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امارن! ڤهيق جابنت اݢام اسالم ڤرياق تيدق برتڠڬوڠجواب كأتس س بارڠ ڤمنهبن اايت سالءين دري اكندوڠن خطبة يڠ دلكواركن.

"ڤرانن مشاركت دامل ڤڠعامرهن مسجد"
الْ َح ْمد ّ َ ّلِل  1الْ َقائّ ّل

 5جامدي ا ألول  11 / 1440جانواري 2019

ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ ﲒﲓﲔﲕﲖ
ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ

(سورة التوبة  :اية )18

َشيْ َك َلَ ،و َأ ْشهَد َأ َن م َح َمدً ا َع ْبده َو َرس ْول.
َأ ْشهَد َأ ْن ل ا َ َل ا َّل للا َو ْحدَ ه َّل َ ّ
ْصا ّب ّه والتَا ّب ّع ْ َي لَه ْم ِّب ْح َسان الَ
اللَه َم َص ّل َو َِس ّ ْل ِ عَ َل َس ّي ّدنَ م َح َمدَ 2وعَ َل أ ّ ّل َو َأ ْ َ
ِ
ِ
ي َ ْو ّم ّال ْين.
ون.
َأ َما ب َ ْعد ،فَ َيا ّع َبا َد للا ،ات َق ْوا َ
للاَ 3ح َق ت َقا ّته َو َّل تَم ْوت َن ا َّل َو َأنُْت ُّم ْس ّلم َ
ِ
س يدڠ جامعة يڠ درمحيت للا ساكلي،
خطيب مڽرو دان برڤسن يڠ امڤوڽا ديري دان حاضريين يڠ دمولياكن ،ماريهل
كيت مڠڠكت نيالي كتقواءن دان كڤاتوهن كڤد ڤميليك عامل مسس تا راي للا
س بحانه وتعال رسات اس تقامة كيت دامل مالكوكن كڤاتوهن كڤد سوروهڽن دان
منيڠݢلكن سݢاّل ّلرڠڽن .ڤد كتيك وقتو يڠ امت برمنفعة اين ،برسام-سامال كيت
ممربي تومڤوان كڤد خطبة يڠ اكن دمسڤايكن .ايلقكن ديري كيت درڤد برچاكڤ-
چاكڤ ااتو ممبوك س بارڠ ميداي سوس يال كتيك اين يڠ مروڤاكن ڤربواتن س يا.٢
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موݢ ٢مجعة هاري اين منجادي يڠ ترِبءيق كڤد ديري كيت س نديري .بيچارا
خطيب ڤد هاري اين اايل  :ڤرانن مشاركت دامل ڤڠعامرهن مسجد.
س يدڠ جامعة يڠ برهباݢيا،
مقصود اايت يڠ دِبچاكن د أأول اتدي بربوڽي :
"هاڽ ساڽ يڠ ّليق ممعموركن (مڠهيدوڤكن) مسجد ٢للا ايت اايل اورڠ ٢يڠ
براميان كڤد للا دان هاري اخرية رسات منديريكن مسهبيڠ دان منونيكن زاكة دان
