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

” تڠن اوبيسييت :موالكن چارا هيدوڤ صيحت “
8 Julai 2022 / 8 Zulhijjah 1443

الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلّ َ 1اَّلي َأنْ َع َم عَلَ ْينَا ّب ّن ْع َم ّة ْاالي َ ّامن َو ْاال ْ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 َال َ ّ
ا َ َل ا َال ُ
ِ ِ
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 كحرضة للاlدڠن ملقسانكن سڬاال ڤرينته
دان منيڠڬلكن مسوا الرڠڽن ،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:
” تڠن اوبيسييت :موالكن چارا هيدوڤ صيحت “
فرمان للا:l
ﱌﱎﱏﱐ
ﱍ
ﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
ﱑﱒﱠ

برمقصود :واهاي انق ٢أدم! ڤااكيهل ڤااكين يڠ ايلوق ستياڤ اكيل اكمو مكسجد
(اتو مڠرجاكن مسهبيڠ) ،دان ماكنهل رست مينومهل ،دان جاڠن ڤوال اكمو ملمڤاو;
سسوڠڬوهڽ للا تيدق سوك اكن اورڠ ٢يڠ ملمڤاوءي ِبتس.
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اوبيسييت برمقصود سساورڠ يڠ مميلييك برت ِبدن برلبهين دري سڤاتوتڽ
هيڠڬ منجادي تراللو ڬموق ،رسيڠ اكيل دكنيل دامل مشاركت ماليو دڠن
اصطالح ’ڬموق ڬدميڤول‘ ،دسببكن مميلييك ملق برلبهين دامل توبوه .اوبيسييت اتو
كڬموقن يڠ برلبهين منجادي ڤڽبب كڤد ڤلباڬاي ڤڽاكيت كرونيك يڠ بوليه ممباوا
موت ،سڤريت كنچيڠ مانيس ،داره تيڠڬي ،ڤڽاكيت جنتوڠ ،سرتوك دان مس ئهل
بواه ڤيڠڬڠ .اوبيسييت برڤوچنا درڤد كتيدقساميبڠن انتارا اكلوري اتو ِبهن ماكنن يڠ
دأمبيل ،دڠن اكلوري اتو ِبهن ماكنن يڠ دڬونكن س باڬاي تناڬ .اوبيسييت اَّيل
ڤمبونوه س ڽڤ يڠ مڽببكن ڤروهبن ميتابوليك ( ،)metabolikاتو دامل هباس
مودهڽ ،برالكو ڬڠڬوان ترهادڤ توڬس ٢ممڤروسيس ماكنن اونتوق مڠحاصيلكن
تناڬ دامل توبوه ماءنيس.
مليس يا منچاتت قدر اوبيسييت ترتيڠڬي دأس يا تڠڬارا .درڤد  50ڤراتوس
ڤندودوق ديواس دنڬارا اين 30.4 ،ڤراتوس دالڤوركن برهادڤن مس ئهل برت ِبدن
برلبهين ،ماناكال  19.7ڤراتوس داكتڬوريكن اوبيس ( ;)obesبرمعىن ساتو دامل
ستياڤ دوا اورڠ ديواس دمليس يا مڠاملي كڬموقن .مليس يا جوڬ مندودويق
تڠڬ كدوا ،س ناراي اكنق ٢اوبيس دأس يان ( )ASEANيڠ برأوس يا انتارا اوس يا
 5هيڠڬ  19تهون .بردارسكن الڤورن تبوڠ اكنق ٢ڤرتوبوهن بڠسا ٢برساتو
( ،2019 )UNICEFتوجوه ڤراتوس اكنق ٢دِبوه اوس يا لامي تهون توروت
مڠاملي مس ئهل برت ِبدن برلبهين .دڤريڠكت ڬلوبل ،دجڠككن مهڤري ساتو ڤرتيڬ
درڤد اورڠ ديواس دسلوروه دنيا اكن مڠاملي برت ِبدن برلبهين دان لبيه ساتو
بيليون ( )bilionمنجادي اوبيس منجلڠ تهون .2025
اكجي ڤد تهون  ،2019منچاتتكن الڤن جوت اورڠ رعيت مليس يا مميلييك
كوليسرتول يڠ تيڠڬي 3.9 ،جوت مڠهيدڤ ڤڽاكيت كنچيڠ مانيس 6.4 ،جوت
اورڠ مڠهادڤي داره تيڠڬي ،مسنتارا  3.7جوت اورڠ براد دامل اكتڬوري اوبيس.
