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

" چڬَ هحاهرنٕ ،إًَق هسڠسارإءن

"

28 Mei 2021 / 16 Syawal 1442

ُش ِور َأهْ ُف ِس يَا َو ِم ْن َس ُِ ّئَ ِ
ات
إ َّٕن إًْ َح ْمدَ ِ َّ ِلِلَْ َ 1ن َمدُ ٍُ َوو َ ْس َخ ِؾَ ُي َُ َوو َ ْس َخ ْغ ِف ُر ٍَُ ،وه َ ُؾو ُذ ِِب ِهلل ِم ْن ُ ُ
هللا
هللا فَ ََل ُم ِض َّي ََلَُ ،و َم ْن ًُ ْض َِ ْ ُل فَ ََل َُا ِد َي ََلَ ،أ ْشَِدُ َأ ْن ل ٓ إ َ ََل إ َّّل ُ
ٔأ ْ َْعا ًِيَاَ ،م ْن َيَ ْ ِد ٍِ ُ
ّ ّ
ُشًْ َم ََلَُ ،و َأ ْشَِدُ َأ َّن ُم َح َّمدً إ َؼ ْحدُ ٍُ َو َر ُس ْو َُلُ .إٌَ َّ ُِ َّم َص ِ ّي َو َس ِ ّ ْل ؽَ َل َس ِ َّ ِدنَ
َو ْحدَ ٍُ َّل َ ِ
ُم َح َّم ٍدَ 2وؽَ َل أ ِ َِل َو َأ ْ َ
ْصا ِت َِ وإًخَّا ِت ِؾ ْ َي ًَُِم ِ ِٕب ْح َس ٍان إ َل ً َ ْو ِم إدلّ ٍنَ .أ َّما ت َ ْؾدُ  ،فَ َِا ِؼ َحا َد هللا!
ِ ََْ َ ْ ّ
ُ
هللاُ 3أ ْو ِص َْ ُ ُْك َو إ ََّّٕي َي ِت َخ ْل َوى هللا فلد ف َاز إً ُمخَّل ْو َن .كال هللا ثؾال:
إث َّ ُل ْوإ َ

( سورة إًشورى إَّيت )31-33

4

س َدڠ مجؾة ًڠ درمحيت هللا،
سام 2هَت ثَڠىذىن نخلوإءن وحرضة هللا lدڠن مَلسانهن سڬاّل ڤرًًهتڽ
دإن مٌجاءويه سڬاّل ّلرڠڽن .جرڤڬڠ حڬوُل هَت نڤد ٔأڬام هللا دڠن مٌجاڬ دإن
ممَهيارإ ُوتوڠن هَت س حاڬاي مهحاڽ دإن ُوتوڠن سسام ٕإوسان .مودٍ-مودُن هَت
مٌدإڤت نربننت دإن هرًضاءن إًِٕيي ددهَا دإن د ٔأخرية.
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ٕإسَلم مڠيجورهن ماءويس مٌجاڬ هسَلمنت دإن مڠََق درڤد تيچان ،مٌوروت
ًڠ حراكهدوڠ دإمل ملاصد إًشًؾةَّ ،يءًت ثڠڬوڠجوإب ممَهيارإ ڽاوإُ ،رات ،دإن
نخوروىن .جرمسڤٌا مسحوحن ُاري ٔأڠڬوات تومدا سدُ ِهَا ،مٌرب ڤد ُاري إٍن إهن
ممحَچارإهن خطحة جراتجوق " :چڬَ هحاهرنٕ ،إًَق هسڠسارإءن".
