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 سڤنجڠ زمان نڤميمڤي
 م٢٠٢٠اوكتوبر  ٢٣ /ه١٤٤٢ول لأربيع ا ٦

ُ 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 ًّ

دًا عَبْدُهُ وَرَُسوْلُه، ن َّ مُحَم َّ شْهَدُ أ  يَْك لَهُ، وَأ  ا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِ ا ِإلَهَ ِإل َّ ْن ل َّ شْهَدُ أ  َا  أ  قَْد تَرَكَن

ا هَالِْك،عَلى الْمَْحجَةِ الْبَيَْضاءِ لَيْلِهَا َكنَهَارِهَا لاَ  يُْغ عَْنهَا إل َّ ِ ِ وََسل ِْم عَلَى نَبِي ِنَا  يَز هُم َّ َصل  َلل َّ ا

دٍ وَعَلَى آلِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن.  مُحَم َّ

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

 تُْفلُِحوْنَ.

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ ژ 

 ٢١الأحزاب:  ژىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی          جئ   
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 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
دڠن ملقساناكن سڬالا ڤرينتهڽ دان منجاوهي  وتعالى سبحانهبرتقوىله كڤد الله 

 ."سڤنجڠ زمان نڤميمڤي" لارڠنڽ. خطبة ڤد هاري اين برتاجوقسڬالا 
 

 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
نسان إمڠيڠتكن اومت اسلام كڤد كلاهيرن ول لأا ماسوقڽ كيت ك بولن ربيع

وتوسن الله يڠ أه مروڤاكن ، محمد بن عبدالل   صلى الله عليه وسلمڬوڠ. رسول الله أتر
ي الله اءضياومت مأنسي ك جالن بنر يڠ در خير دان دتوڬسكن مميمڤين أتر

 صلى الله عليه وسلمن كلاهيرن رسول الله كياعسهيڠڬ ك هاري قيامة. مر
صلى مروڤاكن سواتو اوسها مليا دالم راڠك مندعوهكن تلدان اخلاق رسول الله 

ه كهيدوڤن، ڤرجواڠن، بيسنيس، ڤوليتيك، كڤميمڤينن دان ، سير الله عليه وسلم
. علماء برسڤاكت كڤد كهروسن صلى الله عليه وسلمچارا برعباده نبي محمد 

ي، طدين السيوال مي، امام جلالتسول انتاراڽ امام ابن حجر الهيالر مولدمڽمبوت 
ْ حَ الز ُ وي، دوكتور وهبه ضاردوكتور يوسف الق ِ ي ُ يل َ ، شيخ م َ ت َ عْالش َّ ي ل ِ و دان ي اوِ ر

 ببراڤ لاڬي توكوه علماء يڠ لاين.

 
جوڬ مروڤاكن ساله ساتو اوسها  صلى الله عليه وسلميڠتي كلاهيرن رسول الله ممڤر 

. سسوڠڬوهڽ ڤد صلى الله عليه وسلميڠ باءيق دالم منانمكن كچينتأن كڤد بڬيندا 
سموا دالم توتور بڬيندا ترداڤت تلدان يڠ ڤاتوت دجاديكن چونتوه دان ايكوتن 

ب ايات االأحز ةكات، ڤربواتن دان ڬرق ديام سباڬايمان يڠ تركندوڠ دالم سور
دمي سسوڠڬوهڽ، اداله باڬي كامو ڤد ديري رسول الله ايت "يڠ برمقصود:  ٢١
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يض)يت باڬي اورڠ يڠ سنتياس مڠهارڤكن ءايچونتوه ايكوتن يڠ باءيق،  الله  (نأكر
-سرتا دي ڤولا مڽبوت دان مڠيڠاتي الله باڽق هاري اخيرة، (بالسن باءيق)دان 
 ."(دالم ماس سوسه دان سنڠ)باڽق 

 
 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،

ڤا، سلاين بڬيندا نسان مليا اين جاڠن كيت لوإبرسمڤنا دڠن بولن كلاهيرن 
خير يڠ واجب دايماني، بڬيندا جوڬ مروڤاكن ڤميمڤين اومت أسباڬاي رسول تر

