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

" ڤرانن حممكه منڬقكن كعاديلن

"

19 Mac 2021 / 5 Syaaban 1442

الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِل 1ال َقائّل:
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ
ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ

(Surah An-Nisa’ ayat 58)2
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للاُ 4أ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا ََّي َي ّب َت ْق َوى للا فقد ف َاز ال ُمتَق ْو َن.
الينَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد للا! ات َ ُق ْوا َ
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
ماريهل كيت سام ٢تيڠكتكن كتقواءن كڤد للا ،lدڠن ملقسانكن سڬاّل
ڤرينهتڽ ،دان منجاوءيه سڬاّل ّلرڠڽن .موده-مودهن هيدوڤ كيت دبركيت للا،l
ددنيا دان دأخرية .منرب ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة براتجوق" :ڤرانن حممكه
منڬقكن كعاديلن".
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
كعاديلن منوروت اكچ مات اسالم ممربي ڤڠرتي لواس ّلڬي مندامل .ستياڤ اورڠ
دتونتوت اونتوق منڬقكن كعاديلن دموك بويم اين .برّلكو عاديل دتكنكن دامل القرءان،
دس بوت س باڽق  28اكيل ،منچاكوڤي اوروسن كهيدوڤن ،هاري كبڠكينت ،كنبي دان
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كڤيڤينن .ڤراكاتءن يڠ مهڤري مقصود دڠن عاديل دس بوت دامل القرءان دڠن ڤراكاتءن
(ال ّق ْسطُ)( ،ا ّل َيان) سڤريت مان فرمان للا lدامل سورة النساء اَّيت :135
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ
ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤﱥﱦﱧﱨﱩ

مقصودڽ :هاي اورڠ ٢يڠ براميان! هندقهل اكمو منجادي اورڠ ٢يڠ س نتياس منڬقكن
كعاديلنّ ،لڬي منجادي سقيس )يڠ منڠكن كبنن( كران للا ،ساكليڤون ترهادڤ
ديري اكمو س نديري ااتو ايبو ِبڤ دان قوم قرابة اكمو .اكّلو ل اورڠ (يڠ ددعوا) ايت
اكي ااتو ميسكي (مك جاڠنهل اكمو ترهالڠ درڤد منجادي سقيس يڠ ممڤراكاتكن كبنن
دسببكن اكمو برتيبڠ راس) ،كران للا لبيه برتيبڠ راس كڤد كدواڽ .اوليه ايت ،جاڠنهل
اكمو توروتكن هاوا نفسو سوڤاَّي اكمو تيدق مڽليويڠ درڤد كعاديلن .دان جك اكمو
مموترِ-بليقكن كتڠن ااتوڤون اڠڬن (درڤد منجادي سقيس) ،مك سسوڠڬوهڽ للا
س نتياس مڠتاهوءي دڠن مندامل اكن اڤ يڠ اكمو ّلكوكن.
دامل اوروسن ڤمرينهتن دان كڤيڤينن ،برس يكڤ عاديل اَّيل ساتو كواجيڤن .دامل
سس بواه نڬارا تڠڬوڠجواب ملقسانكن كعاديلن ترلتق دِبهو كتوا ،سام اد راج ،ڤميڤي
دان جوڬ حاكمي.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
حممكه مروڤاكن س هباڬي درڤد چابڠ كراجاءن .حممكه برڤرانن اواتم اونتوق منڬقكن
كعاديلن دان منچڬه درڤد برّلكوڽ كظالين .امام ال َ َاو ْر ّدي دامل كتابڽ (ا َل ْح َاك ُم
السلْ َطا ّن َية) مڽنارايكن سڤولوه ڤرانن دان بيدڠ كواس حممكه دامل ممنويه تڠڬوڠجواب
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ملقسانكن كعاديلن:
ڤراتم :مموتوسكن ڤرِبلهن سام اد برداماي دڠن كريالءن ااتو دڠن ڤقساءن اڤابيال
دراساكن ڤراكرا ايت ڤاتوت دّلكوكن.
كدوا :مڠمباليكن حق كڤد يڠ برحق ،بردارسكن كتڠن دان ڤڠاكوان.
