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!Amaran
Pihak Jabatan Agama Islam Perak tidak bertanggungjawab ke atas sebarang penambahan ayat selain daripada kandungan khutbah yang dikeluarkan.
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هللاَ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن َس يّدَ َنَ ُم َح َمدً ل َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُ َُل .ل ّٰللهُ َم َص ّل َو َس ّ ّْل َو َاَب ّر ْْ
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عَ ََل َس ّي ّدَنَ ُم َح َمد َوعََل أَل َو ْ
ونُ ،أ ْوص ْيُك َول ََّ َ َ
َص ّبه َأ ْ َْجع ْيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا أُّيه َا لر ُم ْسل ُم َ
ِ
ّب َت ْق َوى ّ
هللا 4فَ َق ْد فَ َاز لرْ ُمتَ ُق ْو َن.
س يدڠ ْجعة يڠ دمورياكن هللا،
ماريهل كيت بحتقوى كڤد هللا دڠن ڤنوه اكخالصن منطاعيت ستياڤ ڤحينهتڽ،
دلن منجاءويه سڬاَل َلرڠڽن .موده-مودهن كيت س ننتياس دليڤهي رمحة ،ڤحريندوڠن،
ڤتوجنوق دلن اكس يه سايڠ درڤد هللا لڬح هيدوڤ كيت جسهرتل د دنيا دلن د لخرية.
منرب هار َ لين لكن ممبيچارلكن خطبة بحاتجوق"،صةل لرح مي :اكس يه سايڠ دلمل لسالم"
قوم مسلمي يڠ درمحيت هللا،
لسالم لََّل لڬام يڠ مسڤورَن لونتوق سلوروه لومت ماءنيس .سالءين مماتويه
ڤحينته عباده سڤحيت مسهبيڠ ،بحڤولسا ،مڠلولركن زاكة دلن منوَنيكن حاج ،لسالم جوڬ
1

Memuji Allah
Ayat Quran
3 Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
4 Pesan Taqwa
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مڽحو لومڽت لونتوق هيدوڤ جسهرتل ،بكحجاسام دلن بنتو-ممبنتو لنتارل ساتو سام َلءين.
اَبڬ منچاڤا َ توجولن تحس بوت ،لومت دأجنوركن لونتوق مملهيارل هوبوڠن صةل لرح مي
سسام ماءنيس.
صةل لرح مي بحمقصود منجارينكن هوبوڠن ڤحساودلرلءن ،ڤحَصابنت لاتو كلكولرڬاءن
سسام ماءنيس; بحاتڽ خرب ،مڠمبيل بحت ،مڠهوروركن ڤحتوروڠن كڤد يڠ ممحروكن،
بحسوڤن سنتون ،نصيحت-منصيحيت دلن منجاڬ ڤحلساءن سسام ماءنيس .حال لين
دأجنوركن تيدق هاڽ دلمل اكرڠن لهيل لكولرڬ ،ماَل كڤد مسول ماءنيس كحلن كيت لََّل
ذوريت كڤد اَبڤ سلوروه لومت ماءنيسَّ ،ءيت نيب أدم عليه لرسالم; فحمان هللا
دلمل سورة لرنساء لَّت ڤحاتم ،بحمقصود:
"ولها َ ماءنيس! بحتقولَل كڤد توهن مو يڠ تهل منچيڤتاكن اكمو درڤد ديح َ يڠ ساتو
(أدم عليه لرسالم) ،دلن د َ منچيڤتاكن درڤد ڤاسڠڽن َ َولء ،د َ منومبوهكن درڤد
كدول-دولڽ ذوريت كتورونن راليك دلن ڤحمڤولن .دلن بحتقولَل كڤد هللا يڠ دڠن َنماڽ
اكمو ساريڠ ممينتا ،رسات ڤلهيارلَل هوبوڠن صةل لرح مي سسام قوم قحلبة .سسوڠڬوهڽ
هللا هما مڠولساء َ (يعين ممحهايت) اكمو"
مسلمي يڠ درمحيت هللا،
سسوڠڬوهڽ مڠريتكن هوبوڠن صةل لرح مي سسام ساودلرل كومڽ ولجب.
