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

” درما داره :كوكوهكن ڤرڤادوان “
24 Jun 2022 / 24 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
ِ
ِ
ُ
َ
َشيْ َ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 َ
مسلمي يڠ درمحيت للا،
ماريهل كيت تيڠكتكن كتقواءن كحرضة للاlدڠن ملقسانكن سڬاْل ڤرينته
دان منيڠڬلكن مسوا ْلرڠڽن ،مڠيخالصكن ستياڤ معل ،مسوڬ كيت س نتياس
منداڤت توفيق دان هدايه رست دڤركوكوهكن اميان مڠعبديكن ديري سامت-مات
كڤد للا يڠ هما اسا .منرب ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة برتجوق:
” درما داره :كوكوهكن ڤرڤادوان “
ستياڤ تهون ،ترخي  14جون دمسبوت س باڬاي هاري درما داره سدونيا
ِبڬي منيڠكتكن كسدرن اورڠ راماي اكن كڤنتيڠن مندرما داره دان منفعة ترأوتم
كڤد ڤارا ڤساكيت يڠ ممرلوكن .اتس دارس ايت ،تامي ِبڬي تهون اين اَّيل ”درما
داره :كوكوهكن ڤرڤادوان“ دمسبوت دڠن هارڤن اڬر مشاركت ممڤوڽاءي سامڠت
كرتبواكءن مرنميا كميڤي اين ،ساكيل ڬوس برسدَّي مندرماكن داره.
داره اَّيل چيڤتاءن توهن يڠ هما اسا; داره اَّيل چچاءير يڠ مڠالري دال توبوه
ِبدن خملوق ،ترديري درڤد برباڤ كومڤونن يڠ برڤرانن اونتوق ممباوا اوكس يڬن

1

Memuji Allah

1

Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW

2

Pesan Taqwa

3

”Khutbah Jumaat 24 Jun 2022: “DERMA DARAH: KUKUHKAN PERPADUAN

][Jabatan Agama Islam Perak

( )oksigenدان كربون ّد ُأوكس يدا ( ،)karbon dioksidaمالون ۏيروس دان
جاڠكينت ،ممربي كساميبڠن ِبدن دان فوڠيسْ ٢لءين يڠ ممباوا كسجهرتاءن توبوه
ِبدن خملوق .للا منچيڤتاكن كهيدوڤن ماءنيس برڬنتوڠ كڤد داره ،تنڤاڽ ماءنيس
تيدق بوليه هيدوڤ ،ككورڠن داره دال ِبدن جوڬ بوليه منججسكن كصيحنت
توبوه .چريي ٢مريك يڠ ْليق مندرما داره ادال صيحت توبوه ِبدن ،برت ِبدن
سكورڠ-كورڠڽ امڤت ڤولوه لامي كيلوڬرم ،برمعور انتارا  18تهون هيڠڬ 60
تهون ،دان تيدق ترليبت دڠن كڬياتن بريس يكو تيڠڬي سڤريت برهوبوڠن
سسام جنيس ،مڠمبيل سونتيقن داده دان س باڬايڽ.
الّشي َعة َّيءيت
َشيعة اسالم امت منجاڬ ڽاوا اومڽت برتڤنت دڠن َم َقا ّصد َ ّ
' ّح ْفظُ النَ ْف ّس' .مندرما داره اَّيل معلن ترڤويج ،مروڤاكن ساتو اختيار يڠ برأوڤاي
مڽالمتكن ڽاوا ماءنيس دان ممربيكن كهيدوڤن ِبرو كڤد مريك .راماي ڤساكيت يڠ
داڤت دسالمتكن ماللوءي داره يڠ دڤيندهكن كتوبوه ِبدن مريك ،انتاراڽ اَّيل
مڠسا كاملڠن ،وانيتا يڠ تومڤه داره كتيك برسالي ،ڤساكيت دمم ديڠڬي ،ڤساكيت
تلسميا (َّ ;)Talasemiaيءيت مريك يڠ ممڤوڽاءي مس ئهل ڬينيتيك ()genetik
س يل داره مريه ،ڤساكيت انمييا (َّ ;)Anemiaيءيت مريك يڠ ممڤوڽاءي ككورڠن
س يل داره مريه دال ِبدن ،ڤساكيت ليوكمييا (َّ ;)Leukemiaيءيت مريك يڠ
مڠهيدڤي ِبره دال س يل داره ڤوتيه دان ِبڽق ْلڬي اكتڬوري ڤساكيت يڠ امت
ممرلوكن داره اونتوق راوتن ترماسوق جوڬ ِبيي يڠ ڤرلو منجالين ڤرتوكرن داره.
ماللوءي داره يڠ ددرماكن ،ڤساكيت ٢دڠن ايذين للا برڤلواڠ مسبوه دان
مرنوسكن كهيدوڤنْ .لزميڽ مريك اكن مراسا ترهوتڠ بودي كڤد ڤندرما ،ساكليڤون
مريك تيدق مڠنيل ڤندرماڽ .دڠن ڤننتوان الهيي ،ماللوءي داره يڠ ددرماكن ،كيت
موڠكي داڤت ممبنتو مڽالمتكن سأورڠ ِبڤ يڠ منجادي متڤت ڤرڬنتوڠن اهيل
لكوارڬاڽ ،سأورڠ موريد يڠ بيجق ،ڬورو يڠ بركامهرين تيڠڬي ،انسانِ ٢بءيق يڠ
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منابور بقيت كڤد اومة .اوليه سبب ڽاوا بڬيتو برمعىن ،القرءان مڠڬمربكن بتاڤ
برنياليڽ ڽاوا ماءنيس دان مريك يڠ مملهياراڽ .فرمان للا:l
ﱡﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ

ﱘﱙﱚﱛ ﱜﱠ (سورة املائدة

اَّيت 4)32

برمقصود :سس ياڤا يڠ ممبونوه سأورڠ ماءنيس دڠن تياد السن يڠ ممبولهيكن بونوه
اورڠ ايت ،اتو (كران) ممبوات كروسقن دموك بويم ،مك سأول-اول دي تهل
ممبونوه ماءنيس مسواڽ ،دان سس ياڤا يڠ مملهيارا كهيدوڤن سأورڠ ماءنيس ،مك
سأول-اول دي تهل مملهيارا كهيدوڤن ماءنيس مسواڽ.
س يدڠ مجعة يڠ دمولياكن الهيي،
منوروت فقه ڤروبنت اسالم ،حكوم اصل داره ادال حرام كران اي مروڤاكن
جنيس .نمون ،دال برباڤ كداءن يڠ ممرلوكن ڤڠڬونءنڽ ،سڤريت توجوان ڤروبنت
سڤريت مالكوكن ڤرڤيندهن داره كڤد ڤساكيت يڠ ممرلوكن; برتوجوان مڽالمتكن ڽاوا
ماءنيس ،اسالم ممربيكن كهاروسن اونتوق دأمبيل منفعة داره ترس بوت دِبوه
كندالي اهيل دال بيدڠ ڤروبنت .حكوم كهاروسن ڤڠڬونءن داره اين ادال
الرض َور ُات تُب ُّيح الْ َم ْح ُظ َورات“ َّيءيت
بردارسكن قاعده فقه يڠ دس بوت س باڬاي ” َ ُ
”ڤراكرا رضورت دال برباڤ كداءن بوليه مڠهاروسكن اڤ يڠ تهل دحرامكن“.
لكبهين ِبڬي مريك يڠ مندرما داره ،توروت دجامي اوليه بڬيندا ﷺ
س باڬاي اورڠ يڠ برهايت موليا برمنفعة كڤد ماءنيس دڠن مڠهولوركن بنتوان كڤد
ساوداراڽ .س بدا نب ﷺ:

ف ْحاج ِْة ْأ ِ
ف ْحاج ِْة ْأ ِ
َخ ِ
ِ
ج ْ َعنْ ْ همسلِ ْمْ
يهَ ْ ،وَمنْ ْفَ َّر َْ
َخ ِْ
ْ
ْ
ْ
للا
ْ
ْ
ن
ا
ك
ْ
،
ْ
يه
َ
َ
ه
َ َ
َمنْْ َكا َْن ِْ ْ َ َ
للاهْ َعن ْههْ ِِبَاْْ هكربَةْْ ِمنْْْ هك َربْْيَوَْمْال ِقيَ َام ِْة.
جْ ْ
هكربَةْْ،فَ َّر َْ
Ayat Al-Quran
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برمقصود :سس ياڤا يڠ ممبنتو منچوكوڤكن كڤرلوان ساوداراڽ ،مك للا ڤوْل ممبنتو
منچوكوڤكن كڤرلوانڽ .سس ياڤا يڠ ملڤسكن كسولينت سأورڠ مسل ،مك للا
(رواية مسل)
ملڤسكن ڤوْل كسوسهڽن لكق ڤد هاري قيامة.
َّاسْ.
َّاسْأَن َفعه ههمْْلِلن ِْ
يهْالن ِْ
َخ ْ

