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

”

وصيحنت; هؼمت دان ٔأماهَ

“

15 Oktober 2021 / 8 Rabiul Awwal 1443

اًْ َح ْمدُ ِ َ ِلِلَ 1ر ِ ّب اً َؼاً َ ِمني ،اً َلائِ ِي ِِف ِن َخا ِب َِ اً َى ِرمي:
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(سورة اًيحي اايت )18

برملصود :دان جم اكمو مڠِيخوڠ هؼمت هللا (يڠ دٍيڤِىڽن نڤد اكمو) ،ثياداهل اكمو
اهن داڤت مڠِيخوڠڽ ساثو ڤرساثو; سسوڠڬوُڽ هللا هما ڤڠمڤون ،الڬي هما
مڠاس هيين.
َشيْ َم َ ُهلَ .و َأ ْشَِدُ َأ َن ُم َح َمدً ا َغ ْبدُ ٍُ َو َر ُس ْو ُ ُهل .اٌ َّٰ ّ ُِ َم
هللاَ ،و ْحدَ ٍُ َال َ ِ
َأ ْشَِدُ َأ ْن َال ا َ َهل ا َال ُ
ّ ِّ ِ ِ
ٍ3
َ
َ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
َ
َص ِي َو َس ْل َو ََب ِركْ ػَل َس ِ ّيدنَ ُم َح َمد َصَل ًة ثَ ْغف ُر ِبِ َا ذهُوبَيَا َوثُف ّ ِر ُج ِبِ َا ُُهو َمٌَا َوثُطِّ ُِر
َص ِب َِ َأ ْ َْج ِؼ ْنيَ .أ َما ب َ ْؼدُ  ،فَ َيا ِغ َبا َد ِ
ِبِ َا ُكَُوبَيَا َوػَ َل أ ِ ِهل َو َ ْ
هللاَ 4ح َق ثُ َلا ِث َِ َو َال
هللاِ ،اث َ ُل ْوا َ
ثَ ُموحُ َن ا َٕال َو َأه ُ ُْْت ُم ْس َِ ُمون.
س يدڠ ْجؼة يڠ درمحيت هللا ،
برثلواهل نڤد هللاlدڠن س برن-برن ثلوى; مودٍ-مودُن هيت حرڬوًوڠ
س باڬاي ُهبا هللا يڠ حرَبءيق دان براوًيَ وجاايءن ددهيا ماُوڤون د ٔأخرية .مٌرب ڤد
ُاري اين اهن ممبيچاراهن خطبة براتجوق ” :وصيحنت; هؼمت دان ٔأماهَ “.
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سدياڤ ساغت يڠ دالًوءي دامل وِيدوڤن اين ،هيت مڠچڤ ڤَباڬاي هؼمت
هورهياءن ٕاًِيي .سسوڠڬوُڽ ،هللاlهما ڤمورٍ دڠن هورهياءىڽ ،ثيدق حرُيڠڬ
َبڽلڽ ،دان ثيدق حرُيخوڠ جومَِڽ ،سڤريت يڠ حراكهدوڠ دامل اايت  18سورة اًيَ ْحي.
اهخارا هؼمت يڠ ثيدق حرهيَلي ُرڬاڽ اايهل وصيحنت .دڠن مميَييك ثوبوٍ يڠ صيحت،
هيت براوڤاي مَلسانهن ڤَباڬاي هرجا دان مَلهوهن ڤَباڬاي ثوڬس ُارين ،دسڤيڠ
مڠوڤاايهن هيت مڽمڤورنهن ڤَباڬاي غبادٍ دان معي.
نمون ،هيت رسيڠ ٔأًڤا رسات ثيدق مڠِرڬاءي هؼمت وصيحنت يڠ بڬيخو برُرڬ
ُيڠڬ هيت رسيڠ مڠاَبيىڽن .س بدا رسول هللاﷺ:
ون ِف ِهي َما َن ِثريٌ ِم َن اًيَ ِاس ; ّ ِ
اًص َح ُة َواًْ َف َرا ُغ
ِه ْؼ َم َخ ِان َم ْغ ُب ٌ
ملصودڽ :اد دوا جٌيس هؼمت يڠ سَلًو د ٔأَبيىن اوًيَ هباڽلن ماءويس ،ايءيت هؼمت
(رواية اًبخاري )6412
صيحت دان هؼمت ماس الڤڠ.
س يدڠ ْجؼة يڠ درمحيت هللا،
سابن ُاري ،نخيم براد اهخارا دوا سوجود سدياڤ اكيل مٌديريىن صَلة ،هيت
مموُون هؼمت وصيحنت دڠن ممباچ دػاء يڠ برملصود:
”واُاي ثوُنٔ ،أمڤوهيهل داهو ،رمحيت داهو ،ثوثوڤهل ػاءيبىو،
ٔأڠىذهل درجذىو ،هورهياهن نڤداهو رزيق ،ڤيڤييهل داهو ،صيحت
دان ػا ِف َي ْخىٌهل داهو ،دان مؼافىٌهل داهو“.
اكهدوڠن دػاء اين ممبوكذيىن ٕاسَلم ساڠت مميدڠ برت اوروسن وصيحنت; هران
ايت ڤد سدياڤ اكيل مٌديريىن صَلة ،اومة د ٔأجنورهن مموُون اڬر هللا مڠورهياهن
وصيحنت دان وؼافينت .نمون دمىني ،سامت-مات بردػاء ثيڤا دًڠىڤي دڠن س بارڠ
اوسِا ،ثيدق اهن ممربي مؼىن ،هران دػاء ثيڤا اوسِا اداهل س يا .٢ڤڤاثَ غرب مڠااتهن:
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حَ ْر ُجو اًيَ َجا َة َوً َ ْم ج َ ْس ُ ْ
ُل َم َسا ًِ َىَِا *** ا َٕن ا ًَس ِفييَ َة َال َ َْت ِر ْي ػَ َل اً َيبَ ِس
ارثڽي :اكمو ايڠييىن نربحاصيَن سواثو ڤراكرا (اومڤام وصيحنت) ،ثخاڤي اكمو ثيدق
مڠيىويت ًڠىَ ٢يڠ مٌوجو نڤد وجاايءن حرس بوت .نخاُوءيهل! سسوڠڬوُڽ اكڤي
الءوت ثيدق اهن برالير د ٔأجس دارحن.
وصيحنت يڠ دهورهياهن اوًيَ هللاlبوهن سِاج هؼمت يڠ واجب دشوهوري،
ِبىن وصيحنت مروڤاهن ساثو ثڠڬوڠجواب دان ٔأماهَ يڠ واجب دجاڬ دان دڤَهيارا.
ثيدق واجر ،ثوبوٍ َبدن دڤرُهبا سَلڬي ماُو اوهخوق مميويه نًوري دان نڤرًوان
وِيدوڤن ،سدڠىن حلڽ اوهخوق دراوت دان درحيخىن ثيدق ًڠسوڠ دڤدوًيىن.
غلي يڠ صيحت حربيٌا درڤد ثوبوٍ يڠ صيحت .غلي دان ثوبوٍ يڠ صيحت ممبًذو
ماءويس ممبيٌا لكوارڬ دان مشارهت يڠ صيحت.
س يدڠ ْجؼة يڠ درمحيت هللا،
دڤرُاثيىن سابن ُاري ،بيَڠن يڠ مڠِيدڤي ڤڽاهيت ٢برت ُيڠڬ ممباوا موت
سامنني برمتبَ; اهخاراڽ ََبرٍ ،سرتوك( ،)Strokرسڠن جٌخوڠ ،ڤارو ٢دان بواٍ
ڤيڠڬڠ برمس ئهل ،دارٍ ثيڠڬي ،نيچيڠ ماهيس ،اوبيسييت( )Obesitiااتو نڬموكن يڠ
نرتالًوانِ ،دميً ْ ِس َيا( )Demensiaدان اًزُامير( .)Alzheimerهوس راوحن دان
هوس ڤراوبنت سامنني مٌيڠىت يڠ مٌجادي بنب ثڠڬوڠن برت نڤد هراجاءن،
ماجيىنَ ،شيىت حَ َكفُي دان ايًسورنس ،رسات لكوارڬ دان اورڠ ڤرسأٔورڠن.
اوًيَ ايت ،امذهل ڤرًو او ّمة مڠمبيي ثڠڬوڠجواب اوهخوق ممسديىن وصيحنت يڠ
مروڤاهن اهوڬرٍ درڤد ٕاًِيي ،دجاڬ دڠن س باءيقَ-بءيلڽ مَلًوءي ًڠىَ ٢ڤٌچڬِن
اول دان مراوت ڤڽاهيت س باءيق سِاج اايڽ دهسن.
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ٕاسَلم امت مٌىٌىن ڤٌجاڬاءن وصيحنت برهواًييت اوهخوق مٌجامني ڤريًس يڤ
َم َلا ِصد َشيؼة َبڬي مكصَحنت اومة .ڤڠاَبين حرُادڤ ڤٌجاڬاءن وصيحنت اومڤام
مٌچامڤلىن ديري ندامل هبيٌاساءن ،سواثو ثيٌدكن يڠ جَس برثًذڠن دڠن َشيؼة
ٕاًِيي .ثوبوٍ َبدن يڠ ملَ دان ساهيت ممربي هسن حرُادڤ ڤڠوروسن ُيدوڤ يڠ
جسِرتا ،سرتوسڽ بوًيَ مٌججسىن اوسِا ڤمباڠوىن اومة دان ڤمباڠوىن ىڬارا.
ديم مٌجامني حرساميڽ بودااي ُيدوڤ يڠ صيحت الڬي جسِرتا ،مٌرب دڠن اين
مڽرو ڤارا جامػَ ممربيىن ڤرُاثني نڤد ڤراكرا ٢برايىوت:
ڤراتم; ثيڠىذىن هواًييت دان هواهخييت غبادٍ; َبڽلىن برصَلة ،برذيىري ،برصَوات دان
ممباچ اًلرءان .معَن ٢حرس بوت مروڤاهن حراڤي يڠ مڠواحىن جيوا دان براوڤاي مرڠسڠ
غلي اوهخوق مڠِادڤي سڬاال بًذوق اچنمن حرُادڤ مييدا ،اميويس دان ثوبوٍ َبدن.
نلواحن ايًيهل يڠ مٌجادي ڤڽمبوٍ دان ڤٌاور ڤڽاهيت س باڬاميان فرمان هللاlدامل
سورة ا ٕالرساء اايت :82
ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ...

برملصود :دان اكيم ثوروىىن دڠن براوسور-اوسور دري اًلرءان ،اايت ٢سوچي يڠ
مٌجادي اوبت ڤٌاور دان رمحة َبڬي اورڠ ٢يڠ ٕبراميان…
ندوا; معَىن ڤامننن سإميبڠ دان ثيدق برًبهينٕ .اسَلم مڠيجورهن س يىڤ مڠمبيي
ماننن دان مييومن سچارا سدرُان س باڬاميان يڠ دمعَىن اوًيَ هيبﷺ .هورڠىن
ڤڠمبيَن ماننن يڠ ماهيس ،ماسني ،ثيڠڬي ملق دان ثيڠڬي هوًيسرتول; ممباڽلىن ماهن
أوً َ ْم ،سايور-سايورن دان بواٍ-بواُنٕ .اسَلم مڠڬاًلىن اومڽت برڤواسا س ية س باڬاي
ساهل ساثو كاػدٍ مڽيحخىن َبدن دان مڠاول هفسو.
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نخيڬ; ُيديىن طبيؼة مروهوق ،دان ُييدري مييومن هرس يڠ حىومڽ جَس
حرام.
ٔكمڤت; مٌجاڬ نربس هين سام اد دري سودوت جسامين ااتو روحاين ،مرڠىويم
ثوبوٍ َبدن ،ڤااكين ،متڤت ثيدور ،متڤت ثيڠڬي ،اتهدس دان بيَيق اءير ،نيدراءن
دان ڤڠڠىوحن ،متڤت بىرجا دان متڤت برهياڬ.
ُّ
اًطِ ُُور َش ْط ُر ا ٕالمي َ ِان
(حدير رواية مسل )223
ملصودڽ :نربس هين اداهل س هباڬني درڤد ٕاميان.
لكامي; مَلهوهن رايضَ ،انخيۏييت فزييلك يڠ مٌجادي اساس نڤد نلواحن ثوبوٍ َبدن.
برايضَ اومڤام اوبت سوال جادي ،داڤت مٌيڠىذىن داي نخا َُنن َبدن يڠ بوًيَ
مڠِاًڠ ڤڽاهيت .الهوهن انخيۏييت رايضَ سچارا ُارين ،سىورڠ-هورڠڽ برجاًن اكيك
سَلما  20ميييت سِيڠڬ َبدن مڠَوارهن ڤَوٍ.
ٔكمن; مٌداڤذىن رحيت يڠ سچوهوڤڽ اوهخوق مموٍهيىن ثياڬ; ثيدور ڤد اول مامل،
سىورڠ-هورڠڽ  7مج ساثو مامل دان َبڠون ڤد اول ڤاڬي اوهخوق برصَلة صبح.
هللاlمٌجَسىن دامل برباڤ اايت اًلرءان ثًذڠ ڤٌخيڠڽ ڤراىن ثيدور دان ايس خريحيت
دامل ڤروسيس دان ڤوس يڠن ُيدوڤ ماءويس.
هللا ِ ْيل َوًَ ُ ُْك َِبًْ ُل ْر َء ِان اًْ َؼ ِظ ْ ِْي َوه َف َؼ ِ ْين َوا َاي ُ ُْك ِب َما ِف ْي َِ ِم َن ْال ٓ َاي ِت َو ِّال ْن ِر اًْ َح ِى ْ ِْي َوثَ َلبَ َي
ََب َركَ ُ
هللا اًْ َؼ ِظ ْ َْي ِ ْيل َوًَ ُ ُْك
اًس ِم ْي ُع اًْ َؼ َِ ْ ُْيَ .أ ُكِ ْو ُل كَ ْو ِ ْيل ُ ََذا َو َأ ْس َخ ْغ ِف ُر َ
ِم ِ ّ ْين َو ِمٌْ ُ ُْك ِث ََل َوثَ َُ ِاه َ َُ ُ َُو َ
ات َواًْ ُم ْؤ ِم ٌِ ْ َني َواًْ ُم ْؤ ِمٌَ ِ
َو ًِ َسائِ ِر اًْ ُم ْس َِ ِم ْ َني َواًْ ُم ْس َِ َم ِ
ات ْ َال ْح َيا ِء ِم ْْنُ ْم َو ْ َال ْم َو ِات فَ ْاس َخ ْغ ِف ُر ْو ٍُ
اه َ َُ ُ َُو اًْ َغ ُف ْو ُر َاًر ِح ْ ُْي.
ِ
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Khutbah Kedua

ِ ِ5
َ
َ
ِ
ِ
ُ
اًس َم َاو ِات َو َما ِِف ا َل ْر ِضَ ،و َ ُهل احلَ ْمدُ ِِف الٓ ِخ َر ِة َوُ َُو احلَ ِى ُْي
ِف
ا
م
هل
ي
ال
اًْ َح ْمدُ َلِل
ْ
َ
َ
َشيْ َم َهلَُ ،و َأ ْشَِدُ ٔأ َن َس ّيِدَ نَ ُم َح َمدً ا َغ ْبدُ ٍُ َو َر ُس ْو ُ ُهل.
هللا َو ْحدَ ٍُ َال َ ِ
اخلَبِريَ .أ ْشَِدُ َأ ْن َال ا َ َهل االَ ُ
َصا ِب َِ َو َس ِ ّ ْل ج َ ْس َِ ْي ًما َن ِث ْ ًرياَ .أ َما ب َ ْؼدُ  ،فَ َيا ِغ َبا َد ِ
اٌََُِ َم َص ِ ّي ػَ َل َس ِ ّي ِ ِدنَ ُِم َح َم ٍدَ 6وػَ َل أ ِ ِهل َو َأ ْ َ
هللا!
7
ُ
اًصا ِد ِك ْ َني.
ع
م
ا
ُو
ه
و
ن
و
ِاث َ ُل ْوا َ
َ
هللا َ ْ ْ َ َ
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
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اٌََُِ َم َص ِ ّي ػَ َل ُم َح َم ٍد َوػَ َل أ ِل ُم َح َم ٍد َ ََك َصَ َ ْي َت ػَ َل ا ْب َرا ُِ ْ َْي َوػَ َل أ ِل ا ْب َرا ُِ ْ َْي َو ََب ِركْ ػَ َل
ِ
ِ
ُم َح َم ٍد َوػَ َل أ ِل ُم َح َم ٍد َ ََك ََب َر ْن َت ػَ َل ا ْب َرا ُِ ْ َْي َوػَ َل أ ِل ا ْب َرا ُِ ْ َْي ِ ِْف اًْ َؼاًَ ِم ْ َني اه ََم َ ِمح ْي ٌد َم ِج ْي ٌد.
ِ
ِ
ْ ِ ِ 9
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اٌََُِ َم ا ْغ ِف ْر ٌَِْ ُم ْس َِ ِم ْ َني َواًْ ُم ْس َِ َم ِ
َ
ات َواًْ ُم ْؤمٌ ْ َني واً ُم ْؤمٌَات َ ،و َأ ْصَ ْح ذ َات بَيْْنِ ِ ْم َو َأً ْف ب َ ْ َني
كَُُ ْوِبِ ِ ْم َوا ْج َؼ ْي ِ ِْف كَُُ ْوِبِ ِ ُم ْااليْ َم َان َواًْ ِح ْْكَ َةَ ،وزَ ِب ّ ْْتُ ْم ػَ َل ِم َ َِّل َر ُس ْو ِل هللاﷺ.
اٌََُِم إنَ وَسأَ ُ َُل املُؼافَا َة ِِف ِ
َ
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اً ُى ُورونَ َ ،واًغ َََل َءَ ،وا ِمل َح َنَ ،واً ِف َ َنتَ ،ما َظِ ََر ِم ْْنَا َو َما ب َ َط َنَ ،غن ب َ َ َِلنَ ُ ََذا خ ََاص ًةَ ،و َغن
َسائِ ِر ب ُ ْ ََل ٍان ػَا َم ًة.
يئ ،أ ْن ج َ ْش ِف َي َم ْرضَ انَ َوحَ ْر ُزكَُِ ُم ّ ِ
اًص َح َة
اٌََُِ َم إنَ و َ ْسأَ ُ َُل ِم ْن َغ ِظ ِْي ًُ ْط ِف َم َو َن َر ِم َم َو ِس ْ ِرتكَ اجلَ ِم ِ
َواً َؼا ِف َية.
اي هللا ،جاديىٌهل ُايت اكيم اس خلامَ دامل ٕاميان دان ٕاسَلم ،هوهوُىن غليدة اكيم برحرسىن
اُيل س يَ وادلاػَُ .ياس يهل ڤريبادي اكيم ،ايسرتي دان اهق ٢اكيم دڠن صفة ٢محمودٍ،
بيبيڠهل اكيم وجاًن يڠ اڠكو ريضاءي.
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Memuji Allah
Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
7
Pesan Taqwa
8
Ayat Al-Quran
9
Doa untuk Kaum Muslimin
6

6

”Khutbah Jumaat 15 Oktober 2021: “KESIHATAN; NIKMAT DAN AMANAH
][Jabatan Agama Islam Perak

اي هللا ،برنخيهل ُهبا ٢مو يڠ مَلسانهن ثوهخوحن زاكة دان مڠِوًورهن وكف ،هورهياءي مريم
رزيق يڠ برًيڤت ڬيدا ،رسات سوچيىٌهل ُرات دان جيوا مريم .جاءوُىٌهل ڬوًوڠن فلراء
دان مسانني درڤد وىفورن ،رسات دُييدري مريم درڤد نفلرين يڠ برڤٌجڠن.
اي هللا ،کورهياکيهل ثوفيق دان ُداهيمو ٔكجس راج اكيم ،دويل يڠ هما موًيا ڤدوک رسي
سَطان ڤرياق دار اًرضوان ،سَطان ىزرين مؼز ادلين شاٍ ابن املرحوم سَطان ٔأزًن حمب
ادلين شاٍ املغفور هل ،دان راج ڤرمايسوري ڤرياق دار اًرضوان ثواىکو زارا ساًْي رسات
كرابة دراج دان سَوروٍ رغيت جَلت.
ﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ

فَ َيا ِغ َبا َد ِ
هللا،

ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ

هللا اًْ َؼ ِظ ْ َْي ي َ ْذ ُن ْرُ ُْك َو ْاش ُى ُر ْو ٍُ ػَ َل
ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ فَ ْاذ ُن ُر ْوا َ
ِه َؼ ِم َِ يَ ِزد ُ ُْْك َو ْاسأًَُ ْو ٍُ ِم ْن فَضْ ِ ِهل ي ُ ْؼ ِط ُ ُْك َو َ ِل ْن ُر ِ
هللا ي َ ْؼ َ ُل َما ث َْصيَ ُؼ ْو َن.
هللا َأ ْن َ ُربَ ،و ُ
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