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  مصيبة حماس بة دڠن

 م٢٠٢٠جون  ١٢/ ه١٤٤١شوال  ٢٠

 

ْوِر أَ  تَْغِفُرُه َونَُتْوُب ِإلَْيِه، َونَُعْوُذ اِبهلِل ِمْن ُُشُ تَِعْيُنُه َونَس ْ َمُدُه َونَس ْ ، ََنْ ِ نَا ِإنَّ الَْحْمَد ّلِِلَّ نُْفس ِ

اِلنَا، َمْن ََيِْد هللُا فَهَُو الُْمهْتَِد َوَمْن  ِّئَاِت أَْْعَ َد ََلُ َوِليًّا ُمْرِشًدا.َوِمْن َسي  يُْضِلْل فَلَْن ََتِ

َّهُ ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوَُل، اَلل ، َوأَْشهَُد أَنَّ ُمَحمَّ مَّ أَْشهَُد أَْن َّلَّ ِإََلَ ِإَّلَّ هللُا َوْحَدُه ََّل َُشِيَْك ََلُ

ِبِه َوَمْن َدعَ  ٍد َوعَََل آَِلِ َوََصْ ِّنَا ُمَحمَّ ْ عَََل نَِبي ْيِن.َصلِّ َوَسِّلِّ  ا ِبَدْعَوِتِه ِإََل يَْوِم ادلِّ

َُّقْوا هللَا، ُأْوِصْيُُكْ َونَْفِِسْ ِبتَْقَوى هللِا َوَطاَعِتِه لََعلَُُّكْ تُْفِلحُ  ا بَْعُد، فَيَا ِعَباَد هللِا، ِات  ْوَن.أَمَّ

نُفِسُكمأ  چ ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ
َ
ۡرِض َوََل ِِفٓ أ

َ ِصيَبةٖ ِِف ٱۡلأ َصاَب ِمن مُّ
َ
َمآ أ

ِ يَِسريٞ   َٰلَِك لََعَ ٱَّللا ٓۚٓ إِنا َذ َها
َ
أ َ ن ناۡبأ

َ
ِن َقبأِل أ  (٢٢اايت  يدداحل ةسور)چ ٢٢إَِلا ِِف كَِتَٰٖب م 

 

 س يدڠ جامعه يڠ درمحيت هللا،

-ڽ دان منجاويه سڬاَّل َّلرڠن-دڠن ملقساانكن سڬاَّل ڤرينته برتقوىهل كڤد هللا 

 .“ حماس بة دڠن مصيبة“ ڽ. خطبة ڤد هاري اين براتجوق
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 س يدڠ جامعه يڠ درمحيت هللا،

 ٢ڽ. دي هما مڠتاهوي اڤا-تهل منجاديكن سلوروه عامل اين دڠن كبيجقس نأن هللا 

اونتوق تتڤ  يڠ ترسورت ماهوڤون يڠ ترسريت. كيت دڤراينهتكن اوليه هللا 

ڽ. -ڽ دان منجاويه سڬاَّل َّلرڠن-سڬاَّل ڤرينتهيت مڠعبديكن ديري دڠن منطاع

اتورن عامل اين. سڬاَّل مسواڽ اكن دڤرسؤالكن د هاري اخرية ننيت. بڬيتو جوڬ دڠن 

 جوا.  برادا دامل ڤڠتاهوان دان ككواسأن هللا 

 

 عه يڠ درمحيت هللا،س يدڠ جام

َّلوت مان يڠ “جالن ڤڽلسايڽن.  اد ستياڤ مس ئهل ااتو اوجني يڠ موچنول ڤس يت اكن

دأن أاوڠاكڤن اين منوجنوقكن كڤد ك“. تيدق برڬلورا، بويم مان يڠ تق دتميڤا هوجن

هيدوڤ كيت يڠ س نتياس اكن اد اوجني دان چوبأن. حقيقڽت، ابڬامياان كيت مڠهادڤي 

سالم، كيت دأجر اونتوق برصرب دامل إاومبق دان ڬلورا' ايت؟ س باڬاي اومت ‘

اونتوق مڽلسايكن ستياڤ  اختيارمڠهادڤي ستياڤ اوجني. كيت جوڬ ڤرلو بر 

ان توبة مروڤاكن ساَل ساتو ر داڤرمس ئلهن يڠ تميبول. سالين ايت جوڬ، اس تغف

كونچي دامل كيت مڠهادڤي اومبق يڠ س نتياس ممباداي كهيدوڤن اين. مصيبة يڠ كيت 

هادڤي اكن مڽرلهكن وران س برن ديري كيت. سام اد د هادڤن مأنِس َّلين ااتو د 

. جوسرتو، مصيبة اايَل اكيو ڤڠوكور يڠ بوليه دنيالي سهامڤري مان  هادڤن هللا 

دان رضا دڠن مصيبة،  ربص. جك هايت كيت تنرتام،  دڠن هللا هوبوڠن كيت 

 . اي منوجنوقكن هباوا هايت كيت تهل اد راس چينتاكن هللا 
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 س يدڠ جامعه يڠ درمحيت هللا،

