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يڠ دأبايكن نعمت  يڠ سر
 م٢٠٢٠اوكتوبر  ٢ /ه١٤٤٢صفر  ١٤

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

عْمَالِنَا ا مُْرِشدًا.وَمِْن َسي ِئَاِت أ   ، مَْن يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُْهتَدِ وَمَْن 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 

ِ وََسل ِْم عَلَى نَبِي ِنَا  دٍ وَعَلَى آلِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن.َصل   مُحَم َّ

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

 تُْفلُِحوْنَ.

ْ نِۡعمَ  چ ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ وا َ ِإَون َتُعدُّ ۗٓ إِنه ٱَّلله ِ ََل ُُتُۡصوَها  َة ٱَّلله

 چ١٨لََغُفورٞ رهِحيٞم  
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 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
دڠن ملقساناكن سڬالا ڤرينتهڽ دان منجاوهي  وتعالى سبحانهبرتقوىله كڤد الله 

يڠ دأبايكن " سڬالا لارڠنڽ. خطبة ڤد هاري اين برتاجوق  ."نعمت يڠ سر
 

 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
هيڠڬ  تمنيڠككمبالي ١١-covidبيلڠن كيس سجق كبلاكڠن اين، كيت منداڤتي 

اي منونجوقكن بهاوا اوسها ممرڠي ڤندميق اين ماسيه منچچه تيڬ اڠك. اكال-كادڠ
باڽق  وبڬيت وتعالى تله مڠورنياكن نعمت يڠ ه. الله سبحاناخيربرڤنجڠ دان بلوم 

كيت ڤستيڽ تيدق ممڤو مڠهيتوڠ سڬالا نعمت ترسبوت اڤاته لاڬي كڤد كيت. 
ل حالن ةوتعالى مڽاتاكن دالم سور ه. الله سبحانااونتوق ممبالس اتاو مڠڬنتيكنڽ سمول

جك كامو  دان“سڤرتيمان يڠ دباچكن ڤد اول خطبة تادي يڠ برمقصود;  ١١ايات 
، تيادله كامو اكن داڤت (ڽ كڤد كامو-يڠ دليمڤهكن اوليه)مڠهيتوڠ نعمت الله 

 “مڠهيتوڠڽ ساتو ڤرساتو; سسوڠڬوهڽ الله مها ڤڠامڤون، لاڬي مها مڠاسيهاني.
 

يڠ ترلوڤا دان لالاي دڠن دوا نعمت بسر يڠ كيت  حقيقتڽ، كيت مأنسي سر
 :صلى الله عليه وسلمتريما. سبدا رسول الله 

 

 َ َ نِعْمَت َ اِن مَغْبُوٌن فِيهِم ةُ والفَر ح َّ اِس: الص ِ  .اغُ ا َكثِيرٌ مَِن الن َّ

يڠ دلوڤاكن اوليه كبڽقان مأنسي اياله كصيحتن دان عدوا كن“مفهومڽ:  متن يڠ سر
 (حديث رواية البخاري)“ وقتو لاڤڠ.
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 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،

اين بوكنله تڠڬوڠجواب ڤيهق ڤمرينته دان ڤيهق  ١١-covidاوسها ممرڠي ڤندميق 
مات. سلوروه رعيت ڤرلو مماءينكن ڤرانن دالم مموتوسكن رنتاين -بركواس سمات

جڠكيتن وابق ڤڽاكيت اين. كيني كيت سموا برتيندق سباڬاي ڤتوڬس باريسن 
سلام سنديري جوڬ إهادڤن يڠ برتڠڬوڠجواب ممستيكن جڠكيتن وابق اين ترهنتي. 

لبيه لاڬي ڤڽاكيت -ساڠت منيتيقبرتكن سؤال كصيحتن دان ڤنچڬهن ڤڽاكيت لبيه
ڤرنه مڠيڠتكن تنتڠ ببراڤ ڤلواڠ بسر  صلى الله عليه وسلمرسول الله يڠ مڠنچم ڽاوا. 