ماَناكَل مموتوسكڽن ،كومڽ حلم ،دلن تحماسوق دلمل ڬوروڠن لورڠ ۲يڠ مالكوكن
معصية رسات دوسا برس دلن تيدق لكن ماسوق رشڬ اَبڬ لورڠ يڠ مموتوسكن صةل
لرح مي .رسول هللا ﷺ بحس بدل:
اَل ي ْد ُخل ا ْْلنَّةا قا ِ
اط ُع ارِحم )رواه ُم ْسلِم (2556
ا ُ ا
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مقصودڽ :تيدق لكن ماسوق رشڬ اَبڬ لورڠ يڠ مموتوسكن صةل لرح مي.
ڤد َلزميڽ ،هوبوڠن صةل لرح مي تحڤوتوس بحڤوچنا درڤد ڤحتڠكحن لاتو ڤحسليس هين
كحلن بحبوت هحات بندل ،هحات ڤوسا ْ ،هوتڠ-ڤيوتڠ ،هاسوتن ،فتنه ،صفة سومبوڠ دلن
ممنتيڠكن ديح َ س نديح َ .د مسڤيڠ ليت ،ڤحالكهي لنتارل لنق-بحلنق ،لديق-بحلديق لاتو
جرين تتڠڬ جوڬ بوريه مڽببكن تحڤوتوسڽ هوبوڠن صةل لرح مي .دڤحهاتيكن ڤحبيذلءن
فهمن لنتارل كومڤورن دلن فهمن ڤوريتيك ،ڤحرومباءن لونتوق مندلڤتكن جاوتن ،ڤحبولتن
فتنه ممفتنه توروت منجاد َ ڤوچنا تحڤوتوسڽ هوبوڠن صةل لرح مي.
ڤهيق يڠ تهل مموتوسكن صةل لرح مي ،لكن مڽارهكن ڤهيق يڠ َلءين .كدلءن منجاد َ
ربيه مضت لڤابيال كدول-دول ڤهيق كحلن دڤڠارويه لوريه نفسو دلن بيس يقن لبليس،
بحصفة ليڬو ( )egoمحلساكن ديحيڽ سهاج يڠ بتول دلن ڤهيق َلءين مسولڽ ساَل ،تيدق
رڠسوڠ بحس يكڤ تحبو ْ دلن تيدق ماهو رڠسوڠ بحتورق-لنسور رسات سام ساكيل
تيدق ماهو مڠاَل لونتوق مموهون معاف.
ڤحرو دليڠتكن ،تڠڬوڠجولب ممبينا مسوَل هوبوڠن صةل لرح مي يڠ تحڤوتوس ،بوكن
تحرتق كڤد ڤهيق يڠ بحسليس هين سهاج ،تتاڤ ستياڤ ڤهيق ،اَبءيق كومڤورن ماهوڤون
لينديۏيدو ،لڠڬوات لكولرڬ ،رلكن ۲سكحجا ماهوڤون جرين تتڠڬ ،هندقهل توروت
بحأوسها ،بحڤحلنن ڤنتيڠ سالكو لورڠ تڠه ممباول سولرل ڤحدلماين ،لڬح صةل لرح مي يڠ
تحڤوتوس دلڤت سڬحل دهوبوڠكن مسوَل.
قوم مسلمي يڠ درمحيت هللا،
ماريهل كيت سام ۲بحأوسها منجاڬ دلن مڠريتكن َلڬ هوبوڠن صةل لرح مي لڬح
مشاركت دلن رعيت دلڤت هيدوڤ دلمل سولسان لمان َلڬ تنرتم ،ساريڠ مڠمبيل
بحت ،ساريڠ ممبنتو دلن ساريڠ مڽايڠ لنتارل ساتو سام َلءين.
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جك بحَلكو ڤحسليس هين ،مك بحأوسهاَل لونتوق منچار َ جارن ڤڽلساين دلن
ڤحدلماين سچڤت موڠكي كحلن ستياڤ لورڠ مؤمن ليت لدلَل بحساودلرل .لوريه يڠ
دمكي ،هوبوڠكنهل صةل لرح مي دلن جاءوهكنهل درڤد ڤحاكرل يڠ بوريه مموتوسكڽن .جك
تحدلڤت مس ئهل ،اتڠنيهل دڠن صرب دلن دڠن ڤحلساءن يڠ رلس يونل (.)rasional
تنڠكن فيكرين ،جسوقكن لماره ،معلكن صفة ممعافكن دلن سدَّ ڤوَل مموهون معاف.
