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 ڤرڤادوان
 م٢٠٢٠ سيڤتيمبر ٤/  ه ١٤٤٢محرم  ١٦

 
هِ، نَحْمَدُهُ وَنَْستَعِيْنُهُ وَنَْستَغْفِرُهُ وَنَتُوُْب ِإلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِْن شُرُْورِ أ   َمْدَ لِل َّ نْفُِسنَا وَمِْن َسي ََِا ِِ ِإن َّ اْلح

عْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُْهتَدِ وَمَْن يُْضلِْل  ا مُْرِشدًا.أ   فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي ًّ

هُ  َلل َّ دًا عَبْدُهُ وَرَُسوْلُه، ا ن َّ مُحَم َّ شْهَدُ أ  يَْك لَهُ، وَأ  ا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِ ا ِإلَهَ ِإل َّ ْن ل َّ شْهَدُ أ  ِ وََسل ِْم أ  م َّ َصل 

 َ دٍ وَعَلَى آلِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعو  تِهِ ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن.عَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ

كُْم تُْفلِحُ  ِتَْقوَى اللهِ وََطاعَتِهِ لَعَل  َّ قُوْا اللهَ، ُأْوِصيْكُْم وَنَْفسِْي ب ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِت َّ م َّ  وْنَ.أ 

نَا۠ َربُُّكۡم فَٱۡعُبُدوِن چٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ 
َ
ٗة َوَِٰحَدٗة َوأ مَّ

ُ
ُتُكۡم أ مَّ

ُ
إِنَّ َهَِٰذهِۦٓ أ

 الأنبياء  چ٩٢

 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
وتعالى دڠن ملقساناكن سڬالا ڤرينتهڽ دان منجاوهي  هبرتقوىله كڤد الله سبحان

 ". ڤرڤادوان "سڬالا لارڠنڽ. خطبة ڤد هاري اين برتاجوق 
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 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
روف يڠ دتونتو ِ دالم إسلام. سباليقڽ، عڤرڤادوان مروڤاكن انتارا ڤركارا م

يڠ ساڠت دتڬه. ڤرڤادوان دالم كالڠن اومت  موڠكرڤرڤچاهن مروڤاكن ڤركارا 

سلام بوكنله سقدر سواتو كڤرلوان يڠ برصفة لواران، تتاڤي اي مروڤاكن ايكتن إ

سلام. جالينن اخوه إسلاميه يڠ دجالين دڠن ايمان دان إڤرساودارأن اتاو اخوه 

سلام. فرمان الله إن اومت أن دالم ممبلا دان منجاڬ كموليأسبنرڽ ايكتن كستياين 

اورڠ يڠ -سبنرڽ اورڠ“يڠ برمقصود،  ١٠ ِ ايا ِ حجراال ةوتعالى دالم سور هسبحان

له انتارا دوا ساودارا كامو يڠ برتليڠكه  برايمان ايت اداله برساودارا، مك دامايكن

 .“امو بروليه رحمةايت. دان برتقوىله كڤد الله سوڤاي ك

وتوهن دان ككوكوهن أبڬيتو جوڬ ترداڤت سبواه حديث يڠ مڠڬمبركن ك

ير بهاوا رسول الله شن بن بامعسلام يڠ دروايتكن اوليه نإڤرساودارأن سسام اومت 

 :برسبدا صلى الله عليه وسلم

مَثَُل اْلجَسَدِ ِإذَا اْشتَكَى مِنْهُ عُْضوٌ تَدَاعَى لَهُ َسائِرُ مَثَُل الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَاد ِهِْم وَتَرَاحُمِهِْم وَتَعَاُطفِهِْم 

ُم َّى هَرِ وَاْلح  اْلجَسَدِ بِالس َّ
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سايڠ، ساليڠ مرحمتي، -ن ڬولوڠن يڠ برايمان ڤد صفة بركاسيهءومڤامااڤر“مفهومڽ: 

