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!Amaran
Pihak Jabatan Agama Islam Perak tidak bertanggungjawab ke atas sebarang penambahan ayat selain daripada kandungan khutbah yang dikeluarkan.

"ݢورو ڤمبينا نݢارا بڠسا

"

14 Mei 2021 / 2 Syawal 1442

للا،
الِلَ .أ ْشهَدُ َأ ْن ََل ا َ ََل ا ََل ُ
الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلّ َ 1اَّل ْي َهدَ اَنَ ّله ََذا َو َما ُكنَا ّلَنَ ْ َت ّد َي ل َ ْو ََل َأ ْن َهدَ اَنَ َ ُ
َشيْ َك َ َُلَ .و َأ ْشهَدُ َأ َن ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو َُلُ .ال ّٰل ِهُ َم َص ّ ِل َو َس ّ ِ ّْل ِ َو ََب ِ ّركْ عََلَ
َو ْحدَ ُه ََل َ ّ
َس ّ ِي ّدَنَ ُم َح َمدَ 2وعَ ََل أ ّ َّل َو َ ْ
ونُ ،أ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا ََّي َي
َص ّب ّه َأ ْ َْج ّع ْيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا أُّيه َا الْ ُم ْس ّل ُم َ
ّب َت ْق َوى ّ
للا تَ َع َاَلَ :أ ُعو ُذ َّب ّهلل ّم َن َ
الش ْي َط ّان ِالر ّج ْ ِي:
للاَ 3و َطا َع ّت ّه ل َ َعل َ ُ ُْك تُ ْف ّل ُح ْو َن .قَال ُ
ﲿﳁﳂﳃﳄ
ﳀ
ﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻ ﲼﲽﲾ

(سورة الزمر اَّيت )9
ﳇﳈ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ
ﳉ
ﳅﳆ
مقصودڽ( :اڠاكوكه يڠ لبيه َبءيق) ااتو اورڠ يڠ طاعة مڠرجاكن عبادة ڤد وقتو مامل
دڠن سوجود دان برديري مسبيل اتكوتكن (عذاب) هاري اخرية رسات مڠهارڤكن رمحة
توهڽن؟" اكاتكنهل َلڬي (كڤداڽ)" :اداكه سام اورڠ ۲يڠ مڠتاهوءي دڠن اورڠ ۲يڠ
تيدق مڠتاهوءي؟" سسوڠڬوهڽ اورڠ ۲يڠ داڤت مڠمبيل ڤالجرن دان ڤرايڠنت
(سورة الزمر اَّيت )9
هاڽاَل اورڠ ۲يڠ برعقل مسڤورَن.
س يدڠ ْجعة يڠ درمحيت للا،
ماريهل كيت تيڠكتكن كتقواءن ك حرضة للا دڠن منطاعيت سڬاَل ڤرينهتڽ دان
منجاءويه سڬاَل َلرڠڽن .موده-مودهن كيت ترماسوق دامل اكلڠن اورڠ ۲يڠ داكس هييي
الهيي ،دكورنياكن رمحة كجاَّيءن د دنيا دان د أخرية .برمسڤنا مسبوتن هاري ڬورو ڤد ..
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 16يم ،منرب ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبه براتجوق" :ڬورو ڤمبينا نڬارا بڠسا".
س يدڠ ْجعة يڠ درمحيت للا،
علمو ايت برلڬر دامل اوربيت ( )orbitيڠ امت لواس ،س يڠڬه دان برمس توطي
درڤد ميندا ك ميندا ماللوءي ڤرأنتاراءن .ڬورو اَّيَل ڤرأنتارا يڠ مڽمڤورَنكن أمانه اونتوق
مڽمڤاي ،ممنجڠ دان مڠمبڠكن علمو .ڤارا ڬورو مروڤاكن ُم َرّب ِيب ( ،)murabbiڤندعوه
يڠ داعرتاف ساڠت موليا د سييس اڬام دان مشاركت .مريك موارييث توڬ  ۲ڤارا
رسول ،مڠمبيل تڠڬوڠجواب ممبميبيڠ ماءنيس ك جالن كبرنن دان ممبنتوق متدون ماءنيس
ماللوءي ڤنديديقن دان ڤڽيبارن علمو .ڬورو ممنويه ڤرانن مڠاجر دان منديديق،
مڽمڤايكن ڤڠتاهوان دان مڠمبڠكن علمو ،ڬورو مروڤاكن ڤڠاجر دان ڤڠاسوهَ ،بءيق
سچارا ڤراكاتءن بڬيتو جوڬ سچارا ڤرَلكوان يڠ دجاديكن ايكوتن ،ڤندوان دان
ڤڬاڠن .ڬورو اَّيَل انسان برعلمو ،مميلييك ومولياءن ،دجامي للا كتيڠڬي مرتبڽت.
فرمان للا دامل سورة الْ ُم َجا َد َل اَّيت :11
ﳠ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥﳦ
ﳡ
ﳘﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟ

برمقصود :للا منيڠڬيكن كدودوقن اورڠ يڠ براميان د أنتارا اكمو ،دان جوڬ اورڠ يڠ
دبري علمو ڤڠتاهوان (دامل اكلڠن اكمو) برباڤ درجت .دان )ايڠتهل( ،للا هما مندامل
ڤڠتاهوانڽ تنتڠ اڤ يڠ اكمو َلكوكن.
س يدَن ان بن ماكل ريض للا عنه مروايتكن بتاڤ برسڽ ڤرانن ڬورو يڠ دعبارتكن
بينتڠ ۲د َلڠيت يڠ منجادي ڤتوجنوق جالن مرنڠي َللوان ،برس ندركن س بدا نيبﷺ:
حرَّ،
بَّ ََّواَّلَّْبَ َّْ
ُّجومََّّيُ ْهَّتَ َدىَّ َّبَاَّفََّّ َّظَُّلُ ََّماتََّّاَّلْ َََّ
الََّْرضََّّ ََّك َمَّثَلََّّالن َُّ
العلَماءََّّفََّّ َّْ
إنََّّ َم ََّ
ثلَّ ُ

كََّّأَ َّْنَّتَضَّلََّّا َّْلََُّدا َّةُ َّ
ومَّ؛ََّّأَ َّْو َش ََّ
ُّج َُّ
ستََّّالن َُّ
َّفَإَّ ََّذاَّانطَ َم ََّ
2

َّ

”Khutbah Jumaat 14 Mei 2021: “GURU PEMBINA NEGARA BANGSA
][Jabatan Agama Islam Perak

َّ

مقصودڽ :سسوڠڬوهڽ ڤرومڤاماءن اورڠ يڠ برعلمو ڤڠتاهوان د موك بويم اين سڤريت
بينتڠ ۲د َلڠيت يڠ منجادي ڤتوجنوق دان مرنڠي دامل كڬالڤن ،سام اد د دارتن
ماهوڤون د َلوتن ،اڤابيال اي تربمن ااتو هيلڠ ،دخواطريي اكن هيلڠ اره توجوان.
(رواية امام امحد) َّ
امام الغزايل دامل كتاب ا ْح َياء عُلُو ُم ِ ّ
ال ْين ممتيق س بدا رسول للاﷺَّ :
ِ
َّ

َهلَّالسماواتَّ والرضَّ حّتَّ النملةَّ في ُجحرها وحّتَّ احلوتَّ
اّللََّومالئكتَ َّهَُّوأ ََّ
إنََّّ َّ
اخلي َّ
ليصلُّو ََّنَّعلىَّ ُمعلَمَّالناسََّّ ََّ

