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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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مقصودڽ :ديم سسوڠڬوهڽ ،اداهل ابڬي اكمو ڤد ديري رسول هللا ايت چونتوه
ايكوتن يڠ ابءيق ،ايءيت ابڬي اورڠ يڠ س نتياس مڠهارڤكن (كريضاءن) هللا دان
(ابلسن ابءيق) ابڬي اخرية ،رسات اي ڤوال مڽبوت دان مڠيڠيت هللا س باڽق-ابڽقڽ
(ڤد وقتو سوسه دان س نڠ).
َشيْ َك َهلَ ،و َأ ْشهَد َأ َن م َح َمدً ا َع ْبده َو َرس ْوهل .ا ّٰلله َم
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َص ّل َو َس ْل عَل َس ّيدنَ م َح َمد َوعَل أهل َوأصا ّبه أْجعي .أ َما ب َ ْعد ،فيا أُّيه َا الم ْسلم َ
وص ْ
ُأ ّ
يُك َوا َاي َي ّب َت ْق َوى ّ
ون.
هللا 4فَ َق ْد فَ َاز الْمتَق َ
س يدڠ ِ
ْجعة يڠ درمحيت هللا،
ماريهل كيت تيڠكتكن كتقواءن كڤد هللا ،lايءيت دڠن مالكوكن سڬاال
سوروهن دان منيڠڬلكن سڬاال الرڠڽن ،موده-مودهن كهيدوڤن كيت دبركيت اوليه
هللاlددنيا دان د أأخرية .منرب ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة براتجوق:
”كڤيڤينن رسول هللاﷺ; تالدن سڤنجڠ زمان“.
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Ayat Al-Quran
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س يدڠ ْجعة يڠ دمولياكن،
بربيچارا سوءال كڤيڤينن ،تيدق اد ساتو توكوه ڤون ددنيا اين يڠ ممڤو مننديڠي
كڤيڤينن رسول هللاﷺ .كيت موڠكي بوليه مڽنارايكن برباڤ توكوه ڤميڤي دنيا يڠ
سڤنجڠ هيدوڤڽ بربقيت مميڤي مشاركت ،اكن تتاڤي كڤيڤينن رسول هللاﷺ ايت ،لبيه
اوڠڬول ملبهييي سڬنڤ اسڤيك كهيدوڤن ماهل سلوروه عامل اين توروت مراساءي
كويباواءنڽ .هللاlبرفرمان” :دان تيدقهل اكيم اوتوسكن اڠاكو (محمد) مالءينكن
منجادي رمحة ابڬي سلوروه عامل“ (سورة ا ألنبياء.)107 :
س يدڠ حارضين يڠ دمولياكن،
أكوڠڬولن كڤيڤينن بڬينداﷺ برجاي دبوقتيكن دڠن الهريڽ س بواه متدون
اسالم يڠ بڬيتو هيبت دامل جساره .برموال دري نڬري تندوس يڠ برڤاسري دان
بربوكيت بواكو نمون اي سسودهڽ براوبه منجادي ڤوست ڤنتدبرين يڠ ڤرنه مميڤي
 2/3دنيا اسالم دڠن كڤيڤينن براكليرب( )berkaliberحاصيل ڬاڬسن بڬينداﷺ.
سأأورڠ ڤنوليس ابرت برنم ( ،)Michael H Hartماللوءي اكرايڽ ”100
توكوه ڤاليڠ برڤڠاروه ددنيا“ تهل منوبتكن بڬينداﷺ س باڬاي ماءنيس نومبور  1ڤاليڠ
برڤڠاروه دامل جساره دنيا ساكليڬوس منجادي ڤميڤي اڬوڠ سڤنجڠ زمان .ڤڠيعرتافن
اين بوكن سقدر دنيالي دري سودوت كربجاايءن بڬيندا ممبوك س بواه اميڤاير ماهل لبيه
دري ايت ڤمباڠونن مودل انسان توروت منداڤت ڤمرهاتي ڤنوليس.
اونتوق ايت ،بوات مريك يڠ ايڠي منچاري سومرب كهيدوڤن يڠ ابءيق رسات
ايڠي منچورقكن كهيدوڤن برڤريستيج( )berprestijتيڠڬي ،هاروسهل منجاديكن
كهيدوڤن رسول هللاﷺ س باڬاي ايكوتن سڤريت مان فرمان هللاlيڠ خطيب
ابچاكن ڤد اول خطبة اتدي.
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س يدڠ ْجعة يڠ داكس هييي،
كتاهوءيهل ،كهيدوڤن بڬينداﷺ مميلييك چاكوڤن يڠ بڬيتو لواس دامل اسڤيك
كڤيڤينن يڠ بوليه دتالدين اوليه مسوا الڤيسن مشاركت .سكرياڽ اندا سأأورڠ انق
مودا ،رماج ،سوايم ،ايه ،راكن ،ڤميڤي اورڬانيسايس ااتو ڤميڤي نڬارا ساكليڤون،
اندا برڤلواڠ منجادي واتق ٢ترس بوت دڠن اكراكرت( )karakterدان ڤريبادي يڠ
هيبت سكرياڽ اندا منلوسوري رسات منچونتويه كڤريبادين بڬينداﷺ سوقتو
منجالين واتق ٢برايكوت دامل ايڤيسود( )episodسريهڽ .اوليه ايت ،خطيب ايڠي
مڠاجق س يدڠ ْجعة ساكلي رسات ديري اين ،اڬر منچونتويه كڤيڤينن بڬينداﷺ
ماللوءي امڤت اسڤيك كڤيڤينن:
ڤراتم; مميڤي ديري ڬ َاي رسول هللاﷺ.
س بلوم برچيتا-چيتا مميڤي اورڠ الءين ،سهاروسڽ كيت ترلبيه دهولو مميڤي ديري
س نديري ،كران اورڠ يڠ ڬاڬل مميڤي ديريڽ نسچاي دي جوڬ تيدق ممڤو مميڤي يڠ
الءين .رسول هللاﷺ مميڤي ديريڽ دڠن ممربس هيكن هايت كران هايت أأومڤام راج يڠ
سكرياڽ اي ابءيق مك ابءيقهل سلوروه اڠڬوات ابدن .بتاڤ راماي ماءنيس يڠ
مڠاابيكن رسات ڬاڬل ممهمي سوءال كڤنتيڠن ڤمربس هين هايت اللو اخريڽ ستياڤ
تيندقن يڠ دالكوكن ترسليت ڤاداڽ ڤڽاكيت هايت يڠ ممربيكن اميڤلياكيس نيڬاتيف.
سالءين ايت ،علمو جوڬ برڤرانن س باڬاي ڤڽولوه يڠ منڠي كهيدوڤن .بڬينداﷺ
الس َالم سڤريت فرمان
ممڤرس ياڤكن ديري دڠن منونتوت علمو دڠن جربيل عَلَي ّه َ
هللا(lسورة النَ ْجم.)5 :
ﱖﱗﱘﱙ

