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

" ڤريستيوا برجساره  17رمضان

"

30 April 2021 / 18 Ramadan 1442

ُش ّور َأنْ ُف ّس نَا َو ّم ْن َس ّيئَ ّ
ات
ا َّن الْ َح ْمدَ ّ َّ ّلِلَْ َ 1ن َمدُ ُه َون َ ْس َت ّعي ُن ُه َون َ ْس َت ْغ ّف ُر ُهَ ،ون َ ُعو ُذ ِّب ّهلل ّم ْن ُ ُ
هللا فَ ََل ُم ّض َّل ََلَُ ،و َم ْن يُ ْض ّل ْل فَ ََل هَا ّد َي ََلَ ُ،و َأ ْشهَدُ َأ ْن ل ا َ ََل ا َّّل
أ ْ َْعا ّلنَاَ ،م ْن َيَ ْ ّد ّه ُ
ِ ِ
ُشيْ َك ََلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َّن ُم َح َّمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو َُلُ .الل َّ ُه َّم َص ّل َو َس ّ ْل عَ َل َس ّي ّدنَ
هللا َو ْحدَ ُه َّل َ ّ
ُ
ُم َح َّمدَ 2وعَ َل أ ّ َّل َو َأ ْ َ
ْصا ّب ّه والتَّا ّب ّع ْ َي لَهُم ِّب ْح َسان ا َل ي َ ْو ّم ادلينَ .أ َّما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد هللا!
ّ ََْ َ ْ ِ
ُ
هللاُ 3أ ْو ّص ْي ُ ُْك َو ا ََّّي َي ّب َت ْق َوى هللا فقد ف َاز ال ُمتَّق ْو َن .قال هللا تعال:
ات َّ ُق ْوا َ

ﭐﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ
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ﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫ ﲬﲭﲮﲯﲰ
ﲱﲲ ﲳﲴﲵ

(سورة البقرة

اَّيت 4)185

مقصودڽ :بولن رمضان يڠ ڤدڽ دتورونكن القرءان ،منجادي ڤتوجنوق ِبڬي ساكلي
ماءنيس ،دان منجادي كتڠن ٢يڠ منجلسكن ڤتوجنوق دان ڤربيذاءن انتارا يڠ برن
دڠن يڠ ساَل .اوليه ايت ،سس ياڤا دأنتارا اكمو يڠ مڽقس يكن انق بولن رمضان ،هندقهل
اي برڤواسا دان سس ياڤا يڠ ساكيت ااتو دامل مسافر ،مك ڬنتيهل س باڽق هاري يڠ
دتيڠڬلكن ايت ڤد هاري ٢يڠ ّلءين .هللا مڠهنديق اكمو براوليه مكودهن ،دان دي
تيدق مڠهنديق اكمو منڠڬوڠ كسوكرن .دان چوكوڤكنهل بيلڠن ڤواسا دان سوڤاَّي
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اكمو ممبرسكن هللا كران منداڤت ڤتوجنوقڽ دان موده-مودهن اكمو برشكور.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،