تيدق اتكوت مالءينكن كڤد للا( ،دڠن اداڽ صفة ٢يڠ ترس بوت مك ادال
دهارڤكن مريك منجادي دري ڬولوڠن يڠ منداڤت ڤتوجنوق".
اايت اين مڠݢاريسكن ادا امڤت صفة اورڠ يڠ برڤرانن ممعموركن رومه للا
 :مستيهل دامل اكلڠن اورڠ ٢يڠ براميان رسات ڤرچاي اداڽ هاري ڤمبالسن ايءيت
هاري اخرية .مريك ڤوّل ترماسوق دامل اكلڠن اورڠ ٢يڠ س نتياس منديريكن صالة
رسات منونيكن زاكة .اونتوق ممعموركن اينس تيتويس مسجد ،ستياڤ اورڠ هندقهل
مميلييك صفة اخالص هاڽ كران للا دان بوكن اتس توجوان ّلءين ..اندايڽ ادا
توجوان ّلءين ااتو مصلحت يڠ ّلءين ،براڤ راماي يڠ ماهو برڤرانن دان كڤنتيڠن
ديري دمسجد تتاڤ اونتوق منچاري كدودوقن دان برصفة َأنَ ّن َية (صفة أككوان)
ايءيت هاڽ ممنتيڠكن ڤنداڤڽت سهاج يڠ برن رسات مندعوا اكتيۏييت مسجد هاڽ
دايل سهاج يڠ برڤرانن دان ّلءينّ ٢لݢ .
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اڤاكه ڤرانن كيت سالكو اهيل قرية أكتس اينس تيتويس مسجد؟ مسجد
سهاروسڽ منجادي ڤوست كݢياتن مشاركت ،ڤوست علمو ،ڤوست دعوة دان
برتوجوان منديديق مشاركت اونتوق منجادي مأأنيس يڠ برتقوى دڠن ممنتيڠكن
اخرية بربنديڠ دنيا .اهيل قرية ممڤراولهيي منفعة يڠ ِبءيق حاصيل درڤد كوتيڤن درما
مسجد .سومبڠن يڠ دترميا ڤوّل ،دڤولڠكن كڤد مشاركت اونتوق مكعمورن مسجد
دان اهيل قرهيڽ.
س يدڠ جامعة ساكلي،
مسجد ادال ڤوست ڤرعبادتن اونتوق اومت اسالم .دزمان رسول للا
ﷺ ،مسجد قبأأ دان مسجد النبوي ساڠت برڤرانن دامل ڤڽيبارن علمو دان دعوة.
س تهل ڤمبواكءن كوات مكة ،كوات مدينة يڠ دسيتو ترلتقڽ مسجد النبوي تهل منجادي
ڤوست ڤڠمبڠن دعوة يڠ ساڠت ڤنتيڠ .قبيةل عرب دان هيودي بردويون-دويون
مملوق اسالم كران ڤرانن مسجد دزمان ايت امت ممنتيڠكن ڤرساوداراءن دان
كساتوان عقيدة .فرمان للا س بحانه وتعال دامل سورة النرص اايت : 3-1
ﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨ ﱩﱪﱫﱬ
ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ

مقصودڽ  :اڤابيال داتڠ ڤرتولوڠن للا دان مكناڠن (سامس اڠاكو واهاي محمد
برجاي مڠواساءي نڬري مكة) دان اڠاكو ملهيت مأأنيس ماسوق كدامل اڬام للا
براماي-راماي ،مك اوچڤكنهل تسبيح دڠن ممويج توهمنو دان مينتهل امڤون
كڤداڽ ،سسوڠڬوهڽ دي امت مرنميا توبة.
3

”Khutbah Jumaat 11 Januari 2019 “PERANAN MASYARAKAT DALAM PENGIMARAHAN MASJID
][Jabatan Agama Islam Perak

دمانكه كيت داڤت مالهريكن اكينداهن اسالم دان اومڽت اكّلو تيدق
دمسجد؟ س يكڤ مسل براميان س نتياس ماهو نيالي اسالم دان اميان
دڤركتيككن دامل معلن كهيدوڤن سهارين.
كيين مسجد ٢دِبندر تهل منجادي اتريقن ڤلنچوڠن .راماي ڤلنچوڠ دري
دامل دان لوار نݢارا داتڠ اونتوق منعميت اكينداهن س ين بينا دان كتنڠن سواسان
مسجد .انداي اخالق اسالم يڠ كيت متڤيلكن ايت چاچت ،مك چاچتهل ڤد
ڤنداڠن مريك ترهادڤ اسالم ايت س نديري.
اسالم تيدق ڤرنه مموسويه مان ٢اݢام ددنيا اين .اسالم ادال اݢام َر ْ َمح ًة
ّللْ َعلَ ّم َي .س تهل مكنڠن اسالم راماي دامل اكلڠن ْصابة سڤريت عكرمة بن ابو هجل،
ابوسفيانّ ،ه ْند دان راماي ّلݢ مملوق اسالم .والاوڤون مريك اين د أأرهكن
اوليه رسول للا ﷺ اونتوق ممبونوه مريك ،تتاڤ اڤابيال مريك ملهيت س نديري
اخالق اݢوڠ رسول للا ﷺ ،مريك تروس تراتريق ّللو ملفظكن شهادة كتيك
ايت جوݢ .دمكينهل اسالم يڠ دڤريڠكت اولڽ دبنچ تتاڤ اخريڽ د أأنويت
س باݢاي ڤݢاڠن يڠ حقيق .
س يدڠ جامعة يڠ دمولياكن،
ماريهل كيت منجاديكن مسجد س باݢاي ڤوست ڤڽاتوان دان ڤرساوداراءن
اومت اسالم سأأوتوهڽ .بواڠهل صفة ملولو ،كڤواقن ،فانتيك دان ّلءين ٢يڠ
ممباوا كڤد ڤرڤچهن .مكباليكن مسجد سڤريت مسجد قبأأ بوكن مسجد رضار يڠ
دبينا اوليه قوم منافق اونتوق ممچه بلهكن كساتوان قوم مسلمي.
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تيدقكه كيت مڠمبيل ڤالجرن ِبݢاميان رسول للا ﷺ تهل برجاي مڽاتوكن
ڤواق اوس دان خزرج يڠ برڤرڠ راتوسن اتهون ،تتاڤ داڤت برساتو مكبايل
دڠن نيالي اميان دان اسالم .حديث دروايتكن اوليه النعامن بن بشري ريض للا
عنه هباوا رسول للا ﷺ برس بدا :
َمث َل الْم ْؤ ّم ّن َي ّف َ َتو ّاد ّ ْه َوتَ َر ّ
امحهّ ْم َوتَ َعاط ّفهّ ْم َ ،مث َل الْ َج َس ّد ا َذا ْاش َت َك ّمنْه َع ْضو،
ِ
تَدَ ا َعى َل َسائّر الْ َج َس ّد ِّب َلسهْ ّر َوالْح َمى
مقصودڽ  :ڤراومڤاماءن قوم مؤمن دامل س يكڤ ساليڠ منچينتاءي ،مڠاس هيي دان
مڽايڠ  ،سأأومڤام ساتو توبوه ،جك ساتو اڠڬوات توبوه براسا ساكيت ،مك اڠڬوات
يڠ ّلءين اكن سوسه تيدور ااتو مراساكن دمم( .حديث رواية مسل)
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
ڤندودوق مدينة داڤت هيدوڤ امن داماي دِبوه ڤياݢم((PIAGAM
مدينة يڠ عاديل دان مراعيكن مسوا بڠسا .دمكينهل اكينداهن اسالم دان أأخالق
رسول للا ﷺ دان دتروسكن ڤد زمان خلفاء الراشدين امل َ ْه ّديّي سهيڠݢ اسالم
منجادي ݢاݢه دان ݢميلڠ دزمان ُأ َميَةَ ،ع َب ّاس َية دان عثْ َما ّن َية.
اندايڽ نيالي اسالم سوده تيدق ادا ،ڤس يت دنيا اكن مڠامل كهنچورن .عَائّذ بن
َ ْمعرو ريض للا عنه هباوا رسول للا ﷺ برس بدا :
ْاّل ْس َالم ي َ ْعلو َو َّل ي ْع َل عَلَ ْي ّه
ِ
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مقصودڽ  :اسالم ادال تيڠݢ دان تياد يڠ لبيه سالءين اسالم.
(حديث رواية دارقطين)
جوسرتو ايت ،داڤت كيت س ميڤولكن هباوا كݢميلڠن مسجد يڠ برترسكن
نيالي تقوى ،هندقهل منجادي چونتوه دان متالمت كيت دامل ممعموركن
اينس تيتويس مسجد.
َِب َركَ للا ّ ْيل َولَ ُْك ِّبلْق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّْي َون َف َع ّ ْين َوا َاي ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال َاي ّت َو ّال ْك ّر الْ َح ّك ْ ّْي
للا الْ َع ّظ ْ َْي
الس ّم ْيع الْ َع ّل ْ ِْيَ .أق ْول قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْْغ ّفر َ
َوتَ َقبَ َل ّم ّ ْين َو ّم ْن ُْك ّت َال َوتَه ِان َه ه َو َ
ات َوالْم ْؤ ّم ّن ْ َي َوالْم ْؤ ّمنَ ّ
ّ ْيل َولَ ُْك َو ّل َسائّ ّر الْم ْس ّل ّم ْ َي َوالْم ْس ّل َم ّ
ات ْ َال ْح َيا ّء ّم ْْن ْم
َو ْ َال ْم َو ّات فَ ْاس َت ْْغ ّفر ْوه ان َه ه َو الْْغَف ْور َالر ّح ْْي.
ِ
خطبة كدوا
َشيْ َك َلَ ،و َأ ْشهَد
الْ َح ْمد ّ َ ّلِلْ َ 4محدً ا َك ّث ًريا َ َمَك َأ َم َرَ .أ ْشهَد َأن ل ا َ َل ا َّل للا َو ْحدَ ه َّل َ ّ
ِ ِ
َأ َن َس يّدَ نَ َون َ ّبيَنَا م َح َمدً ا َع ْبده َو َرس ْول.
اللَه َم َص ّل َو َس ّ ْل َو َِب ّركْ عَ َل َس ّي ّدنَ م َح َمدَ 5وعَ َل أ ّ ّل َو َأ ْ َ
ْصا ّب ّه َأ ْ َمج ّع ْ َي.
َأ َما ب َ ْعد ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
الصا ّد ّق ْ َي.
للا! ّات َق ْوا َ
للاَ 6وك ْون ْوا َم َع َ
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
مميرب مڽرو كڤد س يدڠ مجعة ساكلي اڬر كيت مسوا تتڤ تݢوه دڠن عقيدة
اسالمية يڠ س برن.
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ماريهل كيت برڤڬڠ كڤد اجرن اسالم يڠ برترسكن عقيدة اهل الس نة وامجلاعة يڠ
منجادي ڤڬڠن وارينث بڬيندا رسول للا ﷺ ،ڤارا ْصابة دان اتبعي هيڠڬ كڤد
كيت هاري اين .جاڠنهل كيت برڤچه بهل عقيبة درڤد عقيدة دان فهمن يڠ مڽليويڠ
درڤد عقيدة اهل الس نة وامجلاعة يڠ تهل دسڤاكيت اوليه ڤارا علامء يڠ منجادي ترس
ڤرڤادوان كيت امة اسالم سالما اين.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
مميرب جوݢ مڽرو کڤد ديري س نديري دان س يدڠ مجعة ساكلي اݢر كيت
برسام-سام منديديق ديري كيت اونتوق ممعمورکن رومه ٢للا دڠن مالکوکن عبادة
دان معل صاحل سچارا اس تقامة تراواتم صالة فرض برجامعة .س بدا رسول للا
ﷺ درڤد س يدن عبدللا بن معر ريض للا عْنام:
ش َين َد َر َج ًة
َص َالة الْ َج َماعَ ّة َأفْضَ ل ّم ْن َص َال ّة الْ َف ّذ ّب َس ْبع َو ّع ْ ّ
مقصودڽ :صالة برجامعة ادال لبيه ِبءيق بربنديڠ صالة برس نديرين س باڽق دوا
)حديث رواية امام مسل(
ڤولوه توجوه درجت.
قَا َل للا تَ َع َال:
ﱧ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ
ﱨ
ﱢﱣﱤﱥﱦ