وتعالى  هڤاتوه سڬالا ڤرينته دان لارڠنڽ. فرمان الله سبحاني دان طاعتيڠ واجب د
 ;٩٥ايات  ءالنسا ةدالم سور

 

جئ  حئ   مئ  ىئ    یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یژ 

ىت  يت  جث  مث    متيئ  جب       حب  خب  مب  ىب        يب  جت  حت  خت

  ژىث   

له كامو عتله كامو كڤد الله دان طاتاورڠ يڠ برايمان! طاع-واهاي اورڠ" مقصودڽ:
دري كالڠن  (اورڠ يڠ بركواس-اورڠ) "مرالأ وليأ"كڤد رسول الله دان كڤد 

ڤركارا، مك هندقله  دالم سسواتو (برسليسيهن)بنته -كامو. كمودين جك كامو بربنته
جك  –ڽ -رسول (ةسن  ال)دان  (القرءان)الله  (كتاب)نڽ كڤد ككامو مڠمبالي

باڬي )كامو بنر برايمان كڤد الله دان هاري اخيرة. يڠ دمكين اداله لبيه باءيق 
 ."دان لبيه ايلوق ڤولا كسودهنڽ، (كامو
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بوكن سهاج سماس بڬيندا  صلى الله عليه وسلمكطاعتن دان كڤاتوهن كڤد بڬيندا 
ماسيه هيدوڤ تتاڤي جوڬ ستله كوفاتن بڬيندا. بڬيندا اداله ڤميمڤين سڤنجڠ 

 زمان.

 
 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،

. وللأربيع امات ڤد بولن -بوكنله سمات صلى الله عليه وسلميڠتي رسول الله ممڤر 
وتعالى ممرينتهكن كيت اونتوق ايڠت دان برصلوات كڤد بڬيندا  هبهكن الله سبحان

صلى الله سڤنجڠ ماس تندا كاسيهڽ كيت كڤد رسول الله  صلى الله عليه وسلم
 :٩٦ب ايات االأحز ةوتعالى برفرمان دالم سور ه. الله سبحانعليه وسلم

 

ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃژ

  ژڇ  ڇ  

ممبري سڬالا ڤڠحرمتن )ڽ برصلوات -سسوڠڬوهڽ الله دان ڤارا ملائكة" مقصودڽ:
اورڠ يڠ برايمان، -، واهاي اورڠ(صلى الله عليه وسلممحمد )كڤد نبي  (نقيءدان كبا

 ."يڠ سڤنوهڽبرصلواتله كامو كڤداڽ سرتا اوچڤكنله سلام سجهترا دڠن ڤڠحرمتن 

 
يله كيت ، مار  الله عليه وسلمصلى جوسترو، سمڤنا مڽمبوت بولن كلاهيرن نبي محمد 

ڤارا . صلى الله عليه وسلمه ڤرجالنن كهيدوڤن بڬيندا تروس بروسها مڠحياتي سير
صلى حديث رسول الله  ڤميمڤين مسلم مستيله مميمڤين دڠن برڤندوكن القرءان دان

ڤمرينته يڠ عاديل دان برتقوى.  تي. مانكالا رعيت ڤولا مستيله منطاعالله عليه وسلم
يلاكوله دڠن اخلاق رسول الله  ڤون كيت.  اوالاو سياڤ صلى الله عليه وسلمبرڤر
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تس أ. ڤرباڽقكنله برصلوات ك صلى الله عليه وسلمتانمكنله كچينتأن كڤد بڬيندا 
لبيه لاڬي ڤد هاري جمعة يڠ مليا اين. تلدانيله ڤريبادي دان اخلاق يڠ -لبيهبڬيندا 

ه يڠ تله دتيڠڬل كن اوليهڽ تله دتونجوقكن كڤد كيت، دان برڤڬڠ تڬوهله دڠن سن  
كڤد كيت. ايڠتله، بهاوا سسوڠڬوهڽ بڬيندا امت مڠاسيحي دان مريندوكن 

بڬيندا دڠن  كيت سموا. مك سهاروسڽ كيت جوڬ مڠاسيحي دان منچينتاي
 سڤنوه هاتي.

