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

" حمکَ دس باًيق ڤرجٌجني حديبيَ

"
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اًْ َح ْمدُ ِ َ ِلِل 1اً َلائِ ِي:
ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ
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ملصودڽ :ديم سسوڠڬوُڽ! هللا ثخڤ مڽااتهن برن رسوًڽ دامل ڤراكرا مميڤي
ايت دڠن نڽااتءن يڠ س برن; ايءيت سسوڠڬوُڽ اكمو ثخڤ اهن مماسويق
مسجد احلرام ٕ -ان شاء هللا (ڤد ماس يڠ دثًذونڽن)  -دامل ٔكداءن امان
(مڽمڤورانهن غبادة معرة اكمو) دڠن مٌچوهور نڤاال اكمو ،دان اكالو (ثيدق
ڤون) مڠڬوهديڠ سديىيت رامبوحڽ ،رسات اكمو ثيدق مراس اتهوت (اهن
ڤڠخياهنت موسوٍ سِيڠڬ اكمو لكوار ابًيق دري سيذو)( .هللا مٌڠڬوُىن
برالهوڽ نڽااتءن ايت) هران اي هما مڠخاُوءي (اداڽ فاءيدٍ دامل ڤٌڠڬوُن
ايت) يڠ اكمو ثيدق مڠخاُوءيڽ; مم اي مڽدايهن س بلوم (حرًلساانڽ مميڤي)
ايت ،ساثو مكيڠن يڠ دهت (ماس برالهوڽ).
َشيْ َم َلَُ ،و َأ ْشَِدُ َأ َن ُم َح َمدً ا َغ ْبدُ ٍُ َو َر ُس ْو ُلُ .اٌلَُِ َم
هللا َو ْحدَ ٍُ َال َ ِ
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ّ
ّ
ٍ3
ْ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
َص ِ ّي َو َس ِ ّ ْل ػَل َس ِ ّيدانَ ُم َح َمد َوػَل أل َوأ َ
ْصا ِبَ واًخَا ِبؼ ْ َني ًُِم ِ ٕاب ْح َس ٍان ال ي َ ْو ِم
ِ َ َ ْ َ ّْ
ُ
هللاُ 4أ ْو ِص ْي ُ ُْك َو ا َٕاي َي ِب َخ ْل َوى هللا فلد ف َاز اً ُمخَل ْو َن.
ادلّ ينَ .أ َما ب َ ْؼدُ  ،فَ َيا ِغ َبا َد هللا! اث َ ُل ْوا َ
Memuji Allah
Ayat Al-Quran

1

1
2

”Khutbah Jumaat 2 Julai 2021: “HIKMAH DI SEBALIK PERJANJIAN HUDAIBIAH
][Jabatan Agama Islam Perak

