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

” القرءان; معجزة كورنياءن الهي “
15 April 2022 / 13 Ramadan 1443

الْ َح ْمد ّ َ ّلِلّ َ 1اَّلي َأ ْن َز َل الْقرأ َنَ ،و َخلَ َق اإلن ْ َس َانَ ،وعَل َ َمه الْ َب َي َانَ .أ ْشهَد َأ ْن ل ا َ ََل ا َإل
َشيْ َك ََلَ ،و َأ ْشهَد َأ َن م َح ِ َمدً ا َع ْبده َو َرس ْوَل .اللَه َم َص ّ ِل َو َس ّ ِ ِّْل عَ َِلَ
هللا َو ْحدَ ه َإل َ ّ
َس ّ ِي ّدَنَ م َح َمدَ 2وعَ ََل أ ّ َّل َو َأ ْ َ
ْصا ّب ّه والتَا ّب ّع ْ َْي لَهم ِّب ْح َسان ا ََل ي َ ْو ّم ادلِ ينَ .أ َما ب َ ْعد ،فَ َيا
ّ ََِْ َ ِ
ْ
هللاُ 3أ ْو ّص ْي ُْك َوا ََّي َي ّب َت ْق َوى هللا فقد ف َاز المتَق ْو َن.
ّع َبا َد هللا! ات َق ْوا َ
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،
امحلد هلل ،كيت تهل دكورنياكن اوس يا دان كصيحنت ،ڤد هاري اين داڤت
بركوجنوڠ كرومه هللا اونتوق برصالة مجعة دسڤيڠ مالكوكن عباده ڤواسا رمضان ڤد
هاري ك .13-ماريهل كيت تيڠكتكن كتقواءن كحرضة هللاlدڠن ملقساَنكن
سڬاإل ڤرينته دان منيڠڬلكن ستياڤ إلرڠڽن ،مڠيخالصكن معل ،سوڬ كيت
س نتياس منداڤت توفيق دان هدايه ،دڤركوكوهكن اميان ،مڠعبديكن ديري
سامت-مات كڤد هللا يڠ هما اسا .منجلڠ هاري نزول القرءان ،منرب اكن ممبيچاراكن
خطبة براتجوق; ” القرءان; معجزة كورنياءن الهي “.
فرمان هللا:l
ﲓ
ﲒ
ﲇ ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ ﲏﲐﲑ

