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

"مڽمبوت رمضان

"

9 April 2021 / 26 Syaaban 1442

الصا ّل َح ُات َ،و ّب َف ْض ّ ِّل تَ َت َ ََن ُل الْخ ْ ََْي ُات َوالْ َ ََب َك ُتَ ،و ّب َت ْو ّي ْق ّه ّه تَ َت َحهَ ُ
الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلّ َ 1اَّل ْي ّب ّن ْع َم ّت ّه ت ّ َُِّت َ
َشيْ َك َ َُلَ .و َأ ْشهَدُ َأ َن ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه
للاَ ،و ْحدَ ُه ََل َ ّ
الْ َم َه ّاصدُ َوالْغ ََاَي ُتَ .أ ْشهَدُ َأ ْن ََل ا َ ََل ا ََل ُ
َو َر ُس ْو ُ َُل ََل ن ّ ََِب ب َ ْعدَ ُه .ال ّٰل ِهُ َم َص ِ ّ ِل ِ َو َس ّ ِ ّْل َو ََب ّركْ عَ ََل َس ّ ِي ّدَنَ ُم َح َمدَ 2وعَ ََل أ ّ َّل َو َ ْ
َص ّب ّه
َاِض ْو َنُ ،أ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا ََي َي ّب َت ْه َوى ّ
امل ُ َجا ّه ّد ْي َن َ
للاَ 3و َطا َع ّت ّه
الطا ّه ّرْي َنَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،يَ َقا أُّيُّ َا احل ّ ُ
للا تَ َع َاَلَ :أ ُعو ُذ َّب ّهلل ّم َن َ
الش ْي َط ّان ِالر ّج ْ ِي:
ل َ َعل َ ُ ُْك تُ ْف ّل ُح ْو َن .قَال ُ
ﱓﱔﱕﱖ ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ ﱟ
ﱠ
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(سورة البهرة اَيت )183

س يدڠ جامعه يڠ درمحيت للا،
ماريِل كيت منيڠكتكن كتهوأن كڤد للا دڠن ڤنوه كيهقنن دان كخالصن مالكوكن
سڬاَل سوروهڽن ،دان منيڠڬلكن سڬاَل َلرڠڽن .موده-مودهن كيت منجادي انسان
براميان دان برتهوى ،تر ا سالمت ددنيا دان دأخْية .سڤنا كداتڠن بولن رمضان
املبارك ،منَب ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبه بر اجوق" :مڽمبوت رمضان".
قوم مسلمني يڠ درمحيت للا،
امحلد هلل ،كيت برشكور اتس نعمت رزيق يڠ بركت ،نعمت توبوه يڠ صيحت،
دان نعمتَ ۲لءين يڠ دليڤهي الهي يڠ تيدق ترهيتوڠ اوليه ماءنيس .تنڤا كيت سدري،
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سوا نعمت اين ،دليڤهي الهي اونتوق ممبولهيكن كيت داڤت برعباده كڤدڽ .ان شاء
للا ،دڠن رمحة الهي  ،كيت اكن ممنوءي بولن يڠ ڤنوه رمحة ،بولن يڠ ساڠت بركت
دان بولن يڠ دلواسكن ڤقنتو كمڤوننَ ،يءيت بولن رمضان املبارك ،بولن يڠ اومت
اسالم دواجبكن برڤواسا .يرمان للا دامل سورة البهرة اَيت  183يڠ برمهصود:
"واهاي اورڠ ۲يڠ براميان ،دواجبكن اتس كمو برڤواسا س باڬاميان دواجبكن كتس
اورڠ ۲س بلوم كمو ،سوڤاَي كمو برتهوى".
معلن برڤواسا سالءين بوقيت كتهواءن اومة منجوجنوڠ روكون اسالم ،سامكني تربوقيت
ممَبي ڤلباڬاي منفعت كڤد كصيحنت توبوه َبدن ماءنيس ،انتاراڽ ڤڠوروسن برت َبدن،
مناڠين مس ئِل تكنن داره تيڠڬ  ،ڤڠهادمن ،ممبنتو منورونكن قدر ڬوَل دامل داره،
منورونكن كوليسرتول ( )kolesterolتر ا منورونكن مل  ،سالري دڠن حديث درڤد
س يدَن ابو هريرة ريض للا عنه هباوا نِبﷺ ڤرنه برس بدا:
صوموا تَ ِ
ص ُّحوا
ُ ُ

