواية الترمذي(“ توهنمو.

 
 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،

موده دالم حصفة م-سبنرڽ، باڽق جالن اونتوق كيت منواي تقوى يڠ مناتيجهكن صفة
ن، والاو سكچيل مان سكاليڤون اي، تتڤ قيءديري كيت. ستياڤ ڤركارا كبا

. سباڬاي چونتوه، دڠن مڽيباركن سلام، اتاو سڽوم  برنيلاي د سيسي الله 
لاين، اتاو كيت مڠاليهكن سسواتو هالڠن يڠ برادا د جالنن. د هادڤن اورڠ 

ير اخرب ١١-COVIDسلارس دڠن سواسان كيت يڠ ماسيه برجواڠ اڬر مصيبة 
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يله سام سام كيت -دالم ماس تردكت، ڤارا جماعه يڠ درحمتي الله سكالين، مار
 ;ارهن درڤد ڤيهق بركواس سڤرتي-منيڠكتكن كڤاتوهن ارهن

i. سوسيال،ن قمماتوهي ڤنجار 
ii. ،كرڤ منچوچي تاڠن 
iii. كاوسن يڠ سسق دان ترتوتوڤ-لقكن ڤرڬي ك كاوسنيمڠ، 
iv. مماكاي ڤليتوڤ موك جك برڬجالا، 
v.  دان يڠ ڤنتيڠ سكالي، سنتياس بردعا دان برمناجات كڤد الله . 

 
سمواڽ ايت، والاوڤون نمڤق ريميه ڤد ڤنداڠن كيت، حقيقتڽ ممڤوڽاءي نيلاي يڠ 

يله بهاوا  ساڠت بسر د سيسي الله  دان ممبوك جالن كڤد صفة تقوى. كتاهو
ي كيت منجادي ڤڽباب كڤد تربوكڽ رحمة دان كتقوأن يڠ ترتانم دالم دير

 . ن الله أكورني
 : فرمان الله 

ۡرِض َوَلَِٰكن
َ
َمآءِ َوٱۡۡل َِن ٱلسذ ۡهَل ٱۡلُقَرىَٰٓ َءاَمُنواْ َوٱتذَقۡواْ لََفَتۡحَنا َعلَۡيِهم بَرََكَٰٖت م 

َ
نذ أ
َ
بُواْ  َولَۡو أ َكذذ

َخۡذَنَُٰهم بَِما ََكنُواْ يَۡكِسُبوَن  
َ
 ٩٦فَأ

: سكيراڽ ڤندودوق نڬري ايت، برايمان )توهن برفرمان لاڬي(دان “مقصودڽ: 
-يڠ مليمڤه )نأڤينتو ڤڠورني(سرتا برتقوى، تنتوله كامي اكن ممبوك كڤد مريك 

، )رسول كامي(دان بومي. تتاڤي مريك مندوستاكن ليمڤه بركتڽ، دري لاڠيت 
لالو كامي تيمڤاكن مريك دڠن عذاب سيقسا دسببكن اڤ يڠ مريك تله 

 )١٩ايات  أعرافال ةسور(“ اوسهاكن.
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ِ 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  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 َّ َ :فَقَاَل الله َوَمَلَٰٓئَِكَتُهۥ يَُصلُّوَن لََعَ إِنذ ٱَّللذ
ِيَن َءاَمُنواْ َصلُّواْ َعلَۡيهِ وََسل ُِمواْ تَۡسلِيًما   َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ِّۚ َيَٰٓ ِ   ٥٦ٱنلذِب 

دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ َ آا َ وَع بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ يَْت عَلَى َسي دٍ َكمَا َصل َّ ِ دِنَا مُحَم َّ لَى ِل َ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 َمجِيْدٌ.آِإ َم بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال ِ دِنَا ِإ  ِل َسي
هُم َّ عَنِ  اِشدِيَن وَ  وَاْرَض الل َّ ُلُفَاءِ الر َّ ةِ اْلخ ْ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 
هُم َّ اْغفِرْ  ْموَاِت.الل َّ ْحيَاءِ مِْنهُْم وَاْلأ   لِلْمُْسلِمِينَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاِت اْلأ 

