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

"جوم مكبايل برجامعه دمسجد"
 18ذوالقعدة  10 / 1441جوالي 2020

الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِل 1ال َقائّل،
ﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒ 2

َيْ َك َ ُلَ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن َس يّدَ نَ ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُلُ،
الِل َو ْحدَ ُه َال َ ّ
َأ ْشهَدُ َأ ْن َال ّا ٰ َل ا َال َ ُ
َالل َ ُه َم َص ّل َو َس ّ ّْل ّ َو ََب ّركْ عَ َىل َس ّي ّدنَ ُم َح َمدَ 3وعَ َىل أ ّ ّل َو َا َْ
ْصا ّب ّه َوالتَا ّب ّع َي ل َهُ ْم َّب ْح َسان اََ
َ َ ْ َّ ْ ُ ّ
ي َ ْو ّم ّال ْي ّنَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد َ ّ
الِل 4أ ّ
ون.
الِل! ّات َ ُقو ْا َ َ
وص ْي ُك َوا َاي َي ّب َت ْق َوى هللا ،فقد ف َاز ال ُمتَق َ
س يدڠ جامعه يڠ درمحيت هللا،
ماريهل كيت تيڠكتكن كتقواءن كڤد هللا س بحانه وتعاَ دڠن منطاعيت سڬاال
سوروهن دان ڤرينهتڽ رسات منجاءويه سڬاال الرڠڽن .موده-مودهن كيت منجادي اورڠ
يڠ برتقوى ددنيا ،دان لكق د أأخرية کيت برجاي مماسويق َݢ هللا س بحانه وتعاَ .منرب
هاري اين اکن ممبيچاراکن خطبه براتجوق " :جوم مكبايل برجامعه دمسجد".
ڤارا تتامو هللا يڠ داكس هيي ،
سوده س بولن مسجد دان سوراو دبوك س تهل برباڤ بولن دتوتوڤ كڤد جامعه
عوام .مك ماريهل كيت مڠمبيل ڤلواڠ اين ،اونتوق سام ۲حاضري مكسجد َبݢ منونيكن
صالة فرض برجامعه ،كتيك صالة مجعة ماس يه بلوم داڤت دحاضريي سڤنوهڽ.
مموجي هللا

اايت القرءان

صلوات كأتس نيب حممدﷺ
ڤسن تقوى

1

1
2
3
4

”Khutbah Jumaat 10 Julai 2020 : “JOM KEMBALI BERJEMAAH DI MASJID
][Jabatan Agama Islam Perak

صالة برجامعه مروڤاكن ساتو تونتوتن دان كواجيڤن كڤد اومت اسالم .سالڬ
تيدق ممڤوڽاءي كعذورن ،مك لقسانكنهل صالة برجامعه دمسجد دان سوراو .سڤرتامين
يڠ دڤرينهتكن اوليه هللا س بحانه وتعاَ دامل سورة البقرة اايت : 43
ﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒ

مقصودڽ  :دان ديريكنهل مسهبيڠ ،تونيكنهل زاكة دان ركوع ل برسات اورڠ ۲يڠ ركوع.
ڤارا جامعه يڠ درمحيت هللا،
سسوڠڬوهڽ صالة برجامعه مڠاندوڠ َبڽق لكبهين دان فضيةل .ستياڤ مسّل يڠ
منونيكن صالة برجامعه دجنجيكن ڤهاال يڠ برليڤت اكيل ڬندا اوليه هللا س بحانه وتعاَ
بربنديڠ صالة سچارا برس نديرين .اين دجلسكن اوليه رسول هللاﷺ ماللوءي حديڽث
يڠ دروايتكن درڤد س يدن عبد هللا بن معر ريض هللا عهنام هباوا نيبﷺ برس بدا :
ضل ِمن صالَ ِة الج َف ِذ بِسب ٍع و ِ
اع ِ
ِ
َ
ين َد َر َجة
ر
ش
ع
ف
أ
ة
ج
ج
َ
صالَة ا جْلَ َم َ
ج َ
َ
َج َ
َ

