
 
  

 

 

 
 

 جابتن كماجوان إسلام مليسيا
 

 تيك س خطبة
 

  :تاجوق
 

" ىمڽايڠي ورڬ امس صفة اورڠ برتقو "  
  :تاريخ دباچ

 
 / ه١٤٤٢صفر   ٧
 م٢٠٢٠ سيڤتيمبر ٢٥

 
 : دسدياكن اوليه

 جابتن كماجوان إسلام مليسيا
 



ىمڽايڠي ورڬ امس صفة اورڠ برتقو                                                                            خطبة جمعة                   
 

1 

 

 
 

 

 

 ىمڽايڠي ورڬ امس صفة اورڠ برتقو
 م٢٠٢٠ سيڤتيمبر ٥٢ /ه١٤٤٢صفر  ٧

 
هِ، نَحْمَدُهُ وَنَْستَعِيْنُهُ وَنَْستَغْفِرُهُ وَنَتُوُْب ِإلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِْن شُرُْورِ أ   َمْدَ لِل َّ نْفُِسنَا وَمِْن َسي ََِا ِِ ِإن َّ اْلح

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

هُ  َلل َّ دًا عَبْدُهُ وَرَُسوْلُه، ا ن َّ مُحَم َّ شْهَدُ أ  يَْك لَهُ، وَأ  ا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِ ا ِإلَهَ ِإل َّ ْن ل َّ شْهَدُ أ  ِ وََسل ِْم أ  م َّ َصل 

 ُ دٍ وَعَلَى آلِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن.عَلَى نَبِي ِنَا م  حَم َّ

كُْم تُْفلِحُ  ِتَْقوَى اللهِ وََطاعَتِهِ لَعَل  َّ قُوْا اللهَ، ُأْوِصيْكُْم وَنَْفسِْي ب ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِت َّ م َّ  وْنَ.أ 

ِي َخلََقُكم م ِ  چٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ  ن تَُراٖب ُثمذ ِمن نُّۡطَفةٖ ُثمذ ِمۡن ُهَو ٱَّلذ
ٰ مِ  ن ُيَتَوَّفذ اۚ َوِمنُكم مذ ُكۡم ُثمذ ِِلَُكونُواْ ُشُيوخا ُشدذ

َ
ن َعلََقةٖ ُثمذ ُُيۡرُِجُكۡم ِطۡفٗلا ُثمذ ِِلَۡبلُُغٓواْ أ

َسّم ا َولََعلذُكۡم َتۡعقِلُوَن   َجٗلا مُّ
َ
ُۖ َوِِلَۡبلُُغٓواْ أ  غافر   چ٦٧َقۡبُل

 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
دڠن ملقساناكن سڬالا ڤرينتهڽ دان منجاوهي  وتعالى سبحانهبرتقوىله كڤد الله 

مڽايڠي ورڬ امس صفة اورڠ  " سڬالا لارڠنڽ. خطبة ڤد هاري اين برتاجوق
 ." ىبرتقو
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 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
حقيقة فطره باڬي كجادين ستياڤ انسان اكن ملالوءي ببراڤ ڤروسيس فاسا 
كهيدوڤن. برمولا دڠن فاسا بايي دالم كندوڠن، فاسا سلڤس كلاهيرن، فاسا 

ءن. ستياڤ فاسا يڠ اكانق، فاسا رماج دان ديواس، دان اخيرڽ فاسا ڤنو-كانق
يكل دان-ايت اكن مڠالمي ڤروبهن يءدلالو يال،  ڤروبهن دري اسڤيك فيز ماتير

فاسا اين مروڤاكن -مينتل دان ايموسي، سوسيال سرتا سڤيريتوال. ڤروبهن فاسا
 ةاوليه ستياڤ انسان سباڬايمان يڠ دڽاتاكن دالم سور يءلومرح يڠ اكن دلالو

 :٧٠ل ايا ِ حالن

ُ َخلََقُكۡم ُثمذ  ُعُمرِ لََِكۡ ََل َيۡعلََم َبۡعَد ِعلٖۡم َشۡ  َوٱَّللذ
ۡرَذِل ٱلۡ

