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

” وقف تواني :كره ممڤراكساكن ڤمباڠونن ايكونويم اومة “
13 Mei 2022 / 12 Syawal 1443

الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِل 1ال َقائّل:
ﱇ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱠ
ﱈ
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ِعران اايت 2)92
(سورة آلّ ّ ْ َ

برمقصود :اكمو تيدق ساكيل-اكيل اكن داڤت منچاڤاي (حقيقة) كباجيقن (يڠ
مسڤوران) سهيڠڬاهل اكمو انفاقكن س هباڬني دري اڤ يڠ اكمو سايڠي ،دان اڤ جوا
يڠ اكمو انفاقكن ايت ،مك سسوڠڬوهڽ هللا مڠتاهوءيڽ.
َشيْ َك َهلَُ ،و َآ ْشهَدُ َآ َن ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُهلُ .الل َ ُه َم
هللا َو ْحدَ ُه َّل َ ّ
َآ ْشهَدُ َآ ْن ل ا َ َهل ا َّل ُ
ّ َِ ِ
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ْ
ّ
ّ
َ
َ
َ
ّ
ّ
ّ
َ
ْ
ّ
َ
َص ّل َو َس ْل عَل َس ّيدانَ ُم َح َمد َوعَل آهل َوآْصا ّبه والتَا ّبع َني لهُم ِب ْح َسان ال ي َ ْو ّم
هللاُ 4آ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا َاي َي ّب َت ْق َ ِوى ّ
هللا ِفَ َق ْد ف َازَ
ادلينَ .آ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد هللا! ات َ ُق ْوا َ
الْ ُمتَ ُق ْو َن.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،
ماريهل كيت تيڠكتكن اميان دان تقوى كحرضة هللا ،lدڠن ملقساانكن
سڬاّل ڤرينته دان منجاءويه سڬاّل ّلرڠڽن .مسوڬ اكميانن دان كتقواءن كيت
تروس سوبور دامل جيوا دان صنوبري سهيڠڬ ساعت كيت مكبايل كحرضتڽ يڠ
هما اسا .مسڤنا ڤلنچرن ڤروڬرم وقف  365اوليه دويل يڠ هما موليا ڤدوك رسي
سلطان ڤياق ڤاڬي اتدي ،منرب اكن ممبيچاراكن خطبة براتجوق:
”وقف تواني :كره ممڤراكساكن ڤمباڠونن ايكونويم امة“
Memuji Allah
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Ayat Al-Quran
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Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
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Pesan Taqwa
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بروقف اايهل ِعلن يڠ ترڤويج .هرات يڠ دوقفكن اكن تروس ممربي منفعة
والاوڤون ڤوقف سوده براد دعامل اِبدي سلڤس مايت .س بدا نيب ﷺ;
ات اّلن ْ َس ُانّ ،انْ َق َط َع َع ْن ُه َ َِع ُ ُهل ا َّل ّم ْن ثَ ََلثَةّ :م ْن َصدَ قَة َجا ّريَة َآ ْو ّع ْل ي ُنْتَ َف ُع ّب ّه
ا َذا َم َ
ِ
ِ َآ ْو َو َدل َصا ّلح ي َ ْد ُعو ُهلَ.
برمقصود :اڤابيَل مايت سأورڠ ماءنيس ،ترڤوتوسهل سڬاّل ِعلڽن مَلءينكن تيڬ
ڤراكرا ايءيت صدقه جارية ااتو علمو يڠ برمنفعة ااتو دعاء انق يڠ صاحل.
(رواية امام مسل)
وقف برمقصود مناهن سسواتو هرات ،دان مڽره سڤنوهڽ هرات ترس بوت ڤد
جالن هللا ،اونتوق دبريكن منفعڽت كڤد مشاركت ،دڠن دكلككن هرات اصلڽ.
