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

"ا ألقىص الرشيف  -مسبوين ڤنچتوس كسدرن اومة

"

21 Mei 2021 / 9 Syawal 1442
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(سورة ا ألزحاا اَّيت )23
مقصودڽ :د انتارا اورڠ ۲يڠ براميان ايت ،اد يڠ برس يكڤ برن منوَنيكن اڤ يڠ تهل
دجنجيكڽن كڤد للا (اونتوق برجواڠ ممبال اسالم); د انتارا مريك اد يڠ تهل سلساي
منجالنكن جنجڽي (اللو ڬوڬور شهيد) ،دان د انتاراڽ اد يڠ منوڠڬو ڬيلين; دان
مريك ڤوال تيدق مڠوبه (اڤ يڠ مريك جنجيكن ايت) سديكيت ڤون.
س يدڠ ْجعة يڠ درمحيت للا،
ماريهل كيت تيڠكتكن كتقواءن ك زحرضة للا دڠن منطاعيت سڬاال ڤرينهتڽ دان
منجاءويه سڬاال الرڠڽن .موده-مودهن كيت ترماسوق دامل اكلڠن اورڠ ۲يڠ داكس هيي
الهي  ،دكورنياكن رمحة كجاَّيءن د دنيا دان د اخية .منرب ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن
خطبه براتجوق" :ا ألقىص الرشيف  -مسبوين ڤنچتوس كسدرن اومة".
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Memuji Allah
Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
3 Pesan Taqwa
4 Ayat Al-Quran
2

1

Khutbah Jumaat 21.5.2021: AL-AQSA AS-SYARIF SEMBOYAN PENCETUS KESEDARAN UMMAH
][Jabatan Agama Islam Perak

مسلمي يڠ درمحيت للا،
مسجد ا ألقىص يڠ ترلتق د بويم ڤلسطي اَّيَل قبةل ڤراتم اومت اسالم دان
مروڤاكن مسجد كتيڬ ترموليا دامل اسالم سلڤس مسجداحلرام د مكة دان مسجد
النبوي د مدينة .مسجد ا ألقىص دس بوت دامل القرءان س باڬاي متڤت ڤرس يڠڬهن
رسولﷺ سامس ڤريستيوا ارساء دان معراج .فرمان للا دامل اَّيت  1سورة االرساء:
ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ ﱉﱊﱋﱌﱍ
ﱑﱓ ﱔﱕﱖﱗ
ﱒ
ﱎﱏﱐ

مقصودڽ :هما سوچ للا يڠ تهل منجالنكن مهباڽ (محمد) ڤد مامل هاري دري مسجد
احلرام (د مكة) ك مسجد ا ألقىص (د ڤلسطي) ،يڠ اكيم بركيت سلكيليڠڽ ،اونتوق
ممڤرلهيتكن كڤداڽ تندا( ۲ككواساءن دان كبرسن) اكيم .سسوڠڬوهڽ للا جواَل يڠ
هما مندڠر ،الڬ هما مڠتاهوءي.
مسجد ا ألقىص براكءيت راڤت دڠن جساره ڤارا نيب تردهولو يڠ د أأوتوس اوليه
للا ،د أأڠڬڤ اكوسن سوچ اومت اسالم .القرءان مناماكن ڤلسطي س باڬاي
ا َل ْر ّض الْ ُم َق َد َس ْة يڠ برمعىن اتنه يڠ سوچ س باڬاميان فرمان للا:
ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦ
ﲧﲨﲩ

