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" بيجق ممنفعة ڤلواڠ "  
 م٢٠٢٠ اوڬوس ٧ /  ه١٤٤١ذوالحجه  ١٧

 
ُ بِاللهِ مِْن شُرُْورِ أ   ُ وَنَتُوُْب ِإلَيْهِ، وَنَعُوْذ ُ وَنَْستَغْفِرُه ُ وَنَْستَعِيْنُه هِ، نَحْمَدُه َمْدَ لِل َّ نْفُِسنَا ِإن َّ اْلح

عْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ اللهُ فَهُوَ  ا مُْرِشدًا.وَمِْن َسي ِئَاِت أ   الْمُْهتَدِ وَمَْن يُْضلِْل فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي ًّ

 ُ ه َلل َّ ُ وَرَُسوْلُه، ا دًا عَبْدُه ن َّ مُحَم َّ شْهَدُ أ  يَْك لَهُ، وَأ  ُ لَا شَرِ ا اللهُ وَحْدَه َ ِإل َّ ا ِإلَه ْن ل َّ شْهَدُ أ  م َّ أ 

دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَ  ِ وََسل ِْم عَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ  حْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن.َصل 

كُْم  ِ لَعَل  َّ ِتَْقوَى اللهِ وََطاعَتِه قُوْا اللهَ، ُأْوِصيْكُْم وَنَْفسِْي ب ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِت َّ م َّ أ 

   تُْفلُِحوْنَ.

ا ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  ٹ يرۡسا ٰ ما ةٌ إَِلا ناِظرا ةٖ فا ا نا ُذو ُعۡسر ن ِإَون َكا
ا
أ ٖٖۚ وا ة

لاُمونا   ٞ لَُّكمر إِن ُكنُتمر تاعر ۡير قُواْ خا دَّ   چ  ٢٨٠تاصا
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سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،

برتقوىله كڤد الله سبحانه وتعالى دڠن ملقساناكن سڬالا ڤرينتهڽ دان منجاوهي 

 ."بيجق ممنفعة ڤلواڠ"سڬالا لارڠنڽ. خطبة ڤد هاري اين برتاجوق 
 

 درحمتي الله،سيدڠ جماعه يڠ 

. كيت جوڬ (PKPP)كيت ماسيه لاڬي برادا دالم ڤرينته كاولن ڤرڬرقن ڤموليهن 

تله منجالنكن نورما بهارو دالم كهيدوڤن اين سام اد د رومه، د تمڤت كرجا، 

تمڤت عوام ترماسوقله د مسجد. سجق اول ارهن ڤرينته كاولن -اتاوڤون د تمڤت

يكن اوليه كراجأن باڬي ممبنتو سياتيف دان بنتيڤرڬرقن، ڤلباڬاي اين وان يڠ تله دبر

اين. وابق اين بوكن سهاج ممبري كسن  91-كيت مڠهادڤي ڤندميق وابق كوۏيد

بهكن اي تله منججسكن همڤير سلوروه اوروسن كهيدوڤن  ،كڤد كصيحتن كيت

ايتله اوجين يڠ سداڠ كيت لالوي ڤد وقتو اين. برصبرله، دان تروسكن . كيت

 ري. جاڠنله ڤولا كيت برسيكڤ سمبيل ليوا.دڠن كاولن كندي
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 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،

دري سڬي ايكونومي ڤولا، وابق اين ڽات تله ممبري كسن يڠ ساڠت بسر كڤد 

سياتيف كراجأن دالم ممبنتو كيت مڠهادڤي يانتارا اينه. سومبر ڤنداڤتن ايسي روم

يوم اتاو ڤنڠڬوهن ڤمبايرن انسورن سلاما انم بولن  وابق اين اياله دڠن ڤمبرين موراتور

