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 .ڤرياق تيدق برتڠڬوڠجواب كأتس س بارڠ ڤمنهبن اايت سالءين دري اكندوڠن خطبة يڠ دلكواركن ا سالمرن! ڤهيق جابنت اݢام ام

 "كݢمبرياءن دامل كڤاهين"
 2020 ماي  24/ 1441 شوال 1

 

، ُ ، هللُا َأْكَبر ُ ، هللُا َأْكَبر ُ  هللُا َأْكَبر

 ، ُ ، هللُا َأْكَبر ُ ، هللُا َأْكَبر ُ  هللُا َأْكَبر

، هللُا  ُ لله هللُا َأْكَبر ُ ور ، هللُا َأْكَبر ُ ْمدُ  َأْكَبر  ،الْحر

ْيالً  أَصه ًة ور انر هللاه بُْكرر ْبحر س ُ ا، ور ْمُد هلله كرثهرْيً الْحر ا، ور رْيً ُ كربه   .هللُا َأْكَبر

. 1احلرْمُد هلله  تههه برادر فذقرنرا لهعه ى ور ه هه الُمتذقهْير  اَّلذ براده ا اليرْومر فرْرًحا لهعه عرلر هذر جر يْنر فراُزْوا ا ،ور ه َّلذ

. هه يرامه قه انر ور ضر مر يرامه رر لذ  َأْشهرُد أَْن لر  بهصه
ِ
هلر ا
ِ
ْبُدُه ا ًدا عر مذ َر ُمحر در يده أَْشهرُد أَنذ س ر  هللُا ور

ُسْوهُلُ  رر د  اللدهُمذ ، ور مذ َر ُمحر ده يده رهْك عرىلر س ر َبر ْ ور ّلده سر لده ور صر
هُْم  2 عر ربه ْن ت مر ابههه ور أَْْصر ه ور عرىلر أ هله ور

يْنه  ه رْومه الد َلر ي
ِ
ان  ا ْحسر

ِ
رْعدُ َبه ا ب را املُْسلهُمْونر . َأمذ ذُقْوا هللار  ،. فريرا َأهيه قذ تُقراته  ات رُوتُنذ  ،3هه حر لمت ور

لد 
ِ
ْ ُمْسلهمُ ا ُُ ْ َأن  .ْونر  ور
 

 قوم مسلمي يڠ درمحيت هللا،

ن كڤد ديري ساي دان اهيل جامعه ساكلي اڬر برتقوى كڤد هللا دڠن ساي برڤس

ان اخرية. اورڠ يڠ برجاي ددنيا دس باݢاي برن تقوى. مسوڬ كيت ترڬولوڠ -س برن

 .ن دامل كڤاهينءاكڬمبري ڤد هاري اين براتجوق عيد الفطري  هخطب
 

، هللاُ  ُ ، هللُا َأْكَبر ُ لله  َأْكَبر ُ ور ْمد هللُا َأْكَبر  الْحر
 

 مسلمي دان مسلامت يڠ درمحيت هللا،

 ورڤرمچب نءامبري ڬ ك  نڠهاري راي عيد الفطري د مبوتڽ كيت م  ،هاري اين

 نڠرمضان د دامل بولند اواسڤعباده  يكنلساڽ ن م ءتس كجاايأأ  نءامبري ڬ . ك اهينڤك

 وتعاَل. هدترميا اوليه هللا س بحان ڽايا   رڬا نڤهار  نوهڤ 
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ماكن دان ) حقيقيفطره  نكمباليڠ م  ڠعيد الفطري ي مبوتڽ كران م  نءامبري ڬ ك  

