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

"ڤڠاجرن درڤد ڤريستيوا ارساء معراج

"

12 Mac 2021 / 28 Rejab 1442

الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِل 1ال َقائّل:
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ
ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

(Surah Al-Isra’ ayat 1)2

َشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُ ُل.
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الل َ ُه َم َص ّل َو َس ْل عَل َ ّيد ُم َح َمد َوعَل أل َوأْصا ّبه و تَا ّبع َي هُم ِب ْ َسان ال ي َ ْو ّم
ّ َ َِ ْ َ ْ ِ
ُ
للاُ 4أ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا ََّي َي ّب َت ْق َوى للا فقد ف َاز ال ُمتَق ْو َن.
ال.ني َ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد للا! ات َ ُق ْوا َ
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
ماريهل كيت سام ۲تيڠكتك كتقواءن كڤد للا ،دڠ ملقسانك سݢاّل ڤرينهتڽ،
دان منجاءويه سݢاّل ّلرڠڽن .موده-موده هيدوڤ كيت دبركيت للا ،ددنيا دان
دأخرية .منرب ڤد هاري ا.ني اك ممبيچاراك خطبه براتجوق" :ڤڠاجرن درڤد ڤريستيوا
ارساء معراج".
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
ڤريستيوا ارساء دان معراج ادال معجزة يڠ دأنوݢرهك للا كڤد نيب محمدﷺ.
ڤد مامل ترس بوت دڤرلهيتك كڤد نيبﷺ بوقيت ككواساءن للا .ڤريستيوا يڠ ِبڽق ڤڠاجرن
دان اعتبار ا.ني درامقك دامل اَّيت ڤراتم سورة اّلرساء .فرمان للا:
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Memuji Allah
Ayat Al-Quran
3 Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
4 Pesan Taqwa
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ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ
ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

مقصودڽ :هما سوچي للا ،يڠ تهل ممڤرجالنك مهباڽ ڤد سواتو مامل دري مسجد احلرام
مكسجد القىص يڠ تهل اكيم بركيت سلكيليڠڽ اݢر اكيم ممڤرلهيتك كڤدڽ س هباݢي درڤد
تندا( ۲ككواساءن) اكيم ،سسوڠݢوهڽ دي هما مندڠر ّلݢي هما ملهيت.
ماناكّل ڤريستيوا معراج ڤوّل تهل دقيصهك اوليه للا دامل سورة النجم انتاراڽ اَّيت
 13دان :14
ﱽﱾ ﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅ

مقصودڽ :دان ديم سسوڠݢوهڽ! (نيب محمد) تهل ملهيت (مالئكة جربيل دامل بنتوق
روڤاڽ يڠ اصل) ساكيل ّلݢي .دسييس ّس ْد َر ُة الْ ُم ْنهتَ َى (يعين ّلڠيت ترتيڠݢي).
س يدڠ مجعة يڠ دبراكيت للا،
انتارا حمكه للا ممڤرجالنك نيبﷺ ماللوءي ڤريستيوا ا.ني  ،س باݢاي كتنڠ
جيوا س تهل بݢيندا مڠاملي ڤلباݢاي هالڠ دان رينتڠ دامل ڤرجواڠ دعوه ترماسوق
كهيلڠ دوا اورڠ ترسايڠَّ ،يءيت ايسرتي دان ِبڤ ساودارا بݢيندا.
للا جوݢ منوجنوقك كبرسنڽ دمسڤيڠ مڠواتك اكميان دان كيقينن نيبﷺ
ترهادڤ سݢاّل جنجي مكنڠ اسالم .ڤريستيوا ا.ني جوݢ منوجنوقك كدودوق
ترتيڠݢي بݢينداﷺ اڤابيال دمعراجك سهيڠݢ برمتو للا س باݢاي ڤڠحرمنت دمسڤيڠ
اونتوق مرنميا ڤرينته يڠ اݢوڠ.
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س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
انتارا ڤريستيوا ڤنتيڠ يڠ برّلكو دامل ڤريستيوا معراج اَّيل ڤرينته صالة سچارا
خصوص .قيصه ا.ني دچريتاك دامل س بواه حديث ْصيح ،يڠ دروايتك اوليه س يدن
انس ب ماكل .ڤد موّلڽ ،بڬيندا دواجبك اونتوق صالة  50اكيل سهاري ساممل.
نمون اڤابيال بڬيندا برمتو نيب موىس عليه السالم ،بڬيندا دنصيحتك اڬر مموهون
كڤد للا اونتوق دكورڠك ڤرينته صالة ايت سهيڠڬال اخريڽ برِبيق  5اكيل صالة
سهاري ساممل .والاوڤون بڬيتو ،نيب موىس تروس منصيحيت بڬينداﷺ سوڤاَّي مينتا
دكورڠك ّلڬي ،دڠ براكت:
ُك ي َ ْومَ ،وا ّّن قَ ْد َج َربْ ُت النَ َاس قَ ْب َ َ
ا َن ُأ َمتَ َك َّل ت َ ْس َت ّطي ُع َ َْخ َس َصل َ َوات ُ َ
لَ ،وعَال َ ْج ُت
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رسا يل أشد ال ُم َعال َجة ،ف ْارج ْع ال َربّك ف ْاسأل ا َ يف ل َ تك .قالَ :سألت َر ّّب
ب َ ّين ا ْ َ
َ ّ َ َ ُ ِّ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
س
ح
ت
ُ
نَ
ُ
ضَ
م
م
ُ
ي
َح ََّت ا ْ َ ْ َيْت َولك ْ أ ْرَض َوأ َس ُل .قال :فل َما َج َاو ْزت دَى ُ نَاد ،أ ْ يْت ف ّريضَ ّيت
(رواه البخاري )3887
َو َخفَ ْف ُت َع ْ ّع َبا ّدي.
مقصودڽ :نيب موىس براكت :سسوڠڬوهڽ اوممتو تيدق اك ممڤو اونتوق مالكوك 5
اكيل صالة ستياڤ هاري .اكو تهل منچوِبڽ ڤد اورڠ س بلوم اكمو دان اكو تهل چوِب
برسوڠڬوه-سوڠڬوه اونتوق مالكوكڽن ڤد بين ارسائيل .مكبايل ل كڤد للا دان مينتا ل
كريڠنن درڤدڽ اونتوق اوممتو .نيبﷺ برس بدا  :اكو تهل ممينتا سهيڠڬ اكو منجادي مالو
اونتوق ممينتا ّلڬي اك تتاڤي اكو رضا دان اكو بررسه .اڤابيال اكو برّللو اد سوارا يڠ
مڽرو " :اكو تهل منجالنك كواجيڤ كو دان اكو تهل كورڠك ببنن مهبا كو".
رواية امام البخاري ()3887
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س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
دأنتارا ميس يج ڤڠاجرن يڠ بوليه كيت رنوڠي درڤد ڤريستيوا ارساء دان معراج:
ڤراتم :رس تو ايبو ِبڤ ساڠت ڤنتيڠ اڬر هيدوڤ كيت دبركيت دان درضاءي للا.
حال ا.ني داڤت كيت ڤالجري مرنويس ڤريستيوا معراج نيبﷺ .دّلڠيت ڤراتم ،بڬيندا
برمتو نيب ادم عليه السالم س باڬاي ِبڤ سلوروه اومت ماءنيس .ا.ني ممربي ڤڠاجرن
كڤد كيت ،اڤابيال برمسافر جاءوه ااتو مرنميا ساتو توڬس يڠ برس ،ڤرلول ترلبيه دهولو
ممنوءي ايبو ِبڤ ااتو اهيل لكوارڬ يڠ توا اونتوق مموهون دعاء دان رس تو مريك،
اڬر كيت داڤت ملقسانك توڬس ترس بوت دڠ ِبءيق دان سالمت.
كدوا :ڤنتيڠڽ مالكوك روجوع دان ڤرونديڠ  ،مندڠر نصيحت اورڠ ۲لبيه توا دان
لبيه ڤڠامل اڤابيال مرنميا سسواتو توڬس سڤريت يڠ دّلكوك اوليه رسولﷺ دامل ڤرمتوان
دڠ نيب موىس برڤندوك حديث يڠ دڤتيق اتدي .ڤرمتوان مليبتك دوا رسول ا.ني
منديديق كيت تنتڠ كڤنتيڠ مڠواساءي س ين ڤرونديڠ ).(art of negotiation
كتيڬ :اڤابيال مرنميا سسواتو توڬس برت جاڠ ڬوڤوه ملقسانك  ،تيبڠك دان
فيكريك  ،داڤتك نصيحت دان ڤندڠ سوڤاَّي تيدق ممببنك ڤڠيكوت عاقبة دري
كڤوتوس ڤميڤي يڠ دبوات سچارا تربورو-بورو .س بدا نيبﷺ:
ا َلنَ ُة ّم َ للاَ ،والْ َع ّج َ ُل ّم َ َ
الش ْي َطان
مقصودڽ :كتنڠ ايت درڤد للا ،دان تربورو-بورو ايت درڤد ش يطان
)رواية امام الرتمذي(2012 ،
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كمڤت :صرب ادال ساتو صفة يڠ ساڠت دتونتوت .كصربن رسول للاﷺ برأولڠ اليق،
موهون دكورڠك بيلڠ صالة ،هيڠڬ للا مڠورڠك بيلڠ صالة سهاري ساممل
درڤد  50اكيل كڤد  5اكيل .ڤڠاجرنڽ ادال صفة صرب دتونتوت اونتوق منچاڤاي
سسواتو يڠ دحاجيت .فرمان للا دامل سورة البقرة اَّيت :153
ﳃﳅﳆ ﳇﳈ ﳉ
ﳄ
ﲾﲿ ﳀﳁﳂ

