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  كبرسيهن صفة اورڠ برتقوى
 م2020 سيڤتيمبر ١8 /ه١44١ حرمم  03

 
ّ هِ مِْن شُرُْورِ أ   ُ بِالل ُ وَنَتُوُْب ِإلَيْهِ، وَنَعُوْذ ُ وَنَْستَغْفِرُه ُ وَنَْستَعِيْنُه هِ، نَحْمَدُه َّّ َمْدَ لِل نْفُِسنَا ِإّنَّ اْلح

ّ هُ فَهُوَ الْمُْهتَدِ وَمَْن يُْضلِْل فَلَنْ  عْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ الل ا مُْرِشدًا. وَمِْن َسيِّئَاِت أ  ًّّ  َتجِدَ لَهُ وَلِي
 ُ ه َّّ َلل ُ وَرَُسوْلُه، ا دًا عَبْدُه َّّ ّنَّ مُحَم شْهَدُ أ  يَْك لَهُ، وَأ  ُ لَا شَرِ ّ هُ وَحْدَه ا الل َ ِإلَّّ ا ِإلَه ْن لَّّ شْهَدُ أ  ّمَّ أ 

دٍ وَعَلَى آلِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ  َّّ  ِإلَى يَوِْم الدِّيِْن.َصّلِ وََسلِّْم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَم
كُْم  ِ لَعَلّ َّ ّ هِ وََطاعَتِه ِتَْقوَى الل ّ هَ، ُأْوِصيْكُْم وَنَْفسِْي ب قُوْا الل َّّ ّ هِ، اِت ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل مَّّ أ 

 تُْفلُِحوْنَ.
ُۥ َنا ِف  چ ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ َ َّله ضۡ ِِۚ  نِإَ َّه لّله

َ َۡأ َنا ِف ل ََ  ِِ  ََٰ ََٰ  لسَّه
َِهيُد    حجالچ٦٤سَُهَو للَأَغِِنُّ لۡلَأ

 

 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الل  ه،
ّ ه  ڽ دان منجاوهي دڠن ملقساناكن سڬالا ڤرينته وتعالى سبحانهبرتقوىله كڤد الل

 ."برتقوى اورڠ صفة كبرسيهن" ڽ. خطبة ڤد هاري اين برتاجوقسڬالا لارڠن
 

 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الل  ه،
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 ديري، كبرسيهن مرڠكومي كبرسيهن. كبرسيهن سؤال منيتيقبرتكن امت اسلام
 مان-مان د اتاوڤون كرجا تمڤت ن،كديام اد سام ڤرسكيترن دان تيڠڬل، تمڤت
ّ ه اوليه دسوكاي يڠ ڤركارا مروڤاكن كبرسيهن منجاڬ. برادا كيت سهاج  هسبحان الل

ّ ه رسول حديث دالم دڽاتاكن يڠ سباڬايمان وتعالى ّ ه عليه وسلمص الل  :لى الل
 

ظَافَةَ ، كَرِيمٌ ُيحِّبُ ال كَرَمَ ، َجوَادٌ ُيحِّبُ  َّّ يَِّب ، نَظِيٌف ُيحِّبُ الن هَ َطيٌِّب ُيحِّبُ الّطَّ َّّ ِإّنَّ الل

هُوا بِاليَهُودِ  فْنِيَتَكُْم وَلاَ تَشَبَّّ  الجُودَ ، فَنَّظِفُوا ، ُأرَاهُ قَاَل ، أ 

ّ ه سسوڠڬوهڽ" :مفهومڽ ّ ه. نقءيبا ك مڽوكاي دي باءيق، ايت وتعالى هسبحان الل  الل
ّ ه. كبرسيهن مڽوكاي دي برسيه، ايت ّ ه. ناءكمولي مڽوكاي دي ليا،وم ايت الل  الل
 دان تمڤتمو-تمڤت اوليهمو نله برسيهك مك ننكدرماو مڽوكاي دي ن،درماو ايت

 (الترمذي امام رواية حديث) ".يهودي قوم يءامڽروڤ كامو جاڠنله
 

 الل  ه، درحمتي يڠ جماعه سيدڠ
ّ ه ميليق سمواڽ اين دنيا د اد يڠ سڬالا  واجب كيت مك،. وتعالى هسبحان الل

ّ ه. بنر يڠ جالن دڠن ممنفعتكنڽ دان باءيق دڠن مڠڬوناكنڽ  وتعالى هسبحان الل
 :برمقصود يڠ 44 ايات جحال سوره دالم برفرمان

 

ّ ه) ڽنأكڤوڽ اداله بومي د دان لاڠيت د اد يڠ سڬالا" ّ ه، سسوڠڬوهڽ دان. (الل  الل
 ".ترڤوجي مها لاڬي كاي، مها يڠ جوا له دي

 



برتقوى اورڠ صفة كبرسيهن                                                                                          خطبة جمعة                   
 

3 

 

يله ،١1-وۏيدك وابق ڤندميق وقتو ڤد اين، بلاكڠن ك  منجاڬ كيت سام-سام مار
 كبرسيهن منجاڬ اونتوق نجوركنأد اسلام اومت. سكيترڽ دان ديري كبرسيهن