 .(للو ڠي ۲دوسا ونكنڤمأأ د(دان فطره معنوي  (هاري ڠس ياد ينومم 

 ڠي 2020خملوق. اتهون  نڠراچنڤمسوا  اتيسڠكهندق هللا م ،ڬددو اڤتن

جسق  -19Covid( virus) يروسۏ  يبارنڤڽ مصيبة  اڤمكعمورن، دتمي نوهڤ  ڤدهار

راتوسن  نڠد كييتڠ نيس دج اءن مءبولن للو. سلوروه دنيا منچاتتكن جوات ڤبَبا

ترماسوق  هقاعد ياڬلباڤ  نڠهايت د-برهايت كهڠل مبيلڠ م  اراڬريبو كامتي. مسوا ن

 .رقنڬر ڤاكولن  رينتهڤ واتكواسكنڠم ڠكيت ي اراڬن

َبرو. مسجد دان  (normal) نورمل نڠد نڤكيت مرنوسكن كهيدو  كيين،

 تڤبرتروسن مندا (virus) يروسۏ  لقكنيڠ مسنتارا ديم م  ڤدتوتو قساڤ سوراو تر 

راماي، -يبراما (iftar)ر اطفا   اڤرمضان تن مبوتڽ . كيت م ڠَبرو دان برمكب تڤمت

راي  . مسبوتن هاريڠممنويه روا ڠن جالورن صف يهمكراي اڤصالة تراوحي تن

-ڠ. تياد كوجنوترحد ڠي نڠبيال نڠد مسجد دان سوراوس نة دصالة  ڬجو

 ين.ءجارق انتارا ساتو سام ل ڬمنجا ڠيڤ مس كرومه سانق ساودارا د ڠوجنوڠم

، هللاُ  ُ ، هللُا َأْكَبر ُ لله  َأْكَبر ُ ور ْمد هللُا َأْكَبر  الْحر

مصيبة  اڤدتمي ابيالڤمس يت ددهولوكن ا ڠي راتمڤ راكراڤميان، ا  بر  ڠمهبا هللا ي ايڬس با

 : وتعاَل ههللا. فرمان هللا س بحان يتڠيڠ اداهل م 

  ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
، (مصيبة)سسواتو كسوسهن  اورڠ يڠ اڤابيال مريك دتميڤا (يتءايمقصودڽ : )

اكيم  هللا جواهل ن هللا دان كڤدء: سسوڠڬوهڽ اكيم اداهل كڤوڽا مريك براكت
 4(156البقرة : اايت  ةسور(                                               مكبايل.
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ة دان ر دان توبة. سڬرا تيڠڬلكن معصياغفاس ت كيت هندقهل ممڤرَبڽقكن كدوا،

  .كهيدوڤن سهارين( muamalat) دامل معامةل مينمعصية دان كظال  ترماسوق كظالمين

هل دڠن ء ردعايڠ منميڤا كيت. ب الءبمڠڠكت  اڬر هللا سڬرا ءَبڽقكن بردعا كتيڬ،

 .سڤنوه هايت كران تياد يڠ داڤت مڠهاڤوسكن مصيبة مالءينكن دي

هيدوڤن كڤد يڠ تركسن دڠن كواڠن دان ك  ماوجي اين تراوات برصَبهل دڠن مڤت،كأ 

سقدر مكمڤوانڽ اونتوق منيڠكتكن درجڽت دان  ميانا  بر  هارين. هللا مڠويج اورڠ

برمكمڤوان، مصيبة اين مڠاجق كيت اونتوق َبڽق ماليقكڽن رشڬ. كڤد يڠ 

 ن.، جرين تتڠڬ كيت يڠ دامل كسوسهبرصدقه، ساليڠ ممبنتو سانق ساودارا

كيت  وتاتڤ ڠختيار يا   اكنڤكيت ملو  ولڤ نڠسالم، جاا  اومت  ايڬس با لكمي،

 الڬس ويهاتڤسوس يال،  نقنجار ڤ ارهن  اتويهڤكَبس هين،  هلڬكن. جالقساَ

ْكر يله هْ أأ  اكنڤمرو ڠنصيحت مكنرتين كصيحنت ي  اتويهڤاين.  ڠدامل بيد (اكرڤ) اَّله

ارهن  تويهاڤ. وراومسجد دان س امرهنعڤڠن اءبركن امڬبركواتكواس ا هيقڤارهن 

وا دان مكصلحنت كيت مس ڬبرتوجوان منجا ڽكران مسوا اراڬجمليس كسالمنت ن

 ب.واج ڽروف حكومعم راكراڤ دڤي ره مْ الَ  يله وْ أ   رينتهڤ. مماتويه ڽعام اراڬن

ر قرالر : ّلذ سر ُ عرلرْيهه ور ىلذ اَّللذ ده صر ْنُه عرْن النذبه ُ عر ر اَّللذ ِضه ه رر ْبده اَّللذ اعرُة مْ السذ  عرْن عر الطذ ُع ور

ْرءه  ه عرىلر الْمر يرة   ،الُْمْسّله ْعصه ْر بهمر رْم يُْؤمر ا ل كررههر مر بذ ور را أَحر مي
يرة   ،فه ْعصه رر بهمر ا أ مه ذر

ِ
عر  ،فرا ْ فرالر مسر

اعرةر  لر طر  .ور

دان  رڠمند برس بدا : ملسو هيلع هللا ىلص نب دڤدر  ِض هللا عنههللا ر عبد دڤدر مقصودڽ : 