صلى الله . سبدا رسول الله نيڠ دكورنياكن كڤد كيت يڠ تيدق ڤاتوت دڤرسياك
 :وسلم عليه

 

تَِك قَبَْل َسْقمَِك , وَغِنَاكَ قَبَْل  ْ خَمْسًا قَبَْل خَمٍْس , َشبَابََك قَبَْل هَرَمَِك , وَِصح َّ اِْغتَنِم

 فَْقرِكَ , وَفَرَاغََك قَبَْل ُشغْلَِك , وََحيَاتََك قَبَْل مَوْتِكَ 

 (يتءيا). (كادأن)سبلوم داتڠ ليما  (كادأن)كسمڤتن ليما  ل لهامبي“مفهومڽ: 
ساكيتمو،  (داتڠ)توامو، كصيحتنمو سبلوم  (داتڠ ماس)ماس مودامو سبلوم 

سيبوقمو،  (داتڠ ماس)مو، كلاڤڠنمو سبلوم رقيف (داتڠ)كچوكوڤنمو سبلوم 
 (حديث رواية الحاكيم)“ كماتينمو. (داتڠ)كهيدوڤنمو سبلوم 

 

جوسترو، تروسله مماتوهي ڬاريس ڤندوان دان ڤروسيدور اوڤراسي ستندرد 
(S.O.P) ;يڠ تله دتتڤكن سڤرتي 

 تمڤت عوام،-ا. سنتياسله مماكاي ڤليتوڤ موك كتيك برادا د تمڤت
 اا. كرڤ منچوچي تاڠن،
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 ااا. ايلقكن كاوسن يڠ سمڤيت دان سسق،
يكل سكوراڠ  كورڠڽ ساتو ميتر، دان;-اۏ. مڠمال كن ڤنجاراكن فيز

 ۏ. مماتوهي ڤرينته كوارنتين سكيراڽ دأرهكن.

 
ديسيڤلين دان كاولن كنديري باڬي ممستيكن ديري كيت، اهلي كلوارڬ تيڠكتكن 

كيت، جيرن، مشاركت سكليليڠ كيت ترهيندر دري وابق ڤڽاكيت يڠ بربهاي 
اين. جاڠن كيت ليك دان لالاي كران ڤرجواڠن بلوم سلساي. تيڠكتكنله كايمانن 

اتو چارا وتعالى كران اي جوڬ مروڤاكن ساله س هدان كتقوأن كڤد الله سبحان
وتعالى مڠڠكت سڬالا اوجين دان مصيبة يڠ ملندا كيت  هباڬي مموهون الله سبحان

يكن اوليه الله سبحان  هڤد هاري اين. برشكورله دڠن نعمت كصيحتن يڠ تله دبر
ڽ. -وتعالى دڠن ممنفعتكنڽ كڤد ڤركارا يڠ باءيق دان ملاكوكن كطاعتن كڤد

 وتعالى. هشكوري نعمت الله سبحاناورڠ يڠ من-سسوڠڬوهڽ، امتله سديكيت اورڠ
 

 وتعالى: هفرمان الله سبحان

ِِلٖم  
َ
ِۡن َعَذاٍب أ ٰ تَِجَٰرةٖ تُنِجيُكم م  ُدلُُّكۡم لََعَ

َ
ْ َهۡل أ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّله يُّ

َ
أ  ١٠َيَٰٓ

ۡمَوٰلُِكۡم 
َ
ِ بِأ ِ َورَُسوِِلِۦ َوتَُجِٰهُدوَن ِِف َسبِيِل ٱَّلله نُفِسُكۡمۚۡ َذٰلُِكۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱَّلله

َ
َوأ

 ١١َخۡۡيٞ لهُكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُموَن  

اورڠ يڠ برايمان! ماهوكه اكو تونجوقكن سسواتو ڤرنياڬان -واهاي اورڠ“مقصودڽ: 

يت، ءيڠ بوليه مڽلامتكن كامو دري عذاب سيقسا يڠ تيدق ترڤري ساكيتڽ؟ يا
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اڠ ممبلا دان منڬقكن اڬام ڽ، سرتا كامو برجو-كامو برايمان كڤد الله دان رسول