يڠ برتوجوان اونتوق مريڠنكن ببن كواڠن رعيت. لڠكه يڠ دبوات اين برتڤتن دڠن 

اورڠ يڠ : "دان جك ٢٢٠البقرة ايات  ةمقصود فرمان الله سبحانه وتعالى دالم سور

يله تيمڤوه سهيڠڬ دي لاڤڠ  برهوتڠ ايت سداڠ مڠالمي كسمڤيتن هيدوڤ، مك بر

اداله لبيه  (كڤداڽ)بهاوا كامو صدقهكن هوتڠ ايت  (سباليقڽ)هيدوڤڽ دان 

ڤاهلاڽ يڠ بسر يڠ كامو اكن داڤتي )باءيق اونتوق كامو، كالاو كامو مڠتاهوي 

روسكن حال كواڠن دان منجادي تڠڬوڠجواب كڤد كيت اونتوق مڠو ".(كلق

ن اول أوتماڽ دالم سؤال ڤڠوروسن هوتڠ دان ڤمبيايأن. ڤرسديأهرتا دڠن باءيق، تر

ڤرلو دلاكوكن باڬي ممودهكن كيت ملونسكن هوتڠ دان ممباير باليق ڤمبيايأن يڠ تله 

كيت امبيل. برونديڠله دڠن ڤيهق بڠك باڬي منداڤتكن ڤرستوجوان برسام سكيراڽ 

ينكن اونتوق مڽمبوڠ سمولا بايرن انسورن سڤرتي ذس تيدق مڠيكادأن كواڠن سما



ممنفعة ڤلواڠبيجق                                                                                                              خطبة جمعة                   

4 

 

لڠكه اين اكن ممودهكن اوروسن كيت دان ڤيهق بڠك ڤد ماس هادڤن.  .ابياس

يكن اين جوڬ، جاڠنله كيت برسيكڤ سمبيل ليوا  يوم يڠ دبر دالم تيمڤوه موراتور

كواڠن، ميواه. باڬي مريك يڠ تياد ككاڠن -دان مڠمبيل كسمڤتن اونتوق برميواه

سڬراله لونسكن سڬالا هوتڠ. سباڬايمان يڠ دسبوتكن اوليه رسول الله صلى الله عليه 

 :وسلم

 

 ِ  ُظلْم   ي ِ  مَْطُل الْغَن

اداله  (ممباير هوتڠ)ليواتكن باڬي اورڠ يڠ بركممڤوان درڤد منونايكن حق -: "مليواتمفهومڽ

 (حديث رواية البخاري) "ظاليم
 

يوم اينأدبوات سباڬاي ڤرسدين بوليه أببراڤ لڠكه ڤرسدي ، ن دالم تيمڤوه موراتور

 ڽ:انتارا

رانچڠ دان اتور سمولا كدودوكن كواڠن دان ڤربلنجأن اونتوق كڤرلوان  .9

 .هارين

 .داڤتكن معلومت دري ڤيهق بڠك باڬي مڽيماق انسورن هوتڠ يڠ ترتڠڬوه .2
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-بينچڠ دڠن ڤيهق بڠك تنتڠ ڤلن بايرن برسسواين دڠن كممڤوان ماسيڠ .3

 .ڠماسي

نسي كاونسليڠ دان ڤڠوروسن يبوليه جوڬ داڤتكن خدمت نصيحت درڤد اڬ .4

باڬي اينديۏيدو دان سكيم ريسولوسي هوتڠ كچيل باڬي  (AKPK)كريديت 

 .(PKSڤي كي إيس )

 

هوتڠ، جك دباير اكن مڽببكن هيدوڤ كيت لبيه تنڠ. دالم ماس يڠ سام، ڤيهق 

اير دالم اوسها مموليهكن يڠ ممبري هوتڠ جوڬ اكن داڤت ممنفعتكن واڠ يڠ دب

ايكونومي نڬارا اين. سيكڤ برديسيڤلين اونتوق ملونسكن تڠڬوڠجواب هوتڠ 

. ڽمروڤاكن سيكڤ يڠ دسوكاي الله دان دجنجيكن اونتوق ممڤروليه بنتوان درڤد

اي جوڬ ممڤوڽاءي ايمڤق ڤوسيتيف بوكن ستاكت كڤد اينديۏيدو، نامون كڤد 

ا كسلوروهنڽ. جوسترو، رانچڠله دڠن باءيق مشاركت دان ايكونومي نڬارا سچار

يكن اين. سموڬ دڠن -كواڠن ماسيڠ يوم يڠ تله دبر ماسيڠ دالم تيمڤوه موراتور

ڤرانچڠن يڠ باءيق ايت، اكن داڤت مڠيلقكن كيت سموا درڤد ترجبق دڠن مسئله 
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مودهن الله سبحانه وتعالى ممڤرمودهكن اوروسن كيت -لاين يڠ لبيه بسر. موده

 .شاء اللهسموا. إن 

 فرمان الله سبحانه وتعالى:
 

ِمنا باعرُضُكم چ
ا
ۖٞ فاإِنر أ ةٞ ُبوضا قر ٰٞن مَّ تِٗبا فارِها ْ َكا ُِدوا

امر َتا ل رٖ وا
فا ٰ سا ا ۞ِإَون ُكنُتمر لَعا

 َۚ ةا ٰدا ها ْ ٱلشَّ ُتُموا َلا تاكر ۥۗ وا بَُّه ا را اتَِّق ٱَّللَّ ۡلر ٰناتاُهۥ وا ما
ا
تُِمنا أ ِي ٱؤر ِ ٱَّلَّ د  ٗضا فالرُيؤا ن باعر واما

