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 "اسا وتوسڤبر نڠجا"
 م١٠١٢ لايجو ١  /ه ٢٤٤١ ذوالقعدة ١٢

َمْدُ لِل ّٰهِ الْقَآئِِل:  اَْلح

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 ١العنكبوت:  چھ     ھ  

 َ هُم َّ َأشْهَدُ َأْن لَا ِإلَه ُ وَرَُسولُهُ، الل َّ دًا عَبْدُه يَك لَهُ، وََأشْهَدُ َأن َّ مُحَم َّ ُ لَا شَرِ ا اللهُ وَحْدَه ِإل َّ

دٍ وَعَلَى آلِهِ وََصحْبِهِ َأْجمَعِينَ وَمَْن تَبِعَهُم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِ  ِ وََسل ِم عَلَى َسي ِدِنَا مُحَم َّ يِْن. َصل 

ا بَعْدُ، فَيَا عِ  قُونَ.َأم َّ ِتَْقوَى اللهِ فَقَد فَازَ المـُت َّ قُوا اللهَ ُأوِصيكُم وَنَْفسِي ب  بَادَ اللهِ ات َّ

 درحمتي الله سكالين، ڠجماعه ي ڠسيد

يله  نڠوتعالى د هالله سبحان دڤن كاءكتقو كتكنڠسام كيت مني-سام مار

 مودهن كيت-. مودهڽ-نڠلار الاڬدان منجاوهي س ڽ-رينتهڤ الاڬملقساناكن س
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يضانتياس برادا دالم رحمة دان س يرة. ميمبر وتعالى د دنيا دان د اخ هن الله سبحانءكر

 ."ااس وتوسڤبر نڠجا"برتاجوق:  ڠهاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة ي دڤ
 

 اريسڬوهي سنتياس ممات رڬجماعه سكالين ا ڠسيد دڤك سانڤبر ينڠاي ڬجو خاطب

اوليه تله دكلواركن  ڠي ٢١-يدۏ وكوابق  نولارنڤ اهنڬنچڤ يڤ،و،أسإيدان  ندوانڤ

ن ممبوك ايت اك ناءڤلأك ڤدان ليك، كران ستيا اڤلأ رنهڤ نڠبركواس. جا يهقڤ

 .وابق كيتنڠج ڽبرلاكو ڠروا
 

 ستيكنڤ، ٢١-يدۏ وك كسينۏ جنجي تمو سونتيكن  تڤتله مندفتر دان مندا ڠي يڬبا

. كنڤتله دتت ڠتاريخ دان ماس ي دڤ ي(ۏي،ڤي،ڤ) كسينۏ  مبرينڤ وستڤاندا حاضر ك 

نتارا اختيار بربوات دمكين كران اين اداله ا رالهڬس ولا،ڤبلوم مندفتر  ڠي يڬمانكالا با

ايمونيتي  ڤاهت ياڤمنچا ڠيڤوابق بربهاي اين د سم نولارنڤ كتڽكيت اونتوق م

 .herd immunityاتاو  وكڤبركلوم
 

 درحمتي الله، ڠجماعه ي ڠسيد
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كيت منوجو  رجالننڤسمنتارا دالم  هنڠڬرسيڤد دنيا اين اياله سواتو  نڤحقيقة كهيدو

برماچم  نڠد كنڠد دنيا اين دبنت نڤكهيدو ڽوهڠڬككال ابادي. سسو ڠك دنيا ي

 ڤتيا-ڤ. تياڽ-همبا ڤدان منيلاي ستيا وجيڠبرتوجوان اونتوق م ڠبنتوق اوجين ي

 ،ڽيءاكتيدق دسو  ڠي ركاراڤ-ركاراڤ نڠوجي سام اد دأاكن د ستيڤمأنسي ايت 

اف رعأال ةوتعالى برفرمان دالم سور هي. الله سبحانءدسوكا ڠي ركاراڤ-ركاراڤ ونڤماهو

 :٢١٨ايات 

ہ    ہڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ڻڱ  ڱ  ں  ںچ 

  چہ   ہ  ھ  ھ  ھ  

 (ارات-ابرتابورن د مرات ڠي) واقڤ-واقڤمريك بر چهكنڤ-چهڤدان كامي " :ڽمقصود

ي تيدق دمكين. دان كام ڠي ڬجو ڽصالح دان انتارا ڠدنيا اين. انتارا مريك اد ي

 ايڤوروق، سوب ڠباءيق دان بالا بنچان ي-باءيق ڠي مبرينڤنعمت  نڠوجي مريك دأ

 ".(برتوبة)مريك كمبالي 
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اول  دڤدباچكن  ڠي ١ت ايات بونكعال ةبرفرمان دالم سور ڬوتعالى جو هسبحان الله

