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

” كواجيڤن برمعامةل سچارا ڤاتوه رشيعة “
17 Jun 2022 / 17 Zulkaedah 1443

الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلّ َ 1اَّلي َأنْ َع َم عَلَ ْينَا ّب ّن ْع َم ّة ْاْلي َ ّامن َو ْاْل ْسال ّمَ ،و َر َزقَنَا ّم َن ا َلط ّي َب ّاتَ .أ ْشهَدُ َأ ْن ل
ِ
ِ
ُ
َ
رشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْولُ .اللهُ َم َص ّل َو َس ّ ْل
للا َو ْحدَ ُه َْل َ ّ
ا َ َل ا َْل ُ
ِ ِ
عَ َل َس ّي ّدنَ ُم َح َمدَ 2وعَ َل أ ّ ّل َو َأ ْ َ
ْصا ّب ّه والتَا ّب ّع ْ َي لَهُم ِّب ْح َسان ا َل ي َ ْو ّم ادلينَ .أ َما
ِ
للاُ 3أ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا ََّي َي ّب َت ْق َوى ِ ّ
للا فَ َق ْد فَ َاز الْ ُمتَ ُق ْو َن.
ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد للا! ات َ ُق ْوا َ
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
ماريهل كيت تيڠكتكن كتقواءن كڤد للا ،lدڠن ملقسانكن سڬاْل ڤرينته
دان منجاءويه مسوا ْلرڠڽن رسات مڠيخالصكن ستياڤ معلن ،مسوڬ هيدوڤ
كيت درمحيت للا ،ددنيا دان دأخرية .منرب ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة
براتجوق ” :كواجيڤن برمعامةل سچارا ڤاتوه رشيعة “.
معامةل برمقصود ڤرهوبوڠن سچارا اكتيف سسام ماءنيس دامل اوروسن
براكءينت هرات .معامةل ڤاتوه رشيعة ڤوْل برمقصود كڬياتن ايكونويم دان ڤڠوروسن
هرات يڠ سالرس ااتو تيدق برچڠڬه دڠن حكوم اسالم .ستياڤ هاري كيت
منجالنكن ڤلباڬاي كڬياتن معامةل مليبتكن جوال بيل ،برهوتڠ ،بكرجا اونتوق
منداڤت ڬايج ،مڽميڤن رسات مالبوركن واڠ دان ڤلباڬاي كڬياتن ْلڬي ِبڬي
ممنويه كڤرلوان هيدوڤ .ڤرسوالڽن ،اداكه كيت مڠمبيل برت تنتڠ حالل دان
حرام كڬياتن ٢معامةل يڠ كيت ْلكوكن؟ رسول للا ﷺ ممربيكن ڤريڠنت ماللوءي
س بدا بڬيندا:
1