كتيڬ :منتدبري هرات ِبڬي اورڠ يڠ تيدق ّليق منتدبري هراتڽ س نديري سڤريت انق
يتمي ،اكنق ،٢اورڠ ڬيال دان اورڠ يڠ برهالڠن منتدبري هراتڽ.
كمڤت :مڠاويس هرات وقف.
لكامي :ملقسانكن حكوم وصية اورڠ يڠ دواصيتكن بردارسكن َشط ٢يڠ دتتڤكن ڤواريث
سالڬي تيدق برچڠڬه دڠن َشع.
كمن :مناكحكن مان ٢ڤرمڤوان يڠ تيدق ممڤوڽاءي وايل.
كتوجوه :منجاتوهكن حكومن جنايه ِبڬي مملهيارا كتنتمن دان حق للا.
الكڤن :مڠهاڤوسكن مكوڠكرن دان منچڬه مكعصينت.
كسمبيلن :مميليه ،مڠاويس دان مننتوكن اورڠ يڠ ّليق ممربي كسقسي مڠيكوت َشط٢
دتتڤكن حكوم َشع.
كسڤولوه :مڠحكوم دڠن سام رات انتارا ڬولوڠن قوات دان له رسات برّلكو عاديل دامل
مڠحكوم دأنتارا يڠ اكي دان ميسكي.
سالءين ايت ،حممكه جوڬ برڤرانن مالكوكن س يق دان اميبڠ كتس كڤوتوسن
ااتو تيندقن يڠ دلقسانكن اوليه ِبدنّ ٢لءين .كبيبسن س بواه ِبدن كحاكين مروڤاكن
ساتو تونتوتن يڠ دس بوت اوليه ڤارا علامء س باڬاي ( ّا ْس ّت ْق َال ُل ال َق ّاض) ،برتوجوان
ممستيكن كعاديلن رسات اينتيڬرييت س نتياس ترڤلهيارا تنڤا مچڤور اتڠن مان ٢ڤهيق دامل
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سيس مت ااتو ڤرجالنن كيس ٢يڠ دبيچاراكن دحممكه.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
ممهمي ڤنتيڠڽ ڤرينس يڤ كعاديلن س ننتياس دليندوڠي دان دجامي دامل سيس مت
كحاكين ،كتيك ڤمبواكءن ديوان نڬري كمڤت بلس ،ڤد  6أوڬوس  ،2018دويل يڠ
هما موليا ڤدوك رسي سلطان ڤرياق تهل منظاهريكن تيته اڬر ساتو ّلڬي حممكه رايوان
دوجودكن دأتس حممكه رايوان يڠ سدَّي اد ،اونتوق ممبولهيكن كيس ٢يڠ برموّل ڤندڠرن
دحممكه تيڠڬي َشيعة ممڤوڽاءي ڤلواڠ مڠمواككن دوا اكيل رايوان س باڬاميان ڤلواڠ مرايو
يڠ دبريكن كڤد كيس ٢يڠ برموّل ڤندڠرن دحممكه رنده َشيعة .امحلد هلل ،ڤد  5دس يرب
 ،2018ديوان نڬري ڤرياق دار الرضوان تهل ملولوسكن ڤينداءن
اينمكن( )Enakmenڤنتدبرين دان اينمكن حممكه َشيعة ،ممبولهيكن ڤنوبوهن حممكه
اواتم َشيعة .ڤد  16جوّلي  ،2020حممكه اواتم َشيعة تهل مموّلكن س يدڠ ڤراتماڽ
دان ممربيكن ڤڠحاكين ڤراتماڽ ڤد  24فيربواري  2021يڠ ّللو.
كونس يڤ رايوان تهل ّلما وجود دامل اسالم ،دڤرلهيتكن ماللوءي فرمان للاl
دامل سورة ص اَّيت  27-20براكءينت كڤوتوسن ڤڠحاكين يڠ دبوات اوليه نيب داود
يڠ منڠكن تنتڠ مكوڠكينن برّلكوڽ كس يلڤن ااتو كسالهن دامل مموتوسكن سسواتو
حكومن.