الله دڠن هرتا بندا دان ديري كامو; يڠ دمكين ايتله يڠ لبيه باءيق باڬي كامو، جك 

 (١١-١٠الصف ايات  ةسور).“ (حقيقة يڠ سبنرڽ)كامو هندق مڠتاهوي 

 

 ِ اكُْم بِمَا فِيْه ِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِْي وَِإي َّ ُ لِْي وَل َكُْم بِالْقُرْأ  مَِن اْلآيَاِت وَالذ ِكْرِ  بَارَكَ الله

 َ ْست قُوُْل قَوْلِْي هَذَا وَأ  مِيُْع الْعَلِيْمُ. أ  هُ هُوَ الس َّ َل مِن ِْي وَمِنْكُْم تِلَاوَتَهُ ِإن َّ غْفِرُ اللهَ اْلحَِكيِْم، وَتَقَب َّ

ِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ  َ لِْي وَل َكُْم وَلِسَائِر ْحيَاءِ مِْنهُْم الْعَظِيْم وَالْمُؤْمِنَاِت اْلأ 

ِ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  ْسلِيِم عَلَى نَبِي ِهِ الْ كَر لَاةِ وَالت َّ إِنه     چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ:فَقَاَل اللهُ تَعَالَى ،بِالص َّ
 َ ِيَن َءاَمُنواْ َصلُّواْ َعلَۡيهِ وََسل ُِمواْ تَۡسلِيًما  ٱَّلله َها ٱَّله يُّ

َ
أ ۚۡ َيَٰٓ ِ   ٥٦َوَمَلَٰٓئَِكَتُهۥ يَُصلُّوَن لََعَ ٱنلهِب 

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 

َ وَالْمِحََن وَالْفِتَنَ، مَا  َباَءَ وَالْفَْحشَاءَ وَالْمُنْكَر َ وَالْو ا الْبَلَاءَ وَالْغَلاَء هُم َّ اْدفَْع عَن َّ َ مِْنهَا الل َّ َظهَر
ِ شَْيءٍ  ةً، ِإن ََّك عَلَى كُل  ُلْدَاِن اْلمُْسلِمِيْنَ عَام َّ ةً، وَمِْن ب َلَدِنَا هَذَا خَاص َّ وَمَا بَطََن، مِْن ب
ْسقَاِم، يَا  ُنُوِن، وَاْلجُذَاِم، وَمِْن َسي ِِئ اْلأ  ا نَعُوذُ بَِك مَِن البَرَِص، وَاْلج هُم َّ ِإن َّ قَدِيْرٍ. الل َّ

ْرَحمَ  اِحمِيْنَ.أ   الر َّ
مانن، كسلامتن سرتا ليندوڠيله أنله كڤد كامي كسجهترأن، ك يا الله! كورنياك

 .١١-كوۏيدكامي درڤد بالا بنچان دان وابق ڤڽاكيت بربهاي خصوصڽ 
يكن صلاة -يا الله! جاديكنله كامي دان كتورونن كامي اورڠ اورڠ يڠ استقامه مندير

جوا يا الله، تمڤت كامي مڠادو دان  مو-سچارا برجماعه. سسوڠڬوهڽ هاڽ كڤد
 .مموهون ڤرتولوڠن

ارِ. نْيَا َحسَنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ َحسَنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن َّ ِنَا فِي الد ُ نَا آت َب َّ  ر
 عِبَادَ اللهِ،

ِۙ َواْْلِْحَساِن ِإَويَتاءِ ذِي الُْقْرََبٰ َوَينََْهٰ َعِن الَْفْحَشاءِ  ُمُر بِالَْعْدِل
ْ
َ يَأ ۞إِنه اَّلله

ُروَن   ِۚ يَعُِظُكْم لََعلهُكْم تََذكه    (٩٠)َوالُْمنَكرِ َواْْلَْغِ
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ِ يَزِدْ  فَاذْكُرُوا َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى نِعَمِه َ الْعَظِيْم ِ يُعْطِكُْم الله لُوهُ مِْن فَْضلِه كُْم، وَاْسأ 
ْكبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.  وَلَذِكْرُ اللهِ أ 

 

 


