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

” رمضان دحيايت ،مكورضتن دهيندري “
1 April 2022 / 29 Syaaban 1443

الْ َح ْمد ّ َ ّلِلّ َ 1اَّلي َأ ْر َس َل َرس ْو ََل ِّبلْهدَ ى َو ّد ْي ّن الْ َح د ّقّ ،لي ْظه َّره عَ ََل د ّال ْي ّن ّكد ّه َو َك َفى
َشيْ َك ََلَ ،و َأ ْشهَد َأ َن م َح َمدً ا َع ْبده
ِّب ّهلل َشهّ ْيدً اَ .أ ْشهَد َأ ْن ل آ ا َ ََل ا ََّل هللا َو ْحدَ ه ََّل َ ّ
َو َرس ْوَل .اللَه َم َص ّ دل َو َس ّ د ِّْل عَ ِ ََل َس ّ دي ّدَنَ م َح َمدَ 2وعَ ََل أ ّ َّل َو َأ َْ
ْصا ّب ّه والتَا ّب ّع ْ َْي لهمَ
هللاُ 3أ ْو ّص ْي ُْك َوا ََّي َي ّب َت ْق َوى
ِّب ْح َسان ا ََل ي َ ْو ّم الد ينَ .أ َما ب َ ْعد ،فَ َيا ّع َبا َد هللا! ات َق ْوا َ
ِ ّ َ َ ْ َِ
ْ
هللا فقد ف َاز المتَق ْو َن.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،
ماريهل كيت تيڠكتكن كتقواءن كحرضة هللاlدڠن ملقساَنكن سڬاَّل ڤرينته
دان منيڠڬلكن ستياڤ َّلرڠڽن ،مڠيخالصكن معل ،مسوڬ كيت س نتياس
منداڤت توفيق دان هدايه ،دڤركوكوهكن اميان ،مڠعبديكن ديري سامت-مات كڤد
هللا يڠ هما اسا .منرب اكن ممبيچاراكن خطبة براتجوق:
”رمضان دحيايت ،مكورضتن دهيندري“
س تهل لبيه دوا اتهون دَشطكن مماتويه ڤلباڬاي لڠكه ڤنچڬهن دان ڤڠاولن
جاڠكينت ۏيروس كوۏيد ،19-امحلد هلل ،برموَّل صالة صبح مجعة 1 ،اڤريل
 ،2022اومت اسالم تيدق َّلڬي ڤرلو مالكوكن ڤنجارقن فزييلك ،ماَل دبرنكن
مراڤتكن صف سامس صالة برجامعه .ڤرمكبڠن اين دمسبوت دڠن ڤنوه كشوكورن.
س تهل لبيه دوا اتهون ،اومت اسالم مڠهادڤي اوجْي ،رسات مڠهادڤڽي دڠن ڤنوه
اتبه ،صرب ،دان ريضا ،اخريڽ دعاء كيت دمقبولكن الهيي .هاري اين ،كيت تهل
منچاڤاي مكنڠن اول ،مراعيكن خرب ڬمبريا منجلڠڽ رمضان ،يڠ اكن تيبا
1

Memuji Allah
Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
3 Pesan Taqwa
2