َ
ن يَُردُّ إََِلٰٓ أ ٔ ٔ اۚ َيَتَوفذىُٰكۡمۚ َوِمنُكم مذ

َ َعلِيٞم قَِديٞر    ٧٠إِنذ ٱَّللذ

; كمودين دي )دري تياد كڤد اد(يڠ منچيڤتاكن كامو  دان الله“مقصودڽ: 
، دان اد )مك اد انتارا كامو يڠ دسڬراكن ماتيڽ(مڽمڤورناكن تيمڤوه عمور كامو; 

يڠكت عمور يڠ لمه كڤولا انتارا كامو يڠ دكمبالي يڠكت توا كبودق(نڽ كڤد ڤر -ڤر
تله تيدق ايڠت اكن سسواتو يڠ  )مأنسي ايت(، سهيڠڬ منجاديله دي )بودقن

ل ايا ِ حالن ةسور(“ دكتاهويڽ; سسوڠڬوهڽ الله مها مڠتاهوي، لاڬي مها كواس.
٧٠( 

سلام، اوسيا امس بوكنله ساتو مسَله اتاو ببنن سباليقڽ اي إدري ڤرسڤيكتيف 
يقڽ اڬر متلامت ءوروسكن سباأمروڤاكن ساتو ڤروسيس نورمل دان اي ڤرلو د

َ لْ ا نُ سْ حُ ڠ باءيق اتاو اخير كهيدوڤن اين اونتوق منداڤتكن ڤڠاخيرن ي ِ اخ َ ت  ةم
 .ترچاڤاي
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 ،سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله
نتوني انتارا ل كن سيكڤ ساليڠ مڠحرمتي دان مڽمعسلام مڠاجر اومتڽ اڬر مڠإ

ساتو سام لاين تنڤا مڠيرا بڠسا، ڤڠكت اتاوڤون كتورونن. سيكڤ سڤرتي اين ڤرلو 
انق -لبيه لاڬي ترهادڤ كدوا ايبو باڤ. اسوهله انق-ي سجق كچيل، لبيهدسما

ي دالم كادأن دنيا هاري اين، لبيه لاڬ-كيت اونتوق برادب دڠن اورڠ لاين. لبيه
لم كهيدوڤن مريك. مڠحرمتي دان مأنسي سماكين كهيلڠن ادب دان مورل دا

وتعالى. جك  هنتوني ايبو باڤ اداله واجب كران اي مروڤاكن ڤرينته الله سبحانمڽ
، مك كيت دكيرا ملاكوكن دوسا ڽكدواكيت تيدق بربوا ِ باءيق ترهادڤ 

 ةوتعالى دالم سور هوتعالى. فرمان الله سبحان هسبحان بسر كران ملڠڬر ڤرينته الله
 :١٥ايا ِ  حقافلأا

 ُۖ ا ا َوَوَضَعۡتُه ُكۡرها ُهۥ ُكۡرها مُّ
ُ
ُۖ ََحَلَۡتُه أ يۡهِ إِۡحَسٰن ا نَسَٰن بَِوِِٰلَ ۡيَنا ٱۡۡلِ  َوَوصذ

ڽ; ايبوڽ ابربوا ِ باءيق كڤد كدوا ايبو باڤ دان كامي واجبكن مأنسي“مقصودڽ: 
تله مڠاندوڠڽ دڠن منڠڬوڠ سوسه ڤايه دان تله ملاهيركنڽ دڠن منڠڬوڠ سوسه 

 “.ڤايه
د ايبو باڤ سنديري سهاج بهكن تونتوتن بربوا ِ باءيق اين جوڬ بوكنله ترحد كڤ

ترماسوق جوڬ كڤد اورڠ يڠ لبيه ديواس اتاو ورڬ امس، سام اد مريك يڠ اد 
هوبوڠن ككلوارڬان اتاوڤون تيدق. سسوڠڬوهڽ ورڬ امس جوڬ ممڤوڽاءي حق 

 .حق مريك-اونتوق منداڤت كاسيه سايڠ دان ڤڠحرمتن دڠن منجاڬ حق
 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
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تله مڠاجر كيت اونتوق بربوا ِ باءيق كڤد اورڠ  الله عليه وسلمصلى رسول الله 
ك اناس بن مالديواس سباڬايمان يڠ دسبوتكن دالم حديث يڠ دروايتكن درڤد 

، دان اورڠ  الله عليه وسلمصلى كتيك سأورڠ توا داتڠ كڤد نبي  ضي الله عنهر
يكن رواڠ كڤداڽ. لالو بڬيندا  الله عليه صلى راماي ملامبتكن ڤرڬرقن اونتوق ممبر

 برسبدا: وسلم
 

يُوَق ِرْ َكبِيرَنَا ا مَْن لَْم يَرَْحْم َصغِيرَنَا وَ    لَيَْس مِن َّ

كانق -ي كانقهيڠ تيدق مڠاسي كنله درڤد ڬولوڠن كامي بارڠسياڤبو “مفهومڽ: 
 (حديث رواية امام الترمذ)“ دان تيدق مڠحرمتي اورڠ ديواس.