س َدڠ مجؾة ًڠ درمحيت هللا،
إوڠىڤن "إڤي سامس نچَي مٌجادي اكون ،إڤاتََل ثرس مٌجادي ّلون" ممربي
مؾىن هباوإ إڤي توهن سِاج ممربي مٌفؾت نڤد ماءويس ،ثخاڤي إڤي جوڬ توًََ
مٌچخوسىن تيچان سىريإڽ ثَدق حراكول .حلِلة إٍن دْصىن ،جرًيدسىن رٍىود
جاتنت تومدا دإن ڤڽَلمت مَُس َا .ڤد اتُون  ،2323جاتنت تومدا دإن ڤڽَلمت
مرٍىودهن مهڤري  121رًحو ڤڠڬَِن نچمسن ،مََخذىن مهڤري  31رًحو ڤڠڬَِن
هحاهرن دإن ًحََ  11رًحو ڤڠڬَِن مڽَلمت ،مٌَڠىت إمن ڤرإثوس جرتيدًڠ إڠم
ڤڠڬَِن نچمسن اتُون  .2312هحاهرن ثل مڠؾاكدخىن هروڬي ُرات تيدإ جرهََلي
جرتَََون رًڠڬِت ،دمسڤِڠ نچدرإءن دإن نامثي .ڤد اتُون  ،2312جرّلهو 121
نُس نامثي دإن ڤد اتُون  ،2323جرّلهو  111نُس نامثي ؽاكدة هحاهرن.
هللاlجرفرمان مرنويس سورة إًش َورى ،إَّيت :31-33

ملصودڽ :دإن إڤ جوإ ًڠ مٌميڤا اكمو دري سسوإثو هسوسِن (إاتو ِبّل تيچان)،
مم إي إدإَل دسخدىن إڤ ًڠ اكمو ّلهوهن (درڤد ڤرتوإحنً 2ڠ ساَل دإن جردوسا)،
دإن (دإمل ڤد إًت) هللا ممؾافىن س هباڬي ثرس درڤد دوسا 2اكمو .دإن اكمو ثَدق
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إهن دإڤت مَمِىن هوإس هللا (درڤد مٌميڤاهن اكمو دڠن ِبّل تيچان ،والاوڤون اكمو
مان سِاج) دموك تويم (إاتو دّلڠَت); دإن اكمو جوڬ ثَدق إهن
مَلرٍىن دٍري ِد َ
جرإوًََ سس َاڤا ڤون ًڠ ّلءٍن دري هللا س حاڬاي ڤََيدوڠ إاتو ڤمربي ڤرثوًوڠن.
إًلرءإن ممڤرإًڠخىن هباوإ سدِاڤ هباي ًڠ دإثڠ مڠيچم ،جرثوجوإن ممربي هسدرن
نڤد ماءويس .سوإجڽب ماءويس ًڠ دحميڤا هباي ،مرهوڠىن هساًِڽن دإن ممرًلسا دٍري
س يدٍري ،مٌََيت دوسا دإن ٔكًڤاءن ًڠ موڠىي مٌجادي ڤوچنا مٌچخوسىن سسوإثو
تيچان .سَيجوحڽ ماءويس دسارىىن إوهخوق جرثوتة نڤد هللا lرسات مڠاجيس
سدِاڤ هسوًَنت دڠن ڤٌوٍ نخََ ِخ َ ْي ،نربإ ِه َ ْي دإن وصربن.