دان ساليڠ ممبنتو اداله سڤرتي سواتو بادن. اڤابيلا اد اڠڬوتا بادن يڠ ساكيت، اي 

“ بكن كسلوروهن توبوه بادن تيدق داڤت تيدور دان جوڬ منجادي دمم.مڽب

 (، دان امام احمدئحديث رواية البخاري، مسلم، الترمذي، النسا)

 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،

سلام إن مأنسي سجاڬت. قيءالله اونتوق كبا ةكڤلباڬاين بڠسا مأنسي مروڤاكن سن

سوڤاي مريك برتعارف اتاو ساليڠ مرواه دان مرتبت سموا مأنسي  مڠيعتراف

ممليهارا حق انتارا ساتو سام لاين. نڬارا كيت جوڬ مروڤاكن سبواه نڬارا يڠ 

ترديري درڤد ڤلباڬاي بڠسا، اڬام دان بوديا. ڤربيذأن اين بوكنله السن اونتوق 

وتعالى دالم  هكيت برسليسيه، مڠهينا دان منچروبوه ڤيهق لاين. فرمان الله سبحان

 :١٠١ايا ِ  عامنأال ةسور

َ َعۡدَوَۢا بَِغۡۡيِ ِعلۡم ٖۗ َكَذَٰلَِك َزيَّنَّا لُِكُِ  ْ ٱَّللَّ ِ فََيُسبُّوا ِيَن يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱَّللَّ ْ ٱَّلَّ ة  َوََل تَُسبُّوا مَّ
ُ
 أ

رِۡجُعُهۡم َفُينَُبُِئُهم بَِما ََكنُواْ َيۡعَملُوَن   ُهۡم ُثمَّ إََِلَٰ َرُبِهِم مَّ
 ١٠٨َعَملَ
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بندا يڠ مريك سمبه يڠ لاين دري الله، -دان جاڠنله كامو چرچا بندا“مقصودڽ: 

كران مريك كلق، اكن منچرچا الله سچارا ملمڤاوءي باتس دڠن كتيادأن 

تياڤ اومت اكن عمل -لوقكن ڤد ڤنداڠن تياڤايڤڠتاهوان. دمكينله كامي ممڤر

منرڠكن  ڤربواتن مريك، كمودين كڤد توهن مريكله تمڤت كمبالي مريك، لالو اي

 “.كڤد مريك اڤ يڠ مريك تله لاكوكن

 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،

سلام دان إسلام جوڬ تله مڠڬاريسكن ڤندوان تاتاچارا هوبوڠن انتارا اورڠ إ

سلام منڬسكن چيري إسلام دالم ممبينا كهيدوڤن برمشاركت. مك إبوكن 

تيڠڬي يت مشاركت يڠ برادب دان منجونجوڠ ءمشاركت مادني يا شاركتنكم

نيلاي كمأنسيأن، ماجو، دان مڠواساءي علمو ڤڠتاهوان دان تيكنولوڬي سرتا -نيلاي

برهوبوڠن انتارا ساتو سام لاين باڬي ممنوهي سڬالا كڤرلوان هيدوڤ دالم سموا 

 .اسڤيك

تله منونجوقكن چونتوه دڠن منوبوهكن نڬارا يڠ  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

جوڬ تله موجودكن ڤياڬم مدينه يڠ  صلى الله عليه وسلمدناماكن مدينه. رسول الله 
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ڤربيذأن يڠ وجود دالم مشاركت كتيك -برڤرانن مڠهوبوڠ ساليڠ انتارا ڤربيذأن

سلام إممولاكن اساسڽ دڠن ڤرڤادوان اومت  صلى الله عليه وسلمايت. رسول الله 

اينديۏيدو دالم كالڠن مهاجرين دان انصار، عرب دان بوكن عرب، درڤد كالڠن 

يڠ مندوكوڠ عقيدة نڬارا دڠن ڤرينسيڤ برايمان كڤد الله دان هاري اخيرة، سرتا 

كونسيڤ برتقوى دان عاديل ترهادڤ سموا. مريك اين دڤرساوداراكن دڠن 

 ايكتن ايمان دان تقوى باڬي ملقساناكن كعاديلن كڤد سلوروه مأنسي.

