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 كڤيمڤينن
 م٢٠٢٠مچ  ١٣/ه١٤٤١رجب  ١٨

 

ْوِر أَ  تَْغِفُرُه َونَُتْوُب ِإلَْيِه، َونَُعْوُذ ِِبهلِل ِمْن ُُشُ تَِعْيُنُه َونَس ْ َمُدُه َونَس ْ ، ََنْ ِ نَ  َوِمْن ِإنَّ الَْحْمَد ّلِِلَّ نُْفس ِ

ِّئَ ِت أَْْعَ ِلنَ ، َمْن ََيِْد هللُا فَهَُو الُْمهْتَِد َوَمْن  َد ََلُ َوِليًّ  ُمْرِشًدا.َسي  يُْضِلْل فَلَْن ََتِ

َّهُ ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوَُل، اَلل ، َوأَْشهَُد أَنَّ ُمَحمَّ ْ أَْشهَُد أَْن َّلَّ ِإََلَ ِإَّلَّ هللُا َوْحَدُه ََّل َُشِيَْك ََلُ مَّ َصلِّ َوَسِّلِّ

ِبِه َوَمْن َدعَ  ٍد َوعَََل آَِلِ َوََصْ ِّنَ  ُمَحمَّ ْيِن.عَََل نَِبي    ِبَدْعَوِتِه ِإََل يَْوِم ادلِّ

َُّقْوا هللَا، ُأْوِصْيُُكْ َونَْفِِسْ ِبتَْقَوى هللِا َوَط عَ   ِتِه لََعلَُُّكْ تُْفِلُحْوَن.أَمَّ  بَْعُد، فَيَ  ِعَب َد هللِا، ِات

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

  چوئ  وئ         ۇئ  ۇئ  ۆئ    ەئى  ى  ائ  ائ   ەئ

 

 ،سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله

ڽ دان منجاوهي سڬالا -برتقوىله كڤد الله سبحان وتعالى دڠن ملقساناكن سڬالا ڤرينته

 .“كڤيمڤينن“ڽ. خطبة ڤد هاري اين برتاجوق -لارڠن
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 ،سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله

منجلسكن كڤيمڤينن مروڤاكن ساله ساتو تڠڬوڠجواب يڠ امت برت. الله سبحان وتعالى تله 

 :ڽ يڠ دباچكن ڤد اول خطبة تادي يڠ برمقصود-دالم فرمان

كڤد لاڠيت دان بومي سرتا  )كامي(سسوڠڬوهڽ كامي تله كموكاكن تڠڬوڠجواب أمانه “

يك اڠڬن مميكولڽ دان بيمبڠ تيدق داڤت )اونتوق مميكولڽ(ڬانڠ -ڬونوڠ ، مك مر

يك ڤرسديان اونتوق ممي(مڽمڤورناكنڽ   )ڤد كتيك ايت(; دان )كولڽكران تيدق اد ڤد مر

 ڽقناكبسسوڠڬوهڽ طبيعة  )ايڠتله(سڠڬوڤ مميكولڽ.  )دڠن ڤرسديان يڠ اد ڤدڽ(مأنسي 

ڤركارا يڠ تيدق ڤاتوت -مأنسي اياله سوك ملاكوكن كظاليمن دان سوك ڤولا ممبوات ڤركارا

 )٢٢الأحزب ايات  ةسور(“. دكرجكن

يكن أمانه، سسواي مڠيكوت حقيقتڽ سموا مأنسي اداله ڤميمڤين. كيت سموا  تله ڤون دبر

ماسيڠ. سام اد أمانه ترهادڤ ديري سنديري، ترهادڤ -كدودوكن دان كممڤوان ماسيڠ

 .رومه تڠڬ، هيڠڬله كڤد ڤڠوروسن نڬارا

 ،سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله

سساورڠ ڤميمڤين برتڠڬوڠجواب ترهادڤ مشاركت يڠ برادا د سكليليڠڽ. كدودوكنڽ أومڤام 

اڬام ايكوتن ڤارا ڤڠيكوتڽ. سباڬايمان  حتىڤقسي ڤد سسواتو بولتن. دياله يڠ منچورقكنڽ 

 ;اوڠكاڤن ابن خلدون
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يك-ڤميمڤين (هيدوڤچارا )اورڠ راماي مڠيكوت اڬام “مقصودڽ:   “ڤميمڤين مر

 چونتوه دان تاولادان كڤيمڤينن رسول الله صلى الله عليه وسلم ل لهاوليه ايت، امبي

 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،

ايڠتله بهاوا جاوتن مروڤاكن أمانه يڠ اكن دڤرسؤال كن ڤد هاري اخيرة. ايڠتله ڤريستيوا 