رايوان ڤربيچاراءن تهل دمعلكن جسق زمان رسول للاﷺ; يڠ بوليه دڤالجري درڤد
كيس يڠ دبيچاراكن كتيك س يدن عيل aمنجادي ڬابنور مين .كڤوتوسن يڠ دبوات
اوليه س يدن عيلaترهادڤ ڤهيق يڠ برتليڠكه تيدق ممربي كڤواسن كڤد كدوا-دوا
ڤهيق .اوليه يڠ دمكي س يدن عيل aمنصيحتكن مريك سوڤاَّي مڽمڤايكن
كتيدقڤواسن ترهادڤ كڤوتوسن ترس بوت كڤد رسول للاﷺ ،س باڬاميان اكاتڽ" :ساي
q
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اكن مموتوسكن ڤرسليس هين انتارا اكمو سكرياڽ اكمو ريضا ،مك ايتول كڤوتوسن ساي.
جك تيدق ،هندقهل اكمو بكوكن دهولو ،جاڠن ممبوات اڤا ٢تيندقن سهيڠڬ رسول
للاﷺ داتڠ ممربي كڤوتوسن كڤد اكمو ".مندڠر حال ايت ،كدوا-دوا ڤهيق يڠ برتليڠكه
ممنوءي رسول للاﷺ منچريتاكن كيس مريك .س تهل مندڠر رايوان مريك ،بڬينداﷺ
مروموسكن هباوا كڤوتوسن يڠ دڤوتوسكن اوليه س يدن عيل aادال بن دان
دْصكن .س يدن عيل aمروڤاكن اورڠ ڤراتم يڠ ممبوات ڬاريس ڤندوان دان ڤرايڠنت
كڤد حاكمي ٢سوڤاَّي ممبوات ڤڽيقن مسوّل ترهادڤ كيس ٢يڠ دداڤيت اد برّلكوڽ
كس يلڤن.
انتارا اكندوڠن رسال خليفه معر aيڠ دأوتوس كڤد قاض أيب موىس ا َل ْش َع ّري
 ،aبربوڽيي" :جاڠنهل سسواتو مڠهالڠ كڤوتوسن(كحاكين) اكمو س تهل اكمو
مموتوسكڽن ڤد حد اين ،مك هندقهل اكمو مڠولڠ اكيج كسمواڽ مڠيكوت اجهتاد اكمو.
ايت اكن ممربي هداية كڤدمو سكرياڽ اكمو مڠولڠ اكيج اونتوق منچاري كبنن .برمعىن
مڠولڠ اكيج سسواتو كبنن ايت لبيه ِبءيق درڤد تروس براد دامل كباطلن.
كس يڤولڽن ،حممكه ممڤوڽاءي ڤرانن يڠ امت برس اونتوق مڽدَّي دان ملقسانكن
ڤرخدمنت سچارا عاديل ،چكڤ دان بركسن برلندسكن اوندڠ .٢ڤد ماس يڠ سام،
مسوا ڤهيق ڤرلو ممنويه ڤرانن منوروت بيدڠ كواس يڠ دتتڤكن اڬر متالمت كعاديلن
داڤت ترچاڤاي .مكولياءن حممكه واجب دجاڬ دان جاڠن سام ساكيل دڤرس نداكن.
حممكه هندقهل س ننتياس منجادي متڤت اونتوق منچاري كبنن دان
مڠبسهكن( )mengabsahkanكبنن .سسوڠڬوهڽ تڠڬوڠجواب ملقسانكن
كعاديلن امت برت ،رسول للاﷺ ممربيكن ڤرايڠنت:
َم ْن َو ّ َيل ال َقضَ َاء فَ َق ْد ُذب َّح ّبغ ْ َّري ّس ّكي.
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مقصودڽِ :برڠس ياڤا يڠ منجادي قاض/حاكمي ،مك س بنڽ دي تهل دمسبليه تنڤا
(رواية أيب داود )3571
ڤيساو.
نمون ،جك ڤڠحاكين سأورڠ حاكمي ايت منڤيت كعاديلن دان سومرب حكوم َشع،
للا lمڠانوڬرهڽي ڬنجرن اتس اوسها اجهتادڽ ،س باڬاميان حديث نيبﷺ:
اب ،فَ َ ُهل َأ ْج َر ّانَ ،وا َذا َح َ َُك فَا ْجهتَ َدَ ُ َُث َأخ َْطأَ ،فَ َ ُهل َأ ْج ٌر.
ا َذا َح َ َُك احل َّاِكُ فَا ْجهتَ َدَ ُ َُث َأ َص َ
ِ
ِ
مقصودڽ :جك سأورڠ حاكمي مموتوسكن سسواتو حكومن دڠن اجهتادڽ دان ڽات
بن ،مك اي منداڤت دوا ڤهاّل .دان جك سأورڠ حاكمي مموتوسكن سسواتو حكومن
(رواية البخاري )7352
دڠن اجهتادڽ لنتس اي سالِ ،بڬڽي ساتو ڤهاّل.
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 ّال ْ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 .أقُِ ْو ُل قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّف ُر َ
ّم ّ ِْن َو ّم ْن ُ ُْ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 ْ ُمي.
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 .اللَه َُم َص ّل َو َس ّ ْل َو َِب ّركْ عَ َل َس ّي ّدنَ ُم َح َمدَ 6وعَ َل أ ّ ّل
ْصا ّب ّه َأ ْ َمج ّع ْ َيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
َ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 برترسكن اهيل الس نة
وامجلاعة ،يڠ منجادي وارينث رسول للاﷺْ ،صابة دان اتبعي ،هيڠڬ كهاري اين .جاڬال
هوبوڠن دڠن للا دان سسام ماءنيس .معموركنهل رومه ٢للا دڠن اس تقامه مڠرجاكن
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عبادة ،ترأواتماڽ صالة فرض برجامعه.
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 قُلُ ْوهبّ ّ ُم ْاّليْ َم َان َوالْ ّح ْمكَ َةَ ،وثَ ّب ْهتُ ْم
ِ
وصا َۏ ُير ْوس ال ُك ُورونَ َ ،والغ ََالء،
عَ َل ّم َ َّّل َر ُس ْو ّل للاﷺ .اللَهُ َم ادفَ ْع عَنا ال َب َالءَ ،و َالو َِبء ،خ ُُص ً
َوا ّل َحنَ ،وال ّف َنتَ ،ما َظه ََر ّم ْْنَا َو َما ب َ َط َنَ ،عن ب َ ّّٰلنَ ه ََذا خ ََاصةَ ،و َعن َسائّ ّر ب ُ ْ َٰلان عَا َمة.
َّي للا ،بركتيهل مهبا ٢مو يڠ ملقسانكن تونتوتن زاكة دان مڠهولوركن وقف ،كورنياءي مريك
رزيق يڠ برليڤت ڬندا ،رسات سوچيكنهل هرات دان جيوا مريك .جاءوهكنهل ڬولوڠن فقراء
دان مساكي درڤد ككفورن ،رسات ليندوڠيهل مريك درڤد كفقرين يڠ برڤنجڠن.
َّي للا ،بريهل اكيم كباءيقن رسات كربكنت ددنيا دان دأخرية .ڤلهيارال اكيم درڤد س يقسا دان
عذاب اڤي نراك.
َّي للا ،کورنياکنهل توفيق دان هداهيمو كتس راج اكيم ،دويل يڠ هما موليا ڤدوک رسي
سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز الين شاه ابن الرحوم سلطان أزلن حمب
الين شاه الغفور ل ،دان راج ڤرمايسوري ڤرياق دار الرضوان توانکو زارا سالمي رسات
قرابة دراج دان سلوروه رعيت جالت.
َربَنَا أ ّتنَا ِّف النْ َ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 ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
للا الْ َع ّظ ْ َمي ي َ ْذ ُك ْرُ ِْك َو ْاش ُك ُر ْو ُه عَ َل ّن َع ّم ّه
ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ فَ ْاذ ُك ُر ْوا َ
يَ ّزد ُ ِْْك َو ْاسأَلُ ْو ُه ّم ْن 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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