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

" كيستمييواءن رمضان

"

16 April 2021 / 4 Ramadan 1442

الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِل 1ال َقائّل:
ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ
(Surah Al-Baqarah ayat 183)2

َشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُ ُل.
للا َو ْحدَ ُه َّل َ ّ
َأ ْشهَدُ َأ ْن ل ا َ َل ا َّل ُ
الل َ ُه َم َص ّل َو َس ِ ّ ْل عَ ِ َل َس ّي ّدنَ ُم َح َمدَ 3وعَ َل أ ّ ّل َو َأ ْ َ
ْصا ّب ّه والتَا ّب ّع ْ َي لَهُم ِّب ْح َسان ا َل ي َ ْو ّم
ِ
ّ ِ
للا فَ َق ْد فَ َاز الْ ُمتَ ُق ْو َن.
للاُ 4أ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا ََّي َي ّب َت ْق َوى
الينَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد للا! ات َ ُق ْوا َ
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
ماريهل كيت تيڠكتكن كتقواءن كڤد للا ،lمڽمڤورنكن عباده ٢يڠ خصوص
دّلكوكن دامل بولن رمضان; مسوڬ كيت براوليه كهباڬياءن ددنيا دان دأخرية .برمسڤنا
هاري مجعة ڤراتم دامل بولن رمضان يڠ ڤنوه بركت اين ،خطيب اكن ممبيچاراكن خطبة
براتجوق" :كيستمييواءن رمضان".
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
هاري اين ،هاري كمڤت بولن رمضان .مسوڬ عباده ڤواسا يڠ كيت ّلكوكن ڤد
تيڬ هاري ڤراتم رمضان اتهون اين ،دترميا اوليه للا lس باڬاي معلن ڤواسا يڠ
مسڤورن ،ماليقكن كيت دلميڤهي ڬنجرن يڠ دعاء كيت تيدق اكن دتولق ،سڤريت س بدا
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ثَ َالث َ ٌة َّل تُ َر ُّد َدع َْوُتُ ُم َ :ا َلص ّ ُاِئ َح ََّت يُ ْف ّط َر َ ،و ْاّل َما ُم الْ َعا ّد ُلَ ،و َدع َْو ُة الْ َم ْظلُو ّم
مقصودڽ :تيڬ ڬولوڠن يڠ دعاءڽ تيدق اكن دتولق سكرياڽ مريك مموهون كڤد للا
اَّيل ،اورڠ يڠ برڤواسا سهيڠڬ دي بربوك ڤواسا ،ڤمميڤي يڠ عاديل دان اورڠ يڠ
(رواية الرتمذي )3598
دظالمي .
هاري اين ،اَّيل هاري كمڤت كيت برڤواسا; هاري كمڤت ،كيت منوكر ڬاي
هيدوڤ هارين .سوده أمڤت هاري ،كيت مموّلكن كهيدوڤن هارين دڠن ِبڠون درڤد
تيدور ڤد أول ڤاڬ اونتوق برحسور ،مڠڬنتيكن معلن برسارڤن ڤاڬ يڠ ّلزميڽ دّلكوكن
سلڤس صالة صبح ااتو لبيه ليوات درڤد ايت .كيت منديس يڤلينكن ديري اونتوق
تيدق ماكن دان تيدق مينوم دري وقتو امساك سهيڠڬ وقتو مغرب ،سالما  13مج
س تڠه .كوڤاَّيءن تيدق ماكن دان تيدق مينوم سالما تميڤوه ترس بوت ،دّلكوكن بوكن
سهاج اوليه اورڠ ديواس ،مال توروت دّلكوكن اوليه انق ٢يڠ بلوم منچاڤاي اوس يا
ِبلغ ،برموّل سأول اوس يا  7اتهون ،يڠ ِبرو موّل برسكول رنده .مال ،دامل كلڠن يڠ لبيه
مودا ،يڠ ماس يه براد دامل ليڠكوڠن اوس يا داتدياك ،انق ٢موّل دبميبيڠ دان دّلتيه اونتوق
برڤواسا سالما برباڤ مج ااتو سڤاروه هاري.
دمكي قواتڽ سامڠت اومت اسالم ملقسانكن عبادة ڤواسا ،يڠ توروت
دڤركنلكن ،دّلتيه دان دبميبيڠ كڤد انق ،٢برموّل جسق مريك ماس يه داتدياك .دمكي
ڤوّل ،تربوقيت كوڤاَّيءن بيولوڬ ( )biologiااتو كوڤاَّيءن فزييلك توبوه ماءنيس،
مميلييک داي اتهن ،بوليه هيدوڤ دان بوليه بكرجا سڤريت بياسا ،والاوڤون تيدق
ماكن دان تيدق مينوم سالما لبيه درڤد تيڬ بلس مج.
ڤواسا ممبوقتيكنِ ،بڬاميان ميندا ااتو اوتق بركواس مڠاول توبوه ِبدن ماءنيس.
اڤابيال ميندا منتڤكن ڤروڬرم اونتوق توبوه تيدق ڤرلو ماكن دان تيدق ڤرلو مينوم سڤنجڠ
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س ياڠ ،توبوه اكن ڤاتوه; توبوه اكن مالكوكن ڤڠوبسواين سالرس دڠن عزم يڠ تهل
دتتڤكن اوليه ميندا.
دمكي كواس ميندا ممڤڠارويه تيندق تندوق توبوه ِبدن ماءنيس ،بڬيتو جوڬ
ممڤڠارويه بوداَّي هيدوڤ هارين ماءنيس .كواس ميندا يڠ تهل برجاي منديس يڤلينكن
توبوه مالكوكن عباده ڤواسا ،ڤرلول دجاديكن اعتبار اونتوق اومت اسالم توروت
مڠڬونكن كواس ميندا ،منديس يڤلينكن ديري مالكوكن ڤركرا ٢لبيه برس دان لبيه
منچابر كتيك مڠهادڤ عامل بالجر ،عامل ڤكرجاءن دان عامل ڤرنياڬاءن ،اڬر اومت اسالم
