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

"إسالم دإن رايضه"
8 Oktober 2021 / 1 Rabi’ul Awal 1443

إلْ َح ْمدُ ّ َ ّلِل 1إل َقائّل:
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مقصودڽ :ساهل سأورڠ د إنتارإ ڤرمڤوإن يڠ بردوإ إيت براكت :وإهاي إيه ،إمبيهل دي
منجادي ڤكرجا (مڠڬمباال مكبيڠ كيت) ،سسوڠڬوهڽ س باءيق-ابءيق إورڠ يڠ إيه
(سورة إلْ َق َصص إايت )26
إمبيل بكرجا إايهل إورڠ يڠ قوإت ،الڬي أمانه.
َ َ
يَ َهلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن ُم َح َمدً إ َع ْبدُ ُُ َو َر ُس ْو ُهلَُ ،إللَهُ َم َص ّل
إلِل َو ْْدَ ُُ َال َ ّ
َأ ْشهَدُ َأ ْن َال ّإ ٰ َ َهل إ َال َ ُ
َو َس ّ ّْل عَ َل َس ّي ّد ََِ ُم َح َمدَ 3وعَ َل أ ّ ّهل َو َ ْ
َص ّب ّه َأ ْ َْج ّعنيَ ،و َم ْن تَ ّب َعه ُْم ّاب ْح َسان إ ََل ي َ ْو ّم ّإل ْي ّن،
ِ
ّ ِ
إلِلُ 4أ ّ
للا فَ َق ْد فَ َاز إلْ ُمتَ ُقون.
وص ُيُك َون َ ْف ِّس ّب َت ْق َوى
َأ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد َإلِل! ّإت َ ُقو ْإ َ َ
س يدڠ ْجعة يڠ درمحيت للا،
ماريهل كيت مڠوكوهكن كتقوإءن كيت كحرضة للا ،دڠن ملقساَكن سڬاال
ڤرينته دإن منيڠڬلكن سڬاال الرڠڽن ،مودُ-مودهن هيدوڤ كيت جسهرتإ د دنيا دإن
د أخرية .سڤنا سبوتن هاري سوكن نڬارإ ڤد  9إوكتوبر إين ،منرب إكن مڽمڤايكن خطبة
براتجوق "إسالم دإن رايضه".
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Memuji Allah
Ayat Quran
3 Selawat ke atas Nabi.
4 Pesan Taqwa
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إسالم مميلييك اارإ ترس دديري منووريق ڬاي هيدوڤ صيحت إومة .ساهل ساتو
ڬاي هيدوڤ صيحت يڠ دأجنوركن إايهل ڬالقن برايضه سوڤااي مندإڤت كصيحنت يڠ
ابءيق .دإمل ْديث يڠ دروإيتكن إوليه س يدَ إبو هريرة ،رسول للاﷺ برس بدإ:
الْم ْؤِ
ب إِ ََل ِ
الض ِع ِ
ِ
هللا ِم َن ال ُْم ْؤِم ِن َّ
يف
أ
و
ْي
خ
ي
و
ق
ْ
ل
ا
ن
م
َ
َح ُّ
ُّ
َ
ْ
ٌَ َ
ُ ُ

مقصودڽ :إورڠ مؤمن يڠ قوإت ،لبيه ابءيق دإن لبيه داكس هييي د سيِس للا بربدديڠ
)ْديث روإية إمام مسّل(
إورڠ مؤمن يڠ مله.
س يدڠ ْجعة يڠ درمحيت للا،
سالءين منجاڬ ڤاماكنن ،تونتوتن إونتوق منجادي مؤمن يڠ قوإت ،دإڤت دڤرأوليه
ماللوءي رايضه .ابڽق معلن عبادُ يڠ ممرلوكن توبوُ يڠ صيحت ،سڤريت مڽمڤورَكن
عبادُ ۲صالة ،ڤوإسا دإن ْاج .هبكن ،نيب محمدﷺ توروت مڠڬالقكن إومت بڬيددإ
برايضه ،س باڬاميان يڠ دس بوتكن دإمل ْديث:
اُ ْرُموا َو ْارَكبُوا

مقصودڽ" :لميڤركدهل (ڤانه) دإن توڠڬڠهل (كودإ)".
(روإية إلرتمذي)
معلن ۲الءين سڤريت برأولڠ ڤرڬي دإن ابليق ك مسجد ،مزنايريه إورڠ ساكيت،
برمسافر ،بكرجا إونتوق منچاري رزيق ،ممرلوكن ماءنِس مميلييك توبوُ يڠ صيحت الڬي
چرڬس.
حقيقڽت ،ماءنِس ممرلوكن إكتيۏييت يڠ دإڤت منجاديكن ديريڽ إكتيف دإن چردس،
رسات ترهيددر درڤد مكوروڠن دإن لكسوإن .دإمل هوبوڠن إين ،معلن برايضه بوكن سهاج
ممدويه تونتوتن إڬام ،ماهل توروت ممربيكن كصيحنت فزييلك دإن كوردسن ميدتل.
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ڤڤاته عرب إد مڽبوت:
ﺍل َعقْﻞُ ﺍلﺴَّ ِﻠيْﻢُ ﻓِﻲ ﺍلْﺠِﺴْﻢِ ﺍلﺴَّﻠِيْﻢِ

مقصودڽ :عقل يڠ صيحت تردإڤت ڤد توبوُ ابدن يڠ صيحت.
س يدڠ ْجعة يڠ دمولياكن،
مليس يا إدإهل إنتارإ نڬارإ يڠ منجاديكن سوكن س باڬاي ڤمڠكني إونتوق مموڤوق
سامڠت ڤرڤادوإن دإمل اكلڠن ورڬاڽ يڠ مرنتِس سڤادن إڬام ،قوم دإن فهمن ڤوليتيَ.
دإرس سوكن نڬارإ منتڤكن هاال توجو دإرس ڤمباڠونن سوكن كرُ ڤمبنتوقن بودإاي سوكن
دإن ڤمدتڤن إينتڬرإيس َس يونل ( )integrasi nasionalمنويس ڤڠليبنت مشاركت
سچارإ مڽلوروُ دإن ڤنچاڤاين مچرلڠ د ڤريڠكت متڤنت دإن إنتارإبڠسا.
إلْ َح ْمدُ ّهلل ڤرسات ۲نڬارإ دإمل سوكن برابس يلك دإن بدميدتون برجاي مرإءيه ڤيڠت
( )pingatڤريإق دإن ڬڠسا دإمل متاش ( )temasyaسوكن إولميڤيَ يڠ برلڠسوڠ
د توكيو ( )Tokyoڤد بولن جوالي هيڠڬ إوڬوس اتهون إين; ماهل ڤرسات ۲الكءينن
إوڤاي دري نڬارإ كيت توروت منويڤتا كجاايءن سامس برلڠسوڠڽ سوكن ڤارإلميڤيَ
(.)paralimpik
كجاايءن يڠ دااڤاي إوليه ڤارإ إتليت ( )atletتهل مڠهارومكن َم نڬارإ .دڤرلڠكڤكن
دڠن دوروڠن دإن سوكوڠن كرإجاءن ،كجاايءن يڠ دااڤاي دإمل بيدڠ سوكن تهل
مڠهيدوڤكن سامڠت ڤاتريوتيسمى ( )patriotismeدإن كستياءن رعيت كڤد نڬارإ.
َمون بڬيتو ،اكجني إيدديَس ( )indeksبودإاي سوكن ڤد اتهون  2019مندإڤيت،
هاڽ  66.1ڤرإتوس درڤد رعيت مليس يا يڠ برڬيات إكتيف دإمل بيدڠ سوكن;
منوجنوقكن كرتليبنت رعيت مليس يا دإمل بيدڠ سوكن ماس يه برإد ڤد اتهڤ سدرهان.
3

Khutbah Jumaat 8 Oktober 2021: ISLAM DAN RIADAH
][Jabatan Agama Islam Perak

ڤندميَ كوۏيد 19-يڠ ملددإ دنيا كتيَ إين ،تهل ممباتِس إكتيۏييت ۲سوكن دإن
رايضه .ڤندميَ إين جَ ڬاڬل دبددوڠ سچارإ بركسن ،إكن ممڤڠارويه إيدديَ س
( )indeksبودإاي سوكن نڬارإ.
سهوبوڠن إيت ،كسدرن دإن كرتليبنت ستياڤ ڤهيق إمتهل دڤرلوكن ابڬي ممبنتو
نڬارإ منوورقكن بودإاي سوكن ،سرتوسڽ منڤكن نيالي ڬاي هيدوڤ صيحت دإمل
اكلڠن مشاركت.
س يدڠ ْجعة يڠ دمولياكن،
إسالم ممبنكن إومڽت برسوكن ،سالڬي منڤيت ڬاريس ڤندوإن يڠ دتتڤكن إوليه َع
رسات تيدق مندإتڠكن مرضت .إنتارإ ڤندوإن يڠ وإجر دڤرهاتيكن كتيَ برسوكن إايهل:
ڤراتم  :تيدق الالي سهيڠڬ مڠاابيكن تونتوتن ۲عبادُ يڠ الءين.
كدوإ  :منجاڬ س يكڤ دإن ديس يڤلني ،رسات تيدق مڠعملكن س يكڤ ملمڤاو هيڠڬ
مڽببكن كچدرإءن كڤد ڤهيق الءين.
كتيڬ  :منجاڬ ابتس عورة دإن إيتياك دڠن تيدق مڠداكن ڤأاكين يڠ منوولوق مات.
كمڤت  :تيدق براتروُ إاتو برجودي.
لكمي  :تيدق برس يكڤ فاَتيَ إاتو تعصوب هيڠڬ مڠلوإركن اكت ۲كست سامس
مڽوكوڠ إاتو مندتڠ ڤساءيڠ كرإن ڤرالكوإن ترس بوت مڽالهيي إجرن إسالم يڠ مڠدجوركن
سامڠت ڤرڤادوإن دإن اكس يه سايڠ.
سچارإ ريڠكسڽ ،إسالم مڠڬاريسكن ڤندوإن ۲ترتنتو كتيَ برسوكن دڠن
توجوإن إونتوق مڠلككن ڤرينس يڤ إخالق دإن ممستيكن كسالرين دڠن متالمت
دإن سامڠت برسوكن.
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س يدڠ ْجعة يڠ دمولياكن،
سڤنا سبوتن هاري سوكن نڬارإ ڤد  9إوكتوبر إين ،ماريهل كيت مڽاميكن ديس يڤلني
برسوكن س باڬاي س هباڬني درڤد بودإاي هيدوڤ هارين ،إڬر تربينا دإمل اكلڠن إومة
مشاركت يڠ چرڬس ،چردس دإن مچرلڠ .مودُ-مودهن سڬاال إوسها يڠ درينتيس دإڤت
منيڠكتكن كسدرن رعيت إونتوق برايضه دإن مڠواتماكن ڬاي هيدوڤ صيحت.
للا ّ ِْل َولَ ُ ُْك ّابلْ ُق ْر َء ّإن إلْ َع ّظ ْ ّمي َون َف َع ّ ِْن َوإ َاي ُ ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْإل آ َاي ّت َو ّإل ْك ّر إلْ َح ّك ْ ّمي َوت َ َقبَ َل
َاب َركَ ُ
للا إلْ َع ّظ ْ َمي ّ ِْل َولَ ُ ُْك
إلس ّم ْي ُع إلْ َع ّل ْ ُميَ .أ ُقِ ْو ُل قَ ْو ّ ِْل ه ََذإ َو َأ ْس َت ْغ ّف ُر َ
ّم ّ ِْن َو ّمنْ ُ ُْك ّت َال َوتَ ُه ِإن َ ُه ه َُو َ
ات َوإلْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َني َوإلْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
َو ّل َسائّ ّر إلْ ُم ْس ّل ّم ْ َني َوإلْ ُم ْس ّل َم ّ
ات ْ َإل ْح َيا ّء ّم ْْنُ ْم َو ْ َإل ْم َو ّإت فَ ْاس َت ْغ ّف ُر ْو ُُ
إن َ ُه ه َُو إلْ َغ ُف ْو ُر َإلر ّح ْ ُمي.
ِ
Khutbah Kedua

إلس َال ُم عَ َل َس ّي ّدََ ُم َح َمد َر ُس ّ
ول
َإلْ َح ْمدُ ّهلل 5إلل َ ّط ّيف ّب ّع َبا ّد ُّ ،إلْ َع ّل ْ ّمي ّ َِبلْ ّق ّهَ ،و َ
إلص َال ُة َو َ
للا َإلر ُء ّ
ّ
َيْ ََ َهلَُ ،و َأ ْشهَدُ أ َن َس يّدَ ََ ُم َح َمدً إ
للا َو ْْدَ ُُ َال َ ّ
وف ّبأُ َم ّت ّهَ .أ ْشهَدُ َأ ْن َال ّإ ٰ َ َهل إ َال ُ
َصا ّب ّه َو َس ّ ّْل ت َ ْس ّل ْي ًما ًْ
َع ْبدُ ُُ َو َر ُس ْو ُهلُ .إللهُ َم َص ّل عَ َل َس ّي ِ ّدََ ُم َح َمدَ 6وعَ َل ٰإَ ّ ّهل َو َأ ْ َ
كثريإَ ،أ َما
ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
إلصا ّد ّق ْ َني.
للا! ّإت َ ُق ْوإ َ
للاَ 7و ُك ْون ُْوإ َم َع َ
س يدڠ ْجعة يڠ دمولياكن،
حياتيهل إينيت ڤايت خطبة هاري إين إونتوق دجاديكن ڤدومن دإن معلن كيت برسام:
ڤراتم  :إسالم إمت ممدتيڠكن ڤنجاڬاءن كصيحنت جسامين كرإن كصيحنت يڠ ابءيق
مروڤاكن عدصور ڤنتيڠ إونتوق مالهريكن مشاركت يڠ صيحت ،چرڬس ،چردس دإن
جسهرتإ.
5

Memuji Allah
Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
7 Pesan Taqwa
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كدوإ  :مميلييك توبوُ ابدن يڠ صيحت دإن قوإت إكن مڠهيددري ڤڽاكيت إونتوق
ممودهكن سساورڠ إيت مڠرجاكن ڤرينته للا ،د سڤيڠ دإڤت منجالِن كهيدوڤن هارين
إونتوق برأوسها منچاري رزيق.
كتيڬ  :منويس سوكن ،كيت دإڤت ممبنتوق سامڠت َم َح َب ْه ،ڤرڤادوإن دإن كهرمونني
إنتارإ رعيت نڬارإ إين يڠ برالتر بالكڠ ڤلباڬاي إڬام ،قوم ،بودإاي دإن هباس رسات
ڤڠيكوت ڤلباڬاي كومڤولن ڤوليتيَ.
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ

8

ات َوإلْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َني وإلْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
إللَهُ َم إ ْغ ّف ْر ّللْ ُم ْس ّل ّم ْ َني َوإلْ ُم ْس ّل َم ّ
اتْ ،9إ َل ْح َيأ آ ّء ّم ْْنُ ْم َو ْإ َل ْم َو ّإت ،إن َ ََ
ِ
اِض إلْ َحا َج ّ
ات .إللَهُ َم عَا ّفنَا ِّف َأبْدَ إ ّندَا إللَهُ َم عَا ّفنَا ِّف
َ ّس ْي ٌع قَ ّريْ ٌب ُم ّج ْي ُب إلَ َع َو ّإت َو َاي قَ ّ َ
َأ ْ َسا ّعدَا ،إللَهُ َم عَا ّفنَا ِّف َأبْ َص ّارََ َ ،ال ّإ ٰ َ َهل إ َال َأن َْت .إللَهُ َم إ ْج َعل ّدينَنَا ّد َين إلدَ ّ ّيبﷺَ ،وإ ْس َال َمنَا
ِ
ََِ
إ ْس َال َم إلْ ُم ْس ّل ّم ْنيَ ،وإيْ َمانَدَا إيْ َم َان إلْ ُم ْؤ ّم ّن ْنيَ ،و َص َالتَدَا َص َال َة إلْخ َّاش ّع ْنيَ ،و ُدعَ َاء ُدعَ َاء
ِ ِْ
ِ
ُوب إل ُم ْس َت ْغ ّف ّرْينَ ،و َح َياتَدَا َح َيا َة إلْ ُعلَ َماءَ ،و َم ْوتَدَا َم ْو َت ُّ
إلشهَدَ إ ّء
إلْ َم ْق ُبو ّل ْنيَ ،و ُذنُوبَدَا ُذن َ
إلصا ّل ّح ْنيَ ،اي َذإ إلْ َج َال ّل َو ْإال ْك َرإم.
َو َ
ِ
اي للا ،تتڤكنهل هايت اكيم إتس إميان دإن إسالم ،تڬوهكن عقيدة اكيم برترسكن إهيل
س دة وإمجلاعة .هياس يهل ڤريبادي اكيم ،إيسرتي دإن إنق ۲اكيم دڠن بودي ڤكريت يڠ
موليا ،دإن إڠاكو بميبيڠهل اكيم ك جالن يڠ درضاءي .اي للا ،ليددوڠي اكيم دإن إڠڬوات
لكوإرڬ اكيم درڤد ابال بدچان ،وإبق ڤڽاكيت خصوصڽ وإبق كوۏيد.19-
Ayat Al-Quran
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اي للا ،بركتيهل مهبا ٢مو يڠ ملقساَكن تونتوتن زاكة دإن مڠهولوركن وقف ،كورنياءي
مريَ رزيق يڠ برليڤت ڬددإ ،سوچيكنهل هرات دإن جيوإ مريَ .جاءوهكنهل ڬولوڠن
فُ َق َرإء دإن َم َسا ّكني درڤد ككفورن ،رسات دهيددري مريَ درڤد كفقرين يڠ برڤنجڠن.
اي للا ،کورنياکدهل توفيق دإن هدإهيمو كتس رإج اكيم ،دوِل يڠ هما موليا ڤدوک رسي
سلطان ڤريإق دإر إلرضوإن ،سلطان نزرين معز إلين شاُ إبن إملرحوم سلطان أزلن
حمب إلين شاُ إملغفور هل ،دإن رإج ڤرمايسوري ڤريإق دإر إلرضوإن توإنکو زإرإ سالمي
رسات قرإبة درإج دإن سلوروُ رعيت جالت.
َربَدَا أ آ ّتدَا ِّف إلُّ نْ َيا َح َس دَ ًة َو ِّف ْإل آ ّخ َر ّة َح َس دَ ًة َو ّقنَا عَ َذ َإب إلدَ ّار.
فَ َيا ّع َبا َد ّ
للا،

ﱡﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ

للا إلْ َع ّظ ْ َمي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْكَ ،و ْإش ُك ُر ْو ُُ عَ َل
ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱠ فَ ْاذ ُك ُر ْوإ َ
ّن َع ّم ّه يَ ّزد ُ ُْْكَ ،و ْإسأَلُ ْو ُُ ّم ْن فَ ْض ّ ّهل يُ ْع ّط ُ ُْكَ ،و َ ّل ْك ُر ّ
للا ي َ ْع َ ُّل َما ت َْصدَ ُع ْو َن.
للا َأ ْك َ ُربَ ،و ُ
.
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