مقصودڽ( :نيب موىس براكت) واهاي قوم كو ،ماسوقهل ك اتنه سوچ (ڤلسطي) يڠ
تهل دڤرينهتكن اوليه للا اونتوق اكمو (مماسوقكڽي); دان جاڠنهل اكمو برِبليق اوندور
ك بالكڠ( ،اكالو اكمو اوندور) مك اكمو كق منجادي اورڠ ۲يڠ روڬ (د دنيا دان
(سورة املائدة اَّيت )21
د اخية).
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س يدڠ ْجعة يڠ درمحيت للا،
ڤد  25رمضان برساماءن  7يم يڠ اللو ،تنرتا زيونيس ارسائيل تهل مڠهالڠ اللوان
دان مڠهاالو ورڬ ڤلسطي يڠ ماهو منوَنيكن صالة ْجعة تر أأخي رمضان د مسجد
ا ألقىص ،بڬيتو جوڬ ڬڠڬوان يڠ دالكوكن كتيك اومت اسالم سدڠ مالكوكن صالة
تراوحي ڤد وقتو ماملڽ .ڬڠڬوان ديم ڬڠڬوان دالكوكن اوليه زيونيس ارسائيل ترهادڤ
اومت يڠ ماهو منوَنيكن عباده د مسجد ا ألقىص ،دسوسويل دڠن رسڠن ترهادڤ
مسننجوڠ غاة ( )Gazaموالءي  28رمضان ،منجلڠڽ عيدالفطري .رسڠن يڠ دالكوكن
ك اتس رومه كدَّيمن ،ڤجابت دان ڤراساران( )prasaranaكڤرلوان رعيت تهل مڽببكن
برالكوڽ كسڠساراءن رعيت ڤلسطي .تنرتا اودارا زيونيس ارسائيل توروت مموس هنكن
منارا الْ َجلَ ْس( ،)Al-Jalasڤجابت يڠ منڤتكن برباڤ بواه اورڬانيسايس ميدَّي د غاة
ترماسوق ڤجابت الْ َاّي َرة (.)Al-Jazeera
ا ألقىص الرشيف ،اتڤق سوچ ميليك اومت اسالم دمنديكن داره ،راتوسن
شهيد ترقرِبن ،د مسڤيڠ ريبوان الڬ ترچدرا ،ترماسوق اورڠ توا ،وانيتا دان اكنق.۲
ڬالڬت رجيمي ) )rejimزيونيس ارسائيل مروڤاكن ڤربواتن ظالمي ،ماَل ڤربواتن يڠ ملڠڬر
زحق اسايس ماءنيس يڠ ماهو مالكوكن عباده أكڬاماءن سچارا امان .ڤربواتن منيندس
الڬ ظالمي يڠ دالكوكن دامل بولن رمضان دان شوال ترهادڤ ڤندودوق ڤلسطي ،منيُك
جنتوڠ اومت اسالم د سلوروه دنيا.
مسجد ا ألقىص تهل دجاديكن سارسن اونتوق دچروبويه اوليه زيونيس ارسائيل
جسق اتهون  .1967ڤد اتهون  ،1969مريك چوِب ممباكر مسجد ا ألقىص .اوسها
مموس هنكن مسجد ا ألقىص دجاديكن س هباڬي درڤد اڬيندا ڤڠهيودين ()pengyahudian
زيونيس ارسائيل.
3
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مسلمي يڠ درمحيت الهي ،
ستياڤ سسواتو يڠ برالكو د دنيا اين ،مڠاندوڠ ڤالجرن .ماءنيس ڤرلو بيجق
مڠهالويس دان مندامل ڤراكرا ۲يڠ ترسيت د س باليق يڠ ترسورت.
ڤمبيبسن مسجد ا ألقىص اَّيَل ساتو تونتوتن يڠ مس يت ددوكوڠ اوليه ستياڤ مسّل
د سلوروه دنيا .دوكتور ُ َعر َه ّش مي ،مننت ريكتور اونيۏرسييت ا ألزهر دامل ساتو چرامه
مرنڠكن مسجد ا ألقىص اكن برجاي دبيبسكن اوليه اومت اسالم اڤابيال اومت اسالم
ترلبيه دهولو داڤت ممبيبسكن ديري درڤد هاوا نفسو .بلياو ممتيق قيصه ڤڠلامي اسالم،
َص َال ُح د ّالين ْ َاليُو ّبيب يڠ برعام ممبيبسكن ب َيْ ُت الْ َم ْق ّد ْس درڤد چڠمكن تنرتا صليب.
دامل ڤرجالنن ك مسجد ا ألقىص ،صالح الين برجومڤا سأأورڠ صويف دان مڽااتكن
زحرست ماهو ممبيبسكن بيت املقدس .صويف ترس بوت منصيحتكن صالح الين اونتوق
ممرداككن دهولو ديريڽ دان ديري تنرتاڽ درڤد هاوا نفسو دان معصية اڬر د أأنوڬرهكن
كجاَّيءن اوليه الهي  .بردارسكن قيصه ترس بوت منرب مڽرو اومت اسالم اونتوق برسدَّي
برقرِبن ّيف َس ّبي ّل لل ،دڠن مڠحيايت فرمان للا دامل سورة التوبة اَّيت :24
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ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ
ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽ
ﲆﲈﲉﲊﲋ
ﲇ
ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ
ﲌﲍ