1

”Khutbah Jumaat 1 April 2022: “RAMADAN DIHAYATI, KEMUDARATAN DIHINDARI

][Jabatan Agama Islam Perak

ا ْن َش َاء هللا دوا هاري َّلڬي.
ِ
نڬارا موَّل مماسويق فاسا ’ڤرالهين كيندمييك ( ،‘)Endemikس باڬاي لڠكه
اول اونتوق ممبولهيكن رعيت مكبايل مسوَّل كڤد كهيدوڤن يڠ بياسا .ڤركاتءن
ايندمييك مروجوع كڤد ڤڽاكيت ااتو وابق يڠ س نتياس وجود دسسواتو كوسن
سڤريت ديڠڬي ( ،)denggiدمم چامڤق ،ماَّلرَّي ،دان سأومڤاماڽ .دڠن اريت كت
َّلءين ،مشاركت هندقهل ممهمي هباوا ۏيروس كوۏيد 19-اكن تروس براد دامل
هيدوڤ كيت .اوليه ايت منجادي تڠڬوڠجواب كيت ،براختيار منجاڬ ديري
دان اهيل كوارڬ درڤد جاڠكينت ڤڽاكيت اين.
مسلمْي يڠ دمولياكن ،
سهيڠڬ  16مچ  ،2022داات مكنرتين كصيحنت مليس يا ،منچاتتكن برَّلكو
مهڤري امڤت جوات ( )3،900،433كيس جاڠكينت كوۏيد 19-دسلوروه نڬارا،
مڠعاقبتكن لبيه تيڬ ڤولوه امڤت ريبو ( )34،099كامتْي .دنڬري ڤرياق ،برَّلكو
مهڤري رساتوس توجوه ڤولوه تيڬ ريبو ( )172،828كيس جاڠكينت ،دان لبيه
رسيبو امن راتوس ( )1،670كامتْي دسببكن ۏيروس اين.
سسواي دڠن فاسا ڤرالهين ،منرب مڽرو اڬر مشاركت سڬرا منداڤتكن
دوس( )dosڤڠڬالق ۏكسْي كوۏيد 19-س باڬاي لڠكه منيڠكتكن داي اتهن توبوه
دان ڤرليندوڠن درڤد جاڠكينت .دوس ڤڠڬالق اَّيَل دوس متهبن يڠ دبريكن كڤد
اورڠ يڠ تهل لڠكڤ مرنميا دوا ۏكسْي .ڤرلو دفهمي ،والاوڤون تهل مرنميا دوا دوس
ۏكسْي ،كسن ككبلن ۏكسْي موَّل بركورڠن سلڤس تميڤوه ماس ترتنتو .بردارسكن
كجْي ،ڤوراات ككبلن ِبڬي اورڠ يڠ لڠكڤ دوا دوس ۏكسْي ،منورون انتارا دوا
ڤولوه هيڠڬ امڤت ڤولوه ڤراتوس ،انتارا تميڤوه تيڬ هيڠڬ لامي بولن سلڤس
مرنميا دوس كدوا .اوليه ايت دوس ڤڠڬالق دبري اونتوق منيڠكتكن مسوَّل ككبلن
ترس بوت.
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كجْي منوجنوقكن ڤڠمبيلن دوس ڤڠڬالق ،ا ْن َش َاء هللا داڤت مڠمباليكن
ِ
داي كبل توبوه اونتوق ممربيكن ڤرليندوڠن لبيه بركسن درڤد جاڠكينت .ڤڠمبيلن
دوس ڤڠڬالق جوڬ ،ا ْن َش َاء هللا داڤت مڠورڠكن ريس يكو كامتْي بربنديڠ مريك
ِ
يڠ تيدق مڠمبيل دوس ڤڠڬالق .اوليه ايت رعيت درسو مالكوكن اختيار دامل
اوسها مڠورڠكن جاڠكينت ،ساكيل ڬوس ممبنتو مريڠنكن بنب ڤتوڬس ٢كصيحنت
يڠ سوده بڬيتو ڤنت .مڠمبيل ۏكسْي دان مڠمبيل دوس ڤڠڬالق اَّيَل اختيار،
سالرس دڠن اَّيت قرءان دان حديث يڠ مڽرو اومت اونتوق براختيار .فرمان
هللاlدامل سورة أ ّل ّ ْمع َران اَّيت ;159
ﭐﱡﭐ ....ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱠ4ﭐ