سڬاّل ًڠ جرّلهو مروڤاهن نخًذوإن دإن ثلدٍر ٕإًِيي .نمون جڬِخو ،سدِاڤ ًڠ
جرّلهو إًت ،إد سخةُ -م َسخَة ًڠ مٌجادي ڤوچناڽ .هللا lثل ممربٍىن ڤَِهين نڤد
ماءويس إڬر جرإخذَار إوهخوق مٌدإڤذىن سسوإثو هحاءًلن إاتو مڠََق سسوإثو
هحوروكن .جم جرّلهو سسوإثو تيچان هحاهرن ،سودٍ ڤس يت إد سخةُ -م َسخَة ًڠ
مٌجادي ڤوچناڽ .س حاڬاي خََفَ هللا ًڠ جرثڠڬوڠجوإب ممَهيارإ هسَلمنت دإن
هسجِتإءن دموك تويم إٍن ،هَت وإجة جرإوسِا مڠََلىن ڤوچنا 2تيچان سوڤاَّي
ثَدق مٌدإثڠىن ماّلڤذاك نڤد هَت .جاڠيل مڠؾمَىن س َىڤ ُاڽ جررسٍ نڤد هللا
ثيڤا هَت مَلهوهن س حارڠ إوسِا مڠَِيدرهن جرّلهوڽ سسوإثو تيچانَ .س َِّدُ ن َأوَس جن
ِمال aثل مروإًخىن س حوإٍ حدًر:
كَا َل َر ُج ٌيََّ :ي َر ُسو َل ِ
ّك؟ كَا َلِ :إ ْؼ ِلََِْا َوث َ َو َّ ْ
ّك أَ ْو ُأ ْط َِ ُلَِا َو َأث َ َو َّ ُ
هللاَ ،أ ْؼ ِلََُِا َو َأث َ َو َّ ُ
ّك.
ملصودڽ :سبٔورڠ ًَليك جراتڽ" :وإُاي رسول هللا ،إدإنَ إهو (ڤرًو) مٌَ ْم َح ْت (إوهخا)
دإن جرث ََو َّك ،إاتو إهو ِتَارهن (إوهخا حرس حوت) دإن جرثوّك؟" جڬِيدإ مٌجوإب" :متحخل
(روإًة إًتمذي )2111
إي دإن جرث ََو َّك َل".
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س َدڠ مجؾة ًڠ داكس هييي هللا،
صفة چوإي مروڤاهن ڤوچنا إواتم ًڠ مڽححىن جرّلهوڽ هحاهرن; إهخارإ صفة چوإي ًڠ
ُاب سڤريت مٌچُسًََ ،ي ،إڤي دإڤور دإن إڤي
جرّلهو إَّيَل ڤڠڬونءن سومرب َ
روهوق ،ڤرماءًنن توڠا إڤي دإن مرچون; مڠڬونهن ڤرإًنت إًََىتًم ،حرإواتم
مڠڬونهن ڤرإًنت إًََىتًم ًڠ إوسڠ دإن روسق ،ڤٌدإوإٍَ ْن دإن ڤڽامدوڠن ڤٌدإوإٍن
إًََىتًم دّلهوهن س يدٍري ًڠ ثَدق مڠَىوت ِڤِاوإٍَ ْن ،رسات نخريٌسن ڬس مماسق.
هَت وإجة مڠمحَي ڤڠاجرن درڤد تيچان ًڠ ثل حرجادي سوڤاَّي ثَدق جرإوًڠ ّلڬي.
س َدڠ مجؾة ًڠ درمحيت هللا،
مسڤٌا مسحوحن ُاري إڠڬوات تومدا سدهَا ،مٌرب مڽرو ڤارإ جامؽَ دإن سَوروٍ
رؼَت نڤد ڤراكرإ 2جرإٍىوت:
ڤراتم :ممسدِىن ڤامسڠن ڤرإًنت دإن ڤٌدإوإٍن إًََىتًم ثَدق دّلهوهن سچارإ
جرس يدٍرٍَ ْن ثيڤا مٌدإڤت خدمت ڤاهر دإمل تَدڠ جراكءًنت.
ندوإ :ڤامسڠن جرويج إاتو ڬرًي دثَڠىڤ دإن ڤِيخو ،ثَدق مٌجادي ڤرڠىڤ موت
إڤاتََل جرّلهو هحاهرن.
نخَڬ :دهصَحخىن ڤامسڠن إًت ڤڠسن إسڤ دإمل ِبڠوىن ڤجاتت ،إرسإما دإن
ندَّيمن.
ٔكمڤت :دسدَّيهن إًت ڤامدم إڤي دإمل ِبڠوىن ،حرإواتم دإمل اكوسن مماسق.
