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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
َأ ْشهَد َأ ْن َال ا َ َهل ا َال هللا َو ْحدَ ه َال َ ّ
ّ َِ ِ
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ْ
ْ
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ّ
َ
ّ
ّ
ّ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ون
َص ّل َو َس ْل عَل َس ّيدانَ 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 ممڤرتيڠكتكن كتقواءن كيت كڤد هللا ،lدڠن ملقساانكن سڬاال
ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال الرڠڽن; موده-مودهن كهيدوڤن كيت دريضاءي هللا،
ددنيا ماهوڤون دأخرية .منرب ڤد هاري اين اكن مڽمڤايكن خطبة يڠ براتجوق:
”كڤيڤينن رسول هللا ﷺ; برصفة أمانه دان تيدق مڽالهڬوانكن كواس“.
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Memuji Allah
Ayat Al-Quran
3 Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
4 Pesan Taqwa
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س يدڠ ْجعة يڠ درمحيت هللا،
نيب محمدﷺ اايهل چونتوه ترابءيق اونتوق ساكلي اومت .ستياڤ ڤريالكو دان
ڤريبادي بڬيندا سسواي اونتوق دچونتويه دان دڤراكتيككن دامل كهيدوڤن كيت
سهارين .برتڤنت دڠن اايت  21سورة الحزاب ،رسول هللاﷺ اداهل سوسوق توبوه
يڠ ڤاليڠ اليق اونتوق دجاديكن ايكوتن ،ابءيق درڤد ڤرتوتورن ،ڤربواتن ،ماهوڤون
ڤڠاكوان بڬيندا.
سأورڠ مسل واجب مڠاكوءي هباوا بڬينداﷺ برصفة أمانه .صفة أمانه براكءيت
راڤت دڠن ستياڤ اوتوسن هللا .حال اين كران ،صفة أمانه مروڤاكن بوقيت
كڤرچاايءن دان لكوهورن ڤريالكو سسأورڠ .مان موڠكي سأورڠ اوتوسن مڽمڤايكن
دعوة جك تياد صفة أمانه .تراللو ابڽق چونتوه يڠ داڤت دس بوتكن مڠناءي صفة
أمانه بڬيندا .بڬيندا جسق كچيل الڬي منوجنولكن صفة أمانه كتيك مڠڬمباال مكبيڠ،
أمانه كتيك برنياڬ ،أمانه دامل مڽمڤايكن رساهل دعوة رسات منڬقكن كبرنن.
متهبن ڤوال ،كڤرچاايءن بڬيندا توروت دأكوءي اوليه مشاركت عرب ڤد زمان
الصا ّدق ا َل ّم ْي كران مشهور دڠن صفة أمانه .والاو
بڬيندا ،دڠن مڠڬلري بڬيندا َ
ابڬامياانڤون ،ستياڤ درڤد كيت توروت دڤرتڠڬوڠجوابكن دڠن ڤلباڬاي أمانه دان
كواجيڤن سڤريت أمانه ترهادڤ ديري ،أمانه ترهادڤ لكوارڬ ،أمانه ترهادڤ اڬام،
أمانه ترهادڤ كرجا دان توڬسن ،أمانه ترهادڤ هرات دان س باڬايڽ.
كيت مستيهل برسوڠڬوه-سوڠڬوه براوسها ملقساانكن ستياڤ تڠڬوڠجواب يڠ
دأماهنكن كران ستياڤ درڤد أمانه يڠ كيت ڤيكول ،ڤس يت اكن دڤرسوءالكن اوليه
هللاlدأخرية لكق .هللاlبرفرمان دامل سورة النساء اايت :58
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ﲼﲾﲿﳀﳁ ﳂﳃ
ﲹﲺﲻ ﲽ

مقصودڽ :سسوڠڬوهڽ هللا مڽوروه اكمو سوڤااي مڽرهكن سڬاال جنيس أمانه كڤد
اهلڽي (يڠ برحق مرنمياڽ) ،دان اڤابيال اكمو منجالنكن حكوم دأنتارا ماءنيس( ،هللا
مڽوروه) اكمو مڠحكوم دڠن عاديل .سسوڠڬوهڽ هللا دڠن (سوروهڽن) ايت ممربي
ڤڠاجرن يڠ س باءيق-ابءيقڽ كڤد اكمو .سسوڠڬوهڽ هللا س نتياس مندڠر ،الڬي
س نتياس ملهيت.