مقصودڽ :ويح ايت (دمسڤايكن) د أأجركن كڤاداڽ اوليه (جربيل) يڠ امت ڬاڬه قوات.
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كدوا; مميڤي لكوارڬ ڬ َاي رسول هللاﷺ.
كڤيڤينن كلكوارڬاءن يڠ دتوجنوقكن اوليه بڬينداﷺ بوليه دچونتويه اوليه سأأورڠ ايه
ااتوڤون سوايم .معوم مڠتاهوءي هباوا بڬينداﷺ مروڤاكن س باءيق-ابءيق چونتوه
الرت ّم ّذي دامل سونڽن ،هباوا نيبﷺ
ددامل مالي َين لكوارڬاڽ .س بواه حديث رواية امام ّ ْ
برس بدا ”س باءيق-ابءيق اكلي اداهل يڠ ڤاليڠ ابءيق ترهادڤ ايسرتيڽ دان اكو اداهل يڠ
ڤاليڠ ابءيق ترهادڤ ايسرتيكو“.
انتارا الي َنن ابءيق يڠ دمقصودكن دسيين اايهل ،منظاهريكن ڤراساءن چينتا دان
اكس يه سسام ڤاسڠن .سأأورڠ سوايم هاروسهل منوجنوقكن اكس هيڽ ترهادڤ ايسرتي
سام اد دري ڤرچاكڤن ماهوڤون ڤربواتن .سالءين تيدق براكرس اڤاته الڬي مموكول
ايسرتي ،بڬيندا جوڬ مميڤي اهيل لكوارڬاڽ دڠن َشيعة أأڬام دان ممبنتو ڤارا
ايسرتيڽ مالكوكن ڤكرجاءن رومه تڠڬ .سكرياڽ اد داكلڠن كيت يڠ براڠڬڤن هباوا
ممبنتو ايسرتي درومه ايت منجاتوهكن َمر َواه مك سدرهل هباوا اكيڬ َوان كيت س بنڽ
يڠ ڤرلو دلونتوركن .امبيهل ڤلواڠ اونتوق برمرسا دڠن ايسرتي دڠن ممربيكن هديه
كڤاداڽ ،مڠوچڤكن ترميا اكس يه ،مموهون معاف سكرياڽ ترساهل دان منديديق انق٢
برسام.
كتيڬ; مميڤي اورڬانيسايس ڬاي رسول هللاﷺ.
مميڤي سس بواه اورڬانيسايس بوكن ڤراكرا يڠ موده ،كران ڤميڤي ڤرلو س نتياس
برڤرانن س باڬاي ڤليندوڠ دامل مندڤين سڬاال مكوڠكينن چابرن دان كريسيس يڠ ابلك
تيبا .بڬينداﷺ مڽيفتكن ڤميڤي س باڬاي ڤريساي ،سڤرتامين حديث رواية امام مسل
ددامل صيحڽ ،هباوا نيبﷺ برس بدا” :سسوڠڬوهڽ سأأورڠ امام (ڤڠواسا) ايت
(ابڬايكن) ڤريساي كڤد اورڠ ٢يڠ برڤرڠ دبالكڠڽ دان جوڬ برليندوڠ دڠڽن“.
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داڤت كيت فهمي هباوا سأأورڠ كتوا هاروسهل مميلييك كقواتن فزييلك دان كتاهبَ ن
يڠ تيڠڬي .اين كران كتوا برمكوڠكينن اورڠ ڤراتم يڠ منميا كسوسهن ترلبيه دهولو
سالءين برسداي مڠورابنكن ديري ديم مليندوڠي اورڠ ابوهن .حال اين دبوقتيكن
ماللوءي ڤرانن بڬينداﷺ يڠ توروت مڽراتءي ڤڤرڠن مالون موسوه يڠ مڠعاقبتكن
كچدراءن دان كساكينت .اين منوجنوقكن هباوا سأأورڠ كتوا تيدق ڤاتوت هاڽ برڤلوق
توبوه دان ممبياركن اورڠ ابوهڽن برجواڠ س نديرين س باليقڽ كتوا ڤرلو منجادي اورڠ
ڤاليڠ هادڤن دان س ينس يتيف دامل حال احوال اهلڽي.
أكمڤت مميڤي مشاركت ڬاي رسول هللاﷺ.
منجادي ڤميڤي مشاركت ڤرلو ددارسي دڠن أكوڤاايءن يڠ هوليستيك()holistik
مليبتكن سوءال مكمڤوان توبوه ابدن ،علمو ڤڠتاهوان ،س يكڤ ورع ،أأمانه دان
تقوى .كڬاڬلن دامل مميكول أأمانه لكق مڠعاقبتكن ڤڽسلن يڠ برس ڤد هاري اخرية.
بڬينداﷺ ممربي امرن هباوا جاوتن اداهل أأمانه يڠ تيدق ڤاتوت دبڠڬ-بڠڬاكن
س باليقڽ اي ڤرلو دتراجوءي اوليه اورڠ يڠ بن ٢ممڤوڽاءي اءوتورييت.
حديث رواية امام مسل دامل صيحڽ هباوا نيبﷺ برس بدا” :واهاي أأبو َذر،
سسوڠڬوهڽ اڠاكو سأأورڠ يڠ مله دان كڤيڤينن ايت اداهل أأمانه ،دان ننيت ڤد هاري
قيامة اي منجادي كهيناءن دان ڤڽسلن كچوايل اورڠ يڠ مڠمبيل دڠن حقڽ دان
منونيكن اڤ يڠ سهاروسڽ اي تونيكن دامل كڤيڤينن“ .حال اين مڠاجركن هباوا
ڤنتيڠڽ مالنتيق ڤميڤي يڠ بتول اڬر ڤرينس يڤ كعاديلن داڤت دجولڠ ستيڠڬي-
تيڠڬي.
دمكينهل سچبيس دري چونتوه ٢اتوالدن بڬينداﷺ دامل اسڤيك كڤيڤينن يڠ
بوليه كيت تالدين دامل كهيدوڤن سهارين .بڬيندا يڠ داوتوس س باڬاي رسول
5
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تراخري تهل ڤون منوجنوقكن چونتوه كڤيڤينن منجادي تالدن سڤنجڠ زمان.
َاب َركَ هللا ّ ْيل َولَ ُْك ّابلْق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّْي َون َف َع ّ ْين َوا َاي ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال آ َاي ّت َو ّال ْك ّر الْ َح ّك ْ ّْي َوتَ َقبَ َل
هللا الْ َع ّظ ْ َْي ّ ْيل َولَ ُْك
الس ّم ْيع الْ َع ّل ْْيَ .أقِ ْول قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّفر َ
ّم ّ ْين َو ّم ْن ُْك ّت َال َوتَه ِان َه ه َو َ
ات َوالْم ْؤ ّم ّن ْ َي َوالْم ْؤ ّمنَ ّ
َو ّل َسائّ ّر الْم ْس ّل ّم ْ َي َوالْم ْس ّل َم ّ
ات ْ َال ْح َيا ّء ّم ْْن ْم َو ْ َال ْم َو ّات فَ ْاس َت ْغ ّفر ْوه
ان َه ه َو الْغَف ْور َالر ّح ْْي.
ِ
Khutbah Kedua