مقصودڽ .... :مكودين س تهل كمو ممبولتكن تيكد (دڠن اوسها) ،مك بر د
توكهل كڤد
هللا ،سسوڠڬوهڽ هللا مڽوكءي اورڠ ٢يڠ بر د
توك كڤداڽ.
مرنويس حديث بڬيندا ﷺ،
الِل َع َز َو َج َل ل َ ْم يَضَ ْع د ًَاء اَّلَ َوضَ َع ََل د ََو ًاء ،غَ ْ َري دَاء َوا ّحد ،الْه ََرم.
تَدَ َاو ْوا ،فَا َن َ َ
ِ
ِ
مقصودڽ :هندقهل كمو مراوت (ڤڽاكيت) ،كران سسوڠڬوهڽ هللا تيدق
منجاديكن سسواتو ڤڽاكيت مالءينكن دي توروت مڽدَّيكن اوبت ِبڬڽي،
(رواية أيب داود )3885
مالءينكن ساتو ڤڽاكيت سهاج َّيءيت كتواءن.
س يدڠ مجعة يڠ دحرميت،
منرب مڽرو كڤد مشاركت مڽاهوت نصيحت اونتوق منداڤتكن سونتيقن ۏكسْي
دان دوس ڤڠڬالق .سهيڠڬ  16مچ  ،2022مهڤري توجوه ڤولوه لامي ڤراتوس
رعيت دنڬري ڤرياق تهل منداڤت سكورڠ-كورڠڽ دوا دوس ۏكسينايس .ماَنكَّل،
هاڽ تيڬ ڤولوه لامي ڤراتوس درڤد كنق ٢يڠ َّليق ،يڠ تهل مرنميا سونتيقن .ايبو ِبڤ
Ayat Al-Quran
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دڠن بنتوان نصيحت ڬورو هندقهل ممربيكن كيقينن ،اڬر لبيه راماي كنق ٢يڠ
َّليق ،متڤيل كهادڤن مڠمبيل سونتيقن.
ريكود مكنرتين كصيحنت منوجنوقكن ،جومهل ڤندودوق دنڬري اين يڠ مرنميا
سونتيقن ڤڠڬالق ،ماس يه رنده ،تراواتم دامل كلڠن ڤندودوق دلوار ِبندر دان
اومت اسالم .منرب مڽرو اڬر جاوتنكواس مسجد دان سوراو ،ممبنتو مڠنل
ڤس يت اهيل قريه ماس يڠ ٢يڠ ڤرلو دبميبيڠ ڤمهمن مريك ،اڬر برسدَّي منداڤتكن
سونتيقن .ماَل دمان سسواي ،دڠن كرجاسام جابنت كصيحنت ،ڤركرڠن مسجد
دان سوراو بوليه دجاديكن متڤت ممربي خدمت سونتيقن.
مسلمْي يڠ دكس هييي،
ڤلباڬاي كوڠڬرن يڠ دبريكن دامل تميڤوه ملڠكه كفاسا ’ڤرالهين كيندمييك‘
تيدق برمعىن اچنمن ۏيروس كوۏيد 19-تهل برأخري .ڤركرا ٢اساس مڠاول
جاڠكينت ماس يه ڤرلو دڤاتويه .والاوڤون اومت اسالم برحرست اڬر كوڠڬرن
يڠ سلوڠڬر-لوڠڬرڽ داڤت دبريكن ،اونتوق ممبولهيكن ڤلباڬاي اكتيۏييت
دلقساَنكن ،برتوجوان ماهو مڠعامرهكن بولن رمضانَ ،نمون بيارَل كيت مڠعملكن
بوداَّي برديكيت-ديكيت دهولو .كسوڠڬوهن مماتويه ڤراتورن دان ديس يڤلْي
تيدق ملڠڬر سكنت يڠ ماس يه دكناكن ،مسوڬاڽ اكن داڤت مرندهكن اڠك
جاڠكينت; مسوڬ مكنڠن اول كيت داڤت مڽمبوت رمضان دامل سواسان لبيه چرَّي
بربنديڠ دوا رمضان يڠ َّللو ،اكن دتورويت دڠن مكنڠن لبيه برس اونتوق مڽمبوت
شوال يڠ لبيه رَّيڠ ڬمبريا.
منرب دڠن ايت مڽرو مسلمْي كڤد ڤريڠنت ٢بريكوت:
ڤراتم :ممڤريڠتكن هباوا ۏيروس كوۏيد 19-ماس يه برليڬر دامل كهيدوڤن عامل دان
رعيت جاڠن سام ساكيل برصفة ألڤا.
كدوا :مڠڬالقكن اهيل ٢مشاركت ترماسوق كنق ٢مڠمبيل سونتيقن ۏكسْي دان
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مڠمبيل دوس ڤڠڬالق دامل كلڠن يڠ تهل لڠكڤ دوا سونتيقن.
كتيڬ :مماتويه معلن كصيحنت رسات لڠكه ڤنچڬهن يڠ دتتڤكن اونتوق مرندهكن
اڠك جاڠكينت كتيك مڠنجوركن اكتيۏييت ٢دمسجد دان سوراو ،اڬر ڤد اتهون
اينّ ،عيد الْ ّف ْط ّري داڤت دمسبوت دامل سواسان مرَّيه دان چرَّي .جامعه
دنصيحيت تروس ممأكي ڤليتوڤ موك ،دڬالقكن بروضوء دري رومه ،دان
دڬالقكن ممباوا جساده ماس يڠ ٢كتيك مكسجد دان سوراو.
كمڤت :مڽرو مشاركت اڬر تيدق ترڤرداي دڠن هاسوتن يڠ مڽيبار معلومت
ڤلسو مڠناءي ۏكسْي; كتيك اين ترداڤت كومڤولن أنيت-ۏكسْي يڠ چوِب منميبولكن
كلكريوان دڠن مڠاءيتكن ۏكسْي دڠن تيوري ( )teoriكونسڤريايس دان خرب
ڤلسو .عاقبڽت ،دخربكن ،مشاركت ماليو لبيه موده ممڤرچاَّيءي تيوري كونسڤرييس
درڤد ممڤرچاَّيءي نصيحت ڤاكر ڤروبنت دان ڤاكر اڬام .ايلقكنهل ديري درڤد
ترڤڠاروه دڠن خرب دان چريتا يڠ تيدق ڤون براساسكن اجرن اسالم.
كامي :ڤرِبڽقن عباده مسڤنا رمضان يڠ ڤنوه بركه ماللوءي اكتيۏييت ٢برتداروس،
برصالة تراوحي ،براعتاكف ،برقيام الل َ ْيل دان سأومڤاماڽ; ڤرِبڽقن برصدقه،
بروقَ ْف ،رسات مزنَّيريه اورڠ توا ،اورڠ ٢يڠ عذور دان ضعيف ،ممبنتو
برانفاقَ ،
فَ ّقري ميسكْي دان مڠوجنوڠي انق يتمي; مرَّيهكن مسجد دان سوراو مسوڬ
كچرَّيءن دان شعار رمضان تررسَل مماچنركن چهاي.
َِب َركَ هللا ّ ْيل َولَ ُْك ِّبلْق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّمي َون َف َع ّ ِْن َوا ََّي ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال آ ََّي ّت َو دّاَّل ْك ّر الْ َح ّك ْ ّمي
هللا
الس ّم ْيع ِالْ َع ّل ْميَ .أق ْول قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّفر َ
َوتَ َقبَ َل ّم ّ د ِْن َو ّمنْ ُْك ّت َال َوتَه ِان َه ه َو َ
ات َوالْم ْؤ ّم ّن ْ َْي َوالْم ْؤ ّمنَ ّ
الْ َع ّظ ْ َمي ّ ْيل َولَ ُْك َو ّل َسائّ ّر الْم ْس ّل ّم ْ َْي َ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.
ِ
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Khutbah Kedua