مقصودڽ  :صالة برجامعه لبيه افضل درڤد صالة سچارا برس نديرين دڠن دوا ڤولوه
(رواية مسّل )650
توجوه درجت.
حاضريين يڠ داكس هيي هللا ساكلي،
امحلد هلل ،كسدرن اونتوق صالة برجامعه دمسجد دلهيت سامكي َبءيق .نمون
اي ڤرلو دڤرتيڠكتكن الڬ سوڤاي لبيه راماي يڠ حاضري مڠعامرهكن مسجد .درڤد
س يدن ابو سعيد اخلدري ريض هللا عنه هباوا رسول هللا ﷺ برس بدا :
الرجل ي جعتَاد الجمس ِج َد فَا جش َهدوا لَه ِِب جِْلميَ ِ
ان ...
إِ َذا َرأَيج تم َّ َ َ
َج

مقصودڽ  :بيال اكمو ساكلي ملهيت سس أأورڠ يڠ س نتياس ڤرڬ مكسجد مك
(رواية الرتمذي )3093
سقس يكنهل هباوا دي ادال اورڠ يڠ براميان.
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ڤارا جامعه يڠ درمحيت هللا،
س باݢاي كس ميڤولن ،س تهل بربولن-بولن مسجد دان سوراو دالرڠ اونتوق
دكوجنوڠ مالءينكن اورڠ ترتنتو ،كيين مسجد دان سوراو سوده دبوك لبيه سديكيت
تر أأواتم وقتو ۲صالة فرض .ڤهيق بركواس سوده ممربي كبنرن اونتوق كيت مكبايل برجامعه
دڠن َط مماتويه  SOPيڠ دتتڤكن سڤريت وضوء درومه دان ممباوا جساده س نديري.
ربوت ل ڤلواڠ اين كران منڤقڽ رات ۲مسجد دان سوراو ماس يه ممڤوڽاءي َبڽق
رواڠ كوسوڠ والاوڤون سوده دتتڤكن صف مڠيكوت ڤنجارقن سوس يال .دمانكه
كريندوان كيت كڤد مسجد دان سوراو سڤريت يڠ راماي الءوڠكن كتيك مسجد دان
سوراو دتوتوڤ مسنتارا س بلوم اين .جوم! مكبايل برجامعه دمسجد.
هللا ّ ْيل َولَ ُ ْك َّبلْ ُق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّْي َون َف َع ّ ْين َوا َاي ُ ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال آ َاي ّت َو ّال ْك ّر الْ َح ّك ْ ّْي َوتَ َقبَ َل
ََب َركَ ُ
هللا الْ َع ّظ ْ َْي ّ ْيل َولَ ُ ْك
الس ّم ْي ُع الْ َع ّل ْ ُْيَ .أ ُق ّ ْو ُل قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّف ُر َ
ّم ّ ْين َ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 ْ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 ّح ْ ُْي.
ّ
خطبه كدوا
َيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ
هللا َو ْحدَ ُه َال َ ّ
الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلّ 5الي َأ َم َرنَ َّب ْال ْح َسانَ .أ ْشهَدُ َأن لآ ا َ َل ا َال ُ
َأ َن َس يّدَ نَ َون َ ّبيَنَا ُم َح َمدً ا َع ْب ّدُ ُه َو َر ُس ْو ُلُ .اللَهُ َم َص ّلّ َو َ ّس ّ ّْل َو ََب ّركْ عَ َىل َس ّي ّدنَ ُم َح َمدَ 6وعَىلَ
ْصا ّب ّه َأ ْ َمج ّع ْ َيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
أ ّ ّل َو َأ ْ َ
الصا ّد ّق ْ َي.
هللا! ّات َ ُق ْوا َ
هللاَ 7و ُك ْون ُْوا َم َع َ
مموجي هللا

صلوات کأتس نيب حممد ﷺ
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قوم مسلمي يڠ درمحيت هللا،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اڬر برڤݢڠ تݢوه كڤد عقيدة اسالمية اهيل الس نة وامجلاعة،
وارينث رسول هللا ﷺْ ،صابت دان اتبعي ،هيڠڬ كڤد كيت هاري اين .منرب توروت
برڤسن ،جاݢال هوبوڠن َبءيق كيت دڠن هللا دان سسام ماءنيس .معمورکنهل رومه٢
هللا دڠن اس تقامة مالکوکن عباده ،تراواتماڽ صالة فرض برجامعه.
ديريكنهل صالة كتيك الڤڠ ماهوڤون مسڤيت ،صيحت ااتوڤون ساكيت .والاوڤون
سسيبوق مان كيت بكرجا ،جاڠنهل ساكيل-اكيل كيت تيڠݢلكن صالة .موده-مودهن
كيت منداڤت اكس يه سايڠ دان نءوڠن هللا ،ددنيا دان د أأخرية.
قال هللا تعاَ :
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ

8

الل َ ُه َم َص ّل عَ َىل ُم َح َمد َوعَ َىل أ ّل ُم َح َمد َ ََك َصل َ ْي َت عَ َىل ا ْب َرا ّه ْ َْي َوعَ َىل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َْي َو ََب ّركْ عَ َىل
ََ ْ َ ّ َّ ّ ّ ّ ّ
ْ
َ
ّ
ّ
َ
َ
ْ
مح
ُم َح َمد َوعَ َىل أ ّل ُم َح َمد َك ََب َرك َت عَىل ا ْب َراه ْ َْي َوعَىل أل ا ْب َراه ْ َْي ْف ال َعالم َي ان َك ْيد
ّ
ّ
ّ
َم ّج ْيد.
اتَ 9والْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي والْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
الل َ ُه َم ا ْغ ّف ْر ّللْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
اتَ ،و َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْ ّ ّهن ْم َو َأ ّل ْف ب َ ْ َي
ُقلُ ْوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ْف ُقلُ ْوهبّ ّ ُم ْااليْ َم َان َوالْ ّح ْْكَ َة َوثَ ّب ْهتُ ْم عَ َىل ّم َ ّةل َر ُس ْو ّل هللا ﷺ.
ّ
وصا َۏ ُير ْوس ْال ُك ُورونَ َ ،والْغ ََالءَ ،والْ ّم َح ّنَ ،والْ ّف َ ّنتَ ،ما
الل ُه َم ا ْدفَ ْع َعنَا الْ َب َالءَ ،والْ َو ََبء خ ُُص ً
َظه ََر ّم ْهنَا َو َما ب َ َط َنَ ،ع ْن ب َ َ َّلنَ ه ََذا خ ََاص ًة َو َع ْن بُ ْ ََل َان عَا َم ًة َاي َر َب الْ َعال َ ّم ْ َي.
اايت القرءان

دعاء اونتوق قوم مسلمني
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اي هللا ،اڠاكو ڤلهيارال نݢارا مليس يا درڤد وابق  ،Covid-19اڠاكو جاءوهيهل نݢارا
اكيم درڤد بالء بنچان ،وابق ڤڽاكيت ،هورو-هارا ،فتنة دان خيانة.
اي هللا ،کورنياکنهل 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 املغفور ل ،دان راج ڤرمايسوري ڤرياق دار الرضوان توانکو زارا
سالْي رسات قرابة دراج دان سلوروه رعيت جالت.
َربَنَا أ آ ّتنَا ّف الُّ نْ َيا َح َس نَ ًة َو ّف ْال آ ّخ َر ّة َح َس نَ ًة َو ّقنَا عَ َذ َاب النَ ّار
ّع َبا َد ّ
هللا يَأْ ُم ُر َّبلْ َع ْد ّل َو ْ ّأال ْح َس ّان َوايْ َتا ّء ّذي الْ ُق ْر ََب َويَ ْهنَي َع ّن الْ َف ْحشَ ا ّء َوالْ ُم ْن َك ّر
هللا ،ا َن َ
ّ
َ
ْ
َ
هللا الْ ّ َع ّظ ْ َْي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْك َو ْاش ُك ُر ْو ُه عَ َىل ّن َع ّم ّه يَ ّز ْد ُ ُْك َو ْاسأَل ْو ُهُ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َوالْ َب ْغ ّ ي َ ّع ُظك ل َعلك تَذك ُر ْو َن .فَاذك ُر ْوا َ
ّم ْن فَ ْض ّ ّهل يُ ْع ّط ُ ْك َو َ ّل ْك ُر ّ
هللا ي َ ْع َ ُّل َما ت َْصنَ ُع ْو َن.
هللا َأ ْك َ ُربَ ،و ُ
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