لكامي :إڠڬوات مشارهت ڤرًو ممحًذو مڠاويس ڤِيل تومدا سوڤاَّي حرڤَهيارإ ِبءًق ،ثَدق
دحميحوس ثومدوُن ،ثَدق دروسلىن هرإن ڤرتوإحن ۏهدإًُسمى( )vandalismeإاتو
ّلهو موس يَ ،ثَدق دُاًڠ دڠن نيدرإءن حرإواتم ڤد مامل ُاري ،إڬر ڤِيل تومدا دإڤت
جرفوڠيس تََل دڤرًوهن.
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ٔكمن :جاوثيىوإس مسجد دإن سورإو ،جڬِخو جوڬ ڤڠيدإيل ڤوست حتفِظ ،مڠادإهن
ڤروڬرم جراكّل ،مٌجمڤوت وإهَي جاتنت تومدا دإن ڤڽَلمت إوهخوق مڽمڤاٍىن چرإمَ
دإن ّلحهين مڠياءي ڤٌچڬِن هحاهرن نڤد إُيل 2كرًَ.
نخوجوٍ :ثَدق ممحوإت ڤڠڬَِن ڤَسو ًڠ إهن مٌَ ْمهبَ ىن تنب ثوڬس جاتنت تومدا دإن
ڤڽَلمت.
س َدڠ مجؾة ًڠ داكس هييي هللا،
ثوڬس رسات إوسِا ممحًذو دإن مڽَلمذىن مڠسا ًڠ مڠاملي مصَحة سڤريت هحاهرن،
نامًڠن ،ملس ،تيجري دإن س حاڬاٍڽ إَّيَل ثوڬس دإن إوسِا حرڤويج .رؼَت وإجة
مڠِرڬاءي دإن جرحرميا اكس ََ نڤد إڠڬوات ڤاسوكن 2ڤڽَلمت .مسوڬ جاس تليت دإن
خدمت مورين ڤارإ إڠڬوات ڤڽَلمت ،حرإواتماڽ إڠڬوات جاتنت تومدا دإن ڤڽَلمت
مَلسانهن فرض ِنفاً ََ دحرميا س حاڬاي ْعي مؾروف ًڠ دهورهَاهن ٕإًِيي دڠن ڬيجرن
نربننت سامس ددهَا ،دٍميڤِيي رمحة هسَُساءن نخَم دؽامل جَ ْر َزخ دإن دجرحىن حميحڠن
ْعي نخَم دڤادڠ َم ْح َش.
نڤد هللا lدڤوُوىىن دهورهَاهن سخرس-ثرس ڬيجرن نڤد إڠڬوات 2تومدا ًڠ
ثل حركرِبن سامس مٌجاًيىن ثوڬس ،مسوڬ دثَڠڬِىن ملام مرًم س َط َرف دڠن
ڬيجرن ًڠ دهورهَاهن نڤد إورڠً 2ڠ ڬوڬور شَِد دإمل مِدن ڤرجوإڠن.
هللا ِ ْيل َوًَ ُ ُْك ِِبًْ ُل ْر َء ِإن إًْ َؾ ِغ ْ ِْي َوه َف َؾ ِ ِْن َوإ ََّّي ُ ُْك ِت َما ِف ِْ َِ ِم َن ْإل ٓ ََّي ِت َو ِّإل ْن ِر إًْ َح ِى ْ ِْي َوثَ َلدَّ َي
َِب َركَ ُ
هللا إًْ َؾ ِغ ْ َْي ِ ْيل َوًَ ُ ُْك
إًس ِم َْ ُػ إًْ َؾ َِ ْ ُْيَ .أ ُكّ ْو ُل كَ ْو ِ ْيل ُ ََذإ َو َأ ْس َخ ْغ ِف ُر َ
ِم ِ ّ ِْن َو ِمٌْ ُ ُْك ِث ََل َوثَ َُ ّإه َّ َُ ُ َُو َّ
ات َوإًْ ُم ْؤ ِم ٌِ ْ َي َوإًْ ُم ْؤ ِمٌَ ِ
َو ًِ َسائِ ِر إًْ ُم ْس َِ ِم ْ َي َوإًْ ُم ْس َِ َم ِ
ات ْ َإل ْح َِا ِء ِم ْْنُ ْم َو ْ َإل ْم َو ِإت فَ ْاس َخ ْغ ِف ُر ْو ٍُ
إه َّ َُ ُ َُو إًْ َغ ُف ْو ُر َّإًر ِح ْ ُْي.
