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

” ڤواسا :كصيحنت دنعميت  -ڤمبذيرن دجاءويه “
8 April 2022 / 6 Ramadan 1443

الص َل َة َو ّ
الص َيام.
الْ َح ْمد ّ َ ّلِلّ َ 1اّلي أنْ َع َم عَلَ ْينَا ّب ّن ْع َم ّة ا إلي َ ّان َوال ْإس َلمَ ،وفَ َر َض عَلَ ْينَا َ
َشيْ َك ََلَ ،وأ ْشهَد أ َن م َح َمدً ا َع ْبده َو َرس ْوَل .اللَه َم
أ ْشهَد أ ْن ل آ ا َ ََل ا َل هللا َو ْحدَ ه َل َ ّ
ِ
ِ
2
ْ
ّ
ّ
َ
َ
َ
َ
ّ
ّ
ّ
َص ّل َو َس ّ ّْل عََل َس ّيدَنَ م َح َمد َوعََل أَل َوأ َ
ْصا ّبه والتَا ّبع ْ َْي لهم ِّب ْح َسان اَل ي َ ْو ّم
ِ
هللاُ 3أ ْو ّص ْي ُْك َوإا ََّي َي ّب َت ْق َو ِى ّ
هللا فَ َق ْد فَ َاز
ادلين .أ َما ب َ ْعد ،فَ َيا ّع َبا َد هللا! ات َق ْوا َ
الْمتَق ْو َن.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،
ماريهل كيت تيڠكتكن كتقواءن كحرضة هللاlدڠن ملقساَنكن سڬال ڤرينته
دان منيڠڬلكن ستياڤ لرڠڽن ،مڠيخلصكن معل ،مسوڬ كيت س نتياس
منداڤت توفيق دان هدايه ،دڤركوكوهكن إايان ،مڠعبديكن ديري سامت-مات كڤد
هللا يڠ هما إاسا .مسڤنا بولن رمضان يڠ موليا ،منرب اكن ممبيچاراكن خطبة براتجوق:
” ڤواسا :كصيحنت دنعميت  -ڤمبذيرن دجاءويه “
فرمان هللا:l
ﭐﱡ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ

ﱟ ﱠﱠﭐ 4ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ(سورة البقرة اَّيت )183

مقصودڽ :واهاي اورڠ ٢يڠ إبرايان! دواجبكن كتس اكمو برڤواسا س باڬايان
دواجبكن اتس اورڠ ٢يڠ تردهولو درڤد اكمو ،سوڤاَّي اكمو برتقوى.
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ڤواسا اداَل ساَل ساتو درڤد روكون إاسلم .برڤواسا سڤنجڠ بولن رمضان
دواجبكن كڤد ستياڤ اومت إاسلم يڠ منچاڤاي اوس يا ِبلغ ،دبريكن لكوڠڬرن
دامل كداءن ترتنتو سڤريت اورڠ يڠ سدڠ برمسافر ،ااتو منجالنكن توڬس ترتنتو،
ااتو مڠهادڤي كعذورن; تتاڤي دواجبكن دڬنيت اڤابيل تهل صيحت ااتو دكناكن
ّف ْدي َه كران كتيدقأوڤاَّيءن مڠرجاكن ڤواسا .توجوان اواتم برڤواسا اداَل اونتوق
ملهريكن انسان برتقوى .رمضان هندقهل دأڠڬڤ س باڬاي مدرسه اونتوق
مڠ إاصلحكن ديري منجادي انسان يڠ توندوق كڤد هللا .lمدرسه رمضان
ملتيه اورڠ يڠ برڤواسا اونتوق مناهن ديري درڤد ملكوكن ڤراكرا ٢يڠ دلرڠ
إالهيي ،دمسڤيڠ منيڠكتكن إاكخلصن كتيك منجالنكن ڤرينته-ڤرينهتڽ .رمضان اَّيَل
بولن عباده; بولن يڠ مميلييك ڤلباڬاي لكبهين جوڬ إاكيستمييواءن; أبو هريرةa
مروايتكن رسول هللا ﷺ برس بدا:
ا َذا َج َاء َر َمضَ ان ؛ ف ّت َح ْت أبْ َواب الْ َجنَ ّةَ ،وغ ّل َق ْت أبْ َواب النَا ّرَ ،وص ّف ّ
دَت َ
الش َيا ّطْي.
