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 دان س نڠ  اوجني سوسه

 م٢٠٢٠يم  ٢٩/ ه١٤٤١شوال  ٦

 

ْوِر  َ  ُ ُُ ِِ ِموْن  ُُ اِب تَْغِفُرُه َونَُتْوُب ِإلَْيِه، َونَُعوْو تَِعْيُنُه َونَس ْ َمُدُه َونَس ْ ، ََنْ ِ نَا ِإنَّ الَْحْمَد ّلِِلَّ نُْفسو ِ

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

َّهُوو ْبووُدُه َوَرُسوْوَُل، اَ ل َُ وًدا  ، َو َْشووهَُد  َنَّ ُمَحمَّ ِيْوَك ََلُ َُ ووَدُه َا  ْْ مَّ  َْشوهَُد  َْن اَّ ِإََلَ ِإاَّ هللُا َو

ِبِه َوَمْن َدعَ  ٍد َوعَََل آَِلِ َوََصْ ِّنَا ُمَحمَّ ْ عَََل نَِبي ْيِن.َصلِّ َوَسِّلِّ َوِتِه ِإََل يَْوِم ادلِّ ُْ  ا ِبَد

ِتِه لََعلَُُّكْ تُْفِلحُ  َُ َُّقْوا هللَا، ُ ْوِصْيُُكْ َونَْفِِسْ ِبتَْقَوى هللِا َوَطا َباَد هللِا، ِات ُِ ا بَْعُد، فَيَا   ْوَن. َمَّ

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ    ڭھ  ھ    ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ

 ٣ - ٢العنكبوت:  چۆ  ۈ  

 

 س يدڠ جامعه يڠ درمحيت هللا،
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-ڽ دان منجاويه سڬاا ارڠن-دڠن ملقساانكن سڬاا ڤرينته برتقوىهل كڤد هللا 

 .“اوجني سوسه دان س نڠ “ ڽ. خطبة ڤد هاري اين براتجوق

 

 س يدڠ جامعه يڠ درمحيت هللا،

تياڤ مأنِس ايت ڤس يت -سوده منجادي لومرح ابڬي كهيدوڤن د دنيا اين هباوا تياڤ

اكن داويج. سام اد برس ااتو كچيل اوجني يڠ دترميا، اي برڬنتوڠ كڤد مكمڤوان 

ڽ. فرمان -مهبا-د ن مهباأهما مڠتاهوي اكن ك ماس يڠ. سسوڠڬوهڽ هللا -ماس يڠ

 :  هللا 

ې  ې     ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٴۇۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ 

ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ    ەئې  ى    ى  ائ  ائ

مئ  ىئ  يئ   جب    حئىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  ېئۈئ  ېئ  ېئ

 چمب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت      خبحب

ورڠ مالءينكن اڤ يڠ ترداي اولهيڽ. اي منداڤت أهللا تيدق ممربايت سس“مقصودڽ: 

وسهاكڽن.  وسهاكڽن، دان اي جوڬ منڠڬوڠ دوسا كجاهنت يڠ د ن يڠ دقيءڤاهال كبا

: "واهاي توهن اكيم! جاڠنهل اڠاكو مڠرياكن اكيم ساَل جك (مريك بردعا دڠن براكت)



 اوجني سوسه دان س نڠ                                                                                                              خطبة جمعة                 
 

3 

 

هن اكيم! جاڠنهل اڠاكو ببنكن كڤد اكيم ببنن يڠ اكيم لوڤا ااتو اكيم ترساَل. واهاي تو 

اورڠ يڠ تردهولو درڤد اكيم. واهاي -برت س باڬاميان يڠ تهل اڠاكو ببنكن كڤد اورڠ

توهن اكيم! جاڠنهل اڠاكو ڤيكولكن كڤد اكيم اڤ يڠ اكيم تيدق ترداي مميكولڽ. دان 

ة كڤد اكيم. اڠاكوَل معافكنهل كسالهن اكيم، رسات امڤونكنهل دوسا اكيم، دان بريهل رمح

