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

"ڤرس ياڤن مڽمبوت هاري مكنڠن

"

7 Mei 2021 / 25 Ramadan 1442

للا،
الِلَ .أ ْشهَدُ َأ ْن ََل ا َ ََل ا ََل ُ
الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلّ َ 1اَّل ْي َهدَ اَنَ ّله ََذا َو َما ُكنَا ّلَنَ ْ َت ّد َي ل َ ْو ََل َأ ْن َهدَ اَنَ َ ُ
ِ ِ
َشيْ َك َ َُلَ .و َأ ْشهَدُ َأ َن ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو َُلُ .ال ّٰل ِهُ َم َص ّ ِل َو َس ّ ِ ّْل َو ََب ّركْ عَ ََل
َو ْحدَ ُه ََل َ ّ
َس ّ ِي ّدَنَ ُم َح َمدَ 2وعَ ََل أ ّ َّل َو َ ْ
ونُ ،أ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا ََّي َي
َص ّب ّه َأ ْ َْج ّع ْيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا أُّيه َا الْ ُم ْس ّل ُم َ
ّب َت ْق َوى ّ
للا تَ َع َاَلَ :أ ُعو ُذ َّب ّهلل ّم َن َ
الش ْي َط ّان ِالر ّج ْ ِي:
للاَ 3و َطا َع ّت ّه ل َ َعل َ ُ ُْك تُ ْف ّل ُح ْو َن .قَال ُ
ﱁﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ

(سورة العرص اَّيت )1-3
ﱏﱐﱑ
مقصودڽ :ديم ماس .سسوڠڬوهڽ ماءنيس ايت دامل كروڬي .كچوايل اورڠ ۲يڠ براميان
دان برمعل صاحل ،دان ساليڠ برڤسن دڠن كبرنن ،دان ساليڠ برڤسن دڠن كصربن.
(سورة العرص اَّيت )1-3
س يدڠ ْجعة يڠ درمحيت للا،
ماريهل كيت سام ۲تيڠكتكن كتقواءن كحرضة للا دڠن منطاعيت سڬاَل ڤرينهتڽ
دان منجاءويه سڬاَل َلرڠڽن .هاري اين مروڤاكن ْجعة ترأخري بولن رمضان اتهون
اين .دڤوهونكن مسوڬ للا مرنميا سڬاَل معل كباءيقن يڠ تهل كيت َلكوكن .منرب ڤد
هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة براتجوق "ڤرس ياڤن مڽمبوت هاري مكنڠن".
4

1

Memuji Allah
Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
3 Pesan Taqwa
4 Ayat Al-Quran
2

1

”Khutbah Jumaat 7 Mei 2021: “PERSIAPAN MENYAMBUT HARI KEMENANGAN
][Jabatan Agama Islam Perak

س يدڠ ْجعة يڠ دمولياكن للا،
كيت سدڠ براد دهوجوڠ حمراب رمضان اونتوق ملڠكه كرسميب شوال .مسوڬ
كيت دأنوڬرهكن كباءيقن رمضان يڠ كيين برأنسور ڤرڬي ،رسات مكنڠن شوال يڠ حقيقي،
حاصيل تقوى دان جماهده يڠ سوده كيت َللوءي برسام.
ڤد هاري ۲ترأخري رمضان اين ،سواجرڽ كيت برشكور كران دكورنياكن اوس يا
دان كصيحنت برأوڤاي مالكوكن عباده ڤواسا يڠ توروت دلڠكڤي دڠن عباده ۲يڠ ساڠت
دتونتوت اونتوق دَلكوكن سڤنجڠ رمضان ،برصالة جامعه ،برصالة تراوحي ،برتداروس،
برّق َيا ُم ال ِل ْيل دان مليڤت ڬندا صدقه .چونتوهيهل س نة ( )sunnahجوجنوڠن برس نيب
محمدﷺ اڤابيال مماسويق سڤولوه هاري ترأخري رمضان .انتارا س نة رسول للاﷺ ڤد
هوجوڠ رمضان اَّيَل معلن براعتاكف دان ممبورو ل َ ْي َ ُ
ل الْ َق ْدر يڠ لبيه َبءيق درڤد 1000
بولن .س يدتنا عاءيشة ريض للا عَنا مروايتكن هباوا:
النبﷺ كان ي عت ِكف الع ْشر األو ِ
َّ
حّت ت وفَّاه َّ
اّلل ع َّز وج َّل
اخر ِمن رمضانَّ ،
أن َّ
ْ

