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 ه ٤١١٤ضحى أتيك س خطبة خاص عيدال
 )إيديسي باچاءن د رومه(

 "ورباننڤڠ "
 م١١١٢ جولاي ١١  /ه ٢٤٤١ ةذوالـحج ١٢

َللهُ َأكْ  َللهُ َأْكبَرُ ا َللهُ َأْكبَرُ ا  بَرُ.ا

 َ َللهُ َأْكبَرُ ا َللهُ َأْكبَرُ.ا  للهُ َأْكبَرُ ا

َللهُ أَ  َللهُ َأْكبَرُ ا َللهُ َأْكبَرُ ا  ْكبَرُ.ا

ً وََأِصيْلاً، لَاِإلهَ ِإلا َّ اللهُ وَحْدَهُ،   َمْدُ للهِ َكثِيْرًا وَُسبْحَانَ اللهِ بُكْرَة ُ َأْكبَرْ َكبِيْرًا وَاْلح َلله ا

 ُ َِإلهَ ِإلا َّ اللهُ وَاللهُ َأْكبَر  ،َصدََق وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وََأعَز َّ ُجنْدَهُ وَهَزَمَ اْلَأْحزَاَب وَحْدَهُ، لا

َمْدُ  َللهُ َأْكبَرُ وَللهِ اْلح  .ا

 ْ ِ دِ وَلَدِ عَْدنَانَ، وَعَلَى آلِهِ وََصح دٍ َسي لَامُ عَلَى مُحَم َّ لَاةُ وَالس َّ اِن، وَالص َّ ي َّ َمْدُ للهِ الْمَلِِك الد َّ ِ الح هِ ب

 ِ ُ عَِن وَتَابِعِيْه ه َـز َّ ُ الْمُن يَْك لَه ُ لَا شَرِ ُ وَحْدَه ا الله َ ِإل َّ ا ِإله مَاِن، وََأشْهَدُ َأْن ل َّ عَلَى مَرِ  الز َّ

ُ ال َّذِْي كَ  ُ وَرَُسوْلُه دًا عَبْدُه ِ دَنَا مُحَم َّ مَاِن وَالْمَكَاِن، وََأشْهَدُ َأن َّ َسي ِ وَالز َّ ةِ وَاْلجِهَة انَ اْلجِْسمِي َّ
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 ْ اِن،خُلُقَهُ الْقُر ِتَْقوَى اللهِ المَن َّ ِ ي ُأْوِصيْكُْم وَنَْفسِي ب ْحمِٰن، فَإن ا بَعْدُ، عِبَادَ الر َّ َ  آنُ، َأم َّ اََ اللهُ ق

ِيمْ:    ڈ  ڈ  ڎ    ڎ چ چ چ ڃ ڃ ڃتَعَالىَ فِي اْلقُرْاِن اْلـكَر

 ٣ - ٢الـكوثر:  چ   گ    ک  ک  ک     ک   ڑ     ڑ  ژ  ژ

 دكاسيهي، ڠي اكوڬواهاي اهلي كلوار 

اهلي  روڽديري سنديري دان م دڤك سانڤبر ينڠاينده اين، ساي اي ڠهاري ي دڤ

يله سام ڠي اكوڬكلوار   دڤن كءاقوكت كتكنڠسام كيت مني-دكاسيهي سكالين، مار

دان  ڽ-تهرينڤ الاڬملقساناكن س وهڠڬسو-وهڠڬبرسو نڠوتعالى د هالله سبحان

يا ت كبركتن د دنڤاين مندا نڤمودهن كهيدو-. مودهڽ-نڠلار الاڬس لـكنڠڬمني

طبة خ يكناڤمڽضحى اين، ساي اكن مأهاري راي عيدال يڬاڤ دڤدان د اخيرة. 