برجاي منچاڤاي كجاَّيءن يڠ لبيه ڬميلڠ.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
تيدقكه انيه دان ڤليق ،اڤ يڠ منوروت حكوم عقل ،دأڠڬڤ ڤرينته برت يڠ
دواجبكن كتس ماءنيس ،اونتوق تيدق ماكن دان تيدق مينوم ڤد س ياڠ هاري سالما
س بولن ،تتاڤ دمسبوت دڠن رَّيڠ اوليه اومت اسالم ستياڤ كيل داتڠڽ رمضان.
س يكڤ ريضا رسات راس رَّيڠ مڽمبوت ڤواسا ،مسكيڤون برّلڤر دان بردهاڬا،
مروڤاكن أنوڬره ايستمييوا الهي كڤد مهبا-مهباڽ يڠ براميان.
س تهل اتبه مناهن ديري درڤد ماكنن ،مينومن دان هوبوڠن الكمي سڤنجڠ س ياڠ،
ڤد وقتو مامل ،اومت اسالم بڬيتو برتناڬ منيڠكتكن عبادة .بيلڠن جامعه دمسجد بوكن
سهاج لبيه راماي درڤد بولن ٢بياسا ،مال معلن ٢دمسجد توروت برمتبه; بولن رمضان،
اَّيل ساتو -ساتوڽ بولن ،عبادة صالة تراوحي دڤركنلكن ،دان دّلكوكن سچارا برجامعه
دامل سواسان مرَّيه دان چرَّي .دمكي انتارا كيستمييواءن سچارا ترسورت يڠ داڤت
دسقس يكن دامل بولن يڠ للا جاديكن ترساڠت ايستمييوا اين .دس باليق كيستمييواءن
يڠ ترسورت اين ،تركندوڠ لبيه ِبڽق رهس يا كيستمييواءن يڠ ترسريت ،انتاراڽ ،دامل
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بولن اين ،القرءان دتورونكن كدنيا; دان دامل بولن اين ترداڤت ساتو مامل يڠ ساڠت
بركة ّلڬ ايستمييوا ،دكنيل س باڬاي مامل ليةل القدرَّ ،يءيت مامل يڠ لبيه افضل درڤد
رسيبو بولن.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
بربنديڠ رمضان ڤد اتهون  1441جهرة ،امحلد هلل رمضان ڤد اتهون اين ،داڤت
دمسبوت دامل سواسان يڠ ممبولهيكن اومت اسالم مڠعامرهكن رومه ٢للا ،بربوك ڤواسا،
برصالة فرض ،برتراوحي ،برتداروس ،برقيام الليل ،برحسور دان برعبادة دمسجد دان
سوراو .ڤارس ٢رمضان دبرنكن براوڤرايس ،رسات ماءنيس جوڬ لبيه بيبس اونتوق
برڬرق ،بكرجا دان برنياڬ والاوڤون ماس يه ترتعلوق كڤد َشط دان ڤراتورن يڠ
دتتڤكن اوليه جمليس كسالمنت نڬارا( )MKNدان مكنرتين كصيحنت مليس يا(.)KKM
دامل منعميت لكوڠڬرن يڠ دبريكن اين ،واجب دڤرايڠتكن ،مس ئهل ڤندميك ۏيروس
كوۏيد  19ماس يه بلوم برأخري .اڠك ٢جڠكينت ماس يه تيڠڬ ِ .بريسن ڤتوڬس هادڤن
ماس يه مڠهادڤ چابرن برس .اوليه ايت ،كيت توروت ممڤوڽاءي تڠڬوڠجواب ممستيكن
ڤڽيبارن وابق اين داڤت دبندوڠ .ستياڤ ورڬانڬارا ،بڬيتو جوڬ ورڬ اس يڠ يڠ براد
دنڬارا اين ،هندقهل مڽاهوت رسوان كراجاءن ،مندفرت ديري اونتوق مرنميا ۏكسي.
سدركنهل اهيل لكوارڬ دان جرين تتڠڬ اڬر مندفرت ،ممنويه تڠڬوڠجواب فرض
كفايه ،ممبنتو ڤروڬرم ۏكسينايس كراجاءن اونتوق مناڠين جڠكينت ۏيروس كوۏيد .19
هرڬاءيهل لكوڠڬرن َشط يڠ كيت نعميت اين دڠن مماتويه سڬاّل ڤراتورن يڠ تهل
دتتڤكن اونتوق كباءيقن كيت .كتيك براد دمتڤت عوام ،ڤاتويه جارق فزييلك يڠ تهل
دتتڤكن ،ايلقكن ديري درڤد مالكوكن سنتوهن فزييلك ،س ننتياس ممأكي ڤنوتوڤ موك
دان سڬرا مندي دان برتوكر ڤأكين س باءيق مسڤاي درومه .ايلقكن درڤد منددهكن
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انق ٢كچيل دان ورڬ توا ،دڠن ممباوا مريك سوقتو بركوجنوڠ كڤارس رمضان ،بڬيتو
جوڬ كتيك ممبيل بهل كڤرلوان هاري راي دڬدوڠ-ڬدوڠ ڤرنياڬاءن .جاءوهكن ديري
دري كوسن يڠ ترداڤت ماءنيس بركومڤول ترّللو راماي.
رمضان ماس يه براد ڤد ڤريڠكت اول .جاڠن كران كلڤاءن ،جاڠن كران كچواين
دان جاڠن كران ڤربواتن تيدق برتڠڬوڠجواب ،كيت منجادي ڤوچنا يڠ منيڠكتكن بيلڠن
جڠكينت ڤساكيت ،هيڠڬ بوليه منججسكن حرست اومت اسالم ماهو مڽمبوت
شوال اتهون اين دامل سواسان رَّيڠ دان ڬمبريا.
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 ّال ْك ّر الْ َح ّك ْ ّْي َوتَ َقبَ َل ّم ّ ْين
َِب َركَ ُ
للا الْ َع ّظ ْ َْي ّ ْيل َولَ ُ ُْك َو ّل َسائّ ّر
الس ّم ْي ُع الْ َع ّل ْ ُْيَ .أقُ ْو ُل ِقَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّف ُر َ
َو ّمنْ ُ ُْك ّت َال َوتَ ُه ِان َ ُه ه َُو َ
ات َوالْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي َوالْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
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