مسلمي يڠ دمولياكن،
أمانه يڠ سدڠ كيت بيچاراكن ساعت اين بوكنهل ڤراكرا يڠ كچيل دان رمييه.
سوڠڬوه هللا اد مڽااتكن دامل القرءان ،هباوا أمانه يڠ دڤيكول اوليه ماءنيس اين اايهل
سواتو توڬس يڠ برس كران الڠيت ،بويم دان ڬونوڠ-ڬانڠ جوڬ اڠڬن مرنمياڽ كران
اتكوت اكن أمانه يڠ برت ايت.
سهيڠڬ كهاري اين ،ماس يه راماي يڠ برس يكڤ مسبيل-ليوا دامل ملقساانكن
أمانه ،برالكو ساهل ڬوان كواس يڠ برللواسا ،مالهن اد اينديۏيدو يڠ برلڤس اتڠن درڤد
تڠڬوڠجواب يڠ دبريكن .موڠكي اد درڤد اكلڠن مريك يڠ تهل لوڤا اكن ساعت مريك
ملونرتكن جنجي ٢مانيس س بلوم منداڤتكن كڤرچاايءن اونتوق مميكول أمانه ترس بوت.
انمون ،س تهل أمانه ايت دبري ،مريك تيدق الڬي برسوڠڬوه-سوڠڬوه ممنويه أمانه
ترس بوت.
واجر اونتوق دس بوتكن دسيين ،كدودوقن نڬارا كيت دامل اينديكس ڤرس يڤيس
رسواه( )CPIماس يه ڤد اتهڤ يڠ ممبيبڠكن .مليس يا كيين براد ڤد كدودوقن ك57-
درڤد كسلوروهن  180بواه نڬارا .كدودوقن اين جلس منوجنوقكن ككورڠن كيت
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دامل ايسو اينتيڬرييت .سامكي ابڽق كيس ڤڽالهڬوانءن كواس دان رسواه دريكودكن.
سدريهل! ساكليڤون كيت ممڤراوليه كونتوڠن دڠن جالن يڠ ابطل ددنيا ،كيت تتڤ
اكن روڬي دأخرية .جوسرتو ايت ،ماريهل كيت برسام-سام منجاوءيه صفة بوروق
تيدق أمانه .رسول هللاﷺ برس بدا:
َال امي َا َن ّل َم ْن َال َأ َمان َ َة َهل َو َال ّد َين ّل َم ْن َال َعهْدَ َهل
ِ
مقصودڽ” :تيدق مسڤوران اميان ابڬي اورڠ يڠ تيدق أمانه ،دان تيدق مسڤوران اڬام
ابڬي اورڠ يڠ تيدق ستيا ترهادڤ جنجڽي“.
س يدڠ ْجعة يڠ داكس هييي هللا،
مسوڬ دڠن مڠيڠيت مسبوتن اولڠ اتهون هاري كڤوتراءن بڬيندا نيبﷺ،
ستياڤ درڤد كيت اكن سڬرا سدر دان مكبايل منچونتويه س يكڤ أمانه بڬيندا،
سرتوسڽ منجادي مسل يڠ مميلييك صفة أمانه .مسوڬ كيت اكن مكبايل كڤد هللاl
دامل كداءن يڠ دريضاءيڽ .ايكوتيهل لڠكه ٢برايكوت ،سوڤااي كيت اس تقامه دامل
ملقساانكن أمانه:
ڤراتم :براس تغفار دان مموهون امڤون كڤد هللا اتس كس يلڤن يڠ اللو.