َشيعة وقف اايهل َشيعة يڠ اونيك .جساره ممبوقتيكن َشيعة وقف تهل مڠڠكت
مرتبت اومة .وقف تَلڬ ”الر ْو َمة“ اوليه س يدان عامثن بن عفان aممبولهيكن
ڤندودوق مسلمني دمدينه منعميت بلكن اءير برس يه سچارا ڤرچوما سهيڠڬ
كهاري اين .اونيۏرسييت الزهر ،يڠ تهل مَلهيكن ريبوان چندكياون ،اايهل
اونيۏرسييت يڠ دبياايءي ڤنوبوهڽن مَللوءي داان وقف .دنڬري ڤياق ،انتارا وقف
ترآول اايهل وقف دراج دويل يڠ هما موليا سلطان ادريس ُم ْر ّشدُ ا َلع َْظم شاه
(مرحوم رمحة-هللا) ،سلطان ڤياق يڠ ك 28-يڠ ممبولهيكن مسجد ّر ْض َوا ّن َية كوالا
كڠرس دبينا ڤد اتهون  .1915كيين ،راتوسن مسجد ،سوراو ،دان مدرسه
دنڬري ڤياق تهل دبينا مَللوءي سومرب وقف ،ترماسوق ڤمبيناءن سكوهل اڬام
رعيت ،معهد حتفيظ ،دان سكوهل ڤوندوق.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،
داان وقف تيدق ترحد دڬوانكن اونتوق ممبياايءي ڤروڬرم ٢برعنصور
كڬاماءن دان ڤنديديقن سهاج ،هبكن داان وقف بوليه دبلنجاكن اونتوق ممبياايءي
ڤلباڬاي ڤروڬرم ڤمباڠونن ايكونويم ،ڤرداڬڠن ،مكشاركنت،كصيحنتّ ،لتهين،
2
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كسَلمنت ،دان ڤروڬرم ٢يڠ ممربيكن منفعة كڤد اومة آصلكن تيدق برچڠڬه دڠن
َشيعة .هرات وقف دامل ڤلباڬاي س يكتور بوليه دماجوكن اونتوق مكصلحنت دان
كڤنتيڠن اومة; جوسرتو ايت ،جمليس اڬام اسَلم دان عادت مَليو ڤياق سَلكو
ڤمڬڠ آمانه توڠڬل ِبڬي مسوا هرات وقف يڠ ترلتق دامل نڬري ڤياق ،تهل مڠورق
لڠكه ،ملقساانكن ڤلباڬاي ڤروڬرم وقف يڠ برداي ماجو .انتارا ڤروجيك وقف
ترهبارو دنڬري ڤياق يڠ تهل برجاي دلقساانكن اوليه جمليس اايهل ممباڠونكن
ڤوست هميودايليسيس ( )Hemodialisisبرنيَلي مهڤي تيڬ جوات ريڠڬيت،
ترلتق داكوسن مسجد سلطان آلڠ اسكندر شاه ،اكمڤوڠ داتوء رسي مقر ادلين
رسي منجوڠ .ڤوست اين دبينا مَللوءي داان وقف اورڠ راماي دان ِبدن
كورڤورت دان كيين برآوڤاي ممربيكن ڤرخدمنت هميودايليسيس كڤد لبيه  30اورڠ
ڤساكيت بواه ڤيڠڬڠ ستياڤ هاري.
جمليس اڬام اسَلم دان عادت مَليو ڤياق جوڬ ممبنتو اوسها ڤمبيناءن
كدايمن آرساما ڤَلجر اونيۏرسييت سلطان آزلن شاه ( )USASدكوالا كڠرس
برنيَلي لامي بلس جوات ريڠڬيت .ڤمبيناءن ارساما ڤَلجر ترس بوت دبياايءي دڠن
ڬابوڠن واڠ زاكة دان وقف .ترداڤت جوڬ دوا بواه ّلدڠ الكڤا ساويت ميليك
جمليس اڬام اسَلم ،دسوڠاكي ،دان دسوڠاي س يڤوت سلواس مهڤي 7،000
ايكر ،يڠ حاصيل كونتوڠن اتمنن درڤد دوا ّلدڠ ترس بوت دسالوركن كڤد داان يڠ
دخصوصكن اونتوق ساراءن مسجد دان سكوهل اڬام رعيت ( )SARدامل نڬري
ڤياق.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،
وقف واڠ تواني مناوركن ڤلواڠ ترِبءيق اونتوق ممبولهيكن ستياڤ اورڠ
اومت اسَلم مڽراتءي ڤروڬرم وقف .والاوڤون تيدق مميلييك اتنه ااتو ِبڠونن
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اونتوق دوقفكن ،وقف واڠ تواني ممبولهيكن ستياڤ اورڠ اومت اسَلم بروقف
مسيك دڠن هاڽ ساتو ريڠڬيت .مشوارت جاوتنكواس فتوى نڬري ڤياق اكيل
ك ،209-براترخي  22اوڬوس  2016تهل منتڤكن بروقف دامل بنتوق واڠ تواني،
دبولهيكن دان دبرنكن اونتوق دلقساانكن ِبڬي توجوان كباجيقن دان مكصلحنت
اومت اسَلم.