الس َم َاو ّات َو ّم ْل َء ا َل ْر ّضَ ،و ّم ْل َء َما بَيْْنَ ُ َما َو ّم ْل َء
الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلْ َ 5محدً ا َك ّث ًريا َط ّي ًبا ُم َب َار ًك ّف ْي ّهّ ،م ْل َء َ
َما ّشئْ َت ّم ْن َ
َشيْ َك َ ُل َو َأ ْشهَدُ أ َن َس يّدَ نَ ُم َح َمدً ا
للا َو ْحدَ ُه َّل َ ّ
َشء ب َ ْعدُ َ .و َأ ْشهَدُ َأ ْن َّل ّا َ َل اّلَ ُ
ْ
ْص ّب ّه َو َس ّ ْلَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُلُ .اللَه َُم َص ّل عَ َل َس ّي ّدنَ ُم َح ِ َمدَ 6وعَ َل أ ّ ّل َو َ ْ
للا!
الصا ّد ّق ْ َي.
ّات َ ُق ْوا َ
للاَ 7و ُك ْون ُْوا َم َع َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اݢر كيت اس تقامه برڤڬڠ كڤد عقيدة اسالمية برترسكن اهيل
الس نة وامجلاعة ،يڠ منجادي وارينث رسول للاﷺْ ،صابة دان اتبعي ،هيڠڬ كهاري اين.
جاڬال هوبوڠن دڠن للا دان سسام خملوق .عامرهکنهل رومه ٢للا دڠن تروس مرنوس
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مڠرجاكن عبادة دان صالة فرض سچارا برجامعه.
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ

8

ْ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 َس ّي ّدنَ ُ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 قُلُ ْوبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ِْف قُلُ ْوبّ ّ ُم ْاّليْ َم َان
ِ
وصا َۏ ُير ْو َس
َوالْ ّح ْْكَ َةَ ،وثَ ّب ْْتُ ْم عَ َل ّم َ ّةل َر ُس ْو ّل للاﷺ .اللَهُ َم ا ْدفَ ْع َعنَا ال َب َال َءَ ،و َالو َِب َء ،خ ُُص ً
ال ُك ُورونَ َ ،والغ ََال َءَ ،وا ّمل َح َنَ ،وال ّف َ َنتَ ،ما َظه ََر ّم ْْنَا َو َما ب َ َط َنَ ،عن ب َ َ َّلنَ ه ََذا خ ََاص ًةَ ،و َعن
َسائّ ّر ب ُ ْ ََلان عَا َم ًة.
َّي للا ،بركتيهل مهبا ٢مو يڠ ملقسانكن تونتوتن زكة دان مڠهولوركن وقف ،كورنياءي مريك
رزيق يڠ برليڤت ڬندا ،رسات سوچيكنهل هرات دان جيوا مريك .جاءوهكنهل ڬولوڠن فقراء
دان مساكي درڤد ككفورن ،رسات ليندوڠيهل مريك درڤد كفقرين يڠ برڤنجڠنَّ .ي للا ،بريهل
كيم كباءيقن رسات كربكنت ددنيا دان دأخرية .ڤلهيارال كيم درڤد س يقسا دان عذاب اڤ
نراكَّ .ي للا ،کورنياکنهل توفيق دان هداهيمو كتس راج كيم ،دويل يڠ هما موليا ڤدوک
رسي سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز الين شاه ابن املرحوم سلطان أزلن
حمب الين شاه املغفور ل ،دان راج ڤرمايسوري ڤرياق دار الرضوان توانکو زارا سالْي
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 ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
للا الْ َع ّظ ْ َْي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْك َو ْاش ُك ُر ْو ُه عَ َل ّن َع ّم ّه يَ ّزد ُ ُْْك َو ْاسأَلُ ْو ُه
ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ فَ ْاذ ُك ُر ْوا َ
ّم ْن 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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