اَبرڠ دجاءوهكن هللا ﷺ  ،كتيك روح كيت تحڤيسه دڠن جسد ،دنيا لين كيت
تيڠڬلكن تنڤا بحڤلولڠ منجارينكن مسوَل هوبوڠن صةل لرح مي دڠن سس ياڤا جوڬ يڠ
كيت تهل بحسليس يه فهم .سام-ساماَل كيت بحدعاء مسوڬ هوبوڠن صةل لرح مي لكن
س نتياس تحجاري ،دلن كيت لكن مندلڤت كحيضاءن دلن رمحة هللا ﷺ د دنيا دلن د
لخرية ،س باڬاميان يڠ دس بوتكن د دلمل سورة لحلجحلت لَّت :10
ﲰﲲﲳ ﲴﲵﲶ
ﲱ
ﲫﲬﲭﲮﲯ

مقصودڽ :سسوڠڬوهڽ لورڠ ۲يڠ بحلميان ليت بحساودلرل مك دلمايكنهل لنتارل دول
ساودلرل اكمو يڠ بحتليڠكه ليت دلن بحتقولَل كڤد هللا سوڤاَّ اكمو بحأوريه رمحة.
هللا ّ ْيل َورَ ُ ُْك ّاَبرْ ُق ْح َء ّلن لرْ َع ّظ ْ ّمي َون َف َع ّ ْين َول ََّ ُ ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْلل ََّ ّت َو ّلل ْك ّح لرْ َح ّك ْ ّمي َوتَ َقبَ َل
َاَب َر َْ ُ
هللا لرْ َع ّظ ْ َمي ّ ْيل َورَ ُ ُْك
لرس ّم ْي ُع لرْ َع ّل ْ ُميَ .أ ُقِ ْو ُل قَ ْو ّ ْيل ه ََذل َو َأ ْس َت ْغ ّف ُح َ
ّم ّ ْين َو ّمنْ ُ ُْك ّت َال َوتَ ُه ِلن َ ُه ه َُو َ
ات َولرْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي َولرْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
َو ّر َسائّ ّح لرْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َولرْ ُم ْس ّل َم ّ
ات ْ َلل ْ َيا ّء ّم ْْنُ ْم َو ْ َلل ْم َو ّلت فَ ْاس َت ْغ ّف ُح ْو ُه
لن َ ُه ه َُو لرْ َغ ُف ْو ُر َلرح ّ ْ ُمي.
ِ
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Khutbah Kedua

َلرْ َح ْمدُ ّللّ 5لل َ َخلَ َق لَل َنس َن ّف َأ ْ َس ّن تَ ْق ّويَ ،و َأ َم َحَنَ ّاَبرتَ ْق َوى َولرْ ُخلُ ّق ْلر َك ّحيَ .أ ْشهَدُ
رشيْ َك ََلَُ ،و َأ ْشهَدُ أ َن َس يّدَ َنَ ُم َح َمدً ل َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو َُلُ .لللهُ َم
هللا َو ْحدَ ُه ََل َ ّ
َأ ْن ََل ّل َ ََل لَلَ ُ
ثريل َأ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد هللا!ّ
َصا ّب ّه َو َس ّ ّْل س َ ْس ّل ْي ًما ك ًْ
َص ّل عَ ََل ِ َس ّي ّدَنَ ُم َح َمدَ 6وعَ ََل َل ّ َّل َو َأ ْ َ
لرصا ّد ّق ْ َي.
ّلت َ ُق ْول َ
هللاَ 7و ُك ْون ُْول َم َع َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت هللا،
منرب مڽحو ڤارل جامعه لڬح كيت لس تقامة بحڤڬڠ كڤد عقيدة لسالمية بحتحسكن لهيل
س نة ولمجلاعة ،يڠ منجاد َ ولرينث رسول هللاﷺَ ،صابت دلن اتبعي ،هيڠڬ  ْ هار َ
لين .جاڬهل هوبوڠن دڠن هللا دلن سسام خملوق .عامرهكنهل رومه هللا  دڠن
تحوس مرنوس مڠحجاكن عباده دلن صالة فحض سچارل بحجامعه.