ّ
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Khutbah Kedua
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َو ِم ْي َء َما ِشئْ َت ِم ْن َ
ُشًْ َم َ َُل َو َأ ْشَِدُ ٔأ َّن
هللا َو ْحدَ ٍُ َّل َ ِ
َش ٍء ت َ ْؾدُ َ .و َأ ْشَِدُ َأ ْن َّل ِإ َ ََل إّلَّ ُ
ْ
ّ
ٍ6
َ
ِ
ِ
ّ
َ
ِ
ِ
َس َِّدَ نَ ُم َح َّمدً إ َؼ ْحدُ ٍُ َو َر ُس ْو َُلُ .إٌََُِّ َّم َص ِ ّي ؽَ َل َس ِ َّ ِدنَ ُم َح َّمد َوؽَل أَل َو ْ
ْص ِحَ َو َس ْلَ .أ َّما
1
ت َ ْؾدُ  ،فَ َِا ِؼ َحا َد ِ
إًصا ِد ِك ْ َي.
هللا! ِإث َّ ُل ْوإ َ
هللا َو ُن ْوه ُْوإ َم َػ َّ
كوم مسَمي ًڠ درمحيت هللا،
مٌرب مڽرو ڤارإ جامؽَ إݢر هَت إس خلامَ جرڤڬڠ نڤد ؼلِدة ٕإسَلمِة جرحرسىن إُيل
إًس ية وإمجلاؽةً ،ڠ مٌجادي وإرًنث رسول هللاﷺْ ،صاتة دإن اتتؾيَُ ،ڠڬ وِاري إٍن.
جاڬاَل ُوتوڠن دڠن هللا دإن سسام خمَوق .ؼامرُکٌل رومَ 2هللا دڠن حروس مرنوس
مڠرجاهن ؼحادة دإن صَلة فرض سچارإ جرجامؽَ.
ون ؽَ َل إًيَّ ِ ِ ّب ًبَٔيَا َّ ِإل ٍَن َءإ َمٌُ ْوإ َصَ ْوإ ؽَََ َْ َِ َو َس َِ ّ ُم ْوإ ج َ ْس َِ َْ ًما
إ َّٕن َ
هللا َو َم ََلئِ َىذَ َُ ً ُ َصَ َ
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إٌََُِّ َّم َص ِ ّي ؽَ َل ُم َح َّم ٍد َوؽَ َل أ ِل ُم َح َّم ٍد َ ََك َصَ َّ َْ َت ؽَ َل إ ْج َرإ ُِ ْ َْي َوؽَ َل أ ِل إ ْج َرإ ُِ ْ َْي َو َِب ِركْ ؽَ َل
ّ
ّ
ُم َح َّم ٍد َوؽَ َل أ ِل ُم َح َّم ٍد َ ََك َِب َر ْن َت ؽَ َل إ ْج َرإ ُِ ْ َْي َوؽَ َل أ ِل إ ْج َرإ ُِ ْ َْي ِ ْف إًْ َؾاًَ ِم ْ َي إه ََّم َ ِمح َْ ٌد
ّ
ّ
ّ
َم ِج َْ ٌد.
ات َوإًْ ُم ْؤ ِم ٌِ ْ َي وإًْ ُم ْؤ ِمٌَ ِ
إٌََُِّ َّم إ ْغ ِف ْر ٌَِْ ُم ْس َِ ِم ْ َي َوإًْ ُم ْس َِ َم ِ
اتَ ،2و َأ ْص َِ ْح َذ َإت تَُْْنِ ِ ْم َو َأ ًِ ّ ْف ت َ ْ َي
كَُُ ْوهبِ ِ ْم َوإ ْج َؾ ْي ِ ْف كَُُ ْوهبِ ِ ُم ْإّلًْ َم َان َوإًْ ِح ْْكَ َةَ ،وزَ ِخ ّ ْهتُ ْم ؽَ َل ِم َّ َِّل َر ُس ْو ِل هللاﷺ.
