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َوَمنح  َأن حُفَسَنا  ُشُروَر  َمنح  َونَ ُعوُذ َِبّلِلَه  تَ غحَفُرُه  َوَنسح َتَعيُنُه  َوَنسح ََنحَمُدُه  ّلَِلَه  ُد  َمح َاْلح
ُ َفال ُمَضله َلُه  َدَه اّلِله َللح َفال َهاَدَي َلهُ َسيَ َئاَت َأعحَمالََنا َمنح يَ هح  َوَمنح ُيضح

َهدُ   َدُه اَل َشرَيَك َلُه َوَأشح ُ َوحح َهُد َأنح ال َإَلَه َإاله اّلِله ُُمَمهًدا َعبحُدُه    َسيَ َدنَ َأنه   َوَأشح
 َوَرُسولُُه 

 .َ َبَه َأْجحََعْيح  اَللهُهمه َصلَ  َوَسلَ مح َوَِبَركح َعَلى َسيَ َدَن ُُمَمهٍد َوَعَلى آَلَه َوَصحح
 َأمها بَ عحُد،

َن.  َي بَتَ قحَوى هللَا، فَ َقدح فَاَز الحُمت هُقوح  فَ َيا َعَباَد هللَا، ات هُقوا هللَا، ُأوحَصيحُكمح َوَإَّيه
Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan 

kepada Allah Subhanahu wa-Ta’ala dengan melaksanakan segala 

perintah dan meninggalkan segala larangan-Nya. Mudah-

mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa-Ta’ala di dunia dan 

akhirat. 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Ta’ala 

Kita berada di ambang tahun baharu hijrah 1444. Pada hari 

yang sama kita rakyat di negeri Pahang menyambut hari 

keputeraan Sultan Pahang Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri 

Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah 



Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan 

Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Semoga dua peristiwa yang 

bersejarah ini akan memberi keberkatan dan kesejahteraan 

kepada kita semua rakyat di Negeri Pahang. Firman Allah 

Subhanahu wa Ta'ala  dalam surah al-Nisa ayat 59: 

 ڃٱڃٱڃٱچٱچ

ِر ِمنُكمأ  امأ ُنوا أاِطيُعوا اَّللَّا واأاِطيُعوا الرَُّسولا واأُوِل اْلأ ا الَِّذينا آما  َيا أاي ُّها
Yang bermaksud : “Wahai orang yang beriman taatlah kamu 

kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul serta (taatlah 

kepada) ulil amri (raja pemerintah) dari kalangan kamu.” 

Marilah kita semua mendoakan kepada Tuanku Sultan kita 

agar Allah SWT memberikan hidayah, kepintaran, kesejahteraan 

dan kebaikan kepada Baginda dalam memimpin Malaysia dan 

Negeri Pahang.  

Imam Nawawi berkata: Mendoakan kepada para pemimpin 

untuk kebaikan serta mereka sentiasa mendapat hidayah supaya 

dapat memerintah dengan adil adalah perkara yang amat 

digalakkan.  

Begitu juga Imam al-Baihaqi berkata: 

“Nasihatilah kepada para pemimpin serta 

memperbanyakkan berdoa kepada mereka supaya mereka 



melakukan kebaikan dan beramal soleh serta berlaku adil ketika 

memutuskan hukuman. Maka, apabila mereka baik, maka akan 

baiklah rakyatnya. Berhati-hatilah kamu, jangan sampai 

mendoakan keburukkan atau melaknat mereka, kerana yang 

demikian itu akan menambahkan keburukkan ke atas umat Islam. 

Maka mohonlah keampunan kepada Allah untuk para pemimpin 

semoga mereka meninggalkan perbuatan yang buruk, semoga 

dengannya akan dihindarkan musibah kepada umat Islam”. 

Tidaklah menjadi kesalahan kepada kita mendoakan 

mereka dalam khutbah kita serta mengaminkannya. Kita juga 

selaku rakyat  hendaklah sentiasa menghormati para pemimpin di 

semua peringkat. Imam al-Qurthubi rahimahullah  berkata dalam 

tafsirnya: 

“Manusia sentiasa dalam kebaikan selama mana mereka 

menghormati sultan (pemimpin) dan para ulama. Maka sekiranya 

mereka menghormati keduanya ini, Allah akan memberikan 

kebaikan kepada kehidupan dunia dan akhirat mereka. Dan 

sekiranya mereka menghina pemimpin dan ulama, maka Allah 

akan merosakkan kehidupan dunia dan akhirat mereka.” 

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan 

supaya kita menghormati dan memuliakan pemimpin 

sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi: 



لأطااُن ِظلُّ  هُ السُّ راما ُه أاكأ راما نأ أاكأ ِض، فاما ارأ نأ    هللِا ِف اْلأ ما هللاُ، وا
اناُه هللاُ  اناُه أاها  أاها

Yang bermaksud: “Sultan itu adalah bayangan Allah di bumi, 

sesiapa yang memuliakannya, nescaya Allah akan 

memuliakannya dan sesiapa yang menghinanya, maka Allah 

akan menghinakannya.” 

Marilah kita bersama-sama mendoakan Ke bawah Duli 

Tuanku Sultan Pahang sentiasa berada dalam pemeliharaan Allah 

Subhanahu wa Ta'ala serta di dampingi oleh para ulama yang 

menasihati kebaikan dan semoga mendapat keredaan Allah 

Subhanahu wa Ta'ala. 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 

Sempena kedatangan awal Muharam pula, kita dituntut 

supaya berhijrah daripada baik kepada yang lebih baik dalam 

kehidupan kita seharian. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi 

Wasallam dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari yang 

bermaksud: 

“Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan 

daripada melakukan apa yang ditegah oleh Allah.”  

Marilah kita melakukan perubahan ke arah kebaikan dalam 

semua aspek kehidupan bermula daripada ibadat yang semakin 



bertambah baik, hubungan keluarga yang harmoni serta 

sumbangan yang bersungguh-sungguh dalam membina 

masyarakat Islam  yang bersatu padu,  kuat dan berjaya. 

Berazamlah untuk meninggalkan semua sifat yang buruk dan  

amalan yang sia-sia agar kehidupan kita semua diredai Allah 

Subhanahu wa Ta'ala. 

 ڃٱڃٱڃٱچٱچ

 حك  جك مق حق مف خف حف جف ٱ

حم جم هل مل خلحل جل مك لك خك  

 

Yang bermaksud: “(Sesungguhnya) orang-orang yang beriman 

dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta 

benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya 

di sisi Allah (daripada orang-orang yang hanya memberi minum 

orang-orang Haji dan orang yang memakmurkan masjid sahaja); 

dan mereka itulah orang-orang yang berjaya.” 

ُكمح ِبَا َفيَه َمَن  َِبَرَك هللاُ َِل َوَلُكمح َِف الُقرحَءاَن الحَعَظيَم، َونَ َفَعَِن َوَإَّيه
َتاَلَوَتُه،   َوَمنحُكم  َمِنَ   َوتَ َقبهَل  ََكيَم،  اْلح َر  َوالذَ كح ُهَو اآلََّيَت  َإنهُه 

تَ غحَفُر هللَا الحَعَظيمَ  َِل َهَذا َوَأسح َِل َوَلُكمح،   السهَميُع الحَعَليُم. َأُقوُل  قَ وح



َمَناَت،  َواملُؤح َمَنَْي  َوالحُمؤح َلَماَت،  َوالحُمسح َلَمَْي  الحُمسح َوَلَسائََر 
تَ غحَفُروُه َإنهُه ُهَو الحَغُفوُر الرهَحيُم.     فَاسح

 


