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

” صفة مالو المبڠ كتقواءن دان اينتيڬرييت ڤكرجا مؤمن “
6 Mei 2022 / 5 Syawal 1443

الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلّ َ 1اَّلي َأ ْر َس َل َر ُس ْو َ َُل ِّبلْهُدَ ى َو ّد ْي ّن الْ َح د ّقّ ،ل ُي ْظه َّر ُه عَ ََل د ّال ْي ّن ُ ّكد ّه َو َك َفى
َشيْ َك ََلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه
للا َو ْحدَ ُه َال َ ّ
ِّب ّهلل َشهّ ْيدً اَ .أ ْشهَدُ َأ ْن ل ا َ ََل ا َال ُ
َو َر ُس ْو َُلُ .الل َ ُه َم َص ّ دل َو َس ّ د ِ ْل عَِ ََل َس ّ دي ّدنَ ُم َح َمدَ 2وعَ ََل أ ّ َّل َو َأ َْ
ْصا ّب ّه والتَا ّب ّع ْ َي لهُمَ
للاُ 3أ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا ََّي َي ّب َت ْق َوى ّ
للا
ِّب ْح َسان ا َل ي َ ْو ّم الد ينَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد للا! ات َ ُق ْوا َ
ِ
ْ
فَِ َق ْد فَ َاز ال ُمتَ ُق ْو َن.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
ماريهل كيت تيڠكتكن كتقواءن كحرضة للاlدڠن ملقسانكن سڬاال ڤرينته
دان منيڠڬلكن مسوا الرڠڽن ،مڠيخالصكن ستياڤ معل ،مسوڬ كيت س نتياس
منداڤت توفيق دان هدايه رسات دڤركوكوهكن اميان مڠعبديكن ديري سامت-مات
كڤد للا يڠ هما اسا .برمسڤنا هاري ڤكرجا ،منرب اكن ممبيچاراكن خطبة براتجوق:
” صفة مالو المبڠ كتقواءن دان اينتيڬرييت ڤكرجا مؤمن “
فرمان للا:l
ﱬﱮﱯﱰ
ﱭ
ﭐﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ

ﱱ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱠ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ(سورة ا ألعراف
ﱲ

اَّيت 4 )26

برمقصود :واهاي انق ٢أدم! اكيم تهل منورونكن كڤد اكمو ڤااكين ِبڬي منوتوڤ
عورة اكمو دان جوڬ (دتورونكن) ڤااكين ڤرهياسن; دان (كتاهوءيهل) ڤااكين

