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

”هوتڠ :كواجيڤن ممباير دان تڠڬوڠجواب مڠوروس دڠن ابءيق“
1 Julai 2022 / 1 Zulhijjah 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 ّاب ْ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 كميانن دان كتقواءن كحرضة للا ;lمنطاعيت سڬاْل
ڤرينته دان منجاءويه مسوا ْلرڠڽن دڠن عباده يڠ اس تقامه رسات اخالق يڠ موليا.
موده-مودهن كيت دنءوڠي ڤتوجنوقڽ سڤنجڠ ڤرجالنن حياة ددنيا اين .منرب ڤد
هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة براتجوق:
” هوتڠ :كواجيڤن ممباير دان تڠڬوڠجواب مڠوروس دڠن ابءيق “
برهوتڠ كيين منجادي سواتو كڤرلوان دامل س هباڬي اوروسن هيدوڤ ماءنيس
اونتوق ممبياَّيءي ڤمبلي رومه ،اتنه ،كندراءن ،ممبياَّيءي يورن ڤڠاجي،
منجالنكن ڤرنياڬاءن دان ڤلباڬاي كڤرلوان ْلءين .اسالم تيدق مالرڠ اومت
برهوتڠ اونتوق توجوان ٢يڠ ممربيكن منفعة دڠن َشط هوتڠ دجالنكن مڠيكوت
َشيعة ،هبكن دأجنوركن ڤربواتن ممربي هوتڠ اونتوق ممبنتو اورڠ يڠ براد دامل
كسولينت.
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هوتڠ مروڤاكن سال ساتو بنتوق معامهل اسالم; درڤد سڬي هباس هوتڠ
برمقصود تڠڬوڠن ماس هادڤن يڠ دڤرتڠڬوڠجوابكن كتس سسأورڠ .اسالم تهل
مڠڬاريسكن ڤراتورن يڠ مسڤورن دامل مڠوروسكن هوتڠ س باڬاميان فرمان للا
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(سورة البقرة

اَّيت 4)282

برمقصود :هاي اورڠ ٢يڠ براميان ،اڤابيال كمو مالكوكن معامةل سچارا هوتڠ ڤيوتڠ
اونتوق وقتو يڠ دتنتوكن ،هندقهل كمو منوليسڽ .دان هندقهل سأورڠ ڤنوليس
دأنتارا كمو منوليسكڽن دڠن برن .دان جاڠنهل ڤنوليس منولق اونتوق منوليسكڽن
س باڬاميان للا تهل مڠاجركن كڤداڽ ،مك هندقهل دي منوليسكن .دان هندقهل
اورڠ يڠ برهوتڠ ايت مرچنانكن دڠن جلس دان هندقهل دي برتقوى كڤد للا
توهڽن ،دان جاڠنهل دي مڠورڠي سديكيت ڤون درڤد هوتڠڽ.
مسلمي يڠ دمولياكن،
ْلڤورن كيج سليديق ڤوست ڤڽليديقن كسجهتاءن سوس يال اونيۏرسييت
مالَّي ڤد اتهون  ،2019س بلوم نڬارا دلندا ڤندميق كوۏيد ;19-منچاتتكن،
ماجورييت رعيت مليس يا دببين هوتڠ ،دسببكن ڤربلنجاءن يڠ تيدق تركول دان
ملبهييي ڤنداڤنت .اڤ يڠ لبيه ممبميبڠكن ،كداءن اين تهل مڽببكن ڤنيڠكنت اورڠ يڠ
داش هتاركن ُمفليس; مندوكچيتاكن س هباڬي برس يڠ داش هتار مفليس اَّيل ڬولوڠن
مودا برعور دأنتارا  25هيڠڬ  44اتهون .دْللڤوركن مريك يڠ مفليس اين ڤد
Ayat Al-Quran
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عومڽ اَّيل اورڠ ٢يڠ ڬاڬل مڠاول ڤربلنجاءن دان مله مڠوروسكن هوتڠ .ڤينجمن
ڤريبادي دان ڤڠڬونءن كد كريديت دبوات كران ماهو ممڤراڬاكن ڬاي هيدوڤ
ميواه والاوڤون مميلييك ڤنداڤنت يڠ كچيل دان ترابتس .دْلڤوركن جوڬ ،اد دامل
كلڠن مريك يڠ مميلييك لبيه درڤد ساتو كد كريديت دان بربلنجا دڠن واڠ هوتڠ.
هوتڠ ادال سواتو جنجي يڠ تهل دمتاي; منجادي كواجيڤن كڤد اورڠ يڠ
برهوتڠ اونتوق ممباير ااتو ممولڠكن مسوْل هرات ترس بوت ،دان حرام حكومڽ
سكرياڽ اورڠ يڠ برهوتڠ ايڠكر اونتوق ملونسكڽن .منجادي تڠڬوڠجواب اورڠ يڠ
ايڠي برهوتڠ اونتوق ممستيكن هباوا دي برهوتڠ ابڬي ممنويه سسواتو كڤرلوان،
دان بوكڽن اونتوق ممنويه سلريا دان هاوا نفسو .اورڠ يڠ برهوتڠ جوڬ ڤرلو
منتڤكن نية دان براختيار دڠن برسوڠڬوه-سوڠڬوه اونتوق سڬرا ممباير هوتڠڽ
مڠيكوت ڤرجنجي .سسوڠڬوهڽ ستياڤ نية دان اوسها يڠ ابءيق اكن
دڤرمودهكن اوليه للا .lنيب ﷺ برس بدا:
ال الن ِ
اء َها ،أَدَّى هللاُ َع ْنهَُ ،وَم ْن أَ َخ َذ يُ ِري ُد إِتْ ََلفَ َها،
َم ْن أَ َخ َذ أ َْم َو َ
َّاس يُ ِري ُد أ َ
َد َ

