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" كسه-مڠوروس صفة كلوه "  
 م٢٠٢٠ اوڬوس ١٤ /  ه١٤٤١ذوالحجه  ٢٤

ُ 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.

نَسََٰن ُخلَِق َهلُوًعا  ڃ ڃ ڃ چ چ چٹ ٹ  ِ
هُ  ١٩۞إِنَّ ٱۡلإ ُّ َجُزوًعا   إَِذا َمسَّ ِإَوَذا  ٢٠ٱلَّشَّ

ُ َمُنوًعا   َۡيإ ُه ٱۡلإ إُمَصل نَِي   ٢١َمسَّ    چ    ٢٢إَِّلَّ ٱل

سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،

برتقوىله كڤد الله سبحانه وتعالى دڠن ملقساناكن سڬالا ڤرينتهڽ دان منجاوهي 

 ."كسه-مڠوروس صفة كلوه"سڬالا لارڠنڽ. خطبة ڤد هاري اين برتاجوق 



كسه-كلوهمڠوروس صفة                                                                                                   خطبة جمعة                   

2 

 

 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،

اين، كيت  سبحانه وتعالىيڠ دڤرتڠڬوڠجواب ممعموركن بومي الله  خليفهسباڬاي 

ڤستيڽ اكن سنتياس داوجي. ستياڤ اورڠ تيدق ترلڤس دري اوجين دان 

يمانن سرتا ڤڠهارڤن أن يڠ برتوجوان مڠوجي سجاوه مان تاهڤ كصبرن دان كءدوڬا

يله بهاوا، الله سبحان وتعالى تيدق  هسساورڠ دالم منڠڬوڠ اوجين ترسبوت. كتاهو

 هماسيڠ. كران الله سبحان-مڠوجي سساورڠ كچوالي مڠيكوت قدر كممڤوان ماسيڠ

 ڽ.-همبا-وتعالى مها مڠتاهوي اكن كادأن همبا

باڬايمانا ڤولا دڠن كيت اڤابيلا داوجي؟ ادكه كيت منمڤوهيڽ دڠن صبر؟ اتاو  

يڠ مڠلوه دڠن اوجين يڠ مڠلوه اوجين يڠ دتريما ايت؟ اد اورڠ سر -ادكه كيت سر

يڠ مڠلوه تنتڠ  يڠ مڠلوه تنتڠ رزقيڽ. اد اورڠ يڠ سر تنتڠ كرجايڽ. اد اورڠ سر

يڠ مڠلوه تنتڠ نصيب ڤرجالنن هيدوڤڽ. حقيقتڽ،  كصيحتنڽ سهيڠڬ اد يڠ سر

وتعالى دالم  هسباڬايمان مقصود فرمان الله سبحانكسه. -مأنسي ميمڠ برصفة كلوه

سسوڠڬوهڽ مأنسي ايت دجاديكن برطبيعة ; “٢٢هيڠڬ  ١١ج ايات راالمع ةسور

سه بيلا دي دتيمڤا كسوسهن، دي ساڠت ر; اڤ(لاڬي بخيل كدكوت)سه ڬليسه ر
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-بيلا دي بروليه كسنڠن، دي ساڠت بخيل كدكوت; كچوالي اورڠڬليسه، دان اڤ

 .“مڠرجكن سمبهيڠاورڠ يڠ 

 كسه اين؟-جادي باڬايمانا كيت مڠوروسكن صفة كلوه

 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،

يڠ مڠلوه مروڤاكن سواتو ڤركارا يڠ مستي دجاوهكن لبيه لبيه لاڬي -ڤربواتن سر

. كيت سهاروسڽ ١١-كوۏيددالم سواسان كيت ماسيه لاڬي برهادڤن دڠن وابق 

يكن اوليه الله سبحان وتعالى. چوبا  همنشكوري سڬالا نعمت دان ڤلواڠ يڠ تله دبر

وتعالى  هوتعالى دڠن اوجين يڠ دبري. الله سبحان هبنديڠكن انتارا نعمت الله سبحان

براهيم ايات  ةبرفرمان دالم سور  :٤٤إ

نَسََٰن لََظلُومٞ َكفَّ  ِ
ۗٓ إِنَّ ٱۡلإ ِ ََّل ُُتإُصوَها  َمَت ٱَّللَّ واْ نِعإ ُۚ ِإَون َتُعدُّ ُُموهُ ۡلإ

َ
ِ َما َسأ

ِن ُك  َُٰكم م   ٣٤ا  ٞ  َوَءاتَى

تياڤ اڤ جوا يڠ كامو -ڬين دري تياڤدان دي تله ممبري كڤد كامو سباها“مقصودڽ: 

. دان جك كامو مڠهيتوڠ نعمت الله نسچاي لمهله كامو مننتوكن بيلڠنڽ. سسوڠڬوهڽ تيحاج

ساڠت سوك منمڤتكن سسواتو ڤد بوكن تمڤتڽ لاڬي ساڠت تيدق  (يڠ ايڠكر)مأنسي 

 “.مڠهرڬاي نعمت توهنڽ

 ;يڠ بربوڽي صلى الله عليه وسلمچوبا اماتي سبدا رسول الله 
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ُ سَر َّ  َصابَتْه ا لِلْمُؤْمِِن ِإْن أ  حَدٍ ِإل َّ ٌ وَلَيَْس ذَاكَ لِأ  هُ خَيْر ُ كُل َّ ْمرَه ْمرِ الْمُؤْمِِن ِإن َّ أ  َ فَكَاَن عَجَبًا لِأ  اءُ َشكَر

 ُ اءُ َصبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَه َصابَتْهُ ضَر َّ  خَيْرًا لَهُ وَِإْن أ 

ورڠ مؤمين كران ستياڤ اوروسنڽ اداله اوروسن سأ عجوبكنامت من“مفهومڽ: 

باءيق دان ايت تيدق اكن برلاكو كڤد سأورڠ ڤون كچوالي كڤد سأورڠ مؤمين 

دي برشكور،  مڠڬمبيراكن. جك دي منداڤت سسواتو يڠ (يماننڽأيڠ سمڤورنا ك)

ن باڬيڽ. جك دي دتيمڤا كسوسهن دي برصبر، مك ايت قيءمك ايت اداله كبا

 (حديث رواية امام مسلم)“ باڬيڽ. نقيءبااداله ك

علمو دان ڤڠاجرن درڤد  امبيل لهكسه ترسبوت. -اوروسله دڠن باءيق صفة كلوه

يڠ تله دباچكن تادي. سنتياس دكتكن ديري  صلى الله عليه وسلمسبدا رسول الله 

وتعالى اتس ستياڤ ڤرمسئلهن  هوتعالى. مڠادوله كڤد الله سبحان هدڠن الله سبحان

 ن يڠ تيمبول. دان كسوسه

سباڬاي كسيمڤولن خطبة هاري اين، تراڤي اونتوق  جوسترو ڤارا جماعه سكالين،

يكن صلاة دان ملازيمي دعا -مڠوروس صفة كلوه كسه اياله دڠن تكون مندير

وتعالى جواله تمڤت كيت  هسدرله بهاوا الله سبحان .ىوتعال همموهون كڤد الله سبحان

مڠادو دان مموهون ڤرتولوڠن. الله مها مندڠر اكن ستياڤ رينتيهن دان ڤرموهونن 
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اورڠ يڠ برايمان. -ڽ. ايڠتله، بهاوا دعا ايت مروڤاكن سنجات باڬي اورڠ-همبا

يله سامكسه دان م-جاوهيله صفة كلوه َ سام كيت -ار عبرت َ  ضَر ُ َ دان برت كڤد الله ه ج ُ و

وتعالى اڬر ديري كيت، كلوارڬ كيت، جيرن، مشاركت دان نڬارا اين  هسبحان

 .يڠ بلوم بركسودهن اين ١١-كوۏيدسڬرا دهيندري درڤد وابق ڤڽاكيت 

 :وتعالى هفرمان الله سبحان

ََغٰٓ   چ نَسََٰن ََلَطإ ِ
ََنٰٓ   ٦ّلََكَّ  إِنَّ ٱۡلإ َتغإ ن   ََّءاهُ ٱسإ

َ
ََعٰٓ   ٧أ  چ ٨إِنَّ إََِلَٰ  َ ب َِك ٱلرُّجإ

يڠ سڤاتوتڽ )ايڠتله! سسوڠڬوهڽ جنيس مأنسي تتڤ ملمڤاوءي باتس “مقصودڽ: 

. دڠن سبب دي مليهت ديريڽ سوده چوكوڤ اڤ يڠ (اتاو يڠ سواجبڽ

اونتوق منريما )سسوڠڬوهڽ كڤد توهنمو له تمڤت كمبالي  (ايڠتله). ڽيتدحاج

 (٨-٦ايات  علقال ةسور).“ (بالسن

ِ مَِن اْلآيَاِت وَالذ ِكْرِ  اكُْم بِمَا فِيْه ِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِْي وَِإي َّ ُ لِْي وَل َكُْم بِالْقُرْأ  بَارَكَ الله

َل مِن ِْي وَمِنْكُْم  ْ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  أ  ِ بَعْدُ، 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 َّ َ َوَمَلٰٓئَِكَتُهۥ يَُصلُّوَن لََعَ :فَقَاَل الله إِنَّ ٱَّللَّ
ا  ٱ لِيما ِيَن َءاَمُنواْ َصلُّواْ َعلَيإهِ وََسل ُِمواْ تَسإ َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ ُۚ َيٰٓ ِ   ٥٦نلَِّب 

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

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  ِيْنَ ِإن ََّك حَمِيْدٌ َمجِيْدٌ.آِإ َم بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال ِ دِنَا ِإ  ِل َسي
 ُ هُم َّ عَِن اْلخ اِشدِيَن وَ وَاْرَض الل َّ ةِ لُفَاءِ الر َّ ْجمَعِينَ،  عَْن 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  ْموَاِت.الل َّ ْحيَاءِ مِْنهُْم وَاْلأ   وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِينَ 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 ، السُلطَ  ان عَبْدُ الله رِعَايَة

ْحمَد َشاه ال مُْستَعِيْن بالله.  المرحوم بِالله َشاه ابْنِ   ُسلْطَان حَاِج أ 
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 ُ ليا سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ، ووَكَذلَِك ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م
مِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ إِ  (Tunku)تُونكو يْزَةْ أ  ِ يَةْ بِنِْت ال مَرُْحوْم ال مُتَوَك ِْل عَلَى حاجه عَز ْسكَنْدَرِ

َاج.  الله ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح
ُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت  ُ وَرَعَايَاه الَه ُ وَعُم َّ ُ وَقَُضاتَه ُ وَوُزَرَاءَه هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَه الل َّ

اِحمِينَ .  ْرَحمَ الر َّ  بِرَْحمَتَِك يَا أ 
َلَدَنَا  هُم َّ اْجعَْل ب يَا الل َّ مَاٍن، مَالِيزِ ْمٍن وَأ  ا، َسخَاءً رَخَاءً، دَارَ عَْدٍل وَِإيمَاٍن، وَأ  آمِناً مُْطمَئِن ًّ

 وََسائِرَ بِلَادِ الْ مُْسلِمِينَ.
 ْ عْدَاءَ الد ِيِن وان عْدَاءَكَ أ  عِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْمُْسلِمِيْنَ ، وَدَم ِْر أ  هُم َّ أ  َ الد ِيَن، الل َّ صُرْ مَْن نَصَر

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 َّ

ِ شَْيءٍ وَمَا بَطَ  ةً، ِإن ََّك عَلَى كُل  ُلْدَاِن اْلمُْسلِمِيْنَ عَام َّ ةً، وَمِْن ب َلَدِنَا هَذَا خَاص َّ َن، مِْن ب
ْ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 أكورنياكنله كڤد كامي كسجهترأن، كيا الله! 

 .١١-Covidدرڤد بالا بنچان دان وابق ڤڽاكيت بربهاي خصوصڽ 
يكن صلاة -يا الله! جاديكنله كامي دان كتورونن كامي اورڠ اورڠ يڠ استقامه مندير

مڠادو دان مو جوا يا الله، تمڤت كامي -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،
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ِۙ َواْۡلِْحَساِن ِإَويَتاءِ ذِي الُْقْرََبَٰ َوَينََْهَٰ َعِن الَْفْحَشاءِ َوالُْمنَكرِ َواْلَ  ُمُر بِالَْعْدِل
ْ
َ يَأ ي ۞إِنَّ اَّللَّ َْغِ

ُروَن      (٩٠)يَعُِظُكْم لََعلَُّكْم تََذكَّ
ِ  فَاذْكُرُوا َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى نِعَمِه َ الْعَظِيْم ِ يُعْطِكُْم الله لُوهُ مِْن فَْضلِه يَزِْدكُْم، وَاْسأ 

ْكبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.  وَلَذِكْرُ اللهِ أ 