قوم يڠ -ڤنولوڠ اكيم; اوليه ايت، تولوڠهل اكيم اونتوق منچاڤأي مكناڠن ترهادڤ قوم

 (٢٨٦البقرة اايت  ةسور)“ اكفري"

 

 س يدڠ جامعه يڠ درمحيت هللا،

مات. -اوجني يڠ دبريكن كڤد ستياڤ مأنِس ايت بوكن هاڽ دامل بنتوق كسوسهن سامت

. اد  ه ايت جوڬ مروڤاكن اوجني درڤد هللا هبكن كس نڠن هيدوڤ يڠ دڤراولي

ڠڬڤن هباوا اوجني ايت هاڽ بربنتوق كسوسهن هيدوڤ سڤريت ار س باهاڬني اورڠ ب

سرتي، ي اين اڬي. هبكن، هرات، انق، ا-ن دان اينوتكاالكڤرن، مكيسكينن، كت

ڽ. -مهبا-كڤد مهبا جاوتن ايت جوڬ مروڤاكن بنتوق اوجني يڠ دبريكن اوليه هللا 

ن اينهل يڠ مڽببكن راماي اورڠ يڠ هاڽوت اڤابيال دبري اوجني دامل بنتوق أكيكران ك 

 :برفرمان كس نڠن هيدوڤ. هللا 
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  ڤڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ 

  چڤ    ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

مك اڤابيال مأنِس دسنتوه اوليه سسواتو هباي، اي سڬرا بردعا كڤد اكيم; “مقصودڽ: 

دري اكيم، براكتهل اي  (س باڬاي كورنيا)مكودين اڤابيال اكيم ممربيكڽن سسواتو نعمت 

نداين يڠ اد : "اكو دبريكن نعمت اين هاڽهل دسببكن ڤڠتاهوان دان كڤ (دڠن سومبوڠڽ)

هبكن ڤمربين نعمت يڠ ترس بوت اداَل  (داكاتكڽن ايتتيدكه برن اڤ يڠ )كو".  ڤد

ن مريك تيدق مڠتاهوي ڽقا، اكن تتاڤي كب(ادكه اي برشكور ااتو س باليقڽ)اوجني 

 (٤٩مر اايت ز ال ةسور).“ (حقيقة ايت)

 

 س يدڠ جامعه يڠ درمحيت هللا،

. كصربن  هادڤيهل ستياڤ اوجني دڠن براڤڠ دادا دان برسڠك ابءيق كڤد هللا 

ڤاكن كونچي اواتم دامل مڠهادڤي اوجني سام اد اوجني كسوسهن ماهوڤون اوجني مرو

كس نڠن. اوسه ترالو مڠلوه انداي دبري اوجني كسوسهن. دان جاڠن ڤوا ترالو ليك 

ڽ -انداي دبري اوجني كس نڠن. ايڠتهل هباوا اوجني يڠ دترميا ايت مروڤاكن تندا اكس يه

 .كڤد كيت هللا 
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 : فرمان هللا 

ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ٹ 

ڇ   ڇ    ڇڃ       ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ

 چڍ  ڍ  

اورڠ يڠ اڤابيال مريك دتميڤا اوليه سسواتو كسوسهن، -اورڠ (يتءاي)“مقصودڽ: 

مريك براكت: "سسوڠڬوهڽ اكيم اداَل كڤوڽان هللا دان كڤد هللا جواَل اكيم مكبايل. 