ماريهل كيت تيڠكتكن كتقواءن كڤد هللا ،lلبيهّ ٢لڬي دامل بولن رمضان يڠ
ساڠت موليا اين ،موده-مودهن كيت منچاڤاي كهباڬياءن ددنيا دان دأخرية.
برسڤنا سبوتن نُ ُزول قرءان ،ڤد  17رمضان ساممل ،خطيب اكن ممبيچاراكن خطبة
براتجوق "ڤريستيوا برجساره  17رمضان".
اَّيت  185سورة البقرة ممرحيالكن جساره ڤنورونن القرءان ،برّلكو مَللوءي دوا
ڤريڠكت .ڤريڠكت ڤراتم ،ڤد  17رمضان ،اتهون ک 41-درڤد كڤوتراءن نيبﷺ;
القرءان تهل دتورونكن ساكليڬوس  30جزوء ،درڤد لوح حمفوظ ک َبيْ ّت ال ّع َّزة دّلڠيت
دنيا; ڤريڠكت كدوا ،دتورونكن كڤد نيبﷺ ،برموّل كتيك بڬيندا برعبادة دڬوا حراء،
دتورونكن سچارا برانسور-انسور مڠيكوت سواسان دان كڤرلوان ،مڠمبيل ماس 23
اتهون.
متَلمت اواتم القرءان دتورونكن اَّيَل س باڬاي ڤتوجنوق كڤد ماءنيس .هللا
مڠهوبوڠكن قيصه ڤنورونن القرءان اين دڠن عبادة برڤواسا .هللا منكنكن مڠناءي
ڤرينس يڤ اواتم ُشيعة يڠ مڠهنديق مكودهن كڤد ماءنيس هبكن هللا تيدق مڠهنديق
كسوكرن كڤد ماءنيس ،دڬمربكن دڠن ممبولهيكن ماءنيس يڠ مڠهادڤي مس ئهل سڤريت
دتميڤا ساكيت ااتوڤون كسوكرن برمسافر ،مڠڬنتيكن ڤواسا مريك ڤد هاري ّلءين.
ماءنيس سواجرڽ براوسها ممودهكن دان براوسها مڠڬمبرياكن سسام ماءنيس ،دان
جاڠن ساكيل-اكيل مڽوسهكن سس ياڤا.
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س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،
 17رمضان توروت منچاتتكن ساتو ّلڬي جساره .ڤد  17رمضان اتهون كدوا
جهرة ،برّلكوڽ ڤرڠ بدر ،ڤرمتڤورن برساكّل برس يڠ ڤراتم ،انتارا ڤهيق اسَلم مدينه
دڠن ڤهيق قريش مكه .دڠن ڤننتوان الهيي ،تنتا اسَلم دڠن بيلڠن  313اورڠ برجاي
منيواسكن تنتا قريش برجومهل رسيبو اورڠ ،ماَل برجاي ممبونوه برباڤ اورڠ كتوا
قريش ترماسوق ساَل سأورڠ موسوه اواتم رسول هللاﷺْْ َ ،ع ُرو بن ّهشَ ام يڠ لبيه
دكنيل دڠن نم أبو هجل.
 17رمضان مروڤاكن اترخي ساڠت برجساره دامل تقومي اسَلم ،برّلكوڽ ڤريستيوا
بربنتوق غاءيبَّ ،يءيت ڤنورونن القرءان ،دان ڤريستيوا مكنڠن اومت اسَلم سچارا
ظاهري مَللوءي ڤرڠ بدر .القرءان دتورونكن اونتوق ممبينا تقوى يڠ مڠوكوهكن كقواتن
داملن اومت ،سنتارا مكنڠن دامل ڤرڠ بدر دڤراوليه مَللوءي حاصيل درڤد تقوى يڠ
برجاي دبينا.
مكنڠن اومت اسَلم دامل ڤرڠ بدر ممربي اشارت كڤد سوكو ّلءين هباوا كواس ِبرو
تهل بڠكيت دسننجوڠ عرب ،جوڬ منيڠكتكن ڤڠاروه نيبﷺ س باڬاي كتوا مشاركت
مدينه .مكنڠن دبدر تهل مندوروڠ لبيه راماي سوكو عرب متڤنت مملوق اسَلم دان
سامكي راماي مميليه ماهو برڤاكت دڠن اومت اسَلم مدينه .سسوڠڬوهڽ ڤرڠ بدر
برڤرانن س باڬاي ڤمڠكي كڤد ڤرمكبڠن اسَلم سچارا لبيه ڤست.
اومت اسَلم واجب مڠمبيل ڤڠاجرن درڤد دوا ڤريستيوا ڤنتيڠ  17رمضان اونتوق
منجاڬ اميان دان تقوى جك ماهو منچاڤاي كجاَّيءن .اڤابيَل اميان دان تقوى موّل
لوڠڬر ،كقواتن يڠ دميلييك اكن برتوكر منجادي مله دان منجادي ڤڽبب كڤد كتيواسن.
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ڤد اتهون كتيڬ جهرة ،سبيلن بولن سلڤس مكنڠن اومت اسَلم دبدر ،برّلكو
ڤرڠ ُأ ُحد .كس يلڤن يڠ دّلكوكن اوليه تنتا اسَلم دامل ڤرڠ أحد ،هندقهل دجاديكن
ڤڠاجرن .تنتا اسَلم يڠ ڤد ڤركرياءن أولڽ ممڤوڽاءي كقواتن رسيبو اورڠ ،هاڽ تيڠڬل
توجوه راتوس اورڠ ،كران سامس ڤرجالنن مكيدن أحد ،رساماي تيڬ راتوس اورڠ
برڤاته ِبليق مكدينه س تهل دهاسوت اوليه عبد هللا بن ُأ َ ْب ،كتوا ڤواق منافق.
تنتا اسَلم ممڤراوليه كجاَّيءن اول مڠڬوَيكن تنتا قريش .مالڠڽ ،مكنڠن اول تهل
مندوروڠ س هباڬي برس ڤاسوقن ڤامنه ايڠكر كڤد ڤرينته رسول هللاﷺ; مريك تورون
منيڠڬلكن بوكيت أحد اونتوق بربوت-ربوت مڠمبيل هرات رمڤسن ڤرڠ .س باءيق ملهيت
تنتا ڤامنه اسَلم منيڠڬلكن متڤت ستاتيڬيك دبوكيت أحد ،خادل بن الوليد ،كتوا تنتا
بركودا قريش ،برتيندق ِبلس مڠليليڠي بوكيت ،مَلكوكن رسڠ هندڤ دان مڠڤوڠ تنتا
اسَلم .تنتا اسَلم منجادي كوچر اكچري دان راماي يڠ ترقرِبن ،ممبولهيكن أبو سفيان
مڠيشتهياركن مكنڠن ڤهيق قريش.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،
ڤد ْعومڽ ،راماي ڤهيق ترّللو رَّيء ااتو ترّللو ڬرون دڠن كقواتن يڠ دأساسكن
كڤد جومهل ،سدڠكن تنڤا ڤرتولوڠن هللا ،كقواتن يڠ براساسكن جومهل تيدق ممباوا
س بارڠ اريت .سامس ڤڤرڠن ُحنَ ْي ڤد اتهون الكڤن جهرة ،رساماي  10،000اورڠ
تنتا اسَلم ممرڠي دوا ڤواق كچيل ڤننتڠ اسَلم; كران بيلڠن يڠ راماي ،تنتا اسَلم
براس بوڠكق دان تكبورّ ،للو هللا مڠويج تنتا اسَلم دڠن تيڤو حيهل موسوه
سهيڠڬ برّلكو اكچاو بيَلو دان راماي تنتا اسَلم مَلريكن ديري ،ترڤقسا براوندور
دان مڠاتور سوّل ستاتيڬي ،س بلوم هللا مڠورنياكن مكنڠن .هللا منچَل صفة بوڠكق
دان تكبور تنتا اسَلم سامس ڤرڠ ُحنَ ْي:
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ﲎﲏﲐﲑﲒ ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚ
ﲛ ﲜﲝﲞﲟﲠﲡ ﲢﲣﲤ