أَتْ لَ َفهُ هللاُ.

برمقصود :ابرڠ س ياڤا يڠ ممينجم هرات اورڠ ْلءين دڠن نية ايڠي مڠمباليكڽن ،للا
اكن مڠمباليكن ڤينجمن ايت ،نمون ابرڠ س ياڤا يڠ ممينجمڽ دڠن نية ايڠي
(رواية البخاري)
مروڬيكڽن ،للا ڤون اكن مروڬيكڽن.
مسلمي يڠ دمولياكن،
ترداڤت دامل كلڠن اورڠ يڠ برهوتڠ ،ايڠكر ،مليڠه ااتو مرمييه-تميهيكن
كواجيڤن ملونسكن هوتڠ .س يكڤ اين مڠڬمربكن ڤريبادي دان اخالق چريي٢
اورڠ منافق سڤرت تيدق أمانه ،خيانيت جنجي ،منيڤو دان مالكوكن كظالمين
ترهادڤ اورڠ ْلءين.
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اورڠ ٢يڠ ْلْلي ملونسكن هوتڠ دبريكن ڤريڠنت ٢بريكوت اوليه نيب ﷺ:
ڤراتم :روح اورڠ يڠ برهوتڠ اكن ترڬنتوڠ سهيڠڬ هوتڠ ايت دسلسايكن.
كدوا :اورڠ يڠ تيدق برنية ملونيس هوتڠ اكن برمتو للا س باڬاي سأورڠ ڤنچوري.
كتيڬ :اورڠ يڠ برهوتڠ اكن روڬي سكرياڽ دي برهوتڠ دڠن نية اونتوق
مروڬيكن اورڠ ْلءين.
كمڤت :بڬيندا تيدق مالكوكن صالة ترهادڤ اورڠ يڠ دداڤيت مات دامل كداءن
ماس يه ممڤوڽاءي هوتڠ.
لكمي :اورڠ يڠ سڠاج منڠڬوهكن ابيرن هوتڠ كتيك دي ممڤو ،دأڠڬڤ تهل
مالكوكن كظالمين.
س يدڠ مجعة يڠ دكس هييي،
اورڠ يڠ برهوتڠ ڤرلو مڠواتكن عزم دان اوسها اونتوق ممستيكن هوتڠ داڤت
دابير مڠيكوت وقتو يڠ دتتڤكن .اورڠ يڠ برهوتڠ واجب ممعلومكن كڤد اهيل
واريث اڬر هوتڠڽ دابير سكرياڽ دي منيڠڬل دنيا; كران سسوڠڬوهڽ دوسا
هوتڠ تيدق اكن دأمڤونكن للا سالڬي تيدق دجلسكن ساكليڤون دي مات
شهيد .نيب ﷺ برس بدا:
لش ِه ِ
يد ُك ُّل َذنْ ٍ
يُغْ َف ُر لِ َّ
ب إََِّّل َّ
الديْ َن.

