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

” ڬاجيت :هباي كتاڬهين “
15 Julai 2022 / 15 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 ِّ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 الهي دڠن ملقسانكن سڬاْل ڤرينته
دان منيڠڬلكن مسوا ْلرڠڽن ،مڠيخالصكن ستياڤ معل ،مسوڬ كيت س نتياس
منداڤت توفيق دان هدايه رسات دڤركوكوهكن اميان ،مڠعبديكن ديري سامت-مات
كڤد للا يڠ هما اسا .منرب ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة براتجوق:
” ڬاجيت :هباي كتاڬهين “
ڬاجيت دروجوع س باڬاي ڤرنيت ااتو ميسي ااتو ألت ايليكرتونيك يڠ
ممربيكن ڤلباڬاي منفعة .ڬاجيت برأوڤاي ممبنتو ڤمبالجرن سچارا س نديري دان
سچارا بردياكري ،تنڤا ممرلوكن ااتو هاڽ ممرلوكن سديكيت بنتوان درڤد ڬورو.
ڬاجيت ممبنتو ڤرهوبوڠن ااتو كومونياكيس ،ممڤرچڤتكن ڤروسيس كرجا،
ممڤرلواسكن جاريڠن كرجاسام ،دان ممڤوڽاءي ڤلباڬاي ڤرانن دان منفعة ،انتاراڽ
ترماسوق مريڠنكن كرجا ٢رومه ،منجادي متن هيبورن ،دان ممنويه توڬس٢
ڤمنتاون .تيدق دنفيكن ،مكوچنولن ڤلباڬاي ڬاجيت ڤد ماس اين ممبواتكن
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كهيدوڤن ماءنيس لبيه موده ،ريڠكس دان ڤلباڬاي معلومت داڤت دڤرأوليه
سچارا ڤانتس.
نمون ماءنيس جوڬ جاڠن ترْللو ليك هيڠڬ تڠڬل دان ملس دامل دنيا
ڬاجيت .ڤڠڬونءن ڬاجيت تنڤا ڤندوان دان اكولن اكن مڠوندڠ ڤلباڬاي كسن
بوروق .دمسڤيڠ ڤلباڬاي منفعة يڠ داڤت دنعميت ماللوءي كوجودنڽ ،ڬاجيت
جوڬ ممباوا ڤلباڬاي ڤڠاروه نيڬاتيف دامل هيدوڤ انسان .اكجي ٢منوجنوقكن،
ڤڠڬونءن ڬاجيت سچارا كرتْللوان ،ممربي ِبڽق كسن نيڬاتيف ،خصوصڽ كڤد
اكنق.٢
انق ٢يڠ ترْللو تعصوب هيڠڬ كتاڬيه دڠن ڬاجيت ايليكرتونيك ،دداڤيت
سوكر بكرجاسام دڠن اورڠ ْلءين ،چڤت ماره دان نءيق اڠي ،كورڠ برمينت
دڠن كڬياتن دلوار رومه ااتو برمشاركت ،كورڠ تومڤوان كڤد ڤالجرن سكول،
مميلييك طبيعة ماكن يڠ تيدق ِبءيق ،يڠ توروت ممربي كسن بوروق ترهادڤ
كصيحنت ،رسات توروت ممڤڠارويه تيڠكه ْلكو انق ٢سچارا مينتل ،ڤرمكبڠن
كوڬنيتيف ( ،)kognitifسوس يال دان اميويس.
سالرس دڠن كامجوان ساءينس دان تيكنولوڬ  ،ايبو ِبڤ مميليه اونتوق
ممڤرموده انق ٢مميلييك دان مڠڬونكن ڬاجيت .نمون ڤد ماس يڠ سام ايبو ِبڤ
واجب بروسڤادا ،مڠمبيل ايڠنت سارنن يڠ تراكندوڠ دامل القرءان ماللوءي فرمان
للا:l
-
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(سورة البقرة

اَّيت 4)195

برمقصود :دان جاڠنهل اكمو سڠاج منچامڤقكن ديري اكمو كدامل هباي كبينساءن.
Ayat Al-Quran
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س يدڠ مجعة يڠ داكس هيي للا،
هاري اين ،منجادي چابرن برس كڤد ايبو ِبڤ اونتوق منچاني ميندا دان
س يكڤ انق ٢برلندسكن ادب دان عادة ،بودي دان ڤكريت ،رسات نيالي دان
سوڤن برلندسكن اسالم دان بوداَّي بڠسا يڠ ساڠت هالوس ْلڬ برسنتون .ايبو
ِبڤ يڠ مميليه ڬاجيت س باڬاي ’ڤڠاسوه‘ كڤد انق كچيل اڬر تيدق مڠڬڠڬو
كسيبوقن كرجا مريك ،س برنڽ تهل منيدقكن حق انق ٢اونتوق منداڤت سنتوهن
اسوهن اكس يه ،دان بالين سايڠ كامنوس ياءن درڤد ايبو ِبڤ .تنڤا دسدري،
ڤربواتن سدمكي ،تهل مڽرهكن انق ٢كتس ريباءن ڬاجيت; منجادي ڤڽبب كڤد
ميندا دان جيوا يڠ كتاڬهين ڬاجيت; ڬاجيت دجاديكن متن هيدوڤ ،ڬاجيت
دأڠڬڤ راكن ستيا ،دان ڬاجيت دراساكن ڤناور ريندو.