(سورة البقرة

اَّيت 4 )185

مقصودڽ :بولن رمضان يڠ ڤداڽ دتورونكن القرءان ،منجادي ڤتوجنوق ِبڬ
ساكلْي ماءنيس دان منجادي كتڠن يڠ منجلسكن ڤتوجنوق دان (منجلسكن)
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ڤربيذاءن انتارا يڠ برن دڠن يڠ ساَل.
القرءان اَّيَل الكم هللا يڠ مڠاندوڠ معجزة تربرس ،دتورونكن كڤد بڬيندا ﷺ
برموإل ڤد بولن رمضان ،سچارا برڤريڠكت ،٢مڠمبيل ماس  22اتهون 2 ،بولن،
 22هاري .سوسونن القرءان ترديري درڤد چنتومن  28حروف ّه َجا ّءي َة;
كسلوروهن القرءان مڠاندوڠ  323،761حروف 77،437 ،لكمة 6236 ،اَّيت،
 114سورة دان  30جزوء .القرءان مميلييك لكبهين دان كيستمييواءن ،برڤرانن
س باڬاي ڤندوان كهيدوڤن دان ڤتوجنوق; مروڤاكن سومرب رجوعكن يڠ لڠكڤ
مڠناءي ڤلباڬاي اسڤيك كهيدوڤن ،مرڠكويم ،ڤروندڠن ،ڤنتدبرين ،ڤوليتيك،
ڤڤرڠن ،سوس يال ،ايكونويم ،ساءينس ،تيكنولوڬ  ،كباجيقن ،كلكوارڬاءن ،دان
ڤلباڬاي ڤركرا إلڬ  ،يڠ برتوجنڠكن ڤرينس يڤ كعاديلن جساڬت.
القرءان بوكن سقدر ممبميبيڠ ماءنيس منوجو كهباڬياءن دنيا دان أخرية ،ماَل
منجادي ڤناور روحاين دان جسامين; مندڠر اَّيت٢ڽ بيال دِبچ ،بڬيتو
مندامايكن جيوا ،تيدق منجموكن والاوڤون دِبچ برولڠ كيل ،دكورنياكن ڬنجرن
ِبڬ ستياڤ حروف يڠ دِبچ ،اڤاته إلڬ مڠحفظ ،مڠحيايت دان مڠعملكن اييس
كندوڠڽن .اوليه ايت ڤرِبڽقن ممباچ القرءان ،كران نيب ﷺ منجنجيكن ڬنجرن يڠ
امت برس سڤريت س بدا بڬيندا;
ّا ْق َرءوا الْق ْرأ َن ،فَان َه يَأْ ّيت ي َ ْو َم الْ ّقيَا َم ّة َش ّفي ًعا ّ َل ْ َ
ْصا ّب ّه.
ِ
س
ڤ
مقصودڽِ :بچاَل القرءان ،كران سسوڠڬوهڽ اي داتڠ كڤد مباچاڽ باڬاي
(رواية مسّل )805
شفاعة ڤد هاري أخرية.
مسلمْي يڠ درمحيت الهي ،
توجوان اواتم القرءان دتورونكن اداَل اونتوق ممبنتوق ڤريبادي موليا،
مالهريكن مودال انسان يڠ مچرلڠ ستوسڽ ممبينا متدون برڤقس يكن توحيد .جسق
القرءان دتورونكن ،مشاركت عرب ،خصوصڽ اومت اسالم مڠامل ڤروهبن
-
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كهيدوڤن يڠ لبيه برمعىن .ڤارا ْصابة بڬيندا ﷺ منجادي ڤرودوكتيف
( ،)produktifبراين ،برڤرينس يڤ ،برديس يڤلْي ،منجولڠ كبرنن دان منڬقكن
كعاديلن .سلڤس كوفاتن بڬيندا ﷺ ،ڬابوڠن القرءان دان حديث تهل منجادي
توڠڬق اواتم يڠ ممبنتو ممباڠونكن ڤرادبن اسالم يڠ ڬميلڠ ماللوءي ِبريسن
كڤميڤينن ڬيرنايس ْصابةgدان دتروسكن اوليه ڬيرنايس بريكوتڽ.
ڬيرنايس ڤارا ْصابة منجاديكن القرءان س باڬاي رجوعكن دان مرنوكءي
معجزتڽ .مريك مڠمبيل منفعة القرءان دڠن ممهم دان مڠعمل كندوڠڽن سهيڠڬ
برجاي ممبينا بوداَّي هيدوڤ برمتدون تيڠڬ  .مريك تيدق مميسهكن دنيا دڠن
أخرية ،ماَل دنيا دتدبري أوروس س باءيق موڠكْي منوروت ڤرينس يڤ ٢يڠ
تركندوڠ دامل القرءان .مريك سدر هباوا القرءان اَّيَل سومرب كقواتن علمو ِبڬ
اومت اسالم .القرءان برڤرانن ممربيكن ڤتوجنوق دان الهام هيڠڬ ترإلهريڽ
توكوه ٢علموان دان ڤميكري سڤريت امام ال َشا ّف ّع  ،امام الب َخ ّاريّ ،ا ْبن َخ ْلون،
َالْ َخ َو ّار ْز ّم دان راماي إلڬ .
اونتوق منچاڤاي اتهڤ كڬميلڠن ،اومت اسالم واجب برڤڬڠ كڤد القرءان،
مڠحيايت سلوروه نيالي يڠ اد اونتوق دمعلكن سچارا ڤنوه .جك اَّيت ٢القرءان
دِبچ تنڤا فهمن دان جك اَّيت ٢القرءان دِبچ تنڤا ڤڠحياتن ،روح القرءان تيدق
اكن مرسڤ دان هيدوڤ دامل جيوا انسان; كران ايت ،ڤد هاري اين ،كيت
مڽقس يكن ماس يه ترداڤت اورڠ ٢يڠ تنڤا سڬن س يلو دان تنڤا مالو ،مالكوكن
ڤلباڬاي مكوڠكرن ،سڤريت برصفة منافق ،بردوس تا ،مرومڤق دان منچوري،
مالكوكن رسواه دان ڤچه أمانه ،مڠعملكن ريبا ،برزَن ،درهاك كڤد ايبو ِبڤ ،دان
ماللوكن ڤلباڬاي مكوڠكرن.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،
ڤنديديقن القرءان هندقهل برموإل سدري اول .نيالي ٢يڠ تركندوڠ دامل
3
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القرءان هندقهل دسامي سوقتو انق ٢ماس يه كچيل .قاعده ڤڠاجرن القرءان ڤرلو
دتيڠكتكن درڤد سقدر ممباچ دان مڠحفظ كڤد ممهم دان مڠحيايت .قاعده مڠاجر
القرءان يڠ برأوڤاي مڽامي راس كس يه انق ٢كڤد القرءان هندقهل دتروكءي،
دