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

"كهباݢياءن اورڠ ۲يڠ برڤواسا"
 12رمضان  17/ 1440ماي 2019

الْ َح ْمد ّ َ ّلِل  1الْ َقائّ ّل
ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ

ﱟ ﱠ ﱡ (سوره البقرة اايت )183
َ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 َ ّ
اللَه َم َص ّل َو َ ِس ّ ْل ِعَ َل َس ّي ّدنَ م َح َمدَ 2وعَ َل أ ّ ّل َو َأ ْ َ
ْصا ّب ّه والتَا ّب ّع ْ َي لَه ْم ِّب ْح َسان ا َل
ِ ّ ِ ْ ّْ ْ ّ 3
للا فَ َق ْد فَ َاز
للا  ،أ ْوص ْيك َون َفس ّب َتق َوى
ي َ ْو ّم ّال ْينَ .أ َما ب َ ْعد ،فَ َيا ّع َبا َد للا! ات َق ْوا َ
الْمتَق ْو َن.
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
اايت القرءان يڠ خاطب ِبچاكن د أأول اتدي برمقصود "واهاي اورڠ ۲يڠ
براميان! دواجبكن اكتس اكمو برڤواسا س باڬاميان دواجبكن اكتس اورڠ ۲تردهولو
درڤد اكمو ،سوڤاي اكمو برتقوى( ".سوره البقرة اايت  .)183ساي ايڠي برڤسن
كڤد ديري س نديري دان قوم مسلمي ساكلي ،ماريهل كيت برتقوى كڤد للا
س بحانه وتعال دڠن س برن-برن تقوى ،يعين دڠن ملقسانكن سݢاّل سوروهڽن
دان منيڠݢلكن سݢاّل ّلرڠڽن .س بلوم مرنوسكن خطبة ،ساي جوݢ برڤسن
كڤد حاضريين جامعه ،اݢر منومڤوكن سڤنوه ڤرهاتي كتيك خطبة دمسڤايكن.

1

ممويج للا

1

صلوات كأتس نيب محمد ﷺم

2

ڤسن تقوى

3

”Khutbah Jumaat 17 Mei 2019 “KEBAHAGIAAN ORANG-ORANG YANG BERPUASA
][Jabatan Agama Islam Perak

مسوݢ ڤهاّل مجعة كيت تيدق س يا ،٢دان كيت ترݢولوڠ دامل اكلڠن مريك يڠ
برتقوى .برمسڤنا دڠن بولن رمضان ،منرب هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة براتجوق
" كهباݢياءن اورڠ ۲يڠ برڤواسا".
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
مڠاڤكه بولن سوچي رمضان امت ايستمييوا؟ اونتوق منجواب ڤرسو أألن
اين ،ماريهل كيت سام ۲حيايت ڤڠرتي رمضان يڠ س برن-برنڽ.
"رمضان" دامل هباس عرب بر أأصل دري اكت دارس" َرَ -مَ -ض" يڠ براريت
ڤانس يڠ مڽڠت ااتو تريقڽ ڤانس س يرن مااتهاري .اوليه ايت ،اكت رمضان جوݢ
براريت "ممباكر" .حال اين سسواي دڠن حقيقة بولن رمضان ،هبوا دس ياڠ هاري
يڠ ڤانس كيت تيدق دبولهيكن ماكن دان مينوم .رمضان ڤد دارسڽ ادال "ممباكر"
دوسا ۲يڠ ڤرنه كيت ّلكوكن .ساورڠ مسل يڠ برڤواسا ،اكن مناهن هاوس دان
ّلڤر ،مك ڤانسڽ برڤواسا ايت مروڤاكن س ميبول اونتوق ممباكر دوسا۲ڽ .دامل
س بواه حديث درڤد س يدن ابو هريرة ريض للا عنه ،رسول للاﷺ برس بدا :
ل
ك َ ََع ّل ا ْب ّن أ َد َم يضَ ا َعف ،احل َ َس نَة ع َْْش َأ ْمث َا ّلهَا ال َس ْبع ّمئَة ّض ْعف ،قا َل َالِل َع َ َّ
الص ْو َم ،فَان َه ّل َو َأنَ َأ ْج ّ َّي ّب ّه ،يَدَع َشه َْوت َه َو َط َعا َمه ّمن َأ ْج ّل
َو َج َل :ا َّل َ
مقصودڽ  :ستياڤ َعلن كباءيقكن يڠ دّلكوكن اوليه ماءنس اكن دليڤتڬنداكن
س باڽق  10هيڠڬ  700اكل ݢندا .للا َع َ َّ َو َج َل برفرمان "كچوال َعلن ڤواسا.
ڤواسا ادال اونتوقكو دان اكو س نديري يڠ اكن ممبالسڽ ،كران دي تهل منيڠڬلكن
شهوات دان ماكنڽن كرانكو"( .حديث رواية امام مسل)
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سوڠڬوه لواس اكس يه سايڠ للا كڤد مهبا-مهباڽ .دمان َعلن صاحل اكن
دليڤتڬنداكن س باڽق  10هيڠݢ  700اكل ݢندا ،كچوال َعلن ڤواسا .ڤواسا
ادال اونتوق للا دان للا س نديريهل يڠ اكن ممبالسڽ.
سساورڠ بوليه برڤورا-ڤورا دهادڤن اورڠ كونونڽ دي برڤواسا .دساعت
دي برس نديرين ،تيدق اد اورڠ يڠ اتهو جك دي برڤواسا ااتو تيدق .مك ساڠت
ّليقهل اورڠ يڠ برڤواسا دبريكن ڤهاّل برليڤت ڬندا .كران ددامل ڤواسا ترداڤت ڤدڽ
كصربن اونتوق منيڠڬلكن مسوا يڠ دّلرڠ .مسنتارا صرب ايت س نديري ڤهاّلڽ
برليڤت ڬندا .للا س بحانه وتعال برفرمان دامل سوره ال َّمر اايت : 10
ﳡﳢﳣﳤﳥﳦﳧ

