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

” مسجد القىص دان نيالي كامنوس ياءن “
4 Mac 2022 / 1 Syakban 1443
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(سورة الرساء اايت )1

َشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُ ُل .الل َ ُه َم
للا َو ْحدَ ُه َل َ ّ
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َص ّل َو َس ّ ْل عَل َس ّيدنَ ُم َح َمد َوعَل أل َو َأ َ
ْصا ّبه َأ ْ َْجع َيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ع َبا َد للا!
للاُ 4أ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا َاي َي ّب َت ْق َوى ّ
للا فَ َق ْد فَ َاز الْ ُمتَ ُق ْو َن.
ات َ ُق ْوا َ
س يدڠ ْجعة يڠ درمحيت للا،
ماريهل كيت برتقوى كحرضة للاlدڠن ملقسانكن سڬال ڤرينته دان
منجاءويه سڬال لرڠڽن; مسوڬ اميان دان تقوى كيت تروس سوبور ،ترمست
مكس دامل جيوا دان صنوبري سهيڠڬ ساعت كيت ممنوءي يڠ هما اسا .منرب ڤد
هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة براتجوق” :مسجد القىص دان نيالي كامنوس ياءن“.
فرمان للاlدامل اايت ڤراتم سورة الرساء برمقصود:
”هما سوچي للا ،يڠ تهل ممڤرجالنكن مهباڽ ڤد سواتو مامل دري مسجد احلرام
مكسجد القىص ،يڠ تهل اكيم بركيت سلكيليڠڽ ،اڬر اكيم ممڤرلهيتكن كڤداڽس هباڬي
درڤد تندا( ٢ككواساءن) اكيم ،سسوڠڬوهڽ دي هما مندڠر لڬي هما ملهيت“.
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اايت ترس بوت مڠيصهكن ڤريستيوا ارساء دان معراج ،ڤريستيوا يڠ سچارا
خصوص مڠاءيتكن ڤنرشيعنت صالة ،ايءيت هوبوڠن ماءنيس دڠن للا ( َح ْب ٌل
ّم َن للا) .مواجبكن ماءنيس منونيكن صالة لامي وقتو سهاري ساممل ،اايل ڤرينته يڠ
دترميا اوليه رسول للا ﷺ سچارا لڠسوڠ درڤد للا .lمنرب اكن توروت
ممبينچڠكن هوبوڠن ماءنيس سسام ماءنيس ( َح ْب ٌل ّم َن النَاس) دان اكءيتڽن دڠن
ڤريستيوا ارساء دان معراج.
دامل ڤريستيوا ارساء دان معراج ،مسجد القىص يڠ ترلتق دب َيْ ّت الْ َم ْق ّدس،
بويم ڤلسطي ،منجادي ڤرانتارا ڤرجالنن دري بويم الكڠيت .دمسجد القىص،
نيب محمد ﷺ تهل مڠاميمكن صالة برسام ڤارا أنبياء .ڤريستيوا اين منجادي اساس
هباوا بڬيندا اايل ڤڠهولو ڤارا انبياء ،دان َشيعة بڬيندا ادال اونتوق مسوا اومت
ماءنيس.
بَ ُ
يت الْ َم ْق ّدس مروڤاكن متڤت سوچي ابڬي تيڬ ڤڠانوت اڬام ،ايءيت
اسالم ،كريستيان دان هيودي .ب َ ُ
يت الْ َم ْق ّدس مروڤاكن متڤت سوچي اومت
اسالم ،كران دسيتول ترلتقڽ مسجد القىص ،قبةل ڤراتم اومت اسالم ،دان
مسجد كتيڬ ڤاليڠ موليا .رسول للا ﷺ برس بدا:
َل تُشَ د ّالر َحا ُل ا َل ا ََل ث َ َالث َ ّة َم َس ّاجدَ  :امل َ ْس ّج ّد الْ َح َرا ّم َو َم ْس ّج ّدي َه َذاَ ،وامل َ ْس ّج ّد
ِ ِ
ا َل ْق َىص.
مقصودڽ :تيدق دتونتوت مالكوكن ڤرجالنن يڠ جاءوه ،مالءينكن كتيڬ بواه
مسجد; مسجد الْ َح َرام ،مسجدكو اين (مسجد النَ َب ّوي) ،دان مسجد القىص.
(رواية البخاري دان مسل)
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س يدڠ ْجعة يڠ درمحيت للا،
مسجد القىص دان بويم ڤلسطي كيين براد دابوه چڠمكن هيودي زيونيس
( .)zionisجسق ترتوبوهڽ نڬارا ارسائيل ڤد  14يم  ،1948برمولل سريي
ڤمبنتاين رعيت ڤلسطي سچارا تراچنڠ .رعيت ڤلسطي دهالو ،درمڤس اتنه دان
هرات بندا ،دان راماي يڠ توروت دبونوه .اكوسن يڠ دچروبويه هيودي زيونيس
