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

”

ڤمورنني عقيدة درڤد خرافة
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مقصودڽ :دان جاڠنهل اڠاكو مڽمبه ااتو مموجا يڠ الءين دري هللا ،يڠ تيدق داڤت
منداتڠكن منفعة كڤدامو دان جوڬ تيدق داڤت منداتڠكن مرضة كڤدامو .سكرياڽ
اڠاكو مڠرجاكن يڠ دمكني مك جاديهل اڠاكو اورڠ ٢يڠ برالكو ظالمي (ترهادڤ ديري
س نديري دڠن ڤربواتن شرييك ايت).
َشيْ َك َلَ .و َأ ْشهَد َأ َن م َح َمدً ا َع ْبده َو َرس ْول .ا ّٰلله َم
َأ ْشهَد َأ ْن َال ا َ َل ا َال هللاَ ،و ْحدَ ه َال َ ّ
ّ ِ ِ
َ
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َص ّل َو َس ْل َو ََب ّركْ عَل َس ّيدنَ م َح َمد َوعَل أل َوَص ّبه أْجعني .أ َما ب َ ْعد ،ف َيا أُّيه َا
ونُ ،أ ْو ّص ْي ْك َوا َاي َي ّب َت ْق َوى ّ
هللا 4فَ َق ْد فَ َاز الْمتَق ْو َن.
الْم ْس ّلم َ
ِ
س يدڠ ْجعة يڠ درمحيت هللا ،
ماريهل كيت تيڠكتكن كتقواءن كحرضة هللا ،lدڠن ملقسانكن سڬاال ڤرينته
دان منجاءويه سڬاال الرڠڽن; موده-مودهن كهيدوڤن كيت دبركيت هللا ،درڤد دنيا
هيڠڬ اخرية .منرب ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة براتجوق:
” ڤمورنني عقيدة درڤد خرافة “.
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س يدڠ ْجعة يڠ درمحيت هللا،
خرافة اايل كڤرچاايءن برعنصور رياكءن ،خيالن ،دوڠيڠ دان تَ ْيول يڠ دمعلكن
برڤندوكن اجرن ،ڤت َوا ،ڤانتڠ الرڠ ،راملن دان ڤموجاءن يڠ مڽمي َڤڠ درڤد اجرن اسالم.
هاري اين ڤلباڬاي بنتوق خرافة ماس يه دمعلكن دامل مشاركت ،ايءيت معلن ٢يڠ
دوارييث برسومربكن عادت رسات كڤرچاايءن الما; انتارا ڤرالكوان خرافة يڠ برالكو دامل
مشاركت اايل;
• مڠعملكن ْجڤي رساڤه دڠن هباس برمچڤور ادوق يڠ تيدق دفهمي يڠ مڠاندوڠي
عنصور ٢ڤموجاءن جني دان خملوق هالوس.
• ممڤرمسهبكن َا ْ َن ْق َبڬي مڠهاالو هنتو ااتو ممبواڠ ڤڽاكيت.
• مالكوكن اچارا برس ميه دان ڤموجاءن روح اونتوق مڽوبوركن اتنه دان حاصيل
اتمنن.
• مڠوجنوڠي قبور ،تالڬ ،بوكيت ،ڤوالو دان ڤوكوق يڠ دأڠڬڤ كرامت اونتوق
ممينتا حاجة ااتو مالكوكن ن َ َذر.
• كڤرچاايءن كڤد معلن ٢بينتَڠ ،اڠك ٢ااتو راجه ترتنتو.
• بر َم ْنرتا دڠن َبهن ٢سڤريت َبتو ،چينچني ،رنتاي ،دان كريس اونتوق
دجاديكن ڤريساي ممربي ككبلن.
• مڠادو نصيب دان ممينتا ڤرتولوڠن كڤد اهيل تنوڠ ( ،)tenungدوكون دان
اهيل س يحري اونتوق منداڤت ڤڠكت ،جاوتن ،جودوه ااتو ڤلواڠ برنياڬ.
• ممڤرچاايءي عزمية ااتو تَ ْڠلك بوليه مليندوڠي دان ممربي لكبهين كڤد ديري
ڤاماكي سڤريت علمو كبل ،علمو ڤڠاس يه دان علمو ڤلمه هايت.
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معلن ٢خرافة س بڬيين ،برچڠڬه دڠن َشيعة اسالم دان بوليه ممباوا كڤد ڤڽليويڠن
عقيدة كران ترداڤت عنصور ٢منشرييككن هللا.
بولن صفر رسيڠ دسال تفسري س باڬاي بولن يڠ َبڽق برالكو َبال دان بنچان .بڬيتو
جوڬ كڤرچاايءن كڤد بوروڠ ترتنتو يڠ مڽببكن ڤنولرن ڤڽاكيت .سدڠكن حقيقڽت،
بولن صفر ماهوڤون بوروڠ هنتو تيدق ممڤوڽاءي اڤا ٢اكءينت كڤد بوروق دان َبءيق
سسواتو كجادين .معلن س بڬيين تهل ممبنتوق ڤڬ َ َڠ ْن يڠ سال براكءينت صفة ق ْد َرة ااتو
بركواس ڤد ذات هللا .lس باڬاي مسل كيت واجب م َي ّقيين هباوا مسوا يڠ برالكو
ادال ترتعلوق سچارا م ْطلَق دامل ككواساءن هللا .lس بدا رسول هللاﷺ:
َال عَ ْد َوى َو َال ّط َ َري َة َ ،و َال هَا َم َة َو َال َص َف َر.
برمقصود :تياد ڤنولرن ڤڽاكيت (دڠن س نديري) ،تياد راملن نصيب بوروق ،تياد
نصيب مالڠ ڤد بوروڠ هنتو دان تياد مصيبة ڤد بولن صفر.
س يدڠ ْجعة يڠ دمولياكن،
سابن هاري ،كتيك منديريكن صالة لامي وقتو ،كيت ممباچ اايت  162سورة
النعام دامل دعا ّافْ ّت َتاح يڠ برمقصود;
"سسوڠڬوهڽ صالتكو ،عبادهكو ،هيدوڤكو دان ماتيكو هاڽال اونتوق هللا ،توهن
سلوروه عامل" ،ڤڠاكوان هباوا كيت اكن س نتياس مڽمبه دان مموهون ڤرتولوڠن هاڽ
دري هللا ;lساتو ڤڠاكوان يڠ ساڠت تڬوه براكءينت اكيساءن هللا دامل مسوا
اوروسن كهيدوڤن .فرمان هللا دامل سورة الفاحتة اايت :5
ﱒﱓﱔﱕﱖ

