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!Amaran
Pihak Jabatan Agama Islam Perak tidak bertanggungjawab ke atas sebarang penambahan ayat selain daripada kandungan khutbah yang dikeluarkan.
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َص ّي َو َس ّ ْل َو ََب ّركْ ػَل َس َّدنَ م َح َمد َوػَل آل َوَص ّبَ آ ْ َْجؼ ْي .آ َما ب َ ْؼد ،ف َِا آُّيه َا
ونُ ،آ ْو ّص َْ ْك َوإ َاي َي ّب َخ ْل َوى ّ
هللا 4فَ َل ْد فَ َاز إًْمخَل ْو َن.
إًْم ْس َّم َ
ِ
س َدڠ ْجؼة ًڠ درمحيت هللا،
مارًهل هَت مٌَڠىذىن نخلوإءن وحرضة هللا ،lدڠن مٌطاغيت سڬال ڤرًًذَ
دإن مٌجاوءيه سڬال لرڠڽن .مودٍ-مودُن هَت حرڬوًوڠ دإمل اكًڠن مهبا هللا ًڠ
حرَبءًق ،برإوًََ وجاايءن دهَا دإن وجاايءن آخرية.
إسالم مٌَدِلربحىن ڤرساودإرإءن دإن ڤرڤادوإن دإمل اكًڠن إومت ماءويس ثيڤا
مڠريإ آڬام ،بڠسا دإن نخوروىن .خطبة ڤد ُاري إٍن إهن ممبٌُچڠىن اتجوق:
"إسالم مموڤوق ڤرساودإرإءن دإن ڤرڤادوإن".
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حاضريٍن ًڠ درمحيت هللا،
حق دإمل إسالم حرهباڬي نڤد دوإ; ڤراتم :حق هللا ،دإن ندوإ :حق ماءويس .حق
هللا مروجوع إٍىنت ُوبوڠن هللا دڠن مهباڽ ،مالًوءي غبادة برصالة ،برڤوإسا،
مٌونٍىن زاكة ،مڠرجاهن حاج دإن ڤَباڬاي غبادة لءٍن .ماناكل حق ماءويس،
مروجوع ڤد كاػدٍ مٌوهخوت سچارإ َبءًق ،حق ًڠ ثهل دڤرإوهخوكىن َبڬي دٍري
سسأورڠ ماءويس دإن مڠَِيدرنڽن درڤد س بارڠ مكرضحن; دڠن برلهو ػادًي سسام
إومت ثيڤا مرمڤس حق إورڠ لءٍن .هَت درسو بربوإت َبءًق دإن هَت درسو
برلهو ػادًي ،بوهن سِاج سسام ساودإرإ إسالم ،ثخاڤي ثوروت درسو بربوإت َبءًق
دإن برلهو ػادًي سسام ڤڠاهوت آڬام لءٍن ،برڤٌدوهن فرمان هللا دإمل سورة
َإًْم ْم َخ َحيَة ،إايت :8
ﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳ ﱴﱵﱶﱷﱸ
ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ

برملصود" :هللا ثَدق مالرڠ اكمو درڤد بربوإت َبءًق دإن برلهو ػادًي نڤد
إورڠً ٢ڠ ثَدق ممرڠي اكمو هرإن آڬام ،دإن ثَدق مڠَوإرهن اكمو دري اكمڤوڠ
ُالمن اكمو .سسوڠڬوُڽ هللا مڠاس ييي إورڠً ٢ڠ برلهو ػادًي".
س َدڠ ْجؼة ًڠ درمحيت هللا،
بردإرسهن ڤرإڠاكءن اتُون  ،2019مَُس َا ممڤوڽاءي  32.6جوات إورڠ
ڤٌدودوق;  29.4جوات إورڠ ورڬاىڬارإ ،حردٍري دري ڤَباڬاي كوم ًڠ مڠاهوت
ڤَباڬاي آڬام دإن مڠؼمَىن ڤَباڬاي بودإاي; مسيخارإ  3.2جوات إورڠ ،بوهن ورڬاىڬارإ،
ڤالرٍَ ْن دري ىڬارإ لءٍن.
مرڠىويم ڤالوت دإن ڤَيچوڠ إس َڠ ،رسات إميَڬرن دإن ّ
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دإمل حرست ماُو ممبٌُا س بوإٍ ىڬارإ ًڠ إمانُ ،رموين لڬي مؼمور ،آ َم ْذهل ڤٌخَڠ
دڤوڤوق سامڠت ساًَڠ ممِمي  -ساًَڠ مڠحرميت  -ساًَڠ بىرجاسام إهخارإ  32.6جوات
إورڠ ڤٌدودوق دىڬارإ إٍن ،إڬر ثَدق إد ڤيق ًڠ حرإس مرًم حرڤِڠڬري ،حرسُس ََ
إاتو دظاٍميي.
دڤرُاثَىن برلهو ڤَباڬاي بوروق سڠم ،مڠؼاكبخىن برلهوڽ جورڠ ڤمُسِن
دإمل اكًڠن مضارهت مَُس َا ًڠ حردٍري درڤد ڤَباڬاي كوم ،آڬام دإن بودإاي ،برڤوچنا
درڤد هورڠڽ ڤ َمَِ َم ْن دإن رڠڬڠڽ ُوبوڠن إهخارإ ساثو سام لءٍن .كدإءن برمتبَ
مرضت ،إڤابَال إٌسو براكءًنت كوم ،آڬام دإن بودإاي ،دجادٍىن مو َدل إوهخوق
دس ًَساس َىن إوًََ هومڤوًن ڤوًَدِم حرثًذو هرإن ماُو مٌدإڤت َل َب ڤوًَدِم .إوًََ
إًت ،ڤارإ ڤمميڤي ًڠ دآماهنىن دڠن ثڠڬوڠجوإب مڠوروس ثدبري ىڬارإ ،وإجب
ممربٍىن هَلِنن هباوإ سدِاڤ إوسان دىڬارإ إٍن ،ممڤوڽاءي متڤت دإن ماس ُادڤن،
دإن سدِاڤ إوسان دجامي سچارإ ڤرإوهدڠن مٌدإڤت َلً َنن سچارإ ػادًي لڬي
سلسام.
س َدڠ ْجؼة ًڠ درمحيت هللا،
إسالم إمت مٌَدِلربحىن نڤٌخَڠن ُآخ َوة (ڤرساودإرإءن) دإن ڤرڤادوإن .رسول
هللاﷺ برجاي مموڤوق ڤرساودإرإءن دإن ڤرڤادوإن إهخارإ ڤوإق َآهْ َصار دإن ڤوإق
م ّ
ِاج ّرٍن سامس ڤرٌسدِوإ جهرة; دإٍىويت دڠن وجاايءن بڬِيدإ ممڤرساودإرإهن سوهو
َآ ْوس دإن َخ ْز َرج ًڠ بڬِخو لما برسڠىِخا ،دڤرًوإسىن لڬي دڠن وجاايءن بڬِيدإ
مڠِرموهَىن ُوبوڠن إهخارإ ڤَباڬاي ڤوإق دإن هومڤوًن ًڠ ثَڠڬي دمدًية دإن اكوسن
سىِرت .هبَجلسانءن رسول هللاﷺ مموڤوق سامڠت ڤرساودإرإءن دإن ڤرڤادوإن
ُيدكهل دجادٍىن رجوهن دإمل حرست ماُو مموڤوق ڤرڤادوإن دإن ڤرساودإرإءن إهخارإ
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رغَت دإن ڤٌدودوق مَُس َا ًڠ حردٍري درڤد ڤَباڬاي كوم ،آڬام دإن بودإاي.
رسول هللاﷺ جوڬ ثَدق مڠؼمَىن دٌسىرميَيايس إهخارإ نخوروىن ،ڤوإق دإن
كوم; دبوكذَىن إڤابَال رسول هللاﷺ ممربٍىن ڤڠحرمنت ،مٌوڬ َ ْسىن ّب َالل بن َر ََبح،
سأورڠ مهبا هوًَت َُمت نخوروىن َحبْ ّش ،إوهخوق مالءوڠىن آذإن .فرمان هللاl
دإمل سورة َإًْحج َرإت ،إايت :13
ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ
ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ

برملصود" :وإُاي ماءويس ،اكيم چِڤذاهن اكمو ًاليك دإن ڤرمڤوإن ،بربڠسا-بڠسا دإن
برسوهو-سوهو سوڤااي اكمو ساًَڠ نيي-مڠييل .سسوڠڬوُڽ إورڠ ًڠ ڤاًَڠ موًَا
(دآخرية لكق) دسُيس هللا ،إدإل إورڠ ًڠ برثلوى درڤد اكًڠن اكمو".
إايت إٍن مٌڬسىن هللاlمڽرو إومت إوهخوق برثَ َؼارف (برنيَن) إهخارإ ساثو سام
لءٍن ثيڤا مڠريإ جٌخٌُا ،بڠسا دإن كوم.
رسول هللاﷺ برجاي مڠڬوبي ڤرملباڬاءن ىڬارإ ،دنييل ڤِاڬم مدًية ،مروڤاهن
ڤرملباڬاءن برثوًُس ًڠ ڤراتم ددهَا .ڤِاڬم مدًية دڬوبي برڤلس َىن هووس َڤ َر ْ َمح ًة
ٌَّْ َؼاً َ ّم ْي (رمحة سَوروٍ ػامل) دإن سامڠت َو َس ّط ََة (هسدرُانءن) ،برثوجوإن
مڠوروس ثدبري ىڬارإ سچارإ إمان رسات مڠواتماهن ڤڽاثوإن ُآو َمَ دإمل اكًڠن مضارهت
مجموع دمدًية .ڤِاڬم إٍن مڠڬسا ڤٌدودوق مدًية َُدوڤ برساثو دإمل سامڠت ثَ َؼاون
(ثوًوڠ-مٌوًوڠ) إهخارإ ساثو سام لءٍن; فصي  2ڤِاڬم مدًية مٌچاثَ ْخىن:
"إًًِهل ڤِاڬم برثوًُس دري دمحم (هيب) إهخارإ إورڠ ٢مؤمن دإن
مسَمي اكًڠن كرٌش دإن إُيل ً َ ْ ّثب رسات إورڠً ٢ڠ مڠَىويت
مرًم ،ممڤرساثوهن دٍري دإن برجوإڠ برسام-سام مرًم".
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مسَمي ًڠ درمحيت هللا،
ڤڠُضديارن حق إسايس ماءويس جساڬت دإن ڤڠُضديارن كاُرة مروڤاهن دوإ
دوهومن ًڠ نخَم إٍن ثهل مڠڬارٌسىن حق ٢إسايس دإن هبَبسن ًڠ دمََِيك إوًََ
سدِاڤ إوسان جسق دلُريهن; دآهوءي هباوإ هسموإ ماءويس إدإل سام رإت درڤد
سڬي مرثبت إسايس نامءوس َاءن دإن هوإجِڤن ٢رسات ثڠڬوڠجوإب ٢إساس ،ثيڤا
س بارڠ دٌسىرميَيايس إجس دإرس بڠسا ،ورن هوًَت ،هباس ،جٌخٌُا ،نڤرچاايءن
آڬام ،إفََِايس( )afiliasiڤوًَدِم ،س خاثوس سوس َال إاتوڤون سبب ٢لءٍن.
وجاايءن مَُس َا س باڬاي س بوإٍ ىڬارإ إسالم ًڠ ڤروڬرٌس َف بوًََ دچاڤاي
إڤابَال مضارهت مَُس َا ًڠ بربََڠ آڬام ،كوم دإن بودإاي مڠِرڬاءي ڤٌخَڠڽ دڤوڤوق
ڤرساودإرإءن دإن ڤرڤادوإن مالًوءي سامڠت ساًَڠ ممِمي ،ساًَڠ مڠحرميت ،دإن
ساًَڠ بىرجاسام إهخارإ ساثو سام لءٍن.
مسَمي ًڠ درمحيت هللا،
هس ميڤوًن درڤد خطبة ڤد ُاري إٍن إدإل:
ڤراتم :إسالم إايل آڬام ًڠ إمت مٌَدِق برحىن كماىن إوهخوق دچاڤاي مالًوءي
ڤموڤوكن سامڠت ڤرساودإرإءن دإن ڤرڤادوإن إهخارإ إوسان ًڠ ممَََيك ڤَباڬاي لحر
بالنڠ آڬام ،كوم دإن بودإاي .إورڠ ًڠ ڤاًَڠ موًَا دسُيس هللا ،إايل إورڠ ًڠ برثلوى.
ندوإ :مضارهت ڤرًو مماءًيىن ڤرإىن ممَيارإ ُآخ َوة سسام ماءويس دڠن مڠؼمَىن
سامڠت ساًَڠ ممِمي ،ساًَڠ مڠحرميت ،دإن ساًَڠ بىرجاسام إهخارإ ساثو سام لءٍن.
نخَڬ :دڠن مڠمبَي إغخبار فَسفَ ،ثوجوإن دإن ڤَلسانءن ڤِاڬم مدًية ،ڤرملباڬاءن
ىڬارإ وإجب دًوُورهن دإن إوهدڠ ٢ىڬارإ وإجب ّد َدإ ْوً َ ْخىن; دًلسانهن سچارإ
ػادًي  -سچارإ سلسام ،نڤد مسوإ رغَت ثيڤا دٍيت مڠؼمَىن بودإاي دوإ درجت،
5
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ًڠ ممربي اكٌسدميَوإءن نڤد مان ٢ڤيق ،إاتو مٌدٌسىرميَياس َىن مان ٢ڤيق،
بردإرسهن آڬام ،كوم ،ڤڠىت دإن واكايءن.
ََب َركَ هللا ّ ِْل َوًَ ْك َّبًْل ْر َء ّإن إًْ َؼ ّظ ْ ّْي َوه َف َؼ ّ ِْن َوإ َاي ُْك ّب َما ّف ِْ َّ ّم َن ْإل َاي ّت َو ّإل ْن ّر إًْ َح ّى ْ ّْي َوثَ َلبَ َي
هللا إًْ َؼ ّظ ْ َْي ّ ِْل َوًَ ْك
إًس ّم َْع إًْ َؼ َّ ْْيَ .آكِ ْول كَ ْو ّ ِْل ُ ََذإ َو َآ ْس َخ ْغ ّفر َ
ّم ّ ِْن َو ّم ٌْ ْك ّث َال َوثََ ِإه ََ ُ َو َ
ات َوإًْم ْؤ ّم ٌّ ْ َي َوإًْم ْؤ ّمٌَ ّ
َو ًّ َسائّ ّر إًْم ْس َّ ّم ْ َي َوإًْم ْس َّ َم ّ
ات ْ َإل ْح َِا ّء ّم ْْن ْم َو ْ َإل ْم َو ّإت فَ ْاس َخ ْغ ّفر ْوٍ
إه ََ ُ َو إًْغَف ْور َإًر ّح ْْي.
ِ
Khutbah Kedua

إًْ َح ْمد ّ َ ّلِلَ 5و َن َفىَ ،و ُآ َص ّ ْيل َو ُآ َس ّل ػَ َل َس َّ ّدنَ م َح َمد إًْم ْص َط َفىَ ،وػَ َل آ ّ ّل َو َآ ْ َ
َصا ّب َّ َآُ ّْي
َشًْ َم َلَ ،و َآ ْصَِد آ َن َس َّدَ نَ م َح َمدً إ َغ ْبدٍ َو َرس ْول.
إًْ َوفَاَ ،آ ْصَِد َآ ْن َل إ َ َل إلَ هللا َو ْحدَ ٍ َل َ ّ
إٌََِ َم َص ّي ػَ َل َس َّ ِ ّدنَ ِم َح َمدَ 6وػَ َل آ ّ ّل َو َآ َْ
َصا ّب َّ َو َس ّ ْل ج َ ْس َّ َْ ًما َن ّث ْ ًريإَ .آ َما ب َ ْؼد ،فَ َِا ّغ َبا َد هللا!ّ
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هللا َ ْ ْ َ َ َ
كوم مسَمي ًڠ درمحيت هللا،
مٌرب مڽرو ڤارإ جامػَ إڬر هَت إس خلامَ برڤڬڠ نڤد غلِدة إسالمِة برحرسىن إُيل
إًس ية وإمجلاػةً ،ڠ مٌجادي وإرًنث رسول هللاﷺَ ،صابة دإن اتبؼيَُ ،ڠڬ وِاري إٍن.
جاڬال ُوبوڠن دڠن هللاlدإن سسام خمَوق .غامرُىٌهل رومَ هللاlدڠن حروس-
مرنوس مڠرجاهن غبادة دإن صالة فرض سچارإ برجامػَ.
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
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َص ّب َّ َو َس ّ ْل .إٌََِ َم إ ْغ ّف ْر ٌَّْم ْس َّ ّم ْ َي َوإًْم ْس َّ َم ّ
إٌََِ َم َص ّي ػَ َل َس َّ ّدنَ م َح َمد َوػَ َل آ ّ ّل َو َ ْ
ات
َوإًْم ْؤ ّم ٌّ ْ َي وإًْم ْؤ ّمٌَ ّ
اتَ ،9و َآ ْص َّ ْح َذ َإت بَُْْنّ ّ ْم َو َآ ًّ ْف ب َ ْ َي كَ ْوهبّ ّ ْم َوإ ْج َؼ ْي ّ ِْف كَ ْوهبّ ّ م ْإلًْ َم َان
ِ

5

Memuji Allah
Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
7
Pesan Taqwa
8
Ayat Al-Quran
6
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ْص
َوإًْ ّح ْْكَ َةَ ،وثَ ّب ْْت ْم ػَ َل ّم َ َّّل َرس ْو ّل هللاﷺ .إٌََِ َم َآ ّغ َز ْإلسال َم َوإًْم ْس َّ ّم ْ َي ،إٌََِ َم إه ّ
ك َز َمان .إٌََِ َم إ ْدفَ ْع َغيَا
وصا ّ ِْف فَََ ْس ّط َيَ ،و ِّف ّك َم َاكن َو ّ ِْف ّ
ْإل ْس َال َم َوإًْم ْس َّ ّم ْ َي خص ً
وصا َۏٍر ْو َس إًىورونَ َ ،وإًغ ََال َءَ ،وإ ّمل َح َنَ ،وإً ّف َ َنتَ ،ما َظِ ََر ّم ْْنَا َو َما
إً َب َال َءَ ،و َإًو ََب َء ،خص ً
ب َ َط َنَ ،غن ب َ َ َّلنَ ُ ََذإ خ ََاص ًةَ ،و َغن َسائّ ّر ب ْ ََلإن ػَا َم ًة.
اي هللا ،برنخَهل مهبا ٢مو ًڠ مَلسانهن ثوهخوحن زاكة دإن مڠِوًورهن وكف ،هورهَاءي
مرًم رزيق ًڠ برًَڤت ڬيدإ ،رسات سوچِىٌهل ُرات دإن جِوإ مرًم .جاءوُىٌهل ڬوًوڠن
فلرإء دإن مساني درڤد وىفورن ،رسات دَُيدري مرًم درڤد نفلرين ًڠ برڤٌجڠن.
اي هللا ،برًهل اكيم هباءًلن رسات نربننت ددهَا دإن دآخرية .جاوءَُهل اكيم درڤد س َلسا
دإن ػذإب إڤي ىرإك.
اي هللا ،کورهَاکيهل ثوفِق دإن ُدإُّيمو كجس رإج اكيم ،دوِل ًڠ هما موًَا ڤدوک رسي
سَطان ڤريإق دإر إًرضوإن ،سَطان ىزرٍن مؼز إدلٍن صاٍ إبن إملرحوم سَطان آزًن
حمب إدلٍن صاٍ إملغفور ل ،دإن رإج ڤرماٌسوري ڤريإق دإر إًرضوإن ثوإىکو زإرإ ساًْي
رسات كرإبة درإج دإن سَوروٍ رغَت جالت.
ﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ

فَ َِا ّغ َبا َد ّ
هللا،

ﱡﭐﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸ

هللا إًْ َؼ ّظ ْ َْي ً َ ْذن ْر ُْك َو ْإصىر ْوٍ ػَ َل ّه َؼ ّم َّ ٍَ ّزد ُْْك َو ْإسأًَ ْوٍ ّم ْن
ﱹﱺﱻ ﱠ فَ ْاذنر ْوإ َ
فَضْ ّ ّهل ً ْؼ ّط ْك َو َ ّل ْنر ّ
هللا َآ ْن َربَ ،وهللا ً َ ْؼ َل َما ث َْصيَؼ ْو َن.
Doa untuk Kaum Muslimin
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