برمقصود :سسوڠݢوهڽ للا دان ڤارا مالئکڽت برصلوات کڤد نيب(محمدﷺ)،
واهاي اورڠ براميان برصلواتهل اكمو کڤداڽ رسات اوچڤهل سالم جسهرتا دڠن
ڤڠحرمنت يڠ سڤنوهڽ( .سورة ا ألحزاب اية )56
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اللَه َم َص ّل عَ َل م َح َمد َوعَ َل أ ّل م َح َمد َ َمَك َصل َ ْي َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َْي َوعَ َل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َْي
ِ
ِ
َ
ّ
َو َِب ّركْ عَ َل م َح َمد َوعَ َل أ ّل م َح َمد َ َمَك َِب َر ْك َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َْي َوعَل أ ّل ا ْب َراه ْ َْي ّ ْف
ِ
ِ
الْ َعال َ ّم ْ َي ان ََك َ ّمح ْيد َم ّج ْيد.
ِ
اتَ 7والْم ْؤ ّم ّن ْ َي والْم ْؤ ّمنَ ّ
اللَه َم ا ْغ ّف ْر ّللْم ْس ّل ّم ْ َي َوالْم ْس ّل َم ّ
اتَ ،و َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْ ّ ّْن ْم َو َأ ّل ْف
ب َ ْ َي قل ْوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ْف قل ْوهبّ ّ م ْاّليْ َم َان َوالْ ّح ْْكَ َة َوثَ ّب ْْت ْم عَ َل ّم َ ّةل َرس ْو ّل للاﷺ.
ِ
ْرص الُّ عَا َة
ْرص ْاّل ْس َال َم َوالْم ْس ّل ّم ْ َي .اللَه َم ان ّ
اللَه َم َأ ّع َز ْاّل ْس َال َم َوالْم ْس ّل ّم ْ َي .اللَه َم ان ّ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ّ
َ
ّ
ّ
ّ
َ
ْ
ّ
ّ
ّ
م
ْرص اّل ْسال َم َوالم ْسلم َي ْف س ّوراي،و ْف فل ْسطي و ْف َي ْن َمر
َوالْم َجا ّه ّد ْي َن .الله َم ان ّ
و ّ ْف ك م َاكن و ّ ْف ك زمانِ.
ّ َ َ ّ ََ
اي للا ،امڤونيهل دوسا سلوروه قوم مسلمي دان مسلامت،مؤمني دان مؤمنات
رسات كورنياكنهل كڤد اكيم هدايه دان عناهيمو اونتوق ملقسانکن ڤرينْتمو دان
منجاءوءيه ّلرڠمنو.
اي للا ،برکتيهل هيدوڤ هبامو يڠ ملقسانکن تونتوتن زاكة دان کورنياکن رزيق يڠ
برليڤت ݢندا کڤد ڤارا ڤواقف رسات سوچيکنهل هرات دان جيوا مريک ،ليندوڠيهل
ݢولوڠن فقراء دان مساكي درڤد ککفورن دان کفقرين يڠ برڤنجڠن.
اي للا˛اڠاكو ڤلهيارال نݢارا مليس يا يڠ ترچينتا اين˛اڠاكو جاءوهيهل نݢارا اكيم
درڤد بالء بنچان˛وابق ڤڽاكيت˛هورو -هارا ˛فتنة دان خيانة .كلككنهل كهرموني
دان ڤرڤادوان يڠ برڤنجڠن اݢر نݢارا اكيم منوجو كڤد نݢارا يڠ ِبءيق دان منداڤت
أكمڤونن مو اي للا.
دعاء قوم مسلمي
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اي للا ،کورنياکنهل سڤنوه توفيق دان هداهيمو ترهادڤ راج اكيم ،دويل يڠ هما
موليا ڤدوک رسي سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز الين شاه
ابن املرحوم سلطان أأزلن حمب الين شاه املْغفور ل ڤمڠكو يڠ دڤرتوان اݢوڠ دان
راج ڤرمايسوري ڤرياق دار الرضوان توانکو زارا سالْي رسات قرابة دراج دان
سلوروه رعيت جالت ساكلي.
َربَنَا أ ّتنَا ّف الُّ نْ َيا َح َس نَ ًة َو ّف ْال ّخ َر ّة َح َس نَ ًة َو ّقنَا عَ َذ َاب النَ ّار
ّع َبا َد ّ
للا يَأْمر ِّبلْ َع ْد ّل َو ْ ّأال ْح َس ّان َوايْ َتا ّء ّذي الْق ْر ََب َويَ ْْنَيى َع ّن الْ َف ْحشَ ا ّء
للا ،ا َن َ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
للا الْ َع ّظ ْ َْي ي َ ْذك ْر ُْك َو ْاشكر ْوه عَلَ
ّ
ْ
ْ
َوالْم ْن َك ّر َوالْ َب ْْغ ّ يَعظُك ل َعلُك تَذكر ْو َن .فَاذكر ْوا َ
ّن َع ّم ّه يَ ّزد ُْْك َو ْاسأَل ْوه ّم ْن فَ ْض ّ ّهل ي ْع ّط ُْك َو َ ّل ْكر ّ
للا َأ ْك َربَ ،وللا ي َ ْع َل َما ت َْصنَع ْو َن.
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