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دان مكوداهنكسوكرن   
 م٢٠٢٠يم  ٢٢/ ه١٤٤١رمضان  ٢٩

 

ْوِر أَنُْفس ِ ا ِإن   تَْغِفُرُه َونَُتْوُب ِإلَْيِه، َونَُعْوُذ اِبهلِل ِمْن ُُشُ تَِعْيُنُه َونَس ْ َمُدُه َونَس ْ ، ََنْ ِ نَا لَْحْمَد ّلِِل 

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

ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوَُل، اَلل هُ ، َوأَْشهَُد أَن  ُمَحم  م  أَْشهَُد أَْن َّل  ِإََلَ ِإَّل  هللُا َوْحَدُه ََّل َُشِيَْك ََلُ

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

ا بَْعُد، فَيَا ِعَباَد هللِا، ِات ُقْوا هللَا، ُأْوِصْيُُكْ َونَْفِِسْ ِبتَْقَوى هللِا َوَطاَعِتِه لََعل ُُكْ تُْفِلحُ   ْوَن.أَم 

َٰنِ  اّلَلِ  بِْسمِ  .ڃ ڃ ڃ چ چٹ ٹ  ۀ   ہ  ہ  ہ  چ   الرَِحيمِ  الرَْحم 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ         ۆ         ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ     ۓ  ڭ 

 * ٨-١اإلنرشاح چۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ          ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   
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 ،س يدڠ جامعه يڠ درمحيت هللا

 سام برتقوى كڤد هللا-خاطب برڤسان كڤد ديري س نديري دان جامعه اونتوق سام

ڽ. خطبة ڤد -ڽ دان منجاويه سڬاَّل َّلرڠن-دڠن ملقساانكن سڬاَّل ڤرينته 

 ”.كسوكرن دان مكوداهن“هاري اين براتجوق 

 ،س يدڠ جامعه يڠ درمحيت هللا

هاري اين مجعة تراخري رمضان. رمضان اكن منيڠڬلكن كيت دان كيت اكن تروس 

مڠهادڤي كهيدوڤن يڠ منداتڠ. بولن رمضان اكيل اين حارض كتيك كيت سداڠ برجواڠ 

. تيدق ڤرنه ترڬمرب اوليه كيت هباوا رمضان اكيل ١٩-COVIDمالوان وابق ڤڽاكيت 

 ١٩- COVIDا. ڤندميق وابق اين حارض دڠن اوجني يڠ امت برت بوات كيت مسو 

سأكن بلوم ماهو مڽراه س تهل برباڤ بولن كيت مسوا برجواڠ مالوانڽ. جوسرتو، 

سهاروسڽ كيت تتڤ براتهن دان كوات مالوان ڤندميق وابق اين دڠن مماتويه سڬاَّل 

ارهن اوليه ڤهيق ڤمرينته. مسوڬ ڤارا ڤجوڠ ابريسن هادڤن جوڬ تتڤ كوات دان 

 .س دڠن سوكوڠن دعا دري كيت مسواتڬوه ملقساانكن توڬ

والاو اڤ جوا يڠ برَّلكو، كيت تتڤ ڤرلو منجالين رمضان سڤريت س بلوم اين دڠن 

، ملقساانكن صالة تراوحي، برصدقه دان ةمنوانيكن عباده ڤواسا، منوانيكن زاكة فطر 
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د بولن يڠ  ن هللاأمڤونن، دان كريضأيه كإتتڤ بروسها مر كيتعاملن َّلين.-عاملن

 .نمليا اي

 درمحيت هللا،س يدڠ جامعه يڠ 

مدرسه' ابڬي مڠڬمربكن هباوا بولن اين مميليقي ‘بولن رمضان رسيڠ دس بوت س باڬاي 

سالم منجادي اورڠ يڠ برتقوى. بولن رمضان إيستمييوأن دامل منديديق هايت اومت إك

مڠاجر كيت اونتوق برصرب. بولن رمضان مڠاجر كيت مڠاول ماره. بولن رمضان مڠاجر 

برصدقه. بولن رمضان مالتيه  قابڽ بولن رمضان مڠاجر كيت كيت صفة ڤريمكأنس يأن.

مامچ َّلڬي تربييه دان ڤالجرن يڠ -ابڽقڽ. دان برمامچ-كيت ملقساانكن عباده س باڽق

ڤڠهوجوڠ رمضان. كيت سوده د براد  تركندوڠ دامل بولن رمضان اين. كيين، كيت سوده

ن رمضان كيت ڤد هل اكمماسوقيك فاسا تراخري دامل بولن رمضان. جوسرتو، حماس هب

يق بربنديڠ س بلوم اين ااتو س باليقڽ؟ رنوڠيهل ڤريڠاتن اتهون اين. ادكه اي لبيه اب

 :يڠ دس بوت دامل س بواه حديث ملسو هيلع هللا ىلصدرڤد رسول هللا 

َصِعَد امِلْنرَبَ فَقَاَل آِمنْيَ آِمنْيَ آِمنْيَ ِقْيَل اَي َرُسْوَل هللِا إن َك  ِّل َ سَ وَ  هِ يْ لَ َل  هللُا عَ أن  الن يب  صَ 