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ڤراتوس تيڠڬي ڤندودوق برڤڽاكيت منجادي بنب برت يڠ ڤرلو دتڠڬوڠ اوليه
نڬارا .بيلڠن ڤساكيت يڠ تيڠڬي ،برمعىن هوسڤيتل ڤرلو دڤربرسكن اتو لبيه ِبڽق
هوسڤيتل ڤرلو دبينا ،دان لبيه راماي اككيتاڠن هوسڤيتل دڤرلوكن ،دمسڤيڠ
كڤرلوان اوبت توروت منيڠكت .اوليه سبب كراجاءن ممربي سوبس يدي()subsidi
يڠ تيڠڬي ممبياَّيءي بلنجا راوتن دان ڤروبنت دنڬارا اين ،برمعىن لبيه ِبڽق دان
كراجاءن ڤرلو دبلنجاكن اونتوق ممبياَّيءي راوتن دان ڤروبنت ڤساكيت .سكرياڽ دان
كراجاءن تيدق تراللو ِبڽق دڬونكن اونتوق بلنجا ڤروبنت ،دان ترس بوت تنتوڽ
داڤت دسالوركن اونتوق ڤربلنجاءن ٢يڠ لبيه برمنفعة سڤريت ممبينا سكول،
ڤوست ڤڠاجي ،مڽدَّيكن دان ڤنديديقن ،ممنهبكن ڤمبيناءن ڤراساران دان ڤلباڬاي
الڬي.
س يدڠ مجعة يڠ دمولياكن،
كورڠ كسدرن مشاركت ترهادڤ ڤنجاڬاءن كصيحنت مروڤاكن ڤڽبب اوتم
مس ئهل كڬموقن دنڬارا اين .كغريهن منعميت ماكنن سچارا كرتاللوان دان ماكنن
تيدق برخاصيت ،برموال دري اوس يا اكنق ٢تنڤا اكولن اوليه ايبو ِبڤ ،منجادي
تيتيق موال ممبينا بوداَّي ماكن يڠ تيدق مڠنل ِبتسن .ڤڠمبيلن ڬوال دان ملق يڠ
برلبهين انتارا ڤڽبب يڠ منيڠكتكن بيلڠن اورڠ ڬموق دامل اكلڠن رعيت مليس يا.
ڤرمينتاءن ڬوال دمليس يا منيڠكت سابن تهون دان ڤڠڬونءن ڬوال يڠ تيڠڬي
تراكندوڠ دامل ِبڽق جواده دان مينومن يڠ دڬمري اوليه رعيت مليس يا .مينومن
برسودا مروڤاكن انتارا مينومن كڬمرن اكنق ٢مسنتارا تيه اتو كوڤي تريق ،ساڠت
دڬمري اوليه اورڠ ديواس; مينومن ٢ترس بوت ممڤوڽاءي اكندوڠن ڬوال يڠ
تيڠڬي.
كڬموقن موده برالكو دامل اكلڠن اورڠ يڠ ِبڽق ماكن تتاڤي كورڠ مالكوكن
ڤرڬرقن فزييلك; عاقبڽت اكلوري يڠ ترحاصيل درڤد ماكنن يڠ برلبهين تهل تيدق
-ز
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دِبكر اونتوق دڬونكن س باڬاي تناڬ ،دس باليقڽ ترس ميڤن س باڬاي ملق دامل توبوه
ماءنيس ،سديكيت ديم سديكيت ممبينا كڬموقن.
س يدڠ مجعة يڠ دمولياكن،
ديديقن دان كفهمن مڠناءي كڬموقن اين واجر دموالكن دري رومه ،مال
واجب ديديديق جسق اوس يا اكنق .٢ايبو ِبڤ هندقهل مڽدَّيكن ماكنن يڠ ساميبڠ
دان برخاصيت ،مڠاول انق ٢اونتوق تيدق مڠمبيل ماكنن يڠ مڠاندوڠي ملق ،ڬوال
دان ڬارم يڠ تيڠڬي ،منجاءوهكن انق ٢درڤد بوداَّي مڠمبيل ماكنن سڬرا .ديديق
انق ٢اونتوق لبيه ممينيت ماكنن يڠ دسدَّيكن درومه ،لبيه ِبءيق جك توروت
دبلككن ماكنن دري رومه سامس ڤرڬي كسكول .ديديق اهيل لكوارڬ اڬر برصفة
سدرهان سامس مڠمبيل ماكنن دان مينومن سڤريت يڠ دأجنوركن اوليه رسول للا
ﷺ برڤندوكن س بدا بڬيندا:
ما م ََلَ َ ِ
ِ
اء َش ًّرا ِم ْن بَطْنِِ ،بَ ْس ِ
صلْبَهُ،
ب ابْ ِن َ
آد َم أُ ُك ََلت يُق ْم َن ُ
َ َ
آدم ٌّي ِو َع ً
فَِإ ْن َكا َن ََل ََمَالَةَ ،فَ ثُلُث لِطَ َع ِام ِهَ ،وثُلُث لِ َش َرابِ ِهَ ،وثُلُث لِنَ َف ِس ِه.

