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كسوكرن دان مكوداهن
 ٢٩رمضان ١٤٤١ه ٢٢ /يم ٢٠٢٠م
ُش ْو ِر أَن ْ ُف ِس نَا
إِن الْ َح ْم َد ِ ِّلِلَْ َ ،ن َم ُد ُه َون َ ْس تَ ِع ْي ُن ُه َون َ ْس تَ ْغ ِف ُر ُه َون َ ُت ْو ُب ِإل َ ْي ِهَ ،ون َ ُع ْو ُذ ِاب ِهلل ِم ْن ُ ُ
هللا فَه َُو الْ ُمهْ َت ِد َو َم ْن يُضْ ِل ْل فَل َ ْن ََت َِد َ َُل َو ِل ًّيا ُم ْر ِش ًدا.
َو ِم ْن َسيِّئ َِات أَ ْ َْعا ِلنَاَ ،م ْن َ َْي ِد ُ
ُشيْ َك َ َُلَ ،وأَ ْشه َُد أَن ُم َحم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْو َُل ،اَللهُم
أَ ْشه َُد أَ ْن َّل إ َ ََِل إَِّل ُ
هللا َو ْح َد ُه ََّل َ ِ
َص ِّل َو َس ِّ ِّْل عَ ََل ن َ ِبيِّنَا ُم َحم ٍد َوعَ ََل ِ ِ
آَل َو َ ْ
َص ِب ِه َو َم ْن َدعَا ب َِدع َْو ِت ِه إ ََِل ي َ ْو ِم ادلِّ ْي ِن.
ِس ِبتَ ْق َوى ِ
أَما ب َ ْع ُد ،فَيَا ِع َبا َد ِ
هللا َو َطا َع ِت ِه ل َ َعل ُ ُْك ت ُ ْف ِل ُح ْو َن.
هللاِ ،ات ُق ْوا َ
هللاُ ،أ ْو ِص ْي ُ ُْك َون َ ْف ِ ْ
ْ َ
الر ْ
حمَٰن َ
اّللِ َ
حي ِم ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ .بِس ِم
الر ِ
ِ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ اإلنرشاح* ٨-١
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س يدڠ جامعه يڠ درمحيت هللا،
خاطب برڤسان كڤد ديري س نديري دان جامعه اونتوق سام-سام برتقوى كڤد هللا
دڠن ملقساانكن سڬاَّل ڤرينته-ڽ دان منجاويه سڬاَّل َّلرڠن-ڽ .خطبة ڤد
هاري اين براتجوق “كسوكرن دان مكوداهن”.
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
مالوان وابق ڤڽاكيت  .١٩-COVIDتيدق ڤرنه ترڬمرب اوليه كيت هباوا رمضان اكيل
اين حارض دڠن اوجني يڠ امت برت بوات كيت مسوا .ڤندميق وابق ١٩- COVID
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
تڬوه ملقساانكن توڬس دڠن سوكوڠن دعا دري كيت مسوا.
والاو اڤ جوا يڠ برَّلكو ،كيت تتڤ ڤرلو منجالين رمضان سڤريت س بلوم اين دڠن
منوانيكن عباده ڤواسا ،منوانيكن زاكة فطرة ،ملقساانكن صالة تراوحي ،برصدقه دان
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عاملن-عاملن َّلين.كيت تتڤ بروسها مرإيه كأمڤونن ،دان كريضأن هللا

د بولن يڠ

مليا اين.
س يدڠ جامعه يڠ درمحيت هللا،
بولن رمضان رسيڠ دس بوت س باڬاي ‘مدرسه' ابڬي مڠڬمربكن هباوا بولن اين مميليقي
كإيستمييوأن دامل منديديق هايت اومت إسالم منجادي اورڠ يڠ برتقوى .بولن رمضان
مڠاجر كيت اونتوق برصرب .بولن رمضان مڠاجر كيت مڠاول ماره .بولن رمضان مڠاجر
كيت صفة ڤريمكأنس يأن .بولن رمضان مڠاجر كيت ابڽق برصدقه .بولن رمضان مالتيه
كيت ملقساانكن عباده س باڽق-ابڽقڽ .دان برمامچ-مامچ َّلڬي تربييه دان ڤالجرن يڠ
تركندوڠ دامل بولن رمضان اين .كيين ،كيت سوده براد دڤڠهوجوڠ رمضان .كيت سوده
مماسوقيك فاسا تراخري دامل بولن رمضان .جوسرتو ،حماس هبهل اكن رمضان كيت ڤد
اتهون اين .ادكه اي لبيه ابيق بربنديڠ س بلوم اين ااتو س باليقڽ؟ رنوڠيهل ڤريڠاتن
درڤد رسول هللا ﷺ يڠ دس بوت دامل س بواه حديث:
هللا عَل َ ْي ِه َو َس َِّل َص ِع َد ا ِمل ْن َ َرب فَقَا َل آ ِم ْ َني آ ِم ْ َني آ ِم ْ َني ِق ْي َل َاي َر ُس ْو َل ِ
هللا إن َك
أن النيب َصَل ُ
َص ِع ْد َت ا ِمل ْن َ َرب فَ ُقلْ َت آ ِم ْ َني آ ِم ْ َني آ ِم ْ َني فَقَا َل إن ِج ْ ِربيْ َل عَل َ ْي ِه الس َال ُم أَ َات ِ ِْن فَقَا َل َم ْن أَد َْركَ
اّلِل ُق ْل آ ِم ْ َني فَ ُقلْ ُت آ ِم ْ َني
َشه َْر َر َم َض َان فَ َ ِّْل يُ ْغفَ ْر َ َُل فَ َد َخ َل الن َار فَ َأبْ َع َد ُه ُ
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مفهومڽ“ :كتيك نيب