اونتوق ساتو جاوتن. رسول  صلى الله عليه وسلمه كتيك ابو ذر ممينتا دلانتيق اوليه رسول الل

 :لنتس برسبدا كڤد ابو ذر سمبيل منڤوك باهوڽ صلى الله عليه وسلمالله 

واهاي ابو ذر! سسوڠڬوهڽ اڠكاو اين لمه دان اين ڤركارا أمانه. د هاري اخيرة “مفهومڽ: 

ننتي اي اكن مڠهينا دان مندوكاچيتاكن كچوالي اورڠ يڠ داڤت منجالنكن دڠن ڤنوه كبنرن 

 (حديث رواية مسلم)“ سرتا ملقساناكن توڬس يڠ دڤيكول ك اتس تڠكوقڽ

 ;رسول الله ساو جوڬ ڤرنه برسبدا

نڽ. ڤمرينته اداله أكامو سموا اداله ڤڠمبالا دان كامو سموا اكن دتاڽ تنتڠ ڬمبال“مفهومڽ: 

دتاڽ تنتڠ رعيتڽ. سأورڠ للاكي اداله ڤڠڬمبالا ڤد كلوارڬڽ دان دتاڽ  ڤڠڬمبالا دان اكن
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، ڤرمڤوان اداله ڤڠڬمبالا د رومه سواميڽ دان اكن دتاڽ تنتڠ رعيتڽ (كلوارڬڽ)تنتڠ رعيتڽ 

. خدم اداله ڤڠڬمبالا كڤد هرتا توانڽ دان اكن دتاڽ تنتڠ رعيتڽ (أمانهڽ)

دان للاكي اداله ڤڠڬمبالا ڤد هرتا “. كاتڽ: اكو سڠك بهاوا بڬيندا برسبدا (ڤرتڠڬوڠجوابانڽ)

. كامو سموا اداله ڤڠڬمبالا دان دتاڽ تنتڠ رعيتڽ (أمانهڽ)ايهڽ دان اكن دتاڽ تنتڠ رعيتڽ 

 (حديث رواية البخاري دان مسلم)“ (تڠڬوڠنڽ)

 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،

سوق دالم ڬولوڠن يڠ برادا د باوه نأوڠن عرش الله سبحان ايڠتله بهاوا ڤمرينته يڠ عاديل ترما

ڤمرينته يڠ عاديل مروڤاكن ساله ساتو ڤرينته اڬام. ايڠتله ڤسانن  يتوتعالى. اوليه ايت، منطاع

 :يڠ دروايتكن درڤد ابي اومامه  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ه ليما وقتو، ڤواساله بولن رمضان، تونايكن زكاة هرتامو، دان ل سمبهله توهنمو، صلاة“مفهومڽ: 

حديث رواية احمد، الترمذي، (“ مو له كڤد ڤمرينته نسچاي كامو ماسوق شرڬ توهن طاعة

 ) بن دان الحاكيمابن ح

-رچ اوتام دالم سڬالا تيندقجوسترو، ڤارا ڤميمڤين ڤرلو ملتقكن نيلاي اڬام سباڬاي ن

تندوقڽ. ڤميمڤين هاروسله مندمڤيڠي علماء، كران علماء دان عمرا مروڤاكن دوا انتيتي يڠ 

يضاتيدق بوليه دڤيسهكن دالم توجوان منچاڤ ن الله سبحان وتعالى. يڠ ڤاليڠ اوتام، ڤارا أي كر
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هاروس مڽمتكن كسدرن دالم جيوا بهاوا كواس ايت مطلق ميليق الله سبحان ڤميمڤين 

ڽ. جاڠنله -وتعالى. دي برحق مڠڠكت دان منچابوت ككواسأن درڤد سسياڤا يڠ دكهندقي

ڽ يڠ لمه دان -براس اڠكوه دان سومبوڠ دڠن ككواسأن يڠ دميليكي سداڠ كيت هاڽله همبا

يڠ لالاي دالم مڠرجكن سوروهن الله سبحان وتعالى ممبري ڤرتولوڠن كڤد  ڽ. سموڬ-سر

 .اللهڽ. ان شاء-ڤميمڤين د نڬارا اين ستروسڽ منجاديكن نڬارا اين نڬارا يڠ دبركتي-ڤميمڤين

 :فرمان الله سبحان وتعالى

ٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  چ 

  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  

يڠ ممبوقتيكن كمورهن )اداله باڬي ڤندودوق ساب'، ساتو تندا دمي سسوڠڬوهڽ، “مقصودڽ: 

يڠ لواس لاڬي ); دوا كومڤولن كبون تياءييڠ ترداڤت د تمڤت تيڠڬل مريك،  (الله

يك)، يڠ ترلتق د سبله كانن دان د سبله كيري (سوبور ماكنله دري رزقي : “(كامڤوڠ مر

امان دان )نڬري يڠ باءيق  (ن ادالهنڬري كامو اي)ڽ; -ڤمبرين توهن كامو دان برشكورله كڤد

 (١١ايات  أبس ةسور)“ توهن يڠ مها ڤڠامڤون (توهن كامو اداله)، دان (معمور

ِ اْلحَكِ  اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن الآيَاِت وَالذ ِكْر َل بَارَكَ اللهُ لِْي وَل َكُْم بِالْقُرْآِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِي وَِإي َّ يِْم، وَتَقَب َّ
مِيُع الْعَلِيْمُ.مِن ِي وَ  هُ هُوَ الس َّ ُ ِإن َّ َ لِْي وَل َكُْم وَلِسَائِرِ  مِنْكُْم تِلاوَتَه ُ اللهَ الْعَظِيْم َأقُوُْل قَوْلِْي هذَا وََأْستَغْفِر
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َ الْغَفُوْرُ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت الَأْحيَاءِ مِْنهُْم وَالَأْموَات، فَاْستَغْفِرُوْ  هُ هُو ُ ِإن َّ ه
ِحيْمُ.  الر َّ

 
 

 خطبة كدوا

 ِ دِ  ،َربِّ الَْع لَِميَ  اَلَْحْمُد ّلِِلَّ يِِّدََن ُمَحمَّ ََلُم عَََل س َ ََلُة َوالسَّ النَِِّبِّ اْْلَِمِي، َوعَََل آَِلِ َوأََْصَ ِبِه الطَّ ِهرِيَن َوَمْن  نِ َوالصَّ

يِن.  تَِبَعهُْم ِبِإْحَس ٍن ِإََل يَْوِم ادلِّ

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوَُلُ  يَِّدََن ُمَحمَّ ، َوأَْشهَُد أنَّ س َ َ ِإَّلَّ هللُا َوْحَدُه ََّل َُشِيَْك ََلُ  .أَْشهَُد أَْن َّلَّ ِإَله

َُّقوا هللَا َحقَّ تُقَ ِتِه أَمَّ  بَعْ  َّْسِلِي عَََل نَِبيِِّه  ،َواْعلَُموا أنَّ هللَا أََمَرُُكْ ِبَأْمٍر َعِظيٍ ُد، فَيَ  ِعَب َد هللِا، ِات ََلِة َوالت أََمَرُُكْ ِِبلصَّ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ چ  چ   ، فَقَ َل هللُا تََع ََل:اْلَكِريِ 

 چ  ڇ  ڇ  ڇ

يِِّدََن ِإْبَراِهْيَ َوعَََل آِل س َ اَللَّهُمَّ صَ  ٍد مََكَ َصلَّْيَت عَََل س َ يِِّدََن ُمَحمَّ ٍد َوعَََل آِل س َ يِِّدََن ُمَحمَّ يِِّدََن ِإْبَراِهْيَ َوَِبِرْك لِّ عَََل س َ

يِِّدََن ِإبْ  ٍد مََكَ َِبَرْكَت عَََل س َ يِِّدََن ُمَحمَّ ٍد َوعَََل آِل س َ يِِّدََن ُمَحمَّ ََّك عَََل س َ يِِّدََن ِإْبَراِهْيَ ِِف الَْع لَِمْيَ ِإن َراِهْيَ َوعَََل آِل س َ

ْيٌد َمِجْيٌد.  ََحِ

اِشِديَن وَ  َح بَِة أَْْجَِعَي،  َعْن بَِقيَّةِ  َواْرَض اللَّهُمَّ َعِن الُْخلَُف ِء الرَّ ِبِإْحَس ٍن َوَمْن تَِبَعهُْم  َو َعِن التَّ ِبِعَي َوََتِبِعي التَّ ِبِعيَ الصَّ

ْيِن َواْرَض َعنَّ   .َمَعهُْم ََي أَْكَرَم اْْلَْكَرِميَ  ِإََل يَْوِم ادلِّ

 اللَّهُمَّ اغِْفْر ِللُْمْسِلِمَي َواملُْسِلَم ِت َواملُْؤِمِنَي َواملُْؤِمنَ ِت اَْلْحيَ ِء ِمْْنُْم َواَْلْمَواِت.