مقصود :دأمڤونكن مسوا دوسا ابڬي اورڠ مات يڠ ترقرابن شهيد كچوايل جك
(رواية مسل)
اي ممڤوڽاءي هوتڠ (كڤد ماءنيس).
منرب مڽرو مسلمي اڬر مڠمبيل برت دامل حال ٢بركءينت هوتڠ .منرب
منصيحتكن ڤارا ڤمينجم اتبوڠ ڤنديديقن سڤرت (َّ ،)PTPTNييسن ڤرياق ،مارا
( )MARAدان ْلءين ،٢اونتوق براختيار سداَّي موڠكي ممباير مسوْل ڤينجمن
ڤالجرن مريك ،اڬر رزيق مريك دبركيت .انصافهل ،اديق ٢كيت يڠ تهل منداڤت
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متڤت اونتوق مڽمبوڠ ڤڠاجي ،ڤد هاري اين ساڠت ممرلوكن ڤينجمن دري اتبوڠ٢
ڤينجمن ڤنديديقن .ڤالجر ٢سلڤس كيت ،اكن منجادي مڠسا ،جك دان اتبوڠ٢
ڤنديديقن ڤالجرن تهل كريڠ ،كران ڤمينجم تردهولو مڠمبيل س يكڤ تيدق ماهو
ممباير ڤينجمن.
س نتياس برايڠت دان بروسڤادا كتيك بربلنجا ،دان جاءويه ديري درڤد
ترڤرڠكڤ دڠن بنب هوتڠ يڠ ملمڤاو .بنب هوتڠ يڠ ملمڤاو اكن مندوروڠ كڤد
كروسقن اخالق ،منجروموس ماءنيس برصفة منيڤو ،منچوري ،مڽليويڠ ،ڤچه
أمانه دان مڠمبيل رسواه .أمبيلهل لڠكه ٢ڤنچڬهن ابڬي مڠيلقكن ديري ترجبق
ترڤقسا مڠڬالس بنب هوتڠ يڠ برت ،برڤندوكن ڤريڠنت ٢بريكوت:
ڤراتم :برهوتڠ هاڽ اونتوق ممبياَّيءي ڤركرا ٢يڠ ساڠت دڤرلوكن دان ممربيكن
منفعة ،سڤرت هراتنه ،رومه ،كندراءن ،ڤڠاجي دان مودال ڤرنياڬاءن.
كدوا :جومهل هوتڠ هندقهل برساندركن مكمڤوان اونتوق ممباير مسوْل.
كتيڬ :جاڠن برهوتڠ اونتوق ممنويه كهندق هاوا نفسو ،سڤرت ممبيل بندا ٢ابرو
دامل كداءن ابرڠ سدَّي اد ماس يه ايلوق.
كمڤت :ممبوات ڤينجمن سچارا ڤاتوه َشيعة دان جاءويه ڤينجمن يڠ مڠاندوڠي
عنصور ريبا دان غَ َرر.
لكمي :ايلقكن ڤمبلي دڠن مڠڬونكن كد كريديت ،س باليقڽ علكن ڤمبلي سچارا
توني.
كمن :مڠواتماكن ڤمبايرن هوتڠ دامل مڠوروسكن ڤربلنجاءن بولنن.
للا ّ ْيل َولَ ُ ُْك ّابلْ ُ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
َاب َ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 ّم ْن ُ ُْ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 َاب ّ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 برجامعه .ابڽقن برصلوات 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 َ َمَك َصل َ ْي َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َْي َوعَ َل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َْي َو َاب ّركْ عَ َل
ِ
ِ
ُم َح َمد َوعَ َل أ ّل ُم َح َمد َ َمَك َاب َ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 ّ
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! ،بركتيهل مريك يڠ ممبنتو اوروسن مهبا مو دڠن ممربيكن ڤينجمن
هوتڠ دان مودهكن اورڠ يڠ برهوتڠ اونتوق ملونسكڽن .بركتيهل رزيق كيم اڬر دڠڽن
داڤت كيم بربقيت كڤد مريك يڠ ممرلوكن.
َّي َمنَانَّ ،ي َر َزاق ،بركتيهل مهبامو يڠ ملقسانكن تونتوتن زكة ،وقف دان صدقه.
كورنياءي مريك رزيق يڠ برليڤت ڬندا ،رسات سوچيكنهل هرات دان جيوا مريك; جاءويه
ڬولوڠن فُقَ َراء دان َم َساكي درڤد ككفورن دان كفقرين يڠ برڤنجڠن.
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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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َّي َذا الْ َج َال ّل َواْل ْك َرا ّم ،جاديكنهل كيم انتارا مهبامو يڠ مملهيارا أمانه .قواتكن اميان كيم
اڬر منجاءويه ڤربواتن خيانت سڤرت سال ڬون هرات بندا بوكن ميليك كيم ،ممربي ااتو
مرنميا رسواه ،مڽالهڬونكن كواس اونتوق كڤنتيڠن ديري ،رسات جاءوهكن كيم ترماسوق
دامل ڬولوڠن يڠ مڠاابيكن تڠڬوڠجواب يڠ دأماهنكن.
ََّي َم ّ َ
ال الْ ُم ْل! ،جاءويه نڬارا كيم درڤد كهنچورن دسببكن ڤربواتن رسواه; رسهكن
تڠڬوڠجواب ڤميڤينن دان ڤڠوروسن نڬارا كيم كڤد كلڠن 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 كيم ،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 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 ْ َْ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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