مقصودڽ :سسوڠڬوهڽ نيبﷺ براعتاكف ڤد سڤولوه هاري ترأخري بولن رمضان
(رواية مسّل )1172
سهيڠڬاَل بڬيندا وفاة دان مكبايل برمتو للا َع َز َو َج َل ...
برأخريڽ رمضان ،بوكن برمعنا ترهنيت ڤوَل سڬاَل معلن عباده .دس باليقڽ كيت هندقهل
برعزم اونتوق تروس منيڠكتكن عباده مسكيڤون رمضان سوده برَللو .س بدا نيبﷺ:
للا ما داوم عليه ص ِ
أحب العم ِل إىل ِ
احبه ،وإ ْن ق َّل

مقصودڽ :س باءيقَ-بءيق معلن يڠ دسواكءي للا اَّيَل اڤ يڠ دَلكوكن سچارا برتروسن
)رواية مسّل (782
دان اس تقامة ،والاوڤون سديكيت.
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موده-مودهن كيت ترڬولوڠ دامل اكلڠن مهبا للا يڠ تتڤ اس تقامة برعباده مسڤاي داتڠڽ
أجل ،سالرس دڠن فرمانڽ دامل سورة ا ّل ْجر اَّيت :99
ﱲﱳﱴﱵﱶﱷ

مقصودڽ :دان مسهبهل توهن مو مسڤاي داتڠ كڤد مو اليقي (يعين أجل)“.
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
هاري راي عيدالفطري دجڠاككن جاتوه ڤد هاري مخيس  13يم .هاري راي
عيدالفطري اَّيَل هاري مكنڠن ممبرسكن للا .هاري راي اَّيَل هاري مكنڠن كران
برجاي ملڤيس تربية رمضان دان منجولڠ ڤياَل تقوى .تقوى مروڤاكن متالمت أخري
عباده برڤواسا .للا منجلسكن برباڤ چريي اورڠ برتقوى مرنويس اَّيت 134
سورة ال معران:
ﱗﱙﱚ
ﱘ
ﱎﱏ ﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖ
ﱛﱜ

مقصودڽ( :اورڠ يڠ برتقوى ايت اَّيَل) اورڠ ۲يڠ منفقهكن هراتڽ ڤد ساعت س نڠ
دان سوسه ،دان اورڠ ۲يڠ مناهن أمارهڽ دان ممعافكن كسالهن اورڠ .للا مڽواكءي
اورڠ ۲بربوات كباجيكن.
اَّيت اين مماڤركن تيڬ صفة اورڠ برتقوى .ڤراتم ،سوك برصدقه َبءيق كتيك
س نڠ ااتوڤون سوسه; كدوا ،ممڤو مناهن أماره; دان كتيڬ ،ممعافكن كسالهن اورڠ
َلءين .انسان برتقوى مميلييك جيوا يڠ برس ميڤايت سسام انسان ،مميلييك داي ممهمي
اميويس سسام انسان ،رسات ريال برقرَبن اونتوق انسان َلءين ،برسدَّي ممربي تيدق
هاڽ كڤد اورڠ يڠ دكنيل ااتو دچينتاءي ،تتاڤي برسدَّي ممربي كڤد اورڠ يڠ ممرلوكن.
3
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دامل هوبوڠن رمضان دان عيدالفطري ،صفة تقوى برصدقه اين ترلهيت ماللوءي َشيعة
منوَنيكن زاكة فطره ،يڠ منوجنوقكن س يكڤ مڠمبيل ڤدويل ترهادڤ ڬولوڠن يڠ مله
َلڬي ممرلوكن .عباده ڤواسا منجادي مسڤورَن دڠن منوَنيكن زاكة فطره.
انسان برتقوى جوڬ برصفة ممعافكن كسالهن انسان َلءين .سڤنجڠ رمضان ،اومت
اسالم ساڠت دأجنوركن مموهون أمڤون كڤد للا دڠن ممباچ دعاء:
اللَّه َّم إِنَّك عف ٌّو ُِتب اْلع ْفو فا ْعف ع ِّن

