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

"داده :ممباوا ڤتاك كڤد اومة

"
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الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِل 1ال َقائّل:
ﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉ
(Surah Al-Insan ayat 3)2
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للا َو ْحدَ ُه َّل َ ّ
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الل َ ُه َم َص ّل َو َس ْل عَل َس ّيدنَ ُم َح َمد َوعَل أل َوأْصا ّبه والتَا ّبع َي لهُم ِب ْح َسان ال ي َ ْو ّم
ّ َ َ ِْ َ ْ ِ
ُ
للاُ 4أ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا ََّي َي ّب َت ْق َوى للا فقد ف َاز ال ُمتَق ْو َن.
ال.ني َ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد للا! ات َ ُق ْوا َ
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
ماريهل كيت تيڠكتك كتقواءن كحرضت للا ،دڠ ملقسانك ستياڤ ڤرينهتڽ
رسات منجاءويه سݢاّل ّلرڠڽن .موده-موده هيدوڤ كيت دبركيت للا ،ددنيا دان
دأخرية .منرب ڤد هاري ا.ني اك ممبيچاراك خطبه يڠ براتجوق" :داده :ممباوا ڤتاك كڤد
اومة".
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
داده ،لبيه تڤت ڤڽالهݢونءن دان ڤناݢهي داده تهل منجادي ڤوچنا كڤد ڤلباݢاي
مس ئهل; مس ئهل كصيحنت ،مس ئهل سوس يال ،مس ئهل ا.نيكونويم ،دان مس ئهل كسالمنت.
نݢارا ،كراجاءن ،مشاركت ،لكوارݢ دان اورڠ ۲ڤرسأورڠ كيين ترڤقسا منڠݢوڠ
هرݢا يڠ تيڠݢي اونتوق مناڠين مس ئهل ڤناݢهي داده.
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دامل اتهون  ،2020ر.نيكود ڤولييس دراج مليس يا منوجنوقك رساماي
اورڠ ڤناݢيه دتڠكڤ .ڤرڠاكءن يڠ دلكوارك اوليه اݢينيس انيت داده كبڠساءن
منوجنوقك  ،سهيڠݢ اتهون  ،2020لبيه  140ريبو اورڠ ڤناݢيه داده تهل در.نيكودك .
نمون دڤرچاَّيءي ،اڠك س برن ڤناݢيه داده يڠ برلݢر ددامل نݢارا ،لبيه تيڠݢي درڤد
اڠك تڠكڤ دان اڠك يڠ در.نيكودك .
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
دڠ برمتهبڽ بيلڠ ڤناݢيه ،تناݢ كرجا دان بنب كرجا ڤوليس دراج مليس يا ،اݢينيس
انيت داده ،حممكه ،حوسڤيتل ،ڤنجارا دان ڤوست ڤمولهي توروت برمتبه ،ساكليݢو
منيڠكتك ڤربلنجاءن نݢارا .حاصيل نݢارا يڠ سڤاتوتڽ بوليه دݢونك اونتوق ڤربلنجاءن
ممبينا جال راي ،سكول ،ڤوست كصيحنت ،ڤمبياَّيءن ڤڠاجي دان ممبلكك لبيه ِبڽق
مكوده اونتوق رعيت ،ترڤقسا دكورڠك كران س هباݢيڽن ڤرلو دڤرأونتوقك اونتوق
مناڠين مس ئهل يڠ دچتوسك اوليه ڤناݢهي داده.
ڤناݢيه رسات اڠݢوات لكوارݢ ڤناݢيه ،ترڤقسا منڠݢوڠ بنب برت سوس يال دان
كواڠ  .جنايه كچور.ني منيڠكت ،دّلكوك اوليه ڤارا ڤناݢيه يڠ تردسق اونتوق منداڤتك
سومرب كواڠ متهب  ،يڠ دڤرلوك اونتوق ممبيل داده .لبيه مڽدهك دان لبيه مناكوتك ،
كسالمنت اهيل لكوارݢ دان مشاركت سكيرت توروت تراچنم كران برّلكوڽ ڤلباݢاي
ڤربوات تيدق نورمل دان دلوار طبيعي ،عاقبة ڤڠاروه نݢاتيف ڤناݢهي داده .كرونتوه
رومه تڠݢ دان ڤنچرا.ني توروت برّلكو دامل اكلڠ لكوارݢ يڠ سال سأورڠڽ منجادي
ڤناݢيه; انق ،ايسرتي رسات ايبو دان ايه يڠ توا ّلݢي عذور ،تربيار اڤابيال سسأورڠ
داته سام اد س باݢاي ڤڠيدر ااتو ڤناݢيه.
66،238
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س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
ڤناݢيه داده رسيڠ دلهيت دڠ لينسا مات يڠ نݢاتيف ،دڤندڠ س باݢاي ڤنجنايه،
دان رسيڠاكي دڤندڠ رنده رسات دهينا; سدڠك ڤناݢيه داده س برنڽ اَّيل مڠسا; مڠسا
كڤد سيند.نيكيت ( )sindiketڤرنياݢاءن داده يڠ ممبينا كاكَّيءن اتس تيتيس ا.نير مات
ڤندريتاءن ماءنيس يڠ دجاد.نيك مڠسا.
داده تهل منجادي ِبه اورو نياݢ ݢلوبل ( ،)globalاورو نياݢ يڠ برجال
سچارا حرام دامل ڤارسن ݢلڤ; مليبتك راڠاك.ني ڤنامن  ،ڤمبوات  ،ڤڠيدرن دان جوال .
دأڠݢرك اورو نياݢ ڤرنياݢاءن حرام ا.ني برنيالي لبيه تيݢ ريبو بيليون ريڠݢيت
س تاهون ،مڽاماءي ساتو ڤراتو درڤد جومهل لكوارن دامل نݢارا اكرس دنيا.
داات ڤوليس دراج مليس يا منوجنوقك سڤنجڠ اتهون  ،2020لبيه  13ريبو كيلوݢرم
دان مهڤري  18ريبو ليرت ( )literداده تهل درمڤس دِبوه اكتا داده برهباي  .1952دمسڤيڠ
ايت ،لبيه  291ريبو كيلوݢرم دان لبيه  75ريبو ليرت كتوم ،رسات مهڤري امن راتو
كيلوݢرم داده ّلء.ني توروت درمڤس دِبوه اكتا راچون  .1952كسلوروه داده يڠ
.نيرجاي درمڤس سڤنجڠ اتهون  ،2020برنيالي مهڤري  455جوات ريڠݢيت .دامل متڤوه
ما يڠ سام 20 ،بواه معمل ممڤروسيس داده برجاي دكس مليبتك تڠكڤ  71اورڠ
ڤسال .دڤرچاَّيءي كوانتييت داده دان نيالي داده يڠ دأيدرك لبيه ِبڽق دان لبيه تيڠݢي
درڤد رمڤس يڠ برجاي دّلكوك اوليه ڤهيق بركوا .
سڤنجڠ اتهون  ،2020رساماي  6،633اورڠ ڤڠيدر برجاي دبركس .ڤڠيدر داده،
ترأواتماڽ يڠ مڠيدر سچارا كچيل-كچيل ادال جوݢ مڠسا ،منجادي الت ،كڤد
سيند.نيكيت يڠ منجاد.نيك داده س باݢاي ِبه ڤرنياݢاءن اونتوق ممبينا كاكَّيءن.
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راماي ڤڠيدر يڠ دتڠكڤ ،دتودوه دان دبيچاراك دان اڤابيال داثبتك  ،مڠأخريي
حيات مريك داتي ݢنتوڠ .ترداڤت جوݢ ورݢ نݢارا مليس يا ،ترليبت مڠيدر داده
دڤريڠكت انتارابڠسا ،دكنيل س باݢاي لكداي داده ،كتيك ا.ني مريڠكوك دامل ڤنجارا
دبرباڤ بواه نݢارا لوار .اهيل ۲لكوارݢ جوݢ يڠ منڠݢوڠ دريتا – ممندم هيبا سڤنجڠ
حيات ،مسنتارا اتويك )tauke-tauke( ۲داده ،هيدوڤ س باݢاي جواتون دامل ّلءوت
مكيواه .
داده ڤرنه داش هتارك س باݢاي موسوه نومبور ساتو كڤد نݢارا .داده تنڤا ڤڠوسها،
تنڤا سيند.نيكيت ڤرنياݢاءن دان تنڤا رڠاك.ني سيند.نيكيت ڤڠيدرن يڠ برسيس امتتيك
( ،)bersistematikتيدق موڠكي داڤت منجادي موسوه نݢارا .ڤارا ڤنياݢ دان
ڤڠوسها داده ،دان رڠاك.ني سيند.نيكيت ڤڠيدرن داده يڠ برس ،مريك ل س برنڽ ڤتوالڠ
يڠ منچتوسك بݢيتو ِبڽق ڤندريتاءن كڤد انسان ۲يڠ تيدق بردوسا .كران صفة طمع
دان هلوِب مريك اونتوق ممبينا كاكَّيءن ،مريك ترو برأوسها ماهو منيڠكتك جوال
داده ،دان ڤد ستياڤ دتيق ،مريك منچاري ڤناݢيه هبارو اونتوق دجاد.نيك مڠسا.