1

Memuji Allah

1

Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW

2

Pesan Taqwa

3

Ayat Al-Quran

4

Khutbah Jumaat 6 Mei 2022: “SIFAT MALU LAMBANG KETAKWAAN DAN INTEGRITI PEKERJA
”MUKMIN

][Jabatan Agama Islam Perak

تقوى (مالو) ايتوَل يڠ س باءيقِ-بءيقڽ .يڠ دمكي ايت اداَل درڤد تندا٢
(كورنياءن) للا سوڤاَّي مريك مڠنڠڽ.
منوروت امام ال َط َ ّربي دامل تفسريڽ ،اوڠكڤن ” َو ّل َب ُاس التَ ْق َوى“ ممربي مقصود
اميان دان صفة مالو .صفة مالو مروڤاكن س باءيقِ-بءيق ڤااكين ،ڤليندوڠ ديري
سساأورڠ ماءنيس .مالو مروڤاكن چريي ڤنتيڠ يڠ ڤرلو دميلييك اوليه ستياڤ
مسلّ .ا ْب ُن َح َجر منتعريفكن مالو س باڬاي أأخالق يڠ دميلييك سساأورڠ اونتوق
منجاءويه ڤراكرا كجي دان الككوان مڠاءيبكن .صفة مالو ،دتڬسكن اوليه بڬيندا
نيب ﷺ دامل مفهوم س بواه حديث هباوا ستياڤ اڬام يڠ د أأوتوس ايت ممڤوڽاءي
ڤرينس يڤ أأخالق ،دان أأخالق اسالم ايت اَّيَل صفة مالو5.
س يدڠ مجعة يڠ دمولياكن،
امام َالْ َم َاو ْر ّدي ممهباڬيكن صفة مالو كڤد تيڬ جنيس;
ڤراتم :مالو كڤد للا.l
كدوا :مالو كڤد اورڠ سلكيليڠ.
كتيڬ :مالو كڤد ديري س نديري.
مالو كڤد للاlاداَل مالو ڤاليڠ اواتمَّ ،يءيت مملهيارا عقل ،منجاڬ سومرب
رزيق دان س نتياس مڠيڠيت مايت .صفة ٢اين ،كيين ِبڬايكن سامكي ترهاكيس.
ڤوچنا الهريڽ ساَل ڬون كواس ،رسواه دان ڤڠخياننت دامل اكلڠن مشاركت،
مروڤاكن نتيجه درڤد ترهاكيسڽ ڤراساءن مالو .هاري اين اومت اسالم سوده
سامكي كورڠ مميلييك صفة مالو ،اللو ترڬامق مالكوكن ڤلباڬاي مكوڠكرن ،برالكو
دامل ڤلباڬاي بيدڠ توڬس دان ڤكرجاءن ،مرڠكويم س هباڬي اڬاماون ،اهيل
ڤوليتيك ،ڤنجاوت عوام دان ڤكرجا سواس تا .تنڤا سڬن س يلو دان جاءوه درڤد
راس بردوسا ،سڬلينتري اومت اسالم ،برصفة طمع ،برڤراڠاي راكوس ،سڠڬوڤ
Hadis Riwayat Ibn Majah : Hadis Sahih

2

5

Khutbah Jumaat 6 Mei 2022: “SIFAT MALU LAMBANG KETAKWAAN DAN INTEGRITI PEKERJA
”MUKMIN

][Jabatan Agama Islam Perak

منيڤو دان بربوهوڠ سامت-مات اونتوق مربوت كاكَّيءن دان منچاري ڤڠاروه،
رسات مڠعملكن صفة ٢يڠ ممنتيڠكن ديري س نديري.
عاقبة دري هيلڠڽ ڤراساءن مالو ،بوداَّي رسواه دان ساَل ڬون كواس ماهو
دجاديكن كبياساءن دامل دنيا ڤكرجاءن دان كهيدوڤن هارين .اكالو دهولو رسواه
دان ساَل ڬون مروڤاكن ڤربواتن يڠ ساڠت كجي دان جيجيق ،كيين ڤربواتن
رسواه دان ساَل ڬون كواس ،دالڤوركن سامكي برالكو دان مريبق .أكداءن رسواه
دنڬارا اين سامكي ممبميبڠكن .ماَل رسواه كهينت دالكوكن سچارا لبيه براين دان
ترڠ ترڠن ماللوءي سينديكيت دان ڤراچنڠن يڠ ترسوسون .ڤرسواه كيين ليچيق
اونتوق ملڤسكن ديري درڤد تيندقن اوندڠ .٢حال اين دالكوكن ماللوءي كومڤڠن
دان كمهن سيس مت اكولن سدَّي اد ،رسات كران كورڠ كتڬسن بڬيتو جوڬ
كرباني ،رسات تڠڬڤن ،برالكوڽ ڤيليه اكس يه كتيك مڠواتكواساكن اوندڠ ٢اونتوق
منچڬه رسواه دان مندعوا رسات مڠحكوم مريك يڠ مالكوكن رسواه .عاقبڽت،
ڤربواتن رسواه دان ساَل ڬون كواس ترلڤس درڤد حكومن دنياوي والاوڤون ڤد
حقيقڽت ڤربواتن ٢ترس بوت جلس بردوسا دان كجي دسييس َشع .ڤينديق اكت،
رسواه كيين برالكو ،بوكن سقدر وجود ڤمربي دان ڤرنميا ،تتاڤي لبيه جاءوه درڤد
ايت ،دالكوكن ماللوءي سيس مت يڠ بوليه دمانيڤوالس يكن هيڠڬ كڤريڠكت
ممڤرس نداكن اوندڠ ٢دان ِبدن ٢ڤڠوات كواس .هاري اين ،كڬياتن سڤريت
تونتوتن ڤلسو ،دوءيت كوڤي ،اڠڤاو ،اوڤه ،ساڬو هايت ،كوميسي ،اكوتمي
( )kawtimبوكن الڬي رهس يا ،تتاڤي امت ممبميبڠكن ،تهل منجادي س هباڬي بوداَّي
بر أأوروسن دان بر أأوروسنياڬ دنڬارا اين.
سدرَل ،جك أكداءن اين دبياركن برالروتن ،بر أأريت مليس يا سدڠ منوجو
كزمان ڬلڤ .نڬارا ترڤقسا منڠڬوڠ كروڬي بربيليون ٢ريڠڬيت ،دمسڤيڠ
مڠڬوڬت كيقينن ڤالبور دان منججسكن ڤرتومبوهن ايكونويم يڠ توروت
3
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منججسكن مكعمورن نڬارا دان كسجهتاءن هيدوڤ رعيت ،دان ڤد اخريڽ اكن
توروت منججس كسالمنت نڬارا اڤابيال رعيت سوده بوسن دان هيلڠ كيقينن.
س يدن أأبو سفيانaمنچريتاكن ڤڠاملن بلياو س بلوم مملوق اسالم .سوقتو
براد دشام ،راج روم ،راج هريكيوس ( ،)Herakliusتهل ممڠڬيل رومبوڠن دري
مكه دان براتڽ س ياڤا دامل اكلڠن مريك يڠ ممڤوڽاءي ڤراتلي داره دڠن نيب محمد
ﷺ; اللو أأبو سفيانaمڠاكو ممڤوڽاءي ڤراتلي ترس بوت لنتس بلياو داتڽ
مڠناءي ديري نيب محمد ﷺ دان دجواب دڠن جوجور اوليه أأبو سفيان .مڠنڠي