مهصودڽ :برڤواساَل كمو ،نسچاي كمو اكن صيحت( .حديث رواية الطَباين )8312
سام-ساماَل كيت ممنويه رمضان دڠن ممنبه معل عباده ،مربوت يضيةل ،ڤهاَل دان
ڬنجرن يڠ دجنجيكن اوليه للا .انتارا ڤرس ياڤن يڠ بوليه كيت َلكوكن ڤد امبڠ مكوچنولن
رمضان اَيَل:
ڤر امَ :بڽهكن بردعاء اڬر كيت دبريكن اوس يا يڠ صيحت برأوڤاي مڽمڤورَنكن س باڽ
عباده.
كدواَ :بڽهكن براس تغفار ،مموهون كمڤونن الهي اتس سڬاَل دوسا يڠ كيت َلكوكن سام
اد سچارا سدر ا او تنڤا كيت سدري ،سچارا سڠاج ا او تيدق سڠاج ،اڬر هايت دان
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جقوا كيت سَبس يه كين ڤوتيه كتيك ملڠكه ماسوق ك بولن رمضان.
كتيڬ :مڠولڠ كيج ،ممهم دان مڠحيايت حكوم حُك بركءينت ڤلباڬاي عباده يڠ
دأجنوركن اونتوق دلهساَنكن سڤنجڠ رمضان اڬر كوالييت عباده داڤت دتيڠكتكن.
كمڤت :ممستقكن كچرڬسن جسامين دڠن منجاڬ كصيحنت ،مالكوكن رَيضه دان
مڠعملكن ڤامكنن يڠ برخاصيت َلڬ ساميبڠ.
لكي :مڽدَيكن مقندا دان مڠوكوهكن كيهقنن هباوا ڤرينته ڤواسا يڠ مروڤاكن اوجني درڤد
للا ،ان شاء للا داڤت كيت متڤويه دڠن َبءي سالرس دڠن جنج للا يڠ
تركندوڠ دامل سورة البهرة اَيت :286
ﲳ
ﲲ
ﲫﲭﲮﲯﲰﲱ
ﲬ
ﲦﲧ ﲨﲩﲪ

مهصودڽ :للا تيدق ممببنكن سسأورڠ مالءينكن اڤ يڠ ترداي اولهيڽ .اي منداڤت
ڤهاَل كباءيهن يڠ دأوسهاكڽن ،دان اي جوڬ منڠڬوڠ دوسا كجاهنت يڠ دأوسهاكڽن.
س يدڠ جامعه يڠ درمحيت للا،
اومت اسالم جوڬ دنصيحتكن مراچنڠ عباده يڠ ماهو دلهساَنكن سڤنجڠ بولن رمضان
دڠن مڠيبيس ڤركرا ۲برايكوت:
ڤر ام :مڠمبيل اعتبار معلن رسول للاﷺ ،ڤارا َصابت دان اهيل لكوارڬ بڬقندا يڠ
مڠهيدوڤكن رمضان دڠن ممنبه عباده سڤريت برصالة س نة ،ممباچ الهرءان ،برذيكْي،
برجامعه د مسجد دان برّق َقا ُم اللَ ْيل.
كدوا :ممڤرَبڽهكن معلن برصدقه .س يدَن عبدللا بن عباس ريض للا عهنام منچريتاكن
س يكڤ درماون رسول للاﷺ كَل تيباڽ بولن رمضان:
3
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ِ
سول هِ
أج َو َد الن ِ
ني
كا َن َر ُ
هاس ،وكا َن ْ
صلهى هللاُ عليه وسله َم ْ
أج َو ُد ما يَكو ُن يف َرَمضا َن ح َ
اَّلل َ
سول هِ
ي لْقاهُ ِ
ِ
ْب
ج
يل ،وكا َن يَلْقاهُ يف ُك ِل لَْي لَة ِمن َرَمضا َن فيُدا ِر ُسهُ ال ُق ْرآ َن ،فَ لَ َر ُ
ْ
اَّلل َ
صلهى هللاُ
َ
ُ
أج َو ُد ابخلَ ِْي ِم َن ِ
(رواه البخاري )4743
يح املُْر َسلَ ِة
الر ِ
عليه وسله َم ْ

