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  يڤمميڤني يڠ درضأ

 م٢٠٢٠ نجو ٥/ ه١٤٤١شوال ١٣

 

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

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

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

ٍد وَ  ِّنَا ُمَحمَّ ْ عَََل نَِبي ْيِن.َصلِّ َوَسِّلِّ ِبِه َوَمْن َدعَا ِبَدْعَوِتِه ِإََل يَْوِم ادلِّ  عَََل آَِلِ َوََصْ

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

  ڳک  گ  گ   گ  گٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

ڱ  ڱ  ں  ں   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    

  چہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ہۀ  ۀ  ہ  ڻڻ  ڻ   ڻ
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 س يدڠ جامعه يڠ درمحيت هللا،

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

 .“ يڤمميڤني يڠ درضأ“ ڽ. خطبة ڤد هاري اين براتجوق

 س يدڠ جامعه يڠ درمحيت هللا،

سالم ممندڠ تيڠڬي كدودوكن سساورڠ ڤمميڤني. اڤاته َّلڬي جك ڤمميڤني ايت إ

برس يكڤ عاديل، ملقساانكن أمانه، مڽوروه كڤد كبايكن دان منڬه مكوڠكرن. رسول 

 يوڠأنجوڬ مڽااتكن هباوا ڤمميڤني يڠ عاديل ايت ترماسوق دامل ڬولوڠن يڠ د ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 .عرش ڤد هاري اخرية لكق

 س يدڠ جامعه يڠ درمحيت هللا،

مريك ڤد هاري اخرية ننيت. ن دڤرسؤالكن كربتڠڬوڠجواب جوڬ اكن ستياڤ ڤمميڤني

مڬه. هبكن، ستياڤ تيندقن -بوكنهل جاوتن ڤمميڤني ايت اونتوق سساورڠ ايت برمڬه

مريك منجادي ڤڽباب كڤد كسجهرتأن دان كهرمونيان سس بواه نڬارا يڠ دڤميڤيڽن. 

 . ستياڤ تيندقن ايت جوڬ اكن توروت دڤرسؤالكن اوليه هللا 

 س يدڠ جامعه يڠ درمحيت هللا،

رعيت سهاروسڽ طاعة كڤد ڤمميڤني. اڤاته َّلڬي جك ڤمميڤني ايت برس يكڤ عاديل 

ڤمميڤني ايت جوڬ مروڤاكن تڠڬوڠجواب  يتدان ملقساانكن أماهنڽ دڠن ابءيق. منطاع

 :مڠيڠتكن ملسو هيلع هللا ىلصلكق. رسول هللا    يڠ اكن دڤرسؤالكن اوليه هللا

 

ُعوا َل وأَِطيُعوا ُتْعِمَل علَْيُُك َعْبٌد يَُقوُدُُكْ بِكتاِب هللِا، فاْْسَ  .َولَِو اس ْ
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مهبا يڠ دجاديكن ڤمميڤني يڠ ممرينته اكمو تتاڤي  ساكليڤون هاڽ سأورڠ“مفهومڽ: 

 (حديث رواية مسِّل)“ تڽيهللا مك هندقهل اكمو دڠر دان منطاع  سسواي دڠن كتاب

 

 :  فرمان هللا 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

  متجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  خت  یی  ی

 چىت  يت  جث  مث  ىث   

اورڠ يڠ براميان، طاعةَل اكمو كڤد هللا دان طاعةَل اكمو كڤد -واهاي اورڠ“مقصودڽ: 

لڠن اكمو. مكودين دري اك (اورڠ يڠ بركواس-اورڠ)" مريأ-اوليلرسول هللا دان كڤد "

ڽن كدامل سسواتو ڤراكرا، مك هندقهل اكمو مڠمبالي (برسليس هين)بنته -جك اكمو بربنته

جك اكمو برن براميان كڤد هللا دان  -رسولڽ  (س نه)دان  (القرءان)هللا  (كتاب)كڤد 

“ ، دان لبيه ايلوق ڤوَّل كسودهڽن.(ابڬي اكمو)هاري اخرية. يڠ دمكني اداَل لبيه ابءيق 

 (٥٥اايت  ءساالن  ةورس)

 

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

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

، َولَُُكْ َوِلَسائِِر الُْمْسِلِمنْيَ َوالُْمْسِلَماِت َوالُْمْؤِمِننْيَ َوالُْمْؤِمنَاِت اْْلَْحيَاِء ِمْْنُْم َواْْلَْمَواِت 

. ِحْْيُ َُّه ُهَو الْغَُفْوُر الرَّ تَْغِفُرْوُه ِإن  فَاس ْ
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 كدواخطبة 

 ِ 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

َ ِإَّلَّ هللاُ أَْشهَُد أَْن  . َّ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

 َ َّْسِلِْي عَََل ن اَلِة َوالت ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  :فَقَاَل هللُا تََعاََل ، ِبيِِّه 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 أَْْجَِعنَي،  َ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
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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 ْ

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 الـُمتََوِّكِّ

 ُسلَْطان ِإْسَكنَْدْر احلَاج.

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

نَي .  امِحِ  أَْرَحَم الرَّ

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

 َوَسائَِر ِباَلِد الْـُمْسِلِمنَي.

يِن  ْر أَْعَداَءَك أَْعَداَء ادلِّ ْساَلَم َوالُْمْسِلِمنْيَ ، َوَدمِّ َّهُمَّ أَِعزَّ اْْلِ يَن، الل وانُُْصْ َمْن نََُصَ ادلِّ

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

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

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

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

. اي هللا! جاديكنهل اكيم ١٥-COVIDابَّل بنچان دان وابق ڤڽاكيت برهباي خصوصڽ 

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

 .جوا اي هللا، متڤت اكيم مڠادو دان مموهون ڤرتولوڠن

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   

    ڑ ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  

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

، َوهللُا يَْعَِّلُ َما تَْصنَُعوَن.  هللِا أَْكرَبُ

 


