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

”

مكولياءن لاليك; كسمڤورانءن تڠڬوڠجواب

“

19 November 2021 / 14 Rabiul Akhir 1443

احل َ ْمد ّ َ ّلِلَ 1ر ّب ال َعال َ ّمنيَ ،الل َه َم َ َل الْ َح ْمد عَ َل ّن ْع َم ّة ال ْس َال ّم َوالي َ ّانَ ،و َ َل الْ َح ْمد أ ْن
َج َعلْ َتنَا ّم ْن أ َم ّة َس ّي ّدانَ م َح َمدﷺ .أ ْشهَد أ ْن َل ا َ َل ا َل إهللاَ ،و ْحدَ ه َل َّ
َشيْ َك َلَ .وأ ْشهَد
أ َن م َح َمدً ا َع ْبده َو َرس ْول .ا ّٰلله َم َص ّل َو َس ّ ّْل َو َب ّ إركْ إعَ َل َس ّي ّدانَ م َح َمدَ 2وعَ َل أ ّ ّل َو َ ْ
ص ّب ّه
أ ْ َج ّعني .أ َما ب َ ْعد ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
هللاَ 3ح َق ت َقا ّت ّه َو َل تَموت َن ا َل َوأن ُْْت م ْس ّلمون.
هللاّ ،ات َق ْوا َ
س يدڠ جعة يڠ درمحيت هللا،
برتقوال كڤد هللاlدڠن س برن-برن تقوى .موده-مودهن كيت ترڬولوڠ س باڬاي
مهبا هللا يڠ تربءيق دان براوليه كجاايءن ددنيا ماهوڤون دأخرية .خطيب اكن ممبيچاراكن
خطبة براتجوق ” :مكولياءن لاليك; كسمڤورانءن تڠڬوڠجواب “.
هللاlممولياكن كدودوقن ستياڤ انسان بردارسكن ڤرانن يڠ دتتڤكن سسواي
دڠن كقواتن فزييلك ،ايويس دان اينتليك( .)intelekلاليك دان وانيتا ڤد دارسڽ
ادال سطرف; كوڤاايءن ملقساانكن تڠڬوڠجواب دڠن ڤنوه أمانه اكن مننتوكن اتهڤ
كوڠڬولن دان كويباواءن سسأورڠ دسييس ڤنچيڤتاڽ .هللاlتيدق ڤرنه ممبيذاكن
ڤلواڠ منداڤت ريضاڽ ،سام اد لاليك ماهوڤون وانيتا ،مالءينكن كدودوقن س ياڤا يڠ
ڤاليڠ برتقوى .انمون ،هللاlتهل منچيڤتاكن ڤربيذاءن صفة ٢لاليك دان وانيتا اونتوق
ممنويه ڤرانن ٢يڠ بربيذا.
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ّالر َجال ،برمقصود لاليك ،اايل اكت َ َج ْع (راماي) يڠ برأصل درڤد ڤراكاتءن َالرجل
(سأورڠ لاليك) .ترداڤت  25اايت القرءان يڠ مڽبوت لكمة َالرجل دان منوروت علامء
اهيل تفسري ،والاوڤون القرءان مڠڬوانكن لكمة َالرجل يڠ دخصوصكن كڤد لاليك،
اكدڠاكل معناڽ بوليه منجادي معوم ترماسوق ڬولوڠن وانيتا .قاعده اين دس بوت لفظ
خاص (خصوص) دڠن معىن عام (معوم).
س يدڠ جعة يڠ درمحيت هللا،
هاري لاليك سدنيا تهل داينسڤرياس يكن اوليه مشاركت دنيا سلڤس مريك مڽمبوت
هاري وانيتا سدنيا .هاري لاليك سدنيا دمولكن سچارا رامسي ڤد  19نوۏيرب 1999
دترينيداد( )Trinidadدان توبڬو( .)Tobagoتوجوان اواتم مسبوتن هاري لاليك
سدنيا اايل اونتوق ممربي فوكوس( )fokusكڤد كصيحنت ،ممڤربءيقي هوبوڠن انتارا
جنتينا ،ممڤرومويس كسامارااتءن جنتينا ،دان منوجنولكن چونتوه ايكوتن دامل اكلڠن
لاليك.
هللاlيڠ منچيڤتا سلوروه خملوق ،سوده ڤس يت توروت ممڤرس ياڤكن ڤندوان
اڬر مهبا-مهباڽ داڤت منجالين كهيدوڤن دڠن بءيق لڬي مسڤوران .ڤنكنن ترهادڤ
ڤنجاڬاءن كصيحنت مينتل دان فزييلك ،هوبوڠن يڠ هرمونيس دان بءيق سسام
ماءنيس ،ڤندڠن سقسام هللا كڤد لاليك دان وانيتا ،رسات منوجنوقكن لاليك س باڬاي
چونتوه ايكوتن ،مروڤاكن ڤرينس يڤ دان دارس يڠ تهل دجلسكن ماللوءي القرءان،
الس نَة دان چاتنت سريه.
س يدڠ جعة يڠ برهباڬيا،
اڤ يڠ لبيه اواتم ،اايل واتق س برن سأورڠ ّر َجال دامل القرءان ادال برصفة ڤمميڤني.
فرمان هللاlسورة النساء اايت  34بربوڽيي:
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ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ...
ّا ْبن َك ّثري مرنويس كتابڽ تفسري ابن كثري براكت:
ون عَ َل ال ّن َسا ّء) ادال لاليك دڤرينهتكن اونتوق مڠوروس وانيتا،
”مقصود (ال ّر َجال قَ َوام َ
يعين ڤمميڤني ،كتوا ،يڠ مڠواساءي ،دان منديديقڽ جك مڽميڤڠ“.
دامل كتاب تفسري اليْ َس( ،)Tafsir Al-Aisarال َ َزائّ ّري( )Al-Jazaairiمڠواتكن لڬي
معىن اايت ترس بوت يڠ منجلسكن هباوا لاليك ادال ڤمميڤني ترهادڤ وانيتا ،يڠ
مليندوڠي ،منديديق ،دان ممڤربءيقي كسالهن; كران لاليك دبريكن عقل يڠ لبيه مسڤوران
دبنديڠكن وانيتا ،علموڽ لبيه لواس دبنديڠكن علمو وانيتا; دان ڤد كبياساءنڽ ڤندڠن
رسات ڤرتميبڠڽن ترهادڤ سسواتو مس ئهل ،لبيه مندامل ،لبيه ماتڠ دان لبيه
أوجبيكتيف(.)objektif
مااناكل اايت ( ّب َما فَضَ َل هللا ب َ ْعضَ ه ْم عَ َ ّٰل ب َ ْعض) يعين كواتماءن لاليك كتس وانيتا
دسببكن برباڤ فكتور ،سڤريت كڤميڤينن ڤريڠكت كنَ ّب َ ْني دان َكرسولن يڠ دخصوصكن
ڤد لاليك ،بڬيتو جوڬ كواجيڤن برهجاد دامل ڤڤرڠن دان برصالة جعة; دمسڤيڠ
اكيستمييواءن ٢ترتنتو يڠ هللا كورنياكن كڤد لاليك انتاراڽ كس تابيلن دان كتنڠن ايويس
رسات كقواتن فزييلك .نيبﷺ برس بدا:
أ َل لكُّ ُْك َراعَ ،ولكُّ ُْك َم ْس ئو ٌل َع ْن َر ّع َيتّ ّه ،فَ ْال ّمري َ ّاَّلي عَ َل النَ ّاس َراعَ ،وه َو َم ْس ئو ٌل
َع ْن َر ّع َيتّ ّهَ ،و َالرجل َراع عَ َل أه ّْل بَيْ ّت ّهَ ،وه َو َم ْس ئو ٌل َع ْْن ْم.
مقصودڽ :كتاهوءيهل ستياڤ درڤد اكمو اايل ڤمميڤني .دان ستياڤ ڤمميڤني
برتڠڬوڠجواب اتس اورڠ يڠ دڤميڤيڽن .كتوا يڠ دأماهنكن اتس رعيڽت اكن داتڽ تنتڠ
رعيڽت .لاليك يڠ دأماهنكن اتس اهيل لكوارڬاڽ اكن داتڽ تنتڠ تڠڬوڠجواب ترهادڤ
(رواية امام الب َخ ّاري دان مسّل)
مريك (دأخرية).
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س يدڠ جعة يڠ درمحيت هللا،
ڤرانن دان تڠڬوڠجواب سأورڠ لاليك داڤت ممڤراكساكن ڤمباڠونن اومة دان َد ْو َل.
سأورڠ لاليك هندقهل برتڠڬوڠجواب منجاڬ ايبو بڤاڽ ،ممميڤني دان ممبميبيڠ سلوروه
اهيل لكوارڬ ،مليندوڠي دان منجاڬ كباجيقن ساودارا ٢ڤرمڤوانڽ بردارسكن لكبهين
يڠ تهل هللاlأنوڬرهكن كڤد لاليك.
اڤابيال تڠڬوڠجواب اين تيدق براد دأتس لندسن يڠ س برن ،مك انق ٢لاليك ڤد
هاري اين ،اد يڠ تهل مڠابيكن تڠڬوڠجواب منجاڬ ايبو بڤ دان اورڠ ٢يڠ براد
دبوه أمانه تڠڬوڠڽن .مال ،دلڤوركن اد يڠ ترڬامق مالكوكن ڤراكرا سوم َبڠ ،مروڬول انق
دان اديق ڤرمڤوان س نديري ،يڠ سڤاتوتڽ دجاڬ دان دليندوڠي .سوايم دان بڤ
مڽالهڬوانكن كواس ترهادڤ ايسرتي دان انق ٢سهيڠڬ ترچتوسڽ كريسيس دان
ڤرڬولقن رومه تڠڬ .ساودارا ٢ڤرمڤوان يڠ كهيلڠن متڤت برڬنتوڠ دبياركن تنڤا
ڤرتولوڠن ،انق ٢يڠ ايبو بڤ مريك تهل منيڠڬل دنيا ،تيدق منداڤت ڤمبيالءن
سواجرڽ درڤد ڤارا وايل; تنڤا راس احسان ،انق ٢اين دتيڠڬلكن درومه انق ٢يتمي.
ترڽات لكبهين يڠ هللا كورنياكن كڤد لاليك ،بربنتوق كڤميڤينن ،كواس وايل ااتو ڤليندوڠ،
لكبهين وارينث فرائض( )faraidدان س باڬايڽ ،تهل تيدق دڤنويه منوروت حكوم
برڤندوكن كتتڤن الهيي.
س يدڠ جعة يڠ دمولياكن،
ڤمميڤني واجب منوجنوقكن چونتوه تالدن يڠ بءيق كڤد اورڠ ٢يڠ براد دبوه
ڤميڤينڽن .منوجنوقكن چونتوه تالدن موليا ،مروڤاكن سال ساتو صفة اواتم رسول هللاﷺ.
صفة ٢ترڤويج رسول هللاﷺ س باڬاي سوايم ،بڤ ،صابة دان ڤمميڤني هندقهل
دجاديكن سومرب رجوعكن سسأورڠ لاليك كتيك مڽمڤورانكن توڬس ٢يڠ دأماهنكن
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اڬر منداڤت كريضاءن الهيي.
لكبهين انوڬره هللا كڤد لاليك ،هندقهل دهرڬاءي دڠن صفة ٢كشوكورن يڠ مماتويه
ستياڤ ڤرينته هللاlبرلندسكن اجرن ٢يڠ تراكندوڠ دامل القرءان ،رسات چونتوه تالدن
برڤندوكن س نَه رسول هللاﷺ .حقيقڽت ،سامكني بڽق انوڬره هللا كتس سسأورڠ ،مك
سامكني بڽقهل أمانه دان تڠڬوڠجواب يڠ ڤرلو دتوانيكن.
َب َركَ هللا ّ ْيل َ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 آ َاي ّت َو ّاَّل ْك ّر الْ َح ّك ْ ّمي َوتَ َقبَ َل
هللا الْ َع ّظ ْ َمي ّ ْيل َولَ ُْك
الس ّم ْيع الْ َع ّل ْمي .أقإ ْول قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َوأ ْس َت ْغ ّفر َ
ّم ّ ْين َو ّمنْ ُْك ّت َال َوتَه إان َ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.
إ
Khutbah Kedua

َاَت ْالنْ ّب َيا ّء َوالْم ْر َس ّل َني ،نَب ّّينَا م َح َمد النَ ّ ّيب
الْ َح ْمد ّ َ ّلِلَ 4ر ّب الْ َعال َ ّم َنيَ ،و َ
الص َالة َو َ
الس َالم عَ َل خ َ ّ
ْال َك ّر ّمي ْال ّم ّنيَ ،وعَ َل أ ّ ّل َو َ ْ
ص ّب ّه أ ْ َج ّع َني .اللَه َم َص ّل عَ َل َس ّي ّدانَ م َح َمدَ 5وعَ َل أ ّ ّل َوأ ْ َ
صا ّب ّه َو َس ّ ّْل
ت َ ْس ّل ْي ًما َكثّ ْ ًريا .أ َما ب َ ْعد ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
الصا ّد ّق ْني.
هللا! ّات َق ْوا َ
هللاَ 6وك ْون ْوا َم َع َ
قوم مسلمني يڠ درمحيت هللا،
منرب منڬسكن هباوا سكرياڽ ڤرانن دان تڠڬوڠجواب يڠ تهل دأماهنكن اوليه هللاﷺ،
دلقساانكن دڠن جوجور دان أمانه ،مك تررسل مكولياءن دان كوڠڬولن ال ّر َجال ،يڠ اكن
منيڠكتكن ّع َزه اسالم .س باليقڽ ،جك ڤرانن دان تڠڬوڠجواب اين ،دسال ڬوان اونتوق
ملمه دان ممڤركچيلكن ڤهيق لءين ،سوده ڤس يت اكن منچتوسكن ڤلباڬاي فتنه دان تومههن
يڠ ممربيكن ڬمربن بوروق ترهادڤ اومة دان اسالم.
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ڤڠاجرن يڠ كيت بوليه امبيل ڤد هاري اين:
ڤراتم :لاليك دان وانيتا ممڤوڽاءي كدودوقن يڠ سام منوروت اسالم .صفة تقوى يڠ منجادي
اوكورن مكولياءن ماءنيس دسييس هللا.
كدوا :هللاlمڠورنياكن برباڤ لكبهين كڤد لاليك اونتوق كيت توانيكن تڠڬوڠجواب ٢يڠ
دخصوصكن كڤد اورڠ لاليك.
كتيڬ :لكبهين ترتنتو انوڬره الهيي كڤد لاليك ،جاڠنهل دسالهڬوانكن اونتوق منيندس مريك
يڠ مله يڠ ڤرلو دليندوڠي دان دبريكن ڤمبيالءن.
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ

ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ7

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
إ
إ
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 ْي ٌد َم ّج ْي ٌد.
إ
إ
إ
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ْ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اللَه َم ا ْغ ّف ْر ّللْم ْس ّل ّم ْ َني َوالْم ْس ّل َم ّ
َ
ات َوالْم ْؤ ّمن ْ َني والم ْؤمنَات َ ،وأ ْصل ْح ذ َات بَيْْنّ ّ ْم َوأل ْف ب َ ْ َني قل ْوهبّ ّ ْم
َوا ْج َع ْل ّ ْف قل ْوهبّ ّ م ْاليْ َم َان َوالْ ّح ْْكَ َةَ ،وثَ ّب ْهت ْم عَ َل ّم َ َّّل َرس ْو ّل هللاﷺ.
إ
ك ب َ ّل َية ،ن َ ْدعوكَ ّب َما ْاش َت َد ْت ّب ّه
ك َخ ّفيَةَ ،اي َص ّار َف ّ
اللَه َم ا ْك ّش ْف َعنَا َه َذا َالو َبءَ ،اي عَا ّل َم ّ
فَاقَتنَاَ ،وضَ ع َف ْت ق َوتنَاَ ،وقَل َ ْت ّح ْيل َتنَا.
اللَه َم اانَ ن َعوذ ب َّك ّم َن اله َّم َواحل ََز ّنَ ،ون َعوذ ب َّك ّم َن ال َع ْج ّز َوال َك َس ّلَ ،ون َعوذ ب َّك ّم َن ال ْ ّْب َوالبخ ّْل،
إ
َون َعوذ ب َّك ّمن غَلَ َب ّة ادلَ ْي ّن َوقَهْ ّر ّالر َج ّال.
اي هللا ،بركتيهل مهبا ٢مو يڠ ملقساانكن 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.
Ayat Al-Quran
Doa untuk Kaum Muslimin
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اي هللا ،بريهل اكيم كباءيقن رسات كربكنت ددنيا دان دأخرية .جاوءهيهل اكيم درڤد س يقسا دان
عذاب اڤي نراك.
اي هللا ،کورنياکنهل توفيق دان هداهيمو كتس 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.
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 ْاسأل ْ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.
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