مقصودڽ :هاڽ كڤد-مو اكيم مڽمبه دان هاڽ كڤد-مو اكيم مموهون ڤرتولوڠن.
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اايت  ،5سورة الفاحتة منجادي ڤتوجنوق ڤنتيڠ ،هباوا سلوروه كهيدوڤن سأورڠ
مهبا هاڽ برڤاءوت كڤد هللا .lسڬاال بنتوق ڤڠعب ّديَ ْن اايل حق مطلق هللا،l
بڬيتو جوڬ سڬاال ڤرموهونن ،حاجة ،ڤرمينتاءن دان نية مستيهل دڤوهون دڠن هايت
ڤنوه تولوس الڬي يقني كڤد هللا يڠ اسا.
هاري اين ماس يه ترداڤت اورڠ ٢يڠ كورڠ جلس ڤدومن; مريك ماس يه مالكوكن
ڤلباڬاي معلن خرافة; مريك ماس يه مموهون منداڤتكن ڤرتولوڠن سالءين درڤد
ڤرتولوڠن هللا .lڤارا ڤڠعمل ڤراوتن الرتنتيف( ،)alternatifواجر مڠمبيل ايڠنت
اونتوق ممستيكن اكتيۏييت راوتن يڠ دالكوكن تيدق مڠاندوڠي عنصور ٢خرافة .مموهون
كڤد كواس الءين دان ممڤرچاايءي اداڽ كواس الءين يڠ بوليه ممقبولكن ڤرموهونن،
برصفة خرافة يڠ ممباوا شرييك .منشرييككن هللا اايل دوسا برس دان ڤالكوڽ واجب
برتوبة ن َصوحا.
سال ساتو معلن خرافة يڠ ڤرلو دجاءويه اايل منيليق نصيب ااتو مالكوكن راملن
كجادين ماس هادڤن .ڤد كبياساءنڽ ،راملن يڠ دبريكن امت دڤرچاايءي دامل اكلڠن
مريك يڠ ترليبت .سدريهل! جك ڤون راملن يڠ دبريكن برتڤنت ،ايت هاڽال كبتولن،
كران ڤد حقيقڽت ،لبيه َبڽق راملن يڠ مليسيت صفڽت .تياد س ياڤا درڤد اكلڠن ماءنيس
براوڤاي مڠتاهوءي ڤريستيوا ماس هادڤن كران ڤريستيوا ماس هادڤن ترلتق دلوار
ڤڠتاهوان ماءنيس .مالكوكن راملن ،برچڠڬه دڠن َشيعة اسالم دان ترماسوق معلن
خرافة يڠ مروسقكن عقيدة .فرمان هللا دامل سورة لقامن اايت :34
ﳌ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ
 ...ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳍ
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مقصودڽ :دان تياد سأورڠ ڤون يڠ بتول مڠتاهوءي اڤ يڠ اكن داوسهاكن ايسوق
(سام اد َبءيق ااتو جاهت) دان تياد سأورڠ ڤون يڠ داڤت مڠتاهوءي دبويم نڬري
مانكه دي اكن مايت .سسوڠڬوهڽ هللا هما مڠتاهوءي الڬي امت مليڤويت ڤڠتاهوانڽ.
س يدڠ ْجعة يڠ دمولياكن،
مسوڬ هللاlس نتياس ممبميبيڠ كيت منجالين كهيدوڤن دنيا دڠن ڤنوه كطاعنت
كڤداڽ .سسوڠڬوهڽ دنيا اين اايل ْجبنت كيت منوجو كهيدوڤن اخرية .ڤرس ياڤكنهل
ديري دان لكوارڬ دڠن كجرنهين ڤڠحياتن اسالم .اَبديكن ديري دڠن سڤنوه-ڤنوه
كيقينن كڤد هللاlاونتوق ممقبولكن سڬاال حاجة; اونتوق منجاءوهكن دان
مڽمبوهكن كيت درڤد سڬاال ڤڽاكيت; اونتوق مليندوڠي كيت درڤد بنچان دان
كرجاي،
موسوه; اونتوق ملميڤهيي كيت دڠن رزيق كجاايءن دامل بيدڠ ڤرنياڬاءن دان َ
اونتوق مڠورنياكن كيت ڤڠكت ااتو جاوتن .براوسهال كره مندمڤيڠي ديري دڠن هللا
lاڬر كيت منداڤت رمحة كورنياءن الهيي; مسوڬ حاجة دان دعاء كيت سڬرا
دمقبولكن دڠن مالكوكن ڤراكرا ٢برايكوت:
ڤراتمَ :بڽق براس تغفار ،منيڠڬلكن مسوا ڤربواتن موڠكر ،دان منجاءويه ديري درڤد
معلن خرافة برعنصور شرييك.
كدوا :ممنويه رسوان الهيي ،منديريكن صالة ،منونيكن زاكة دان ممڤرَبڽقكن معلن
برصالة س نة.
كتيڬ :مڽمڤورنكن عباده ڤواسا دان َبڽق برڤواسا س نة.
كمڤت :ممڤرَبڽقكن ممباچ القرءان ،برذيكري مڠيڠيت هللاlدان برصلوات كڤد رسول
هللاﷺ.
لكامي :ممڤرَبڽقكن وقف دان صدقه.
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كمن :ممڤرَبڽقكن كرجا ٢معل دان كباجيكن.
كتوجوه :مموهون دعاء دڠن هايت يڠ اخالص دڠن سڤنوه كيقينن كڤد هللا.l
ََب َركَ هللا ّ ِْل َولَ ْك َّبلْق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّمي َون َف َع ّ ْين َوا َاي ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال َاي ّت َو ّال ْك ّر الْ َح ّك ْ ّمي َوتَ َقبَ َل
هللا الْ َع ّظ ْ َمي ّ ِْل َولَ ْك
الس ّم ْيع الْ َع ّل ْميَ .أقِ ْول قَ ْو ّ ِْل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّفر َ
ّم ّ ْين َو ّمنْ ْك ّت َال َوتَه ِان َه ه َو َ
ات َوالْم ْؤ ّم ّن ْ َني َوالْم ْؤ ّمنَ ّ
َو ّل َسائّ ّر الْم ْس ّل ّم ْ َني َوالْم ْس ّل َم ّ
ات ْ َال ْح َيا ّء ّم ْْن ْم َو ْ َال ْم َو ّات فَ ْاس َت ْغ ّفر ْوه
ان َه ه َو الْغَف ْور َالر ّح ْمي.
ِ
Khutbah Kedua

الس َم َاو ّات َو ّم ْل َء ا َل ْر ّضَ ،و ّم ْل َء َما بَيْْنَ َما
الْ َح ْمد ّ َ ّلِلْ َ 5محدً ا َك ّث ًريا َط ّي ًبا م َب َار ًاك ّف ْي ّهّ ،م ْل َء َ
َو ّم ْل َء َما ّشئْ َت ّم ْن َ
َشيْ َك َلَ ،و َأ ْشهَد أ َن
َشء ب َ ْعدَ ،أ ْشهَد َأ ْن َال ا َ َل االَ هللا َو ْحدَ ه َال َ ّ
ْ
ِ ِ
َصا ّب ّه َو َس ْلّ
َس يّدَ نَ م َح َمدً ا َع ْبده َو َرس ْول .اللَه َم َص ّل عَ َل َس ّي ّدنَ م َح َمدَ 6وعَ َل أ ّ ّل َو َأ ْ َ
ت َ ْس ّل ْي ًما َك ّث ْ ًرياَ .أ َما ب َ ْعد ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
الصا ّد ّق ْ َني.
هللا! ّات َق ْوا َ
هللاَ 7وك ْون ْوا َم َع َ
قوم مسلمني يڠ درمحيت هللا،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اڬر كيت اس تقامه برڤڬڠ كڤد عقيدة اسالمية برترسكن اهيل
الس نة وامجلاعة ،يڠ منجادي وارينث رسول هللاﷺَ ،صابة دان اتبعني ،هيڠڬ كهاري اين.
جاڬال هوبوڠن دڠن هللاlدان سسام خملوق .عامرهكنهل رومه هللاlدڠن تروس-
مرنوس مڠرجاكن عبادة دان صالة فرض سچارا برجامعه.
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ

ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ8

اللَه َم َص ّل عَ َل م َح َمد َوعَ َل أ ّل م َح َمد َ ََك َصل َ ْي َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َمي َوعَ َل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َمي َو ََب ّركْ عَ َل
ِ
ِ
م َح َمد َوعَ َل أ ّل م َح َمد َ ََك ََب َر ْك َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َمي َوعَ َل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َمي ّ ْف الْ َعالَ ّم ْ َني ان ََك َ ّمح ْيد َم ّج ْيد.
ِ
ِ
ِ
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ات َوالْم ْؤ ّم ّن ْ َني والْم ْؤ ّمنَ ّ
اللَه َم ا ْغ ّف ْر ّللْم ْس ّل ّم ْ َني َوالْم ْس ّل َم ّ
اتَ ،9و َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْْنّ ّ ْم َو َأ ّل ْف ب َ ْ َني
قل ْوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ْف قل ْوهبّ ّ م ْااليْ َم َان َوالْ ّح ْْكَ َةَ ،وثَ ّب ْْت ْم عَ َل ّم َ َّّل َرس ْو ّل هللاﷺ.
ِ
َ
ّ
ّ
َ
وصا َۏير ْو َس الكورونَ َ ،والغَال َءَ ،وامل َح َنَ ،والف َنتَ ،ما
اللَه َم ا ْدفَ ْع َعنَا ال َب َال َءَ ،و َالو ََب َء ،خص ً
َ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.
اي هللا ،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 مساكني درڤد ككفورن ،رسات دهيندري مريك درڤد كفقرين يڠ برڤنجڠن.
اي هللا ،بريهل اكيم كباءيقن رسات كربكنت ددنيا دان دأخرية .جاوءهيهل اكيم درڤد س يقسا
دان عذاب اڤي نراك.
اي هللا ،کورنياکنهل توفيق دان هداُّيمو كتس راج اكيم ،دوِل 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.
ﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ

فَ َيا ّع َبا َد ّ
هللا،

ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ

هللا الْ َع ّظ ْ َمي ي َ ْذك ْر ُْك َو ْاشكر ْوه عَ َل
ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ فَ ْاذكر ْوا َ
ّن َع ّم ّه يَ ّزد ُْْك َو ْاسأَل ْوه ّم ْن فَضْ ّ ّهل ي ْع ّط ْك َو َ ّل ْكر ّ
هللا َأ ْك َربَ ،وهللا ي َ ْع َل َما ت َْصنَع ْو َن.
Doa untuk Kaum Muslimin
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