َشيْ َك ََلَ ،و َأ ْشهَد َأ َن َس ديّدَ َنَ
الْ َح ْمد ّ َ ّلِلْ َ 5محدً ا َدأآئّ ًما َأبَدً اَ .أ ْشهَد َأن لآ ا َ ََل ا ََّل هللا َو ْحدَ ه ََّل َ ّ
َون َ ّبيَنَا م َح َمدً ا َع ْبده َو َرس ْوَل .اللَه َم َص ّ دل َ ِو َس ّ د ِّْل َو َِب ّركْ عَ ََل َس ّ دي ّدَنَ م َح َمدَ 6وعَ ََل أ ّ َّل َو َأ ْ َ
ْصا ّب ّه
َأ ْ َمج ّع ْ َْيَ .أ َما ب َ ْعد ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
الصا ّد ّق ْ َْي.
هللا! ّات َق ْوا َ
هللاَ 7وك ْون ْوا َم َع َ
مسلمْي يڠ درمحيت هللا،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اڬر تتڤ برڤڬڠ كڤد عقيدة اسالمية برترسكن اهيل س نه
وامجلاعه ،يڠ منجادي وارينث رسول هللا ﷺ ،ڤارا ْصابة دان اتبعْي .جاڬاَل هوبوڠن دڠن
هللاlدان سسام ماءنيس .معموركن رومه ٢هللا دڠن اس تقامه مڠرجاكن عباده،
ترأواتماڽ صالة فرض برجامعه .ڤرِبڽقن صلوات دان سالم كتس جوجنوڠن برس نيب
محمد ﷺ.
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ8ﭐ