ڤريستيوا ترس بوت ،أأبو سفيانaبراكت ،جك تيدق دسببكن راس مالو،
ِبرڠاكيل اكو تهل برچاكڤ بوهوڠ كتيك ايت .اوليه ايت ،منرب مڠڬسا سلوروه
مشاركت اڬر منديديق دان مرنڤكن صفة مالو كڤد اهيل ٢كوارڬ .چونتويه
ڤكريت مشاركت اسالم يڠ جسايت يڠ دديديق ،دڤوڤوق دان دسامي دڠن نيالي
ڤكريت يڠ تيڠڬي اڬر برس يكڤ جوجور ،برس يه ،اخالص ،دان أأمانه ،دڠن
كسدرن هباوا ستياڤ ڤراكاتءن دان ڤربواتن اكن دچاتت اوليه دوا مالئكةَ ،رّقيب
دان َع ّتيد يڠ دتوڬسكن اونتوق مالڤوركن سڬاال ڤربواتن كيت كتيك براد ددنيا;
دان چاتنت ترس بوت اكن منجادي ريكود يڠ اكن دبنتڠكن دهادڤن للاkڤد
هاري كبڠكينت دان ڤڠاديلن دڤادڠ مرش; كتيك ايت تيدق اد سس ياڤا يڠ بوليه
برڤرانن س باڬاي ڤڬوام بيال يڠ بوليه برماءين اكت ٢ممانيڤوالس يكن انتارا كبرنن
دان كڤلسوان.
س يدڠ مجعة يڠ دمولياكن،
منرب ممڤريڠتكن عاقبة هيلڠڽ ڤراساءن مالو .نيب ﷺ مڽيفتكن سساأورڠ يڠ
هيلڠ ڤراساءن مالو اكن بربوات اڤ سهاج يڠ دي ماهوكن دان سوده ڤس يت حال
دمكي امتهل دكجي دسييس للا.l
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س بدا نيب ﷺ:
ا َن ّم دم َا َأد َْركَ النَ ُاس ّم ْن َ َالكم ّالنُّ ُب َو ّة ا ُل ْو َل  :ا َذا ل َ ْم ت َ ْس َت ّح ،فَ ْاصنَ ْع َما ّشئْ َت.
ِ
ِ
برمقصود :سسوڠڬوهڽ ڤراكرا يڠ دڤر أأوليه (دڤالجري) اوليه ماءنيس جسق درڤد
رسوان اول ڤارا رسول; ”جك اكمو تيدق مراسا مالو ،بواتهل اڤ يڠ اكمو ماهو!“6
منرب مڽرو مسلمي كڤد ڤريڠنت ٢بريكوت:
ڤراتم :جاديهل ساأورڠ ڤكرجا يڠ اخالص ،برس يه ،جوجور دان أأمانه .جاديكنهل
صفة مالو س باڬاي ڤريساي دامل اڤ جوڬ تيندقن .هياس يهل س يكڤ مالو
سامس كيت بكرجا اڬر سومرب رزيق اونتوق نفقه اهيل كوارڬ حالل دان بركة.
كدوا :نيب ﷺ مڽيفتكن صفة مالو مروڤاكن ڤوچنا سڬاال كباءيقن 7.جوستو داڤتهل
دفهمي هباوا ڤڠحياتن صفة مالو اَّيَل ساَل ساتو دري چريي ٢كامجوان اومة دان
رس يڤي كامجوان سس بواه نڬارا.
كتيڬ :دڠن هيلڠڽ صفة مالو ،ڤڠحياتن كڤد كدولنت اوندڠ ٢دان مورل سامكي
د أأِبيكن .حال اين داڤت دلهيت ماللوءي س يكڤ سڬلينتري اڠڬوات مشاركت يڠ
بوكن سهاج تيدق مڠيندهكن ڤراتورن دان أأوندڠ ٢يڠ دڬوبل اونتوق مليندوڠي
كباءيقن اومة دان وطن ،ماَل برسدَّي ممڤرس نداكڽن.
أكمڤت :صفة مالو اَّيَل چريي ايستمييوا كورنياءن للا lأكتس ماءنيس دان صفة
اين جوڬ يڠ ممبيذاكن انتارا ماءنيس دان حيوان .جوستو ،ڤڠحياتن ڤراساءن
مالو مروڤاكن سواتو فطره موليا يڠ واجب دميلييك اوليه ستياڤ ماءنيس.