مقصودڽ  :سسوڠڬوهڽ اورڠ ۲يڠ صرب ايت اكن دبريكن ڤهاّل تنڤا هيتوڠن.
س يدڠ مجعة يڠ برهباڬيا،
سالءين برصرب منيڠڬلكن ڤراكرا ۲يڠ ممبطلكن ڤواسا ،كيت جوݢ ڤرلو
برصرب منيڠڬلكن ڤراكرا ۲يڠ مڠوراڠكن ڤهاّل ڤواسا .رسول للاﷺ برس بدا دامل
س بواه حديث رواية س يدن ابو هريرة ريض للا عنه :
الْش ّب ،ان َ َما ّ
ل َيْ َس ّ
الص َيام ّم َن الل َ ْغ ّو َو َالرف َ ّث فَا ْن َساب َ َك َأ َح ٌد َأ ْو
الصيام ّم ْن الَ ْ ّ
ك َو ل ْ
ِّ
ِ
ائ
ائ ا ّّن َص ٌ
َ ّج َل عَلَ ْي َك فَق ْل ا ّّن َص ّ ٌ
ِ
مقصودڽ  :بوكنهل ڤواسا ايت س باتس منيڠڬلكن ماكن دان مينوم سهاج ،اكن
تتاڤي حقيقة ڤواسا ادال منيڠڬلكن ڤراكرا يڠ س يا ۲دان اوچاڤن ۲يڠ تيدق ِبءيق.
اڤابيال اد سساورڠ يڠ منچالمو ااتو بربوات جاهت ڤدمو ،اكاتكنهل كڤدڽ ،اكو
سدڠ ڤواسا ،اكو سدڠ ڤواسا( .حديث رواية احلامك)
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س بواه ّلݢي حديث درڤد س يدن ابو هريرة ريض للا عنه ،رسول للاﷺ برس بدا:
ائ فَ ْر َحتَ ّان  :فَ ْر َح ٌة ّع ْندَ ّف ْط ّر ّهَ ،وفَ ْر َح ٌة ّع ْندَ ّل َقا ّء َرّب ّه
ّل َلص ّ ّ
مقصودڽ ِ :بݢي اورڠ يڠ برڤواسا اد دوا كڬمبرياءن; كڬمبرياءن كتيك بربوك
ڤواسا دان كڬمبرياءن كتيك برمتو دڠن توهڽن( .حديث رواية امام مسل)
اورڠ يڠ برڤواسا اكن منداڤت دوا كڬمبرياءن .يڠ ڤراتم ادال دساعت بربوك،
ايتول ساعت يڠ دننيت-ننتيكن اوليه مريك يڠ برڤواسا .كيت ڬمبريا دڠن نعمت يڠ
للا بريكن دساعت بربوك ڤواسا .دان كڬمبرياءن يڠ تربرس ادال يڠ كدوا .ايءيت
كڬمبرياءن كتيك برمتو دڠن للا س بحانه وتعال دڠن ممباوا ڤهاّل يڠ برس.
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
هبكن ڤواسا ايت س نديري اكن ممربيكن شفاعة دڠن ايذين للا .س باڬاميان
دامل س بواه حديث درڤد س يدن عبد للا بن َعرو ،رسول للاﷺ برس بدا :
الص َيام َوالقرأن ي َ ْش َف َعا ّن ّللْ َع ْب ّد ي َ ْو َم ال ّق َيا َم ّة  ,ي َقول ّ
ّ
الص َيام َ :أ ْي َر ّب َمنَ ْعته الط َعا َم
َوالشهَ َو ّات ِّبلََّ َا ّر فَشَ ّف ْع ّين ّفي ّه َ .وي َقول الْقرأن َ :منَ ْعته الن ْو َم ِّبلل ْي ّل فَشَ ّف ْع ّين ّفي ّه.
قَا َل  :فَيشَ فَ َع ّان.
مقصودڽ  :ڤواسا دان القرءان ممربيكن شفاعة كڤد ڤالكوڽ دهاري قيامة .ڤواسا
اكن براكت ننيت ڤد هاري قيامة  :اي للا ،اكو تهل منچڬهڽ دري ماكن دان شهواة،
تولوڠ بريكن شفاعة كو كڤدڽ .دان القرءان براكت  :اكو مناهڽن دري تيدور دوقتو
مامل ،مك ايذينكنهل اكو ممربي شفاعة كو كڤدڽ ،مك كدوا-دواڽ ڤون دايذينكن
ممربي شفاعة( .حديث رواية امام امحد)
4
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رسول للاﷺ مكودين برس بدا ّلݢي دامل حديث يڠ ّلءين :
َولَخلوف ّف ْي ّه َأ ْط َيب ّع ْندَ ّ
للا ّمن ّر ّحي ا ّمل ْس ّك
مقصودڽ  :سوڠڬوه ِبو مولوت اورڠ يڠ برڤواسا لبيه واڠي دسيس للا درڤد
ميڽق كس توري( .حديث رواية امام مسل)
عقيبة مناهن ّلڤر دان دهاݢ كران للا ،مك للا اكن ڬنتيكن دڠن يڠ
لبيه ِبءيق ايءيت ڤد هاري قيامة ِبو مولوت كيت لبيه واڠي درڤد ِبو كس توري.
س بحان للا ،خرب ڬمبريا اڤ ّلڬي يڠ لبيه برس دري اين واهاي قوم مسلمي؟
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