سامكي مليرب ،عاقبڽت بڠسا عرب ڤلسطي ’ترڤنجارا‘ داكوسن غَ َزة دان تبيڠ
ابرت.
مهڤري  6جوات رعيت ڤلسطي منجادي ڤالرين ،مروڤاكن جومهل تراماي يڠ
دريكودكن دامل جساره مشاركت ڤالرين .مريك تيڠڬل دخميه ٢دامل كداءن يڠ امت
ضعيف دان رساب ككورڠن.
والاوڤون لكهينت سچارا ظاهري ،اومت اسالم ماس يه بوليه برعباده دمسجد
القىص ،تتاڤي كبرنن اونتوق برعباده ادال ترتعلوق كڤد اكولن كتت تنرتا ارسائيل.
مال تنرتا ارسائيل ڤد بيال ٢ماس بوليه منچروبوه مسجد القىص ،برتيندق
ڬانس ،مڠڬڠڬو اومت اسالم يڠ ماهو برعبادت; سڤريت يڠ دلكوكن ڤد  10يم
 2021ترهادڤ ڤندودوق ڤلسطي يڠ سدڠ ملقسانكن عباده سامس بولن
رمضان.
اومت اسالم دبويم ڤلسطي تروس دتيندس سچارا كجم .مريك منڠڬوڠ
عذاب دريتا .نصيب مالڠ يڠ سدڠ منميڤا مريك هندقهل مڠينصافكن كيت،
دتفسريكن س باڬاي ڤڠاجرن دان اوجي الهيي ترهادڤ سلوروه مشاركت اسالم
درساات دنيا .ڤمميڤي اسالم ،نڬارا اسالم دان اومت اسالم يڠ تهل دلميڤهيي نعمت
كاكايءن دان كس نڠن ،ممڤوڽاءي تڠڬوڠجواب سسام ماءنيس اونتوق ممبنتو مريك
يڠ سدڠ براد دامل كسوسهن .س بدا رسول للا ﷺ:
َل ي ُ ْؤ ّم ُن َأ َحدُ ُ ُْك َح ََّت ُ ُّي َب ّ َل ّخي ّه َما ُ ُّيب ّلنَ ْف ّس ّه.
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مقصودڽ :تيدق مسڤورن اميان سسأورڠ اكمو سهيڠڬ دي مڽواكءي ابڬي
(رواية البخاري)
ساوداراڽ ،سڤريت مان دي مڽواكءي سسواتو ڤد ديريڽ.
منرب مڽرو دان ممڤريڠتكن ڤارا جامعه كڤد ڤراكرا ٢بريكوت-:
ڤراتم :مسجد القىص ممڤوڽاءي كدودوقن امت موليا ،مروڤاكن قبةل ڤراتم اومت
اسالم ،متڤت برلكوڽ ڤريستيوا ارساء دان معراج ،رسات مسجد كتيڬ يڠ
دتونتوت اونتوق كيت برعبادت دداملڽ .ادال منجادي كواجيڤن اومت اسالم
اونتوق ممڤراتهنكن مكولياءن مسجد القىص.
كدوا :صالة مروڤاكن ڤرينته يڠ دمسڤايكن سچارا لڠسوڠ دري للاlكڤد
رسول للا ﷺ تنڤا ڤرانتاراءن مالئكة ّجربائيل ،pاوليه ايت تڠڬوڠجواب
منونيكن صالة لامي وقتو ستياڤ هاري ،واجب دلقسانكن ،دان جاڠن سام
ساكيل دأابيكن ،اڬر هيدوڤ كيت منداڤت بركه ،ليندوڠن دان ڤندوان الهيي.
كتيڬ :اومت اسالم دسلوروه دنيا ممڤوڽاءي تڠڬوڠجواب فرض كفاية دان
تڠڬوڠجواب كامنوس ياءن اونتوق مڠهولوركن بنتوان كڤد ڤندودوق ڤلسطي.
كمڤت :دعاء اايل س نجات روحاين .اومت اسالم ڤرلو س ننتياس بردعاء مسوڬ
للاlممربيكن كقواتن دان كسجهرتاءن ،رسات ممربيكن ڤرليندوڠن دان ڤمبيالءن
ترهادڤ كومڤولن يڠ مله دان دظالميي; دمسڤيڠ مموهون اڬر للاlمنورونكن
ڤمبالسن اونتوق دجاديكن ڤڠاجرن كڤد ڤهيق ٢يڠ مالكوكن كظالمين.
للا ّ ْيل َولَ ُ ُْك ّابلْ ُق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّْي َون َف َع ّ ْين َوا َاي ُ ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال َاي ّت َو ّال ْك ّر الْ َح ّك ْ ّْي
َاب َركَ ُ
للا
الس ّم ْي ُع ِالْ َع ّل ْ ُْيَ .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 ْ َي َوالْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
الْ َع ّظ ْ َْي ّ ْيل َولَ ُ ُْك َو ّل َسائّ ّر الْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
ات ْ َال ْح َيا ّء ّم ْْنُ ْم
َو ْ َال ْم َو ّات فَ ْاس َت ْغ ّف ُر ْو ُه ان َ ُه ه َُو الْ َغ ُف ْو ُر َالر ّح ْ ُْي.
ِ
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Khutbah Kedua

