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

"بروسڤادا منجاݢ كسالمنت ديري دان لكوارݢ

"

9 Julai 2021 / 28 Zulkaedah 1442

هللاَ ،وه َُو عَ ََل ُ ّ ي
َش ٍء َشهّيدَ .و َأ ْشهَدُ
الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِل 1الغ ّ ّ يَن الْ َح ّمي ّدَ .أ ْشهَدُ َأ ْن ََل ا َ ََل ا ََل ُ
ك َْ
ِ
ِ
ْ
ْ
ّ
الس ّدي ّد .ال ّٰل يهُ َم َص ّ يل َو َس ّ ِّْي
ُ
َ
َأ َن َس ييّدَ َنَ ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُ َُل الْ َب ْم ُعوث ِّبل َر ْ َْحة َوالق ّ
ول َ
َو َِب ّركْ عَ ََل َس ّ يي ّدَنَ ُم َح َم ٍدَ 2وعَ ََل أ ّ َّل َو َ ْ
ونُ ،أ ْو ّص ْي ُ ُْ
َص ّب ّه َأ ْ َْج ّع ْيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا أُّيه َا الْ ُم ْس ّل ُم َ
َوا ََّي َي ّب َت ْق َوى ّ
هللا تَ َع َاَل:
هللاَ 3و َطا َع ّت ّه ل َ َعل َ ُ ُْ تُ ْف ّل ُح ْو َن .قَال ُ
ِ
4
ﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ

مقصودڽ :دان بلنجاكنهل (اڤ يڠ اد ڤد اكمو) كران (منڬقكن) اڬام هللا ،دان جاڠنهل
اكمو سڠاج منچامڤقكن ديري اكمو ك دامل هباي كبيناساءن دان ِبءيقيهل ڤربواتن اكمو;
كران سسوڠڬوهڽ هللا مڠاس يحي اورڠ ۲يڠ برأوسها ممڤرِبءيقي معلڽن.
(سورة البقرة اَّيت )195
س يدڠ ْجعة يڠ درْحيت هللا،
الْ َحمدُ هلل ،كيت امت برشكور ك حرضة هللا ،دڠن ڤننتوانڽ جوڬ ،ڤد
هاري اين كيت داڤت منجادي تتامو د رومه هللا اونتوق منوَنيكن صالة ْجعة يڠ
كيت بڬيتو ريندو ماهو منديريكڽن .ڤلواڠ ممبولهيكن ُا َم ْة منديريكن صالة ْجعة ڤد
هاري اين ،مروڤاكن ساتو انوڬره برس درڤد مو َّي هللا .اكيم برشكور كڤد مو َّي هللا!
سسوڠڬوهڽ مهبا ۲مو اين ،تيدق داڤت مڠوڠكڤكن دڠن اكت ۲اونتوق مڠڬمربكن
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راس ترأمت ڬمبريا داڤت مكبايل بركوجنوڠ ك رومه موَّ ،ي هللا .مسوڬ ْجعة
ذوالقعدة اين ،مروڤاكن ساتو س يرن يڠ ِبءيق ،ممبولهيكن اومت اسالم مكبايل
مڠعامرهكن رومه ۲هللا دڠن كڬياتن ۲عباده ،س تهل سكيان َلما كيت دأرهكن
ممربهنتيكن اكتيۏييت ۲د مسجد دان سوراو ،اونتوق مماتويه ڤرينته اكولن ڤرڬرقن يڠ
دتتڤكن اوليه جمليس كسالمنت نڬارا.
ماريهل كيت منيڠكتكن كتقواءن كڤد هللا دڠن مماتويه سڬاَل ڤرينهتڽ ،دان
منيڠڬلكن سڬاَل َلرڠڽن .موڬ ۲كيت دكورنياكن كصيحنت دان كقواتن يڠ داڤت
مليندوڠي ديري دان لكوارڬ كيت درڤد س بارڠ كبوروقن .أميََّ ،ي َر َب الْ َعال َ ّمي.
منرب ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة براتجوق :بروسڤادا منجاڬ كسالمنت ديري
دان لكوارڬ.
س يدڠ ْجعة يڠ درْحيت هللا،
فرمان هللا دامل اَّيت  ،195سورة البقرة ،ممڤرايڠتكن كيت هباوا سأورڠ
مؤمن ،تيدق هاڽ برڬنتوڠ كڤد عبادهڽ سامت-مات ،سڤريت برذيكري ،برصدقه دان
س باڬايڽ .اكن تتاڤي سأورڠ مؤمن ايت جوڬ ،س نتياس ڤرُّياتي دان برهايت-هايت
ترهادڤ ڤراكرا ۲يڠ بوليه ممرضتكن دان مڠنچم كسالمنت ديريڽ دان اهيل لكوارڬڽ.
سأورڠ مؤمن ڤرلو برأوسها س باءيق موڠكي اونتوق ممستيكن ديريڽ دان اهيل
لكوارڬڽ ،مالكوكن معل ِبءيق دان دجاءويه درڤد س بارڠ ڤراكرا يڠ بوليه منداتڠكن
كبوروقن; برموَل دڠن ديري كيت س نديري منوجنوقكن س باءيقِ-بءيق چونتوه
تالدنِ ،بءيق سچارا ڤرتوتورن بڬيتو جوڬ سچارا ڤربواتن.
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س يدڠ ْجعة يڠ درْحيت هللا،
سابن ميڠڬو ،منرب ممڤرايڠتكن ڤارا جامعه اونتوق سام ۲منجاڬ كباجيكن ديري
دان لكوارڬ ،لبيهَ ۲لڬي دامل كداءن دنيا سدڠ مڠهادڤي وابق ڤندميك كوۏيد19-
يڠ تهل ممباوا مصيبة كڤد ِبڽق ڤهيق .سبيلڠن رعيت كهيلڠن ڤكرجاءن دان ڤوچنا ڤنداڤنت;
سامكي راماي يڠ سوده هابيس واڠ س ميڤنن ،ڤوتوس بلكن ماكنن ،تياد متڤت تيڠڬل،
دان كين ترڤقسا برڬنتوڠ ڤد احسان بنتوان اونتوق مرنوسكن كهيدوڤن هارين.
دَلڤوركن ِبڽق رشيكت دان ڤرنياڬاءن يڠ تهل دتوتوڤ ،اد يڠ جاتوه مفليس.
سامكي راماي يڠ كهيلڠن اهيل لكوارڬ ،سامكي راماي يڠ مڠهادڤي تكنن اوموي
رسات مكوروڠن ،دان ساڠت مندواكچيتاكن بيلڠن يڠ هيلڠ ڤرتميبڠن هيڠڬ سڠڬوڤ
ممبونوه ديري سامكي منيڠكت.
نڬارا سدڠ مرينتيس ڤلباڬاي اوسها اونتوق ممبولهيكن رعيت داڤت مكبايل
ماللوءي چارا هيدوڤ سڤريت بياسا .حرست ترس بوت اكن ماللوءي ڤروسيس يڠ
َلما ،دان ساڠت ترتعلوق كڤد اڠك ۲جاڠكينت يڠ ماس يه بلوم منوجنوقكن تندا۲
ڤنورونن يڠ ميقينكن .دامل سواسان مكلوت ايكونويم يڠ دهادڤي كتيك اين،
دبميبڠكن،مكوڠكينن برَلكوڽ ڤنيڠكنت جنايه ترأواتم جنايه ۲كچيل سڤريت راڬوت،
ڤڽلوق ساكو ،ڤچه رومه ،ڤچه كريتا دان ڤلباڬاي َلڬي.
دامل كبميبڠن مكوڠكينن ترس بوت ،منرب برڤسن كڤد ڤارا جامعه اونتوق ممڤرايڠيت
اهيل لكوارڬ اڬر س ننتياس بروسڤادا ترهادڤ ڤراكرا ۲برايكوت:
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ڤراتم :برهايت-هايت دان ڤياك دڠن كداءن سلكيليڠ كتيك براد د لوار رومه; ايلقكن
درڤد ممأاكي ِبرڠ ۲هياسن برهرڬ دان جك تيدق دڤرلوكن دامل اكلڠن وانيتا ،ايلق
درڤد ممباوا بيڬ اتڠن.
كدوا :برهايت-هايت مڠڬوَنكن تيليفون بميبيت سامس براد دامل خاليق راماي اونتوق
مڠيلق درڤد منجادي سارسن ڤراڬوت.
كتيڬ :برهايت-هايت ،دان اكَلو براس چوريڬ ،ايلق ااتو تڠڬوهكن درڤد مماسويق
ليف ( )lifبرسام اورڠ يڠ تيدق دكنيل.
اكمڤت :ڬوَنكن جالن اواتم يڠ رسيڠ دڬوَنكن اوليه اورڠ راماي دان جاڠن مڠمبيل
َللوان ترڤنچيل ااتو َللوان ڤينتس يڠ سوڽيي.
لكمي :تيدق برسأورڠن ك متڤت لتق كريتا ترأواتم د متڤت يڠ ڬلڤ دان سوڽيي.
اكمن :جاڠن ممربانيكن ديري برهنيت ڤد مامل هاري اكَلو ترلينتس دڠن كندراءن يڠ
لكهينت روسق ترساداي د ڤيڠڬري جالن ،د س باليقڽ ،بنتوان بوليه دهولوركن دڠن
ممعلومكن لواكي دان نومبور كندراءن يڠ ترساداي كڤد ڤهيق ڤوليس.
كتوجوه :ايلق ممباوا واڠ توَني ملبهييي درڤد جومهل يڠ دڤرلوكن.
الكڤن :ڤيليه وقتو دان متڤت يڠ اد راماي اورڠ كتيك برأوروسن دڠن ميسي
(.)ATM
كسمبيلن :مڠهوبوڠي اهيل ۲لكوارڬ سچارا براكَلِ ،بءيق يڠ براد د رومه ااتو د متڤت
كرجا ،لبيهَ ۲لڬي مريك يڠ سدڠ دامل ڤرجالنن ،اونتوق ممستيكن مريك دامل كداءن
سالمت.
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كسڤولوه :جك مڠڬوَنكن ڤرخدمنت تكيس ااتو  ،e-hailingس يال كوڠيس معلومت
ڤرجالنن اندا دڠن سڬرا ،ممعلومكن وقتو دان َللوان ڤرجالنن كڤد اهيل لكوارڬ ااتو
راكن رسومه.
كس بلس :ڤستيكن انق ۲يڠ برسكوَل ڤولڠ ك رومه سأول موڠكي دان نصيحتكن
انق ۲س بوليه-بولهيڽ تيدق برسأورڠن سامس ڤرجالنن ك سكوَل ااتو ك متڤت تويشن
( ،)tuisyenدان هندقهل منوڠڬو كتيباءن كندراءن ااتو ايبو ِبڤ د متڤت يڠ تيدق
سوڽيي.
كدوا بلس :ڤستيكن ڤينتو رومه س ننتياس دكونچي دان تتڤكن جارق سالمت دري
ڤينتو كتيك برأوروسن دڠن اورڠ تيدق دكنيل يڠ تيبا ۲موچنول د هادڤن رومه.
لڠكه برهايت-هايت اين هندقهل دجاديكن ڤندوان ِبڬي مڠيلقكن ديري دان اهيل
لكوارڬ منجادي مڠسا جنايه .س تهل كيت برأوسها دان براختيار ،كڤد هللا جواَل
كيت برموهون دان برتوك ( )bertawakkalاڬر دبريكن كسالمنت درڤد س بارڠ
ماَلڤتاك دان مرضت يڠ ممهباَّيكن.
هللا ّ ْيل َولَ ُ ُْ ِّ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 يّال ْك ّر الْ َح ّك ْ ّمي َوتَ َقبَ َل
َِب َركَ ُ
هللا الْ َع ّظ ْ َمي ّ ْيل َولَ ُ ُْ
الس ّم ْي ُع الْ َع ّل ْ ُميَ .أ ُقِ ْو ُل قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّف ُر َ
ّم ّ ي ْن َو ّمنْ ُ ُْ ّ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.
ِ
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Khutbah Kedua

َالْ َح ْمدُ ّهللَ 5و َك َفىَ ،و ُأ َص ّ ي ْيل َو ُأ َس ّ ي ُِّ عَ ََل َس ّ يي ّدَنَ ُم َح َم ٍد الْ ُم ْص َط َفىَ ،وعَ ََل أ ّ َّل َو َأ ْ َ
َصا ّب ّه َأه ّْل
رشيْ َك َ َُلَ ،و َأ ْشهَدُ أ َن َس ييّدَ َنَ ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه
هللا َو ْحدَ ُه ََل َ ّ
الْ َوفَاَ ،أ ْشهَدُ َأ ْن ََل ّا َ ََل اَلَ ُ
ي َِ
6
ْ
ّ
ّ
ي
ّ
َ
ّ
ٍ
َ
ّ
َ
ّ
ْ
َ
َ
س
َ
ثريا أ َما ب َ ْعدُ ،
َو َر ُس ْو َُلُ .الل ُه َم َص ّل عََل َس ّ ييدَنَ ُم َح َمد َوعََل اَل َوأَصا ّبه َو َس ِّْ ْسل ْي ًما ك ً
فَ َيا ّع َبا َد ّ
الصا ّد ّق ْ َي.
هللا! ّات َ ُق ْوا َ
هللاَ 7و ُك ْون ُْوا َم َع َ
قوم مسلمي يڠ درْحيت هللا،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اڬر كيت تتڤ برڤڬڠ كڤد عقيدة اسالمية برترسكن اهيل
س نه ومجلاعه ،يڠ منجادي وارينث رسول هللاﷺَ ،صابت دان اتبعي ،هيڠڬ ك هاري
اين .جاڬهل هوبوڠن دڠن هللا دان سسام ماءنيس.
ديريكنهل صالة كتيك َلڤڠ ماهوڤون مسڤيت ،صيحت ااتوڤون ساكيت .والاو
سسيبوق مان كيت بكرجا ،جاڠنهل ساكيل-اكيل كيت مالَليكن صالة .موده-مودهن
كيت منداڤت َنءوڠن دان اكس يه سايڠ هللا ،د دنيا ماهوڤون د أخرية.
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
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اللَهُ َم َص ّ يل عَ ََل ُم َح َم ٍد َوعَ ََل أ ّل ُم َح َم ٍد ،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 ي ْف ب َ ْ َي ُقلُ ْوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ِْف ُقلُ ْوهبّ ّ ُم ْاَليْ َم َان
ِ
َوالْ ّح ْْكَ َةَ ،وث َ ّب ي ْهتُ ْم عَ ََل ّم َ َّّل َر ُس ْو ّل هللاﷺ
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وصا ّ ِْف فَلَ ْس ّطي،
اللَهُ َم َأ ّع َز ْاَلسالم َوالْ ُم ْس ّل ّم ْ َي .اللَهُ َم ان ُ ّ
ُْص ْاَل ْس َالم َوالْ ُم ْس ّل ّم ْ َي ُخ ُص ً
ك َم َاك ٍن َو ّ ِْف ُ ّ ي
وِف ُ ّ ي
وصا َۏ ُير ْوس ال ُك ُوروَنَ ،
ك َز َم ٍان .اللَهُ َم ادفَ ْع َعنيا ال َب َالءَ ،و َالو َِبء ،خ ُُص ً
َوالغ ََالءَ ،وا ّمل َحنَ ،وال ّف َنتَ ،ما َظه ََر ّم ْْنَا َو َما ب َ َط َنَ ،عن ب َ َ َّلَنَ ه ََذا خ ََاصةَ ،و َعن َسائّ ّر
بُ ْ ََل ٍان عَا َمة.
َّي هللا ،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 هيندري مريك درڤد كفقرين يڠ
برڤنجڠنَّ .ي هللا ،بريهل اكيم كباءيقن رسات كربكنت ددنيا دان دأخرية .ڤلهيارا َل اكيم
درڤد س يقسا دان عذاب اڤي نراك.
َّي هللا ،کورنياکنهل توفيق دان هداُّيمو كسس 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 سالمي
رسات قرابة دراج دان سلوروه رعيت جالت.
َربَنَا أ ّتنَا ِّف ادله 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 ّ
هللا،

ﱡﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ

هللا الْ َع ّظ ْ َمي 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 ُ َُْ ،و َ ّل ْك ُر ّ
هللا ي َ ْع َ ُِّ َما ت َْصنَ ُع ْو َن
هللا َأ ْك َ ُربَ ،و ُ
.
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