 ڠي راكراڤمسّل، سام اد دامل  ڤستيا يڬاداهل واجب َب (مرينتهڤيت )منطاع
الكوكن م ينهتكنر ڤدي تيدق د يڬي سالءتيدق دسواك ڠي ونڤي ااتو ءدسواك

دي  (جبوا)هل ق، مك تيدعصينتمالكوكن مك  ينهتكنر ڤ. جك دي دعصينتمك 
 )حديث رواية متفق عليه(                                  . يتمنطاع دان رڠمند
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ا فه  ُُكْ بهمر ايذ
ِ
ا ْ ور نفرعرينه مْيه ور ظه انه الْعر لُْقْرءر ُُكْ  َبه

لر ْ ور كر هللُا يله رر نر اْلآاير َبر ْكره ته ْيهه مه ه اَّلد كهمْيه  ور الْحر

َأس ْ  ا ور ذر ْ هر . َأُقْوُل قرْويله لهمْيُ ْيُع الْعر مه ذُه ُهور السذ ن
ِ
ترُه ا ور نُُْكْ تهالر مه ْ ور ينده ترقربذلر مه مْير تر ور ظه ْغفهُر هللار الْعر

 ْ نراته  يله الُْمْؤمه نهْير ور الُْمْؤمه اته ور الُْمْسلهمر ْير ور ائهره الُْمْسلهمه لهسر لرُُكْ ور ْْنُْم ور اْلَْحيراءه مه

مْيُ  حه ذُه ُهور الْغرُفْوُر الرذ ن
ِ
ترْغفهُرْوُه ا اته فراس ْ اْلَْمور  .ور

------------------------------------------------------------------------------ 

 اكدو  هخطب

 ُ ُ  ،هللُا َأْكَبر ُ  ،هللُا َأْكَبر  ،هللُا َأْكَبر

 ُ ُ  ،هللُا َأْكَبر ُ  ،هللُا َأْكَبر  ،هللُا َأْكَبر

 ُ ْمد. ،هللُا َأْكَبر لله الْحر  ور
ا واحلرْمُد هلله هللاُ  رْيً ُ كربه ْيالً  1 َأْكَبر أَصه ًة ور انر هللاه بُْكرر ْبحر س ُ ا ور هُ كرثهرْيً ْحدر  ،. احلرْمُد هلله ور

هُ  عْدر قر ور در هُ  ،صر ْبدر ر عر رَصر ن هُ  ،ور َأعرزذ ُجنْدر ُه . َأْشهرُد َأْن لر  ،ور ْحدر ابر ور مر الأْحزر زر هر لد  ور
ِ
ر ا هله
ِ
 ا

هيْكر هلرُ  ُه ل رشر ْحدر ُسْوهُلُ هللُا ور رر ْبُدُه ور ًدا عر مذ َر ُمحر در يده أَْشهرُد أَنذ س ر لده عرىلر  ،, ور  اللدهُمذ صر

د   مذ َر ُمحر ده يده س ر
ْير  2 عه هه َأْْجر به ْ ْصر ه ور عرىلر أ هله رْعُد.، ور ا ب را املُْسلهُمْونر  َأمذ ذُقْوا هللار  ،فريرا أهَيه  3ات

ْيُعْوهُ  أَطه به املُتذقهْير  !ور اْعلرُمْوا أَنذ هللار ُُيه  .ور

 ُ ُ  ،هللُا َأْكَبر لله احلرْمدُ  ،هللُا َأْكَبر ُ ور  هللُا َأْكَبر

 درمحيت هللا، ڠمسلمي دان مسلامت ي

 ڤڬڠ. بر هللا دڤميانن كمملهيارا اك   هلڤويج، تتأأ والاو س هييبت مان كيت د

 ڠهللا ي كناڤاكيل كيت لو -ساكيل نڠ. جاةاعامجلو  ةعقيدة اهيل س ن نڠد وههلڬت

 لكوتبر ان د ءوسها، بردعاأأ سسواتو. كيت دتونتوت بر  الڬتس سأأ هما بركواس 

(bertawakkal).  : فرمان هللا س بحانه وتعاَل 
 

                                                           
 ڤوجي كڤد هللا 1
 صلوات كأتس نب محمد ملسو هيلع هللا ىلص 2
 ڤسن تقوى 3
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   حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
: اكيم  كنااتڠم (اجهس )هبوا مريك دبياركن  رياڠمنيس ايت اءم اكهڤ: ا ڽمقصود