ِ
برمقصود :اڤابيل رمضان داتڠ ،مك ڤينتوَ ٢شڬ دبوك ،ڤينتو ٢نراك دتوتوڤ
دان ش يطان ٢دبلڠڬوَّ ،يءيت د إايكت دڠن رنتاي( .رواية البخاري دان مسّل)
حاضين يڠ منداڤت مكولياءن اإلهيي،
عباده ڤواسا ممربيكن ڤلباڬاي منفعة كصيحنت ،سام اد كصيحنت جسامين
بڬيتو جوڬ كصيحنت روحاين .ڤلباڬاي اكجْي ممبوقتيكن معلن برڤواسا ممڤو
منيڠكتكن اتهڤ كصيحنت سسأورڠ .ڤواسا بوليه مريتكن اورڬنِ ٢بدن دان
سيس مت ڤڠهضمن .دڠن مناهن ماكن دان مينوم سلما تميڤوه ترتنتو ،توبوه داڤت
مڽرڤ ذات ٢يڠ مندڤ دأوسوس اونتوق دمنفعتكن .ڤڽرڤن ذات اين ڤنتيڠ كران
ڤمندڤڽن دامل تميڤوه يڠ ڤنجڠ ،مڠعاقبتكن مندڤن منجادي كوتورن براچون يڠ برهباي
كڤد توبوه ماءنيس.
كيت دسونتكن بربوك دڠن برباڤ بيجي كورما دان اءير .كورما مڠاندوڠي
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ڬول ريڠكس يڠ داڤت دتوكر دڠن سڬرا كڤد تناڬ .كيت دأجنوركن مليواتكن
حسور .كيت جوڬ دأجنوركن اونتوق مڠمبيل ماكنن يڠ ساإيبڠ دان سچارا
سدرهان كران ڤامكنن برلبيه-لبهين منجادي ڤوچنا ڤلباڬاي ڤڽاكيت .إاسلم
مڠنجوركن كسدرهاَنءن دامل معلن ماكن دان مينوم برڤندوكن فرمان هللا:l
ﱌﱎﱏﱐﱑﱠ
ﱍ
ﭐﱡﭐ  ...ﱉ ﱊ ﱋ
مقصودڽ :ماكن دان مينومهل تتاڤي جاڠنهل برلبيه-لبهين .سسوڠڬوهڽ هللا تيدق
(سورة العراف اَّيت )31
سوك كڤد اورڠ يڠ ملكوكن سسواتو سچارا برلبهين.
عباده ڤواسا برأوڤاي ممبتولكن طبيعة ڤڠمبيلن ماكنن .ڤروهبن فيس يولوڬي
(ِ )fisiologiبدن اكن برلكو ڤد فاسا اول ڤواسا ،منوجنوقكن سيس مت دامل ِبدن
كيت ممڤو برڤرانن سچارا بياسا .سڬال س يل ( ،)selاوتوت دان اورڬن توبوه
ترِببيت سچارا لڠسوڠ كتيك برلكو ڤروهبن فيس يولوڬي .سلڤس لامي بلس هاري
برڤواسا ،ڤڠعملڽ اكن براس ِبدن سامكْي ريڠن كران س هباڬْي ملق يڠ ترس ميڤن دامل
اوتوت دان هايت ،تهل دِبكر دان دڬوَنكن س باڬاي سومرب تناڬ .كداءن اين اكن
منيڠكتكن اتهڤ كصيحنت توبوه اورڠ برڤواسا.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،
انتارا معلن بوروق يڠ برلكو دامل بولن رمضان اَّيَل ممبذير ماكنن .دنڬارا كيت،
دلڤوركن ستياڤ هاري ،امڤت ڤولوه لامي ڤراتوس درڤد كسلوروهن سيسا ڤڤجل
يڠ دلوڤوسكن داتڤق ڤلوڤوسن ،اَّيَل سيسا بواڠن ِبهن ماكنن ،دأڠڬركن توجوه
بلس ريبو تن سهاري .دوا ڤولوه امڤت ڤراتوس بواڠن ِبهن ماكنن ترس بوت،
ماس يه ايلوق دان بوليه مڠييس ڤروت تيڬ جوات اورڠ سهاري .دلڤوركن
جوڬ ،ڤمبذيرن ماكنن لزيڽ ،منيڠكت سڤولوه ڤراتوس دامل بولن رمضان.
كداءن اين ساڠتهل جڠڬل كران رمضان سڤاتوڽ ،منديديق جيوا اڬر داڤت
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مڠاول ديري درڤد ڬوداءن هاوا نفسو .اڠك ٢ڤمبذيرن ترس بوت ،ممبايڠكن بتاڤ
سرييوسڽ ڤمبذيرن ماكنن يڠ برلكو; سدڠكن ،ڤمبذيرن اداَل ڤربواتن يڠ برچڠڬه
دڠن فلسفه برڤواسا دان ڬولوڠن ڤمبذير اداَل ساودارا كڤد ش يطان ،برڤندوكن
فرمان هللا:l
ﳌ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﱠ
ﳍ
ﭐﱡﭐ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ

مقصودڽ :سسوڠڬوهڽ اورڠ ٢يڠ ممبذير اَّيَل ساودارا ش يطان .دان ش يطان
(سورة ا إلرساء اَّيت )27
ايت ساڠت كفور كڤد توهڽن.