ݢونكنهل وقتو ۲سڤنجڠ رمضان اين اونتوق ممباچ القرءان ،برَعل صاحل دان
مندكتكن ديري كڤد للا .دامل ماس يڠ سام ،بنتول ساودارا ۲كيت يڠ سوسه دان
ممرلوكن دڠن َعلن برصدقه واڠ ريڠݢيت ااتو ممربيكن ماكنن كڤد مريك .مناهن
ّلڤر دان دهاݢ ادال سال ساتو چارا اونتوق كيت مراساءي كسوسهن ݢولوڠن
فاقر مسكي سرتوسڽ ممبنتو مريك مڠيكوت قدر مكمڤوان كيت.
مڠاخريي خطبة هاري اين ،ستياڤ كيت ڤرلو مماسڠ تيكد يڠ بولت .هبوا
بولن رمضان اكل اين كيت اكن برسوڠڬوه-سوڠڬوه برعباده كڤد للا .كيت تيدق
ماهو لكوار دري بولن رمضان دامل اكداءن تيدق منداڤت امڤونن للا كران كيت
تيدق اتهو ،اڤاكه َعور كيت ماس يه ڤنجڠ ااتو تيدق .مك اڠڬڤهل ساودارا-
سارداراكو قوم مسلمي ،اڠݢڤهل رمضان اكل اين س باڬاي رمضان تراخري كيت.
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َِب َركَ للا ّ ْل َولَ ْك ِّبلْق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّْي َون َف َع ّ ْين َوا َاي ْمك ّ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 ّ ْل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّفر َ
َوتَ َقبَ َل ّم ّ ْين َو ّمنْ ْك ّت َال َوتَه ِان َه ه َو َ
ات َوالْم ْؤ ّم ّن ْ َي َوالْم ْؤ ّمنَ ّ
ّ ْل َولَ ْك َو ّل َسائّ ّر الْم ْس ّل ّم ْ َي َوالْم ْس ّل َم ّ
ات ْ َال ْح َيا ّء ّم َّْ ْم
َو ْ َال ْم َو ّات فَ ْاس َت ْغ ّفر ْوه ان َه ه َو الْغَف ْ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 َ ّ
َ ِ ِ
ل وس ّل وِب ّركْ ع َل س ّي ّدنَ محمد5
َأ َن َس يّدَ نَ َون َ ّبيَنَا م َح َمدً ا َع ْبده َو َرس ْول .الله َم َص ّ َ َ ْ َ َ َ َ
ََ
ْصا ّب ّه َأ ْ َمج ّع ْ َيَ .أ َما ب َ ْعد ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
َوعَ َل أ ّ ّل َو َأ ْ َ
الصا ّد ّق ْ َي.
للا! ّات َق ْوا َ
للاَ 6وك ْون ْوا َم َع َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
منرب مڽرو اڬر كيت تتڤ برڤݢڠ كڤد عقيدة اهل الس نة وامجلاعة يڠ منجادي
وارينث بڬيندا رسول للاﷺْ ،صابة دان اتبعي هيڠڬ كڤد كيت هاري اين.
منرب جوݢ مڽرو اݢر كيت ممعمورکن رومه ٢للا دڠن اس تقامة مالکوکن
عباده ،تراواتماڽ صالة فرض برجامعه .ديريكنهل صالة دمان سهاج كيت برادا،
كتيك ّلڤڠ ماهوڤون مسڤيت ،صيحت ااتوڤون ساكيت .ساعت كيت ليك برجوال
بل دڤوست ممبل-بهل ااتو دڤارس مامل ،جاڠنهل ساكل-اكل كيت تيڠݢلكن صالة.
موده-مودهن ،كيت منداڤت نءوڠن للا دهاري أأخرية لكق.
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قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
منرب جوݢ ايڠي مڽرو قوم مسلمي أأݢر حرمتيهل بولن رمضان يڠ موليا اين.
كرجاكنهل عباده ڤواسا دڠن ڤنوه كسوڠݢوهن دان كصربن .جاڠنهل اد دانتارا كيت
يڠ سڠاج تيدق برڤواسا تنڤا س بارڠ كعذورن .دان جاڠنهل ممنبه دوسا دڠن بربوك
ڤواسا دخاليق راماي.
سسوڠڬوهڽ ڤربواتن ايت امتهل بيادڤ كڤد للا دمسڤيڠ مرونتوهكن امييج
اڬام دان اومت اسالم .كڤد ڤارا ڤنياݢ ريس تورين ماكنن ،مميرب مڽرو اڬر تيدق
برش هبة ( )bersubahatدڠن ڬولوڠن يڠ تيدق برڤواسا .ماريهل كيت برݢنديڠ
ِبهو منجاڬ كسوچي اڬام كيت دان مكولياءن بولن رمضان.
قَا َل للا