دامل كيت مڠهادڤي اوجني دان كسوسهن اين، كيت مستيهل ساليڠ ممبنتو انتارا ساتو سام 

جوا ڤلواڠ يڠ بوليه  ٢ايكونويم، مورل، دان اڤاَّلين. كيت بوليه ممبنتو دري سودوت 

 .دبنتو

ْد؟ قاَل: يَْعَمُل بَيِدِه، فَيَْنَفُع نَْفَسُه  ، مَفن لَْم ََيِ ِ عَََل ُُكِّ ُمْسِِّلٍ َصَدقٌَة، فقالوا: اي نَِِبَّ اّلِلَّ

ْد؟ قاَل: يُِعنُي ذا احلاَجِة املَلْهُوَف قالوا: ف ُق قالوا: فإْن لَْم ََيِ ْد؟ قاَل: ويَتََصدَّ إْن لَْم ََيِ

ا َل َصَدقَةٌ  ، فإَّنَّ ِّ  .فَلَْيْعَمْل ابملَعروِف، ولُْيْمِسْك َعِن الَّشَّ

سالم ڤرلو صدقه. مريك براتڽ: واهاي نِب! ابڬامياان ابڬي يڠ إاتس ستياڤ اورڠ “مفهومڽ: 

: هندقهل دي برعامل دڠن اوسهاڽ، لنتس دي داڤت منفعة ابڬي ديريڽ ملسو هيلع هللا ىلصتياد؟ س بدا نِب 

: هندقهل بري ڤرتولوڠن كڤد ملسو هيلع هللا ىلصدان برصدقه. مريك براتڽ َّلڬي: جك تيدق ممڤو؟ جواب نِب 

يڠ امت ممرلوكن. مريك براتڽ: جك تيدق ممڤو؟ جواب بڬيندا: مك هندقهل دي برعامل دڠن 

 (حديث رواية البخاري)“ ڬوهڽ ابڬڽي صدقهمعروف دان مناهن درڤد كجاهنت كران سسوڠ

 س يدڠ جامعه يڠ درمحيت هللا،

تيڠڬي ڤڠهرڬان كڤد مسوا -خاطب ايڠني مڠمبيل كسمڤنت اونتوق مڠوچڤكن ستيڠڬي

ڤتوڬس ابريسن هادڤن يڠ تهل مڠوربنكن ماس دان تناڬ اونتوق مليندوڠي كيت مسوا 

سسوڠڬوهڽ جاس دان ڤڠورابنن يڠ تهل مريك  .١١-COVIDدري ڤندميق وابق 

ن يڠ قيءممبالس كبا  بريكن ساڠت برس دان ڤاتوت دساجنوڠ تيڠڬي. مسوڬ هللا

ابڽق كڤد مريك. كتاهويهل حقيقة هباوا كيت هيدوڤ هاڽ ممينجم دري توهن يڠ هما 
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ي ماسڽ، كيت هاروس مڠمباليقن سڬاَّل ڤينجامن اين كڤد ڤميليك اڬوڠ يڠ ااكي. مسڤ

 .هما اكي

 : فرمان هللا 

ِ بَاٖقٖۗ )ڃ ڃ ڃ چ چ ِيَن َما ِعنَدُكمأ يَنَفُد َوَما ِعنَد ٱَّللا زَِينا ٱَّلا َوََلَجأ

َملُوَن   َسِن َما ََكنُواْ َيعأ حأ
َ
َرُهم بِأ جأ

َ
ٓواْ أ   ٩٦َصَۡبُ

اڤ يڠ اد ڤد اكمو اكن هابيس دان هيلڠ لڽڤ، دان اڤ يڠ اد د سيِس  (س برنڽ)“مقصودڽ: 

اورڠ صرب دڠن ممربيكن ڤاهال يڠ لبيه -هللا تتڤ كاكل; دان سسوڠڬوهڽ اكيم ممبالس اورڠ

 (١٩اايت  لحالن ةسور)“ اڤ يڠ مريك تهل كرجكن.ابءيق دري 

 

ْكِر الْحَ  ُُكْ ِبَما ِفْيِه ِمَن اْْلاَيِت َواذلِّ ِكْْيِ، اَبَرَك هللُا ِِلْ َولَُُكْ اِبلُْقْرأَِن الَْعِظْْيِ، َونََفَعِِنْ َوِإايَّ

ِمْيُع  َُّه ُهَو السَّ ْ َوِمنُُْكْ ِتاَلَوتَُه ِإن تَْغِفُر هللَا الَْعِظْْيَ ِِلْ َوتَقَبََّل ِمِنِّ . أَُقْوُل قَْوِِلْ َهَذا َوأَس ْ الَْعِلْْيُ

، َولَُُكْ َوِلَسائِِر الُْمْسِلِمنْيَ َوالُْمْسِلَماِت َوالُْمْؤِمِننْيَ َوالُْمْؤِمنَاِت اْْلَْحيَاِء ِمْْنُْم َواْْلَْمَواِت 

ِحْْيُ  َُّه ُهَو الْغَُفْوُر الرَّ تَْغِفُرْوُه ِإن  .فَاس ْ
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 خطبة كدوا

 ِ دِ َربِّ الَْعالَِمنيَ  اَلَْحْمُد ّلِِلَّ يِِّداَن ُمَحمَّ اَلُم عَََل س َ اَلُة َوالسَّ النَِِّبِّ اْْلَِمنِي، َوعَََل آَِلِ  نِ ، َوالصَّ

يِن. اِهرِيَن َوَمْن تَِبَعهُْم ِبِإْحَساٍن ِإََل يَْوِم ادلِّ اِبِه الطَّ  َوأََْصَ

َ أَْشهَُد أَْن  . ِإَّلَّ هللاُ َّلَّ ِإَله ًدا َعْبُدُه َوَرُسوَُلُ يَِّداَن ُمَحمَّ ، َوأَْشهَُد أنَّ س َ  َوْحَدُه ََّل َُشِيَْك ََلُ

ا َُّقوا هللَا  أَمَّ َواْعلَُموا أنَّ هللَا أََمَرُُكْ ِبَأْمٍر َعِظٍْي، أََمَرُُكْ  َحقَّ تُقَاِتهِ بَْعُد، فَيَا ِعَباَد هللِا، ِات

َّْسلِ  اَلِة َوالت ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  :فَقَاَل هللُا تََعاََل ، ِْي عَََل نَِبيِِّه اْلَكِريِ اِبلصَّ

 ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

ٍد َوعَََل  يِِّداَن ُمَحمَّ َّهُمَّ َصلِّ عَََل س َ يِِّداَن ِإْبَراِهْْيَ آاَلل َّْيَت عَََل س َ ٍد مََكَ َصل يِِّداَن ُمَحمَّ ِل س َ

ٍد َوعَََل آَوعَََل  يِِّداَن ُمَحمَّ يِِّداَن ِإْبَراِهْْيَ َواَبِرْك عَََل س َ ٍد مََكَ اَبَرْكَت آِل س َ يِِّداَن ُمَحمَّ ِل س َ

يِِّداَن ِإْبَراِهْْيَ َوعَََل  ْيٌد َمِجْيٌد.آعَََل س َ ََّك مَحِ يِِّداَن ِإْبَراِهْْيَ ِِف الَْعالَِمنْيَ ِإن  ِل س َ

َّهُمَّ َعِن الْخُ  اِشِديَن وَ َواْرَض الل َحابَِة أمَْجَِعنَي،  َعْن بَِقيَّةِ  لَُفاِء الرَّ َو َعِن التَّاِبِعنَي َواَتِبِعي الصَّ

ْيِن َواْرَض َعنَّا التَّاِبِعنيَ   .َمَعهُْم اَي أَْكَرَم اْْلَْكَرِمنيَ  َوَمْن تَِبَعهُْم ِبِإْحَساٍن ِإََل يَْوِم ادلِّ

َّهُمَّ اغِْفْر ِللُْمْسِلِمنَي   َواملُْسِلَماِت َواملُْؤِمِننَي َواملُْؤِمنَاِت اَْلْحيَاِء ِمْْنُْم َواَْلْمَواِت.الل

اَلَمِة َمِلَكـنَا كـباوه ُدوِِل يڠ َمهَا مُ  ِة َوالسَّ حَّ ِّْد ِبَدَواِم التَّْوِفْيِق َوالْهَِدايَِة َوالصِّ َّهُمَّ أَي ليا و الل

ْين الـُمْصَطَفى اِبهلل رسي ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ، الُسلَطان  َعْبُد هللا ِرعَايَُة ادلِّ

تَِعنْي ابهلل.  املرحوم َشاه اْبنِ   ُسلَْطان َحاجِ أمَْحَد َشاه الـُمس ْ
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ليا رسي ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ، و َوَكذِِلَ كـباوه ُدوِِل يڠ َمهَا مُ 

ْ عَََل هللا حاجه َعزِْيَزْة أَِمْينَْة َمْيُمْونَْة ِإْسكَ  (Tunku)تُونكو نَْدِريَْة ِبنِْت الـَمْرُحْوم الـُمتََوُكِّ

 ُسلَْطان ِإْسَكنَْدْر احلَاج.