اڤاكه كسن ٢بوروق كڤد اكنق ٢عاقبة كتاڬهين ڬاجيت؟
ڤراتم :كصيحنت
اكجي ڤرتوبوهن كصيحنت سدونيا ( ،)WHOمنداڤيت ڬاجيت ايليكرتونيك
ممڤوڽاءي ريس يكو س باڬاي اجيي كنرس ( )ejen kanserماللوءي رادَّييس ااتو
ڤڽيرنن يڠ دحاصيلكن .جك تردده ترْللو ْلما ،ڤڽيرنن اين بوليه ملمهكن سيس مت
ككبلن اكنق .٢صفة ترڤواكو برسام ڬاجيت هيڠڬ كورڠ برڬرق ،رسات منيڠڬلكن
كڬياتن ٢فزييلك دان رَّيضه ،اكن مڽببكن برْلكوڽ اوبيسييت ااتو كڬموقن يڠ
برلبهين .چهاي بريو يڠ ترحاصيل درڤد سكرين ( )skrinڬاجيت بوليه مروسقكن
ريتينا ( )retinaمات ،ساكيل ڬوس مروسقكن ڤڠلهينت.
كدوا :اميويس
اكنق ٢يڠ مڠهابيسكن ماس لبيه دري دوا مج دهادڤن سكرين ،لبيه چندروڠ
مڠامل مس ئهل ڤس يكولوڬ سڤريت درسڠ مكوروڠن ،كڬليسهن ،هيلڠ تومڤوان
ڤمبالجرن ،كورڠ ڤرهاتي دان ترِبتس مكمڤوان مڠوروس دان مڠاول ديري
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س نديري; مريك جوڬ لبيه موده برتيندق اڬريس يف جك ترْللو كرڤ منونتون
أكيس ٢ڬانس.
كتيڬ :كلكوارڬاءن
تهل وجود سڬلينتري اهيل لكوارڬ يڠ ترْللو تعصوب دڠن ڬاجيت ماس يڠ،٢
مميليه برس نديرين دان مميسهكن ديري ،سهيڠڬاكن تياد ْلڬ مڠمبيل ڤدويل ماهو
بركومونياكيس ااتو بربوال سسام اهيل لكوارڬ .عاقبڽت ،كقربن دان هوبوڠن
كلكوارڬاءن سامكي رڠڬڠ .دبميبڠكن ڤد ماس اكن داتڠ ،اكن موچنول مشاركت يڠ
تيدق ماهو امبيل ڤدويل دڠن ڤرسكيرتن ستميڤت.
كمڤت :أخالق
اكنق ٢يڠ كتاڬهين ڬاجيت ،لبيه منوجنولكن صفة ممربونتق دان سوكر داكول.
مريك لبيه موده ترڤڠاروه دڠن اڤ يڠ دهيدڠكن ماللوءي ڬاجيت .بوداَّي اس يڠ
دان ڤراڠاي ليار موده دتريوْ ،للو دمعلكن دامل كهيدوڤن سهارين ،دان اد يڠ
ترجروموس ككنچه كتاڬهين ڤورنوڬرايف.
مسلمي يڠ درمحيت للا،
منرب دڠن اين ممربيكن ڤريڠنت:
ڤراتم :ايبو ِبڤ واجب ممنتاو دان مڠاوس اڬر انق ٢دليندوڠ درڤد ترْللو
تعصوب ،دان مڠهيندركن انق ٢درڤد برصفة كتاڬهين ڬاجيت.
كدوا :ايبو ِبڤ ڤرلو مڠحدكن ماس ڤڠڬونءن ڬاجيت .ڤرتوبوهن كصيحنت
سدونيا ( )WHOمڠشوركن ڬاجيت سام ساكيل تيدق دبريكن كڤد اكنق٢
برأوس يا دوا اتهون كباوه ،دان ِبڬ اكنق ٢يڠ برأوس يا دوا هيڠڬ امڤت اتهون،
دحدكن مڠڬونكن ڬاجيت تيدق ملبهيي ساتو مج سهاري.
كتيڬ :ايبو ِبڤ ڤرلو مرنڠكن ڤرانن س برن ڬاجيت اونتوق ڤمبالجرن ،ڤنچرين
معلومت ،ڤرهوبوڠن ،كچمسن ،دان اكندوڠن هيبورن يڠ صيحت.