5

Hadis Riwayat al-Bukhari : Hadis Sahih.

6

Hadis Riwayat al-Bukhari dan Muslim : Hadis Sahih.
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للا ّ ْيل َولَ ُ ُْك ِّبلْ ُق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّمي َون َف َع ّ ْين َوا ََّي ُ ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال ََّي ّت َو دّاَّل ْك ّر الْ َح ّك ْ ّمي
َِب َركَ ُ
للا
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 ّ د ْ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 ْ َمي ّ ْ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 ْ ُمي.
ِ
Khutbah Kedua

الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلْ َ 8محدً ا يُ َو ّ ْ
َشيْ َك ََلُ،
للا َو ْحدَ ُه َال َ ّ
اِف ّن َع َم ُه َو ُي َاك ّ ُِف َم ّزيدَ هَ .أ ْشهَدُ َأن ل ا َ ََل ا َال ُ
ُ َ دِ ِ
دنَ محمد9
د
َ
ّ
ّ
س
كْ
ي
َل
ع
ر
ِب
و
ل
ّ
ّ
َو َأ ْشهَدُ َأ َن َس ديّدَ نَ َون َ ّبيَنَا ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْوَلُ .اللهُ َم َص ّل َو َس ْ َ َ َ َ د ُ َ َ
ْصا ّب ّه َأ ْ َمج ّع ْ َيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
َوعَ ََل أ ّ َّل َو َأ ْ َ
الصا ّد ّق ْ َي.
للا! ّات َ ُق ْوا َ
للاَ 10و ُك ْون ُْوا َم َع َ
مسلمي يڠ درمحيت للا،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اڬر تتڤ برڤڬڠ كڤد عقيدة اسالميه برترسكن اهيل س نه
وامجلاعه ،يڠ منجادي وارينث رسول للا ﷺ ،ڤارا ْصابة دان اتبعي .جاڬاَل هوبوڠن دڠن
للاlدان سسام ماءنيس .معموركن رومه ٢للا دڠن اس تقامه مڠرجاكن عباده،
تر أأواتماڽ صالة فرض برجامعه .ڤرِبڽقن صلوات دان سالم أكتس جوجنوڠن برس نيب
محمد ﷺ.
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ11ﭐ

اللَهُ َ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 َرا ّه ْ َمي ّ ِْف الْ َعال َ ّم ْ َي ان ََك َ ّمح ْيد
ِ
ِ
ِ
َم ّج ْيد.
اتَ 12والْ ُ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 د ْف ب َ ْ َي
ول ّ
ُقلُوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ِّف قُلُ ّوهبّ ُم ْاالمي َ َان َوالْ ّح ْْكَ َة َوثَ ّبد ْْتُ ْم عَ ََل ّم َ َّّل َر ُس ّ
للا ﷺ.
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Memuji Allah
Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
10 Pesan Taqwa
11 Ayat Al-Quran
12 Doa untuk kaum muslimin
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َّي للا! َّي َر َب الْ َعال َ ّمي! ،جاديكنهل صفة مالو س باڬاي ڤريساي ديري اكيم اڬر دڠن
صفة مالو منجادي بينتيڠ اونتوق اكيم ترهيندر درڤد مالكوكن مكوڠكرن ِبءيق سچارا
كتارا ااتوڤون سچارا ترمسبوڽيي.
َّي َر َزاق ،بركتيهل مهبامو يڠ ملقسانكن تونتوتن زاكة ،وقف دان صدقه .كورنياءي مريك
رزيق يڠ برليڤت ڬندا ،رسات سوچيكنهل هرات دان جيوا مريك; جاءويه ڬولوڠن فُ َق َراء
دان َم َساكي درڤد ككفورن دان كفقرين يڠ برڤنجڠن.
َّي َذا الْ َج َال ّل َواال ْك َرا ّم ،جاديكنهل اكيم انتارا مهبامو يڠ مملهيارا أأمانه .قواتكن اميان اكيم اڬر
منجاءويه ڤربواتن خيانت سڤريت ساَل ڬون هرات بندا بوكن ميليك اكيم ،ممربي ااتو
مرنميا رسواه ،مڽالهڬونكن كواس اونتوق كڤنتيڠن ديري ،رسات جاءوهكن اكيم ترماسوق
دامل ڬولوڠن يڠ مڠاِبيكن تڠڬوڠجواب يڠ د أأماهنكن.
ََّي َم ّ َ
اِل الْ ُم ْل! ،جاءويه نڬارا اكيم درڤد كهنچورن دسببكن ڤربواتن رسواه; رسهكن
تڠڬوڠجواب ڤميڤينن دان ڤڠوروسن نڬارا اكيم كڤد اكلڠن مهبامو يڠ أأمانه دان اخالص،
رسات تڬس الڬي براين منڬقكن كبرنن دان ملقسانكن كعاديلن برلندسكن حكوم.
َّي َم ّاِلَّ ،ي هَا ّدي ،كورنياكنهل توفيق دان هدايه مو ترهادڤ راج اكيم ،دويل يڠ هما
موليا ڤدوك رسي سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز الين شاه ابن
املرحوم سلطان أأزلن مب 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 ّ
للا،

ﭐﱡﭐﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ

للا 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 ْاساَلُ ْ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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