ﷺ

مناءيقي منرب ،بڬيندا

ﷺ

برس بدا“ :أمني ،أمني ،أمني

(س باڽق  ٣اكيل)“ .بڬيندا ﷺ داتڽ“ :واهاي رسول هللا! اڤابيال اكمو مناءيقي منرب،
اكمو تهل براكت أمني ،أمني ،أمني“ .مك رسول هللا ﷺ برس بدا“ :سسوڠڬوهڽ جربيل
 a.sتهل داتڠ كڤداكوَّ ،للو دي )جربيل( براكت :ابرڠ س ياڤا يڠ برمتو دڠن بولن رمضان
تتاڤي تيدق دأمڤونكن ابڬڽي مك دي اكن دماسوقكن ك دامل نراك رسات دجاوهكن
(درڤد رمحة) اوليه هللا

 .اكاتكنهل (واهاي محمد) :أمني .مك اكو اكاتكن :أمني“.

(حديث رواية ابن حبان)
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
ممستيكن مكناڠن .مك ڬوانكنهل كسمڤنت يڠ اد اونتوق كيت دان اهيل لكوارڬ مالكوكن
ْعل س باڽق-ابڽقڽ .بوليه جادي اين رمضان تراخري بوات كيت .هاڽ هللا
مڠتاهوءيڽ.
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فرمان هللا س بحان وتعاَل:
َ
الر ْ
ب ْ
حمَٰن َ
اّللِ َ
حي ِم ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
م
س
الر ِ
ِ
ِ
ِ
ﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡ ﭼ

مقصودڽ“ :ديم ماس! سسوڠڬوهڽ مأنِس ايت دامل كروڬني – كچوايل اورڠ-اورڠ
يڠ براميان دان برعامل صاحل ،دان مريك ڤوَّل برڤسان-ڤسان دڠن كبرنن رسات برڤسان-
ڤسان دڠن صرب( “.سورة العرص اايت )٣-١
هللا ِ ْيل َولَ ُ ُْك ِابلْ ُق ْرأَ ِن الْ َع ِظ ْ ِْيَ ،ون َ َف َع ِ ْين َوإِاي ُ ُْك ِب َما ِف ْي ِه ِم َن ْاْل َاي ِت َو ِّاذل ْك ِر الْ َح ِك ْ ِْي،
َاب َركَ ُ
هللا الْ َع ِظ ْ َْي ِ ْيل
َوتَقَب َل ِم ِّ ْين َو ِمنْ ُ ُْك ِت َال َوت َ ُه إِن ُه ه َُو الس ِم ْي ُع الْ َع ِل ْ ُْي .أَ ُق ْو ُل قَ ْو ِ ْيل َه َذا َوأَ ْس تَ ْغ ِف ُر َ
ات َوالْ ُم ْؤ ِم ِن ْ َني َوالْ ُم ْؤ ِمنَ ِ
َولَ ُ ُْك َو ِل َسائِ ِر الْ ُم ْس ِل ِم ْ َني َوالْ ُم ْس ِل َم ِ
ات ْ َاْل ْحيَا ِء ِم ْ ُْن ْم َو ْ َاْل ْم َو ِات،
فَ ْاس َت ْغ ِف ُر ْو ُه إِن ُه ه َُو الْغَ ُف ْو ُر الر ِح ْ ُْي.
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خطبة كدوا
اَلْ َح ْم ُد ِ ِّلِل َر ِّب الْ َعال َ ِم َنيَ ،والص َال ُة َوالس َال ُم عَ ََل َس ِّي ِد َان ُم َحم ِد ِن الن ِ ِّيب ْ َاْل ِم ِنيَ ،وعَ ََل ِ ِ
آَل
َوأَ ْ َ
َصا ِب ِه الطا ِه ِر َين َو َم ْن ت َ ِب َعه ُْم ِبإ ِْح َس ٍان إ ََِل ي َ ْو ِم ادلِّ ِين.
ُشيْ َك َ َُلَ ،وأَ ْشه َُد أن َس ِّي َد َان ُم َحم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ُ ُ
وَل.
أَ ْشه َُد أَ ْن َّل إ ه ََِل إَِّل ُ
هللا َو ْح َد ُه ََّل َ ِ
أَما ب َ ْع ُد ،فَيَا ِع َبا َد ِ
هللا أَ َم َرُ ُْك ب َِأ ْم ٍر ع َِظ ٍْي ،أَ َم َرُ ُْك
هللا َحق ت ُ َقا ِت ِه َوا ْعل َ ُموا أن َ
هللاِ ،ات ُقوا َ
هللا ت َ َع َاَل :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ِابلص َال ِة َوالت ْس ِل ِْي عَ ََل ن َ ِبيِّ ِه ْال َك ِر ِي ،فَقَا َل ُ
ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