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كمڤت :ڤرهاتي دان كچندروڠن انق ٢ڤرلو ددده دان دديديديق دڠن
اكتيۏييت ٢فزييلك دان رَّيضه دلوار رومه اونتوق ممبنتو ڤرمكبڠن جسامين،
اينتليك ،اميويس دان سوس يال ساكيل ڬوس مڠورڠكن كربڬنتوڠن انق ٢ترْللو
عاش يق ،ليك دان رسونوق دڠن ڤرماءينن ڬاجيت.
لكمي :لڠكه ڤڠاولن دڠن منتڤكن اكت ْللوان اڬر انق ٢تيدق بوليه مڠڬونكن
ڬاجيت سوينڠ-وينڠڽ ،دمسڤيڠ مڠڬونكن ڤريسي ڤناڤيسن اكندوڠن اينرتنيت،
اڬر انق ٢دليندوڠ درڤد تردده كڤد ِبهن ٢يڠ تيدق ساليقڽ.
مسلمي يڠ درمحيت للا،
كس ميڤولڽن ،حكوم اصل مڠڬونكن ڬاجيت ادال هاروس ،برڤندوكن قاعده يڠ
دتتڤكن اوليه اهيل فقه; ”اصل ِبڬ سسواتو ڤراكرا ادال هاروس سهيڠڬال
داتڠڽ دليل يڠ منوجنوقكن كڤد ڤڠحرامن (ڤراكرا ترس بوت)“ .نمون ،سسواتو
حكوم يڠ هاروس ،بوليه بروبه منجادي حرام ،جك ڬاجيت دڬونكن سچارا
ملمڤاو سهيڠڬ بوليه منداتڠكن كتاڬهين دان ممرضتكن كصيحنت.
ڤڠڬونءن ڬاجيت سچارا تيدق تراكول تهل مرمڤس س هباڬي برس ماس دامل
كهيدوڤن هارين دان مكرساءن برلكوارڬ .ماس انق ٢هندقهل دڤنويه دڠن
ڤنديديقن ايبو ِبڤ ،ماللوءي ڤربوالن دان برچريتا; ماكن ،مالكوكن كرجا ٢رومه،
برَّيضه دلوار رومه ،برچويت دان ملنچوڠ برسام اهيل لكوارڬ دامل سواسان
مرسا ،منجا دان براكس يه سايڠ .سدريهل! انق ٢منچرمينكن ڤرْلكوان ايبو ِبڤ.
صفة دان طبيعة يڠ ترظاهري اوليه انق ٢منچرمينكن نس به اسوهن دان ڤنديديقن
يڠ دڤرأوليه درڤد كدوا اورڠ تواڽ .درڤد س يدن أيب هريرةaاكاتڽ ،نيب ﷺ
برس بدا:
ُك ُّل مولُ ٍ
ود يولَ ُد َعلَى ال ِْفطْرِة ،فَأَب واهُ ي َه ِو َدانِِه ،أَو ي نَ ِ
ص َرانِ ِه ،أ َْو ُُيَ ِج َسانِِه.
ْ ُ
َ ََ ُ
َْ ُ
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برمقصود :ستياڤ انق يڠ دْلهريكن ايت دامل كداءن فطره (سوچ برس يه) ،كدوا
ايبو ِبڤاڽال يڠ منچورقكڽن منجادي هيودي ااتو نرصاين ااتو ماجويس.
(رواية البخاري)
للا ّ ْيل َولَ ُ ُْك ِّبلْ ُق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّْي َون َف َع ّ ِْن َ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 ّ ِْن َ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.
ِ
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 كوكوه 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 .بڽقكن 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 َِب ّركْ عَ َل
ّ ّ ِ
ََ ْ َ ّ َ ِ
ْ
َ
ّ
ّ
َ
َ
ْ
ّ
ْ
ُم َح َمد َوعَ َل أ ّل ُم َح َمد مَك َِب َرك َت عَل ا ْب َراه ْ َْي َوعَل أل ا ْب َراه ْ َْي يف ال َعالم َي ان َك مح ْيد
ِ
ِ
ِ
َم ّج ْيد.
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Memuji Allah
Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
7 Pesan Taqwa
8 Ayat Al-Quran
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َاللَهُ َم ا ْغ ّف ْر ّللْ ُم ْس ّل ّم َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
اتَ 9والْ ُم ْؤ ّم ّن َي َوالْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
ات َو َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْْنّ ّ ْم َو َأ ّل ْف ب َ ْ َي
ول ّ
قُلُوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّيف قُلُ ّوهبّ ُ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 .اكيم موهون توفيق
دان هدايه مو ،ممنفعتكن ستياڤ كورنياءن دان نعمت مو كره منچاڤاي كريضاءن مو.
َّي َمنَانَّ ،ي َر َزاق ،بركتيهل مهبا مو يڠ ملقسانكن تونتوتن زاكة ،وقف دان صدقه.
كورنياءي مريك رزيق يڠ برليڤت ڬندا ،رسات سوچيكنهل هرات دان جيوا مريك; جاءويه
ڬولوڠن فُقَ َراء دان َم َسا ّكي 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 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 ْلڬ 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 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 ُ
Doa untuk kaum muslimin
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