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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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الْ َح ْمد ّ َ ّلِلّ َ 1اَّلي َأ ْر َس َل َرس ْو ََل ِّبلْهدَ ى َو ّد ْي ّن الْ َح د ّقّ ،لي ْظه َّره عَ ََل د ّال ْي ّن ّكد ّه َو َك َفى ِّب ّهلل
َشيْ َك ََلَ .و َأ ْشهَد َأ َن م َح َمدً ا َع ْبده َو َرس ْوَل.
َشهّ ْيدً اَ .أ ْشهَد َأ ْن ََل ا َ ََل ا ََل هللاَ ،و ْحدَ ه ََل َ ّ
ِ
ِ
َ
2
ّ
ّ
َ
َ
ّ
ّ
ّ
َ
ال ّٰل ده َم َص ّ دل َو َس ّ د ّْل َو َِب ّركْ عََل َس ّ ديدَنَ م َح َمد َوعََل أَل َو ْ
َص ّبه َأ ْ َْجع ْْيَ .أ َما ب َ ْعد ،ف َيا أُّيه َا
ونُ ،أ ْو ّص ْي ُْك َوا ََّي َي ّب َت ْق َوى ّ
هللاَ 3و َطا َع ّت ّه ل َ َعل َ ُْك ت ْف ّلح ْو َن.
الْم ْس ّلم َ
ِ
قَال هللا تَ َع َاَل:
ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ...

(سورة التوبة اَّيت )36

مقصودڽ :سسوڠڬوهڽ بيلڠن بولن ٢دسييس هللا اَّيَل دوا بلس بولن...
س يدڠ ْجعة يڠ درمحيت هللا،
ماريهل كيت برتقوى كڤد هللاlدڠن ملقساَنكن سڬاَل ڤرينته دان منيڠڬلكن
سڬاَل َلرڠڽن; موده-مودهن هيدوڤ كيت س ننتياس دليڤهي بركة دان اكس يه سايڠ
هللا .lمنرب ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة برتامي:
” ڤريستيوا برجساره بولن ربيع الخري“.
حارضين يڠ درمحيت هللا،
بيلڠن بولن دسييس هللاlاَّيَل دوا بلس بولن .ڤرموَلءن ڤڠڬوَنءن اكليندر
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اتهون جهرة اَّيَل حاصيل درڤد الهام خلَ َفاء ال َرا ّش ّدين كدواَّ ،يءيت س يدَن معر بن
موس ا َل ْش َع ّري تهل مڠوتوس سورت كڤد س يدَن
ال َ َطاب .دروايتكن ،س يدَن أبو ّٰ
معر ممينتا بلياو ممربيكن ڤنچرهن مڠناءي ڤرموَلءن اتهون جهرة .بلياو مميليه ڤريستيوا
جهرة بڬينداﷺ دري مكه مكدينه س باڬاي اساس ڤرموَلءن اتهون ڤراتم كرياءن
تقومي اسالم; ِبڬ ممڤرايڠيت ڤرانن ڤريستيوا جهرة دامل ڤمبنتوقن مشاركت اسالم ڤراتم
د كوات مدينه.
بولن ٢دامل تقومي اسالم برموَل دري م َح َرمَ ،ص َفر ،ربيع الول ،ربيع الخري،
جامدي الول ،جامدي الخري ،رجب ،شعبان ،رمضان ،شوال ،ذو القعده دان
دأخريي دڠن ذو احلجه .كباڽقكن َنم اين دڤيليه سڤنا سسواتو ڤريستيوا برس برَلكو.
امحلد هلل ڤد هاري اين كيت براد دامل بولن كمڤت تقومي اسالم َّيءيت بولن ربيع
الخري .بولن اين دَنماكن سدمكْي برسڤنا بولن كدوا موس مي بوڠا.
س يدڠ ْجعة يڠ درمحيت هللا،
ترداڤت ڤريستيوا ٢برجساره برَلكو دامل بولن ربيع الخري يڠ مڠاندوڠ ڤڠاجرن يڠ
ترس نديري َنمون كورڠ دكتڠهكن كڤد خالي َ ْق معوم .هللاlبرفرمان دامل سورة
يوسف اَّيت :111
ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ...

برمقصود :ديم سسوڠڬوهڽ ڤد قيصه ٢مريك ترداڤت ڤڠاجرن ِبڬ مريك يڠ
ممڤوڽاءي عقل فيكرين...
س يدڠ ْجعة يڠ درمحيت هللا،
منرب مميليه برباڤ ڤريستيوا جساره يڠ برَلكو ڤد بولن اين اونتوق دجاديكن رنوڠن
دان ڤڠاجرن:
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ڤد اتهون ڤراتم جهرة ،رسول هللاﷺ كوار برسام دوا راتوس اورڠ َصابة مڠجر
كومڤولن اكفري قريش سهيڠڬ سڤاي دبوكيت َر ْض َو ّٰى .كتيك ايت رومبوڠن
ڤرنياڬاءن قريش دكتواءي اوليه ُأ َميَة بن َخلَف ال َم ّح  ،برسام رساتوس اورڠ لاليك
يڠ مڠاول دوا ريبو لامي راتوس ايكور اونتا .مريك سڬرا مالريكن ديري كتيك
مڠتاهوءي رسول هللاﷺ دان ڤارا َصابة سدڠ منچاري مريك .بنديرا ڤاسوقن اسالم
كتيك ايت دِبوا اوليه س يدَن َس ْعد بن أيب َوقَاص ماَناكَل اوروسن دمدينه دتدبري
سنتارا وقتو اوليه س يدَن َس ْعد بن م َعاذ.
ڤد اتهون كمن جهرة ،رسول هللاﷺ مڠوتوس ڤاسوقن كچيل تنرتا دِبوه ڤيڤينن
س يدَن ع َك َشة بن ّم ْح َصن برسام امڤت ڤولوه اورڠ َصابة كسواتو ملبه د َطائّف.
ڤاسوقن موسوه منداڤت معلومت دان سڬرا مالريكن ديريَ .نمون مريك تيدق
داڤت ممباوا برسام اونتا ٢مريك جسومهل دوا راتوس ايكور .اونتا ٢اين أخريڽ
منجادي اتونن تنرتا اسالم دان دِبوا ڤولڠ مكدينه.
ڤد اتهون كسمبيلن جهرة ،رسول هللاﷺ مڠوتوس س يدَن عيل بن أيب َطا ّلب
دان ڤاسوقڽن كس بواه متڤت برَنم ( َط د ) دان مڠارهكن بلياو سوڤاَّي مروبوهكن
برهاَل ٢دمتڤت ترس بوت س باڬاي بوقيت هباوا سهبن برهاَل تيدق ممڤو ممڤراتهنكن
ديري س نديري اڤاته َلڬ ممربي منفعة دان مرضة كڤد اورڠ َلءين.
تيڬ ڤريستيوا اين ممبوقتيكن توڬس مڽرو كجالن هللاlسام اد دعوة
ماهوڤون هجاد مڠهادڤ اوجْي دان چابرن دان ڤرلو دلقساَنكن دڠن كسوڠڬوهن،
كڬيڬهين ،كربانْي دان كتڬسن .تڠڬوڠجواب برت اين دڤيكول اوليه ڤارا َصابة
دڠن سڤنوه هايت سهيڠڬ چهاي اسالم سڤاي كستياڤ ڤلوسوق دنيا ڤد هاري
اين .جوسرتو ايت ،ستياڤ مسّل هاروس سدر هباوا اسالم يڠ سڤاي كڤد كيت
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ڤرلو دهرڬاءي دان دڤراتهنكن س باڬاميان يڠ تهل دَلكوكن اوليه رسول هللاﷺ دان
ڤارا َصابة بڬيندا.
س يدڠ ْجعة يڠ درمحيت هللا،
سلڤس اتهون رساتوس جهرة دان ابد ٢برايكوتڽ ،ڤريستيوا ٢يڠ برَلكو ڤد بولن
اين ترَللو ِبڽق اونتوق دس نارايكن كسمواڽ .چوكوڤهل برباڤ چونتوه دس بوتكن
دسيين.
ڤد اتهون دوا راتوس َلڤن بلس جهرة ،سأورڠ توكوه علموان اسالم ،عبد امل َ ّال
بن ّهشَ ام َالْ َم َعا ّف ّري تهل منيڠڬل دنيا دان جنازهڽ دسامديكن دمرص .بلياو يڠ دكنيل
دڠن ڤڠڬيلن ّا ْبن ّهشَ ام اَّيَل علامء سريه يڠ مڠومڤول ،مڽاريڠ دان مريڠكسكن كتاب
سريه نيبﷺ يڠ دتوليس اوليه ّا ْبن ا ْ َ
ساق .اكرَّي بلياو يڠ مشهور دڠن َنم ”سريه ّابن
ِ
ك
ّهشَ ام“ مريكودكن رواية ٢درڤد توكوه ٢جساره ڤد قرون كدوا دان تيڬ جهرة .كتاب
اين مروڤاكن رجوعكن اواتم كڤد كتاب ٢سريه ڬيرنايس سرتوسڽ يڠ مميلييك
اكيستييواءن ترس نديري اونتوق مندامل سريه نيب محمدﷺ.
ڤد اتهون تيڬ راتوس دوا ڤولوه سبيلن جهرة ،خليفه بين َع َب ّاس َية يڠ كدوا
ڤولوه ،محمد بن َالْم ْقتَ ّدر ِبهلل تهل منيڠڬل دنيا .بلياو تركنل س باڬاي ڤمرينته يڠ ساڠت
ِبءيقَ ،س ْسرت َاو ْن دان منچينتاءي علامء .كچينتاءن بلياو ترهادڤ علمو خصوصڽ
علمو حديث تربوقيت ماللوءي هوبوڠن ّعلْ ّم َيه بلياو دڠن امام ال َب َغ ّوي دان َلءين.٢
دروايتكن هباوا بلياو مڽمڤايكن خطبة ڤد ستياڤ ْجعة دان مروڤاكن خليفه ترأخري يڠ
ممڤو مڽمڤايكن خطبة كتيك ايت.
س يدڠ ْجعة يڠ درمحيت هللا،
انتارا ڤريسيتوا ڤنتيڠ يڠ برَلكو دنڬارا كيت ڤد بولن ربيع الخري اَّيَل ڤنوبوهن
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نڬارا مليس يا .مليس يا دتوبوهكن سچارا راس ڤد  16س يڤتيرب  1963برساماءن
 28ربيع الخري  .1383ڤنوبوهن نڬارا اين مليبتكن ڬابوڠن ڤرسكوتوان اتنه ماليو،
سابه ،رساوق دان س يڠاڤورا .ڤڠيش هتارن ڤنوبوهن مليس يا برلڠسوڠ دس تاديوم
مرديك ،كوالا لومڤور دهادڤن رسي ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان أڬوڠ ،راج ٢ماليو،
ڬابنور ٢ڤوَلو ڤينڠ ،مالك ،س يڠاڤورا دان سابه .ڤريستيوا برجساره اين منچرمينكن
اداڽ ڤرسفهمن ،ڤرڤادوان دان سامڠت ڤاتريوتيسمى( )patriotismeيڠ تيڠڬ دامل
اكلڠن رعيت مليس يا .موده-مودهن سامڠت ڤرسفهمن ،ڤرڤادوان دان ڤاتريوتيسمى
اين تروس سوبور اونتوق ممبولهيكن كيت ممبينا س بواه نڬارا يڠ امان ،س تابيل،
معمور َلڬ برداولت.
س يدڠ ْجعة يڠ داكس هيي هللا،
سدريهل بتاڤ ڤنتيڠڽ كيت مڠتاهوءي جسارهّ .ا ْبن َخ ْلون (منيڠڬل  808جهرة)
دامل اكرَّي اڬوڠڽ برجودول ”مقدمة“ تهل منكنكن ڤراكرا اين سچارا ترڤرينچ دان
مندامل.
جساره بوكن سقدر ڤريستيوا ،اترخي ،متڤت دان توكوه ،هبكن يڠ لبيه اواتم اَّيَل
حمكه دان ڤڠاجرن دس باليق ملربن چاتنت جساره ترس بوت .جوسرتو ايت اداَل ڤنتيڠ
اونتوق كيت ممڤالجري ،مڠتاهوءي ،ممهم دان مڠهرڬاءي جساره .جساره هندقهل
دجاديكن سومرب رجوعكن ممربيكن كيت ڤرايڠنت; اڬر كيت مڠيلق درڤد براولڠ
مالكوكن كس يلڤن يڠ ڤرنه ممباوا كجاتوهن ،دان مميليه مالكوكن ڤراكرا يڠ بتول يڠ ڤرنه
ممبنتو منچيڤتا كجاَّيءن .سوڬ جساره دجاديكن ڤندوان دامل حرست ماهو منچيڤتا
كجاَّيءن يڠ لبيه مچرلڠ دامل سوا اسڤيك كهيدوڤن ،مرڠكويم دنْ َيا ّوي دان ُأ ْخ َر ّوي.
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َِب َركَ هللا ّ ِْل َولَ ُْك ِّبلْق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّمي َون َف َع ّ ْين َوا ََّي ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال ََّي ّت َو دّاَّل ْك ّر الْ َح ّك ْ ّمي َوتَ َقبَ َل
هللا الْ َع ّظ ْ َمي ّ ِْل َولَ ُْك
الس ّم ْيع الْ َع ّل ْميَ .أقِ ْول قَ ْو ّ ِْل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّفر َ
ّم ّ د ْ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 ْمي.