 :حديث سبواه دالم دسبوت يڠ سباڬايمان سكاليڤون باو يسوإ  ىتح
 

كَلَ  مَنْ  وْ  ثُومًا أ  وْ  فَلْيَعْتَزِلْنَا بََصلًا أ   مَْسِجدَنَا لِيَعْتَزِلْ  أ 
 

 درڤد مريك نله جارقك مك باوڠ، اتاو ڤوتيه باوڠ مماكن يڠ "سسياڤ :مفهومڽ
 (البخاري امام رواية حديث) ".كامي مسجد درڤد نله جارقك اتاو كامي،

 

 اڤابيلا ديري كبرسيهن ممستيكن ڤرلو كيت اياله اين حديث درڤد دفهمي داڤت
 تيدق يڠ باو مڽببكن يڠ ڤركارا ترماسوقله مشاركت دڠن ڬاول برچمڤور هندق

 .روكوق سڤرتي ينقإ 
 

 الل  ه، درحمتي يڠ جماعه سيدڠ
 اد سام سهارين كيت كهيدوڤن دالم كبرسيهن منجاڬ كيت سامله-سام جوسترو،
 كبرسيهن ماهوڤون عوام، تمڤت-تمڤت ڤرسنديرين، تمڤت-تمڤت ديري، كبرسيهن

 كهيدوڤن دالم كبرسيهن مال كنعمڠ دڠن مودهن-موده. روحاني دان جيوا
 سبارڠ دري بيبس دان برسيه يڠ نڬارا سبواه منجادي كيت نڬارا كيت،

ّ ه سموڬ بردعا كيت سامله-سام. بهاي مارا دان ڤڽاكيت  سنتياس وتعالى هسبحان الل
 منجاديكن دان ديري نمنسوچيك برتوبة، سنتياس يڠ اورڠ-اورڠ كيت منجاديكن

 .صالح عمل مڠرجكن سنتياس يڠ ڽهمبا كيت
 

ّ ه فرمان  :وتعالى هسبحان الل
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ى َها   فَألََح َنو َزكه
َ
ى َها   ٩قَدَأ أ قَدَأ َخاَب َنو َدسه ََ١٠ 

 - برسيه سديا يڠ - ديريڽ منجاديكن يڠ اورڠ برجايله سسوڠڬوهڽ" :مقصودڽ
 اورڠ همڤاله سسوڠڬوهڽ دان. (كباجيكن عمل دان ايمان دڠن) برسيه تمبه-برتمبه

 دڠن) كبرسيهنڽ تربنم دان سوسوت ايت - برسيه سديا يڠ - ديريڽ منجاديكن يڠ
 (01- 9 ايات الشمس سوره) ".(معصية ككوتورن سبب

 

ِ مَِن اْلآيَاِت وَالذِّكْرِ  اكُْم بِمَا فِيْه ِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِْي وَِإيَّّ ُ لِْي وَل َكُْم بِالْقُرْأ  ّ ه بَارَكَ الل
 َّّ ّ هَ اْلحَِكيِْم، وَتَقَب ْستَغْفِرُ الل قُوُْل قَوْلِْي هَذَا وَأ  مِيُْع الْعَلِيْمُ. أ  هُ هُوَ الّسَّ َّّ َل مِنِّْي وَمِنْكُْم تِلَاوَتَهُ ِإن

 ُ ْحيَاءِ مِْنه ِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت اْلأ  َ لِْي وَل َكُْم وَلِسَائِر ْم الْعَظِيْم
 َ ْمو ِحيْمُ.وَاْلأ  َّّ هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّّ  اِت، فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن
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 خطبة كدوا

 ِ ه َّّ َمْدُ لِل ِينَ  اَْلح َم دِ رَّبِ الْعَال َّّ لَامُ عَلىَ َسيِّدِنَا مُحَم ُ وَالّسَّ لَاة مِينِ، وَعَلَى آلِهِ  نِ ، وَالّصَّ بِيِّ اْلأ  َّّ الن
يَن وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الدِّيِن. اهِرِ ْصحَابِهِ الّطَّ  وَأ 

ْن  شْهَدُ أ  ُ أ  ّ ه َّّ الل ا ِإلهَ ِإلا دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ. لَّّ َّّ شْهَدُ أّنَّ َسيِّدَنَا مُحَم يَْك لَهُ، وَأ   وَحْدَهُ لاَ شَرِ
ا مَّّ ّ هَ  أ  قُوا الل َّّ ّ هِ، اِت ِ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل مَرَكُْم  َحّقَّ تُقَاتِه ْمرٍ عَظِيٍم، أ  مَرَكُْم بِأ  ّ هَ أ  ّنَّ الل وَاعْلَمُوا أ 

ِيمِ  ْسلِيِم عَلَى نَبِيِّهِ الْ كَر َّّ لَاةِ وَالت ّ هُ تَعَالَى ،بِالّصَّ َ     چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ :فَقَاَل الل إ َِّه لّله
لِيًها   َََسلُِّهواْ تَََّأ ِيَو َءاَنُنواْ َصلُّواْ َعلَيَأهِ  َها لَّله يُّ