انصافهل! ڤروهبن چواچ ،كونفليك دان ڤڤرڠن ،رسات ڤندميك كوۏيد 19-يڠ
سدڠ برلكو ،تهل مڽببكن لبيه راماي ڤندودوق دنيا مڠهادڤي كبولورن .كتيك كيت
برميواه دان بڬيتو موچنه دكورنياكن رزيق يڠ ملميڤه ،هيڠڬ برصفة ممبذير ،بڬيتو
راماي انسان ددنيا سدڠ مڠاملي الكڤرن .ڤرتوبوهن بڠسا ٢برساتو ملڤوركن ،ڤد
اتهون  ،2020توجوه راتوس امن ڤولوه لڤن جوات اورڠ ،مڠهمڤريي سڤولوه
ڤراتوس ڤندودوق دنيا ،مڠهادڤي الكڤرن .مهڤري ساتو ڤرتيڬ ڤندودوق دنيا،
دأڠڬركن دوا ڤرڤولوهن امڤت بيليون اورڠ ،تيدق مميلييك ِبهن ماكنن يڠ
چوكوڤ .اءو.ايكس.ايف.اإيه.عمي ( ،)OXFAMس بواه ڤرتوبوهن انتارابڠسا يڠ
برڬيات اونتوق مڠاتيس مكيسكينن ،ملڤوركن ،دامل سواسان دنيا مڠهادڤي
كريسيس ماكنن يڠ تيدق منچوكوڤي ،س بلس اورڠ برمكوڠكينن موت ستياڤ
مينيت ،عاقبة الكڤرن ملمڤاو.
منرب مروموسكن برباڤ ڤسنن اونتوق رنوڠن برسام:
ڤراتم :رمضان برڤرانن س باڬاي فاسا لتهين ،دس بوت س باڬاي مدرسه تربية،
ميدن منوندوقكن نفسو ،دان رواڠ اونتوق منيڠكتكن إايان .برأوسهاَل دڠن
-
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كسوڠڬوهن ،كعزمن ،ڤڠهارڤن دان إاكخلصن اونتوق منداڤت كريضاءن; مسوڬ
كيت منيڠڬلكن رمضان دڠن ممڤرأوليه كمڤونن إالهيي.
كدوا :ڤواسا مروڤاكن ميدن لتهين مموڤوق كصربن دان كجوجورن رسات سامڠت
برتولق انسور دامل ديري .مسوڬ معلن ڤواسا ،داڤت مڽوبوركن س يكڤ مورين
دامل ديري .اوليه ايت ،جاڬاَل ادب ٢برڤواسا; سلءين مناهن لڤر دان دهاڬا،
هندقهل مڠاول ليده درڤد بربوهوڠ ،ااتو ملكوكن فتنه ااتو مڠلواركن اكت ٢بوروق
دان س يا ،٢بڬيتو جوڬ منجاڬ ڤنداڠن مات درڤد ملهيت ڤراكرا ٢معصية.
كتيڬ :منفعتكن ماس دڠن ممباڽقكن معلن س نة سڤريت برصلة تراوحي ،ممباچ
القرءان ،بروقف ،برصدقه ،مزنَّيريه مسبيل ممبنتو اورڠ ٢توا يڠ عذور رسات
انق ٢يتمي.
كمڤت :ساميكن عزم ماهو منيڠڬلكن طبيعة بوروق.
لكامي :برهنيت ملكوكن ڤمبذيرن دان مول مڠعملكن بوداَّي برجميت چرمت.
كس ميڤولڽن ،فلسفه ’مناهن ديري‘ دامل عباده ڤواسا داڤت منيڠكتكن كتقواءن كيت
كڤد هللا ;lڤد ماس يڠ سام ساڠت برفاءيده اونتوق منفعة توبوه .جك كيت
داڤت مناهن ديري درڤد ڤراكرا ٢يڠ دحللكن دامل تميڤوه ترتنتو ،مك سڤاتوتڽ
عباده ڤواسا داڤت منجاديكن ڤندوروڠ اونتوق منيڠكتكن عزم كيت منيڠڬلكن
ڤراكرا ٢معصية دان موڠكر.