س يدڠ مجؼة يڠ درمحيت هللا،
هيت براد ڤد ميڠڬو نخيڬ بوًن ُذو اً َل ْؼدَ ة .ڤد بوًن ذو اًلؼدة اتُون  6جهرة،
ڤريسديوا ڤٌخيڠ دامل جسارٍ ٕاسالم ،ڤرجٌجني ُحدَ يْ ِب َية ثهل دمرتاي .دروايخىن ،ڤد ساثو
مامل ڤد اخري ذو اًلؼدة ،رسول هللاﷺ برمميڤي ،بڬييدا دان ڤارا ْصابة ثهل مكىَ،
مماسويق مىَ ،مڠرجاهن حاج ،مڽمبليَ كرابن ،برچوهور نڤاال دان ممبوك وؼبَ دڠن
سالمت ثيڤا ثًذڠن ااتو ڬڠڬوان درڤد سأٔورڠ ڤون كوم مرشنني مىَ .سلڤس صالة
صبح برجامػَ ٕاكيسوكن ُاريڽ ،رسول هللاﷺ مٌچريخاهن مميڤي حرس بوت نڤد ڤارا
ْصابة.
كوم مسلمني يڠ دموًياهن،
بڬييدا درساتءي  1400ڤارا ْصابة 200 ،اورڠ غرب بدوي دان  100اورڠ
واهيذا دان اكهق ٢الًو براڠىت مكىَ اوهخوق مٌوانيىن روهون حاج .انمون ڤرجاًنن
بڬييدا دان رومبوڠن دُاًڠ اوًيَ ڤهيق اكفري مرشنني مىَ ،د ُحدَ يْ ِب َية ،س بواٍ ديسا يڠ
حرًخق  30هيلوميرت دري مىَ.
ُاًڠن اوًيَ اكفري مرشنني مىَ مهڤري مٌچخوسىن ڤڤرڠن اهخارا ندوا-دوا ڤهيق.
انمون بُدَ يْي بن َو ْركَاء ،نخوا كوم سوهو ُخ َزاػَة يڠ ثوروت حاضري اوهخوق اوروسن
مٌوانيىن حاج مكىَ ،ثهل مڠوسِاهن ڤرداماين اهخارا كوم مرشنني دان رومبوڠن
رسول هللاﷺ; الًو حرمرتاي ل ڤرجٌجني ڤرداماين يڠ دنييل س باڬاي ڤرجٌجني
ُحدَ يْ ِب َية ،ڤرجٌجني يڠ امت برمؼىن دامل ڤرمكبڠن س ياسَ دان ڤرمكبڠن دغوٍ رسول
هللاﷺ.
Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
Pesan Taqwa
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س يدڠ مجؼة يڠ دموًياهن هللا،
برڤٌدوهن ڤرجٌجني حديبية ،رسول هللاﷺ برسام  1700اورڠ اڠڬوات رومبوڠن
حرڤلسا مٌڠڬوُىن حرست مٌوانيىن روهون حاج ،بڬيخو جوڬ حرست اوهخوق
مڠورابىىن  70ايىور اوهخا د ِمييَا .بڬييدا دان رومبوڠن حرڤلسا برڤاثَ ابًيق مكدييَ
مسىيڤون ثهل براد ُاڽ  30هيلوميرت دري مىَ .دمىني ثلدير يڠ دسورحىن اوًيَ
ٕاًِيي يڠ هما مڠخاُوءي.
ڤد اتُون اين ،دسببىن ڤٌدميم ۏيروس هوۏيد ،19-بوات اكيل ندوا ،اومت
ٕاسالم دمليس يا ،بڬيخو جوڬ اومت ٕاسالم درڤد ىڬارا ٢الءين ثيدق دبرنهن اوًيَ
ڤهيق برهواس حاج ُدس ُؼو ِدي َة َغ َ ِرب َية اوهخوق مٌوانيىن روهون حاج .امذهل دفِمي راس
مهڤا دان راس نچيوا راماي اومت ٕاسالم يڠ ساڠت برحرست ،دان ثهل مالهوهن
ڤرس ياڤن اوهخوق مٌوانيىن روهون حاج.
انمون وىچيواءن دان راس مهڤا هيت ،ثيدكهل سڤاُيت ڤڠاملن يڠ دػاملي اوًيَ
رسول هللاﷺ برسام رومبوڠن ڤد اتُون امن جهرة .رومبوڠن رسول هللاﷺ مڠاملي
ڤرجاًنن يڠ ًبيَ مٌچابر دري مدييَ مكىَ ،دڠن جٌيس نيدراءن يڠ حرحد ،دان بًذوق
مكودُن يڠ حرابجس .س خهل براد بڬيخو مهڤري دڠن مىَ ،مريم حرڤلسا برڤاثَ ابًيق
مكدييَ .بڬيخول اوجني ٕاًِيي ،هللا lجوڬ يڠ هما مڠخاُوءي اڤ جوڬ يڠ
حرسريت دس باًيق يڠ حرسورت.
س يدڠ مجؼة يڠ داكس هييي هللا،
رسول هللاﷺ مڠِادڤي وىچيواءن يڠ دػاملي دڠن اتبَ دان صرب مال مٌيڠىذىن
ٕاميان دان ثلوى .بڬييدا مالهوهن ڤڠورابىن برس .بڬييدا ثيدق مڠڬوانهن ٕاميويس ااتو
برصفة ايڬو ،دس باًيلڽ ممڤامريهن صفة سداي بر َ ْال ،ملڠىَ س خاڤق هبالنڠ ديم
3
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مٌجاڬ هسالمنت دان ڽاوا اُيل ٢رومبوڠن ،دان ديم ممسديىن اوهخوق جڠم ڤٌجڠ
اهن برالهو نداماين دان ٔكماىن يڠ ًبيَ مڠوهخوڠىن او ّمة.
دامل ڤرجاًنن ڤوًڠ ،س خيباڽ َ ْ
دض َ ْنن ،هللاlثهل مٌوروىىن سورة اً َف ْذح يڠ
مڠيصِىن ڤريسديوا يڠ ثهل برالهو .سورة حرس بوت دمسبوت دڠن ڤٌوٍ نڬمبرياءن
اوًيَ رسول هللاﷺ ،الًو بڬييدا مڠيجورهن مسوا اُيل رومبوڠن مڠحافَي سورة
حرس بوت .هللاlمڽيفذىن ڤرجٌجني ُحدَ يْ ِب َية س باڬاي (فَ ْذ ًحا ُم ِب ْييًا) برملصود ،مكيڠن
يڠ ثَ ْم َڤق دان ممبرنهن رسوًڽ ،هباوا هيبﷺ حربوكيت ممبوات ساثو نڤوثوسن دڠن ثيدق
مڠيىوت ٕاميويس ااتو ُاوا هفسو .فرمان هللاlدامل سورة اًيَ ْجم اايت :4 - 3
ﱋﱌ ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ

ملصودڽ :دان اي ثيدق ممڤراكاتهن (سسواثو يڠ برُوبوڠ دڠن اڬام ٕاسالم) مٌوروت
نامُوان دان ڤٌداڤڽت س يديري .سڬاال يڠ دڤراكاتنڽن ايت (سام اد اًلرءان ااتو
ح يڠ ِد َو ْح ُيوهن نڤدڽ.
حدير) ثيدق الءين ُاڽال َو ْ ُ
س يدڠ مجؼة يڠ درمحيت هللا،
هس ميڤوًن درڤد ڤريسديوا حديبية:
ڤراتم; اومت ٕاسالم ُيدكهل مرنميا سسواثو وىچيواءن دڠن ثيڠ ،صرب دان اتبَ،
دڠن سامڠت ريضا نڤد نخًذوان ٕاًِيي ،هباوا ماءويس مراچنڠ ،هللا جوڬ ڤٌيخو
سڬاال-ڬاالڽ .سدياڤ وىچيواءن ُيدكهل دثفسريهن س باڬاي اوجني اوهخوق
مٌيڠىذىن ٕاميان دان ثلوى ،اڬر هيت حروس بردػاء دڠن ڤٌوٍ ثَ َو َّك نڤد هللا اوهخوق
ممڤرمتوهن هيت دڠن حمکَ يڠ حراكهدوڠ دس باًيق سسواثو وجادين; فرمان
هللاlدامل سورة اًبلرة اايت :216
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ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ
ﱘﱙﱚﱛﱜ

برملصود :دان بوًيَ جادي اكمو بيچي نڤد سسواثو ڤد حال اي ابءيق ابڬي اكمو،
دان بوًيَ جادي اكمو سوك نڤد سسواثو ڤد حال اي بوروق ابڬي اكمو .دان
ايڠخهل) ،هللا جوا ل يڠ هما مڠخاُوءي (مسواڽ ايت) ،سدڠ اكمو ثيدق مڠخاُوءيڽ.
ندوا; نخيم برُادڤن اچنمن دان ٔكداءن يڠ ممورضحىنُ ،يدكهل دڬوانهن
هبيجلساانءن غلي دان بونڽن ٕاميويس ،ڤيلهيهل الًوان دان نخخڤن يڠ مڠِييدرهن
ڤڠيىوت درڤد مٌجادي مڠسا مسىيڤون حرڤلسا براوهدور س بًرت درڤد ثوجوان دان
هية ٔأصي.
نخيڬ; نخيم مڠِادڤي هوهفليم يڠ برت ،نڤوثوسن براوهدور درڤد برمتڤور ثيدق
براريت نخيواسن .صفة بيجق ،صرب ،ثيدق اڠىوٍ دان مرهدٍ ديري رسول هللاﷺ،
مسىيڤون لكهينت ڤد ظاُريڽ مڠال ،ثخاڤي اخريڽ ممربيىن مكيڠن ًبيَ اڬوڠ نڤد او ّمة
ُيڠڬ ٕاسالم حرسيبار ًواس هرسات دهيا; سڤريت يڠ ِده َْصىن دامل سورة اًيَ ْص
(ڤرثوًوڠن) اايت  ،3 - 1مااناكال دامل سورة يڠ الءين هللا مرنڠىن هباوا دس باًيق
اًرشح اايت :6
هسوسِن اد هس يڠن; فرماىڽ دامل سورة َ ْ
ﱎﱏﱐﱑ