 وتعالى: هفرمان الله سبحان

  ژچ  چ  چ   چ    ڃڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃژ 

كاتاكنله واهاي محمد! جك بنر كامو مڠاسيحي الله مك ايكوتيله داكو، " مقصودڽ:
، الله (ايڠتله)دوسا كامو. دان -نسچاي الله مڠاسيحي كامو سرتا مڠمڤونكن دوسا

 (٣١ايات  ل عمرانا ةسور) ".ڤڠامڤون، لاڬي مها مڠاسيهاني مها

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

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

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

ِحيْ  هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ ْموَاِت، فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ  مُ.وَاْلأ 

 

 خطبة كدوا



سڤنجڠ زمان نڤميمڤي                                                                                            خطبة جمعة                   
 

6 

 

 ِ 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  ا ِإلهَ أ  ُ ل َّ دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ. ِإلا َّ الله 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 

لَاةِ  ِيمِ بِالص َّ ْسلِيِم عَلَى نَبِي ِهِ الْ كَر إِنَّ     چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ:فَقَاَل اللهُ تَعَالَى ،وَالت َّ
ِيَن َءاَمُنواْ َصلُّواْ َعلَۡيهِ وََسلُِِمواْ تَۡسلِ  َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ ِّۚ َيَٰٓ ِ َ َوَمَلَٰٓئَِكَتُهۥ يَُصلُّوَن لََعَ ٱنلَِّبِ ا  ٱَّللَّ   ٥٦يما

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 َا بَارَْكَت عَلَى سَ آِل َسي دٍ َكم ِ دِنَا مُحَم َّ ِ دِنَا ِل َسي ي

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

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

ي ِْد بِدَوَاِم الت َّ  هُم َّ أ  ُ الل َّ لَامَةِ مَلِ كَ نَا ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م ةِ وَالس َّ ح َّ ليا ووْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَالص ِ
ُ 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 مَرُْحوْم ال مُتَوَك ِْل عَلَى  (Tunku)تُونكو مِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَرِ يْزَةْ أ  ِ حاجه عَز
َاج.الله ُسلْطَان إِ   ْسكَنْدَْر الح
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ُ 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 َّ َ مَالِيزِ ا، َسخَاءً رَخ مَاٍن، آمِناً مُْطمَئِن ًّ ْمٍن وَأ  اءً، دَارَ عَْدٍل وَِإيمَاٍن، وَأ 
 وََسائِرَ بِلَادِ الْ مُْسلِمِينَ.

َ الد ِيَن،  عْدَاءَ الد ِيِن وانْصُرْ مَْن نَصَر عْدَاءَكَ أ  عِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْمُْسلِمِيْنَ ، وَدَم ِْر أ  هُم َّ أ  الل َّ
عْلِ   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 َّ
ُلْدَاِن اْلمُْسلِمِيْنَ  ةً، وَمِْن ب َلَدِنَا هَذَا خَاص َّ ِ شَْيءٍ وَمَا بَطََن، مِْن ب ةً، ِإن ََّك عَلَى كُل  عَام َّ

ْ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
 .١٥-كوۏيدرڤد بالا بنچان دان وابق ڤڽاكيت بربهاي خصوصڽ كامي د

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

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

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

ْ
َ يَأ ۞إِنَّ اَّللَّ

ُروَن   ِۚ يَعُِظُكْم لََعلَُّكْم تََذكَّ    (٩٠)َوالُْمنَكرِ َواْْلَْغِ
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ِ يُعْطِكُْم  فَاذْكُرُوا لُوهُ مِْن فَْضلِه ِ يَزِْدكُْم، وَاْسأ  َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى نِعَمِه َ الْعَظِيْم الله
ْكبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.  وَلَذِكْرُ اللهِ أ 


