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

"مڠهرݢاءي ورݢ امس  -سايڠي ايبو ابڤ

"

23 April 2021 / 11 Ramadan 1442

َشيْ َك َ َُل.
للاَ ،و ْحدَ ُه ََل َ ّ
الصا ّل َح ُاتَ .أ ْشهَدُ َأ ْن ََل ا َ ََل ا ََل ُ
الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلّ َ 1اَّل ْي ّب ّن ْع َم ّت ّه ت ّ َُِّت َ
ّٰ ِ ِ ِ ِ
دَنَ محمد2
ِ
َ
ّ
ّ
َو َأ ْشهَدُ َأ َن ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُ َُل ََل ن ّ ََِب ب َ ْعدَ ُه .الل ُه َم َص ّل َو َس ّْل َو َاب ّركْ عََل َس ّ ِي ُ َ َ
للا3
َاِض ْو َنُ ،أ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا ََّي َي ّب َت ْق َوى ّ
َوعَ ََل أ ّ َّل َو َ ْ
َص ّب ّه َأ ْ َْج ّع ْيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا أُّيُّ َا احل ّ ُ
للا تَ َع َاَلَ :أ ُعو ُذ ّاب ّهلل ّم َن َ
الش ْي َط ّان ِالر ّج ِ ْي:
َو َطا َع ّت ّه ل َ َعل َ ُ ُْك تُ ْف ّل ُح ْو َن .قَال ُ
ﲎﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖ ﲗ
ﲏ
ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍ
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(سورة ا إَلرساء اَّيت )23

س يدڠ جامعه يڠ درمحيت للا،
ماريهل كيت تيڠكتكن كتقواءن كحرضة للا دڠن اس تقامة مالكوكن سڬاَل
سوروهڽن ،دان برسوڠڬوه-سوڠڬوه منيڠڬلكن سڬاَل َلرڠڽن .موده-مودهن كيت
منجادي انسان برتقوى ددنيا دان اخرية .منرب ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبه
براتجوق" :مڠهرڬاءي ورڬ امس  -سايڠي ايبو ابڤ".
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
بولن رمضان يڠ ڤنوه بركة اين ،جاڠن دس يا-س ياكن .حديث درڤد س يدَن ابو
هريرة ريض للا عنه ،رسول للاﷺ برس بدا:
1

Memuji Allah
Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
3 Pesan Taqwa
4 Ayat Al-Quran
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ف
ضا ُنُُ ،ثَّ انْ َسلَ َخ قَ ْب َل أَ ْن يُ ْغ َف َر لَهَُ ،وَر ِغ َم أَنْ ُ
َ ...وَر ِغ َم أَنْ ُ
ف َر ُج ٍل َد َخ َل َعلَْي ِه َرَم َ
رج ٍل أَ ْدر َك ِع ْن َدهُ أَب واهُ ال ِ
(رواية الرتمذي)3545:
ْك ََب ،فَ لَ ْم يُ ْد ِخ ََلهُ ا ْْلَنَّةَ
َُ َ
ََ