برمقصود :تيدق اد متڤت يڠ داييس اوليه انق كتورونن أدم يڠ لبيه بوروق درڤد
ڤروتڽ ،چوكوڤهل ِبڬڽي اڬر ماكن سقدر اونتوق منڬقكن تولڠ ُصلْبڽي (تولڠ بالكڠ)
مالءينكن جك دي تيدق داڤت مڠيلق .مك ايس يهل  1/3اونتوق ماكنڽن1/3 ،
(رواية الرتمذي)
اونتوق مينومڽن دان  1/3اونتوق ن َ َف ْسڽ.
منرب مڽرو مسلمي كڤد ڤريڠنت ٢بريكوت:
ڤرتم :ممستيكن برت ِبدن صيحت برڤندوكن ايندكس جيس مي ِبدن (.)BMI
جاديكن معلن اونتوق منميبڠ برت ِبدن سچارا ميڠڬوان ،دان مڠمبيل لڠكه٢
سڬرا اونتوق منورونكن برت ِبدن جك برلبهين ايندكس جيس مي توبوه .ستياڤ
جابنت ،ڤجابت دان سكول ،منتڤكن ايندكس جيس مي ِبدن ستياڤ ورڬاڽ ،دان
-

-

-
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منتڤكن ايندكس ڤنچاڤاين كڤد ستياڤ اڠڬوت يڠ دالكوكن ڤمنتاوان ستياڤ تيڬ
بولن سكيل.
كدوا :ماكن سچارا صيحت دان سدرهان دڠن ممڤرِبڽقكن ڤڠمبيلن سايور دان
بواه-بواهن رست مڠورڠكن ڤڠمبيلن ماكنن يڠ مڠاندوڠي ڬوال دان ملق.
كتيڬ :مالكوكن ِبڽق ڤرڬرقن فزييلك اونتوق ممباكر اكلوري ،سڤريت لبيه ِبڽق
برجالن اكيك ،برِبس يلك ،مڠڬونكن تڠڬ درڤد ليف ،برَّيضه سچارا كرڤ دڠن
اينتينس يف سدرهان سالما  30مينيت ستياڤ هاري.
كمڤتِ :بڽقكن مينوم اءير كوسوڠ انتارا  6هيڠڬ  8ڬلس ستياڤ هاري.
لكمي :مڠعملكن ڤواسا س نة ڤد هاري اثني دان مخيس.
كمن :جاوتنكواس مسجد مڠنجوركن سريي چرامه ڤنديديقن كصيحنت اوليه ڤاكر
ڤروبنت دان ڤاكر ڤاماكنن س باڬاي اختيار ممربيكن كسدرن كڤد مشاركت س متڤت.
ميثلڽ ،ڤنديديقن مڠناءي قاعده ڤڠرياءن ايندكس جسم ِبدن ِبڬي سساورڠ يڠ
ايڠي مڠتاهوءي برت ِبدن يڠ صيحت اونتوق توبوهڽ.
للا ّ ْيل َولَ ُ ُْك ِّبلْ ُق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّمي َون َف َع ّ ْن َ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 ّ ْن َ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 ْ َ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

الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلْ َ 5محدً ا يُ َو ّ ْ
َشيْ َك َلُ،
للا َو ْحدَ ُه َال َ ّ
اِف ّن َع َم ُه َو ُي َك ّ ُِف َم ّزيدَ هَ .أ ْشهَدُ َأن ل ا َ َل ا َال ُ
ِ ِ
دنَ محمد6
َ
ّ
ّ
س
كْ
ي
ل
ع
ر
ِب
و
ل
ّ
ّ
ُ
َ
َو َأ ْشهَدُ َأ َن َس يّدَ نَ َون َ ّبيَنَا ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُلُ .اللَهُ َم َص ّل َو َس ْ َ َ
َ
ََ
ْ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 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،
ترأوتم صالة فرض برجامعه .ڤرِبڽقن 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 َِب ّركْ عَ َل
ََ ْ َ ّ َ ِ ّ ّ ّ ِ
ْ
َ
ّ
ّ
َ
َ
ْ
ُم َح َمد َوعَ َل أ ّل ُم َح َمد َك َِب َرك َت عَل ا ْب َراه ْ َمي َوعَل أل ا ْب َراه ْ َمي ِْف ال َعالم َ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 ْاالمي َ َان َوالْ ّح ْْكَ َة َوثَ ّب ْ ُْت ْم عَ َل ّم َ َّّل َر ُس ّ
للا ﷺ.
اللَهُ َم عَا ّفنَا ّ ِْف َأبْدَ ا ّننَا ،اللَهُ َم عَا ّفنَا ّ ِْف َأ ْ َمسا ّعنَا ،اللَهُ َم عَا ّفنَا ّ ِْف َأبْ َص ّارنَ َ ،ال ا َ َل ا َال َأنْ َت.
ِ
َّي للا! َّي َر َب الْ َعال َ ّمي! ،صيحتكنهل توبوه ِبدن اكيم ،صيحتكنهل فيكرين ،ڤندڠرن دان
ڤڠلهينت اكيم ،اڬر ممبولهيكن اكيم مڽمڤورنكن عباده فرض عي دان فرض كفايه دڠن
س باءيقِ-بءيقڽ.
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َّي َر َزاق ،بركتيهل مهبامو يڠ ملقسانكن تونتوتن زاكة ،وقف دان صدقه .كورنياءي رزيق
يڠ برليڤت ڬندا كڤد مريك ،رست سوچيكنهل هرت دان جيوا مريك; جاءويه ڬولوڠن
فُقَ َ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 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
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،
رست تڬس الڬي 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 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 ْ َ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 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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