اللَه َم َص ّ دل 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
ِ
ِ
ْ
َ
ّ
ّ
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 َراه ْ َمي ّ ْف ال َعال ّم ْ َْي ان ََك َمح ْيد
ِ
ِ
ِ9
ات َوالْم ْؤ ّم ّن َْي َوالْم ْؤ ّمنَ ّ
َم ّج ْيدَ .اللَه َم ا ْغ ّف ْر ّللْم ْس ّل ّم َْي َوالْم ْس ّل َم ّ
ات َو َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْْنّ ّ ْم َو َأ ّل د ْف
ول ّ
ب َ ْ َْي قلوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّف قل ّوهبّ م ْاَّلمي َ َان َوالْ ّح ْْكَ َة َوثَ ّبد ْْت ْم عَ ََل ّم َ َّّل َرس ّ
هللا ﷺ .اللَه َم اَنَ
ِ
ات ّ
ونَ ،والْج َذا ّمَ ،و ّم ْن َس ّ د ّي ْ َال ْس َقا ّم ،ونعوذ ّب َ ّلك َم ّ
هللا
ن َعوذ ب َّك ّم َن َ َ
الرب ّصَ ،والْجن ّ
التَا َم ّ
َش َما َخلَ َق .اللَه َم اَنَ ْنسأَ َل الْ َعا ّف َي َة ّف الُّ نْ َيا َو ْال آ ّخ َر ّة .اللَه َم َس ّل د ْمنَا ّم ْن
ات ّم ْن َ د ّ
ِ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ً
َ
ّ
ّ
َر َمضَ َانَ ،و َس ّ د ّْل َر َمضَ َان لَنَاَ ،وت َ َسل ْمه منَا متَ َقبَال .الله َم َأ ْهلهل عَل ْينَا ِّبلي ْم ّن َواَّلمي َ ّان،
الس َ َال َم ّة َو ْاَّل ْس َال ّمَ ،ر ّ ديب َو َرب ُّ َك هللاَ .اللَه َم ا ْدفَ ْع َعنَا الْ َب َال َء َوالْ َو َِب َء َوالْغ ََال َء َوالْ ّم َح َن
َو
َ
ِ
ْ
َ
ّ
ّ
َوالْ ّف َ َنت َما َظه ََر م ْْنَا َو َما ب َ َط َن َع ْن ب َ َّلَنَ هَذا َخ َاص ًة َو َع ْن َسائ ّر ب ََلان عَا َم ًة.
5

Memuji Allah
Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
7 Pesan Taqwa
8 Ayat Al-Quran
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َّي هللا! َّي َر َب الْ َعال َ ّمْي! ،اڠاكو ڤلهيارا كيم دري سڬاَّل مكورضتن وابق ڤڽاكيت; مسوڬ
كيم داڤت منجالنكن عباده ڤواسا دڠن برتناڬ ،كتنڠن دان كتنرتمن سڤنجڠ رمضان،
سلنجوتڽ برڤلواڠ برتكبري مڽمبوت شوال.
َّي َر َزاق ،بركتيهل مهبا مو يڠ ملقساَنكن زكة ،وقف دان صدقه .كورنياءي رزيق يڠ
برليڤت ڬندا كڤد مريك ،رسات سوچيكنهل هرات دان جيوا مريك; جاءويه ڬولوڠن ف َق َراء
دان َم َسا ّكْي درڤد ككفورن دان كفقرين يڠ برڤنجڠن.
َّي َذا الْ َج َال ّل َواَّل ْك َرا ّم ،جاديكنهل كيم انتارا مهبا مو يڠ مملهيارا أمانه .قواتكن اميان كيم
اڬر منجاءويه ڤربواتن خيانت سڤريت ساَل ڬوَن هرات بندا بوكن ميليك كيم ،ممربي ااتو
مرنميا رسواه ،مڽالهڬوَنكن كواس اونتوق كڤنتيڠن ديري ،رسات جاءوهكن كيم ترماسوق
دامل ڬولوڠن يڠ مڠاِبيكن تڠڬوڠجواب يڠ دأماهنكن.
ََّي َم ّ َ
ال الْم ْل! ،جاءويه نڬارا كيم درڤد كهنچورن دسببكن ڤربواتن رسواه; رسهكن
تڠڬوڠجواب ڤميڤينن دان ڤڠوروسن نڬارا كيم كڤد كلڠن مهبامو يڠ أمانه دان اخالص،
رسات تڬس َّلڬي براين منڬقكن كبرنن دان ملقساَنكن كعاديلن برلندسكن حكوم.
َّي َم ّالَّ ،ي هَا ّدي ،كورنياكنهل توفيق دان هدايه مو ترهادڤ راج كيم ،دويل يڠ هما
موليا ڤدوك رسي سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز الين شاه ابن
املرحوم سلطان أزلن حمب الين شاه املغفورَ-ل 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 َ ْذك ْر ُْكَ ،و ْاشكر ْوه عَ ََل
ﱶﱷﱸﱹﱺﱻ ﱠ فَ ْاذكر ْوا َ
ّن َع ّم ّه يَ ّزد ُْْكَ ،و ْاسأَل ْوه ّم ْن فَ ْض ّ ّهل ي ْع ّط ُْكَ ،و َ َّّل ْكر ّ
هللا َأ ْك َربَ ،وهللا ي َ ْع َّل َما ت َْصنَع ْو َن.
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