اَلُم أاََتِِنْ فَقَاَل َمْن أَْدرَ  َك َصِعْدَت امِلْنرَبَ فَُقلَْت آِمنْيَ آِمنْيَ آِمنْيَ فَقَاَل إن  ِجرْبِيَْل عَلَْيِه الس 

ُ ُقْل آِمنْيَ فَُقلُْت آِمنْيَ َشهَْر َرَمَضاَن فََِّلْ يُْغفَْر ََلُ فََدخَ   َل الن اَر فََأبَْعَدُه اّلِل 
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أمني، أمني، أمني “برس بدا:  ملسو هيلع هللا ىلصرب، بڬيندا نمناءيقي م  ملسو هيلع هللا ىلصكتيك نيب “مفهومڽ: 

، ربنم واهاي رسول هللا! اڤابيال اكمو مناءيقي “داتڽ:  ملسو هيلع هللا ىلصبڬيندا “. (اكيل ٣س باڽق )

سسوڠڬوهڽ جربيل “برس بدا:  ملسو هيلع هللا ىلصمك رسول هللا “. اكمو تهل براكت أمني، أمني، أمني

a.s  س ياڤا يڠ برمتو دڠن بولن رمضان  براكت: ابرڠ )جربيل(تهل داتڠ كڤداكو، َّللو دي

مڤونكن ابڬڽي مك دي اكن دماسوقكن ك دامل نراك رسات دجاوهكن أتتاڤي تيدق د

“. : أمني. مك اكو اكاتكن: أمني(واهاي محمد). اكاتكنهل  اوليه هللا  (درڤد رمحة)

 (ناحديث رواية ابن حب)

 س يدڠ جامعه يڠ درمحيت هللا،

منفعتكنهل فاسا تراخري رمضان اين دڠن منيڠكتكن عاملن. سڤريت اورڠ يڠ سداڠ 

برسوكن، د ڤڠهوجوڠ وقتو اين مروڤاكن وقتو اونتوق مالكوكن ڤچوتن تراخري ابڬي 

مالكوكن ممستيكن مكناڠن. مك ڬوانكنهل كسمڤنت يڠ اد اونتوق كيت دان اهيل لكوارڬ 

جوا يڠ  رمضان تراخري بوات كيت. هاڽ هللا ابڽقڽ. بوليه جادي اين -ْعل س باڽق

 .يڽءمڠتاهو 
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 :فرمان هللا س بحان وتعاَل

َٰنِ  اّلَلِ  بِْسمِ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ   الرَِحيمِ  الرَْحم 

  چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   

اورڠ -كچوايل اورڠ –ديم ماس! سسوڠڬوهڽ مأنِس ايت دامل كروڬني “مقصودڽ: 

-ڤسان دڠن كبرنن رسات برڤسان-يڠ براميان دان برعامل صاحل، دان مريك ڤوَّل برڤسان

 (٣-١اايت  عرصال ةسور)“ ڤسان دڠن صرب.

 

ْكِر الَْحِكْْيِ، اَبَرَك هللُا يِلْ َولَُُكْ اِبلُْقْرأَِن الَْعِظْْيِ، َونََفَعيِنْ 
ُُكْ ِبَما ِفْيِه ِمَن اْْلاَيِت َواذلِّ َوِإاي 

تَْغِفُر هللاَ  . أَُقْوُل قَْويِلْ َهَذا َوأَس ْ ِمْيُع الَْعِلْْيُ ْ َوِمنُُْكْ ِتاَلَوتَُه ِإن ُه ُهَو الس  الَْعِظْْيَ يِلْ  َوتَقَب َل ِمينِّ

َماِت َوالُْمْؤِمِننْيَ َوالُْمْؤِمنَاِت اْْلَْحيَاِء ِمْْنُْم َواْْلَْمَواِت، َولَُُكْ َوِلَسائِِر الُْمْسِلِمنْيَ َوالُْمْسلِ 

. ِحْْيُ تَْغِفُرْوُه ِإن ُه ُهَو الْغَُفْوُر الر   فَاس ْ
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 خطبة كدوا

 ِ دِ َربِّ الَْعالَِمنيَ  اَلَْحْمُد ّلِِل  يِِّداَن ُمَحم  اَلُم عَََل س َ اَلُة َوالس  الن يِبِّ اْْلَِمنِي، َوعَََل آَِلِ  نِ ، َوالص 

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

َ ِإَّل  هللاُ أَْشهَُد أَْن  . َّل  ِإَله ًدا َعْبُدُه َوَرُسوَُلُ يَِّداَن ُمَحم  ، َوأَْشهَُد أن  س َ  َوْحَدُه ََّل َُشِيَْك ََلُ

ا َواْعلَُموا أن  هللَا أََمَرُُكْ ِبَأْمٍر َعِظٍْي، أََمَرُُكْ  َحق  تُقَاِتهِ ُد، فَيَا ِعَباَد هللِا، ِات ُقوا هللَا بَعْ  أَم 