 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،

م كالڠن كيت سميمڠڽ سواتو لومرح يڠ تيدق داڤت ڤربيذأن يڠ برلاكو دال

دكتڤيكن. كيت بوليه بربيذا دري سڬي ورنا كوليت، بڠسا، فهمن ڤوليتيك، دان 

سلام تله ممڤرساتوكن كيت اتس داسر ايمان كڤد الله إلاين لاڬي. نامون، -لاين

وتعالى. هادڤيله ستياڤ ڤربيذأن دڠن راسيونل دان ماتڠ. جاڠن كران  هسبحان

كيت ڤد سسواتو ڤركارا مڽببكن كيت ساليڠ منچاچي. انتارا كونچي  عصوبنتك

اوتام مڠهادڤي ڤربيذأن يڠ وجود اياله دڠن سنتياس برلاكو عاديل دان تتڤ دڠن 

كبنرن. كيت جوڬ جاڠن برسيكڤ ايكستريم دالم تيندقن كران ڤربواتن اين 
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هاروس بروسڤادا  . كيت جوڬصلى الله عليه وسلمساڠت دچلا اوليه رسول الله 

دالم ڤد كيت بروسها منيڠڬل كن صفة ايكستريم اين، جاڠن ڤولا كيت منجادي 

 .لالاي دان لوڠڬر. يڠ بنر تتڤ بنر دان يڠ ساله هاروس دڤربتول كن

 :وتعالى هفرمان الله سبحان

ن يَُكونُ چ
َ
ِيَن َءاَمُنواْ ََل يَۡسَخۡر قَۡومٞ ُمِن قَۡوم  َعََسَٰٓ أ

َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ ا ُمِۡنُهۡم َوََل نَِسآءٞ ُمِن َيَٰٓ واْ َخۡۡيٗ

لَۡقَِٰبِۖ بِۡئَس ٱِل 
َ
نُفَسُكۡم َوََل َتَنابَُزواْ بِٱۡۡل

َ
َّۖ َوََل تَلِۡمُزٓواْ أ ا ُمِۡنُهنَّ ن يَُكنَّ َخۡۡيٗ

َ
مۡۡسُم نَُِسآء  َعََسَٰٓ أ

َٰلُِمونَ  ْوَلَٰٓئَِك ُهُم ٱلظَّ
ُ
يَمَِٰنِۚ َوَمن لَّۡم َيُتۡب فَأ ُفُسوُق َبۡعَد ٱۡۡلِ

 چ ١١  ٱلۡ

 َ ِ اْلح اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن اْلآيَا ِِ وَالذ ِكْر ِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِْي وَِإي َّ َل بَارَكَ اللهُ لِْي وَل َكُْم بِالْقُرْأ  ِكيِْم، وَتَقَب َّ

هُ هُوَ  ُ ِإن َّ َ لِْي وَل َكُْم وَلِسَائِرِ مِن ِْي وَمِنْكُْم تِلَاوَتَه ُ اللهَ الْعَظِيْم ْستَغْفِر قُوُْل قَوْلِْي هَذَا وَأ  مِيُْع الْعَلِيْمُ. أ  الس َّ

ْموَا ِِ، فَاْستَغْفِرُْوهُ إِ  ْحيَاءِ مِْنهُْم وَاْلأ  ُ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَا ِِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَا ِِ اْلأ  َ الْغَفُوْر هُ هُو  ن َّ

ِحيْمُ.  الر َّ
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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 َّ ْمرٍ عَظِيٍم،  َحق َّ تُقَاتِه مَرَكُْم بِأ  ن َّ اللهَ أ  مَرَكُْم وَاعْلَمُوا أ  أ 

ِيمِ  ِ الْ كَر ْسلِيِم عَلَى نَبِي ِه لَاةِ وَالت َّ ُ تَعَالَى ،بِالص َّ َ َوَمَلَٰٓئَِكَتُهۥ يَُصلُّوَن لََعَ :فَقَاَل الله إِنَّ ٱَّللَّ
ِيَن َءاَمُنواْ َصلُّواْ َعلَۡيهِ ومََۡسلُُِمواْ تَۡسلِيًما   َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ ِّۚ َيَٰٓ ِ   ٥٦ٱنلَِّبُ