كدوا :برسوڠڬوه-سوڠڬوه مڽلسايكن تڠڬوڠجواب دڠن ڤنوه ديدياكيس.
كتيڬ :ممينتا نصيحت دان براكون دڠن راكن ٢يڠ ابءيق رسات أمانه دامل كرجاي.
كمڤت :مموهون دعاء دان كقواتن درڤد هللا اڬر دڤرمودهكن دان دلنچركن اوروسن
دامل مميكول أمانه.
َ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
4
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ان َه ه َو الْغَف ْور َ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 ْمد ّ َ ّلِلْ َ 5محدً ا َك ّث ْ ًريا َط ّي ًبا م َب َار ًاك ّفي ّهّ ،م ْل َء َ
َشيْ َك َهلَ ،و َأ ْشهَد أ َن َس يّدَ انَ
َشء ب َ ْعدَ .أ ْشهَد َأ ْن َال ا َ َهل االَ هللا َو ْحدَ ه َال َ ّ
َما ّشئْ َت ّم ْن َ ْ
ِ
ِ
6
ْ
ّ
ّ
َ
َ
ّ
ّ
ّ
م َح َمدً ا َع ْبده َو َرس ْوهل .اللَه َم َص ّل َو َس ّ ْل عَل َس ّيدانَ م َح َمد َوعَل أهل َو َأ َ
صا ّبه َأ ْ َْجع َيَ .أ َما
ب َ ْعد ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
الصا ّد ّق ْ َي.
هللا! ّات َق ْوا َ
هللاَ 7وك ْون ْوا َم َع َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت هللا،
منرب مڽرو كڤد ڤارا جامعه اڬر كيت اس تقامه برڤڬڠ كڤد عقيدة اسالميه برترسكن
عقيدة اهيل س نه وامجلاعه ،يڠ منجادي وارينث رسول هللاﷺ ،صابة دان اتبعي هيڠڬ
كهاري اين .جاڬاهل هوبوڠن دڠن هللاlدان هوبوڠن سسام خملوق .عامرهكنهل رومه٢
ابسهكنهل ليده
هللا دڠن تروس-مرنوس مڠرجاكن عباده دان صالة فرض سچارا برجامعهَ .
كيت دڠن مالزميكن ّذ ْكر هللا ،رسات صلوات دان سالم كتس بڬيندا نيبﷺ.
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 َراه ْ َْي ّ ْف ال َعالم ْ َي ان َك مح ْيد َم ّج ْيد.
ِ
ِ
ِ
ات َوالْم ْؤ ّم ّن ْ َي والْم ْؤ ّمنَ ّ
اللَه َم ا ْغ ّف ْر ّللْم ْس ّل ّم ْ َي َوالْم ْس ّل َم ّ
اتَ ،9و َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْْنّ ّ ْم َو َأ ّل ْ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.
ِ
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 َۏير ْو َس الكوروانَ َ ،والغ ََال َءَ ،وا ّمل َح َنَ ،وال ّف َ َنتَ ،ما
اللَه َم ا ْدفَ ْع َعنَا ال َب َال َءَ ،و َالو َاب َء ،خص ً
َاص ًةَ ،و َعن َسائّ ّر ب ْ ََلان عَا َم ًةَ .اللَه َم ْاش ّف َم ْرضَ اانَ
َظه ََر ّم ْْنَا َو َما ب َ َط َنَ ،عن ب َ َ َّلانَ ه ََذا خ َ
َو َم ْر ََض امل ْس ّل ّم ْ َي.
اي هللا ،بريهل اكيم كباءيقن رسات كربكنت ددنيا دان دأخرية .ڤلهياراهل اكيم درڤد س يقسا دان
عذاب اڤي نراك.
اي هللا ،بركتيهل مهبا ٢مو يڠ ملقساانكن 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 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 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.
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