برمقصود :هباوا للا ،مالئكة ،۲اييس َلڠيت دان بويم ،مسڤاي كڤد مسوت د دامل
لوبڠ دان ايكن د َلءوت ،مسواڽ مندعاءكن كباجيكن كڤد اورڠ يڠ مڠاجركن ماءنيس.
(دروايتكن اوليه الرتمذي)
س يدڠ ْجعة يڠ درمحيت للا،
ڬورو برڤرانن ڤنتيڠ دامل كهيدوڤن انسان .نڬارا مچرلڠ ترحاصيل درڤد اومت مچرلڠ;
اومت مچرلڠ ترحاصيل درڤد لكوارڬ مچرلڠ; لكوارڬ مچرلڠ ترحاصيل درڤد انسان
مچرلڠ; دان انسان مچرلڠ ترحاصيل درڤد ديديقن مچرلڠ ورڬ ڬورو .مسڤنا مسبوتن
هاري ڬورو اتهون  ،1979سسرتاون نڬارا عامثن اوڠ (للا يَ ْر َحم) يڠ ملهيت ڬورو
درڤد ڤاچنرن مات هايت ،مڽوسون اكت ۲ڤوجڠڬ يڠ چنتيق ،دامل هباس ترساڠت
اينده ،منديدياكس يكڽن كڤد مشاركت ڬورو ،انتارا َبيت ۲ترس بوت بربوڽيي;
جك هاري اين سأورڠ ڤردان منرتي بركواس
جك هاري اين سأورڠ راج مناءيقي ختتا
جك هاري اين سأورڠ ڤريس يدن ( )presidenس بواه نڬارا
3
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جك هاري اين سأورڠ علامء يڠ موليا
جسارهڽ دموَلكن اوليه سأورڠ ڬورو بياسا
دڠن ملبوت صربڽ مڠاجر تولي َ-بچ
د مان ۲دي برديري د موك موريدڽ
د س بواه سكوَل ميواه د ايبو كوات
د َبڠونن توا سكوَل هولو ترڠڬانو
دي اداَل ڬورو مواكييل رسيبو بوكو
سامكي ترڤنچيل دودوقڽ د چروق ديسا
سامكي براريت توڬسڽ كڤد نڬارا
ڤڠڬيلن كرامت "چئ ڬو" كلك ترڤاهت
منجادي كنڠن ك أخري حياة.
ڬورو سواجڽب دحرميت ،ڬورو سواجڽب دهرڬاءي .لقامن احلكي منصيحيت انقڽ
اونتوق مڠحرميت ڬورو دڠن اكت:۲
"واهاي انق كو ،ڤرڬاءويل ڤارا ڬورو دان راڤيت مريك دڠن كدوا-دوا لوتوت مو،
كران للا مڠهيدوڤكن هايت دڠن نور حمكه ،س باڬاميان للا مڠهيدوڤكن بويم دڠن
هوجن دري َلڠيت".
س يدڠ ْجعة يڠ درمحيت للا،
اسالم ملتقكن علمو ڤڠتاهوان س باڬاي اساس اواتم كهيدوڤن دان لندسن اونتوق
منچاڤاي كجاَّيءن .تنڤا علمو ڤڠتاهوان ،نڬارا دان ورڬ اكن موندور دان اكن كتيڠڬلن
دامل مسوا َلڤڠن .اوليه ايت امت ڤنتيڠ انق ۲منداڤت اسوهن ،بميبيڠن دان ديديقن درڤد
4
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ڤارا ڬورو .ڤارا ڬورو منجيواءي سامڠت منديديق يڠ تولي اونتوق مڽمڤايكن علمو
دان مڠمبڠكن ڤڠتاهوان كڤد انق ۲د َبوه ديديقن مريك.
س باءيقَ-بءيق كتاب َبڬي سأورڠ موريد اَّيَل ڬوروڽ; ڬورو اَّيَل ڤوست كڤد
ڤنديديقن ،برتڠڬوڠجواب منچاَني ميندا ڤالجر ،ممبلككن كومڤ ( )kompasاڬر
ڤالجر برأوڤاي منخوداءي ( )menakhodaiديس تينايس هيدوڤ ،ممربيكن اينسڤريايس
دان موتيۏايس مموڠكينكن انق ۲ديديق منچاڤاي كجاَّيءن دان منچيڤتا كچمرلڠن دامل
ڤلباڬاي بيدڠ ڤكرجاءن.
ڬورو يڠ هيبت برأوڤاي مماچنركن ۏييس دان مييس; ڬورو يڠ هيبت برأوڤاي
مڠڬرقكن هايت ،منيوڤكن سامڠت دان منچتوسكن ڬرقن; ڬورو يڠ هيبت مميلييك
واتق يڠ برأوڤاي مرنواكءي َلڤيسن ۲ڤوتينيس يڠ ترسليندوڠ دامل ديري ستياڤ انق
ڤالجر; ڬورو يڠ هيبت اكن برأوسها منچوڠكيل ستياڤ َبكت ديم ممستيكن كجاَّيءن
انق ديديق مريك; ڬورو يڠ هيبت مميلييك كومبينايس صفة ۲ڤنديديق ،كرَّيتيف
( ،)kreatifاينوۏاتور( )inovatorدان كومونياكتور( ،)komunikatorدڤركوكوهكن
دڠن كڤريبادين يڠ مناون دان راس سايڠ يڠ برسدَّي منابوركن موريدڽ دڠن بوڠا اكس يه
يڠ مسربق مواڠي.
لبيه بركسن ڤرانن ڬورو د سكوَل ،اكن كورڠهل بيلڠن مت رمڤيت د جالن راي،
اكن تورونهل اڠك جنايه د دامل نڬارا ،اكن رندههل جومهل ڤڠهوين د دامل ڤنجارا .لبيه
بركسن ڤرانن ڬورو د سكوَل ،اكن لبيه عامرههل مسجد ،اكن لبيه هرموين هيدوڤ
ورڬ ،اكن لبيه تنرتمهل نڬارا.
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س يدڠ ْجعة يڠ درمحيت للا،
مڠأخريي خطبه ڤراتم اين ،مسڤنا مسبوتن هاري ڬورو ڤد  16يم ننيت ،منرب مڽرو
ڤارا جامعه دان سلوروه رعيت كڤد ڤراكرا ۲برايكوت:
ڤراتم :اسالم ملهيت ڬورو س باڬاي ڤروفيس يون( )profesionيڠ ساڠت موليا ،ڤارا
ڬورو داعرتاف بوكن سهاج داڤت ممبنتو امة د دنيا ،تتاڤي توروت ممبنتو ممبلككن علمو
برمنفعت ممڤرس ياڤكن انسان مڠهادڤي هاري ڤرهيتوڠن.
كدوا :توڬ دان بنب برت ڬورو يڠ سارت دڠن چابرن ،دلقساَنكن تڠڬوڠجوابڽ اوليه
انسان ۲يڠ چلك دان صرب ،أمانه دان اخال ،،ستيا دان جوجور.
كتيڬ :كيت ڤرنه منجادي موريد .مسڤنا مسبوتن هاري ڬورو ڤد  16يم برساماءن
 4شوال ،هرڬاءيهل ڬورو ۲يڠ بڬيتو برس جاس مريك دامل هيدوڤ كيت .توجنوقكن
ادب برترميا اكس يه سأورڠ موريد دڠن مڽمڤايكن اوچڤن ڤڠهرڬاءن كڤد ڬورو ۲كيت،
سام اد دڠن مڠهانرت سڤرييڠ كوءيه ،سڬڠڬم برس ،سهالي ڤلكت ( )pelekatااتو
سهالي سليندڠ (.)selendang
كمڤت :جاديكن معلن هارين مڠهدُّيكن َبچاءن سورة الفاحتة مندعاءكن كسجهرتاءن
ڬورو ۲كيت َبءيق كڤد يڠ ماس يه هيدوڤ ،لبيهَ ۲لڬي كڤد مريك يڠ تهل ومبايل ك
َر ْ َمح ُة للا .مسوڬ سڬاَل ڤڠورَبنن دان خدمت مورين ڤارا ڬورو ،دكورنياكن الهيي
ڬنجرن دنيا – ڬنجرن اخرية.
للا ّ ْيل َولَ ُ ُْك َّبلْ ُق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّي َون َف َع ّ ِْن َوا ََّي ُ ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال ََّي ّت َو ِّاَّل ْك ّر الْ َح ّك ْ ّي َوتَ َقبَ َل
ََب َركَ ُ
للا الْ َع ّظ ْ َي ّ ْيل َولَ ُ ُْك
الس ّم ْي ُع الْ َع ّل ْ ُيَ .أ ُقِ ْو ُل قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّف ُر َ
ّم ّ ِ ِْن َو ّمنْ ُ ُْك ّت َال َوتَ ُه ِان َ ُه ه َُو َ
ات َوالْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي َوالْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
َو ّل َسائّ ّر الْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
ات ْ َال ْح َيا ّء ّم َْنُ ْم َو ْ َال ْم َو ّات فَ ْاس َت ْغ ّف ُر ْو ُه
ان َ ُه ه َُو الْ َغ ُف ْو ُر َالر ّح ْ ُي.
ِ
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Khutbah Kedua