َشيْ َك َلُ،
للا َو ْحدَ ُه َل َ ّ
الصا ّل َحاتَ .أ ْشهَدُ َأن ل ا َ َل ا َل ُ
الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلّ َ 5الي ّب ّن ْع َم ّت ّه ت َِّت َ
ِ ِ
َو َأ ْشهَدُ َأ َن َس يّدَ نَ َون َ ّبيَنَا ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُلُ .اللَهُ َم َص ّل َو َس ّ ْل َو َاب ّركْ عَ َل َس ّي ّدنَ
ْصا ّب ّه َأ ْ َْج ّع ْ َيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
ُم َح َمدَ 6وعَ َل أ ّ ّل َو َأ ْ َ
الصا ّد ّق ْ َي.
للا! ّات َ ُق ْوا َ
للاَ 7و ُك ْون ُْوا َم َع َ
مسلمي يڠ درمحيت للا،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اڬر برڤڬڠ كڤد عقيدة اسالمية برترسكن اهيل س نه وامجلاعه،
يڠ منجادي وارينث رسول للا ﷺْ ،صابة دان اتبعي .جاڬال هوبوڠن دڠن للاlدان
سسام ماءنيس .معموركنهل رومه ٢للا 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 َ ََك َصل َ ْي َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َْي َوعَ َل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َْي َو َاب ّركْ عَ َل
ِ
ِ
ُم َح َمد َوعَ َل أ ّل ُم َح َمد َ ََك َاب َر ْك َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َْي َوعَ َل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َْي ّ ْف الْ َعال َ ّم ْ َي ان ََك َ ّمح ْي ٌد
ِ
ِ
ِ
َم ّج ْي ٌد.
اتَ 9والْ ُم ْؤ ّم ّن َي َوالْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
َاللَهُ َم ا ْغ ّف ْر ّللْ ُم ْس ّل ّم َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
ات َو َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْْنّ ّ ْم َو َأ ّل ْف ب َ ْ َي
ول ّ
ُقلُوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّف قُلُ ّوهبّ ُم ْالمي َ َان َوالْ ّح ْمكَ َة َوثَ ّب ْْتُ ْم عَ َل ّم َ ّةل َر ُس ّ
للا ﷺ.
ك
ُْص ا ْلسال َم َوالْ ُم ْس ّل ّم ْ َي ّ ْف فَل َ ْس ّطي ،وف ُ ّ
اللَهُ َم َأ ّع َز ْالسال َم َوالْ ُم ْس ّل ّم ْ َي .اللَهُ َم ان ُ ّ
ك َز َمان.
َم َاكن َو ّ ْف ُ ّ
َ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 َهذا
َخ َاص ًة َو َع ْن َسائّ ّر بُ ْ ََلان عَا َم ًة.
5

Memuji Allah
Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
7 Pesan Taqwa
8 Ayat Al-Quran
9 Doa untuk kaum muslimin
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اي للا! اي َر َب ال َعال َ ّمي! سالمتكنهل مسجد القىص دان رعيت ڤلسطي دري چڠمكن
هيودي زيونيس .بنتول مهبا ٢مو يڠ دظالميي دان يڠ دتميڤا ڤلباڬاي مصيبة.
اي َر َزاق ،بركتيهل مهبامو يڠ ملقسانكن تونتوتن زاكة ،وقف دان صدقه .كورنياءي رزيق يڠ
برليڤت ڬندا كڤد مريك ،رسات سوچيكنهل هرات دان جيوا مريك; جاءويه ڬولوڠن فُ َقراء
دان َم َساكي درڤد ككفورن دان كفقرين يڠ برڤنجڠن.
اي َذا الْ َج َال ّل َوال ْك َرا ّم ،جاديكنهل اكيم انتارا مهبامو يڠ مملهيارا أمانه .قواتكن اميان اكيم اڬر
منجاءويه ڤربواتن خيانت سڤريت سال 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.
اِل الْ ُم ْ ّ
اي َم ّ َ
ل ،جاءويه نڬارا اكيم درڤد كهنچورن دسببكن ڤربواتن رسواه; رسهكن
تڠڬوڠجواب ڤميڤينن دان ڤڠوروسن نڬارا اكيم كڤد اكلڠن مهبامو يڠ أمانه ،جوجور دان
اخالص ،رسات تڬس لڬي براين منڬقكن كبرنن دان ملقسانكن كعاديلن برلندسكن
حكوم.
اي َم ّاِل ،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-ل دان راج ڤرماءيسوري ڤرياق دار
الرضوان توانكو زارا سالْي رسات قرابة دراج دان سلوروه رعيت جالت.
ﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ

فَ َيا ّع َبا َد ّ
للا،

ﭐﱡﭐﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ

للا الْ َع ّظ ْ َْي 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 ّ
للا ي َ ْع َ ُل َما ت َْصنَ ُع ْو َن.
للا َأ ْك َ ُربَ ،و ُ
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