وقف سچارا واڠ تواني بوكن سهاج ممربيكن ڤلواڠ لبيه راماي اومت اسَلم
مَلكوكن عباده وقف ،انمون ان شاء هللا دڠن سوكوڠن ،مسبوتن دان ڤڽراتءن
اومت اسَلم ،اكن ممبولهيكن جمليس اڬام اسَلم دان عادت مَليو ڤياق
مڠهميڤونكن داان وقف يڠ لبيه برس .داان وقف يڠ برجاي دكومڤولكن لبيه برس اكن
داڤت دجاديكن مودال ممبنتو جمليس اونتوق ممباڠونكن اتنه ٢وقف يڠ كيين تربيار
دسببكن ككورڠن داان اونتوق دِبڠونكن .حقيقڽت ،ڤد كتيك اين ،حرست
راماي ڤوقف سوڤاي اتنه ٢مريك داڤت دمنفعتكن اونتوق كباجيقن ِعوم تيدق
داڤت درايليساس يكن ،دسببكن ِبڽق آسيت وقف يڠ بلوم دماجوكن كران
ككورڠن داان.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،
منرب مڽرو قوم مسلمني اڬر مڽوكوڠ اوسها منجاايكن ڤروڬرم وقف تواني
دڠن بروقف مرنويس ڤلباڬاي قاعده يڠ دسدايكن ترماسوق مَللوءي سيس مت
ڤوتوڠن ڬايج بولنن .معلومت لنجوت ،مڠناءي قاعده بروقف بوليه دڤرآوليه
مَللوءي ّلمن سساوڠ دان ميداي سوس يال رامسي واقف  365ااتو مروجوع
كڤجابت ب َيْ ّت الْ َمال دان مسجد يڠ تردكت .دڠن سوكوڠن دان سامڠت بروقف
ڤارا مسلمني ،ان شاء هللا وقف تواني يڠ برجاي دكومڤولكن ننيت ،اكن دآوروس
دڠن س باءيق موڠكني ،برتوجوان ممباڠونكن ڤلباڬاي ڤروجيك وقف يڠ ممڤوڽاءي
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نيَلي كوڤاايءن ڤولڠن ايكونويم يڠ تيڠڬي .مسوڬ مَللوءي ڤروجيك٢
ڤمباڠونن وقف سچارا لبيه ديناميك ( ،)dinamikايكونويم اومة برجاي
دڤراكساكن.
انتارا ڤڠاجرن دان ڤڠحياتن يڠ بوليه دس ميڤولكن درڤد خطبة ڤد هاري اين
اايهل:
ڤراتم :وقف اايهل َشيعة يڠ اونيك يڠ برآوڤاي ممڤراكساكن ڤمباڠونن اومة .اي ممربي
منفعة دنياوي دان آخروي كڤد ڤوقف.
كدواِ :علن وقف تواني ممبوك ڤلواڠ كڤد ستياڤ اينديۏيدو مسل مَلكوكن عباده
واقف والاوڤون تيدق مميلييك هرات بربنتوق اتنه ااتو ِبڠونن.
كتيڬ :دڠن سامڠت دان سوكوڠن اومت اسَلم ،وقف تواني يڠ برجاي
دكومڤول اكن منجادي داان لبيه برس يڠ بوليه دجاديكن مودال ممبنتو ممباڠونكن
ڤروجيك ٢وقف يڠ لبيه ديناميك اونتوق منفعة اومة.
هللا ّ ْيل َولَ ُ ُْك ِّبلْ ُ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
َِب َركَ ُ
هللا
الس ّم ْي ُع ِالْ َع ّل ْ ُْيَ .آ ُق ْو ُل قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َآ ْس َت ْغ ّف ُر َ
َوتَ َقبَ َل ّم ّ ْين َو ّمنْ ُ ُْك ّت ََل َوتَ ُه ِان َ ُه ه َُو َ
ات َوالْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َني َوالْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
الْ َع ّظ ْ َْي ّ ْ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 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 َهلَُ ،و َآ ْشهَدُ َآ َن َس يّدَ انَ
هللا َو ْحدَ ُه َّل َ ّ
الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلْ َ 5محدً ا دَآئّ ًما َآبَدً اَ .آ ْشهَدُ َآن ل ا َ َهل ا َّل ُ
َون َ ّبيَنَا ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُهلُ .اللَهُ َم َص ّل َ ِو َس ّ ِْل َو َِب ّركْ عَ َل َس ّي ّدانَ ُم َح َمدَ 6وعَ َل آ ّ ّهل َو َآ ْ َ
ْصا ّب ّه
َآ ْ َمج ّع ْ َنيَ .آ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
الصا ّد ّق ْ َني.