 :برمقصود ڠخطبة تادي ي
 

ايمان"، بركات: "كامي بر ڽها نڠبهاوا مريك اكن دبياركن د كڠاڽمأنسي م اتوتكهڤ"

 ."؟(ناءسسواتو چوب نڠد)وجي أمريك تيدق د ڠسدا
 

 درحمتي الله سكالين، ڠجماعه ي ڠسيد

ماسيه  ڠي ٢١-يدۏ وكوابق  نڠوجي دأد ڠسيتواسي هاري اين، كيت سموا سدا دالم

كماتين  ن،ءاكرجڤ نڠوابق، كهيل كيتنڠج نڠوجي دأكيت د ينڬبلوم ردا. اد سباها

دان  لابورن،ڤدان  نءاڬرنياڤدالم  يانڬكرو  تن،ڤنداڤسومبر  ڠهيل ،ڠترساي ڠاور

 وتوسڤيوا، كچ ن،ڠكمورو الميڠممريك  ببكنڽم ڠي يڤدهاد ڠاوجين ي يڬبرماچم لا

دان  امڬتيندقن د لوار باتس ا مبيلڠمريك م ببكنڽ. حال اين مڽايڬاسا دان سبا

 .ناءكمأنسي
 

يله، سسواتو،  كنڤوتعالى تيدق منت هالله سبحان ڽوهڠڬواهاي ساوداراكو! سسو كتاهو

ِ ڽ-همبا يڬن دان رحمة باقيءحكمه، كبا ڠتركندو ڽدڤملاءينكن  ْ . ا َ حِ م رَ ي ِ ن القَ ب له اله ُم
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دان  ناءتڤدالم چي ڠتركندو ڠحكمه الله ي لياڠڬم وڤانداي كات كيت مم"بركات، 

ن، . نامو(تيڤاكن كيت دا ڠي) هدري ريبوان حكم ڠمك تيدق كور ،ڽ-اوروسن

لمو سموا مخلوق ان عكيت ترلالو سديكيت، د تاهوانڤڠترباتس،  تلهڠعقل كيت سا

 وڤسينر لم مانايڬمو الله، سباعل نڠد كنڠجك دبندي (ڽتيدق اد ارتي)سيا -اكن سيا

 ڽها ونڤن . دان اي(ڠتر ڠي)اري د باوه سينر ماته (تيدق برمنفعة)سيا -سيا ڠي

 ".اين مبارنڬتنتو لبيه دري سقدر  ڽسبنر ڠي اج،سه مبارنڬ
 

 درحمتي الله، ڠجماعه ي ڠسيد

 نڠبنتوق اوجين د الاڬس يڤهادڠاومت اسلام، كيت دأجر اونتوق م ايڬسبا

اكن  نءراساڤايموسي دان  وروسكنڠم النڬاڬراسيونل. ك ڠكصبرن دان عقل ي

 ڤهيدو تنيڤتيندقن لوار كوارسن عقل مأنسي. كسم دڤك ڠورأمنجروموسكن سس

تكنن  ن،ڠرووكيس كم كتنڠنيڤ دڤك ڠومبڽتله م ڠاور ينڬمي اوليه سباهالعاد ڠي

تاهون لالو  دڤكن اتتدچ ڠمينتل دان بونوه ديري. ستاتيستيك كيس بونوه ديري ي

بندي ١٦٢ دڤك كتڠمني  كنڠ. لبيه ممبيمب١٠٢١تاهون  دڤكيس  ١.١ ڠكيس بر
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راج د وليسڤ يهقڤ دڤك وركنڤكيس بونوه ديري دلا ٦١١ قڽسبا ابيلاڤا يڬلا

 .تاهون اين رتامڤبولن  ڬتي يڬمليسيا با
 

. نڠچابرن دان رينتا ن،ءاڬدو  نڠد نوهڤ ڠي نڤ! دالم منجالني كهيدوساوداراكو

اءيق، برفيكيرن ب كڠبرايمان، دتونتوت اونتوق سنتياس برس ڠي ڠاور ايڬكيت سبا

 هعالى. الله سبحانوت هرحمة الله سبحان نڠاسا د وتوسڤدان تيدق موده بر وسيتيف،ڤ

 :٢٤ – ٢١مر ايات زال ةوتعالى برفرمان دالم سور

  ڻ    ڻ  ں  ں  ڱ    ڱ  ڱڱ  ڳ    ڳ      ڳ   ڳ  گ  گ  گ  گ چ

       ڭ     ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ    ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ

       ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ          ۆ          ۆ   ۇ     ۇ  ڭڭ

 چ  ى  ى  ې  ې  ې

بهاوا  تاهويڠ، تيدقكه مريك م(مريك مندعوا دمكين ڤاڠم)" :ڽمقصود

 ڠي ڬودان دي ج ،ڽ-دكهندقي ڠي اڤسسيا يڬوهكن رزقي بايالله مم ڽوهڠڬسوس

 يڬبا جلس ڠي نڠكترا-نڠكترا يڠاندوڠدمكين م ڠي ڽوهڠڬسسو ؟ڽيتكنڤمڽم
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: (حمدمواهاي ). كاتاكنله (ن اللهاءعلمو دان كبيجقسن) رچاياكنڤ ڠي ڠاور-ڠاور

 نڠد)ديري مريك سنديري  ڤباتس ترهاد اوءيڤتله ملم ڠكو ي-همبا-"واهاي همبا

ران اسا دري رحمة الله، ك وتوسڤكامو بر نلهڠ، جا(معصية ربواتنڤ-ربواتنڤ

 ون،ڤامڠڤمها  ڠدي له جوا ي ڽوهڠڬدوسا; سسو الاڬس ونكنڤمڠالله م ڽوهڠڬسسو

ه رتا برسربرتوبة، س نڠتوهن كامو د دڤ"دان كمباليله كامو ك .اسيهانيڠمها م يڬلا

يدق سوده ايت كامو تعذاب; كران س يڠلوم كامو دداتسب ،ڽ-دڤبولت ك-بولت

يكن   ".نڠرتولوڤاكن دبر
 

 درحمتي الله، ڠجماعه ي ڠسيد

دان مموهون  ادوڠاونتوق كيت م تڤباءيق تم-يقءسبا اكنڤوتعالى مرو هسبحان الله

-ڤتيا دڤعالى وت هالله سبحان دڤنجوركن اونتوق ممنجاتكن دعا كأ. كيت دنڠرتولوڤ

مسئله اتاو  يڤهادڠم ڠكيت سدا ابيلاڤا يڬلبيه لا-ن، لبيهاءدأماس دان ك ڤتيا

أجركن اوليه رسول تله د ڠي برمنفعة يڤتتا كسڠ. انتارا دعا ريڤكسوليتن دالم هيدو

 :ن سوكر ايالهاءدأق دعمالـكن كتيك كيت برادا دالم كاونتو صلى الله عليه وسلمالله 

هُم َّ  َلل َّ ً  ا  ا وََأنَْت َتجْعَُل اْلحُزْنَ ِإذَا شئَْت سَْهلًالَا سَْهَل ِإلا َّ مَا َجعَلْتَهُ سَْهل
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ن موده. دا ڽجاديكن كاوڠا ڠي ڤيا الله! تيدق اد كموداهن كچوالي ا" :ڽمقصود

ي اكن ا ستيڤكهندقي  كاوڠ، جك ا(كسوليتن)منجاديكن كسديهن  ڠي كاولهڠا

 ".منجادي موده
 

اوجين  وهڤلم منمدا تڠواتكنله سماقكصبرن دان  كتكنلهڠساوداراكو! تي واهاي

 هله سبحانال نڠد كڠاسا دان بربوروق س وتوسڤموده بر نلهڠدان جا ڠماسي-ڠماسي

وتعالى.  هبحانالله س دڤكصبرن دان كيقينن ك نوهڤ نڠاوسها د كتكنلهڠوتعالى. تي

وتوريتي. أبر ڠي يهقڤدان  اونسلورنصيحت دان بنتوان دري ك تكنڤدا رلو،ڤ ڽسكيرا

 هسيا دان الله سبحان-وتعالى تيدق منجاديكن سسواتو ايت سيا هبهاوا، الله سبحان تلهڠاي

ترباءيق  ڠال يوتعالى مها تاهو ح ه. الله سبحانڽ-همبا-وتعالى تيدق اكن منظاليمي همبا