ِ
Khutbah Kedua

الْ َح ْمد ّ َ ّلِلَ 4و َك َفىَ ،و ُأ َص ّ د ْيل َو ُأ َس ّ دّل عَ ََل َس ّ دي ّدَنَ م َح َمد الْم ْص َط َف ّٰىَ ،وعَ ََل أ ّ َّل َو َأ ْ َ
َصا ّب ّه َأه ّْل
َشيْ َك ََلَ ،و َأ ْشهَد أ َن َس ديّدَ َنَ م َح َمدً ا َع ْبده َو َرس ْوَل.
الْ َوفَاَ .أ ْشهَد َأ ْن ََل ا َ ََل اَلَ هللا َو ْحدَ ه ََل َ ّ
َصا ّب ّه َأ ْ َْج ّع َْيَ .أ َما ب َ ْعد ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
اللَه َم َص ّ دل َو َس ّ د ّْل عَ ََِل ِ َس ّ دي ّدَنَ م َح َمدَ 5وعَ ََل أ ّ َّل َو َأ ْ َ
هللا! ّات َق ْوا
الصا ّد ّق ْْي.
َ
هللاَ 6وك ْون ْوا َم َع َ
قوم مسلمْي يڠ درمحيت هللا،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اڬر كيت تتڤ برڤڬڠ كڤد عقيدة اسالميه برترسكن اهيل س نه
وامجلاعه ،يڠ منجادي وارينث رسول هللاﷺَ ،صابة دان اتبعْي ،هيڠڬ كهاري اين.
جاڬاَل هوبوڠن دڠن هللاlدان سسام ماءنيس .معموركنهل رومه ٢هللا دڠن اس تقامه
مڠرجاكن عباده ،تراواتماڽ صالة فرض برجامعه.
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ

ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ7

اللَه َم َص ّ دل عَ ََل م َح َمد َوعَ ََل أ ّل م َح َمد َ ََك َصل َ ْي َت عَ ََل ا ْب َرا ّه ْ َمي َوعَ ََل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َمي َو َِب ّركْ عَ ََل
ََ ْ َ ّ َ ّ ِ ّ ّ ْ َّ ْ ِ
ّ
َ
َ
ّ
ج
م
مح
م َح َمد َوعَ ََل أ ّل م َح َمد َك َِب َرك َت عََل ا ْب َراه ْ َمي َوعََل أل ا ْب َراه ْ َمي ْف ال َعالم َْي ان َك ْيد َ ْيد.
ِ
ِ
ِ
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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 ،8و َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْْنّ ّ ْم َو َأ ّل د ْف ب َ ْ َْي
قل ْوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ْف قل ْوهبّ ّ م ْاَليْ َم َان َوالْ ّح ْمكَ َةَ ،وثَ ّب د ْهت ْم عَ ََل ّم َ َّّل َرس ْو ّل هللاﷺ.
ِ
وصا َۏير ْو َس الكوروَنَ َ ،والغ ََال َءَ ،وا ّمل َح َنَ ،وال ّف َ َنتَ ،ما
اللَه َم ا ْدفَ ْع َعنَا ال َب َال َءَ ،و َالو َِب َء ،خص ً
َاص ًةَ ،و َعن َسائّ ّر ب ْ َلان عَا َم ًةَ .اللَه َم ْاش ّف َم ْرضَ اَنَ
َظه ََر ّم ْْنَا َو َما ب َ َط َنَ ،عن ب َ َ ّلَنَ ه ََذا خ َ
َو َم ْر ََض امل ْس ّل ّم ْ َْي.
َّي هللا ،بريهل اكيم كباءيقن رسات كربكنت ددنيا دان دأخرية .ڤلهياراَل اكيم درڤد س يقسا دان
عذاب اڤ نراك.
َّي هللا ،بركتيهل مهبا ٢مو يڠ ملقساَنكن تونتوتن زاكة دان مڠهولوركن وقف ،كورنياءي مريك
رزيق يڠ برليڤت ڬندا ،رسات سوچيكنهل هرات دان جيوا مريك .جاءوهكنهل ڬولوڠن فقراء
دان مساكْي درڤد ككفورن ،رسات دهيندري مريك درڤد كفقرين يڠ برڤنجڠن.
َّي هللا ،کورنياکنهل توفيق دان هداُّيمو كتس راج اكيم ،دوِل يڠ هما موليا ڤدوک رسي
سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز الين شاه ابن املرحوم سلطان أزلن حمب
الين شاه املغفور َل ،دان راج ڤرمايسوري ڤرياق دار الرضوان توانکو زارا سالمي 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 ْ َمي 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.
Doa untuk Kaum Muslimin
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