(سورة التوبة اَّيت )25

مقصودڽ :سسوڠڬوهڽ هللا تهل منولوڠ اكمو (هاي ڤارا مؤمني) منچاڤاي مكنڠن دامل ِبڽق
ڤڤرڠن دان (ايڠتهل) ڤڤرڠن حنيَّ ،يءيت ڤد وقتو اكمو مراس بڠڬ كران جومهل اكمو يڠ
ِبڽق ،مك جومهل يڠ ِبڽق ايت سديكيت ڤون تيدق ممربي منفعة كڤد مو ،دان بويم يڠ
لواس ايت تهل تراس سڤيت اوليه مو ،مكودين اكمو ّلري كبَلكڠ دڠن برچراي-براي.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،
سڤنا اترخي برجساره  17رمضان ،منرب مڽرو ڤارا جامعه دان اومت كڤد ڤراكرا٢
برايكوت;
ڤراتم :منداملي اييس كندوڠن القرءان اونتوق دحيايت دان دْعلكن; دجاديكن ڤندوان
اساس اڬر انسان تيدق ترڬلينچري كتيك ملقسانكن ڤلباڬاي ڤرانن يڠ دكورنياكن اوليه الهيي
دان تڠڬوڠجواب يڠ تهل دأماهنكن اوليه اومت .موّلكن هيدوڤ هارين دڠن ممباچ
والاوڤون سڤوتوڠ اَّيت القرءان برسام مقصودڽ اڬر منداڤت بركة ،رمحة ،ڤتوجنوق دان
ڤرليندوڠن الهيي.
كدوا :مڽلمي دان مڠعملكن سامڠت تنتا اسَلم سامس ڤرڠ بدر يڠ كقواتڽن تربينا اتس
صفة اميان دان تقوى.
كتيڬ :مڠنل ڤس يت دان تيدق ممربيكن كڤرچاَّيءن كڤد ڬولوڠن منافق يڠ برصفة ڬونتيڠ
دامل ليڤنت.
كمڤت :تيدق هيلڠ ڤدومن كتيك دبريكن سسواتو جاوتن دان تيدق هيلڠ تومڤوان كتيك
ملقسانكن سسواتو توڬس ،دسببكن ڬڠڬوان اتريقن كبنداءن هيڠڬ مڠعاقبتكن مكنڠن
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برتوكر كڤد كتيواسن ،سڤريت يڠ برّلكو دامل ڤرڠ ُأ ُحد.
لكمي :جاڠن ترّللو چڤت برصفة بوڠكق دان سومبوڠ دڠن مميليقي جومهل يڠ راماي كران
جومهل يڠ راماي بلوم منجامي مكنڠن; سسوڠڬوهڽ مكنڠن ايت كورنياءن درڤد هللاlكڤد
مهبا-مهباڽ يڠ مميليقي اميان دان تقوى.
هللا ّ ْيل َولَ ُ ُْك ِّبلْ ُق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّمي َون َف َع ّ ِْن َوا ََّّي ُ ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال ََّي ّت َو ّال ْك ّر الْ َح ّك ْ ّمي َوتَ َقبَّ َل ّم ّ ِْن
َِب َركَ ُ
هللا الْ َع ّظ ْ َمي ّ ْيل َولَ ُ ُْك َو ّل َسائّ ّر
الس ّم ْي ُع الْ َع ّل ْ ُميَ .أقُ ْو ُل ِقَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّف ُر َ
َو ّمنْ ُ ُْك ّت ََل َ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 ْ ُمي.
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 ًاك ّ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
هللا َو ْحدَ ُه َّل َ ّ
َشء ب َ ْعدُ َ .و َأ ْشهَدُ َأ ْن َّل ّا َ ََل اّلَّ ُ
ْ
ْص ّب ّه َو َس ّ ْلَ .أ َّما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد هللا!ّ
َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو َُلُ .الل َّهُ َّم َص ّل عَ َل َس ّي ّدنَ ُم َح ِ َّمدَ 6وعَ َل أ ّ َّل َو َ ْ
الصا ّد ّق ْ َي.
ّات َّ ُق ْوا َ
هللاَ 7و ُك ْون ُْوا َم َع َّ
قوم مسلمي يڠ درمحيت هللا،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اݢر كيت اس تقامه برڤڬڠ كڤد عقيدة اسَلمية برترسكن اهيل
الس نة وامجلاعة ،يڠ منجادي وارينث رسول هللاﷺْ ،صابة دان اتبعي ،هيڠڬ كهاري اين.
جاڬاَل هوبوڠن دڠن هللا دان سسام خملوق .عامرهکنهل رومه ٢هللا دڠن تروس مرنوس
مڠرجاكن عبادة دان صَلة فرض سچارا برجامعه.

5

Memuji Allah
Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
7 Pesan Taqwa
6

6

”Khutbah Jumaat 30 April 2021: “PERISTIWA BERSEJARAH 17 RAMADAN
][Jabatan Agama Islam Perak

ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ

8

ْص ّب ّه َو َس ّ ْل اللَّهُ َّم ا ْغ ّف ْر ّللْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
اللَّهُ َّ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 ْوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ِْف قُلُ ْوهبّ ّ ُم ْاّليْ َم َان
ِ
وصا َۏ ُير ْو َس
َوالْ ّح ْْكَ َةَ ،وثَ ّب ْْتُ ْم عَ َل ّم َّ َّّل َر ُس ْو ّل هللاﷺ .اللَّهُ َّم ا ْدفَ ْع َعنَّا ال َب ََل َءَ ،و َالو َِب َء ،خ ُُص ً
ال ُك ُورونَ َ ،والغ َََل َ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 هللا ،بركتيهل مهبا ٢مو يڠ ملقسانكن تونتوتن زاكة 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 هللا ،بريهل
اكيم كباءيقن رسات كربكنت ددنيا دان دأخرية .ڤلهياراَل اكيم درڤد س يقسا دان عذاب اڤي
نراكَّ .ي هللا ،کورنياکنهل توفيق دان هداَيمو 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 سالمي
رسات قرابة دراج دان سلوروه رعيت جَلت.
َربَّنَا 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 النَّ ّار.
فَ َيا ّع َبا َد ّ
هللا ،ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
هللا الْ َع ّظ ْ َمي 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 ّ
هللا ي َ ْع َ ُل َما ت َْصنَ ُع ْو َن.
هللا َأ ْك َ ُربَ ،و ُ
Ayat Al-Quran
Doa untuk Kaum Muslimin
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