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

” اواتماكن جامينن بلكن ماكنن “
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(سورة يوسف اايت - 47
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برمقصود :يوسف براكت هندقهل اكمو منامن برسوڠڬوه-سوڠڬوه توجوه اتهون
برتوروت-توروت،مكودين اڤ يڠ اكمو كمت بياركنهل اي ڤد تڠاكيڽ كچوايل
سديكيت درڤد هباڬني يڠ اكمو جاديكن اونتوق ماكن .مكودين اكن داتڠ سلڤس
تميڤوه ايت ،توجوه اتهون كامراو يڠ برس ،يڠ اكن مڠهابيسكن ماكنن يڠ اكمو
سدايكن ابڬڽي; كچوايل سديكيت دري اڤ يڠ اكمو س ميڤن (اونتوق دجاديكن
بنيه).
َشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُلُ .اللَهُ َم
للا َو ْحدَ ُه َّل َ ّ
َأ ْشهَدُ َأ ْن ل ا َ َل ا َّل ُ
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َص ّل َو َس ْل عَل َ ّيدنَ ُم َح َمد َوعَل أل َوأْصا ّبه و تَا ّبع َني لهُم اب ْ َسان ال ي َ ْو ّم
للاُ 4أ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا َاي َي ّب َت ْق َ ِوى ّ
للا ِفَ َق ْد ف َازَ
ادلينَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد للا! ات َ ُق ْوا َ
الْ ُمتَ ُق ْو َن.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
ماريهل كيت تيڠكتكن كتقواءن كحرضة للاlدڠن ملقسانكن سڬاّل ڤرينته
دان منيڠڬلكن مسوا ّلرڠڽن ،مڠيخالصكن ستياڤ معل ،مسوڬ كيت س نتياس
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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منداڤت توفيق دان هدايه رسات دڤركوكوهكن اميان مڠعبديكن ديري سامت-مات
كڤد للا يڠ هما اسا .منرب ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة براتجوق:
” اواتماكن جامينن بلكن ماكنن “
كبالكڠن اين ،مس ئهل منداڤتكن ابهن ماكنن ،سامكني منميبولكن كرسهن
مشاركت .بلكن ماكنن ترتنتو دّلڤوركن تيدق چوكوڤ دان سوكر دڤرأوليه،
دمسڤيڠ هرڬ ماكنن يڠ برمتبه ماهل .كداءن اين جك ڬاڬل داتڠين سچارا ڤانتس
ّلڬي بركسن ،دخواطريي مموڠكينكن برّلكو كريسيس ماكنن .كريسيس ماكنن
بوليه مروچنيڠ ،اڤابيال برباڤ بواه نڬارا موّل مڠمبيل لڠكه اونتوق مڠواتماكن
كڤرلوان ماكنن رعيت مريك دڠن مڠهنتيكن ايكسڤورت ( )eksportابرڠن منته.
كونفليك ڤوليتيك انتارابڠسا دان ڤڤرڠن يڠ برّلكو د أوكراين (،)Ukraine
دمورضتكن ّلڬي دڠن ڤروهبن اقلمي ،تهل مڽببكن برباڤ ابرڠن منته دان ابهن
ماكنن سڤريت ڬندوم ،ميڽق ماسق ،ڬوّل ،امي ،داڬيڠ ،ايكن دان سايور-سايورن
موّل دحدكن ايكسڤورت اوليه برباڤ بواه نڬارا .ڤرتوبوهن بڠسا ٢برساتو توروت
ممربي امرن بركناءن ڬڠڬوان بلكن ماكنن ڤريڠكت ڬلوبل ،ساكيل ڬوس
منچتوسكن كبميبڠن اكن مكوڠكينن برّلكوڽ كريسيس كبولورن سچارا ملواس.
س يدڠ مجعة درمحيت للا،
ماكنن دان ڽاوا ماءنيس اايل مكرب هيدوڤ يڠ ترمكتوب دامل قاموس عامل .تنڤا
ماكنن ،ڽاوا يڠ برساڠكر دامل توبوه ماءنيس بوليه ترلڤس منوجو عامل برزخ .اسالم
ممندڠ سرييوس سوءال ماكنن كران اي ادال سومرب كهيدوڤن; سالرس دڠن
ّشي َعة ،منجاڬ ڽاوا .كران ايت ،ديم منجاڬ ڽاوا ،دامل كداءن رضورة،
َم َقا ّصد ال َ ّ
اسالم ممربي لكوڠڬرن ممبولهيكن ماءنيس مڠمبيل ماكنن يڠ حرام سقدر اونتوق
مڠالس ڤروت.
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دامل القرءان تراكندوڠ اايت ٢يڠ ممربيكن ڤريڠنت مڠناءي ڤنتيڠڽ مڽدايكن ابهن
ماكنن ماللوءي كڬياتن ڤراتنني دان ت نرقن .فرمان للا:l
ﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ

ﳂ ﳃ ﳄ ﱠ 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 عبس اايت )32 - 27

برمقصودّ :للو اكيم تومبوهكن ڤد بويم بيجي-بيجني دان بواه اڠڬور رسات
سايور-سايورن جوڬ ڤوكوق زيتون دان كورما دان اتمن يڠ مڠهيجاو سوبور
اونتوق كڬونءن اكمو دان بيناتڠ ت نرقن مو.
للاlجوڬ برفرمان مڠناءي نترقن;
ﲩﲫﲬﲭﲮﲯﲰ ﲱﱠ
ﲪ
ﱡﭐ ﲨ

برمقصود :دان بيناتڠ ترنق ايت ،دي جوڬ منچيڤتاكن اونتوق اكمو; ترداڤت
ڤداڽ بندا (بولو دان كوليت) يڠ ممانسكن توبوه درڤد جسوق دان برباڤ فاءيده يڠ
ّلءين; دان درڤداڽ جوڬ اكمو ماكن.
اقلمي يڠ سامكني تيدق مننتو ،توروت ممڤڠارويه حاصيل ڤراتنني دان ت نرقن.
ڤڠوروسن ڤراتنني دان ت نرقن يڠ لبيه بركسن دڤرلوكن ،ديم ممستيكن بلكن ابهن
ماكنن تيدق اكن تروق ترججس ،يڠ بوليه مڠعاقبتكن برّلكو كبولورن كڤد راماي
ڤندودوق دنيا .كراجاءن هندقهل ممڤرتيڠكتكن مكمڤوان ڤڠوروسن بنچان كران
لكمهن مناڠين بنچان سڤريت بنجري برس دان هاكيسن اتنه ،بوليه ممباوا مكوس هنن
ڤد اوسها ڤراتنني دان ڤنرتنقن يڠ سدڠ دجالنكن ،مڽببكن كروڬني برس كڤد
ڤڠوسها دان ايكونويم نڬارا.
دامل كبميبڠن مڠهادڤي كريسيس بلكن ماكنن ،اومة تيدق بوليه برصفة ملهيت،
مننيت دان برڤلوق توبوه .دس باليقڽ اومة هندقهل مميكريكن لڠكه دان تيندقن يڠ
ڤرلو دأمبيل سچارا سڬرا  -سچارا بيجقسان .مڽدايكن ابهن ماكنن اونتوق
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مڽالمتكن اومة درڤد مڠهادڤي كبولورن اايل توڬس واجب .اومة واجب مڠمبيل
اعتبار ،منجاديكن ڤڠاجرن دان ڤندوان درڤد جساره دان ڤڠاملن ماس ّللو.
هندقهل دأمبيل اعتبار ،كبيجقس ناءن نيب يوسف pمڠوروسكن بلكن
ماكنن سوقتو نڬارا دلندا كامراو يڠ ّلما .س بلوم كامراو تيبا ،بڬيندا مڠمواككن
ڤراچنڠن بيجق اونتوق مڠهادڤي كامراو ڤنجڠ .والاوڤون دلندا توجوه اتهون
كامراو ،نمون دڠن ڤراچنڠن يڠ بيجق ،بررسات ڤڠوروسن خزانه نڬارا سچارا
جوجور دابوه ڤميڤينن نيب يوسف ،pرعيت مرص برجاي دسالمتكن درڤد
ترقرابن كران كبولورن ،مال مرص كتيك ايت ،توروت برأوڤاي مڽدايكن بلكن
ماكنن كڤد ڤداڬڠ لوار يڠ داتڠ كران ممرلوكن ماكنن.
مليس يا كتيك اين ترّللو ابڽق برڬنتوڠ كڤد ابهن ماكنن يڠ ڤرلو داميڤورت
دري لوار نڬارا .نيالي اميڤورت ابهن ماكنن كتيك اين مڠاتيس نيالي
ايكسڤورت .ڤد اتهون  ،2020نيالي اميڤورت ابرڠن ماكنن منچچه مهڤري 56
بيليون ريڠڬيت بربنديڠ  34بيليون ريڠڬيت نيالي ايكسڤورت .كداءن تيدق
ساميبڠ اين ،تيدق سڤاتوتڽ برّلكو دامل س بواه نڬارا يڠ دكورنياءي الهيي دڠن بويم
يڠ سوبور ،بلكن اءير يڠ چوكوڤ ،منداڤت ڤاچنرن مااتهاري سڤنجڠ ماس دان