مقصودڽ :واهاي ساكلي اورڠ ۲يڠ براميان! مينتا ل ڤرتولوڠ (اونتوق مڠهادڤي سوسه
ڤايه دامل مڽمڤورنك سسواتو ڤرينته توه ) دڠ برصرب دان دڠ (مڠرجاك ) صالة; كران
سسوڠڬوهڽ للا برسام (منولوڠ) اورڠ ۲يڠ صرب.
لكمي :اوجي للا ملتقك ڤرينته برتَّ ،يءيت صالة  50اكيل صالة سهاري ساممل دان
دڠ رمحة للا )َّيءيت كعاديل دان احسانڽ) كران ماهو ممربي ميس يج كڤد ماءنيس
سوڤاَّي مرايو ،مموهون دان برونديڠ بيال مرنميا ڤرينته يڠ برت اونتوق بوليه دريڠنك  .جوڬ
ميس يج كڤد ڤهيق اتس اڬر برصفة عاديل دان احسان كتيك مڠلوارك سسواتو ڤرينته،
جك منجادي ترّللو برت اونتوق دڤيكول ،ڤرلو دڤرتيبڠك مسوّل ،دان دّلكوك اوبه
سواي .فرمان للا دامل سورة ال َت َغابُ ْ اَّيت :16
ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ...

مقصودڽ :اوليه ايت برتقوى ل اكمو كڤد للا سداَّي اوڤاي ( )upayaاكمو; ...
كمن :جاڠ برصفة اوڤورتونيس)( (opportunisمڠمبيل كسمڤنت) ترهادڤ سسواتو
كباءيق  ،كران س تهل دكورڠك درڤد  50اكيل صالة كڤد  5اكيل صالة سهاري ساممل،
رسولﷺ برهنيت دسيتو ،كران صفة مالو يڠ مڠهيايس ڤريبادي رسول للاﷺ ،س باڬاميان
يڠ دقيصهك ددامل حديث بركناءن نيبﷺ مرنميا ڤرينته صالة ،والاوڤون ماس يه
دنصيحتك اوليه نيب موىس اونتوق ممينتا للا دكورڠك ّلڬي.
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كتوجوه :تيدق اد ڤراكرا يڠ مس تحيل اونتوق دچاڤاي جك ماءنيس براّن برفيكري دلوار
كوتق .دمسڤيڠ ايت ،ماءنيس هندقهل س نتياس بررسه د.نيري دان يقي دڠ كهندق للا
كڤد مهباڽ س باڬاميان فرمان للا دامل سورة يس اَّيت :82
ﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃ

مقصودڽ :سسوڠڬوهڽ كداءن ككواساءنڽ اڤابيال اي مڠهنديق اداڽ سسواتو ،هاڽال
اي برفرمان كڤد (حقيقة) بندا ايت":جاديهل اڠاكو!" .مك اي تروس منجادي.
للا ّ ْيل َولَ ُ ُْك ِّبلْ ُق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّمي َون َف َع ّ ْين َوا ََّي ُ ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َ ْال ََّي ّت َو ّال ْك ّر الْ َح ّك ْ ّمي َوتَ َقبَ َل
َِب َركَ ُ
للا الْ َع ّظ ْ َمي ّ ْيل َولَ ُ ُْك
الس ّم ْي ُع الْ َع ّل ْ ُميَ .أقُِ ْ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 ْ ُمي.
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 .الل َ ُه َم َ ِص ّل ِ َو َس ّ ْل َو َِب ّركْ عَ َل َس ّي ّدنَ ُم َح َمدَ 6وعَلَ
ْصا ّب ّه َأ ْ َمج ّع ْ َيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
أ ّ ّل َو َأ ْ َ
الصا ّد ّق ْ َي.
للا! ّات َ ُق ْوا َ
للاَ 7و ُك ْون ُْوا َم َع َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اݢر تتڤ برڤڬڠ كڤد عقيدة اسالمية برترسك اهيل الس نة
وامجلاعة ،يڠ منجادي وارينث رسول للاﷺْ ،صابت دان اتبعي ،هيڠڬ كهاري ا.ني .
جاڬال هوبوڠ دڠ للا دان سسام ماءنيس .معموركنهل رومه ٢للا دڠ اس تقامه
مڠرجاك عبادة ،ترأواتماڽ صالة فرض برجامعه.
5

