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

" هيندري ڤمبذيرن

"

2 April 2021 / 19 Syaaban 1442

الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِل 1ال َقائّل:
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ
(Surah Al-Isra’ ayat 27)2

َشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُ ُل.
للا َو ْحدَ ُه َّل َ ّ
َأ ْشهَدُ َأ ْن ل ا َ َل ا َّل ُ
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الل َ ُه َم َص ّل َو َس ْل عَل َس ّيدنَ ُم َح َمد َوعَل أل َوأ َ
ْصا ّ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.
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 " :هيندري
ڤمبذيرن ".
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
لكمة "اخوان الش ياطي" (ساودارا ش يطان) ،يڠ تركندوڠ دامل القرءان مڽنتوه
سوءال ڤمبذيرن .سورة اّلرساء اَّيت  27يڠ دِبچاكن اتدي برمقصود:
سسوڠڬوهڽ اورڠ ٢يڠ بوروس ايت ادال ساودارا ٢ش يطان ،سدڠ ش يطان ايت
ڤوّل ادال خملوق يڠ ساڠت كفور كڤد توهڽن.
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اَّيت اين ،ممربي ڤرايڠنت مڠناءي ڤربواتن ممبذير ،تڬورن دان ڤرايڠنت يڠ مالرڠ معلن
ممبذير .للا lمنڬسكن ڤمبذيرن داكءيتكن دڠن طبيعة ش يطان يڠ دلعنيت كران
برصفة بوڠكق دان اڠكوه ،منجادي خملوق يڠ كفور دان سست كران مراساكن ديريڽ
لبيه هيبت.
ڤمبذيرن برمعىن مڠڬونكن سسواتو سچارا برلبهين سهيڠڬ برِبيق دان دبواڠ.
سچارا لبيه لواس ،ڤمبذيرن مرڠكويم ،ڤربواتن مڽال ڬون سسواتو سومرب سچارا
ظاهري ااتوڤون ترسليندوڠ ،دامل بنتوق واڠ دان هرات ،بڬيتو جوڬ كصيحنت ،علمو،
سومرب عامل ،كڤاكرنِ ،بكت ،ماس ،رواڠ ،ڤلواڠ ،كمانن ،دان كسجهتاءن .معلن
تيدق چرمت كتيك مڠڬون سومرب ٢دمتڤت كرجا ،سڤريت كرتس ،سامڤول سورت،
ألت توليس دان ألت ڤجابت ،كندراءن ،ڤنديڠي اودارا ،ايليكتيك دان اير رسات
ڤلباڬاي ّلڬي ،جوڬ مروڤاكن ڤمبذيرن .ڤمبذيرن جوڬ برمقصود مڠڬونكن سسواتو
يڠ ممباوا مضت سام اد كڤد مينتل ،فزييلك ،ايكونويم ،كسالمنت ماهوڤون عامل
كهيدوڤن.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
منرب ڤد هاري اين مميليه مڽدركن أمة كڤد معلن ڤمبذيرن ماكنن .للا lمڠورنياكن
رزيق يڠ چوكوڤ كڤد ستياڤ انسان يڠ دّلهريكن ددنيا اين سڤريت يڠ تركندوڠ دامل
اَّيت  6سورة هود:
ﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒ

مقصودڽ :دان تياد ساتوڤون درڤد خملوق ٢يڠ برڬرق دأتس بويم اين ،مالءينكن
مسواڽ تهل دجامي رزقڽي اوليه للا .دي مڠتاهوءي متڤت كدَّيمن دان متڤت ڤڽيڤنڽن.
مسوا ايت (ترتوليس) دامل كتاب يڠ ڽات (لوح حمفوظ).
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ڤراكرا يڠ منجادي مس ئهل اَّيل برّلكوڽ ڤمبذيرن دان تيدق برّلكوڽ ڤڠاڬهين رزيق
سچارا عاديل برڤندوكن روح اكنسانن دان راس تڠڬوڠجواب ملقسانكن فرض كفايه
سچارا برسوڠڬوه اونتوق ممستيكن ستياڤ انسان ترجامي منداڤت ماكنن.
دامل اتهون  ،2020رساماي  690جوات اورڠ ماءنيس ،برساماءن  9ڤراتوس
ڤندودوق دنيا ،براد دامل الكڤرن ،رسيڠ اكيل ،تيدق ڤون برڤلواڠ اونتوق منداڤت ماكنن
ساكيل دامل سهاري; مسنتارا  2.5بيليون اورڠ ماءنيس ،مڽاماءي ساتو ڤرتيڬ ڤندودوق
دنيا ،براد دامل كدودوقن سڤاروه ّلڤر .ڤرتوبوهن بڠسا ٢برساتو مالڤوركن ،ستياڤ
هاري ،دوا ڤولوه لامي ريبو ( )25،000اورڠ منيڠڬل دنيا عاقبة الكڤرن ،دان ستياڤ
 15ساعت ،سأورڠ انق دِبوه اوس يا  5اتهون ،مايت كران ّلڤر ااتو تيدق ممڤوڽاءي
چوكوڤ ِبهن ماكنن يڠ دڤرلوكن.
كتيك بڬيتو راماي ڤندودوق درسات دنيا مڠهادڤي الكڤرن ،دّلڤوركن ستياڤ
هاري دمليس يا 15،000 ،ميتيك تن( )metrik tanماكنن دبواڠ; تيڬ ريبو
( )3،000ميتيك تن درڤد ماكنن يڠ دبواڠ ايت ،ماس يه دامل كداءن ِبءيق يڠ بوليه
دماكن .لبيه مڽدهيكن ،ڤربواتن ممبواڠ ماكنن منيڠكت لبيه تيڠڬي دامل بولن رمضان .داات
توروت منوجنوقكن ،لبيه امن راتوس تيڬ ڤولوه لامي ريبو ( )635،000ميتيك تن
ماكنن دبواڠ ڤد ستياڤ بولن رمضان; دوا راتوس توجوه ڤولوه ريبو ()270،000
ميتيك تن درڤد ماكنن يڠ دبواڠ ايت بلوم دأوس يق ااتو دجامه.
سدريهل نڬارا كيت كتيك اين براد دامل كدودوقن بلوم داڤت مڠلواركن ِبهن ماكنن
سچوكوڤڽ .ستياڤ اتهون ،لامي ڤولوه بيليون ريڠڬيت ِبهن ماكنن ڤرلو داميڤورت
) (diimportدري لوار نڬارا .هرڬ ِبهن ماكنن اكن تروس منيڠكت ماهل دامل
كداءن بلكن ماكنن تيدق داڤت ممنويه ڤرمينتاءن .اڤابيال هرڬ ِبهن ماكنن برمتبه
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ماهل ،كومڤولن يڠ منجادي مڠسا اَّيل رعيت ميسكي دان رعيت برڤنداڤنت رنده.
سدريهل! راماي رعيت كهيلڠن ڤكرجاءن دان سومرب ڤنداڤنت جسق برّلكوڽ وابق
كوۏيد 19-دان جسق كراجاءن ترڤقسا ممڤركنلكن ڤرينته اكولن ڤرڬرقن .راماي رعيت
كتيك اين يڠ مڠهادڤي كسوسهن اونتوق منداڤتكن ماكنن اساس هارين .راماي يڠ هاڽ
چوكوڤ رزيق اونتوق ماكن ساكيل دامل سهاري ،دان راماي جوڬ يڠ برڬنتوڠ ڤد
سومبڠن ماكنن دري ڤلباڬاي ڤهيق .ماس يه راماي رعيت دنڬارا كيت يڠ براد دامل
اكتڬوري هيدوڤ اكءيس ڤاڬي ماكن ڤاڬي .لبيه مڽدهيكن اڤابيال كيت ممباچ بريتا اد
ايبو يڠ دتڠكڤ ،كران ترڤقسا منچوري ِبهن ماكنن دري ڤارس راي دسببكن انق
درومه سدڠ مناڠيس الكڤرن.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
دڠن ملهيت معلن ڤمبذيرن يڠ ِبڽق دّلكوكن ،دان دڠن اكنصافن ملهيت ڤندريتاءن
يڠ دأملي اوليه بڬيتو راماي انسان ددنيا اين ،منرب مڽرو ڤارا جامعه اڬر:
ڤراتم :مڠهيندر ديري درڤد دڤڠارويه راسوقن ش يطان اونتوق مڠعملكن صفة برمڬه-
مڬه ماهو ممڤامريكن مكيواهن سام اد ماللوءي چارا ممڤراڬاكن ديري دان برڤأاكين ،بڬيتو
جوڬ كتيك مڠاداكن جاموان هيڠڬ مالكوكن ڤربواتن ممبذير.
كدوا :دامل اكلڠن انسان يڠ للا lتهل ليڤهكن رزيق يڠ لبيه ميواه ،بوقتيكن صفة
كشوكورن دڠن كسدَّيءن بركوڠيس مكيواهن رزيق ،دڠن مڠهولوركن بنتوان كڤد مريك
يڠ ضعيف دان ساڠت ممرلوكن.
كتيڬ :تيڠكتكن راس مڠهرڬاءي ِبهن ماكنن دڠن برهنيت ممبواڠ ِبهن ماكنن ،برموّل
دڠن مڠمبيل لڠكه ڤراتم ،مڠورڠكن بيلڠن جواده يڠ تيدق دڤرلوكن دميجا هيدڠن ااتو
برموّل دڠن مڠورڠكن سڬڠڬم برس كتيك منانق نيس ڤد مامل اين.
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كمڤت :ستياڤ جاوتنكواس قريه مڠمبيل تڠڬوڠجواب فرض كفايه ممستيكن تيدق اد
اڠڬوات دامل قريه ماس يڠ ٢يڠ هيدوڤ مندريتا كران تياد ماكنن.
للا ّ ْيل َولَ ُ ُْك ِّبلْ ُق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّْي َون َف َع ّ ِْن َوا ََّي ُ ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال ََّي ّت َو ّال ْك ّر الْ َح ّك ْ ّْي َوتَ َقبَ َل
َِب َركَ ُ
للا الْ َع ّظ ْ َْي ّ ْيل َولَ ُ ُْك
الس ّم ْي ُع الْ َع ّل ْ ُْيَ .أقُِ ْو ُل قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّف ُر َ
ّم ّ ِْ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 ْ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 .اللَهُ َم َص ّ ِل َو ِ َس ّ ْل َو َِب ّركْ عَ َل َس ّي ّدنَ ُم َح َمدَ 6وعَ َل أ ّلّ
ْ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
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 .اللَه َُم ا ْغ ّف ْر ّللْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
اللَه َُ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 ْوِبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ِْف قُلُ ْوِبّ ّ ُم ْاّليْ َم َان َوالْ ّح ْْكَ َةَ ،وثَ ّب ْهتُ ْم
ِ
عَ َل ّم َ َّّل َر ُس ْو ّل للاﷺ.
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وصا َۏ ُير ْوس ال ُك ُورونَ َ ،والغ ََالءَ ،وا ّمل َحنَ ،وال ّف َنتَ ،ما
اللَهُ َم ادفَ ْع عَنا ال َب َالءَ ،و َالو َِبء ،خ ُُص ً
َظه ََر ّم ْْنَا َو َما ب َ َط َنَ ،عن ب َ َ َّلنَ ه ََذا خ ََاص ًةَ ،و َعن َسائّ ّر ب ُ ْ ََلان عَا َم ًة.
َّ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 املرحوم سلطان أزلن حمب
الين شاه املغفور ل ،دان راج ڤرمايسوري ڤرياق دار الرضوان توانکو زارا سالْي رسات
قرابة دراج دان سلوروه رعيت جالت.
َربَنَا أ ّتنَا ِّف الد 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 ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
للا الْ َع ّظ ْ َْي 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 ُ
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