 ."ورباننڤڠ"برتاجوق: 
 

 دكاسيهي، ڠي اكوڬاهلي كلوار  واهاي

ملاكوكن اختيار  ياسسنت نڠوتعالى اياله د هالله سبحان دڤن كاءبنتوق كتقو انتارا

براهيم ـر دان كااعتب مبيلڠ. مڽودهسدان برتوكل س  ليه السلامعتلادانن دري نبي إ
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اختيار دان  لااڬس راهكنڽدالم بروسها دان م وهڬت ڠ، يالسلام عليهدان نبي اسماعيل 

ه نبي ر دري سيرا. انتارا اعتبىوتعال هالله سبحان رينتهڤتوكل مريك دالم ملقساناكن 

براهيم  بهكن  تيذور  ڽلاما مننتيكن لاهير يتوڬب ينداڬب ڤاياله بتا عليه السلامإ

 ينداڬبلوم دكورنياكن انق. نامون، ب يڬنوا ماسيه لاسماكين م ينداڬعمور ب ڠڬسهي

وتعالى  هه سبحانالل دڤتروس بروسها دان بردعا ك ينداڬاسا. ب وتوسڤبر رنهڤتيدق 

اوليه  دتونجوقكن ڠن يقكل دان كتودنو. بركت اوسها، تاو تذوري اكندكورني رڬا

براهيم   نڠد ينداڬب ناءترمينڤ ابولـكنڠوتعالى م ه، مك الله سبحانعليه السلامنبي إ

 .عليه السلاميت نبي اسماعيل ءياصالح  ڠي ڠي ڠسأور رهكنڬنو أڠم
 

 ُ َمْدُ، الله هِ اْلح  َأْكبَرُ، اللهُ َأْكبَرُ، اللهُ َأْكبَرُ، وَلِل َّ
 

 دكاسيهي، ڠي اكوڬاهلي كلوار  واهاي

 هلله سبحانا رينتهڤ ڤترهاد عليه السلامبراهيم ن نبي إ قكتوندو ڤترهاد اوجين

. انق يڬاتروس داوجي ل ينداڬانق. بهكن، ب نءورنياڤڠ نڠير دخأروتعالى تيدق ب

 ڤران تاه. ديك كنكناربقاونتوق د ينتهكنر ڤننتيكن كيني د-نتينن لاما ديسك ڠي
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 ينداڬعالى، مك بوت هسبحان الله رينتهڤ ڤترهاد يڠڬتي ڠن يقودان كتوند اتوهنڤك

 يڠڬتي ڠي وهناتڤضا دان إخلاص. كير  ڠهاتي ي نڠترسبوت د رينتهڤبردوا منريما 

 ينجامنڤ لهڽي اتس دنيا اين هاقدميلي ڠي الاڬاين ترچتوس كران مريك سدر بهاوا س

برفرمان دالم  ڬالى جووتع هوتعالى. الله سبحان همطلق ميليق الله سبحان ڽسمنتارا. سموا

 :23عام ايات نأال ةورس

 چ  ۓ    ے  ے  ھھ  ھ  ھ     ہ  ہ  ہہ  ۀ         ۀ  ڻ  ڻ  ڻ چ

 وراوڬماءين دان سندا -برماءين لهڽدنيا اين ها نڤكهيدو ڽوهڠڬسسو" :ڽمقصود

رتقوى. مك ب ڠي ڠاور-ڠاور يڬاخيرة ايت لبيه باءيق با ڠوڤكام وهڠڬبلاك. دان سو

 ".؟ڽتيدقكه كامو ممهمي
 

 ُ َمْدُ، الله هِ اْلح  َأْكبَرُ، اللهُ َأْكبَرُ، اللهُ َأْكبَرُ، وَلِل َّ
 

 دكاسيهي سكالين، ڠي اكوڬاهلي كلوار  واهاي

ان نبي صه نبي ابراهم دكيت امبيل دري قي تڤدا ڠي اجرنڤڠ قڽبا ڽوهڠڬسسو

لاة سنة ن، كيت ملقساناكن صتادي. دالم سيتواسي هاري اي عليهما السلاماسماعيل 
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ن دالم اوسها ءادلقسانكن اوليه كراج ڠي رقنڬر ڤكاولن  رينتهڤضحى د رومه كران أعيدال