مميلييك تناڬ كرجا يڠ راماي.
مسلمني يڠ داكس هييي كران الهيي،
س يوڬيا منرب مناريق ڤرهاتني اومة كڤد ڤراكرا ٢بريكوت-:
ڤراتم :هندقهل دترميا حقيقة هباوا دنيا سدڠ مڠهادڤي كريسيس بلكن ماكنن،
مرڠكويم اسڤيك بلكن ابهن منته رسات كوس ڤڠڠكوتن يڠ برمتبه تيڠڬي كران
هرڬ ميڽق يڠ سامكني منيڠكت .عاقبة بلكن ابهن ماكنن يڠ سامكني كورڠ دان
كوس ڤڠڠكوتن يڠ سامكني تيڠڬي ،كيين هرڬ ماكنن دامل ڤارسن برمتبه ماهل.
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كدوا :جك تيدق دّلكوكن لڠكه ٢ڤرس ياڤن ،دبميبڠكن مكوڠكينن راماي ماءنيس
ترأواتم دامل اكلڠن يڠ برڤنداڤنت رنده دان ميسكني ،سوكر منداڤت ابهن ماكنن.
اومة تيدق هاروس بردايم ديري ،دس باليقڽ هندقهل ممنويه تڠڬوڠجواب فرض
كفايه ،مليبتكن ديري دامل كڬياتن ٢يڠ داڤت ممبنتو ممنهبكن بلكن ابهن ماكنن.
منفعتكن اتنه ميليك ااتو اكوسن دسكيرت اكوسن ڤروهمن دڠن كڬياتن برچوچوق
اتمن .ساميكن مينت دامل كڬياتن ڤراتنني دان ت نرقن ،ڤالجري علمو دان كواساءي
كامهرين ڤڠوروسن ڤراتنني دان ت نرقن اڬر داڤت ممبنتو ممنبه ڤڠلوارن ماكنن دامل
نڬارا.
كتيڬ :كتيك اين مهڤري  50بواه مسجد دنڬري ڤرياق تهل برڬيات دامل كڬياتن
ڤراتنني يڠ واجب دجاديكن چونتوه تدلان اوليه مسوا جاوتنكواس مسجد دنڬري
ڤرياق; منفعتكن اتنه وقف ساراءن دڠن اوسها منامن سايورن دان بواه-بواهن اڬر
حاصيلڽ داڤت دمنفعتكن اوليه ڤندودوق قريه تراواتم دامل اكلڠن يڠ ساڠت
ممرلوكن.
كمڤت :برجميت چرمت دان تيدق ممبذيركن ابهن ماكنن ،برموّل دڠن معلن
مڠورڠكن سڬڠڬم برس كتيك براتنق ،مڠورڠكن سچامچ ڬوّل كتيك ممبنچوه
مينومن ،مڠورڠكن سبيجي چييل دان سأولس ابوڠ ،سڤها امي دان س تاهيل
ايكن كتيك مماسق ،ترماسوق مڠورڠكن بيلڠن جواده يڠ دهيدڠكن دامل ستياڤ
جاموان.
للا ّ ْيل َولَ ُ ُْك ّابلْ ُق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّمي َون َف َع ّ ْين َوا َاي ُ ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال َاي ّت َو ّال ْك ّر الْ َح ّك ْ ّمي
َاب َركَ ُ
للا
الس ّم ْي ُع ِالْ َع ّل ْ ُميَ .أقُ ْ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 ْ َني َوالْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
الْ َع ّظ ْ َمي ّ ْيل َولَ ُ ُْك َو ّل َسائّ ّر الْ ُم ْس ّل ّم ْ َني َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
ات ْ َال ْح َيا ّء ّم ْهنُ ْ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.
ِ
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Khutbah Kedua

َشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن َس يّدَ نَ َون َ ّبيَنَا
للا َو ْحدَ ُه َّل َ ّ
الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلْ َ 5محدً ا َك ّث ًرياَ .أ ْشهَدُ َأن ل ا َ َل ا َّل ُ
ُ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 ُم َح َمدَ 6وعَ َل أ ّ ّل َو َأ ْ َ
ْصا ّب ّه
َأ ْ َمج ّع ْ َنيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
الصا ّد ّق ْ َني.
للا! ّات َ ُق ْوا َ
للاَ 7و ُك ْون ُْوا َم َع َ
مسلمني 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 اتبعني .جاڬال هوبوڠن دڠن
للاlدان سسام ماءنيس .معموركن رومه ٢للا دڠن اس تقامه مڠرجاكن عباده،
ترأواتماڽ صالة فرض برجامعه .ڤرابڽقن صلوات دان سالم كتس جوجنوڠن برس نيب
محمد ﷺ.
ﱧ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ8ﭐ
ﱨ
ﱢﱣﱤﱥﱦ

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 ْ َمي َوعَ َل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َمي َ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 ْ َمي َوعَ َل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َمي ّ ْف الْ َعالَ ّم ْ َ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 َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْهنّ ّ ْم َو َأ ّل ْف ب َ ْ َني
ول ّ
قُلُوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّف قُلُ ّوهبّ ُم ْاّلمي َ َان َوالْ ّح ْْكَ َة َوثَ ّب ْ ُْت ْم عَ َل ّم َ َّّل َر ُس ّ
للا ﷺ.
اي للا! اي َر َب الْ َعال َ ّمني! ،بواكل ڤينتو هايت اكيم اونتوق ممينيت كڬياتن ڤراتنني دان
ت نرقن .بركتيهل كڬياتن ڤراتنني دان ت نرقن يڠ اكيم اوسهاكن; سوبوركن اتمنن رسات بياقكن
ت نرقن اكيم اڬر دڠڽن اكيم داڤت منعميت ابهن ماكنن يڠ چوكوڤ .تورونكنهل هوجن يڠ
ممباوا رمحة ،سوبوركن بويم اكيم ،ليندوڠي ت نرقن اكيم درڤد رسڠن ڤڽاكيت ،رسات
جاءويه اكيم درڤد كبولورن.
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Memuji Allah
Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
7 Pesan Taqwa
8 Ayat Al-Quran
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اي َر َزاق ،بركتيهل مهبامو يڠ ملقسانكن زاكة ،وقف دان صدقه .كورنياءي رزيق يڠ برليڤت
ڬندا كڤد مريك ،رسات سوچيكنهل هرات دان جيوا مريك; جاءويه ڬولوڠن فُقَ َراء دان
َم َساكني درڤد ككفورن دان كفقرين يڠ برڤنجڠن.
اي َذا الْ َج َال ّل َواّل ْ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.
َاي َم ّ َ
ال الْ ُم ْل! ،جاءويه نڬارا اكيم درڤد كهنچورن دسببكن ڤربواتن رسواه; رسهكن
تڠڬوڠجواب ڤميڤينن دان ڤڠوروسن نڬارا اكيم كڤد اكلڠن مهبامو يڠ أمانه دان اخالص،
رسات تڬس ّلڬي براين منڬقكن كبرنن دان ملقسانكن كعاديلن برلندسكن حكوم.
اي َم ّال ،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 سالمي رسات قرابة دراج دان سلوروه رعيت جالت.
ﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ

فَ َيا ّع َبا َد ّ
للا،

ﭐﱡ ﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ

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 ْاسأَلُ ْو ُه ّم ْن فَضْ ّ ّ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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