ابڬاي كبايكن دري توهن مريك -اورڠ يڠ دلميڤايه دڠن برابڬاي-مريك ايت اايَل اورڠ

البقرة  ةسور)“ ڽ-جنوق هدايهاورڠ يڠ داڤت ڤتو -رسات رمحڽت; دان مريك ايتهل اورڠ

 (١٥١- ١٥٦اايت 

ْكِر الْحَ  ُُكْ ِبَما ِفْيِه ِمَن اْْلاَيِت َواذلِّ ِكْْيِ، اَبَرَك هللُا يِلْ َولَُُكْ اِبلُْقْر َِن الَْعِظْْيِ، َونََفَعِِنْ َوِإايَّ

. ِمْيُع الَْعِلْْيُ َُّه ُهَو السَّ ْ َوِمنُُْكْ ِتاَلَوتَُه ِإن تَْغِفُر هللَا الَْعِظْْيَ يِلْ  َوتَقَبََّل ِمِنِّ  َُقْوُل قَْويِلْ َهَذا َو َس ْ

، َولَُُكْ َوِلَسائِِر الُْمْسِلِمنْيَ َوالُْمْسِلَماِت َوالُْمْؤِمِننْيَ َوالُْمْؤِمنَاِت اْْلَْحيَاِء ِمْْنُْم َواْْلَْمَواِت 

. ِحْْيُ َُّه ُهَو الْغَُفْوُر الرَّ تَْغِفُرْوُه ِإن  فَاس ْ
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 خطبة كدوا

 ِ 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  َو ََْصَ

َ ِإاَّ هللاُ  َْشهَُد  َْن  . اَّ ِإَله ْبُدُه َوَرُسوَُلُ َُ ًدا  يَِّداَن ُمَحمَّ ، َو َْشهَُد  نَّ س َ ِيَْك ََلُ َُ َدُه َا  ْْ  َو

ا َُّقوا هللَا بَعْ   َمَّ َباَد هللِا، ِات ُِ َُِظٍْي،  ََمَرُُكْ  َحقَّ تُقَاِتهِ ُد، فَيَا  َواْعلَُموا  نَّ هللَا  ََمَرُُكْ ِبَأْمٍر 

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

 ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

ٍد َوعَََل  يِِّداَن ُمَحمَّ َّهُمَّ َصلِّ عَََل س َ يِِّداَن ِإْبَراِهْْيَ آاَ ل َّْ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 َ

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

اِشِديَن وَ  ِن الُْخلَُفاِء الرَّ َُ َّهُمَّ  ْن بَِقيَّةِ  َواْرَض ا ل َحابَِة  َْْجَِعنَي،  َُ ِن التَّاِبِعنَي َواَتِبِعي الصَّ َُ َو 

نَّاَوَمْن  التَّاِبِعنيَ  َُ ْيِن َواْرَض   .َمَعهُْم اَي  َْكَرَم اْْلَْكَرِمنيَ  تَِبَعهُْم ِبِإْحَساٍن ِإََل يَْوِم ادلِّ

َّهُمَّ اغِْفْر ِ لُْمْسِلِمنَي َواملُْسِلَماِت َواملُْؤِمِننَي َواملُْؤِمنَاِت اَْلْحيَاِء ِمْْنُْم َواَْلْمَواِت.  ا ل

ِّْد ِبَدَواِم التَّْوفِ  َّهُمَّ  َي اَلَمِة َمِلَكونَا كوباوه ُدويِل يڠ َمهَا مُ ا ل ِة َوالسَّ حَّ ليا و ْيِق َوالْهَِدايَِة َوالصِّ

ْين الوُمْصَطَفى اِبِ  ْبُد هللا ِرعَايَُة ادلِّ َُ رسي ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ، الُسلَطان 

تَِعنْي ابِ.  املرحوم َشاه اْبنِ  اجِ  مَْحَد َشاه الوُمس ْ َْ  ُسلَْطان 
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ليا رسي ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ، و َوَكذِِلَ كوباوه ُدويِل يڠ َمهَا مُ 

ْ عَََل هللا  (Tunku)تُونكو َُزِْيَزْة  َِمْينَْة َمْيُمْونَْة ِإْسَكنَْدِريَْة ِبنِْت الوَمْرُحْوم الوُمتََوِّكِّ ْاجه 

 ُسلَْطان ِإْسَكنَْدْر احلَاج.