َّهُمَّ اْحَفظْ ُعلََماَءُه َوُوَزَراَءُه َوُقَضاتَُه َوُْعَّاََلُ َوَرعَااَيُه ِمَن الُْمْؤِمِننَي َو الُْمْؤِمنَاِت ِبرَ  ِتَك اَي الل مْحَ

نَي .  امِحِ  أَْرَحَم الرَّ

 َّ اَن الل آِمناً ُمْطَمئِنًّا، ََسَاًء َرَخاًء، َداَر عَْدٍل َوِإميَاٍن، َوأَْمٍن َوأََماٍن، َماِلزِياَي هُمَّ اْجَعْل بَََلَ

 َوَسائَِر ِباَلِد الْـُمْسِلِمنَي.

يِن وانُْصْ  ْر أَْعَداَءَك أَْعَداَء ادلِّ ْساَلَم َوالُْمْسِلِمنْيَ ، َوَدمِّ َّهُمَّ أَِعزَّ اْْلِ يَن،  الل َمْن نََصَ ادلِّ

ْيِن. َمتََك ِإََل يَْوِم ادلِّ ، َوأَْعِل ََكِ  َواْخُذْل َمْن َخَذَل الُْمْسِلِمنْيَ

ٌء ِِف  ِه ََشْ ْي ََّل يَُُضُّ َمَع امْسِ ِ اِت ِمْن َُشِّ َما َخلََق، ِبْسِم هللِا اذلَّ َماِت هللِا التَّامَّ نَُعْوُذ ِبََكِ

َّهُمَّ اْدفَْع َعنَّا الَْباَلَء َوالْغاََلَء َوالَْواَبَء اْْلَْرِض َوََّل ِِف  ، الل ِمْيُع الَْعِلْْيُ َمآِء َوُهَو السَّ السَّ

ًة، َوِمنْ  اَن َهَذا َخاصَّ ، َما َظهََر ِمْْنَا َوَما بََطَن، ِمْن بَََلِ  َوالَْفْحَشاَء َوالُْمْنَكَر َوالـِْمَحَن َوْالِفنَتَ

اِن ْاملُْسِلِمنْيَ  َّهُمَّ ِإانَّ نَُعوُذ ِبَك ِمَن الرَبَِص،  بَُْلَ ٍء قَِدْيٍر. الل ََّك عَََل ُُكِّ ََشْ ًة، ِإن عَامَّ

ِ اْْلَْسقَامِ  ِّيِّ َّهُمَّ ََّل َماِنَع لـِامَ أَْعَطْيَت َوََّلُمْعِطَي لـِامَ َمنَْعَت  .َوالُْجُنوِن، َوالُْجَذاِم، َوِمْن س َ اَلل

.َوََّلَرادَّ لـِامَ قََضيَْت َوَّلَ  نْيَ امِحِ ، اَي أَْرَحَم الرَّ  يَْنَفُع َذالَْجدِّ ِمنَْك ْاجلَدِّ

 
مانن، كسالمنت رسات ليندوڠيهل اكيم درڤد أاي هللا! كورنياكنهل كڤد اكيم كسجهرتأن، ك

. اي هللا! جاديكنهل اكيم ١١-COVIDابَّل بنچان دان وابق ڤڽاكيت برهباي خصوصڽ 

مو -سچارا برجامعه. سسوڠڬوهڽ هاڽ كڤدمنديريكن صالة  ةاورڠ يڠ اس تقام-اورڠ

 .جوا اي هللا، متڤت اكيم مڠادو دان مموهون ڤرتولوڠن
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نًَة َوِقنَا عََذاَب النَّاِر. نًَة َوِِف اْْلِخَرِة َحس َ نَْيا َحس َ َّنَا آِتنَا ِِف ادلُّ  َرب

  ِعَباَد هللِا،

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   

    ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

ْكُر  فَاْذُكُروا هللَا الَْعِظْْيَ يَْذُكْرُُكْ، َواْشُكُروُه عَََل ِنَعِمِه يَزِْدُُكْ، َواْسَألُوُه ِمْن فَْضهِلِ يُْعِطُُكْ َوذَلِ

، َوهللُا يَْعَِّلُ َما تَْصنَُعوَن.  هللِا أَْكرَبُ

 