ّ
وصا َۏ ٍُر ْو َس إً ُى ُورونَ َ ،وإًغ َََل َءَ ،وإ ِمل َح َنَ ،وإً ِف َ َنتَ ،ما
إٌََُِّ َّم إ ْدفَ ْػ َؼيَّا إً َح ََل َءَ ،و َإًو َِب َء ،خ ُُص ً
َعِ ََر ِم ْْنَا َو َما ت َ َط َنَ ،ؼن ت َ َ َِلنَ ُ ََذإ خ ََّاص ًةَ ،و َؼن َسائِ ِر ت ُ ْ ََل ٍإن ؽَا َّم ًة.
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َّي هللا ،جرنخَل مهحا 2مو ًڠ مَلسانهن ثوهخوحن زاكة دإن مڠِوًورهن وكف ،هورهَاءي
مرًم رزيق ًڠ جرًَڤت ڬيدإ ،رسات سوچِىٌل ُرات دإن جِوإ مرًم .جاءوُىٌل ڬوًوڠن
فلرإء دإن مساني درڤد وىفورن ،رسات ًَيدوڠَل مرًم درڤد نفلرين ًڠ جرڤٌجڠن.
َّي هللا ،جرًل اكيم هحاءًلن رسات نربننت ددهَا دإن د ٔأخرية .ڤَهيارإَل اكيم درڤد س َلسا دإن
ؽذإب إڤي ىرإك.
َّي هللا ،کورهَاکيل ثوفِق دإن ُدإَيمو ٔكجس رإج اكيم ،دويل ًڠ هما موًَا ڤدوک رسي
سَطان ڤريإق دإر إًرضوإن ،سَطان ىزرٍن مؾز إدلٍن شاٍ إجن إملرحوم سَطان ٔأزًن
حمة إدلٍن شاٍ إملغفور َل ،دإن رإج ڤرماٌسوري ڤريإق دإر إًرضوإن ثوإىکو زإرإ ساًْي
رسات كرإتة درإج دإن سَوروٍ رؼَت جَلت.
َرتَّيَا أ ٓ ِثيَا ِف إدلهْ ََا َح َس يَ ًة َو ِف ْإل ٓ ِخ َر ِة َح َس يَ ًة َو ِكٌَا ؽَ َذ َإب إًيَّا ِر.
فَ َِا ِؼ َحا َد ِ
هللا ًَبِ ُم ُر ِِبً َؾ ْد ِل َوإ ّٕل ْح َس ِان َوٕإًْ َخا ِء ِذ ْي إً ُل ْر َب َوٍَ ْْنَيى َؼ ِن إً َف ْحشَ ا ِء َوإمل ُ ْي َى ِر
هللا ،إ َّٕن َ
هللا إًْ َؾ ِغ ْ َْي ً َ ْذ ُن ْرُ ُْك َو ْإش ُى ُر ْو ٍُ ؽَ َل ِه َؾ ِم َِ ٍَ ِزد ُ ُْْك َو ْإسبًَُ ْو ٍُ
َوإًْ َح ْغ ِيِ َ ً ،ؾ ُغ ُ ُْك ًَ َؾَ َّ ُ ُْك ث ََذنَّ ُر ْو َن .فَ ْاذ ُن ُر ْوإ َ
ِم ْن فَضْ ِ ِل ً ُ ْؾ ِط ُ ُْك َو َ ِل ْن ُر ِ
هللا ً َ ْؾ َ ُل َما ث َْصيَ ُؾ ْو َن.
هللا َأ ْن َ ُربَ ،و ُ
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