الْ َح ْمد ّ َ ّلِلّ َ 5الي َج َعلَنَا ّم َن الْم ْس ّل ّم َي َو َر َزقَنَا ّم َن ا َلط ّي َباتَ .أ ْشهَد َأ ْن َال ا َ َهل االَ هللا َو ْحدَ ه َال
ك َهل ،و َأ ْشهَد أأن س يّدَ نَ محمدً ا َعبده ورسوهل .اللَهم ص ّل وس ّل ِعَ َلِ س ّي ّدنَ محمد6
َّ
َ َ ََ ْ
َ
َ َ
ََ
ََ ْ ََ ْ
َشيْ َ َ
صا ّب ّه َأ ْ َْج ّع َيَ .أ َما ب َ ْعد ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
َوعَ َل أ ّ ّهل َو َأ ْ َ
الصا ّد ّق ْ َي.
هللا! ّات َق ْوا َ
هللاَ 7وك ْون ْوا َم َع َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت هللا،
امت مندواكچيتاكن نيبﷺ كيين تيدق الڬي منداڤت متڤت س باڬاي ايكون(.)ikon
منجادي تڠڬوڠجواب كيت اونتوق ممستيكن اڬر انق ٢كيت س نتياس مميلييك كرتوجاءن
ترهادڤ بڬينداﷺ رسات منجاديكن بڬيندا س باڬاي چونتوه ايكوتن دامل كهيدوڤن .انق٢
منچرمينكن تَ ْ ّرب َي ْه كيت .سكرياڽ مريك تيدق ملهيت بڬينداﷺ س باڬاي چونتوه ايكوتن،
اي برمعىن كيتاهل يڠ كورڠ ممربيكن ڤنددهن .ڤڤاته ماليو مڠااتكن ”ملنتور بولوه بيارهل دري
ربوڠڽ“.
مسلمي يڠ دمولياكن،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اڬر اس تقامه برڤڬڠ تڬوه كڤد عقيدة اسالميه برترسكن اهيل
س نه وامجلاعه يڠ منجادي وارينث رسول هللاﷺ ،صابة دان اتبعي ،هيڠڬ كهاري اين.
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Memuji Allah
Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
7 Pesan Taqwa
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ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ

ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ8

اللَه َم َص ّل عَ َل م َح َمد َوعَ َل أ ّل م َح َمد َ ََك َصل َ ْي َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َْي َوعَ َل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َْي َو َاب ّركْ عَ َل
ِ
ِ
م َح َمد َوعَ َل أ ّل م َح َمد َ ََك َاب َر ْك َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َْي َوعَ َل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َْي ّ ْف الْ َعالَ ّم ْ َي ان ََك َ ّمح ْيد َم ّج ْيد.
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اللَه َم ا ْغ ّف ْر ّللْم ْس ّل ّم ْ َي َوالْم ْس ّل َم ّ
َ
َ
َ
ات َوالْم ْؤمن ْ َي والم ْؤمنَات َ ،وأ ْصل ْح ذ َات بَيْْنّ ّ ْم َوأل ْف ب َ ْ َي
قل ْوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ْف قل ْوهبّ ّ م ْااليْ َم َان َوالْ ّح ْْكَ َةَ ،وثَ ّب ْْت ْم عَ َل ّم َ َّّل َرس ْو ّل هللاﷺ.
اللَهم ا ْدفَع عنا الب َالء ،و ِ
وصا َۏير ْو َس الكورونَ َ ،والغ ََال َءَ ،وا ّمل َح َنَ ،وال ّف َ َنتَ ،ما
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َ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.
اي هللا ،بريهل اكيم كباءيقن رسات كربكنت ددنيا دان د أأخرية .ڤلهياراهل اكيم درڤد س يقسا دان
عذاب اڤي نراك.
اي 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 دهيندري مريك درڤد كفقرين يڠ برڤنجڠن.
اي هللا ،کورنياکنهل توفيق دان هداُّيمو أكتس راج اكيم ،دويل يڠ هما موليا ڤدوک رسي
سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز ادلين شاه ابن املرحوم سلطان أأزلن حمب
ادلين شاه املغفور هل ،دان راج ڤرمايسوري ڤرياق دار الرضوان توانکو زارا سالْي رسات
قرابة دراج دان سلوروه رعيت جالت.
ﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ

فَ َيا ّع َبا َد ّ
هللا،

ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ

هللا الْ َع ّظ ْ َْي ي َ ْذك ْر ُْك َو ْاشكر ْوه عَ َل
ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ فَ ْاذكر ْوا َ
ّن َع ّم ّه يَ ّزد ُْْك َو ْاسأَل ْوه ّم ْن فَضْ ّ ّهل ي ْع ّط ُْك َو َ ّل ْكر ّ
هللا َأ ْك َربَ ،وهللا ي َ ْع َل َما ت َْصنَع ْو َن.
Ayat Al-Quran
Doa untuk Kaum Muslimin
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