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

" كوارڬ باڬيا ،كوارڬ مليسيا.

اح ق مُْد ل ِ لّ 1ال قَاِل لِ:

"
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)2سورة احد دُرات
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واهاي او ت اءيس !سيوڠڬوهڽ كم هل نچيڤتاكن ك و دري ليك دان
ڤر ڤوان ،دان كم هل نجاديكن ك و بربڬاي بڠيا دان برسوكو ڤواق ،سوڤاي ك و
بركنِ-كنمن (دان برا ه سا انتارا ساهو دڠن يڠ لءين (.سيوڠڬوهڽ سوليا -وليا
ك و دسلس ا ايل اورڠ يڠ لبيه هَواڽ د أنتارا ك و (بوكن يڠ لبيه كتورونن اتو
بڠياڽ) .سيوڠڬوهڽ ا ما ڠتاهوءي ،لڬي ما نُال ڤڠتاهوانڽ (اكن أأداءن دان
عمن ك و).
ريم قَ قلد ،قو َ مْهقُد َ ِن د قح ُِْد ا قَ مبُد دُ قو قر دس مو دلد .اٰ ُم ّهد ِّ قَ ل ِّ
ا قو مُْق دُ قل ق ل
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قو قس ل ّ مم قو قب لرْم عقَ ق ل ّيُ د قح ُِْ قوعقَ ل قو حا لبه قو ق من ق ه مدّ ب م قي نان اَ ي ق مو لِ اّ مي لن.
ّ
َ ّ
ل
َ ِ ا ب ق مَُد َ ،ق قَا لَ قبا قد ل
ا 4قْ ِّ هد قَا له له قولت دقوتد ِن ال قو ن د ممم د ميم دْ مو قن.
ا! لاه ِ دَ موا ق
ّ
سسيُڠ جَة يڠ دريت ا،
اريل كيت نيڠكتكن كتَواءن كيت ححضة ا سسبحانه وهَاَ دڠن مَياَكن
سڬال سوروهن دان نيڠڬمكن سڬال لرڠن  .ودُ -ودهن كيت نُاڤت كككت
Memuji Allah
Ayat Al-Quran
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Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
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Pesan Taqwa
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دان کريضاءنڽ ددنيا دان ارية نك ڤُ هاري اين اكن مبيچاراكن خطبة
برتجوق" :كوارڬ باڬيا ،كوارڬ مليسيا".
ددال اإسيِ ،ڤر ولءن سيسبواُ كوارڬ ادال يلوءي سسبواُ ڤرههوين يڠ
دهونتوت اوليه ريَة دان جوڬ روڤاكن سسنة رسول اﷺ .يلوءي اينيستلتوس
ڤرههوين اين اكن داڤت نجاڬ ييب كتورونن دان ستوسڽ يهيكن ݢيااس
او ت اءيس سيكو رميفه ا د وْ بوم اين.
ايكت ڤرههوين بوكن سهاج وجودكن نكنت دال ههيُوڤن ال مكي لبيه
كتنڠن كڤُ اءيس کران اي ادال َطرة اءيس يڠ مرلوکن كڤُ ڤاسڠن هيُوڤ.
ادال نجادي كواجَڤن سيسأورڠ اإسيِ مبلنا كوارڬ يڠ باڬيا دان برهَوى كڤُ
ا سسبحانه وهَاَ برلنُسكن اجرن الَرءان دان ال سيسنِة بڬي ميتَكن َََُة،
ريَة دان اريق هيُق برچڠݢه دڠن اجرن اإسيِ سوڤاي نُاڤت نككت دان
كيي ت ههيُوڤن ددنيا دان ارية سسباڬايان َر ان ا سسبحانه وهَاَ دال سورة
لَمن ،ايت13:
ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ

بر َصود :دان (ايڠتل) كتيَ لَمن بركت كڤُ انَڽ سمس مكي نصيحت كڤُاڽ:
واهاي انَكو! ااڠنل اڠكو سكوهوكن ا ،سيوڠڬوهڽ ْييک ايت ادال ساهو
حاامين يڠ ا ت رس.
برداسكن كڤُ ايت اين ،كيت سسباڬاي ڤْيڤي كوارڬ دهونتوت سوڤاي مميارا
اوروسن ههيُوڤن كوارڬ تر أوتِ نجاءوه ْييک دان ڤركرا ٢يڠ برچڠݢه دڠن
ريَة اإسيِ.
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يمْي يڠ دريت ا،
ڤُ بولن نوييك تهون اين ،نڬارا كيت سكل لڬي ڽْبوت بولن كوارڬ
مليسيا يڠ سسبموِ اين دكنل بولن كوارڬ كبڠياءن .سبوتن ڤُ تهون اين
بركوييسيڤكن كوارڬ مليسيا سڤرهين يڠ هل داإلها كن اوليه يڠ ا ت برْر ت ڤردان
نتي .كوييسيڤ كوارڬ مليسيا د أ بيِ كران أأوهوهن نڬارا تراإيكت دڠن نييي
دان ديُيَن سڤورَ دال سيسبواُ كوارڬ.
دسڤَڠ ايت ،كوارڬ مليسيا سسباڬاي أسڤياس جڠَ اس ڤنُڠ يڠ كللس
چابرن اس هادڤن دال نچاڤاي سستاهوس نڬارا اجو دان برڤنُاڤت هيڠڬي
برلنُسكن ككْاَيمن كباڬياءن .اي سيرس دڠن ڤمَياَءن داس كوارڬ نڬارا يڠ
بر تي ت مباڠونكن كوارڬ يڠ ههتاَ ،يحت دان تڬوُ برداي تهن اونتوق
ميتَكن كيستابيمن سوسسيال دم كيُهتاءن نڬارا.
سسيُڠ جَة يڠ دريت ا،
سبوتن بولن كوارڬ مليسيا تهون اين اكن مكي َوكوس( )fokusكڤُ
ڤڠوكوهن لي ( )5نييي ترس كوارڬ باڬيا بركوييسيڤكن K.A.S.I.H
يءيت (كسسيه سايڠ ،براريقَ ،يحت ،برعمْو دان هر ون).
ترس ڤرتِ; كسسيه سايڠ .ههيُوڤن بركسسيه سايڠ سياِ اءيس ادال سواهو
ڤركرا يڠ د أنوركن دال اإسيِ .وجودكن راس كسسيه سايڠ دال كوارڬ اكن يهيكن
راس كباڬياءن دان كُا اين سيسبواُ كوارڬ .سسبُا رسول اﷺ" :سكل-كل
هيُقل ك و ب إرايان سسبموِ ك و ڠاسسييي" .كودين ريَ نُواب" :واهاي رسول
ا ،سوا كم ڤڠاسسيه" .رسول اﷺ برسسبُا كبال" :كسسيه سايڠ ايت هيُق
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تربتس ڤُ كسسيه سايڠ سال سسأورڠ د أنتارا ك و كڤُ حابت ( م ي) ،هتاڤي برَفة
(ُْيث رواية ِ
الط قكان)
عوِ اونتوق سموروُ او ت اءيس".
ترس كُوا; اريق .براريق دڠن سسيكڤ يڠ وليا ادال دهونتوت دال اإسيِ.
براريق هيُق تربتس سياِ اءيس سهاج ،ال نچاكوڤي سوا مموق ا
تر اسوق َْوان دان هو بوُ-هو بوهن .سسبُا رسول اﷺ يڠ بر َصود" :اورڠ
م ي يڠ ڤاليڠ سڤورَ كإيانن ادال اي يڠ مميك اريق تربءيّ .يڠ تربءيّ دانتارا
الت ل لِي)
ك و ادال يڠ تربءيّ اريقڽ كڤُ ڤاسڠن".
(ُْيث رواية ِ م
ترس كتيڬ; َيحت دان سي ت .هصيحت ديري دان جوڬ كوارڬ ا ت
دهيتََكتكن دال اإسيِ .ڤرلو داإيڠت َصود هصيحت اين نوروت ڤرسڤَكتيف
اإسيِ بوكن ترُْ كڤُ هصيحت لهييه اتو جيمن سهاج ،الهن هوروت نچاكوڤي
هصيحت بني اتو روْان .سڤرهين ڤڤاهه َرب يڠ شهور "ََِ يڠ َيحت داهڠڽ
دري هوبوُ بدن يڠ َيحت".
ترس أأ ڤت; عمْو .نونتوت عمْو ادال ڤركرا يڠ دواجبكن اوليه ا سسبحانه
وهَاَ كڤُ او ت اإسيِ .دال كونتََس اين ،نڬارا برهارڤ داڤت مبلنا كوارڬ دان
شاركت يڠ برعمْو ،كران ريَ يڠ برعمْو اكن داڤت مبيِاكن د أنتارا ڤركرا يڠ ّْ
دان بنيِ ست داڤت نجالن ههيُوڤن دڠن لبيه سڤورَ برلنُسكن ريَة اإسيِ.
انتارا كبين يڠ داميكن ددال الَرءان سورة الادل ايت :11
 ...ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠﳡ ...
بر َصود :ا سسبحانه وهَاَ نيڠڬَكن درجت اورڠ ٢يڠ ب إرايان د أنتارا ك و ،دان
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اورڠ ٢يڠ دبري عمْو ڤڠتاهوان اڬاِ (درڤُ كلڠن ك و) دڠن بكاڤ درجت...
ترس كي; هر ون .اإسيِ ا ت ڠْبيِ برت دال ڤْبنتوقن كوارڬ هر ون يڠ
باڬيا دان ههتا .ادال نجادي هڠڬوڠُواب برساِ ستَاڤ اهل كوارڬ اونتوق
مبلنا دان مبنتوق كوارڬ يڠ باڬيا دان ههتا .اإسيِ ڠاجر او ت سوڤاي وجودكن
كوارڬ يڠ هر ون دال ههيُوڤن برومتڠڬ دان بر شاركت .عمن ْر ت ڠحر ت
دان برهولييس( )bertoleransiڤرلو د اءينكن اوليه سوا ڤيّ بڬي ميتَكن
أأ انن دان كيُهتاءن هيُوڤ ترڤميارا .سسيكڤ دان هڠڬوڠُواب اين ڤرلو دسمي
دال سوا ڤريڠكت لڤلين شاركت سنُّ درڤُ اول لڬي تر أوتِ دال نُيُيّ
انّ.٢
سسيُڠ جَة يڠ دريت ا،
لي نييي  K.A.S.I.Hاين جوڬ برسيواين ددال نييي دان چيي كوارڬ
مليسيا .كوييسيڤ سبوتن بولن كوارڬ مليسيا ادال نتجهكن سمڠت "كوارڬ
مليسيا" دڠن ڽاهوكن سوا ورݢانڬاراڽ اونتوق برساِ-ساِ نيُهتاكن كوارڬ دان
نڬارا دسسباليّ كڤمباڬاين دان چابرن يڠ اد .سمڠت هكوارڬاءن بوليه ڠيكت
ككسا اءن سوا ڤيّ دڠن ديُيَن نييي كوارڬ سڤرت ْر ت ڠحر ت ،بركسسيه
سايڠ ،ڤرااهي ،برهولييس( )bertoleransiدان هيُوڤ برهر ون.
سوڬ دڠن ايت ،اينيستلتوس كواڬ خصوَڽ دان شاركت مليسيا عا ڽ
برااي وجودكن سسبواُ كوارڬ مليسيا يڠ ا ان دان هر ون دان نجاديكن مليسيا
سسبواُ نڬارا يڠ ههتا دان ڬْيمڠ ست دبركت ا سسبحانه وهَاَ.
5
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ڠسأريي خطبة ڤُ هاري اين ،انتارا كيسيڤولن خطبة يڠ داڤت د أ بيِ:
ڤرتِ; مبلنا كوارڬ باڬيا دڠن ماهوه ريَة اإسيِ ادال روڤاكن هونتوتن رس
ددال اإسيِ.
كُوا; كوارڬ باڬيا تربلنا دڠن هڠڬوڠُواب يڠ دڤنوه ست ڤراساءن كسسيه سايڠ،
ْر ت -ڠحر ت يڠ دڤوڤوق برساِ.
كتيڬ; كوييسيڤ كوارڬ باڬيا ڤرلو دڤرلواسكن كڤُ سوا رَيت مليسيا اڬر برساهو
هات ،برساِ ڠهاروڠي سڬال چابرن دان اواي دم مبلنا سسبواُ نڬارا يڠ اجو دان
مڤن.
ا ل مل قولق د مم لبلم دَ مر قء لان الم قَ لا م لي قون قف قَ ل من قوا ِي د مم لب قْا لَ مَ له ل قن ماْ ا قي لت قو ّلاّ مك لر الم قح لك م لي قوهق قَبِ قِ
قب قرْق د
ا الم قَ لا م قي ل مل قولق د مم
الي لْ مي دُ الم قَ لم م ديَ .قدّ مو دل قق مو ل مل ه ققِا قو َ مسس قت مْ لف در ق
ل ل ّ من قو ل نم د مم له قي قوهق ده ّان ِ ده ه قدو ِ
ات قوالم دْ مم ل لن م قي قوالم دْ مم ل نق ل
قو ل قياِل لر الم دْ مي لم لْ م قي قوالم دْ مي لم قْ ل
ات م َاْ مْ قَا لء ل مهد مّ قو م َاْ م قو لات
َقا مسس قت مْ لف در مو دُ ان ِ ده ه قدو الم قْ دف مو در ِالر لْ م دي.
ّ
Khutbah Kedua

ك ال دَُ ل
الم قح مُْد ل ِّ 5،الم قح مُْد لل الم قح لك لي ال قَ ِي مِ ،الم قْ ل ل
س ق ُد ا عق قَ
الي قي مِ ،ال قب لاِ ق م
سوس ِ
ا قو مُْق دُ قل
اِّ قوا مِ ،سسبحان ق ده قوهق قَ قاَ قل هقسأر ددِ دُ لسسنق ةة قول يقنقا مِ َ .مْهقُد َ من قل ا ق قل الِ د
ريم قَ قلد ،قو َ مْهقُد أ ِن قسس ّيلُق َق د قح ُِْد ا قَ مبُد دُ قو قر دس مو دلد .اٰمِهد ِّ قَ ّ ل ِّ ق ّو قس ل ّ مم عق قَ قسس ل ّيَُقل
قل
ح لب له َ م قج لَ قي ِ َ .ا ب ق مَُد َ ،ق قَا لَ قبا قد ل
د قح ِْ نُ 6قوعق قَ ِ ل لل قو ق م
ا ْ 7،مو لَ مي د مم قوايِّ قاي
ا! لاه ِ دَ موا ق
ّ
لب قت مَ قوى ل
اَ ،ق قَ مُ َق قاَ الم دْتِ دَ مو قن.
Memuji Allah
Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
7
Pesan Taqwa
5
6
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يمْي يڠ دريت ا،
نك ڽرو ڤارا جمعه اڬر كيت هتڤ برڤڬڠ كڤُ َََُة اإسي َه برترسكن اهل سسنة
والاعة ،يڠ نجادي واريث رسول اﷺ ،حابت دان تبَي ،هيڠݢ ههاري اين.
ااݢال هوبوڠن دڠن ا دان سياِ اءيس َْ .وركنل رو ه ٢ا دڠن اسستَا ه
ڠرااكن َبادُ ،تر أوت اڽ َية َرض برجمعه.
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ

ﱯ8

اٰمِهد ِّ قَ ل ِّ عق قَ د قح ِْ نُ قوعق قَ ِ لل د قح ِْ نُ ق قم قَم ِ مي قت عق قَ ا مب قرا له م قي قوعق قَ ِ لل ا مب قرا له م قي قو قب لرْم
ّ
ّ
عق قَ د قح ِْ نُ قوعق قَ ِ لل د قح ِْ نُ ق قم قب قر مك قت عق قَ ا مب قرا له م قي قوعق قَ ِ لل ا مب قرا له م قي ل مي الم قَال ق لْ م قي ان قَِ
ّ
ّ
ّ
ق لي مي ةُ ق لُ مي ةُ.
ات قوالم دْ مم ل لن م قي والم دْ مم ل نق ل
اٰمِهد ِّ ا مْ لف مر لٰمم دْ مي لم لْ م قي قوالم دْ مي لم قْ ل
ات  9،قو َ مَ لم مْ قَ قات بقلم ل له مّ قو َ ل ّ مف ب ق م قي
قدمد موبل ل مّ قوا مج قَ مِ ل مي قدمد موبل ل دّ ماليم قْ قان قوالم لح ممق قة ،قوثق لّّ مهد مّ عق قَ ل ِ لَ قر دس مو لل اﷺ.
ّ
اٰمِهد ِّ ي ق ميس قت مو لدعد قَ ب قلي قدَق قو أ مهمقهقا ،قوي ق ميس قت مو لدعد قَ َ مهمقهقا قو َ ق اهق قا قو َ من ق مح قفَق َ م هق قا ،ي ق ميسَ د قك َ من
ق مح قفَق َ مرَق هقا قو ق قساهق قا قول ق ميمقهقا قوهق ق قارهقا ،لا مْ قف ماهقا ل من د ل ّ
الي قوء بل قا ،قو ماْ قفَم ب قلي قد
ّ قَا ل نّ يد لريُد س
الم دْ مي لم لْ قي أ م قج لَي .قربِنقا ه مقب لقنقا ل من َ مَ قو لاجنقا قو دَ ّ لر ِي لهنقا قد ِر قة َ مع د ني قوا مج قَممنقا لٰمم دْتِ لَ قي ا ق ا د ا.
ّ
ي ا ،بركتيل هبا ٢و يڠ مَياَكن هونتوتن َكة دان ڠهولوركن وقف ،كورنياءي
ريَ رَِ يڠ برليڤت ڬنُا ،ست سوچَننل هرت دان جَوا ريَ .ااءوهكنل
ڬولوڠن ََراء دان ياني درڤُ هكوَورن ست دهينُري ريَ درڤُ نفَين يڠ
برڤنُڠن.
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Ayat Al-Quran
Doa untuk Kaum Muslimin
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ي ا ،بريل كم كباءيَن ست كككت ددنيا دان د أرية .ااءوهيل كم درڤُ سسيَيا
دان عِاب اڤي نراْ.
ي ا ،كورنياكنل هوََّ دان هُااْو أأتس راج كم ،دول يڠ ما وليا ڤُوْ سي
سمطان ڤياق دار الرَوان ،سمطان نزرين َز اّين ْاُ ابن الرْوِ سمطان أَلن
مب اّين ْاُ الْفور ل ،دان راج ڤر اييوري ڤياق دار الرَوان هوانكو َارا
سالي ست قرابة دراج دان سموروُ رَيت ايت.
ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ

َق قَا لَ قبا قد ل
ا،

ﱡ ﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶ

ا الم قَ لا م قي ي ق مِ دك مرد مم ،قو ماْ دك در مو دُ عق قَ لن قَ لْ له يق لزد د ممم،
ﱷﱸﱹﱺﱻ ﱠ َق ماَ دك در موا ق
قو ماسسَلد مو دُ ل من َق مض ل لل يد مَ لط د مم ،قو ق لّ مك در ل
ا ي ق مَ ق دم ق ا ه مقصنق دَ مو قن.
ا َ مك ق دك ،قو د
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