 (2ت نكبوت اايلع ا)سورة          ي؟ڬويج لأأ مريك تيدق د ڠميان، سدا  تهل بر 
 

 هرحماس بكيت سوده ب اكهڤا تكنڠ ي ڠ م  يڠساي اي يڬاكت، ساكيل ل اخري

 ڬرتوبة؟ مسوهللا يعين ب دڤاين؟ سودهكه كيت مكبايل ك اڤمنمي ڠتس مصيبة يأأ 

 ن.اءكيت دامل كسجهرت  اراڬكيت دان ن نكمباليڠ هللا م 
 

 ُ ُ  ،هللُا َأْكَبر لله الْ  ،هللُا َأْكَبر ُ ور ْمدُ هللُا َأْكَبر  حر
 

اَلر    :قرالر هللُا ترعر

 يب ىب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
مْير  اهه ْبرر

ِ
عرىلر أ له ا مْير ور اهه ْبرر

ِ
لذْيتر عرىلر ا ر صر د  مَكر مذ عرىلر أ له ُمحر د  ور مذ لده عرىلر ُمحر ذُهمذ صر   الل

 ْ مْير ِفه اهه ْبرر
ِ
عرىلر أ له ا مْير ور اهه ْبرر

ِ
ْكتر عرىلر ا رر ر َبر د  مَكر مذ عرىلر أ له ُمحر د  ور مذ رهْك عرىلر ُمحر َبر ور

ذكر  ن
ِ
ْير ا رمه ال ْيدٌ  الْعر جه ْيٌد مر ه  .محر

 

اته  الُْمْسلهمر ْير ور ذُهمذ اْغفهْر لهلُْمْسلهمه الل
نهْير والُْمؤْ  5 الُْمْؤمه دهْف ور َأل ْم ور ه ريْْنه اتر ب َأْصلهْح ذر ، ور نراته مه

ُسوْ  ه رر ةلذ هْتُْم عرىلر مه ده ثرب ْْكرةر ور الْحه انر ور يْمر
ِ
ُم اْل ه ْ ُقلُْوهبه ْل ِفه اْجعر ْم ور ه رْير ُقلُْوهبه  مذ هُ اللد . ملسو هيلع هللا ىلص هللاله ب

ء ُخُصوًصا ،ءالر بر الْ  انذ عر  عْ فر أأدْ  َبر الْور ا   ور ه مر الْفهنتر نه ور حر الْمه ء، ور الْغرالر ، ور َر يُرْوس اْلُكوُرو ۏر

َر  ه رَلر ْن ب ، عر نر ا برطر مر ْْنرا ور هررر مه ا ظر ذر ةً  هر اصذ . خر ْير رمه ال بذ الْعر ًة اير رر انر عرامذ ْن بَُْلر عر  ور
 

اڠاكو جاءوهيهل ، Covid-19راهل نݢارا مليس يا درڤد وابق اڠاكو ڤلهيا، اي هللا

 .فتنة دان خيانة، هارا-وهور، وابق ڤڽاكيت، نݢارا اكيم درڤد بالء بنچان
 

يا ل و توفيق دان هداهيمو ترهادڤ راج اكيم، دويل يڠ هما مهللا، کورنياکنهل اي 

ن الين شاه ابالرضوان، سلطان نزرين معز  ڤدوک رسي سلطان ڤرياق دار

 دان راج ڤرمايسوري ڤرياق دار ،هل املرحوم سلطان أأزلن حمب الين شاه املغفور

 .دان سلوروه رعيت جالتالرضوان توانکو زارا سالمي رسات قرابة دراج 
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ابر النذاره  نرا عرذر قه نرًة ور س ر ةه حر رر ِفه اْلآخه نرًة ور س ر نْيرا حر آتهنرا ِفه اله ذنرا أ ب  رر
 

برادر  اءه عه نه الْفرْحشر يرْْنرى  عر ي الُْقْرَبر ور يْتراءه ذه
ِ
ا انه ور اْلأهْحسر ْدله ور لْعر رأُْمُر َبه نذ هللار ي

ِ
، ا هللاه

ظُ  رعه الْبرْغيه ي الُْمْنكرره ور .ور كذُرْونر لذُُكْ ترذر رعر اْشُكرُ فراْذُكُروْ  ُُكْ ل رْذُكْرُُكْ ور مْير ي ظه ْوُه عرىلر ا هللار الْعر

هه يرزهْدُكُْ  مه . نهعر ا ترْصنرُعْونر ُ مر رْعّلر هللُا ي ، ور ُ ْكُرهللاه َأْكَبر ه َّلر ُُكْ ور ه يُْعطه ْن فرْضهله اْسأَلُْوُه مه  ور
 

، ُ ، هللُا َأْكَبر ُ ْمدُ  هللاُ  هللُا َأْكَبر لله الْحر ُ ور  .َأْكَبر
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