واتو نله سـبوك ڬكيت اين جو ابهاوا اوسه تلهڠ. اي٢١-يدۏ وكوابق  نولارنڤ ڠممبندو

د  ڽنجرنڬاد نيلاي دان  ستيڤ ڠي ورباننڤڠ اكنڤمرو ڬسيا. اي جو-سيا ڠاوسها ي

 :٧ايات  ةللززال ةم سوروتعالى برفرمان دال هوتعالى. الله سبحان هسيسي الله سبحان

 چ  ڑ  ڑ   ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ چ

دالم ) ڽبربوات كباجيكن سبرت ذره، نسچاي اكن دليهت اڤمك سسيا": ڽمقصود

 ".(ڽسورت عمل
 

-ت، جيرنكي ڬاياله ممستيكن ديري كيت، اهلي كلوار ڠكيت سكار جوابڠوڠڬت

 ڬوابق. ايت جو كيتنڠترهيندر دري ج ڠجيرن كيت دان مشاركت سكليلي

 .نوهيڤمستي كيت  ڠتونتوتن دالم اسلام ي اكنڤمرو
 

 ُ َمْدُ، الله هِ اْلح  َأْكبَرُ، اللهُ َأْكبَرُ، اللهُ َأْكبَرُ، وَلِل َّ
 

 دكاسيهي سكالين، ڠي اكوڬاهلي كلوار  واهاي
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دان  وهڠڬوس-وهڠڬبرسو نڠاونتوق كيت تروس برتوبة د تكنڠيڠم ينڠاي ساي

امله كيت س-ملالايكن. سام ڠورن يتن دان هيبايصعبنتوق كم الاڬس لـكنڠڬمني

 هوابق دان مصيب كتڠڠوتعالى م هالله سبحان رڬوتعالى ا هالله سبحان دڤبرمناجات ك

دان  كايڤر كيت سنتياس ڬا تكنڠيڠم ينڠاي ڬملندا كيت اين. ساي جو ڠسدا ڠي

لاين.  ڠمارا كيت ي-دان ساودارا ڠڬكيت، جيرن تت ڬاهلي كلوار نڠد ريهاتينڤ

م هاري راي دال يڬلبيه لا-. لبيهنڠبنتوله مريك جك ممرلوكن بنتوان دان سوكو

له اي دان نـن، مك تونايكاربقملقساناكن عباده  وڤضحى اين جك كيت ممأعيدال

-انكن. مودهكيت لقس ڠن ياربق نڠميسكين د يرقفممبنتو  تڤايت كيت دا نڠد

يكن ڠدان بنتوان ي نڠرتولوڤ ڤمودهن ستيا اكين ايت منجادي اسباب سم دبر

وابق اين  كتڠڠم ڽكيت ستروس دڤوتعالى  هرحمة دان كبركتن الله سبحان ڽلواس

 الله. ن شاءإكيت كتيك اين.  اڤمنيم ڠمصيبة ي كنڠهيلڠدان م

اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن اْلآيَاِت وَالذ ِكْرِ الْ  هُ لِْي وَلـَكُْم بِالْقُرَْأِن الْعَظِيِْم وَنَفَعَنِْي وَِإي َّ َ بَارَكَ الل َّ ِكيِْم ح

 ُ ه َل مِن ِيْ وَمِنْكُْم تِلَاوَتَهُ ِإن َّ َ  وَتَقَب َّ هِ الْع َِ هَذَا وََأْستَغْفِرُ الل َّ مِيْعُ الْعَلِيْمُ. َأقُوَُْ قَوْ ظِيْمَ لِيْ هُوَ الس َّ
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 َ َ الْغ ُ هُو ه ُ ِإن َّ ِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت فَاْستَغْفِرُْوه وْرُ فُ وَلـَكُْم وَلِسَائِر

 ُ ِحيْم  .الر َّ

هُ َأْكبَرُ  َلل َّ َمْدُ ا هِ اْلح هُ َأْكبَرُ وَلِل َّ َلل َّ هُ َأْكبَرُ، ا هُ وَالل َّ ا الل َّ هُ َأْكبَرُ، لآ ِإلَه ِإل َّ  اللهُ َأْكبَرُ الل َّ
 

 