لِيٞم   لُونا عا ما ا تاعر ُ بِما ۥۗ واٱَّللَّ ۥٓ ءااثِٞم قالرُبُه ا فاإِنَُّه ها ُتمر  چ ٢٨٣ياكر

 

"دان جك كامو برادا دالم مسافر سداڠ كامو تيدق منداڤتي  مقصودڽ:
جوروتوليس، مك هندقله دأداكن بارڠ ڬاداين اونتوق دڤڬڠ. كمودين كالاو يڠ 

يڠ دڤرچايأي  )يڠ برهوتڠ(ك هندقله اورڠ ممبري هوتڠ ڤرچاي كڤد يڠ برهوتڠ، م
ايت مڽمڤورناكن بايرن هوتڠ يڠ دأمانهكن كڤداڽ، دان هندقله دي برتقوى كڤد 

مڽمبوڽيكن  )اورڠ يڠ منجادي سقسي-واهاي اورڠ(الله توهنڽ. دان جاڠنله كامو 
ڤركارا يڠ دڤرسقسيكن ايت. دان سسياڤا يڠ مڽمبوڽيكنڽ، مك سسوڠڬوهڽ دي 

يڠ بردوسا هاتيڽ. دان ايڠتله، الله سنتياس مڠتاهوي اڤ يڠ كامو اداله اورڠ 
 ) ٢٢٣البقرة ايات  ةسور(كن" اكرج
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ِ مَِن اْلآيَاِت وَالذ ِكْرِ  اكُْم بِمَا فِيْه ِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِْي وَِإي َّ ُ لِْي وَل َكُْم بِالْقُرْأ  بَارَكَ الله

َل مِن ِْي وَمِنْكُمْ  ْستَغْفِرُ اللهَ  اْلحَِكيِْم، وَتَقَب َّ قُوُْل قَوْلِْي هَذَا وَأ  مِيُْع الْعَلِيْمُ. أ  هُ هُوَ الس َّ تِلَاوَتَهُ ِإن َّ

 ُ ْحيَاءِ مِْنه ِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت اْلأ  َ لِْي وَل َكُْم وَلِسَائِر ْم الْعَظِيْم

 ُ ْموَاِت، فَاْستَغْفِرُْوه ِحيْمُ. وَاْلأ  هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ  ِإن َّ
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 خطبة كدوا

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

ْن  شْهَدُ أ  ُ أ  ا ِإلهَ ِإلا َّ الله دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ. ل َّ شْهَدُ أن َّ َسي ِدَنَا مُحَم َّ يَْك لَهُ، وَأ   وَحْدَهُ لاَ شَرِ
ا م َّ قُوا اللهَ بَعْ  أ  ِ دُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِت َّ مَرَكُْم  َحق َّ تُقَاتِه ْمرٍ عَظِيٍم، أ  مَرَكُْم بِأ  ن َّ اللهَ أ  وَاعْلَمُوا أ 

ِيمِ  ِ الْ كَر ْسلِيِم عَلَى نَبِي ِه لَاةِ وَالت َّ ُ تَعَالَى ،بِالص َّ ا :فَقَاَل الله لُّونا لَعا تاُهۥ يُصا َٰٓئِكا لا ا واما إِنَّ ٱَّللَّ
لِيًما   اسر ل ُِمواْ ت لايرهِ واسا لُّواْ عا ُنواْ صا ِينا ءااما ا ٱَّلَّ ها يُّ

ا
أ َٰٓ َۚ يا ِ   ٥٦ٱنلَِّب 

دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ َ وَعَلَى آا بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ يَْت عَلَى َسي دٍ َكمَا َصل َّ ِ دِنَا مُحَم َّ ِل َسي
بْرَاهِيْمَ وَ آ ِ دِنَا ِإ دٍ وَعَلَى ِل َسي ِ دِنَا مُحَم َّ ِ دِنَا آبَارِْك عَلَى َسي َا بَارَْكَت عَلَى َسي دٍ َكم ِ دِنَا مُحَم َّ ِل َسي

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  ِيْنَ ِإن ََّك حَمِيْد  َمجِيْد .آِإ َم بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال ِ دِنَا ِإ  ِل َسي
اِشدِيَن وَ  ُلُفَاءِ الر َّ هُم َّ عَِن اْلخ ةِ  عَنْ وَاْرَض الل َّ ْجمَعِينَ،  بَقِي َّ حَابَةِ أ  ابِعِينَ وَتَابِعِي الص َّ وَعَِن الت َّ