مهصودڽ :رسول للاﷺ اَيَل اورڠ يڠ ڤاليڠ درماون .دان بڬقندا برمتبه درماون دامل بولن
رمضان .جَبايل ممنوءي بڬقندا ستقاڤ مامل ڤد بولن رمضان اونتوق مڠاجركن الهرءان.
كدرماوانن رسول للا ساو ملبهيي اڠني يڠ برهيبوس( .حديث رواية البخاري )4743
كتيڬ :برصفة ڤمعاف دان ڤڽابر.
كمڤت :تيدق مڽدَيكن ،تيدق ممبيل دان تيدق مڠمبيل ماكنن سچارا برلبهين هيڠڬ
برَلكو ڤمبذيرن دان برچڠڬه دڠن توجوان س برن معلن ڤواسا دڤرينهتكن.
لكي :ملهساَنكن توڬس هارين سڤريت بياسا كران برڤواسا تيدق هاروس دجاديكن السن
اونتوق كيت تيدق ملهساَنكن تڠڬوڠجواب دان توڬس يڠ تِل دتتڤكن.
مسلمني يڠ درمحيت للا،
منجلڠ  1رمضان ،ماريِل كيت برعزم منجاديكن عباده ڤواسا  اهون اين س باڬاي عباده
ڤواسا ترَبءي دامل جساره اوس يا كيت .امبيِل ڤلواڠ برمتو رمضان ،دڠن مموهون س باڽ -
َبڽ كمڤونن الهي  ،مليڤت ڬنداكن معل عباده ،برصفة ڤمعاف دان ڤموره دان معملكن
چارا هيدوڤ صيحت .ايس يِل رواڠ وقتو دان اوس يا يڠ كيت مقلييك دڠن مالكوكن
ڤركرا ۲كباجقكن ،كران بلوم ڤس يت كيت داڤت برمتو َلڬ بولن رمضان ڤد  اهون اكن
داتڠ .موده-مودهن كيت داڤت ملهساَنكن معل عباده دڠن سڤورَن دان دترميا اولهيڽ،
تر ا منداڤت ڬنجرن دان كمڤونن درڤد للا .أمني ََي َر َب الْ َعال َ ّمني.
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للا ّ ِْل َولَ ُ ُْك َّبلْ ُه ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّي َون َف َع ّ ْين َوا ََي ُ ُْك ّب َما ّي ْق ّه ّم َن ْال ََي ّت َو ِّاَّل ْك ّر الْ َح ّك ْ ّي َوتَ َهبَ َل
ََب َركَ ُ
للا الْ َع ّظ ْ َي ّ ِْل َولَ ُ ُْك
الس ّم ْي ُع الْ َع ّل ْ ُيَ .أقُِ ْو ُل قَ ْو ّ ِْل 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 ْ َني َوالْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
َو ّل َسائّ ّر الْ ُم ْس ّل ّم ْ َني َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
ات ْ َال ْح َقا ّء ّم ْهنُ ْم َو ْ َال ْم َو ّات يَ ْاس َت ْغ ّف ُر ْو ُه ان َ ُه
ِ
ه َُو الْ َغ ُف ْو ُر َالر ّح ْ ُي.
Khutbah Kedua