برملصود :سسوڠڬوُڽ ثياڤ ٢هسوهرن درساتءي مكودُن.
هللا ِ ْيل َوًَ ُ ُْك ِابًْ ُل ْر َء ِان اًْ َؼ ِظ ْ ِْي َوه َف َؼ ِ ِْن َوا َاي ُ ُْك ِب َما ِف ْي َِ ِم َن ْال ٓ َاي ِت َو ِّال ْن ِر اًْ َح ِى ْ ِْي َوثَ َلبَ َي
َاب َركَ ُ
هللا اًْ َؼ ِظ ْ َْي ِ ْيل َوًَ ُ ُْك
اًس ِم ْي ُع اًْ َؼ ِل ْ ُْيَ .أ ُكّ ْو ُل كَ ْو ِ ْيل ُ ََذا َو َأ ْس َخ ْغ ِف ُر َ
ِم ِ ّ ِْن َو ِمٌْ ُ ُْك ِث َال َوثَ َُ ّاه َ َُ ُ َُو َ
ات َواًْ ُم ْؤ ِم ٌِ ْ َني َواًْ ُم ْؤ ِمٌَ ِ
َو ًِ َسائِ ِر اًْ ُم ْس ِل ِم ْ َني َواًْ ُم ْس ِل َم ِ
ات ْ َال ْح َيا ِء ِم ْْنُ ْم َو ْ َال ْم َو ِات فَ ْاس َخ ْغ ِف ُر ْو ٍُ
5
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اه َ َُ ُ َُو اًْ َغ ُف ْو ُر َاًر ِح ْ ُْي.
ّ
Khutbah Kedua
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َو ِم ْي َء َما ِشئْ َت ِم ْن َ
َشيْ َم َ ُل َو َأ ْشَِدُ ٔأ َن
هللا َو ْحدَ ٍُ َال َ ِ
َش ٍء ب َ ْؼدُ َ .و َأ ْشَِدُ َأ ْن َال ِا َ َل االَ ُ
ْ
َس ّيِدَ انَ ُم َح َمدً ا َغ ْبدُ ٍُ َو َر ُس ْو ُلُ .اٌلَُِ َم َص ِ ّي ػَ َل َس ِ ّي ِ ّدانَ ُم َح َم ٍدَ 6وػَ َل أ ِ ِل َو َ ْ
ْص ِب َِ َو َس ِ ّ ْلَ .أ َما
7
ُ
ب َ ْؼدُ  ،فَ َيا ِغ َبا َد ِ
اًصا ِد ِك ْ َني.
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ا
ُو
ه
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و
هللا! ِاث َ ُل ْوا َ
هللا َ ْ ْ َ َ َ
كوم مسلمني يڠ درمحيت هللا،
مٌرب مڽرو ڤارا جامػَ اݢر هيت اس خلامَ برڤڬڠ نڤد غليدة ٕاسالمية برحرسىن اُيل
اًس ية وامجلاػة ،يڠ مٌجادي وارينث رسول هللاﷺْ ،صابة دان اتبؼنيُ ،يڠڬ وِاري اين.
جاڬال ُوبوڠن دڠن هللا lدان سسام خملوق .ابڬي جاوثيىواس دان ڤڬاواي مسجد
ااتو سوراو يڠ دبرنهن اوهخوق حاضري صالة برجامػَ ،حاضريل دڠن ڤٌوٍ ٔأماهَ دان
ثڠڬوڠجواب.
َ ِ 8
ون ػَ َل اًيَ ِ ِ ّيب ي اأُّٔيُّ َا َ ِال َين َءا َمٌُ ْوا َصل ُّ ْوا ػَلَ ْي َِ َو َس ِل ّ ُم ْوا ج ْسل ْي ًما
ا َٕن َ
هللا َو َم َ االئِ َىذَ َُ ي ُ َصل ُّ َ
اٌلَُِ َم َص ِ ّي ػَ َل ُم َح َم ٍد َوػَ َل أ ِل ُم َح َم ٍد َ ََك َصل َ ْي َت ػَ َل ا ْب َرا ُِ ْ َْي َوػَ َل أ ِل ا ْب َرا ُِ ْ َْي َو َاب ِركْ ػَ َل
ّ
ّ
ُم َح َم ٍد َوػَ َل أ ِل ُم َح َم ٍد َ ََك َاب َر ْن َت ػَ َل ا ْب َرا ُِ ْ َْي َوػَ َل أ ِل ا ْب َرا ُِ ْ َْي ِ ْف اًْ َؼاًَ ِم ْ َني اه ََم َ ِمح ْي ٌد