َِب َركَ هللا ّ ِْل َ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 ّاّل ْك ّر الْ َح ّك ْ ّمي
هللا
الس ّم ْيع ِالْ َع ّل ْمي .أق ْول قَ ْو ّ ِْل ه ََذا َوأ ْس َت ْغ ّفر َ
َوتَ َقبَ َل ّم ّ ِْن َو ّمنْ ُْك ّت َل َوتَه ِان َه ه َو َ
ات َوالْم ْؤ ّم ّن ْ َْي َوالْم ْؤ ّمنَ ّ
الْ َع ّظ ْ َمي ّ ِْل َ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 ،وأ ْشهَد أ َن َس يّدَ َنَ َون َ ّبيَنَا
الْ َح ْمد ّ َ ّلِلْ َ 5محدً ا َكثّ ًريا .أ ْشهَد أن لآ ا َ ََل ا َل هللا َو ْحدَ ه َل َ ّ
م َح َمدً ا َع ْبده َو َرس ْوَل .اللَه َم َص ّل ِ َو َ ِس ّ ّْل َو َِب ّركْ عَ ََل َس ّي ّدَنَ م َح َمدَ 6وعَ ََل أ ّ َّل َوأ ْ َ
ْصا ّب ّه
أ ْ َمج ّع ْ َْي .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 إاسلمية 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،
تراواتماڽ صلة فرض برجامعه .ڤرِبڽقن صلوات دان سلم كتس نيب محمد ﷺ.
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ8ﭐ

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
ِ
ِ
ْ
َ
ّ
ّ
ّ
َ
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 َعالم ْ َْي ان َك َمح ْيد
ِ
ِ
ِ
َم ّج ْيد.
اتَ 9والْم ْؤ ّم ّن َْي َوالْم ْؤ ّمنَ ّ
َاللَه َم ا ْغ ّف ْر ّللْم ْس ّل ّم َْي َوالْم ْس ّل َم ّ
ات َوأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْْنّ ّ ْم َوأ ّل ْف ب َ ْ َْي
ول ّ
قلوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّف قل ّوهبّ م ْ إالي َ َان َوالْ ّح ْْكَ َة َوثَ ّب ْهت ْم عَ ََل ّم َ َّّل َرس ّ
هللا ﷺ.
اللَه َم ا ْج َعلْنَا ّم ْن ّع َبا ّدكَ الْم ْخ ّل ّص َْي ف ّص َيا ّمنَا َو ّف ّق َيا ّمنَاَ ،و ْارز ْقنَا ل َ ْي َ ََّل ال َق ْد ّر ََّي أ ْر َح َم
َالر ّ ّ
امحْي.
وصا َۏير ْوس الكوروَنَ َ ،والغ ََلءَ ،وا ّمل َحنَ ،وال ّف َنتَ ،ما
اللَه َم ا ْدفَ ْع عَنا ال َب َلءَ ،و َالو َِبء ،خص ً
َظه ََر ّم ْْنَا َو َما ب َ َط َنَ ،عن ب َ ّّٰلَنَ ه ََذا خ ََاصةَ ،و َعن َسائّ ّر ب ْ َٰلان عَا َمة.
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َّي هللا! َّي َر َب الْ َعال َ ّمْي! ،مولياكن اكيم دڠن تقوى دان اس تقامه .جاديكنهل اكيم دامل
اكلڠن مهبا٢مو يڠ س نتياس اإخلص دامل برعباده خصوصڽ ڤد بولن رمضان يڠ موليا اين.
َّي َر َزاق ،بركتيهل مهبا مو يڠ ملقساَنكن زاكة ،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 َل ّل َوا إل ْك َرا ّم ،جاديكنهل اكيم انتارا مهبامو يڠ مملهيارا أمانه .قواتكن إايان اكيم اڬر
منجاءويه ڤربواتن خيانت سڤريت ساَل ڬوَن هرات بندا بوكن ميليك اكيم ،ممربي ااتو
مرنيا رسواه ،مڽالهڬوَنكن كواس اونتوق كڤنتيڠن ديري ،رسات جاءوهكن اكيم ترماسوق
دامل ڬولوڠن يڠ مڠاِبيكن تڠڬوڠجواب يڠ دأماهنكن.
ََّي َم ّ َ
اِل الْم ْل! ،جاءويه نڬارا اكيم درڤد كهنچورن دسببكن ڤربواتن رسواه; رسهكن
تڠڬوڠجواب ڤميڤينن دان ڤڠوروسن نڬارا اكيم كڤد اكلڠن مهبامو يڠ أمانه دان اإخلص،
رسات تڬس لڬي براين منڬقكن كبرنن دان ملقساَنكن كعاديلن برلندسكن حكوم.
َّي َم ّاِلَّ ،ي هَا ّدي ،كورنياكنهل توفيق دان هدايه مو ترهادڤ راج اكيم ،دوِل يڠ هما
موليا ڤدوك رسي سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز ادلين شاه ابن
املرحوم سلطان أزلن حمب ادلين شاه املغفورَ-ل دان راج ڤرماءيسوري ڤرياق دار
الرضوان توانكو زارا سالمي رسات قرابة دراج دان سلوروه رعيت جلت.
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 ْاسأل ْ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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