هللا! ّات َ ُق ْوا َ
هللاَ 7و ُك ْون ُْوا َم َع َ
مسلمني يڠ درمحيت هللا،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اڬر كيت تتڤ برڤڬڠ كڤد عقيدة اسَلميه 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 رومه٢
هللا دڠن اس تقامه مڠرجاكن عباده ،ترآواتماڽ صَلة فرض برجامعه .ڤرِبڽقن صلوات دان
سَلم 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 آ ّل ُم َح َمد َ ََك َصل َ ْي َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َْي َوعَ َل آ ّل ا ْب َرا ّه ْ َْي َو َِب ّركْ عَ َل
ّ ّ ِ
ََ ْ َ ّ َ ِ
ْ
َ
ّ
ّ
َ
َ
ْ
ُم َح َمد َوعَ َل آ ّل ُم َح َمد َك َِب َرك َت عَل ا ْب َراه ْ َْي َوعَل آ ّل ا ْب َراه ْ َْي ْف ال َعالم َني ان َك مح ْيد
ِ
ِ
ِ
َم ّج ْيد.
اتَ 9والْ ُم ْؤ ّم ّن َني َوالْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
َاللَهُ َم ا ْغ ّف ْر ّللْ ُم ْس ّل ّم َني َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
ات َو َآ ْص ّل ْح َذ َات بَيْْنّ ّ ْم َو َآ ّل ْف ب َ ْ َني
ول ّ
ُقلُوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّف قُلُ ّوهبّ ُم ْاّلمي َ َان َوالْ ّح ْْكَ َة َوثَ ّب ْْتُ ْم عَ َل ّم َ َّّل َر ُس ّ
هللا ﷺ.
اي هللا! اي َر َب الْ َعال َ ّمني! ،مولياكن اكيم دڠن تقوى دان اس تقامه .بواككن ڤينتو هايت اكيم
اونتوق براس تقامة دامل بروقف دجالن-مو اي هللا ،ديم كباءيقن دان مكصلحنت اومت
مسلمني كسلوروهڽن.
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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 َر َزاق ،بركتيهل مهبامو يڠ ملقساانكن تونتوتن زاكة ،وقف دان صدقه .كورنياءي مريك
رزيق يڠ برليڤت ڬندا ،رسات سوچيكنهل هرات دان جيوا مريك; جاءويه ڬولوڠن فُ َق َراء
دان َم َساكني درڤد ككفورن دان كفقين يڠ برڤنجڠن.
اي َذا الْ َج ََل ّل َواّل ْك َرا ّم ،جاديكنهل اكيم انتارا مهبامو يڠ مملهيارا آمانه .قواتكن اميان دان
هايت اكيم اڬر منجاءويه ڤربواتن خيانت سڤريت ساهل ڬوان هرات بندا بوكن ميليك اكيم،
ممربي ااتو مرنميا رسواه ،مڽالهڬوانكن كواس اونتوق كڤنتيڠن ديري ،رسات جاءوهكن اكيم
ترماسوق دامل ڬولوڠن يڠ مڠاِبيكن تڠڬوڠجواب يڠ دآماهنكن.
َاي قَه َُار َاي َجبَار! ،جاءويه نڬارا اكيم درڤد كهنچورن دسببكن ڤربواتن رسواه; رسهكن
تڠڬوڠجواب ڤميڤينن دان ڤڠوروسن نڬارا اكيم كڤد اكلڠن مهبامو يڠ آمانه ،جوجور دان
اخَلص ،رسات تڬس ّلڬي براين منڬقكن كبرنن دان ملقساانكن كعاديلن برلندسكن
حكوم.
اي َم ّال ،اي هَا ّدي ،كورنياكنهل توفيق دان هدايه مو ترهادڤ راج اكيم ،دويل يڠ هما
موليا ڤدوك رسي سلطان ڤياق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز ادلين شاه ابن
املرحوم سلطان آزلن حمب ادلين شاه املغفور-هل دان راج ڤرماءيسوري ڤياق دار
الرضوان توانكو زارا سالْي رسات قرابة دراج دان سلوروه رعيت جَلت.
ﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ

فَ َيا ّع َبا َد ّ
هللا،

ﭐﱡﭐﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ

هللا 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 ّ
هللا ي َ ْع َ ُل َما ت َْصنَ ُع ْو َن.
هللا َآ ْك َ ُربَ ،و ُ
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