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

” ڤڬڠن اهيل س نه وامجلاعه :مڠوكوهكن ڤرڤادوان اومة “
22 Julai 2022 / 22 Zulhijjah 1443

الْ َح ْمدُ ّ َ ّ
لِل 1القائل:
ﱶﱸ
ﱷ
ﱮﱰﱱﱲ ﱳﱴﱵ
ﱯ
ﭐﱡﭐ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ

ﱹﱺﱻ ﱼﱽﱠﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ(سورة النعام

اايت 2)153

برمقصود :دان هباوا سسوڠڬوهڽ اينيهل جالن كو (اڬام اسالم) يڠ بتول لوروس،
مك هندقهل اكمو منوروتڽ دان جاڠنهل اكمو منوروت جالن( ٢يڠ الءين دري
اسالم) كران جالن( ٢يڠ الءين ايت) منچراي-برايكن اكمو دري جالن هللا ،دڠن
دمكني ايتوهل هللا ڤرينهتكن اكمو سوڤااي اكمو برتقوى.
َشيْ َك َهلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُهلُ .اللَهُ َم
هللا َو ْحدَ ُه َال َ ّ
َأ ْشهَدُ َأ ْن ل ا َ َهل ا َال ُ
ِ
ِ
3
ْ
ّ
ّ
َ
َ
َ
َ
ّ
ّ
ّ
َ
ْ
َص ّل َو َس ّ ْل عَل َس ّيدنَ ُم َح َمد َوعَل أهل َوأ َ
ْصا ّبه والتَا ّبع َني لهُم ِّب ْح َسان ال ي َ ْو ّم
هللاُ 4أ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا َاي َي ّب َت ْق َ ِوى ّ
هللا ِفَ َق ْد ف َازَ
ادلينَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد هللا! ات َ ُق ْوا َ
الْ ُمتَ ُق ْو َن.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،
ماريهل كيت تيڠكتكن كتقواءن كحرضة الهي دڠن ملقسانكن سڬاال ڤرينته
دان منيڠڬلكن مسوا الرڠڽن ،مڠيخالصكن ستياڤ معل ،مسوڬ كيت س نتياس
منداڤت توفيق دان هدايه رسات دڤركوكوهكن اميان مڠعبديكن ديري سامت-مات
كڤد هللا يڠ هما اسا .منرب ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة براتجوق:
” ڤڬڠن اهيل س نه وامجلاعه :مڠوكوهكن ڤرڤادوان اومة “
Memuji Allah
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Ayat Al-Quran
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Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
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ڤرڤادوان دان كساتوان اومة اايهل ڤراكرا اساس دامل اسالم .اسالم منچال
ڤرڤچهن دان ڤرتليڠكهن  .فرمان هللا:l
ﱊﱌﱍ
ﱋ
ﱉ
ﱈ
ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱎﱏﱐﱠ

(سورة النفال اايت )46

برمقصود :دان طاعتهل اكمو كڤد هللا دان رسولڽ دان جاڠنهل اكمو بربنته بنهتن.
جك تيدق ،نسچاي اكمو منجادي مله سامڠت دان هيلڠ كقواتن اكمو ،دان
صربهل (مڠهادڤ سڬاال كسوكرن دڠن چلك هايت) سسوڠڬوهڽ هللا بررسات
اورڠ ٢يڠ صرب.
دري سودوت عقيدة دان الرين ڤميكرين ،اومت اسالم تهل برجاي ممبينا
ڤرڤادوان دڠن برڤڬڠ كڤد عقيدة اهيل س نه وامجلاعه .اهيل س نه وامجلاعه برأريت
مريك يڠ برڤڬڠ كڤد س نه رسول هللا ﷺ دان ڤارا ْصابة.g
مذاكرة جاوتنكواس فتوى كبڠساءن ِبڬ حال احوال أڬام اسالم مليس يا يڠ
برس يدڠ ڤد  5يم  1996تهل مموتوسكن هباوا اومت اسالم دنڬارا اين هندقهل
مڠيكوت اجرن اسالم برڤقس يكن اهيل س نه وامجلاعه درڤد سڬ عقيدةَ ،شيعة
دان أخالق.
امحلد هلل ،برڤقس يكن ڤڬڠن اهيل س نه وامجلاعه يڠ برڤڬڠن مذهب َا ْ َل َشا ّع َر ْة
دان َالْ َما ُت ّري ّدي َ ْة دري سودوت عقيدة ،مذهب ال َشا ّف ّع دري سودوت فقه دان
مذهب َالْ ُجنَيد دان َالْ َغ َز ّال دري سودوت أخالق ،اومت اسالم دمليس يا تهل
برجاي دساتوكن .جاس امام ال َشا ّف ّع  ،امام ا َل ْش َع ّري دان امام الغزال بڬيتو
برمعىن كڤد اومة .مريك تهل ممودهكن امة اونتوق ممهم علمو عقيدة ،فقه دان
أخالق .سنتوهن مريك تهل دتروسكن اوليه ڤارا علامء نوسنتارا سهيڠڬ ترظاهري
كساتوان ڤميكرين دامل اكلڠن اومت اسالم درانتاو اين ،برأوڤاي منڤيس ايسو٢
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خالفيه يڠ بوليه ممباوا ڤرڤچهن اومة.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،
ڤڬڠن اهيل س نه وامجلاعه دكنل ڤس يت برسومربكن القرءان دان الس نَة،
َش ْع يڠ ْصيح تنڤا مڠاِبيكن
ترادون دان تربينا درڤد ن َ ْص ٢دان دليلَ َ ٢
كبيجقسانءن عقل فيكرين انساين .ڤڬڠن اهيل س نه وامجلاعه جوڬ تربوقيت
س باڬاي دارس دان ڤڬڠن برأڬام يڠ برجاي مڽاتوكن اومة ،ساكل ڬوس ممبنتو
مڽجهرتاكن كهيدوڤن برنڬارا .انتارا چريي ٢اواتم اهيل س نه وامجلاعه اايهل:
ڤراتم ،برڤڬڠ دان منتفسريكن حكوم ٢اسالم برلندسكن سومرب ڤروندڠن اواتم
ايءيت القرءان ،حديث ،ا ْ َمجاع دان ّق َياس.
ِ
كدوا ،برڤڬڠ كڤد اجرن اسالم يڠ مليڤويت ڤراكرا مڠناءي اميان ايءيت عقيدة،
اسالم ايءيت َشع ،دان احسان ايءيت أخالق.
كتيڬ ،ڤرچاي هباوا كسموا ڤارا ْصابة برس يكڤ برن دان عاديل.
كمڤت ،ڤرچاي دان براميان كڤد ڤراكرا غائب ماللوءي القرءان دان احلديث.
لكمي ،تيدق مڠكفوركن سسام مسل دڠن بڬيتو موده كچوال اتس ڤرتميبڠن علمو
ااتو ُح َجه يڠ كوكوه دان عاديل.
كمن ،سدرهان دامل كڤرچاايءن دان معلن ،برصفة تيدق تراللو ملمڤاو دان تيدق
جوڬ تراللو مريڠنكن.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،
الرين ڤميكرين يڠ برچڠڬه دڠن اهيل س نه وامجلاعه هندقهل دايلقكن دان
دجاوءيه .دول يڠ هما موليا ڤدوك رسي سلطان ڤرياق دار الرضوان ڤرنه
منظاهريكن ڤريڠنت:
”ڤنولرن ڤلباڬاي الرين ڤميكرين الما دان هبارو يڠ منوڠكه اروس ڤڬڠن اهيل
س نه وامجلاعه مروڤاكن ساتو چابرن يڠ ِبلك مروڠاكي ڤڬڠن عقيدة دان بوليه
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ممڤورق-ڤرنداكن اومة .علامء دان چندكياون اسالم هندقهل منچاري تيتيق ڤرمتوان
دان اكت سڤاكت مناڠين ايسو براكءينت درڤد برالروتن .دامل متالمت ماهو
منچاري تيتيق ڤرمتوان ،ڤربينچڠن يڠ درينتيس ،هندقهل لبيه بيجقسان دان دالكوكن
دامل سامڠت ڤرموافقنت سچارا هالوس دان دبالكڠ اتبري ،درڤد دڬمرب-ڬمبوركن
دخاليق راماي ،دسببكن ماس يڠ ٢ماهو منڬقكن كبرنن هيڠڬ مڠعاقبتكن
اومت لكريو“.
دمسڤيڠ ايت ،اومة جوڬ تيدق سڤاتوتڽ دهميڤيت دڠن ايسوّ ٢خ َال ّفيَه يڠ
ممببنكن; سدڠكن ايسو ٢ترس بوت تهل برجاي دروڠاكيكن دڠن بيجقسان اوليه
علامء تردهولو .جك ڤراكرا ٢خالفيه تروس برالروتن ،دخواطريي اكن ترججس
تومڤوان اومت اسالم اونتوق مناڠين ڤلباڬاي ايسو يڠ لبيه برس سڤريت كڤميڤينن،
كنڬاراءن ،كمانن ،ڬجاال سوس يال ،رسواه ،مكيسكينن ،ڤنديديقن ،ڤمنتڤن
اينس تيتويس لكوارڬ ،ڤموڤوقن نيالي مورين ،مملهيارا عامل سكيرت دان الءين.٢
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،
ماريهل كيت برسام-سام برڬانديڠ ِبهو ممبنرتس اجرن دان فهمن يڠ مڽالهي
عقيدة اهيل س نه وامجلاعه دڠن تيدق منس يا-س ياكن ماس مڽيبوقكن ديري ڤد
ڤراكرا ٢يڠ بوليه منداتڠكن مرضة ااتو يڠ برمكوڠكينن مڠعاقبتكن اومت برسليس يه
فهم هيڠڬ منججسكن ڤرڤادوان.
ﲱﲳ ﲴﲵﲶﲷﲸﲹ
ﭐﱡﭐ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲲ

ﲺﲻﱠ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ ﭐ(سورة النعام اايت )116

برمقصود :دان جك اڠاكو منورويت كباڽقن اورڠ يڠ اد دموك بويم ،نسچاي
مريك اكن مڽس تكن اڠاكو دري جالن هللا; تيدقهل اڤ يڠ مريك ايكويت ايت
مالءينكن سڠاكءن سامت-مات ،دان مريك ايت تيدق الءين هاڽاهل بردوس تا.
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منرب مڽرو مسلمني كڤد ڤريڠنت ٢بريكوت:
ڤراتم :ڤڬڠن اهيل س نه وامجلاعه اداهل ساتو-ساتوڽ عقيدة دان ڤڬڠن يڠ ديقيين
رسات دجامني سالمت درڤد عذاب اڤ نراك اوليه رسول هللا ﷺ.
كدوا :اومة واجب برڬانديڠ ِبهو ممستيكن ڤڬڠن اهيل س نه وامجلاعه تروس
دحيايت دان دمعلكن ،دان سام ٢ممبنرتس دڠن مالڤوركن كڤد ڤهيق بركواس
مان ٢اجرن يڠ برتنتڠن دڠڽن.
كتيڬ :ڤركوكوهكن علمو اڬام دڠن ممڤالجريڽ دري أڬاماون يڠ برالكيقن رسات
مميلييك تَ ْو ّلياه مڠاجر درڤد ڤهيق بركواس.
هللا ّ ْل َولَ ُ ُْك ِّبلْ ُق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّْي َون َف َع ّ ْين َوا َاي ُ ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال َاي ّت َو ّال ْك ّر الْ َح ّك ْ ّْي
َِب َركَ ُ
هللا
الس ّم ْي ُع ِالْ َع ّل ْ ُْيَ .أقُ ْو ُل قَ ْو ّ ْل َ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 ْ َني َوالْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
الْ َع ّظ ْ َْي ّ ْل َولَ ُ ُْك َو ّل َسائّ ّر الْ ُم ْس ّل ّم ْ َني َ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

الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلْ َ 5محدً ا يُ َو ّ ْ
َشيْ َك َهلُ،
هللا َو ْحدَ ُه َال َ ّ
اِف ّن َع َم ُه َو ُي َاك ّ ُِف َم ّزيدَ هَ .أ ْشهَدُ َأن ل ا َ َهل ا َال ُ
َو َأ ْشهَدُ َأ َن َس يّدَ نَ ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُهلُ .اللَهُ َم َص ّل َو َس ِّ ْل عَِ َل َس ّي ّدنَ ُم َح َمدَ 6وعَ َل أ ّهلّ
ْصا ّب ّه َأ ْ َمج ّع ْ َنيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
َو َأ ْ َ
الصا ّد ّق ْ َني.
هللا! ّات َ ُق ْوا َ
هللاَ 7و ُك ْون ُْوا َم َع َ
مسلمني يڠ درمحيت هللا،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اڬر تتڤ برڤڬڠ كڤد عقيدة اسالميه برترسكن اهيل س نه
وامجلاعه ،يڠ منجادي وارينث رسول هللا ﷺ ،ڤارا ْصابة دان اتبعني .جاڬاهل هوبوڠن دڠن
هللاlدان سسام ماءنيس .معموركن رومه ٢هللا دڠن اس تقامه مڠرجاكن عباده،
ترأواتم صالة فرض برجامعه .ڤرِبڽقكن صلوات كتس جوجنوڠن برس نيب محمد ﷺ.
5

Memuji Allah
Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
7 Pesan Taqwa
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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 ْ َْ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 َ ََك َِب َر ْك َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َْي َوعَ َل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َْي ّ ِْف الْ َعالَ ّم ْ َني ان ََك َ ّمح ْيد
ِ
ِ
ِ
َم ّج ْيد.
اتَ 9والْ ُم ْؤ ّم ّن َني َوالْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
َاللَهُ َم ا ْغ ّف ْر ّللْ ُم ْس ّل ّم َني َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
ات َو َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْْنّ ّ ْم َو َأ ّل ْف ب َ ْ َني
ول ّ
قُلُوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ِّف قُلُ ّوهبّ ُم ْاالمي َ َان َوالْ ّح ْْكَ َة َوثَ ّب ْ ُهت ْم عَ َل ّم َ َّّل َر ُس ّ
هللا ﷺ.
َربَنَا َال ُت ّز ْغ قُلُوبَنَا ب َ ْعدَ ا ْذ هَدَ يْتَنَا َوه َْب لَنَا ّم ْن َ ُدلن َْك َر ْ َمح ًة ان ََك َأن َْت الْ َوهَاب.
ِ
ِ
اي هللا! اي َر َب الْ َعال َ ّمني! ،جاڠنهل اڠاكو ڤاليڠكن هايت اكيم س تهل اكيم دبريكن هدايه
اڬام اسالم .تتڤكنهل عقيدة دان اڬام اكيم ،اخريي حياة اكيم دامل كداءن اسالم دان
اميان.
اي َمنَان ،اي َر َزاق ،بركتيهل مهبا مو يڠ ملقسانكن تونتوتن زاكة ،وقف دان صدقه.
كورنياءي رزيق يڠ برليڤت ڬندا كڤد مريك ،رسات سوچيكنهل هرات دان جيوا مريك;
جاءويه ڬولوڠن فُقَ َراء دان َم َسا ّكني درڤد ككفورن دان كفقرين يڠ برڤنجڠن.
اي َذا الْ َج َال ّل َواال ْك َرا ّم ،جاديكنهل اكيم انتارا مهبامو يڠ مملهيارا أمانه .قواتكن اميان اكيم
اڬر منجاءويه ڤربواتن خيانت سڤريت ساهل 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.
َاي َ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 الڬ براين منڬقكن كبرنن دان ملقسانكن كعاديلن برلندسكن حكوم.
Ayat Al-Quran
Doa untuk kaum muslimin
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اي َم ّال ،اي هَا ّدي ،كورنياكنهل توفيق دان هدايه مو ترهادڤ راج اكيم ،دول يڠ هما
موليا ڤدوك رسي سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز ادلين شاه ابن
املرحوم سلطان أزلن حمب ادلين شاه املغفور-هل دان راج ڤرماءيسوري ڤرياق دار
الرضوان توانكو زارا سالْي رسات قرابة دراج دان سلوروه رعيت جالت.
ﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ

فَ َيا ّع َبا َد ّ
هللا،

ﭐﱡ ﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ

هللا 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 ّ
هللا ي َ ْع َ ُل َما ت َْصنَ ُع ْو َن.
هللا َأ ْك َ ُربَ ،و ُ
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