َّهُمَّ اْحَفظْ ُعلََماَءُه وَ  ِتَك اَي ا ل ُوَزَراَءُه َوُقَضاتَُه َوُْعَّاََلُ َوَرعَااَيُه ِمَن الُْمْؤِمِننَي َو الُْمْؤِمنَاِت ِبَرمْحَ

نَي .  امِحِ   َْرَحَم الرَّ

اَن  َّهُمَّ اْجَعْل بَََلَ آِمناً ُمْطَمئِنًّا، ََسَاًء َرَخاًء، َداَر عَْدٍل َوِإميَاٍن، َو َْمٍن َو ََماٍن، َماِلزِياَي ا ل

 َسائَِر ِباَلِد الْوُمْسِلِمنَي.وَ 

يَن،  يِن وانُُْصْ َمْن نََُصَ ادلِّ ْر  َْعَداَءَك  َْعَداَء ادلِّ ْساَلَم َوالُْمْسِلِمنْيَ ، َوَدمِّ زَّ اْْلِ ُِ َّهُمَّ  َ ا ل

ْيِن. َمتََك ِإََل يَْوِم ادلِّ ، َو َْعِل َكِ  َواْخُذْل َمْن َخَذَل الُْمْسِلِمنْيَ

 ُُ ٌء ِِف نَُعْو ِه ََشْ ْي َا يَُُضُّ َمَع اْْسِ ِ ِّ َما َخلََق، ِبْسِم هللِا اذلَّ َُ اِت ِمْن  َماِت هللِا التَّامَّ ِبََكِ

نَّا الَْباَلَء َوالْغاََلَء َوالَْواَبءَ  َُ َّهُمَّ اْدفَْع  ، ا ل ِمْيُع الَْعِلْْيُ َمآِء َوُهَو السَّ  اْْلَْرِض َوَا ِِف السَّ

ًة، َوِمْن َوالَْفْحَشاَء َوا اَن َهَذا َخاصَّ ، َما َظهََر ِمْْنَا َوَما بََطَن، ِمْن بَََلِ لُْمْنَكَر َوالوِْمَحَن َوْالِفنَتَ

ُُ ِبَك ِمَن الرَبَِص،  َّهُمَّ ِإانَّ نَُعو ٍء قَِدْيٍر. ا ل ََّك عَََل ُِّكِّ ََشْ ًة، ِإن اِن ْاملُْسِلِمنْيَ عَامَّ بَُْلَ

ِ اْْلَْسقَامِ َوالُْجُنوِن، َوالُْجَذاِم، وَ  ِّيِّ َطْيَت َوَاُمْعِطَي لوِامَ َمنَْعَت  .ِمْن س َ ُْ َّهُمَّ َا َماِنَع لوِامَ  َ اَ ل

. نْيَ امِحِ ، اَي  َْرَحَم الرَّ الَْجدِّ ِمنَْك ْاجلَدِّ َُ  َوَاَرادَّ لوِامَ قََضيَْت َوَايَْنَفُع 

 
ات ليندوڠيهل اكيم درڤد مانن، كسالمنت رسأاي هللا! كورنياكنهل كڤد اكيم كسجهرت ن، ك

. اي هللا! جاديكنهل اكيم ١٩-COVIDابا بنچان دان وابق ڤڽاكيت برهباي خصوصڽ 
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مو -منديريكن صالة سچارا برجامعه. سسوڠڬوهڽ هاڽ كڤد ةاورڠ يڠ اس تقام-اورڠ

 .جوا اي هللا، متڤت اكيم مڠادو دان مموهون ڤرتولوڠن

نَةً  نَْيا َحس َ َّنَا آِتنَا ِِف ادلُّ نًَة َوِقنَا عََذاَب النَّاِر. َرب  َوِِف اْْلِخَرِة َحس َ

َباَد هللِا، ُِ  

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   

    ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

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

، َوهللُا يَْعَِّلُ َما تَْصنَُعوَن.  هللِا  َْكرَبُ

 