َالْ َح ْمدُ ّهلل 5عَ ََل ا ْح َسا ّن ّهَ ،و ُّ
للا َو ْحدَ ُه ََل
الش ْك ُر َ َُل عَ ََل ت َْو ّي ْق ّه ّه َوّا ْم ّتنَا ّن ّهَ .أ ْشهَدُ َأ ْن ََل ّا َ ََل اَلَ ُ
َشيْ َك َ َُلَ ،و َأ ْشه َِدُ أ َن َس ِيّدَ َنَ ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُ َُل .اللهُ َم َص ّ ِل عَ ََل َس ّ ِي ّ ِدَنَ ُم َح َمدّ 6وعََلَ
َّ
ثْيا َأ َما ب َ ْعدُ  ،يَ َقا ّع َبا َد ّ
َا ّ َّل َو َأ ْ َ
الصا ّد ّق ْ َني.
َصا ّب ّه َو َس ّ ِ ّْل ت َ ْس ّل ْي ًما ّك ْ ً
للا! ّات َ ُه ْوا َ
للاَ 7و ُك ْون ُْوا َم َع َ
قوم مسلمني يڠ درمحيت للا،
منَب مڽرو ڤارا جامعه اݢر تتڤ برڤڬڠ كڤد عهقدة اسالمقة برترسكن اهيل الس نة
وامجلاعة ،يڠ منجادي وارينث رسول للاﷺَ ،صابت دان  ابعني ،هيڠڬ كهاري اين.
جاڬاَل هوبوڠن دڠن للا دان سسام ماءنيس .معموركنِل رومه ٢للا دڠن اس تهامه
مڠرجاكن عبادة دان صالة يرض برجامعه.
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 ْ َني َ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 ْ َني
والْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
اتَ ،9و َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْهنّ ّ ْم َو َأ ّل ِ ْف ب َ ْ َني قُلُ ْوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ِْف قُلُ ْوهبّ ّ ُم ْاَليْ َم َان َوالْ ّح ْْكَ َةَ ،وثَ ّب ِ ْهتُ ْم
ِ
وصا َۏ ُير ْوس ال ُك ُوروَنَ َ ،والغ ََالء،
عَ ََل ّم َ ّةل َر ُس ْو ّل للاﷺ .اللَه َُم اديَ ْع َعنِا ال َب َالءَ ،و َالو ََبء ،خ ُُص ً
َوا ّمل َحنَ ،وال ّف َنتَ ،ما َظه ََر ّم ْهنَا َو َما ب َ َط َنَ ،عن ب َ َ َّلَنَ ه ََذا خ ََاص ًةَ ،و َعن َسائّ ّر ب ُ ْ ََلان عَا َم ًة.
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َي للا ،بركتيِل مهبا ٢مو يڠ ملهساَنكن تونتوتن زكة دان مڠهولوركن وقف ،كورنياءي مريك
رزيق يڠ برليڤت ڬندا ،تر ا سوچقكنِل هر ا دان جقوا مريك .جاءوهكنِل ڬولوڠن يهراء
دان مساكني درڤد ككفورن ،تر ا ليندوڠيِل مريك درڤد كفهْين يڠ برڤنجڠن.
َي للا ،بريِل كيم كباءيهن تر ا كَبكنت ددنيا دان دأخْية .ڤلهياراَل كيم درڤد س يهسا دان
عذاب اڤ نراك.
َي للا ،کورنياکنِل تويق دان هداُّيمو كتس راج كيم ،دوِل يڠ هما موليا ڤدوک تري
سلطان ڤْياق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز ادلين شاه ابن املرحوم سلطان أزلن حمب
ادلين شاه املغفور َل ،دان راج ڤرمايسوري ڤْياق دار الرضوان توانکو زارا سالي تر ا
قرابة دراج دان سلوروه رعيت جالت.
َربَنَا أ ّتنَا ِّف ادلُّ نْ َيا َح َس نَ ًة َو ِّف ْال ّخ َر ّة َح َس نَ ًة َو ّقنَا عَ َذ َاب النَ ّار.
يَ َقا ّ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 يَ ْاذ ُك ُر ْوا َ
ّن َع ّم ّه يَ ّزد ُ ُْْكَ ،و ْاسأَلُ ْو ُه ّم ْن يَ ْض ّ ِّل يُ ْع ّط ُ ُْكَ ،و َ َّّل ْك ُر ّ
للا ي َ ْع َ ُّل َما ت َْصنَ ُع ْو َن
للا َأ ْك َ َُبَ ،و ُ
.
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