ابِعِينَ  ا الت َّ كْرَمِينَ  وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض عَن َّ كْرَمَ اْلأ   .مَعَهُْم يَا أ 
هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِينَ  ْموَاِت. الل َّ ْحيَاءِ مِْنهُْم وَاْلأ   وَالْمُؤْمِنَاِت اْلأ 

 ُ لَامَةِ مَلِ كَ نَا ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م ةِ وَالس َّ ح َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَالص ِ ي ِْد بِدَوَاِم الت َّ هُم َّ أ  ليا والل َّ
 ُ الد ِيْن ال مُْصطَفَى سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ، السُلطَان عَبْدُ الله رِعَايَة

ْحمَد َشاه ال مُْستَعِيْن بالله.  المرحوم بِالله َشاه ابْنِ   ُسلْطَان حَاِج أ 
 ُ ليا سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ، ووَكَذلَِك ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م

يَةْ بِنِْت ال  (Tunku)تُونكو مِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَرِ يْزَةْ أ  ِ مَرُْحوْم ال مُتَوَك ِْل عَلَى حاجه عَز
َاج.  الله ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح
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ُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت  ُ وَرَعَايَاه الَه ُ وَعُم َّ ُ وَقَُضاتَه ُ وَوُزَرَاءَه هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَه الل َّ
اِحمِينَ .  ْرَحمَ الر َّ  بِرَْحمَتَِك يَا أ 

 َ َلَدَن هُم َّ اْجعَْل ب يَا ا الل َّ مَاٍن، مَالِيزِ ْمٍن وَأ  ا، َسخَاءً رَخَاءً، دَارَ عَْدٍل وَِإيمَاٍن، وَأ  آمِناً مُْطمَئِن ًّ
 وََسائِرَ بِلَادِ الْ مُْسلِمِينَ.

َ الد ِيَن، عْدَاءَ الد ِيِن وانْصُرْ مَْن نَصَر عْدَاءَكَ أ  عِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْمُْسلِمِيْنَ ، وَدَم ِْر أ  هُم َّ أ   الل َّ
عِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن. وَاخْذُْل مَْن خَذََل الْمُْسلِمِيْنَ، وَأ 

َ وَالْمِحََن وَالْفِتَنَ، مَا َظهَ  َباَءَ وَالْفَْحشَاءَ وَالْمُنْكَر َ وَالْو ا الْبَلَاءَ وَالْغَلاَء هُم َّ اْدفَْع عَن َّ رَ مِْنهَا الل َّ
َلَدِنَا هَذَا  ِ شَْيءٍ وَمَا بَطََن، مِْن ب ةً، ِإن ََّك عَلَى كُل  ُلْدَاِن اْلمُْسلِمِيْنَ عَام َّ ةً، وَمِْن ب خَاص َّ

ْسقَاِم، يَا  ُنُوِن، وَاْلجُذَاِم، وَمِْن َسي ِِئ اْلأ  ا نَعُوذُ بَِك مَِن البَرَِص، وَاْلج هُم َّ ِإن َّ قَدِيْرٍ. الل َّ
اِحمِيْنَ. ْرَحمَ الر َّ  أ 

مانن، كسلامتن سرتا ليندوڠيله كامي أرأن، كيا الله! كورنياكنله كڤد كامي كسجهت
 .١١-Covidدرڤد بالا بنچان دان وابق ڤڽاكيت بربهاي خصوصڽ 

يكن صلاة -يا الله! جاديكنله كامي دان كتورونن كامي اورڠ اورڠ يڠ استقامه مندير
مو جوا يا الله، تمڤت كامي مڠادو دان -سچارا برجماعه. سسوڠڬوهڽ هاڽ كڤد

 .مموهون ڤرتولوڠن
ارِ. نْيَا َحسَنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ َحسَنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن َّ ِنَا فِي الد ُ نَا آت َب َّ  ر

 عِبَادَ اللهِ،
اْلا  رِ وا

الُْمنكا اءِ وا ْحشا ِن الْفا ٰ عا يانَْها ٰ وا اِن ِإَويتااءِ ذِي الُْقْرَبا اْْلِْحسا ِۙ وا ْدِل ُمُر بِالْعا
ْ
ا ياأ ٖۚ ۞إِنَّ اَّللَّ ْغِ

ُرونا   كَّ لَُّكْم تاذا    (٩٠)ياعُِظُكْم لاعا
ِ يَزِدْ  فَاذْكُرُوا َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى نِعَمِه َ الْعَظِيْم ِ يُعْطِكُْم الله لُوهُ مِْن فَْضلِه كُْم، وَاْسأ 

ْكبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.  وَلَذِكْرُ اللهِ أ 