Memuji Allah
Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
7 Pesan Taqwa
6
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ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
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ْص ّب ّه َو َس ّ ْل .اللَهُ َم ا ْغ ّف ْر ّللْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
اللَهُ َم َص ّل عَ َل ُم َح َمد َوعَ َل أ ّ ّل َو َ ْ
ات َوالْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي
والْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
اتَ ،9و َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْْنّ ّ ْم َو َأ ّل ْف ب َ ْ َي ُقلُ ْوِبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ِْف ُقلُ ْوِبّ ّ ُم ْاّليْ َم َان َوالْ ّح ْمكَ َةَ ،وثَ ّب ْهتُ ْم
ِْ
ْ
ُص اّلسالم َوال ُم ْس ّل ّم ْ َي ّ ِْف
عَ َل ّم َ ّل َر ُس ْو ّل للاﷺ .اللَهُ َم َأ ّع َز ْاّلسالم َوالْ ُم ْس ّل ّم ْ َي .اللَهُ َم ان ْ ُ ّ
وصا َۏ ُ.نير ْوس
ُك َم َاكن َو ّ ِْف ُ ّ
فَلَ ْس ّطي ،وِف ُ ّ
ُك َز َمان .اللَهُ َم ادفَ ْع عَنا ال َب َالءَ ،و َالو َِبء ،خ ُُص ً
ال ُك ُورونَ َ ،والغ ََالءَ ،وا ّمل َح َ ،وال ّف َنتَ ،ما َظه ََر ّم ْْنَا َو َما ب َ َط َ َ ،ع ب َ ّّٰلنَ ه ََذا خ ََاصةَ ،و َع َسائّ ّر
بُ ْ َٰلان عَا َمة.
َّي للا ،بركتيهل مهبا ٢مو يڠ ملقسانك تونتوت زاكة دان مڠهولورك وقف ،كورنياءي مريك
رزيق يڠ برليڤت ڬندا ،رسات سوچيكنهل هرات دان جيوا مريك .جاءوهكنهل ڬولوڠ فقراء دان
مساكي درڤد ككفورن ،رسات ليندوڠيهل مريك درڤد كفقرين يڠ برڤنجڠ .
َّي للا ،بريهل اكيم كباءيق رسات كربكنت ددنيا دان دأخرية .ڤلهيارال اكيم درڤد س يقسا دان
عذاب اڤي نراك.
َّي للا ،کورنياکنهل توفيق دان هداهيمو كتس راج اكيم ،دويل يڠ هما موليا ڤدوک رسي
سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان نزر.ني معز ال.ني شاه اب املرحوم سلطان أزل حمب
ال.ني شاه املغفور ل ،دان راج ڤرمايسوري ڤرياق دار الرضوان توانکو زارا سالمي رسات قرابة
دراج دان سلوروه رعيت جالت.
َربَنَا أ ّتنَا ِّف الُّ 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 ،ﱫ ﱬ
ﱷﱹ
ﱸ
ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶ

ﱺ ﱻ ﱼ فَ ْاذ ُك ُر ْوا َ
للا الْ َع ّظ ْ َمي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْك َو ْاش ُك ُر ْو ُه عَ َل ّن َع ّم ّه .نيَ ّزد ُ ُْْك َو ْاسأَلُ ْو ُه ّم ْ
فَضْ ّ ّهل ي ُ ْع ّط ُ ُْك َو َ ّل ْك ُر ّ
للا ي َ ْع َ ُل َما ت َْصنَ ُع ْو َن.
للا َأ ْك َ ُربَ ،و ُ
Ayat Al-Quran
Doa untuk Kaum Muslimin
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