لبيه مالڠ كڤد نݢارا دان ترأمت مالڠ كڤد ورݢ ،اڤابيال اد اورڠ ۲ڤرسأورڠ ،
دامل ِبدن ۲ڤڠواتكوا ِ ،بدن ۲ڤرأوندڠ دان ِبدن ۲يڠ دأماهنك اونتوق مليندوڠي
ورݢ ،منجادي الكبو ڤندڠ كران سوݢوق واڠ ،مڠعملك صفة ݢونتيڠ دامل ليڤنت،
برسدَّي برسكوڠكول دان بكرجاسام ،برسوِبهت ممبنتو ممودهك كرجا ۲ممڤروسيس،
مڽلودوڤ دان مڠيدر داده .ڤتوالڠ ۲اينيهل يڠ واجب دڤرڠي دان داش هتارك هجاد
اونتوق كيت سام ۲مڠهاڤوسك مريك .س بدا رسول للاﷺ:
َل إيَا َن لِمن َل أَمانَةَ لَه  ،وَل ِ
نن لِ َمن لَ َعه َد لَه
ِ
َ
َ
َ َ
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مقصودڽ :تيدق (مسڤورن) اميان سسأورڠ يڠ تيدق امانه ،دان تيدق (مسڤورن) اݢام
(حديث رواية امام امحد )12567
سسأورڠ يڠ تيدق برڤݢڠ ڤد جنجڽي.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
س بلوم مڠأخريي خطبه ڤراتم ،منرب مڽرو ڤارا جامعه اونتوق سام ۲مڠݢرقك
برباڤ لڠكه برا.نيكوتِ ،بݢي منچݢه مس ئهل ڤڽالهݢونءن داده:
ڤراتم :ممبنتو مڠنل ڤس يت مڠسا داده ڤد ڤريڠكت اول ،دبنتو سݢرا اونتوق داڤت
دراوت س بلوم ترلنجور جاءوه.
كدوا :ممبنتو ڤناݢيه يڠ تهل برجاي دڤولهيك  ،اݢر داڤت مكباي هيدوڤ نورمل دان
دترميا سچارا ڤوس يتيف دان دبر.نيك سوكوڠ اوليه مشاركت دان راك سكرجا.
كتيݢ :مالڤورك كڤد ڤهيق بركوا جك ددمڤيڠي اوليه مان ۲ڤهيق اونتوق مڠمبيل
داده ااتو داتورك منجادي ڤڠيدر.
كمڤت :ايڠتهل كڤد للا ،اكلڠ يڠ تهل دبر.نيك امانه دڠ تڠݢوڠجواب ،تيدق هيلڠ
ڤدوم كران سوݢوق كواڠ ّللو برصفة ڤݢر ( )pegarمماك ڤادي ،برسوِبهت دان
برسكوڠكول دڠ ڤنجنايه ڤرنياݢاءن داده.
لكامي :سام ممبنتو اوسها ڤهيق بركوا اونتوق ممينميومك ( )meminimumkanقدر
ڤناݢيه داده دامل اوسها اونتوق منچاڤاي متالمت صفر داده .حياتيهل فرمان للا دامل
سورة الرعد اَّيت :11
ﲚﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢ
ﲐﲑﲒ ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙ ﲛ
ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ
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مقصودڽِ :بݢي تياڤ ۲سأورڠ اد مالئكة ڤنجاݢاڽ س يليه برݢنيت دري هادڤڽن دان دري
بالكڠڽ ،يڠ مڠاو دان منجاݢاڽ (دري سسواتو هباي) دڠ ڤرينته للا .سسوڠݢوهڽ
للا تيدق مڠوبه اڤ يڠ اد ڤد سسواتو قوم سهيڠݢ مريك مڠوبه اڤ يڠ اد ڤد د.نيري
مريك س ند.نيري .دان اڤابيال للا مڠكهنديق اونتوق منميڤاك كڤد سسواتو قوم بالء بنچان
(دسببك كساله مريك س ند.نيري) ،مك تياد سس ياڤاڤون يڠ داڤت منولق ااتو مناه
اڤ يڠ يڠ دتتڤكڽن ايت ،دان تيدق اد سس ياڤاڤون يڠ داڤت منولوڠ دان مليندوڠي
مريك سالءيڽن.
للا ّ ْي َولَ ُ ُْك ِّبلْ ُق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّْي َون َف َع ّ ْين َوا ََّي ُ ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َ ْال ََّي ّت َو ّال ْك ّر الْ َح ّك ْ ّْي َوتَ َقبَ َل
َِب َركَ ُ
للا الْ َع ّظ ْ َْي ّ ْي َولَ ُ ُْك
الس ّم ْي ُع الْ َع ّل ْ ُْيَ .أقُِ ْو ُل قَ ْو ّ ْي 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 ْْ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.