مقصودڽَّ :ي للا ،سسوڠڬوهڽ اڠاكو هما ڤڠمڤون ،يڠ سوك كڤد كمڤونن ،مك
امڤونيهل داكو“.
ڤراكاتءن امڤون دأولڠ تيڬ اكيل دامل دعاء ترس بوت ،منوجنوقكن هباوا ماءنيس
ساڠت مندمباكن كمڤونن درڤد للا .مموهون امڤون ممبوقتيكن كرندهن ديري
سأورڠ مهبا يڠ َبڽق مالكوكن كسالهن دان كخالفن .دعاء اين توروت منديديق كيت
اونتوق توروت مڠعملكن س يكڤ ڤمعاف.
امتهل بيجقسان ڤارا علامء داتنه اير كيت ،يڠ ممڤركنلكن بوداَّي برصل الرحي دان
ساليڠ ممعافكن مسڤنا مسبوتن هاري راي .س تهل كيت مموهون امڤون درڤد للا ،كيت
ڤوَل دأجنوركن مڠعملكن صفة ممعافكن.
س يدڠ ْجعة يڠ درمحيت للا،
مڠأخريي خطبة ڤراتم اين ،ماريهل كيت ممنجتكن شكور ،كران للا ممربيكن
كسمڤنت كڤد كيت اونتوق ممنڤويه هاري ۲ترأخري رمضان .مسوڬ كيت دبري كقواتن
اونتوق ممنفعتكڽن س باءيق موڠكي دان مڠيسڽي دڠن ڤلباڬاي معلن يڠ مڠوكوهكن
كطاعنت كيت كڤد الهيي.
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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 َوتَ َقبَ َل
ََب َركَ ُ
للا الْ َع ّظ ْ َي ّ ْيل َولَ ُ ُْك
الس ّم ْي ُع الْ َع ّل ْ ُيَ .أ ُقِ ْو ُل قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّف ُر َ
ّم ّ ِ ْين َو ّمنْ ُ ُْك ّت َال َوتَ ُه ِان َ ُه ه َُو َ
ات َوالْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي َوالْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
َ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