 ُ 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

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

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

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

هُم َّ  َلل َّ هُم َّ بَد ِْد شَمْلَهُْم إِا َلل َّ ِنَا وَنَعُوذُبَِك مِْن شُرُورِهِْم، ا عْدَائ ا َنجْعَلَُك فِي ُنحُورِ أ  وَفَر ِْق ن َّ
ُ يَا  ار قْدَامَهُْم، وََسل ِْط عَلَْيهِْم كَلْبًا مِْن كِلَابَِك يَا قَه َّ جَمْعَهُْم وََشت ِْت كَلِمَتَهُْم وَزَلْزِْل أ 
حَاِب  َاِب وَيَا مُجْرَِي الس َّ هُم َّ يَا مُنْزَِل الْكِت َلل َّ ارُ يَا مُنْتَقِْم، يَا الله! يَا الله! يَا الله! ا َجب َّ

 َ  هْزِْمهُْم! وَانْصُرْنَا عَلَْيهِمْ إِهْزِْمهُْم! إِهْزِْمهُْم! إِازِمَ اْلاَْحزَاِب، وَيَا ه
َ وَالْمِحََن وَالْفِتَنَ، مَا َظهَ  َباَءَ وَالْفَْحشَاءَ وَالْمُنْكَر َ وَالْو ا الْبَلَاءَ وَالْغَلاَء هُم َّ اْدفَْع عَن َّ رَ مِْنهَا الل َّ

َلَدِنَا هَذَا ِ شَْيءٍ  وَمَا بَطََن، مِْن ب ةً، ِإن ََّك عَلَى كُل  ُلْدَاِن اْلمُْسلِمِيْنَ عَام َّ ةً، وَمِْن ب خَاص َّ
ْسقَاِم، يَا  ُنُوِن، وَاْلجُذَاِم، وَمِْن َسي ِِئ اْلأ  ا نَعُوذُ بَِك مَِن البَرَِص، وَاْلج هُم َّ ِإن َّ قَدِيْرٍ. الل َّ

اِحمِيْنَ. ْرَحمَ الر َّ  أ 
يكنله ڤرليندوڠن، كسلام تن دان كسجهترأن كڤد ڤندودوق ڤلسطين يڠ يا الله! بر

 .دتينداس دان دأنياي
مانن، كسلامتن سرتا ليندوڠيله كامي أيا الله! كورنياكنله كڤد كامي كسجهترأن، ك

 .١١-Covidدرڤد بالا بنچان دان وابق ڤڽاكيت بربهاي خصوصڽ 
يك-يا الله! جاديكنله كامي دان كتورونن كامي اورڠ ن صلاة اورڠ يڠ استقامه مندير

مو جوا يا الله، تمڤت كامي مڠادو دان -سچارا برجماعه. سسوڠڬوهڽ هاڽ كڤد
 .مموهون ڤرتولوڠن
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ارِ. نْيَا َحسَنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ َحسَنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن َّ ِنَا فِي الد ُ نَا آت َب َّ  ر
 عِبَادَ اللهِ،

ِۙ َواْْلِْحَساِن ِإَويَتاءِ ذِي الُْقْرََبَٰ َوَينََْهَٰ َعِن الَْفْحَشاءِ َوالُْمنَكرِ َواْلَ  ُمُر بِالَْعْدِل
ْ
َ يَأ ي ۞إِنذ اَّللذ ْغِ

ُروَن      (٩٠)يَعُِظُكْم لََعلذُكْم تََذكذ
ِ يَزِدْ  فَاذْكُرُوا َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى نِعَمِه َ الْعَظِيْم ِ يُعْطِكُْم الله لُوهُ مِْن فَْضلِه كُْم، وَاْسأ 

ْكبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.  وَلَذِكْرُ اللهِ أ 
 

 