مقصودڽ :اكاتكنهل (واهاي محمد) :جك ِبڤ ۲اكمو ،انق ۲اكمو ،ساودارا ۲اكمو،
ايسرتي( ۲ااتو ڤاسڠن) اكمو ،قوم كوارڬ اكمو ،دان هرات بندا يڠ اكمو اوسهاكن،
دان ڤرنياڬاءن يڠ اكمو بميبڠ اكن روڬ  ،دان رومه ۲متڤت تيڠڬل يڠ اكمو سواكءي،
منجادي ڤراكرا ۲يڠ اكمو چينتاءي لبيه درڤد للا دان رسولڽ دان (درڤد) برهجاد ....
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اونتوق اڬاماڽ ،مك توڠڬوَل سهيڠڬ للا منداتڠكن كڤوتوسڽن (عذا س يقسا);
كران للا تيدق اكن ممربي ڤتوجنوق كڤد اورڠ ۲يڠ فاس يق )درهاك(.
مسلمي يڠ درمحيت الهي ،
انتارا ڤراكرا يڠ واجب درنوڠكن ماللوءي ڤريستيوا يڠ سدڠ برالكو ترهادڤ
مسجد ا ألقىص اَّيَل:
ڤراتم 1.9 :بيليون اومت اسالم ،تيدق داڤت دان تيدق موڠكي داڤت سچارا برسام
مڠمباليكن اتنه اير رعيت ڤلسطي سالڬ برالكوڽ ڤربيذاءن ڤنداڤت يڠ كتارا انتارا
ڤمميڤي نڬارا ۲اسالم سڤريت يڠ برالكو كتيك اين.
كدوا :للا ملميڤهكن كاكَّيءن كڤد نڬارا ۲اسالم ،مالڠڽ كاكَّيءن يڠ دجان درڤد
ميڽق ،دڬوَنكن اونتوق ڤرلومباءن مكيواهن دان بوكن اونتوق ڤمباڠونن تيكنولوڬ ،
ڤرمكبڠن علمو دان ممبينا كقواتن ايكونويم جڠك ڤنجڠ اونتوق منفعت ماجورييت اومة
اڬر داڤت مڠواساءي دنيا.
كتيڬ :نڬارا اسالم يڠ د أأڠڬڤ اكي راي دڠن حاصيل ميڽق ،دان اومت اسالم يڠ
ترديري مهڤي  25ڤراتوس ڤندودوق دنيا ،ڤد اتهون  ،2020هاڽ مميلييك نيالي
كوارن دامل نڬارا اكرس برجومهل  4.83تريليون دولر امرياك ،مروڤاكن لامي ڤراتوس
كسلوروهن ايكونويم دنيا ،بربنديڠ مهڤي  21تريليون دولر امرياك يڠ دميلييك اوليه
امرياك َشيكت.
س يدڠ ْجعة يڠ درمحيت للا،
س باڬاي ڤنوتوڤ خطبه ڤراتم ،منرب مڽرو اومت اسالم اڬر كدودوقن مسجد
ا ألقىص دان ڤريستيوا يڠ برالكو د بيت املقدس دجاديكن ڤتوجنوق اونتوق:
5
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ڤراتم :سدر تنتڠ اداڽ اكءينت اكميانن دان عقيدة اومت اسالم دڠن مسجد ا ألقىص.
نية دان اوسها ماهو ممبيبسكڽن اكن هاڽ دمقبولكن الهي اڤابيال نية دان اوسها دمكربكن
دڠن كعامن ممربس هيكن ديري درڤد ڤڠاروه نفسو كدونياءن دان ڤرالكوان معصية.
كدوا :مڠينصافكن اومت اسالم ،تر أأواتم ڤمميڤي اسالم اڬر مكبايل ممنويه أأمانه دان
مڠحيايت ڤرانن خليفه برلندسكن اسالم ،مڽمڤورَنكن تڠڬوڠجوا سچارا أأمانه،
جوجور دان اخالص; تيدق مڽالهڬوَنكن جاوتن دان كدودوقن اونتوق ممبينا كاكَّيءن
ڤريبادي ،كاكَّيءن كوارڬ دان كاكَّيءن كروين دڠن ڤلباڬاي ڤربواتن مڽليويڠ هيڠڬ
خاانه نڬارا منجادي تييس دان رعيت هيدوڤ دامل سڠسارا.
كتيڬ :هيندريهل ڤرڤچهن دان بينا كساتوان مرنتيس مسڤادن دان كومڤولن ،ممڤرجواڠكن
اڬيندا يڠ لبيه برس دڠن مڠعبديكن ديري اتس َنم دان كران للا.
أكمڤت :مڠينفاقكن س هباڬي هرات يڠ كيت ميلييك اونتوق منفعت ساودارا كيت د
ڤلسطي .مسجد ،سوراو ،جابنت كراجاءنِ ،بدن ڤرنياڬاءن ،ڤرتوبوهن دان اورڠ۲
ڤرسأأورڠن هندقهل سام ۲ممبنتو منجاَّيكن اوسها يڠ درينتيس اوليه جابنت اڬام اسالم
ڤياق جسق  5شوال يڠ اللو ،ملنچركن كوتيڤن درما اونتوق اتبوڠ كچمسن دان
كامءنس ياءن ِبڬ ڤندودوق ڤلسطي .مان ۲اهيل قريه يڠ ايڠي مندرما ،بوليه مڽرهكن
سومبڠن اندا ك اتبوڠ خاص يڠ دسدَّيكن اوليه ڤهيق مسجد دان سوراو ديري ْجعة
د سلوروه نڬري ڤياق سليواتڽ-ليواتڽ ڤد هاري ثالث  25يم .2021
كمي :مندعاءكن كسالمنت دان كسجهرتاءن ساودارا ۲كيت د بويم ڤلسطيَّ .ي للا!
س باڬاميان اڠاكو ڤرنه مڠهانرت بوروڠَ ۲ا َِب ّب ْيل مڠهنچوركن تنرتا برڬاجه مرشكي ،مك
اكيم مموهون كڤد مو َّي للا ،تورونكنهل بنتوان اكيل اين كڤد مهبا ۲مو يڠ سدڠ دظالمي
د ڤلسطي; كڤد مو اكيم ڤوهونكن سبرس-برس ڤرليندوڠن ك اتس مسجد ا ألقىص.
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للا ّ ْيل َولَ ُ ُْك ِّبلْ ُق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّمي َون َف َع ّ ِْن َوا ََّي ُ ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال ََّي ّت َو دّاَّل ْك ّر الْ َح ّك ْ ّمي َوتَ َقبَ َل
َِب َركَ ُ
للا الْ َع ّظ ْ َمي ّ ْيل َولَ ُ ُْك
الس ّم ْي ُع الْ َع ّل ْ ُميَ .أ ُقِ ْو ُل قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّف ُر َ
ّم ّ د ِْ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 ْزح َيا ّء ّم ْهنُ ْم َو ْ َال ْم َو ّات فَ ْاس َت ْغ ّف ُر ْو ُه
ان َ ُه ه َُو الْ َغ ُف ْو ُر َالر ّزح ْ ُمي.
ِ
Khutbah Kedua