َالْ َح ْمدُ ّهللَ 5و َك َفىَ ،و ُأ َص ّ ِ ْيل َو ُأ َس ّ ِ ُّل عَ ََل َس ّ ِي ّدَنَ ُم َح َمد الْ ُم ْص َط َفىَ ،وعَ ََل أ ّ َّل َو َأ ْ َ
َصا ّب ّه َأه ّْل
َشيْ َك َ َُلَ ،و َأ ْشهَدُ أ َن َس ِيّدَ َنَ ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه
للا َو ْحدَ ُه ََل َ ّ
الْ َوفَاَ ،أ ْشهَدُ َأ ْن ََل ّا َ ََل اَلَ ُ
ِ
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ْ
ّ
ّ
ِ
ّ
ّ
َ
ّ
َ
ّ
َ
ّ
ْ
َو َر ُس ْو ُ َُل .الل ُه َم َص ّ ِل عَ ََل َس ّ ِيدَنَ ُم َح َمد َوعََل اَل َو َأ َ
ثريا َأ َما ب َ ْعدُ ،
َصا ّبه َو َس ّْل ت ْسل ْي ًما ك ً
فَ َيا ّع َبا َد ّ
الصا ّد ّق ْ َي.
للا! ّات َ ُق ْوا َ
للاَ 7و ُك ْون ُْوا َم َع َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اڬر كوكوه برڤڬڠ كڤد عقيدة اسالمية برترسكن اهيل س نة
وامجلاعة ،يڠ منجادي وارينث رسول للاﷺَ ،صابت دان اتبعي ،هيڠڬ كڤد كيت
هاري اين .جاڬاَل هوبوڠن َبءيق كيت دڠن للا دان سسام ماءنيس .معموركنهل
رومه ۲للا دڠن اس تقامة مڠرجاكن عباده ،ترأواتماڽ صالة فرض برجامعه ،دمسڤيڠ
بردعاء كڤد للا اڬر دكورنياكن كسجهرتاءن ،كمانن دان كسالمنت درڤد اچنمن وابق
كوۏيد.19-
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
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اللَهُ َم َص ّ ِل عَ ََل ُم َح َمد َوعَ ََل أ ّل ُم َح َمد ،اللَهُ َم ا ْغ ّف ْر ّللْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
ات َوالْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي
والْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
اتَ ،9و َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْ ّ َّن ْم َو َأ ّل ِ ْف ب َ ْ َي ُقلُ ْوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ِْف ُقلُ ْوهبّ ّ ُم ْاَليْ َم َان
ِ
ُْص
َوالْ ّح ْمكَ َةَ ،وثَ ّب ِ ْهتُ ْم عَ ََل ّم َ َّّل َر ُس ْو ّل للاﷺ .اللَهُ َم َأ ّع َز ْاَلسالم َوالْ ُم ْس ّل ّم ْ َي .الل َهُ َم ان ُ ّ
ك َم َاكن َو ّ ِْف ُ ّ ِ
ْاَل ْس َالم َوالْ ُم ْس ّل ّم ْ َي ُخ ُصو ًصا ّ ِْف فَلَ ْس ّطي ،وِف ُ ّ ِ
ك َز َمان.
5