ّ
ّ
ّ
َم ِج ْي ٌد.
ات َواًْ ُم ْؤ ِم ٌِ ْ َني واًْ ُم ْؤ ِمٌَ ِ
اٌلَُِ َم ا ْغ ِف ْر ٌِلْ ُم ْس ِل ِم ْ َني َواًْ ُم ْس ِل َم ِ
اتَ ،9و َأ ْص ِل ْح َذ َات بَيْْنِ ِ ْم َو َأ ًِ ّ ْف ب َ ْ َني
كُلُ ْوهبِ ِ ْم َوا ْج َؼ ْي ِ ْف كُلُ ْوهبِ ِ ُم ْااليْ َم َان َواًْ ِح ْمکَ َةَ ،وزَ ِب ّ ْْتُ ْم ػَ َل ِم َ َِّل َر ُس ْو ِل هللاﷺ.
ّ
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وصا ِ ْف فَلَ ْس ِط َنيَ ،و ِف
اٌلَُِ َم َأ ِغ َز ْاالٕسال َم َواًْ ُم ْس ِل ِم ْ َني ،اٌلَُِ َم اه ُ ِ
ْص ْاال ْٕس َال َم َواًْ ُم ْس ِل ِم ْ َني خ ُُص ً
ّك َم ََك ٍن َو ِ ْف ُ ِ ّ
ُ ِّ
ّك َز َم ٍان.
وصا َۏ ُير ْو َس اً ُى ُوروانَ َ ،واًغ ََال َءَ ،وا ِمل َح َنَ ،واً ِف َ َنتَ ،ما
اٌلَُِ َم ا ْدفَ ْع َغيَا اً َب َال َءَ ،و َاًو َاب َء ،خ ُُص ً
َظِ ََر ِم ْْنَا َو َما ب َ َط َنَ ،غن ب َ َ َِلانَ ُ ََذا خ ََاص ًةَ ،و َغن َسائِ ِر ب ُ ْ ََل ٍان ػَا َم ًة.
اي هللا ،برنخيهل مهبا ٢مو يڠ مللساانهن ثوهخوحن زاكة دان مڠِوًورهن وكف ،هورهياءي
مريم رزيق يڠ برًيڤت ڬيدا ،رسات سوچيىٌهل ُرات دان جيوا مريم .جاءوُىٌهل ڬوًوڠن
فلراء دان مسانني درڤد وىفورن ،رسات دُييدري مريم درڤد نفلرين يڠ برڤٌجڠن.
اي هللا ،بريهل اكيم هباءيلن رسات نربننت ددهيا دان د ٔأخرية .ڤلهيارال اكيم درڤد س يلسا دان
ػذاب اڤي ىراك.
اي هللا ،کورهياکيهل ثوفيق دان ُداُّيمو ٔكجس راج اكيم ،دويل يڠ هما موًيا ڤدوک رسي
سلطان ڤرياق دار اًرضوان ،سلطان ىزرين مؼز ادلين شاٍ ابن املرحوم سلطان ٔأزًن
حمب ادلين شاٍ املغفور ل ،دان راج ڤرمايسوري ڤرياق دار اًرضوان ثواىکو زارا ساًْي
رسات كرابة دراج دان سلوروٍ رغيت جالت.
َربَيَا أ ٓ ِثيَا ِف ادلُّ هْ َيا َح َس يَ ًة َو ِف ْال ٓ ِخ َر ِة َح َس يَ ًة َو ِكٌَا ػَ َذ َاب اًيَا ِر.
فَ َيا ِغ َبا َد ِ
هللا يَأِ ُم ُر ِابً َؼ ْد ِل َوا ٕال ْح َس ِان َوٕايْ َخ اا ِء ِذ ْي اً ُل ْر َب َويَ ْْنَي َغ ِن اً َف ْحشَ اا ِء َوامل ُ ْي َى ِر
هللا ،ا َٕن َ
هللا اًْ َؼ ِظ ْ َْي ي َ ْذ ُن ْرُ ُْك َو ْاش ُى ُر ْو ٍُ ػَ َل ِه َؼ ِم َِ يَ ِزد ُ ُْْك َو ْاسأًَُ ْو ٍُ
َواًْ َب ْغ ِي ،ي َ ِؼ ُظ ُ ُْك ًَ َؼل َ ُ ُْك ث ََذنَ ُر ْو َن .فَ ْاذ ُن ُر ْوا َ
ِم ْن فَضْ ِ ِهل ي ُ ْؼ ِط ُ ُْك َو َ ِل ْن ُر ِ
هللا ي َ ْؼ َ ُل َما ث َْصيَ ُؼ ْو َن.
هللا َأ ْن َ ُربَ ،و ُ

7