َالْ َح ْمدُ ّللَ 5و َك َفىَ ،و ُأ َص ّ د ْيل َو ُأ َس ّ د ُّل عَ ََل َس ّ دي ّ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 أأ َن َس ديّدَ َنَ ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه
للا َو ْحدَ ُه َال َ ّ
الْ َوفَاَ ،أ ْشهَدُ َأ ْن َال ّا َ ََل االَ ُ
َصا ّب ّه َو َس ّ د ّْل ت َ ْس ّل ْي ًما ّك ًْ
َو َر ُس ْو َُلُ .الل ُه َم َص ّ دل عَ ََلِ َس ّ دي ّدَنَ ُم َح َمدَ 6وعَ ََل َا ّ َّل َو َأ ْ َ
ثيا َأ َما ب َ ْعدُ ،
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 كيت تتڤ برڤڬڠ كڤد عقيدة اسالمية برترسكن اهيل
س نة وامجلاعة ،يڠ منجادي وارينث رسول للاﷺَ ،صابت دان اتبعي ،هيڠڬ ك هاري
اين .جاڬاَل هوبوڠن دڠن للا دان سسام ماءنيس .معموركنهل رومه ۲للا دڠن
اس تقامة مڠرجاكن عباده ،تر أأواتماڽ صالة فرض برجامعه.
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
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اللَهُ َم َص ّ دل 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 ّ ّهن ْم َو َأ ّل د ْف ب َ ْ َي ُقلُ ْوِبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ْيف ُقلُ ْوِبّ ّ ُم ْااليْ َم َان
ِ
َوالْ ّح ْمكَ َةَ ،وثَ ّب د ْهتُ ْم عَ ََل ّم َ ّةل َر ُس ْو ّل للاﷺ.
5

Memuji Allah
Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
7 Pesan Taqwa
8 Ayat Al-Quran
9 Doa Untuk Kaum Muslimin
6

7
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وصا ّ ْيف فَلَ ْس ّطي،
اللَهُ َم َأ ّع َا ْاالسالم َوالْ ُم ْس ّل ّم ْ َي .اللَهُ َم ان ُ ّ
ُْص ْاال ْس َالم َوالْ ُم ْس ّل ّم ْ َي ُخ ُص ً
ك َم َاكن َو ّ ْيف ُ ّ د
ويف ُ ّ د
وصا َۏ ُير ْوس ال ُك ُوروَنَ ،
ك َز َمان .اللَهُ َم ادفَ ْع َعندا ال َب َالءَ ،و َالو َِبء ،خ ُُص ً
َوالغ ََالءَ ،وا ّمل َحنَ ،وال ّف َنتَ ،ما َظه ََر ّم ْهنَا َ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 كفقين يڠ
برڤنجڠنَّ .ي للا ،بريهل اكيم كباءيقن رسات كربكنت ددنيا دان د أأخية .ڤلهياراَل اكيم درڤد
س يقسا دان عذا اڤ نراك.
َّي للا ،کورنياکنهل توفيق دان هداُّيمو أكتس راج اكيم ،دويل يڠ هما موليا ڤدوک رسي
سلطان ڤياق دار الرضوان ،سلطان نارين معا الين شاه ابن املرزحوم سلطان أأزلن
حمب الين شاه املغفور َل ،دان راج ڤرمايسوري ڤياق دار الرضوان توانکو زارا سالمي
رسات قرابة دراج دان سلوروه رعيت جالت.
َربَنَا أ ّتنَا ّيف اله نْ َيا َزح َس نَ ًة َو ّيف ْال ّخ َر ّة َزح َس نَ ًة َو ّقنَا عَ َذا َ النَ ّار.
فَ َيا ّع َبا َد ّ
للا ،ﱡﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
للا الْ َع ّظ ْ َمي 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 ّاد ُ ُْْ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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