Memuji Allah

1

Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW

2

Pesan Taqwa
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مقصودڽ :اكن داتڠ سواتو زمان ننيت دمان سسأورڠ سوده تيدق ْلڬي مڠمبيل
ڤدويل اڤ (ڤنداڤنت) يڠ دڤرأولهيڽ ،سام اد درڤد سومرب يڠ حالل ااتوڤون حرام.
(رواية البخاري)
مسلمي يڠ درمحيت للا،
ترداڤت ساتو قاعده يڠ مڽااتكن” :حكوم اصل دامل بيدڠ معامةل ادال
هاروس“ .قاعده اين ممربي رواڠ يڠ لواس كڤد ماءنيس اونتوق مڠمبڠكن كڬياتن
معامةل دان ايكونويم ،سالرس دڠن كامجوان متدون ماءنيس .چونتوه يڠ ڤاليڠ
موده دأمبيل اَّيل كهاروسن جوال بيل سچارا اتس اتلي يڠ برْلكو سچارا ملواس
ڤد ماس اين ،سدڠكن اوروس نياڬ سدمكي تيدق ڤرنه دمعلكن س بلوم زمان
اينرتنيت.
نمون ،اسالم جوڬ مننتوكن ترداڤت ْلرڠن ٢دامل بيدڠ معامةل .انتارا ڤراكرا
اواتم يڠ دحرامكن دامل معامةل اَّيل ( )1ريباَّ ،يءيت لبهين نيالي يڠ درشطكن
دامل عقد هوتڠ )2( ،غَ َر ْرَّ ،يءيت كتيدقڤس تي يڠ ڽات دامل عقد جوال بيل)3( ،
َميْ ّسَّ ،يءيت عنصور ڤرجودين ااتو ڤراتروهن دامل ممڤرأوليه هرات يڠ برڬنتوڠ ڤد
نصيب ،دان ( )4مميليك هرات سچارا ِبطيل مليڤويت ڤنيڤوان ،رسواه دان
منظالميي حق اورڠ ْلءين .ڤلباڬاي ن َ ْص درڤد القرءان دان حديث منجلسكن
ڤڠحرامن ڤراكرا ٢ترس بوت .س باڬاي چونتوه دامل ڤراكرا ريبا ،ترداڤت اَّيت يڠ
امت جلس مڽااتكن ڤڠحرامڽن; للاlمڠيش هتاركن ڤڤرڠن كڤد ڬولوڠن ڤامكن
ريبا .فرمان للا:l

2

”Khutbah Jumaat 17 Jun 2022: “KEWAJIPAN BERMUAMALAT SECARA PATUH SYARIAH

][Jabatan Agama Islam Perak

ﭐﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ
ﲪ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ
ﲫ
ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ

ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﱠ (سورة البقرة اَّيت )279 - 278
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مقصودڽ :واهاي اورڠ ٢يڠ براميان ،برتقوال كڤد للا دان تيڠڬلكن سايق ِبيك
ريبا (يڠ بلوم دڤوڠوت) جك اكمو اورڠ ٢يڠ براميان .مك جك اكمو تيدق
مالكوكن دمكي (منيڠڬلكن سيسا ريبا) ،مك كتاهوءيهل ،هباوا للا دان رسولڽ
اكن ممرڠي مو .دان جك اكمو برتوبة ،مك ِبڬي مو مودال اكمو دان اكمو تيدق
مڠانياي دان تيدق (ڤوْل) دأنياي.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
انتارا كڤرلوان اواتم دامل هيدوڤ ماءنيس اَّيل رومه دان كندراءنِ .بڬي
مريك يڠ تيدق ممڤو مميليكڽي سچارا توني ،مريك واجب ملڠڬن ڤمبياَّيءن
ڤروهمن دان كندراءن ڤاتوه رشيعة يڠ داتوركن اوليه اينس تيتويس ڤربنكن اسالم.
بڬيتو جوڬ دڠن ڤرليندوڠن ديري دان هرات ،كيت واجب مڠمبيل ڤرودوك٢
تاكفل يڠ داتوركن اوليه ڤلباڬاي رشيكت تَ َاكفُ ْل ،بوكڽن اينسورنس كونۏينس يونل
يڠ ترليبت دڠن ايلمين ريبا دان غَ َر ْر يڠ دحرامكن.
دامل بيدڠ ڤالبورن ،ايلقكن درڤد مڽراتءي سكمي ٢ڤالبورن يڠ منجنجيكن
كونتوڠن تتڤ يڠ داتوركن اوليه ڤهيق ٢يڠ تيدق ممڤوڽاءي ڤنصيحة رشيعة .بڬيتو
جوڬ دڠن ڤرداڬڠن مات واڠ سچارا اتس اتلي (عونْلءين فوريكس
تراديڠ  )online forex tradingيڠ دڤوتوسكن حرام اوليه س هباڬي بس رسجان
اسالم ،كران مليبتكن عنصور ٢ڤرجودين ،غَ َر ْر دان ريبا .كيين ،تهل اد دامل
ڤارسن اونتوق ممبولهيكن اومت اسالم مڠمبڠكن هرات مريك ماللوءي ڤلباڬاي
ز