َ
أ ِّۚ َيَٰٓ ِ َنَلَٰٓئَِكَتُهۥ يَُصلُّو ََّ لََعَ لنلهِبّ ََ٥٦  

دٍ وَعَلَى  َّّ هُّمَّ َصِلّ عَلَى َسيِّدِنَا مُحَم َّّ َلل َ آا َ وَع بْرَاهِيْم يَْت عَلَى َسيِّدِنَا ِإ َّّ دٍ َكمَا َصل َّّ لَى ِل َسيِّدِنَا مُحَم
دٍ وَعَلَى آ َّّ بْرَاهِيْمَ وَبَارِْك عَلَى َسيِّدِنَا مُحَم َا بَارَْكَت عَلَى َسيِّدِنَا آِل َسيِّدِنَا ِإ دٍ َكم َّّ ِل َسيِّدِنَا مُحَم

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  ََّّك حَمِيْدٌ َمجِيْدٌ.آِإ ِيْنَ ِإن َم بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال  ِل َسيِّدِنَا ِإ
هُّمَّ عَنِ  َّّ اِشدِيَن وَ  وَاْرَض الل َّّ ُلُفَاءِ الر ةِ اْلخ َّّ ْجمَعِينَ،  عَْن بَقِي حَابَةِ أ  ابِعِينَ وَتَابِعِي الّصَّ َّّ وَعَِن الت

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

 ُ لَامَةِ مَلِ كَ نَا ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م ةِ وَالّسَّ حَّّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَالّصِ َّّ يِّْد بِدَوَاِم الت هُّمَّ أ  َّّ ليا والل
ُ الدِّيْن ال مُْصطَفَى سري ڤدوك بڬيندا يڠ  ّ ه رِعَايَة دڤرتوان اڬوڠ ، السُلطَان عَبْدُ الل

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

مِ  (Tunku)تُونكو يْزَةْ أ  ِ يَةْ بِنِْت ال مَرُْحوْم ال مُتَوَكِّْل عَلَى حاجه عَز يْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَرِ
َاج. ّ ه ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح  الل
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ُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت  ُ وَرَعَايَاه الَه َّّ ُ وَعُم ُ وَقَُضاتَه ُ وَوُزَرَاءَه هُّمَّ اْحفَْظ عُلَمَاءَه َّّ الل
ْرحَ  اِحمِينَ . بِرَْحمَتَِك يَا أ  َّّ  مَ الر

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

عْدَاءَكَ أ   عِّزَّ اْلِإْسلَامَ وَالْمُْسلِمِيْنَ ، وَدَمِّْر أ  هُّمَّ أ  َّّ َ الدِّيَن، الل عْدَاءَ الدِّيِن وانْصُرْ مَْن نَصَر
عِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الدِّيِْن.  وَاخْذُْل مَْن خَذََل الْمُْسلِمِيْنَ، وَأ 

َ وَالْمِحََن وَالْفِتَنَ، مَا َظهَ  َباَءَ وَالْفَْحشَاءَ وَالْمُنْكَر َ وَالْو ا الْبَلَاءَ وَالْغَلاَء َّّ هُّمَّ اْدفَْع عَن َّّ رَ مِْنهَا الل
َلَدِنَا هَذَا ََّّك عَلَى كُّلِ شَْيءٍ  وَمَا بَطََن، مِْن ب ةً، ِإن ُلْدَاِن اْلمُْسلِمِيْنَ عَامَّّ ةً، وَمِْن ب خَاّصَّ

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

ّ ه! كورنياك مانن، كسلامتن سرتا ليندوڠيله أنله كڤد كامي كسجهترأن، ك يا الل
 .١1-كوۏيدكامي درڤد بالا بنچان دان وابق ڤڽاكيت بربهاي خصوصڽ 

ّ ه! جاديكنله كامي دان كتورونن كامي اورڠ يك-يا الل ن صلاة اورڠ يڠ استقامه مندير
ّ ه، تمڤت كامي مڠادو دان -سچارا برجماعه. سسوڠڬوهڽ هاڽ كڤد مو جوا يا الل

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

ّ هِ،  عِبَادَ الل
َينََْه  َعِو الَْفْحَشاءِ  ََ اْْلِْحََّا َِّ نِإَيَتاءِ ذِي الُْقْرََب   ََ  ِۙ ُمُر بِالَْعْدِل

ْ
َ يَأ ۞إ َِّه اّله

ُرَ ََّ   اْْلَْغِ  يَعُِظُكْم لََعلهُكْم تََذكه ََ اسُْهنَكرِ  ََ(٩٠)   
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ِ يَزِدْ  فَاذْكُرُوا َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى نِعَمِه َ الْعَظِيْم ّ ه ِ يُعْطِكُْم الل لُوهُ مِْن فَْضلِه كُْم، وَاْسأ 
ّ هُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ. ْكبَرُ، وَالل ّ هِ أ   وَلَذِكْرُ الل

 

 