ََلَمِة َمِلَكـنَ  كـب وه ُدوِِل يڠ َمهَ  ُمولي ِة َوالسَّ حَّ ِّْد ِبَدَواِم التَّْوِفْيِق َوالْهَِدايَِة َوالصِّ   رسي ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اللَّهُمَّ أَي

ْين الـُمْصَطَفى ِِبهلل َش ه اْبِن املرحوم ُسلَْط ن َح جِ  تَِعْي ِبهلل. اڬوڠ ، الُسلَط ن َعْبُد هللا ِرعَ يَُة ادلِّ  أََْحَد َش ه الـُمس ْ



 كڤيمڤينن                                                                                                                               خطبة جمعة                 

7 

 

( ح جه َعزِْيَزْة أَِمْينَْة Tunkuَوَكذِِلَ كـب وه ُدوِِل يڠ َمهَ  ُمولي  رسي ڤدوك بڬيندا راج ڤرم يسوري اڬوڠ، تُونكو)

ْ عَََل هللا ُسلَْط ن ِإْسَكنَْدْر احلَ   ج.َمْيُمْونَْة ِإْسَكنَْدِريَْة ِبنِْت الـَمْرُحْوم الـُمتََوِّكِّ

َي . اللَّهُمَّ اْحَفظْ ُعلََم َءُه َوُوَزَراَءُه َوُقَض تَُه َوُْعَّ ََلُ َوَرعَ ََيُه ِمَن الُْمْؤِمِنَي َو الُْمْؤِمنَ ِت ِبرَ  اَِحِ  َْحَِتَك ََي أَْرَحَم الرَّ

ََن َم ِلزِيََي آِمن ً ُمْطَمئِنًّ ، ََسَ ًء َرَخ ًء، َداَر عَدْ   ٍل َوِإميَ ٍن، َوأَْمٍن َوأََم ٍن، َوَس ئَِر ِبََلِد الْـُمْسِلِمَي.اللَّهُمَّ اْجَعْل بَََلَ

يَن، وَ  يِن وانُُْصْ َمْن نََُصَ ادلِّ ْر أَْعَداَءَك أَعَْداَء ادلِّ ْسََلَم َوالُْمْسِلِمْيَ ، َوَدمِّ ، اللَّهُمَّ أَِعزَّ اْْلِ اْخُذْل َمْن َخَذَل الُْمْسِلِمْيَ

َمتََك ِإََل  ْيِن.َوأَْعِل ََكِ   يَْوِم ادلِّ

ٌء ِِف اْْلَ  ِه ََشْ ْي ََّل يَُُضُّ َمَع اْْسِ ِ َم ِت هللِا التَّ مَّ ِت ِمْن َُشِّ َم  َخلََق، ِبْسِم هللِا اَّلَّ َمءِء َوُهَو نَُعْوُذ ِبََكِ ْرِض َوََّل ِِف السَّ

 ، ِمْيُع الَْعِلْيُ ، َم  َظهََر ِمْْنَ  َوَم  بََطَن، للَّهُمَّ اْدفَْع َعنَّ  الَْبََلَء َوالْغَََلَء وَ االسَّ الَْوَِبَء َوالْفَْحَش َء َوالُْمْنَكَر َوالـِْمَحَن َوْالِفََتَ

ٍء قَِدْيٍر. اللَّهُمَّ ِإَنَّ  ََّك عَََل ُِّكِّ ََشْ ًة، ِإن اِن ْاملُْسِلِمْيَ عَ مَّ ًة، َوِمْن بَُْلَ ََن َهَذا َخ صَّ َِ ،ِمْن بَََلِ ََ   نَُعوُذ ِبَك ِمَن ال

ِ اْْلَْسقَ ِم. اَللَّهُمَّ ََّل َم ِنَع لـِامَ أَْعَطْيَت َوََّلُمْعِطَي لـِامَ َمنَعْ  ِّيِّ َت َوََّلَرادَّ لـِامَ قََضيَْت َوََّليَْنفَُع َوالُْجُنوِن، َوالُْجَذاِم، َوِمْن س َ

. ْيَ اَِحِ ، ََي أَْرَحَم الرَّ  َذالَْجدِّ ِمنَْك ْاجلَدِّ

 
Ya Allah! Kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, 
keselamatan serta lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak 
penyakit berbahaya khususnya Covid-19. Ya Allah! Jadikanlah kami orang-
orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjemaah 

 
َّنَ  آِتنَ  ِِف ادلُّ  نًَة َوِقنَ  عََذاَب النَّ ِر.َرب نًَة َوِِف اْْلِخَرِة َحس َ  نَْي  َحس َ

 ِعَب َد هللِا،

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   

  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  

، َوهللُا يَْعَِّلُ َم   فَ ْذُكُروا هللَا الَْعِظْيَ يَْذُكْرُُكْ، َواْشُكُروُه عَََل ِنَعِمِه يَزِْدُُكْ، َواْسَألُوُه ِمْن فَْضِِلِ يُْعِطُُكْ  ُ ََ ْكُر هللِا أَْك َوََّلِ

 تَْصنَُعوَن.

 
 