ز

ز

Ayat Al-Quran
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بنتوق ڤالبورن يڠ ڤاتوه رشيعة.
اومت اسالم ڤرلو برهايت-هايت دڠن س بارڠ ڤرادوان ،ڤرتنديڠن ،چابوتن
برتواه دان ڤرماءينن يڠ برمكوڠكينن مڠاندوڠي عنصور ٢ڤرجودين ااتو ڤراتروهن،
جك تيدق مماتويه حكوم-حُك معامةل.
اومت اسالم يڠ بكرجا ِبءيق دس يكتور عوام ،بڬيتو جوڬ دس يكتور
سواس تا واجب منجالنكن كرجا دڠن ڤنوه أمانه .ڤستيكن ڬايج يڠ دترميا ادال
حالل دان سوچي درڤد س بارڠ عنصور ڤنيڤوان سڤريت چولس ڤد وقتو بكرجا،
ممبوات تونتوتن ڤلسو ،مڽالهڬونكن جاوتن اونتوق كڤنتيڠن ڤريبادي دان مالكوكن
رسواه ،ڤربواتن ٢سدمكي مروڤاكن چونتوه ٢ممڤرأوليه ڤنداڤنت سچارا ِبطيل يڠ
دحرامكن دامل معامةل اسالم.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
اومت اسالم سچارا معومڽ مڠمبيل برت دان بڬيتو برهايت-هايت مڠمبيل
ماكنن يڠ حالل .نمون ،كسدرن تنتڠ اكتيۏييت حالل دان حرام دامل بيدڠ معامةل
ماس يه رنده .س باڬاي چونتوه ،راماي يڠ دْلڤور تيدق مالو ممينتا دان مرنميا
رسواه ،سدڠكن رسواه تنڤا راڬو ،حكومڽ حرام .كومڤولن واڠ س ميڤنن ڤكرجا
( )KWSPتهل مڽدَّيكن أاكءون يڠ دأوروسكن مڠيكوت ڤرينس يڤ رشيعة موْلءي
 1جانواري  .2017نمون ،س تهل لامي اتهون أاكءون س ميڤنن رشيعة دڤركنلكن،
هاڽ لامي بلس ڤراتوس اهيل ( )KWSPبرأڬام اسالم يڠ مميليه برتوكر كاكءون ڤاتوه
رشيعة .دنڬري ڤرياق  ،هاڽ تيڬ بلس ڤراتوس اهيل ( )KWSPبرأڬام اسالم يڠ
تهل برتوكر كاكءون س ميڤنن رشيعة .برمعىن ،ديۏيدن ( )dividenيڠ دترميا ستياڤ
اتهون اوليه اهيل ( )KWSPبرأڬام اسالم يڠ بلوم برتوكر كس ميڤنن ڤاتوه رشيعة
ادال حاصيل درڤد ڤالبورن برچڤور انتارا يڠ حالل دڠن يڠ حرام .ديم
ممربس هيكن ڤنداڤنت ترس بوت ،مريك ڤرلو مڽالوركن ڤراتوسن ديۏيدن يڠ تيدق
4
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ڤاتوه رشيعة كڤد ب َيْت الْ َمال اونتوق مكصلحنت معوم ااتو كڤد ڬولوڠن فَ ّقري دان
ميسكي ،سڤريت يڠ دڽااتكن دامل ورات كراجاءن نڬري ڤرياق براترخي  24س يڤتميرب
 ،2014براتجوق”فتوى مڠناءي ڤڽالورن هرات تيدق ڤاتوه رشيعة كبيت املال“.
منرب مڽرو مسلمي كڤد برباڤ ڤسنن:
ڤراتم :ستياڤ مسل واجب ممهمي حكوم-حُك معامةل براكءينت كڬياتن ايكونويم
يڠ ديريڽ ترليبت سچارا لڠسوڠ.
كدوا :مشاركت اسالم واجب مميليه ڤمبياَّيءن يڠ ڤاتوه رشيعة اونتوق مميليك
رومه ،كندراءن ااتو ممڤرأوليه مودال ڤرنياڬاءن رسات ڤرليندوڠن تَ َاكفُ ْل.
كتيڬ :ڤنچاروم ( )KWSPمسل واجب مميليه أاكءون س ميڤنن رشيعة يڠ تهل
داتوركن .جك ماس يه مڠڬونكن أاكءون كونۏينس يونل ،مك ڤڽوچي ڤنداڤنت ڤرلو
دْلكوكن.
كس ميڤولڽن ،بيدڠ معامةل ممڤوڽاءي حكوم-حُك يڠ واجب دڤاتويه اوليه
ستياڤ مسل .معامةل ادال س هباڬي درڤد كومڤونن رشيعة اسالم يڠ ُ ُش ْ
ول،
خصوصڽ مليبتكن هوبوڠن ماءنيس سسام ماءنيس ﴿ َح ْب ٌل ّم َن النَ ّاس﴾.
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 ّاَّل ْك ّر الْ َح ّك ْ ّمي
َِب َ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 ْ َ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.
ِ
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Khutbah Kedua

رشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن
للا َو ْحدَ ُه َْل َ ّ
الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلْ َ 5محدً ا َك ّث ًريا َ َمَك َأ َم َرَ .أ ْشهَدُ َأن ل ا َ َل ا َْل ُ
ِ ِ
َس يّدَ نَ َون َ ّبيَنَا ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُلُ .اللَهُ َم َص ّل َو َس ّ ْل َو َِب ّركْ عَ َل َس ّي ّدنَ ُم َح َمدَ 6وعَ َل أ ّ ّل
ْصا ّب ّه َأ ْ َمج ّع ْ َيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
َو َأ ْ َ
الصا ّد ّق ْ َي.
للا! ّات َ ُق ْوا َ
للاَ 7و ُ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 ﷺْ ،صابة دان اتبعي .جاڬال هوبوڠن دڠن
للاlدان سسام ماءنيس .معموركن رومه ٢للا دڠن اس تقامه مڠرجاكن عباده،
ترأواتماڽ صالة فرض برجامعهِ .بڽقن برصلوات كتس جوجنوڠن بس نيب محمد ﷺ.
منجلڠ هاري راي ّعيدُ ا َل َ
ضى ڤد  10جوْلي  ،2022خطيب مڠڬالقكن مريك يڠ
ممڤوڽاءي مكمڤوان اونتوق ملقسانكن عباده قرِبن يڠ فضيةل دان منفعت ساڠت بس
اونتوق ديري دان مشاركت .مسوڬ يڠ مالكوكن عباده قرِبن دلميڤهيي كربكنت للاlدان
دترميا معلڽن.
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 َ َمَك َ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 َ َمَك َِ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 ْي ٌد
ِ
ِ
ِ
َم ّج ْي ٌد.
اتَ 9والْ ُ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 ْف ب َ ْ َي
ول ّ
قُلُوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّف قُلُ ّوهبّ ُم ْاْلمي َ َان َوالْ ّح ْْكَ َة َوثَ ّب ْ ُهت ْم عَ َل ّم َ ّةل َر ُس ّ
للا ﷺ.
َّي للا! َّي َر َب الْ َعال َ ّمي! ،مولياكن اكيم دڠن تقوى دان اس تقامه .بريكنهل كسدرن كڤد
اكيم اونتوق منجالنكن سڬاْل اوروسن كهيدوڤن اكيم يڠ سالرس دڠن رشيعةمو.
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َّي َمنَانَّ ،ي َ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 َساكي درڤد ككفورن دان كفقرين يڠ برڤنجڠن.
َّي َذا الْ َج َال ّل َواْل ْك َرا ّم ،جاديكنهل اكيم انتارا مهبامو يڠ مملهيارا أمانه .قواتكن اميان دان
هايت 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 مڠاِبيكن تڠڬوڠجواب يڠ دأماهنكن.
ََّي َ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.
َّي َم ّالَّ ،ي 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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