 
 :جوڬ ڤرنه مڠيڠتكن كيت ملالوءي سبواه حديث الله عليه وسلمصلى رسول الله 

 َ ْن يُزَْحز َحب َّ أ  هِ وَالْيَوِْم اْلآِخرِ، وَلْيَْأ ِِ مَْن أ  تُهُ وَهُوَ يُؤْمُِن بِالل َّ ةَ فَلْتَْأتِهِ مَنِي َّ َن َّ ارِ وَيُْدخََل اْلج َح عَْن الن َّ

اسِ  ْن يُؤْتَى ِإلَى الن َّ  ال َّذِي ُيحِب ُ أ 

يڠ سوك دسلامتكن دري نراك دان دماسوقكن ك شرڬ مك  سسياڤ“مفهومڽ: 
لم كادأن دي برايمان دڠن الله دان هاري اخيرة. دي جوڬ هندقله داتڠ كماتينڽ دا

حديث )“ ممڤرلاكوكن مأنسي سباڬايمان دي سوك مأنسي ڤرلاكوكن كڤداڽ.
 (رواية مسلم

 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
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ينتيڠ. حقيقتڽ، ڬولوڠن اين مميليقي إ ورڬ امس بوكنله ڬولوڠن يڠ بوليه كيت ڤندڠ 
وتعالى سباڬايمان يڠ دسبو ِ دالم  هكدودوكن يڠ ايستيميوا د سيسي الله سبحان

 سبواه حديث:

 ْ َافِي عَن يْبَةِ الْمُْسلِِم وَحَامِِل الْقُرْآِن غَيْرَ الْغَالِي فِيْهِ وَاْلج كْرَامَ ِإنَ  مِْن ِإجْلَاِل اللهِ ِإكْرَامَ ذِي الشَ  هُ وَِِ

 ذِي السُ لْطَاِن الْمُْقِسطِ 

سسوڠڬوهڽ ترماسوق مڠاڬوڠكن الله اياله مڠحرمتي سأورڠ مسلم يڠ “مفهومڽ: 
دڠن ملمڤاوءي )لبيهن ڤدڽ -لقرءان يڠ تيدق برلبيه، ڤمباوا ا(سوده توا)وبن ابر

القرءان ترسبو ِ، سرتا ممولياكن  (ل كنمعدري مڠ)دان تيدق منجاوه  (باتس
 (حديث رواية ابو داود)“ ڤمرينته يڠ عاديل.

 

شتهاركن سباڬاي هاري ورڬ امس إاوكتوبر يڠ تله د ١جوسترو، برسمڤنا دڠن 
يله سامإسدونيا، ساي ايڠين مڽرو كڤد ڤارا جماعه دان اومت  -سلام سكالين، مار
ڠ كيت كڤد ڬولوڠن ورڬ سام كيت منظاهيركن راس حرمت دان كاسيه ساي

كن صفة يق موڠكين. مڽايڠي ورڬ امس مروڤاءنتوني مريك سبان مڽامس دڠ
مودهن -اين، موده ١١-covidاورڠ برتقوى. دالم ڤد كيت مڠهادڤي ڤندميق وابق 

دڠن تيندقن كيت مڽايڠي دان ممولياكن ورڬ امس اين منجادي اسباب كڤد 
 دأڠكتڽ اوجين دان بالا يڠ سداڠ منيمڤا كيت.