مقصودڽ :دان الڠكه روڬڽي اورڠ يڠ برمتو رمضان ،مكودين رمضان ايت برَللو س بلوم
دوسا-دوساڽ دأمڤوين .دان الڠكه روڬڽي اورڠ يڠ ماس يه ممڤوڽاءي ايبو ابڤ يڠ تهل
لنجوت اوس ياَ ،نمون دي تيدق منداڤت جامينن َشڬ( ،كران مڠاابيكن مريك).
نِبﷺ برڤسن اڬر كيت تروس بربقيت كڤد كدوا اورڠ توا يڠ سوده لنجوت اوس يا.
بقيت سأورڠ انق كڤد ايبو ابڤ ،داڤت منجادي ڤڽبب اونتوق ديريڽ داڤت دماسوقكن
كدامل َشڬ .للا ممڤ إرايڠتكن لكبهين بربوات ابءيق كڤد ايبو ابڤ ماللوءي فرمان
يڠ خطيب ابچكن ڤد اول خطبه،
"دان توهمنو تهل ممريتكهكن سوڤاَّي اكمو تيدق مڽمبه سالءين دي ،دان هندقهل اكمو
بربوات ابءيق كڤد ايبو ابڤ مو دڠن س باءيقڽ .جك ساَل سأورڠ انتارا كدواڽ ااتو
كدوا-دواڽ مسڤاي برمعور لنجوت دامل جاڬاءن مو ،مك جاڠنهل اكمو ساكيل-اكيل
براكت كڤد كدواڽ ڤراكاتءن َأ ْه ،دان جاڠنهل اكمو ممبتتق مريك ،دان اوچڤكنهل كڤد
)سورة ا إَلرساء اَّيت )23
مريك ڤراكاتءن يڠ ابءيق".
مرنويس اَّيت ترس بوت ،داڤت كيت فهمي هباوا ممولياكن كدوا اورڠ توا برأريت
ممولياكن للا ،كران ايتوَل للا مڠهوبوڠكن ڤريتته بربوات ابءيق كڤد ايبو ابڤ دڠن
ڤريتته برتوحيد كڤدڽ .الڠكه روڬڽي ،مريك يڠ ماس يه اد اورڠ توا ،تتاڤي تيدق بربوات
ابءيق كڤد كدواڽ دان تيدق منوَنيكن تڠڬوڠجواب يڠ سڤاتوتڽ ،دمسڤيڠ ڬاڬل ممربيكن
ڤرهاتي كتيك ايبو ابڤ داتڠ مڠادو ،رسات ڬاڬل مڠييس رواڠ سوڽيي دان راس ريندو
ايبو ابڤ اونتوق منداڤتكن اكس يه سايڠ.
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س يدڠ ْجعة يڠ درمحيت للا،
ميدَّي مالڤوركن قيصه ورڬ امس دبياركن هيدوڤ مالرت دامل كداءن مڽدُّيكن.
هايت مان يڠ تيدق هيبا ،اير مات مان يڠ تيدق مڠالري ،بيال ممباچ قيصه ورڬ توا،
دبياركن برالكن ،دتيڠڬلكن دهوسڤيتل ،رومه كباجيكن ،ماَل اد يڠ دتيڠڬلكن تراكڤ-
اكڤ ( )terkapa-kapaس باتڠ اكرا دڤرهنتي بس دان د تڤي جالن اوليه انق س نديري.
كتيك منييت اوس يا امس ،ايبو ابڤ سڤاتوتڽ بوليه مڽندركن هارڤن كڤد انق.۲
ڤراتلي داره داڬيڠ يڠ ترجالي ،واجر براتوت كوكوه هيڠڬ كخري حياةَ .نمون كيس
ايبو ابڤ دأابيكن رسات دتيڠڬلكن درومه كباجيكن كيين سامكي منيڠكت .حال اين
مروڤاكن حقيقة يڠ سدڠ برَلكو ،دان اكن تروس برَلكو جك تيدق دريتتيس قاعده
ڤڽلساين سچارا مڽلوروه َلڬي بركسن.
مميرب ممڤ إرايڠتكن انق ۲اڬر انصاف دان سدر ،هباوا كيت دَلهريكن كدنيا اين دان
دبرسكن اوليه ايبو ابڤ .هاڽ مريك يڠ ڤرنه مڠاملي كحاميلن اكن داڤت مڠريت ڤروسيس
يڠ دعاملي اوليه سأورڠ ايبو كتيك حاميل; مڠاملي ڤنيڠ كڤاَل دان راس لوَّي سيياڤ
ڤاڬي ،ڤروهبن بتتوق توبوه اڤابيال اكندوڠن سامكي ممبرس ،رسات ساكيت يڠ دتڠڬوڠ
سامس مالهريكن ابيي .بڬيتو جوڬ سوسه ڤايه دان برت تڠڬوڠن سأورڠ ايه كران
ماهو مليندوڠي دان منچوكوڤكن كڤرلوان اونتوق ممبرسكن سأورڠ انق .اوليه ايت،
ريندو ايبو ابڤ جك دأابيكن ،اكن منجادي راچون ساڠت بربيسا دامل كهيدوڤن انق;
دبميبڠكن بركت هيدوڤ اكن هيلڠ كران ترڤوتوسڽ دعاء ايبو دان ايه .ريندو سأورڠ
ايبو ،ريندو سأورڠ ايه ،جاڠن دبياركن برَلروتن ،دس باليقڽ واجب دأوبيت دڠن
ڤرمتوان ،دڠن ڤربوالن ،دڠن مكرساءن يڠ دسلميويت اكس يه سايڠ .يقينهل! د وجه ايبو
ايه يڠ منوڠڬو كڤولڠن انقڽ ،مننيت جسوات رمحة كباءيقن اونتوق دراءيه اوليه يس انق.
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بڬيتو ڤوَل ،ڤد ديري ايبو دان ايه يڠ عذور ،ترداڤت موتيارا برهرڬ يڠ دسدَّيكن
الهيي اونتوق دكورنياكن كڤد انق يڠ صاحل .سأورڠ انق يڠ برسدَّي منجاڬ ايبو ايه يڠ
عذور ،اومڤام سدڠ منجاڬ ديريڽ س نديري درڤد مكوراكءن الهيي .للا مناوركن
تيتيسن كربكنت ،كريضاءن دان كتنڠن يڠ اكن مڠالري ممهباڬياكن كهيدوڤن انق ۲كران
سڠڬوڤ مڠمبيل تڠڬوڠجواب منجاڬ ايبو ايه يڠ عذور.
س يدڠ ْجعة يڠ درمحيت للا،
مميرب ممڤرچاَّيءي س هباڬي برس انق ۲مڠعملكن س يكڤ برتڠڬوڠجواب دان مميلييك
راس اكس يه سايڠ ترهادڤ ايبو ابڤَ .نمون ڤرلو جوڬ دفهمي ،ڬيرنايس مودا ڤد
هاري اين ،يڠ هبارو ماللوءي عامل ڤكرجاءن ،عامل برومه تڠڬ دان عامل برلكوارڬ،
سدڠ مڠهادڤي چابرن هيدوڤ يڠ سامكي برت; يڠ منجادي ڤوچنا مڽببكن س هباڬي
انق ۲لكهينت مڠاابيكن ايبو ابڤ.
اونتوق منچوكوڤكن ڤنداڤنت لكوارڬ ،سوايم دان ايسرتي كيين سام ۲ڤرلو بكرجا.
دامل وقتو بكرجا ،انق ۲مريك س نديري ترڤقسا دتيڠڬلكن د تساك ااتو دتومڤڠكن درومه
جرين تتڠڬ .دامل اكلڠن برڤنداڤنت رنده ،مريك هاڽ ممڤو تيڠڬل درومه يڠ كچيل َلڬي
مسڤيت .مريك جوڬ ترڤقسا مرنتاو جاءوه دري اكمڤوڠ هالمن اونتوق منچاري رزيق.
مريك ڤوَل ممڤوڽاءي ماس َلڤڠ يڠ ساڠت ترابتس كران ترڤرڠكڤ دامل ڤوترن ڬانس
كسيبوقن هيدوڤ دكوات-كوات برس ،لنيس تيدق برڤلواڠ اونتوق مزنَّيريه ايبو ابڤ
سچارا لبيه كرڤ.
س يوڬيا دأمبيل معلوم ،هباوا مليس يا ابلك منچاڤاي س تاتوس نڬارا توا  9اتهون
دري ساكرڠ .ڤد اتهون  ،2030بيلڠن ورڬ امس ،بروس يا  60اتهون دان كتس،
دجڠك منچچه  5.3جوات اورڠ ،مڽاماءي  15ڤراتوس درڤد ڤندودوق نڬارا.
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جڠك حياة ورڬ مليس يا منيڠكت دري  78.87اتهون ،دامل اتهون  2019كڤد 78.93

اتهون ،دامل اتهون  ،2020برمعنا اتهون ديم اتهون ،ورڬ مليس يا اكن برأوس يا لبيه
ڤنجڠ .اوليه ايت ،نڬارا واجب ممڤوڽاءي ڤراچنڠن سوس يال يڠ مڽلوروه اڬر داڤت
ممنويه كڤرلوان ورڬ امس يڠ ڤراتوس كحاضرينڽ سامكي تيڠڬي .انتارا لڠكه ۲يڠ بوليه
دڤركنلكن اَّيَل:
ڤراتم :ڤهيق برواجب ڤرلو مميكري دان مراچنڠ جاريڠن كسالمنت سوس يال يڠ لبيه لواس،
ترماسوق مڽدَّيكن ڤلباڬاي ايتس يتتيف ( )insentifكڤد ميكن ممبويهيكن ورڬ امس
يڠ صيحت اونتوق تروس ڤرودوقتيف ( )produktifدان بوليه بكرجا سڤريت يڠ برَلكو
د نڬارا ۲ماجو.
كدوا :برأليه درڤد كونس يڤ كراجاءن مڽدَّيكن رومه كباجيكن كڤد كونس يڤ كراجاءن
ممربي ايتس يتتيف ( )insentifكڤد ڤهيق سواس تا ( )swastaممباڠونكن ڤمنڤنت ورڬ
امس يڠ بركوالييت ،ممبويهيكن ورڬ امس هيدوڤ سچارا برمتن دان برجرين ،براكمڤوڠ
دان برمشاركت يڠ دلڠكڤي دڠن خدمت جاڬاءن ،رسات مكودهن ۲كصيحنت ،اكفيتريَّي
( ،)kafeteriaسوس يال ،هيبورن ،رَّيضه دان عباده.
كتيڬ :ميكن ،ابءيق س يكتور عوام بڬيتو جوڬ س يكتور سواس تا (،)swasta
ممڤلباڬايكن دان مليربكن ايتس يتتيف ( )insentifبربتتوق كواڠن ،تَ َاكفُل ،كصيحنت دان
چويت اونتوق مڠڬالقكن انق ۲ممنويه تڠڬوڠجواب منجاڬ ايبو ابڤ يڠ توا دان عذور.
كمڤت :منديديق دان مڽاميكن دامل ديري انق ۲مڠحيايت دان مڠعملكن بوداَّي مڠهرڬاءي
دان ممبالس جاس ايبو ابڤ كران يقي هباوا رس تو ايبو ابڤ اَّيَل كونچي كهباڬياءن
هيدوڤ دان كربكنت رزيق.
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قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
متالمت اواتم اداَل اونتوق ممسييكن ورڬ امس داڤت منجالين هيدوڤ بركوالييت
كتيك مريك منييت هاري ۲ترأخري اوس يا .س بايق-ابءيق لڠكه اَّيَل اونتوق كيت ممهمي،
مڠحيايت دان مڠعملكن نيالي ۲يڠ دأجنوركن اوليه إاسالم اونتوق انق ۲مڠحرميت رسات
مڠمبيل تڠڬوڠجواب منجاڬ اورڠ توا .رنوڠي وجه دان تنوڠ مات مريك يڠ سامكي
مراءوت اوس يا .ڤرچاَّيَل ،جك كيت ماليين ايبو ابڤ كيت دڠن ابءيق ،إان شاء للا،
انق كيت جوڬ اكن ممربي َلينن يڠ ابءيق كتيك ڬيلرين كيت ڤوَل ممنڤويه اوس يا توا.
چاريهل نيالي ۲اكس يه سايڠ ،سوبوركنهل راس اإحسان اونتوق مڠوبيت راس ريندو
ايبو دان ايه يڠ ماس يه دبري اوس يا اوليه الهيي اونتوق تروس برسام كيت دامل بولن
رمضان اكيل اين .جاڠن بياركن مريك دامل َلرا كسوڽي منوڠڬو كحاضرين كيت ابءيق
سچارا ظاهري ماهوڤون دامل ايڠنت.
للا ّ ْيل َولَ ُ ُْك ّابلْ ُق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّي َون َف َع ّ ْين َوا ََّي ُ ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال ََّي ّت َو ِّاَّل ْك ّر الْ َح ّك ْ ّي َوتَ َقبَ َل
َاب َركَ ُ
للا الْ َع ّظ ْ َي ّ ْيل َولَ ُ ُْك
الس ّم ْي ُع الْ َع ّل ْ ُيَ .أ ُقِ ْو ُل قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّف ُر َ
ّم ّ ِ ْين َ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 ْ ُي.
ِ
Khutbah Kedua

َالْ َح ْمدُ ّهلل 5عَ ََل ا ْح َسا ّن ّهَ ،و ُّ
َشيْ َك
للا َو ْحدَ ُه ََل َ ّ
الش ْك ُر َ َُل عَ ََل ت َْو ّف ْي ّق ّهَ .أ ْشهَدُ َأ ْن ََل ّا َ ََل اَلَ ُ
ِ
ِ
َ َُلَ ،و َأ ْشهَدُ أ َن َس ِيّدَ َنَ ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو َُلُ .الله َُم َص ّ ِل عَ ََل َس ّ ِي ّدَنَ ُم َح َمدَ 6وعَ ََل َا ّ َّل
ثريا َأ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
َو َأ ْ َ
الصا ّد ّق ْ َي.
َصا ّب ّه َو َس ّ ِ ّْل ت َ ْس ّل ْي ًما ّك ْ ً
للا! ّات َ ُق ْوا َ
للاَ 7و ُك ْون ُْوا َم َع َ
5

Memuji Allah
Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
7 Pesan Taqwa
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قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اݢر كوكوه برڤڬڠ كڤد عقيدة إاسالمية برترسكن اهيل الس نة
وامجلاعة ،يڠ منجادي وارينث رسول للاﷺَ ،صابت دان اتبعي ،هيڠڬ كهاري اين.
جاڬاَل هوبوڠن ابءيق كيت دڠن للا دان سسام ماءنيس .معموركنهل رومه للا دڠن
اس تقامه مڠرجاكن عبادة دان صالة فرض برجامعه.
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ

8

اللَهُ َم َص ّ ِل عَ ََل ُم َح َمد َوعَ ََل أ ّل ُم َح َمد ،اللَهُ َم ا ْغ ّف ْر ّللْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
ات َوالْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي
والْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
اتَ ،9و َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْ ّ ّْن ْم َو َأ ّل ِ ْف ب َ ْ َي ُقلُ ْوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ِْف ُقلُ ْوهبّ ّ ُم ْاَليْ َم َان
ِ
ُْص
َوالْ ّح ْْكَ َةَ ،وثَ ّب ِ ْكهُ ْم عَ ََل ّم َ َّّل َر ُس ْو ّل للاﷺ .اللَهُ َم َأ ّع َز ْاَلإسالم َوالْ ُم ْس ّل ّم ْ َي .اللَهُ َم ان ُ ّ
لك َم َاكن َو ّ ِْف ُ ّ ِ
ْاَلإسالم َوالْ ُم ْس ّل ّم ْ َي ّ ِْف فَلَ ْس ّطي ،وِف ُ ّ ِ
لك َز َمان .اللَهُ َم ادفَ ْع َعنِا ال َب َالء،
وصا َۏ ُير ْوس ال ُك ُوروَنَ َ ،والغ ََالءَ ،وا ّمل َحنَ ،وال ّف َنتَ ،ما َظه ََر ّم ْْنَا َو َما ب َ َط َن،
َو َالو َابء ،خ ُُص ً
َعن ب َ َ ّلَنَ ه ََذا خ ََاصةَ ،و َعن َسائّ ّر بُ ْ َلان عَا َمة.
َّي للا ،بركتيهل مهبا ٢مو يڠ ملقساَنكن تونتوتن زاكة دان مڠهولوركن وقف ،كورنياءي
مريك رزيق يڠ برليڤت ڬندا ،رسات سوچيكنهل هرات دان جيوا مريك .جاءوهكنهل ڬولوڠن
فُ َق َراء دان َم َسا ّكي درڤد ككفورن ،رسات ليندوڠيهل مريك درڤد كفقرين يڠ برڤنجڠنَّ .ي
للا ،بريهل اكيم كباءيقن رسات كربكنت ددنيا دان دأخرية .ڤلهياراَل اكيم درڤد س يقسا دان
عذاب اڤي نراك.
Ayat Al-Quran
Doa Untuk Kaum Muslimin
7
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َّي للا ،کورنياکنهل توفيق دان هداُّيمو كتس راج اكيم ،دويل يڠ هما موليا ڤدوک رسي
سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز ادلين شاه ابن املرحوم سلطان أزلن
حمب ادلين شاه املغفور َل ،دان راج ڤرمايسوري ڤرياق دار الرضوان توانکو زارا سالي
رسات قرابة دراج دان سلوروه رعيت جالت.
َربَنَا أ ّتنَا ِّف ادلُّ 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،

ﱡﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ

للا الْ َع ّظ ْ َي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْكَ ،و ْاش ُك ُر ْو ُه عَ ََل
ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱠ فَ ْاذ ُك ُر ْوا َ
ّن َع ّم ّه يَ ّزد ُ ُْْكَ ،و ْاسأَلُ ْو ُه ّم ْن فَ ْض ّ ّهل يُ ْع ّط ُ ُْكَ ،و َ َّّل ْك ُر ّ
للا ي َ ْع َ ُّل َما ت َْصنَ ُع ْو َن
للا َأ ْك َ ُربَ ،و ُ
.
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