َالْ َح ْمدُ ّهللَ 5و َك َفىَ ،و ُأ َص ّ ِ ْيل َو ُأ َس ّ ِ ُّل عَ ََل َس ّ ِي ّدَنَ ُم َح َمد الْ ُم ْص َط َفىَ ،وعَ ََل أ ّ َّل َو َأ ْ َ
َصا ّب ّه َأه ّْل
َشيْ َك َ َُلَ ،و َأ ْشهَدُ أ َن َس ِيّدَ َنَ ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه
للا َو ْحدَ ُه ََل َ ّ
الْ َوفَاَ ،أ ْشهَدُ َأ ْن ََل ّا َ ََل اَلَ ُ
ِ َِ
6
ْ
ّ
ّ
ِ
ّ
ّ
َ
ّ
َ
ّ
َ
ّ
ْ
َ
َ
ت
َ
ثريا أ َما ب َ ْعدُ ،
َو َر ُس ْو َُلُ .الل ُه َم َص ّل عََل َس ّ ِيدَنَ ُم َح َمد َوعََل اَل َوأَصا ّبه َو َس ّْل ْسل ْي ًما ك ً
فَ َيا ّع َبا َد ّ
الصا ّد ّق ْ َي.
للا! ّات َ ُق ْوا َ
للاَ 7و ُك ْون ُْوا َم َع َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
دنيا ماس يه برڬلوت مڠهادڤي وابق ۏيروس كوۏيد .19-نڬارا ماس يه بلوم براد دامل
كداءن سليسا .بيلڠن كيس هبارو تروس منيڠكت .لبيه ممبميبڠكن بيلڠن كيس منيڠكت
دڠن اڠك يڠ برس .هوسڤيتل مڠهادڤي كداءن سامكي سسق اونتوق مڽدَّيكن اكتيل،
ڤرألنت دان اككيتاڠن دامل مڠهادڤي ڬلومبڠ كدوا جاڠكينت يڠ سامكي ڬانس مربق.
اككيتاڠن َبريسن هادڤن ،ترأواتماڽ ڤارا دوكتور ،جوروراوت دان اككيتاڠن ڤمبنتو د
هوسڤيتل مڠهادڤي تكنن دان لكتهين يڠ تيدق داڤت كيت َبيڠكن ،برقرَبن ماس دان
تناڬ ،رسات مڠهادڤي ريس يكو تيڠڬي جاڠكينت .اد دأنتارا مريك يڠ ترڤقسا مميسهكن
ديري دڠن اهيل لكوارڬ س نديري اڤابيال مسڤاي ك رومه اونتوق مڠيلقكن جاڠكينت.
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اوليه ايت ،عيدالفطري هندقهل دمسبوت دڠن نورما هبارو دڠن مماتويه ڤراتورن ۲يڠ
دتتڤكن اوليه كراجاءن .منرب منصيحتكن:
ڤراتم :كيت برشكور كحرضة الهيي كران ڤد رمضان اتهون اين كيت مكبايل برڤلواڠ
مڠعامرهكن مسجد دان سوراو.
كدوا :كيت بردعاء كحرضة الهيي اڬر ڤد  1شوال ننيت ،كيت جوڬ برڤلواڠ مالكوكن
صالة س نة عيدالفطري دسوراو دان دمسجد .اونتوق مڠيلقكن كسسقن دان منجامي
جارق فزييلك دڤاتويه ،منرب مڠڬالقكن اڬر متڤت صالة س نة عيدالفطري دڤرَبڽقكن،
ترماسوق مڠڬوَنكن ديوان ۲اورڠ راماي دان ديوان ۲دَبڠونن سكوَل ااتو ڤجابت
مڠيكوت كسسواين.
كتيڬ :ممينميومكن ( )meminimumkanڤربواتن كوجنوڠي مڠوجنوڠي انتارا رومه،
دَبتيس كڤد اهيل ۲لكوارڬ تردكت سهاج.
كمڤت :برتكبري دان برحتميد درومه ماس يڠ ۲سسام اهيل لكوارڬ تنڤا ڤرلو بركوجنوڠ
دري رومه ك رومه.
لكي :بروسڤادا ،ايڠتكن سسام اهيل لكوارڬ ،سانق ساودارا دان جرين تتڠڬ،
ايلقكن بركوجنوڠ كمتڤت اورڠ راماي ،س نتياس منجاڬ كربس هين ،مندفرت ديري دان
متڤيل كهادڤن اونتوق مرنميا ۏكسي ،دمسڤيڠ بردعاء كڤد للا اڬر دكورنياكن
كسجهرتاءن ،كمانن دان كسالمنت درڤد اچنمن وابق كوۏيد.19-
منرب مڽرو ڤارا جامعه اڬر كوكوه برڤڬڠ كڤد عقيدة اسالمية برترسكن اهيل س نة
وامجلاعة ،يڠ منجادي وارينث رسول للاَ ،صابت دان اتبعي ،هيڠڬ كڤد كيت هاري
اين .جاڬاَل هوبوڠن َبءيق كيت دڠن للا دان سسام ماءنيس .معموركنهل رومه۲
للا دڠن اس تقامة مڠرجاكن عباده ،ترأواتماڽ صالة فرض برجامعه.
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منرب جوڬ مڠيڠتكن ڤارا جامعه يڠ بلوم منوَنيكن زاكة فطره ،اڬر سڬرا منوَنيكڽن
جك برمكمڤوان .زاكة فطره اَّيَل ڤلڠكڤ ڤواسا رمضان .جاڠن برتڠڬوه هيڠڬ ك
ساعت اخري هيڠڬ كيت ترلوڤا منوَنيكڽن.
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ

8

اللَهُ َم َص ّ ِل عَ ََل ُم َح َمد َوعَ ََل أ ّل ُم َح َمد ،اللَهُ َم ا ْغ ّف ْر ّللْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
ات َوالْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي
والْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
اتَ ،9و َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْ ّ َّن ْم َو َأ ّل ِ ْف ب َ ْ َي ُقلُ ْوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ِْف ُقلُ ْوهبّ ّ ُم ْاَليْ َم َان
ِ
ْرص
َوالْ ّح ْْكَ َةَ ،وثَ ّب ِ ْهتُ ْم عَ ََل ّم َ ّل َر ُس ْو ّل للاﷺ .اللَهُ َم َأ ّع َز ْاَلسالم َوالْ ُم ْس ّل ّم ْ َي .الل َهُ َم ان ُ ّ
ك َم َاكن َو ّ ِْف ُ ّ ِ
ْاَلسالم َوالْ ُم ْس ّل ّم ْ َي ّ ِْف فَلَ ْس ّطي ،وِف ُ ّ ِ
ك َز َمان .اللَهُ َم ادفَ ْع َعنِا ال َب َالء،
وصا َۏ ُير ْوس ال ُك ُوروَنَ َ ،والغ ََالءَ ،وا ّمل َحنَ ،وال ّف َنتَ ،ما َظه ََر ّم َْنَا َو َما ب َ َط َن،
َو َالو ََبء ،خ ُُص ً
َعن ب َ َ َّلَنَ ه ََذا خ ََاصةَ ،و َعن َسائّ ّر بُ ْ ََلان عَا َمة.
َّي للا ،بركتيهل مهبا ٢مو يڠ ملقساَنكن تونتوتن زاكة دان مڠهولوركن وقف ،كورنياءي
مريك رزيق يڠ برليڤت ڬندا ،رسات سوچيكنهل هرات دان جيوا مريك .جاءوهكنهل
ڬولوڠن فُ َق َراء دان َم َسا ّكي درڤد ككفورن ،رسات ليندوڠيهل مريك درڤد كفقرين يڠ
برڤنجڠن.
َّي للا ،بريهل اكيم كباءيقن رسات كربكنت ددنيا دان دأخرية .ڤلهياراَل اكيم درڤد س يقسا
دان عذاب اڤي نراك.
Ayat Al-Quran
Doa Untuk Kaum Muslimin
7

8
9

”Khutbah Jumaat 7 Mei 2021: “PERSIAPAN MENYAMBUT HARI KEMENANGAN
][Jabatan Agama Islam Perak

َّي للا ،کورنياکنهل توفيق دان هداُّيمو كتس راج اكيم ،دويل يڠ هما موليا ڤدوک رسي
سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز ادلين شاه ابن املرحوم سلطان أزلن
حمب ادلين شاه املغفور َل ،دان راج ڤرمايسوري ڤرياق دار الرضوان توانکو زارا سالي
رسات قرابة دراج دان سلوروه رعيت جالت.
َربَنَا أ ّتنَا ِّف ادله نْ َيا َح َس نَ ًة َو ِّف ْال ّخ َر ّة َح َس نَ ًة َو ّقنَا عَ َذ َاب النَ ّار.
فَ َيا ّع َبا َد ّ
للا،

ﱡﱫ 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
ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱠ فَ ْاذ ُك ُر ْوا َ
ّن َع ّم ّه يَ ّزد ُ ُْْكَ ،و ْاسأَلُ ْو ُه ّم ْن فَ ْض ّ ّ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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