اَللهُم َص ِّل عَ ََل َس ِّي ِد َان ُم َحم ٍد َوعَ ََل آ ِل َس ِّي ِد َان ُم َحم ٍد َ َمَك َصل ْي َت عَ ََل َس يِّ ِد َان ِإ ْب َرا ِه ْ َْي
َوعَ ََل آ ِل َس ِّي ِد َان ِإ ْب َرا ِه ْ َْي َو َاب ِركْ عَ ََل َس ِّي ِد َان ُم َحم ٍد َوعَ ََل آ ِل َس يِّ ِد َان ُم َحم ٍد َ َمَك َاب َر ْك َت
عَ ََل َس ِّي ِد َان ِإ ْب َرا ِه ْ َْي َوعَ ََل آ ِل َس ِّي ِد َان ِإ ْب َرا ِه ْ َْي ِِف الْ َعال َ ِم ْ َني إِن َك َ ِمح ْي ٌد َم ِج ْي ٌد.
َو ْار َض اللهُم ع َِن الْ ُخلُ َفا ِء الر ِاش ِد َين َو ع َْن ب َ ِقي ِة الص َحاب َ ِة أَ ْ َمج ِع َنيَ ،و ع َِن التا ِب ِع َني َو َات ِب ِعي
التا ِب ِع َني َو َم ْن ت َ ِب َعه ُْم ِب ِإ ْح َس ٍان إ ََِل ي َ ْو ِم ادلِّ ْي ِن َو ْار َض عَنا َم َعه ُْم َاي أَ ْك َر َم ْ َاْل ْك َر ِم َني.
ات َوامل ُ ْؤ ِم ِن َني َوامل ُ ْؤ ِمنَ ِ
اللهُم اغْ ِف ْر ِللْ ُم ْس ِل ِم َني َوامل ُ ْس ِل َم ِ
ات َاْل ْحيَا ِء ِم ْ ُْن ْم َو َاْل ْم َو ِات.
الصح ِة َوالس َال َم ِة َم ِل َكـنَا كـباوه ُد ِويل يڠ َمهَا ُموليا
اللهُم أَي ِّ ْد ب َِد َوا ِم الت ْو ِف ْي ِق َوالْه َِداي َ ِة َو ِّ
الس َلطان َع ْب ُد هللا ِرعَاي َ ُة ادلِّ ْين الـ ُم ْص َط َفى ِابهلل
رسي ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ُ ،
َشاه ا ْب ِن املرحوم ُسلْ َطان َحاجِ أَ ْ َمحد َشاه الـ ُم ْس َت ِع ْني ابهلل.
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َو َك ِ َ
ذِل كـباوه ُد ِويل يڠ َمهَا ُموليا رسي ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ،
تُونكو) (Tunkuحاجه َع ِزْي َز ْة أَ ِم ْينَ ْة َم ْي ُم ْون َْة إ ِْس َكنْ َد ِري َ ْة ِبن ْ ِت الـ َم ْر ُح ْوم الـ ُمتَ َو ِّ ْ
ِّك عَ ََل هللا
ُسلْ َطان إ ِْس َك ْن َد ْر احلَاج.
اللهُم ْاح َفظْ ُعل َ َما َء ُه َو ُو َز َرا َء ُه َو ُق َضات َ ُه َو ُْع َ ُاَل َو َرعَ َااي ُه ِم َن الْ ُم ْؤ ِم ِن َني َو الْ ُم ْؤ ِمنَ ِ
ات ِب َر ْ َمح ِت َك َاي
أَ ْر َح َم الر ِ ِ
امح َني .
اللهُم ا ْج َع ْل ب َ َ ََل َان َما ِل ِزي َاي آ ِمناً ُم ْط َمئِنًّاَ َ ،
َسا ًء َرخَا ًء ،د ََار عَ ْدلٍ َو ِإمي َ ٍانَ ،وأَ ْم ٍن َوأَ َم ٍان،
َو َسائِ َر ب َِال ِد الْـ ُم ْس ِل ِم َني.