. تعالىو هحانالله سب دڤباءيق ك كڠبوات كيت. لاتيهله ديري اونتوق تروس برس

ن ممرلوكن ترججس دا ڠساودارا كيت ي-اودارابنتوله س ولا،ڤ وانڤبركمم ڠي يڬبا

مارا -اوداراس ،ڬاهلي كلوار دڤك نتيناريهڤك كتكنڠإخلاص. تي نڠد نڠرتولوڤ

 ن،ڠكوا يڬسام اد دري س نڠرتولوڤممرلوكن بنتوان دان  ڠجيرن ي-صحابة دان جيرن

مودهن -دان مورل. موده يڬسيكولو ڤي ڬبنتوان دري س ونڤاساس، ماهو رلوانڤك
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وتعالى دان دكلواركن دري  هاوليه الله سبحان رمودهكنڤاوروسن كيت سموا د

 .الله ن شاءإبنتوق كسوسهن.  الاڬس
 

 وتعالى: هالله سبحان فرمان

 چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ېئۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئچ 

 يڤهادڠوق ماونت) نڠرتولوڤبرايمان! مينتله  ڠي ڠاور-ڠواهاي سكالين اور" :ڽمقصود

 نڠبرصبر دان د نڠد (توهن رينتهڤسسواتو  ورناكنڤمڽدالم م ايهڤسوسه 

 ."صبر ڠي ڠاور-ڠاور (ڠمنولو) يءرتاڽالله م ڽوهڠڬ; كران سسوڠسمبهي (رجكنڠم)

 (٥١٣البقرة ايات  ةسور)

 َ اكُمْ بِمَا فِيْهِ مَِن اْلآيَاِت وَالذ ِكْرِ اْلح ِكيِْم، بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلـَكُْم بِالْقُرَْأنِ الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِيْ وَِإي َّ

لَ مِن ِيْ وَمِنْكُْم تِلَاوَ  مِيْعُ الْعَلِيْمُ. َأقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا وََأْستَغْفِرُ اللهَ الْعَظِ وَتَقَب َّ يْمَ لِْي تَهُ ِإن َّهُ هُوَ الس َّ

ِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت اْلَأْحيَاءِ مِْنهُْم وَاْلَأْموَاتِ   ،وَلـَكُْم وَلِسَائِر

ِحيْمُ.فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ   هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ
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 خطبة كدوا

هِ  َمْدُ لِل َّ ِينَ  اَْلح َم دِ رَب ِ الْعَال لَامُ عَلىَ َسي ِدِنَا مُحَم َّ ُ وَالس َّ لَاة بِي ِ اْلَأمِي نِ ، وَالص َّ نِ، وَعَلَى آلِهِ الن َّ
يَن وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِن. اهِرِ  وََأْصحَابِهِ الط َّ

ُ َأشْهَدُ َأْن  ا ِإلهَ ِإلا َّ الله دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ. ل َّ يَْك لَهُ، وََأشْهَدُ أن َّ َسي ِدَنَا مُحَم َّ  وَحْدَهُ لاَ شَرِ
ا قُوا اللهَ  َأم َّ ِ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِت َّ ُ وَاعْلَمُوا َأن َّ اللهَ َأمَرَكُْم بَِأْمرٍ عَظِيمٍ  َحق َّ تُقَاتِه ْم ، َأمَرَك

ِيمِ  كَر ـْ ْسلِيِم عَلَى نَبِي ِهِ ال لَاةِ وَالت َّ ڄ   ڃ    ڄ  ڄ  ڄچ  :فَقَاَل اللهُ تَعَالَى ،بِالص َّ

 ٢١الأحزاب:  چڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڃڃ

دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ ِ دِنَا إِ آا يَْت عَلَى َسي دٍ َكمَا َصل َّ ِ دِنَا مُحَم َّ ْ ِل َسي ِل آرَاهِيْمَ وَعَلَى ب
دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ َ وَبَارِْك عَلَى َسي بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ دٍ َكمَا بَارَْكَت عَلَى سَ آَسي ِ دِنَا مُحَم َّ ِ دِنَا ِل َسي ي

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  ِيْنَ ِإن ََّك حَمِيْدٌ َمجِيْدٌ.آِإ َم بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال ِ دِنَا ِإ  ِل َسي
اِشدِيَن وَ  وَاْرَض  ُلُفَاءِ الر َّ هُم َّ عَِن اْلخ ةِ الل َّ حَابَةِ َأْجمَعِينَ،  عَْن بَقِي َّ االص َّ بِعِينَ وَتَابِعِي وَعَِن الت َّ
ابِعِينَ  ا الت َّ ِ  وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض عَن َّ  .ينَ مَعَهُْم يَا َأكْرَمَ اْلَأكْرَم

 ِ هُم َّ اْغف  رْ لِلْمُْسلِمِينَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاِت اْلَأْحيَاءِ مِْنهُْم وَاْلَأْموَاِت.الل َّ