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
اِشدِيَن وَ  ُلُفَاءِ الر َّ هُم َّ عَِن اْلخ ةِ وَاْرَض الل َّ ْجمَعِينَ،  عَْن بَقِي َّ حَابَةِ أ  ابِعِينَ وَتَابِعِي الص َّ وَعَِن الت َّ

ابِعِينَ  اوَمَْن  الت َّ كْرَمِينَ  تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض عَن َّ كْرَمَ اْلأ   .مَعَهُْم يَا أ 
ْموَا ِِ. ْحيَاءِ مِْنهُْم وَاْلأ  هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ وَالْمُْسلِمَا ِِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا ِِ اْلأ   الل َّ

ي ِْد بِدَوَاِم الت َّ  هُم َّ أ  ُ الل َّ لَامَةِ مَلِ كَ نَا ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م ةِ وَالس َّ ح َّ ليا ووْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَالص ِ
ُ 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

يَةْ بِنِْت ال مَرُْحوْم ال مُتَوَك ِْل عَلَى  (Tunku)تُونكو مِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَرِ يْزَةْ أ  ِ حاجه عَز
َاج.الله ُسلْطَان إِ   ْسكَنْدَْر الح
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ُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَا ِِ  ُ وَرَعَايَاه الَه ُ وَعُم َّ ُ وَقَُضاتَه ُ وَوُزَرَاءَه هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَه الل َّ
اِحمِينَ .  ْرَحمَ الر َّ  بِرَْحمَتَِك يَا أ 

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

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

َ وَالْمِحََن وَالْفِتَنَ، مَا َظهَ  َباَءَ وَالْفَْحشَاءَ وَالْمُنْكَر َ وَالْو ا الْبَلَاءَ وَالْغَلاَء هُم َّ اْدفَْع عَن َّ رَ مِْنهَا الل َّ
ُلْدَاِن اْلمُْسلِمِيْنَ  ةً، وَمِْن ب َلَدِنَا هَذَا خَاص َّ ِ شَْيءٍ وَمَا بَطََن، مِْن ب ةً، ِإن ََّك عَلَى كُل  عَام َّ

ْسقَاِم، يَا  ُنُوِن، وَاْلجُذَاِم، وَمِْن َسي ِِئ اْلأ  ا نَعُوذُ بَِك مَِن البَرَِص، وَاْلج هُم َّ ِإن َّ قَدِيْرٍ. الل َّ
اِحمِيْنَ. ْرَحمَ الر َّ  أ 

مانن، كسلامتن سرتا ليندوڠيله كامي أيا الله! كورنياكنله كڤد كامي كسجهترأن، ك
 .١١-Covidڤد بالا بنچان دان وابق ڤڽاكيت بربهاي خصوصڽ در

يكن صلاة -يا الله! جاديكنله كامي دان كتورونن كامي اورڠ اورڠ يڠ استقامه مندير
مو جوا يا الله، تمڤت كامي مڠادو دان -سچارا برجماعه. سسوڠڬوهڽ هاڽ كڤد

 .مموهون ڤرتولوڠن
 ِ نْيَا َحسَنَةً وَف ِنَا فِي الد ُ نَا آت َب َّ ارِ.ر  ي اْلآِخرَةِ َحسَنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن َّ

 عِبَادَ اللهِ،
ِۙ َواْۡلِْحَساِن ِإَويَتاءِ ذِي الُْقْرََبَٰ َوَينََْهَٰ َعِن الَْفْحَشاءِ َوالُْمنَكرِ َواْلَ  ُمُر بِالَْعْدِل

ْ
َ يَأ ِۚ ۞إِنَّ اَّللَّ ْغِ

ُروَن      (٩٠)يَعُِظُكْم لََعلَُّكْم تََذكَّ
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ِ يُعْطِكُْم  فَاذْكُرُوا لُوهُ مِْن فَْضلِه ِ يَزِْدكُْم، وَاْسأ  َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى نِعَمِه َ الْعَظِيْم الله
ْكبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.  وَلَذِكْرُ اللهِ أ 

 

 