Khutbah Kedua

َشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن
للا َو ْحدَ ُه َّل َ ّ
الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلْ َ 5محدً ا َك ّث ًريا َ َمَك َأ َم َرَ .أ ْشهَدُ َأن ل ا َ َل ا َّل ُ
ِ ِ
َس يّدَ نَ َون َ ّبيَنَا ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُلُ .الل َ ُه َم َص ّل َو َس ّ ْل َو َِب ّركْ عَ َل َس ّي ّدنَ ُم َح َمدَ 6وعَ َل
ْصا ّب ّه َأ ْ َمج ّع ْ َيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
أ ّ ّل َو َأ ْ َ
الصا ّد ّق ْ َي.
للا! ّات َ ُق ْوا َ
للاَ 7و ُك ْون ُْوا َم َع َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اݢر تتڤ برڤڬڠ كڤد عقيدة اسالمية برترسك اهيل الس نة وامجلاعة،
يڠ منجادي وارينث رسول للاﷺْ ،صابة دان اتبعي ،هيڠڬ كهاري ا.ني  .جاڬال هوبوڠ
دڠ للا دان سسام ماءنيس .معموركنهل رومه ٢للا دڠ اس تقامه مڠرجاك عبادة،
ترأواتماڽ صالة فرض برجامعه.
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ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
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ْص ّب ّه َو َس ّ ْل .اللَهُ َم ا ْغ ّف ْر ّللْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
اللَهُ َم َص ّل عَ َل ُم َح َمد َوعَ َل أ ّ ّل َو َ ْ
ات َوالْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي
والْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
اتَ ،9و َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْْنّ ّ ْم َو َأ ّل ْف ب َ ْ َي قُلُ ْوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ِْف ُقلُ ْوهبّ ّ ُم ْاّليْ َم َان َوالْ ّح ْمكَ َة،
ِ
ُ
وصا َۏ ُ.نير ْو الكو ُرونَ ،
َوثَ ّب ْهتُ ْم عَ َل ّم َ َّّل َر ُس ْو ّل للاﷺ .اللَهُ َم ادفَ ْع عَنا ال َب َالءَ ،و َالو َِبء ،خ ُُص ً
َوالغ ََالءَ ،وا ّمل َح َ ،وال ّف َنتَ ،ما َظه ََر ّم ْْنَا َو َما ب َ َط َ َ ،ع ب َ ّّٰلنَ ه ََذا خ ََاصةَ ،و َع َسائّ ّر بُ ْ َٰلان
عَا َمة.
َّي للا ،بركتيهل مهبا ٢مو يڠ ملقسانك تونتوت زاكة دان مڠهولورك وقف ،كورنياءي
مريك رزيق يڠ برليڤت ڬندا ،رسات سوچيكنهل هرات دان جيوا مريك .جاءوهكنهل ڬولوڠ
فقراء دان مساكي درڤد ككفورن ،رسات ليندوڠيهل مريك درڤد كفقرين يڠ برڤنجڠ .
َّي للا ،بريهل اكيم كباءيق رسات كربكنت ددنيا دان دأخرية .ڤلهيارال اكيم درڤد س يقسا دان
عذاب اڤي نراك.
َّي للا ،کورنياکنهل توفيق دان هداهيمو كتس راج اكيم ،دوي يڠ هما موليا ڤدوک رسي
سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان نزر.ني معز ال.ني شاه اب املرحوم سلطان أزل
حمب ال.ني شاه املغفور ل ،دان راج ڤرمايسوري ڤرياق دار الرضوان توانکو زارا سالْي
رسات قرابة دراج دان سلوروه رعيت جالت.
َربَنَا أ ّتنَا ِّف الُّ 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 ،ﱫ ﱬ
ﱷﱹ
ﱸ
ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶ

ﱺ ﱻ ﱼ فَ ْاذ ُك ُر ْوا َ
للا الْ َع ّظ ْ َْي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْك َو ْاش ُك ُر ْو ُه عَ َل ّن َع ّم ّه .نيَ ّزد ُ ُْْك َو ْاسأَلُ ْو ُه ّم ْ
فَضْ ّ ّهل ي ُ ْع ّط ُ ُْك َو َ ّل ْك ُر ّ
للا ي َ ْع َ ُل َما ت َْصنَ ُع ْو َن.
للا َأ ْك َ ُربَ ،و ُ
Ayat Al-Quran
Doa untuk Kaum Muslimin
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