 

 َ ِ اْلح اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن اْلآيَا ِِ وَالذ ِكْر ي َّ ِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِْي وَِِ َل بَارَكَ اللهُ لِْي وَل َكُْم بِالْقُرْأ  ِكيِْم، وَتَقَب َّ

ْستَغْفِرُ ال قُوُْل قَوْلِْي هَذَا وَأ  مِيُْع الْعَلِيْمُ. أ  هُ هُوَ الس َّ ُ ِإن َّ َ لِْي وَل َكُْم وَلِسَائِرِ مِن ِْي وَمِنْكُْم تِلَاوَتَه لهَ الْعَظِيْم
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ْموَا ِِ، فَاْستَغْفِرُْوهُ إِ  ْحيَاءِ مِْنهُْم وَاْلأ  َ الْغَفُوْرُ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَا ِِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَا ِِ اْلأ  هُ هُو ن َّ

ِحيْمُ.  الر َّ

 

 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  ْسلِيِم عَلَى نَبِي ِهِ الْ كَر لَاةِ وَالت َّ إِنذ     چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ:فَقَاَل اللهُ تَعَالَى ،بِالص َّ
َ َوَمَلٰٓئَِكَتُهۥ  ا  ٱَّللذ ِيَن َءاَمُنواْ َصلُّواْ َعلَۡيهِ وََسل ُِمواْ تَۡسلِيم  َها ٱَّلذ يُّ

َ
أ ۚ َيٰٓ ِ   ٥٦يَُصلُّوَن لََعَ ٱنلذِب 

دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ َ وَعَلَى آا بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ يَْت عَلَى َسي دٍ َكمَا َصل َّ ِ دِنَا مُحَم َّ ِل َسي
َ آ ِ دِن دٍ وَعَلَى ِل َسي ِ دِنَا مُحَم َّ بْرَاهِيْمَ وَبَارِْك عَلَى َسي ِ دِنَا آا ِإ َ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
ُلُفَاءِ الر َّ  هُم َّ عَِن اْلخ ةِ اِشدِيَن وَ وَاْرَض الل َّ ْ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  ْموَا ِِ.الل َّ ْحيَاءِ مِْنهُْم وَاْلأ   وَالْمُْسلِمَا ِِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا ِِ اْلأ 
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 ُ 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

مِيْنَةْ مَيْمُوْ  (Tunku)تُونكو يْزَةْ أ  ِ يَةْ بِنِْت ال مَرُْحوْم ال مُتَوَك ِْل عَلَى حاجه عَز نَةْ ِإْسكَنْدَرِ
َاج.  الله ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح

ُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَا ِِ  ُ وَرَعَايَاه الَه ُ وَعُم َّ ُ وَقَُضاتَه ُ وَوُزَرَاءَه هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَه الل َّ
اِحمِينَ .  ْرَحمَ الر َّ  بِرَْحمَتَِك يَا أ 

َلَدَنَا  هُم َّ اْجعَْل ب يَا الل َّ ا، َسخَاءً رَخَاءً، دَارَ عَْدٍل مَالِيزِ مَاٍن، آمِناً مُْطمََِن ًّ ْمٍن وَأ  يمَاٍن، وَأ  َِِ و
 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 َّ
ةً، ِإن ََّك عَلَى  ُلْدَاِن اْلمُْسلِمِيْنَ عَام َّ ةً، وَمِْن ب َلَدِنَا هَذَا خَاص َّ ِ شَْيءٍ وَمَا بَطََن، مِْن ب كُل 

ْ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 أنله كڤد كامي كسجهترأن، ك يا الله! كورنياك
 .١١-كوۏيدڤڽاكيت بربهاي خصوصڽ كامي درڤد بالا بنچان دان وابق 
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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
نْيَا َحسَنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ َحسَنَةً  ِنَا فِي الد ُ نَا آت َب َّ ارِ.ر  وَقِنَا عَذَاَب الن َّ

 عِبَادَ اللهِ،
ِۙ َواْۡلِْحَساِن ِإَويَتاءِ ذِي الُْقْرََبٰ َوَينََْهٰ َعِن الَْفْحَشاءِ  ُمُر بِالَْعْدِل

ْ
َ يَأ ۞إِنذ اَّللذ

ُروَن   ِۚ يَعُِظُكْم لََعلذُكْم تََذكذ    (٩٠)َوالُْمنَكرِ َواْْلَْغِ
َ  فَاذْكُرُوا َ الْعَظِيْم ِ يُعْطِكُْم الله لُوهُ مِْن فَْضلِه ِ يَزِْدكُْم، وَاْسأ  يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى نِعَمِه

ْكبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.  وَلَذِكْرُ اللهِ أ 
 

 