Memuji Allah
Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
7 Pesan Taqwa
8 Ayat Al-Quran
9 Doa Untuk Kaum Muslimin
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وصا َۏ ُير ْوس ال ُك ُوروَنَ َ ،والغ ََالءَ ،وا ّمل َحنَ ،وال ّف َنت،
اللَهُ َم ادفَ ْع َعنِا ال َب َالءَ ،و َالو ََبء ،خ ُُص ً
َما َظه ََر ّم َْنَا َو َما ب َ َط َنَ ،عن ب َ َ َّلَنَ ه ََذا خ ََاصةَ ،و َعن َسائّ ّر بُ ْ ََلان عَا َمة.
َّي للا ،بركتيهل مهبا ٢مو يڠ ملقساَنكن تونتوتن زاكة دان مڠهولوركن وقف ،كورنياءي
مريك رزيق يڠ برليڤت ڬندا ،رسات سوچيكنهل هرات دان جيوا مريك .جاءوهكنهل
ڬولوڠن فُ َق َراء دان َم َسا ّكي درڤد ككفورن ،رسات ليندوڠيهل مريك درڤد كفقرين يڠ
برڤنجڠن.
َّي للا ،بريهل اكيم كباءيقن رسات كربكنت ددنيا دان دأخرية .ڤلهياراَل اكيم درڤد س يقسا
دان عذاب اڤي نراك.
َّي للا ،کورنياکنهل توفيق دان هداُّيمو كت راج اكيم ،دويل يڠ هما موليا ڤدوک رسي
سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز الين شاه ابن املرحوم سلطان أزلن
حمب الين شاه املغفور َل ،دان راج ڤرمايسوري ڤرياق دار الرضوان توانکو زارا سالي
رسات قرابة دراج دان سلوروه رعيت جالت.
َربَنَا أ ّتنَا ِّف اله نْ َيا َح َس نَ ًة َو ِّف ْال ّخ َر ّة َح َس نَ ًة َو ّقنَا عَ َذ َاب النَ ّار.
فَ َيا ّع َبا َد ّ
للا،

ﱡﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ

للا الْ َع ّظ ْ َي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْكَ ،و ْاش ُك ُر ْو ُه عَ ََل
ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱠ فَ ْاذ ُك ُر ْوا َ
ّن َع ّم ّه يَ ّزد ُ ُْْكَ ،و ْاسأَلُ ْو ُه ّم ْن فَ ْض ّ ّهل يُ ْع ّط ُ ُْكَ ،و َ َّّل ْك ُر ّ
للا ي َ ْع َ ُّل َما ت َْصنَ ُع ْو َن
للا َأ ْك َ ُربَ ،و ُ
.
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