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
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لللَهُ َم َص ّل عَ ََل ُم َح َمد َوعَ ََل أ ّل ُم َح َمد ،لللَهُ َم ل ْغ ّف ْح ّللْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َولرْ ُم ْس ّل َم ّ
ات َولرْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي
ولرْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
اتَ ،9و َأ ْص ّل ْح َذ َلت بَيْ ّ ّْن ْم َو َأ ّر ْف ب َ ْ َي ُقلُ ْوِبّ ّ ْم َو ْلج َع ْل ّ ْف ُقلُ ْوِبّ ّ ُم ْلَليْ َم َان َولرْ ّح َْْ َة،
ِ
َوث َ ّب ْهتُ ْم عَ ََل ّم َ ّةل َر ُس ْو ّل هللاﷺ
وصا ّ ْف فَلَ ْس ّطي،
لللَهُ َم َأ ّع َز ْلَلسالم َولرْ ُم ْس ّل ّم ْ َي .لللَهُ َم لن ُ ّ
ُْص ْلَل ْس َالم َولرْ ُم ْس ّل ّم ْ َي ُخ ُص ً
ك َز َمان.
ك َم َاكن َو ّ ْف ُ ّ
وف ُ ّ
5

Memuji Allah
Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
7 Pesan Taqwa
8 Ayat Al-Quran
9 Doa Untuk Kaum Muslimin
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وصا َۏ ُيح ْوس لر ُك ُوروَنَ َ ،ولرغ ََالءَ ،ول ّمل َحنَ ،ولر ّف َنت،
لللَهُ َم لدفَ ْع عَنا لر َب َالءَ ،و َلرو َاَبء ،خ ُُص ً
َما َظه ََح ّم ْْنَا َو َما ب َ َط َنَ ،عن ب َ َ َّلَنَ ه ََذل خ ََاصةَ ،و َعن َسائّ ّح بُ ْ ََللن عَا َمة.
َّ هللا ،بحكتيهل مهبا ٢مو يڠ ملقساَنكن تونتوتن زاكة دلن مڠهوروركن وقف ،كورنياء َ
محيك رزيق يڠ بحريڤت ڬندل ،رسات سوچيكنهل هحات دلن جيول محيك .جاءوهكنهل
ڬوروڠن فُ َق َحلء دلن َم َسا ّكي درڤد ككفورن ،رسات دهيندر َ محيك درڤد كفقرين يڠ
بحڤنجڠن.
َّ هللا ،بحيهل اكيم كباءيقن رسات كربكنت ددنيا دلن دأخرية .ڤلهيارل َل اكيم درڤد س يقسا
دلن عذلب لڤ نحل ْ.
َّ هللا ،کورنياکنهل توفيق دلن هدلُّيمو كسس رلج اكيم ،دويل يڠ هما موريا ڤدوک رس َ
سلطان ڤريلق دلر لرحضولن ،سلطان نزرين معز لدلين شاه لبن لملح وم سلطان أزرن
حمب لدلين شاه لملغفور َل ،دلن رلج ڤحمايسور َ ڤريلق دلر لرحضولن تولنکو زلرل سارمي
رسات قحلبة درلج دلن سلوروه رعيت جالت.
َربَنَا أ ّتنَا ّف لدله نْ َيا َ َس نَ ًة َو ّف ْلل ّخ َح ّة َ َس نَ ًة َو ّقنَا عَ َذ َلب لرنَ ّار.
فَ َيا ّع َبا َد ّ
هللا،

ﱡﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ

هللا لرْ َع ّظ ْ َمي ي َ ْذ ُك ْحُ ُْكَ ،و ْلش ُك ُح ْو ُه عَ ََل
ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻﭐﱠ فَ ْاذ ُك ُح ْول َ
ّن َع ّم ّه يَ ّزد ُ ُْْكَ ،و ْلسأَرُ ْو ُه ّم ْن فَ ْض ّ ّهل يُ ْع ّط ُ ُْكَ ،و َ ّل ْك ُح ّ
هللا ي َ ْع َ ُّل َما ت َْصنَ ُع ْو َن
هللا َأ ْك َ ُربَ ،و ُ
.
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