َرص ادلِّ َين،
ْرص َم ْن ن َ َ
اللهُم أَ ِعز ْاإل ِْس َال َم َوالْ ُم ْس ِل ِم ْ َني َ ،و َد ِّم ْر أَ ْع َدا َءكَ أَ ْع َدا َء ادلِّ ِين وان ُ ْ
َواخ ُْذ ْل َم ْن َخ َذ َل الْ ُم ْس ِل ِم ْ َنيَ ،وأَ ْع ِل َ ِلك َمتَ َك إ ََِل ي َ ْو ِم ادلِّ ْي ِن.
ُش َما َخل َ َق ،ب ِْس ِم ِ
ات ِ
هللا التام ِ
ن َ ُع ْو ُذ ِب َ َِك َم ِ
ُض َم َع ْ ِ
َش ٌء ِِف
هللا ِاذل ْي ََّل ي َ ُ ُّ
ات ِم ْن َ ِّ
امس ِه َ ْ
ْ َاْل ْر ِض َو ََّل ِِف الس َمآ ِء َوه َُو الس ِم ْي ُع الْ َع ِل ْ ُْي ،اللهُم ا ْدفَ ْع عَنا الْ َب َال َء َوالْغَ َال َء َوالْ َو َاب َء
َوالْ َف ْح َشا َء َوالْ ُم ْن َك َر َوالـْ ِم َح َن َو ْال ِف َ َنتَ ،ما َظه ََر ِم ْْنَا َو َما ب َ َط َنِ ،م ْن ب َ َ َِل َان َه َذا خَاص ًةَ ،و ِم ْن
بُ ْ ََل ِان ْامل ُ ْس ِل ِم ْ َني عَام ًة ،إِن َك عَ ََل ُ ِّ
الرب ِص،
َش ٍء قَ ِد ْي ٍر .اللهُم إِان ن َ ُعو ُذ ب َِك ِم َن َ َ
ِّك َ ْ
ونَ ،والْ ُج َذا ِمَ ،و ِم ْن َس ِّ ِِّي ْ َاْل ْسقَا ِم .اَللهُم ََّل َما ِن َع لـِامَ أَع َْط ْي َت َو ََّل ُم ْع ِط َي لـِامَ َمنَ ْع َت
َوالْ ُج ُن ِ
َو ََّل َراد لـِامَ قَ َضيْ َت َو ََّلي َ ْن َف ُع َذالْ َج ِّد ِمنْ َك ْاجلَدَِّ ،اي أَ ْر َح َم الر ِ ِ
امح ْ َني.
اي هللا! كورنياكنهل كڤد اكيم كسجهرتأن ،كأمانن ،كسالمنت رسات ليندوڠيهل اكيم درڤد
ابَّل بنچان دان وابق ڤڽاكيت برهباي خصوصڽ  .١٩-COVIDاي هللا! جاديكنهل اكيم
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كسوكرن دان مكوداهن

اورڠ-اورڠ يڠ اس تقامة منديريكن صالة سچارا برجامعه .سسوڠڬوهڽ هاڽ كڤد-مو
جوا اي هللا ،متڤت اكيم مڠادو دان مموهون ڤرتولوڠن.
َربنَا آ ِتنَا ِِف ُّادلن ْ َيا َح َس نَ ًة َو ِِف ْاْل ِخ َر ِة َح َس نَ ًة َو ِقنَا عَ َذ َاب الن ِار.
ِع َبا َد ِ
هللا،
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

هللا الْ َع ِظ ْ َْي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْكَ ،و ْاش ُك ُرو ُه عَ ََل ِن َع ِم ِه يَ ِزد ُ ُْْكَ ،و ْاس َألُو ُه ِم ْن فَضْ ِ ِهل يُ ْع ِط ُ ُْك َو َ ِذل ْك ُر
فَ ْاذ ُك ُروا َ
ِ
ون.
هللا أَ ْك َ ُربَ ،و ُ
هللا ي َ ْع َ ُِّل َما ت َْصنَ ُع َ
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