س باءيقِ-بءيق ماءنيس ادال يڠ ڤاليڠ برمنفعة ِبڬي ماءنيس يڠ ْلءين.
(رواية َ
الط َ َرب ّاِن دان َادلَ َار قُ ْط ّين)
س يدڠ مجعة يڠ دمولياكن،
مندرما داره ممربيكن ِبڽق منفعة كڤد ڤرنميا .انتاراڽ ممبنتو مرڠسڠ ڤمبنتوقن
س يل ٢داره ِبرو مڠڬنتيكن س يل ٢داره ْلما يڠ برأوڤاي ممبلككن اوكس يڬن دڠن
لبيه ِبءيق بربنديڠ س يل ْلما .سأورڠ ڤندرما داره دعبارتكن ممبنتو  3ڽاوا كران
داره ممڤوڽاءي تيڬ كومڤونن اوتم يڠ بوليه دمنفعتكن كڤد تيڬ ڤڠڬون يڠ بربيذا.
منفعة تربرس جوڬ اَّيل ممبنتو ممنويه ڤرمينتاءن بلكن داره دهوسڤيتل٢
ماللوءي تبوڠ داره يڠ منچوكوڤي.
سالءين كباءيقن دان منفعة يڠ دترميا اوليه ڤرنميا داره ،مندرما داره جوڬ
توروت ممربيكن ِبڽق لكبهين كڤد ڤندرماڽ دري سودوت كصيحنت .انتاراڽ ڤندرما
مراساكن ِبدن لبيه صيحت دان برتناڬ ،رست داڤت مڠنل ڤس يت مس ئهل
كصيحنت كتيك ممبوات اوجي داره دان ڤمريقساءن فزييك س بلوم مندرما داره.
اكجي منوجنوقكن مندرما داره داڤت منورونكن تكنن داره دان ڤندرما داڤت
مڠتاهوءي قدر تكنن داره رست مڠاولڽ اڬر تكنن داره س نتياس براد دال كداءن
نورمل .سالءين ايت ،ڤندرما داڤت مڠتاهوءي قدر دڬوڤن جنتوڠ ساكيل ڬوس
ممربيكن منفعة ڤد كصيحنت جنتوڠ .اكجي توروت ممبوقتيكن معلن مندرما داره
داڤت ممربيكن ڤرليندوڠن جڠك ڤنجڠ كڤد جنتوڠ .اين منوجنوقكن معلن درما
ََ
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داره سچارا تيدق لڠسوڠ ممربيكن راوتن كصيحنت كڤد توبوه ِبدن.
منرب ممربيكن ڤريڠنت اونتوق دحيايت سچارا برسام:
ڤرتم :درما داره مروڤاكن معلن ترڤويج يڠ دڠن ايذين للاlداڤت ممبنتو
مريك يڠ ممرلوكن دان مڽالمتكن ڽاوا.
كدواِ :بڬي مريك يڠ برأوڤاي مندرما داره ،بولهيهل مالكوكڽن سچارا براكْل اڬر
مس ئهل ككورڠن بلكن تبوڠ داره دهوسڤيتل داڤت دتڠين.
كتيڬ :معلن درما داره ممربيكن دوا منفعة برس كڤد جسامِن دان روحاِن.
ڤندرماڽ ا ْن َش َاء للا منداڤت ڬنجرن دان رمحة للاlكران تهل ممربي بنتوان
ِ
رست برمنفعة كڤد كصيحنت توبوه ِبدن.
للا ّ ْيل َولَ ُ ُْك ِّبلْ ُق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّْي َون َف َع ّ ْين َوا ََّي ُ ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال ََّي ّت َو ّاَّل ْك ّر الْ َح ّك ْ ّْي
َِب َركَ ُ
للا
الس ّم ْي ُع ِالْ َع ّل ْ ُْيَ .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 ْ َْي ّ ْ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 ْ ُْي.
ِ
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Khutbah Kedua

َشيْ َ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 تبعي .جاڬال هوبوڠن دڠن
للاlدان سسام ماءنيس .معموركن رومه ٢للا دڠن اس تقامه مڠرجاكن عباده،
ترأوتماڽ صالة فرض برجامعهِ .بڽقن برصلوات كتس جوجنوڠن برس نب 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 َ َمَك َصل َ ْي َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َْي َوعَ َل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َْي َ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 ْ َْي َوعَ َل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َْي ّ ْف الْ َعالَ ّم ْ َي ان ََك َ ّمح ْيد
ِ
ِ
ِ
َم ّج ْيد.
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 ّ
قُلُوِبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّف قُلُ ّوِبّ ُم ْاْلمي َ َان َوالْ ّح ْْكَ َة َوثَ ّب ْ ُْت ْم عَ َل ّم َ َّّل َر ُس ّ
للا ﷺ.
َّي للا! َّي َر َب الْ َعال َ ّمي! ،مولياكن اكيم دڠن تقوى دان اس تقامه .بركتيهل مريك يڠ تهل
مندرماكن داره كڤد يڠ ممرلوكن رست بريهل كصيحنت يڠ ِبءيق كڤد اكيم اڬر داڤت اكيم
ْلكوكن معل صاحل دان ممربي منفعة كڤد ماءنيس.
َّي َمنَانَّ ،ي َر َزاق ،بركتيهل مهبامو يڠ ملقسانكن تونتوتن زاكة ،وقف دان صدقه.
كورنياءي مريك رزيق يڠ برليڤت ڬندا ،رست سوچيكنهل هرت دان جيوا مريك; جاءويه
ڬولوڠن فُقَ َراء دان َم َساكي درڤد ككفورن دان كفقرين يڠ برڤنجڠن.
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َّي َذا الْ َج َال ّل َواْل ْك َرا ّم ،جاديكنهل اكيم انتارا مهبامو يڠ مملهيارا أمانه .قواتكن اميان اكيم
اڬر منجاءويه ڤربواتن خيانت سڤريت سال ڬون هرت بندا بوكن ميليك اكيم ،ممربي اتو
مرنميا رسواه ،مڽالهڬونكن كواس اونتوق كڤنتيڠن ديري ،رست جاءوهكن اكيم ترماسوق
دال 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،
رست تڬس ْلڬي براِن 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 سالْي رست 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 ْ َْ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 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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