 خطبة كدوا

َللهُ  َ ا َللهُ َأْكبَرُ.َأْكبَرُ ا  للهُ َأْكبَرُ ا

َللهُ أَ  َللهُ َأْكبَرُ ا َللهُ َأْكبَرُ ا  ْكبَرُ.ا

َللهُ َأْكبَرْ ِ  ا َللهُ َأْكبَرُ وَل َِإلهَ ِإلا َّ اللهُ وَاللهُ َأْكبَرُ، ا َمْدُ لا  .لهِ اْلح

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 َّ ، َأمَرَكُْم وَاعْلَمُوا َأن َّ اللهَ َأمَرَكُْم بَِأْمرٍ عَظِيمٍ  َحق َّ تُقَاتِه

 َ ْسلِيِم عَلَى ن لَاةِ وَالت َّ ِيمِ بِالص َّ كَر ـْ ََ اللهُ تَعَالَى ،بِي ِهِ ال ڄ   ڃ    ڄ  ڄ  ڄچ  :فَقَا

 ٦٥الأحزاب:  چڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڃڃ
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دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ َ آا بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ يَْت عَلَى َسي دٍ َكمَا َصل َّ ِ دِنَا مُحَم َّ َِ آ وَعَلَى َِ َسي
دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ َ وَبَارِْك عَلَى َسي بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ دٍ َكمَا بَارَْكَت عَلَى سَ آَسي ِ دِنَا مُحَم َّ ِ دِنَا َِ َسي ي

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  ِيْنَ ِإن ََّك حَمِيْدٌ َمجِيْدٌ.آِإ َم بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال ِ دِنَا ِإ  َِ َسي
 ُ هُم َّ عَِن اْلخ اِشدِيَن وَ وَاْرَض الل َّ ةِ لُفَاءِ الر َّ 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 َّ اْغفِرْ 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 َّ
َفَ  بِالله السُلطَان عبد الله رِعَايَةُ الد ِيْن الـمُْصطَ سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ، 

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

ية بنت الـمرحوم ال ـمُتَوَك ِْل عَلَى الله سلطان حاجه عزيزة أمينة ميمونة إسكندر
َاج.  إسكندر الح

 َ الَهُ وَرَعَايَاهُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت بِر هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَهُ وَوُزَرَاءَهُ وَقَُضاتَهُ وَعُم َّ مَتَِك حْ الل َّ
اِحمِينَ .   يَا َأْرَحمَ الر َّ
َلَدَنَا  هُم َّ اْجعَْل ب يَا الل َّ ً مَالِيزِ ٍَ وَِإيمَاٍن، وََأْمٍن وََأمَاٍن،  آمِنا ا، َسخَاءً رَخَاءً، دَارَ عَْد مُْطمَئِن ًّ

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

 ََ َْ مَْن خَذَ  الْمُْسلِمِيْنَ، وََأعِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن. وَاخْذُ
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َباَءَ وَالْفَْحشَاءَ وَالْمُنْكَرَ وَالْمِحََن وَالْفِتَنَ، مَا َظهَ  ا الْبَلَاءَ وَالْغَلاَءَ وَالْو هُم َّ اْدفَْع عَن َّ َ الل َّ  مِْنهَا ر
 َ ُلْد ةً، وَمِْن ب َلَدِنَا هَذَا خَاص َّ ِ شَْيءٍ قَدِيْرٍ وَمَا بَطََن، مِْن ب َك عَلَى كُل  ةً، ِإن َّ . اِن اْلمُْسلِمِيْنَ عَام َّ

ُنُوِن، وَاْلجُذَاِم، وَمِْن َسي ِِئ اْلَأْسقَاِم، يَا َأْرَحمَ  ا نَعُوذُ بَِك مَِن البَرَِص، وَاْلج هُم َّ ِإن َّ الل َّ
اِحمِيْنَ.  الر َّ

-ياڤبركواس اتس ت يڠمندڠر! اڠكاوله مو 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-كنله كامي دان كتورونن كامي اورڠيا الله! جادي 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 َّ
 عِبَادَ اللهِ،

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     چچ 

 ١١النحل:  چڈ  ژ  ژ   ڑ    ڈڎ  ڎ

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