تَ َع َ
ال  :ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ

(سورة ا ألح َّاب اايت )56
ﱭﱮﱯ
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 ْي ٌد َم ّج ْي ٌد.
ِ
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 ّ َّّ ْ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 َ َّّل َرس ْو ّل للاﷺ.
ِ
ُْص الل عَا َة
ُْص ْاّلسالم َوالْم ْس ّل ّم ْ َي .اللَه َم ان ّ
اللَه َم َأ ّع َ َّ ْاّلسالم َوالْم ْس ّل ّم ْ َي .اللَه َم ان ّ
ُْص ْاّلسالم َوالْم ْس ّل ّم ْ َي ّ ِْف س ّور َاي،و ّ ِْف فَلَ ْس ّطي و ّ ِْف ّم َي ْن َمر
َوالْم َجا ّه ّد ْي َن .اللَه َم ان ّ
ك َز َمان.
ك َم َاكن َو ّ ِْف ّ
و ّ ِْف الْ َي َم ْنَ ،و ّ ِْف ّني ْو ّزيْلَ ْند ،وِف ّ
دعاء قوم مسلمي
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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 مهبا-مهبامو يڠ ملقسانکن تونتوتن زاكة دان عبادة وقف.
سوچيکنهل هرات دان جيوا مري ،،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 .اتمنكنهل راس
اكس يه سايڠ دانتارا اكيم،كلككن ڤرڤادوان اكيم ،مسوݢ دڠڽن اكيم س نتياس
هيدوڤ امان داماي ،معمور دان جسهرتا سڤنجڠ زمان.
اي للا ،کورنياکنهل توفيق دان هداهيمو ترهادڤ راج اكيم ،دول يڠ هما موليا
ڤدوک رسي سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان ن َّرين مع َّ الين شاه ابن
املرحوم سلطان أأزلن حمب الين شاه املغفور ل ،دان راج ڤرمايسوري ڤرياق دار
الرضوان توانکو زارا سالْي رسات قرابة دراج دان سلوروه رعيت جالت.
َربَنَا أ ّتنَا ِّف الل 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 ََّْى َع ّن الْ َف ْحشَ ا ّء
للا ،ا َن َ
ْ َ ِْ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
للا الْ َع ّظ ْ َْي ي َ ْذك ْر ْمك َو ْاشكر ْوه عَلَ
ّ
ْ
ْ
َ
ْ
َوالم ْنك ّر َوال َبغ ّي يَعظك ل َعلك تَذكر ْو َن .فاذكر ْوا َ
ّن َع ّم ّه يَ ّ َّد ْْمك َ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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