اَلِة َوالت ْسِلِْي عَََل نَِبيِِّه اْلَكِريِ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  :فَقَاَل هللُا تََعاََل ، اِبلص 

 ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

ٍد َوعَََل  يِِّداَن ُمَحم  يِِّداَن ِإْبَراِهْْيَ آاَلل هُم  َصلِّ عَََل س َ ٍد مََكَ َصل ْيَت عَََل س َ يِِّداَن ُمَحم  ِل س َ

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

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

اِشِديَن وَ  َحابَِة أمَْجَِعنَي،  َعْن بَِقي ةِ  َواْرَض الل هُم  َعِن الُْخلَُفاِء الر  َو َعِن الت اِبِعنَي َواَتِبِعي الص 

ْيِن َواْرَض َعن اَوَمْن  الت اِبِعنيَ   .َمَعهُْم اَي أَْكَرَم اْْلَْكَرِمنيَ  تَِبَعهُْم ِبِإْحَساٍن ِإََل يَْوِم ادلِّ

 الل هُم  اغِْفْر ِللُْمْسِلِمنَي َواملُْسِلَماِت َواملُْؤِمِننَي َواملُْؤِمنَاِت اَْلْحيَاِء ِمْْنُْم َواَْلْمَواِت.

ِّْد ِبَدَواِم  اَلَمِة َمِلَكـنَا كـباوه ُدويِل يڠ َمهَا مُ الل هُم  أَي ِة َوالس  ح  ليا و الت ْوِفْيِق َوالْهَِدايَِة َوالصِّ

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

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

ْ عَََل هللا  (Tunku)تُونكو حاجه َعزِْيَزْة أَِمْينَْة َمْيُمْونَْة ِإْسَكنَْدِريَْة ِبنِْت الـَمْرُحْوم الـُمتََوِّكِّ

 ُسلَْطان ِإْسَكنَْدْر احلَاج.

ِتَك اَي الل هُم  اْحَفظْ ُعلََما َءُه َوُوَزَراَءُه َوُقَضاتَُه َوُْع اََلُ َوَرعَااَيُه ِمَن الُْمْؤِمِننَي َو الُْمْؤِمنَاِت ِبَرمْحَ

نَي .  امِحِ  أَْرَحَم الر 

اَن  اٍن، آِمناً ُمْطَمئِنًّا، ََسَاًء َرَخاًء، َداَر عَْدٍل َوِإميَاٍن، َوأَْمٍن َوأَمَ َماِلزِياَي الل هُم  اْجَعْل بَََلَ

 َوَسائَِر ِباَلِد الْـُمْسِلِمنَي.

يَن،  يِن وانرُْصْ َمْن نرََصَ ادلِّ ْر أَْعَداَءَك أَْعَداَء ادلِّ ْساَلَم َوالُْمْسِلِمنْيَ ، َوَدمِّ الل هُم  أَِعز  اإْلِ

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

ٌء ِِف  نَُعْوذُ  ِه ََشْ ْي ََّل يَُُضُّ َمَع امْسِ ِ اِت ِمْن َُشِّ َما َخلََق، ِبْسِم هللِا اذل  َماِت هللِا الت ام  ِبََكِ

، الل هُم  اْدفَْع َعن ا الَْباَلَء َوالْغاََلَء َوالَْواَبءَ  ِمْيُع الَْعِلْْيُ َمآِء َوُهَو الس   اْْلَْرِض َوََّل ِِف الس 

ًة، َوِمْن َوالَْفْحَشاَء وَ  اَن َهَذا َخاص  ، َما َظهََر ِمْْنَا َوَما بََطَن، ِمْن بَََلِ الُْمْنَكَر َوالـِْمَحَن َوْالِفنَتَ

ٍء قَِدْيٍر. الل هُم  ِإان  نَُعوُذ ِبَك ِمَن الرَبَِص،  ًة، ِإن َك عَََل ُِّكِّ ََشْ اِن ْاملُْسِلِمنْيَ عَام  بَُْلَ

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

. نْيَ امِحِ ، اَي أَْرَحَم الر   َوََّلَراد  لـِامَ قََضيَْت َوََّليَْنَفُع َذالَْجدِّ ِمنَْك ْاجلَدِّ

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

. اي هللا! جاديكنهل اكيم ١٩-COVIDابَّل بنچان دان وابق ڤڽاكيت برهباي خصوصڽ 
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 .جوا اي هللا، متڤت اكيم مڠادو دان مموهون ڤرتولوڠن

نَْيا  نًَة َوِقنَا عََذاَب الن اِر.َرب نَا آِتنَا ِِف ادلُّ نًَة َوِِف اْْلِخَرِة َحس َ  َحس َ

  ِعَباَد هللِا،

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   

    ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

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

، َوهللُا يَْعَِّلُ َما تَْصنَُعوَن.  هللِا أَْكرَبُ

 
 