ـَِكـنَا كـباوه دُولِي يڠ مَهَا مُ  لَامَةِ مَل ةِ وَالس َّ ح َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَالص ِ هُم َّ َأي ِْد بِدَوَاِم الت َّ ليا والل َّ
بِالله  رتوان اڬوڠ ، السُلطَان عبد الله رِعَايَةُ الد ِيْن الـمُْصطَفَىسري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤ

 ُسلْطَان حَاِج أحمد َشاه الـمُْستَعِيْن بالله.  المرحوم َشاه ابْنِ 
ليا سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ، تُونكو ووَكَذلَِك كـباوه دُولِي يڠ مَهَا مُ 

ية بن ت الـمرحوم الـمُتَوَك ِْل عَلَى الله سلطان حاجه عزيزة أمينة ميمونة إسكندر
َاج.  إسكندر الح
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 َ الَهُ وَرَعَايَاهُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت بِر هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَهُ وَوُزَرَاءَهُ وَقَُضاتَهُ وَعُم َّ مَتَِك حْ الل َّ
اِحمِينَ .   يَا َأْرَحمَ الر َّ
َلَدَنَا  هُم َّ اْجعَْل ب ِ الل َّ يَا مَال ا، َسخَاءً رَخَاءً، دَارَ عَْدٍل وَِإيمَاٍن، وََأْمٍن وََأمَاٍن، يزِ آمِناً مُْطمَئِن ًّ

 وََسائِرَ بِلَادِ الْـمُْسلِمِينَ.
هُم َّ َأعِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْمُْسلِمِيْنَ ، وَدَم ِْر َأعْدَاءَكَ َأعْدَاءَ الد ِيِن وانْصُْر مَْن نَصَرَ الد ِيَن،  الل َّ

 ْل مَْن خَذََل الْمُْسلِمِيْنَ، وََأعِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن.وَاخْذُ 
َباَءَ وَالْفَْحشَاءَ وَالْمُنْكَرَ وَالْمِحََن وَالْفِتَنَ، مَا َظهَ  ا الْبَلَاءَ وَالْغَلاَءَ وَالْو هُم َّ اْدفَْع عَن َّ َ الل َّ  مِْنهَا ر

ةً، َلَدِنَا هَذَا خَاص َّ ِ شَْيءٍ قَدِيْرٍ.  وَمَا بَطََن، مِْن ب َك عَلَى كُل  ةً، ِإن َّ ُلْدَاِن اْلمُْسلِمِيْنَ عَام َّ وَمِْن ب
ُنُوِن، وَاْلجُذَاِم، وَمِْن َسي ِِئ اْلَأْسقَاِم، يَا َأْرَحمَ  ا نَعُوذُ بَِك مَِن البَرَِص، وَاْلج هُم َّ ِإن َّ الل َّ

اِحمِيْنَ.  الر َّ
-ياڤبركواس اتس ت دڠر! اڠكاوله يڠمنمو يڠ مها ڤموره دان مها -يا الله! دڠن صفة

لڠكن كت دان هيمو اڬر اڠكاو اڠ-مو يڠ لمه مرايو كڤد-تياڤ سسواتو. كامي همبا
يڠ سداڠ ملندا كامي اڬر داڤت كامي ملقساناكن  ٢١ -وۏيدكسڬرا وابق ڤڽاكيت 

مو جوا يا الله، تمڤت كامي مڠادو دان مموهون -مو دڠن سمڤورنا. هاڽ كڤد-شعار
 .ڤرتولوڠن

يكن ص-يا الله! جاديكنله كامي دان كتورونن كامي اورڠ لاة اورڠ يڠ استقامه مندير
مو جوا يا الله، دعا كامي موهون دڤركنن دان -سچارا برجماعه. سسوڠڬوهڽ هاڽ كڤد

 .دتريما
ارِ. نْيَا َحسَنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ َحسَنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن َّ ِنَا فِي الد ُ نَا آت  رَب َّ

 اللهِ، عِبَادَ 
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چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     چچ 

 ١٠النحل:  چڈ  ژ  ژ   ڑ    ڈڎ  ڎ

ِ يُعْطِكُْم  فَاذْكُرُوا ِ يَزِْدكُْم، وَاْسَألُوهُ مِْن فَْضلِه َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى نِعَمِه َ الْعَظِيْم الله
 َ  عُونَ.وَلَذِكْرُ اللهِ َأْكبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَْصن


