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!Amaran
Pihak Jabatan Agama Islam Perak tidak bertanggungjawab ke atas sebarang penambahan ayat selain daripada kandungan khutbah yang dikeluarkan.
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(سورة النساء اايت )82

ارتڽي :ڤاتوتكه مريك (برس يكڤ دمكني) ،تيدق ماهو مميكريكن اييس القرءان؟
اكالوهل القرءان ايت (داتڠڽ) بوكن دري هللا ،نسچاي مريك اكن داڤيت ڤرسليس هين
دداملڽ.
َشيْ َك َهلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُ ُهل .اللَهُ َم
هللا َو ْحدَ ُه َال َ ّ
َأ ْشهَدُ َأ ْن ل ا َ َهل ا َال ُ
َص ّل َو َس ّ ْل عَ ِ َل ِ َس ّي ّدنَ ُم َح َمدَ 3وعَ َل أ ّ ّهل َو َأ ْ َ
ْصا ّب ّه َأ ْ َْج ّع َنيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد هللا! ات َ ُق ْوا
هللاُ 4أ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا َاي َي ّب َت ْق َوى ّ
هللا فَ َق ْد فَ َاز الْ ُمتَ ُق ْو َن.
َ
س يدڠ ْجعة يڠ درمحيت هللا،
ماريهل كيت برتقوى كحرضة هللاlدڠن ملقسانكن سڬاال ڤرينته دان
منجاءويه سڬاال الرڠڽن; مسوڬ اميان دان تقوى كيت تروس سوبور ،ترمست مكس
دامل جيوا دان صنوبري سهيڠڬ ساعت كيت ممنوءي يڠ هما اسا .مسڤنا جمليس تالوة
دان مڠحفظ القرءان ڤريڠكت نڬري ڤرياق ،منرب اكن ممبيچاراكن خطبة براتجوق:
”مرنواكءي دان مڠحيايت معجزة القرءان“.
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تراكندوڠ دامل القرءان رساتوس امڤت بلس ( )114سورة .ستياڤ حروف
القرءان ممڤوڽاءي نيالي مكعجزتن ترس نديري .علمو معجزة القرءان ترهباڬي كڤد
توجوه چابڠ اواتم ،ايءيت هباس ،كجيواءنَ ،شيعة ،ساءينس ،ماتاميتياك
( ،)matematikaڤرخربن ملڤاو دان ڤرخربن اكن داتڠ .تالوة القرءان ااتو ابچاءن
القرءان منظاهريكن دوا مكعجزتن  ،ڤراتم :هباس ،كدوا كجيواءن .ألونن ابچاءن
القرءان يڠ برجتويد ،بررسات رنتق تَ َر ُّن ،دمتبه اكيندهن سوسونن حروف دان
ڤراكاتءن ،دهيايس ڤوال دڠن مكردوان سوارا ڤمباچ ،ڤس يت مڽنتوه جيوا انساين
هبكن ممربي كسن كڤد خملوق سلكيليڠ .چاتنت جساره اول اسالم ممبوقتيكن حال
ترس بوتَ .و ّليد بن الْ ُم ّغ َرية سأورڠ ڤمبرس دان ڤڽاعري عرب ،تروجا دڠن اكيندهن
هباس القرءان لنتس مڠوڠكڤ اكت" :٢سوڠڬوه ،ڤداڽ كسمڤورنءن اكيندهن
هباس ".س يدن معر بن الَ َطابaترلكو ليده ،جسوق أمارهڽ س باءيق مندڠر
ابچاءن سورة َط َه; س يرنن هدايه اللو مرنڤا ماسوق كدامل جيواڽ .ڤد ايرا ساءين س
دان تيكنولوڬي ماس كيين ،مكعجزتن هباس دان مكعجزتن كجيواءن تروس داكيج
دان دهالويس .حاصيل ڤلباڬاي اكجني علميه ممبوقتيكن ابچاءن القرءان ممربي كسن
يڠ ساڠت ڤوس يتيف كڤد جنتوڠ ماءنيس; تومبرسن تومبوه تومبوهن تركسن دڠن
ابچاءن سورة َالوا ّق َعة; حيوان مسبلهين قرابن داڤت دجينقكن دڠن ابچاءن اايت
درڤد سورة أ ّل ّ ْمع َران .برباڤ اكجني منوجنوقكن موليكول ( )molekulاءير تركسن
دڠن ابچاءن القرءان .ابچاءن القرءان جوڬ منجادي اس باب كڤد ڤڽمبوهن ڤڽاكيت،
سسواي دڠن ساهل ساتو نم القرءان ايءيت ّ
الش َفاء يڠ برمقصود ڤڽمبوهن .معجزة
القرءان ،خصوصڽ مكعجزتن ساءينتيفيك القرءان تهل منجادي اس باب كڤد راماي
رس َج َان دان علموان مرنميا هدايه هللا.l
-
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ڤارا تتامو رومه هللا يڠ دمولياكن،
اومت اسالم دنڬارا اين سچارا معومڽ مڽدري ڤنتيڠڽ القرءان دامل هيدوڤ
انسان .اتس كسدرن ترس بوت انق ٢تهل دڤركنلكن دڠن القرءان جسق اوس يا مودا.
انق ٢دديديق اونتوق بوليه ممباچ القرءان دان ّد َأ ُسوه اونتوق براوڤاي مڠحافل
سوره ٢ترتنتو ،ممباچ سوره ترتنتو دامل جمليس ااتو مسڤنا ڤريستيوا ترتنتو ،انتاراڽ
كتيك مموهون حاجة ،مڠهادڤي دوڬاءن ،مڠهادڤي كعذورن دان كامتني .كيين مي َن ْت
اونتوق مڠحافل القرءان سامكني منيڠكت بردارسكن ڤڠاجني حتفيظ يڠ سامكني برمكبڠ
دان سامكني منداڤت مسبوتن.
نمون نيالي القرءان ،كهيبنت القرءان ،علمو دان معجزة يڠ تراكندوڠ دامل
القرءان تيدق اكن داڤت دڤروليه سلڠكڤڽ ،جك اايت ٢القرءان سقدر دجاديكن
ابهن ابچاءن دان ابهن حافلن .اڤابيال هللاlماهوكن كيت برهوبوڠن سچارا
اكتيف دڠن القرءان ،هللاlاكن ممبوك دان مندوروڠ هايت كيت اونتوق
مرنواكءي هيڠڬ كڤڠهوجوڠ ،اريت يڠ تراكندوڠ دامل ستياڤ اايت القرءان .خزانه
دان موتيارا برهرڬ يڠ تراكندوڠ دامل القرءان هاڽ داڤت دمتوءي ماللوءي اوسها،
مرنواكءي دان سالجنوتڽ مڠحيايت القرءان .دويل يڠ هما موليا ڤدوك رسي سلطان
ڤرياق دار الرضوان تهل منيهتكن اڬر قاعده ڤڠاجرن القرءان هندقهل ممربيكن
كواتماءن كڤد اوسها مرنواكيء دان مڠحيايت اكندوڠن القرءان.
’مرنواكءي‘ برمقصود مڽليديقي ،مڽلمي ،مڠاكيج ،مڠهالويس ،مڠهاروڠي،
منجالجه دان مڠمبارا اونتوق مڠتاهوءي سسواتو ڤراكرا يڠ بلوم دكتاهوءي.
’مڠحيايت‘ برمقصود مڠاملي دان مراساءي دامل ابطني رسات مرسڤكن كدامل جيوا.
جوسرتو ايت القرءان واجب دترواكءي اونتوق دحيايت دامل ستياڤ جيوا اومت
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اسالم .ترداڤت راتوسن اايت القرءان يڠ مڽرو اورڠ براميان ممنفعتكن عقل انوڬره
الهيي اڬر منجادي انسان يڠ بيجقسان.
انسان براميان اكن ممنفعتكن عقل ،مڠمبيل ڤڠاجرن دڠن مرنواكءي معىن يڠ
ترسريت دامل اايت ٢القرءان دان مڠحياتڽي دامل كهيدوڤن هارين .انسان يڠ ممنفعتكن
عقل ،اكن منچرمينكن كبيجقس ناءن صفة ٢انساين دان منجاءوهكن ديري درڤد
ڬوداءن نفسو حيواين .ڤد هاري اين جك اد ڤمميڤني يڠ مرنميا رسواه ،جك اد
ڤڬاواي يڠ ڤچه أمانه ،جك اد ڤكرجا يڠ چوري تولڠ ،جك اد ڤنياڬ يڠ منيڤو ،جك
اد سوايم يڠ مڠاابيكن تڠڬوڠجواب ،جك اد انق مودا يڠ ترليبت دڠن ڬجاال
سوس يال ،جك اد ڤرڬادوهن يڠ مموتوسكن ّص َ ُل َالر ّحمي ،جك اد ڤرتنتڠن ڤوليتيك
كڤرّت َني يڠ مڠڬادايكن ڤرساوداراءن ،جك هوتڠ ڬاڬل دلڠسايكن ،جك صالة
دأابيكن ،جك ڤنديديقن اڬام درميهيكن; هللاlتهل منڬسكن جواڤڽن دامل القرءان،
انتاراڽ ،فرمان هللاlدامل سورة املائدة اايت :58
ﭐﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱠ

مقصودڽ :يڠ دمكني ايت اداهل كران مريك برن ٢قوم يڠ تيدق ماهو مڠڬونكن عقل.
منجوجنوڠ تيته دويل يڠ هما موليا ڤدوك رسي سلطان ،اڬر اكندوڠن القرءان
دترواكءي دان دحيايت ،ڤروڬرم تَدَ ب ُر القرءان تهل دلنچركن دنڬري ڤرياق ڤد  21يم
 2019ابڬي مموڤوق ڤمبوداايءن القرءان دامل كهيدوڤن انسان .تَدَ ب ُر القرءان برمقصود
ڤڠحياتن ترهادڤ اايت ٢القرءان اونتوق دفهمي مقصود ،حمكه دان ڤڠاجرنڽ; دڠن
ممربيكن ڤمرهاتني يڠ مڽلوروه ترهادڤ مقصود س بواه اوڠكڤن دان معىن مندامل يڠ
تراكندوڠ دس باليقڽ .انسان يڠ من َتدَ ب ُر القرءان ،اايهل انسان يڠ منلييت سسواتو اايت
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القرءان سچارا برأولڠ-أولڠ ،اونتوق ممهمي مقصود يڠ تراكندوڠ دس باليق اايت يڠ
دفرمانكن ،ممباوا انسان ترس بوت تربڠ تيڠڬي ،ترڤڬون منعميت ،هوراين ديم
هوراين ويح الهيي دڠن ل َ ْڠڬ َم هباس يڠ اينده .تَدَ ب ُر منجاديكن ماءنيس لبيه انصاف،
ماءنيس اكن ملونرتكن ڤراتڽاءن ديم ڤراتڽاءن ،يڠ اكن مندوروڠ ماءنيس برفيكري تنتڠ
حمكه ،تنتڠ نيالي ڤڠاجرن ،رسات مراساءي نعمت كامنيسن براينرتكيس دڠن اايت٢
هللا.
منرب مڽرو دان ممڤريڠتكن ڤارا جامعه كڤد ڤراكرا ٢بريكوت:
ڤراتم :علمو مكعجزتن القرءان اايهل علمو يڠ ساڠت ڤنتيڠ اونتوق دترواكءي دان
دحيايت.
كدوا :تَدَ ب ُر ممبولهيكن ماءنيس ممهمي اايت ٢القرءان ،مڠاءيتكن القرءان دڠن ديري
كيت اونتوق دمعلكن دامل كهيدوڤن هارين دان اونتوق دمسڤايكن فهمن ترس بوت
رسات دمكبڠكن معلن ابءيق كڤد اورڠ الءين.
كتيڬ :قاعده ڤڠاجرن القرءان هندقهل براليه درڤد سقدر ممباچ دان مڠحافل كڤد
مڠواتماكن فهمن ،ڤڠحياتن دان معلن.
كمڤت :جاديكن القرءان ڤڽولوه هيدوڤ دان سدريهل هباوا القرءان اكن منجادي متن
ستيا كتيك كيت براد دعامل بَ ْر َزخ; اوليه ايت راڤتكن ديري دڠن القرءان دڠن
منجاديكن معلن ستياڤ هاري ،ممباچ والاوڤون سڤوتوڠ اايت دڠن ممهمي
مقصودڽ.
هللا ّ ْيل َولَ ُ ُْك ّابلْ ُق ْ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
َاب َركَ ُ
هللا الْ َع ّظ ْ َمي
الس ّم ْي ُع الْ َع ّل ْ ِ ُميَ .أ ُق ْو ُل قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّف ُر َ
َوتَ َقبَ َل ّم ّ ْين َو ّمنْ ُ ُْك ّت َال َوتَ ُه ِان َ ُه ه َُو َ
ات َوالْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َني َوالْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
ّ ْيل َولَ ُ ُْك َو ّل َسائّ ّر الْ ُم ْس ّل ّم ْ َني َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
ات ْ َال ْح َيا ّء ّم ْْنُ ْم َو ْ َال ْم َو ّات
5
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فَ ْاس َت ْغ ّف ُر ْو ُه ان َ ُه ه َُو الْ َغ ُف ْو ُر َالر ّح ْ ُمي.
ِ
Khutbah Kedua

َشيْ َك َهلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن
هللا َو ْحدَ ُه َال َ ّ
الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلْ َ 5محدً ا َكثّ ًريا َ َمَك َأ َم َرَ .أ ْشهَدُ َأن ل ا َ َهل ا َال ُ
ِ ِ
َس يّدَ نَ َون َ ّبيَنَا ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُهلُ .اللَهُ َم َص ّل َو َس ّ ْل َو َاب ّركْ عَ َل َس ّي ّدنَ ُم َح َمدَ 6وعَ َل أ ّ ّهل
ْصا ّب ّه َأ ْ َْج ّع ْ َنيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
َو َأ ْ َ
الصا ّد ّق ْ َني.
هللا! ّات َ ُق ْوا َ
هللاَ 7و ُك ْون ُْوا َم َع َ

مسلمني يڠ درمحيت هللا،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اڬر برڤڬڠ كڤد عقيدة اسالمية برترسكن اهيل س نه
وامجلاعه ،يڠ منجادي وارينث رسول هللا ﷺْ ،صابة دان اتبعني .جاڬاهل هوبوڠن دڠن
هللاlدان سسام ماءنيس .كلككنهل ڤرساوداراءن سسام مسلمني .معموركنهل
رومه ٢هللا دڠن اس تقامه مڠرجاكن عباده ،ترأواتماڽ صالة فرض برجامعه .ڤرابڽقكن
صلوات دان سالم كتس جوجنوڠن برس نيب محمد ﷺ.
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ8ﭐ

اللَهُ َم َص ّل عَ َل ُم َح َمد َوعَ َل أ ّل ُم َح َمد َ َمَك َصل َ ْي َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َمي َوعَ َل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َمي َو َاب ّركْ عَ َل
ِ
ِ
ُم َح َمد َوعَ َل أ ّل ُم َح َمد َ َمَك َاب َر ْك َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َمي َوعَ َل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َمي ّ ْف الْ َعال َ ّم ْ َني ان ََك َ ّمح ْيد َم ّج ْيد.
ِ
ِ
ِ 9
ْ
ُ
ات َوالْ ُم ْؤ ّم ّن َني َوال ُم ْؤ ّمنَ ّ
َاللَهُ َم ا ْغ ّف ْر ّللْ ُم ْس ّل ّم َني َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
ات َو َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْْنّ ّ ْم َو َأ ّل ْف ب َ ْ َني قُلوهبّ ّ ْم
ول ّ
َوا ْج َع ْل ّف ُقلُ ّوهبّ ُم ْاالمي َ َان َوالْ ّح ْمكَ َة َوثَ ّب ْهتُ ْم عَ َل ّم َ ّل َر ُس ّ
هللا ﷺ.
َاللَهُ َم ا ْدفَ ْع َعنَا الْ َب َال َء َوالْ َو َاب َء َوالْغ ََال َء َوالْ ّم َح َن َوالْ ّف َ َنت َما َظه ََر ّم ْْنَا َو َما ب َ َط َن َع ْن ب َ َ َّلنَ هَذا
َخ َاص ًة َو َع ْن َسائّ ّر بُ ْ ََلان عَا َم ًة.
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Memuji Allah
Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
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Pesan Taqwa
8 Ayat Al-Quran
9 Doa untuk kaum muslimin
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اي هللا! اي َر َب ال َعال َ ّمني! مولياكن اكيم دڠن تقوى دان اس تقامه .كورنياءيهل اكيم كچينتاءن
كڤد القرءان .هياس يهل اكيم دڠن اخالق القرءان .مودهكن اكيم اونتوق برمعل دڠن
ڤدومن القرءان .اي َر َزاق ،بركتيهل مهبا-مو يڠ ملقسانكن تونتوتن زاكة ،وقف دان صدقه.
كورنياءي رزيق يڠ برليڤت ڬندا كڤد مريك ،رسات سوچيكنهل هرات دان جيوا مريك;
جاءويه ڬولوڠن فُقَراء دان َم َساكني درڤد ككفورن دان كفقرين يڠ برڤنجڠن .اي َذا الْ َج َال ّل
َواال ْك َرا ّم ،جاديكنهل اكيم انتارا مهبا-مو يڠ مملهيارا أمانه .تڬوهكن اميان اكيم اڬر منجاءويه
ڤربواتن خيانت سڤريت ساهل ڬون هرات بندا بوكن ميليك اكيم ،ممربي ااتو مرنميا رسواه،
مڽالهڬونكن كواس اونتوق كڤنتيڠن ديري ،رسات جاءوهكن اكيم ترماسوق دامل ڬولوڠن يڠ
مڠاابيكن تڠڬوڠجواب يڠ دأماهنكن .اي قَهَار اي َجبَار ،جاءويه نڬارا اكيم درڤد كهنچورن
دسببكن ڤربواتن رسواه; رسهكن تڠڬوڠجواب ڤميڤينن دان ڤڠوروسن نڬارا اكيم كڤد اكلڠن
مهبا-مو يڠ أمانه ،جوجور دان اخالص ،رسات تڬس الڬي براين منڬقكن كبرنن دان
ملقسانكن كعاديلن برلندسكن حكوم .اي َم ّال ،اي هَا ّدي ،كورنياكنهل توفيق دان هدايه مو
ترهادڤ راج اكيم ،دويل يڠ هما موليا ڤدوك رسي سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان
نزرين معز ادلين شاه ابن املرحوم سلطان أزلن حمب ادلين شاه املغفور-هل دان راج
ڤرماءيسوري ڤرياق دار الرضوان توانكو زارا سالمي رسات قرابة دراج دان سلوروه رعيت
جالت.
ﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ

فَ َيا ّع َبا َد ّ
هللا،

ﭐﱡﭐﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ

هللا الْ َع ّظ ْ َمي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْكَ ،و ْاش ُك ُر ْو ُه عَ َل
ﱶﱷﱸﱹﱺﱻ ﱠ فَ ْاذ ُك ُر ْوا َ
ّن َع ّم ّه يَ ّزد ُ ُْْكَ ،و ْاسأَلُ ْو ُه ّم ْن فَ ْض ّ ّهل يُ ْع ّط ُ ُْكَ ،و َ ّل ْك ُر ّ
هللا ي َ ْع َ ُل َما ت َْصنَ ُع ْو َن.
هللا َأ ْك َ ُربَ ،و ُ
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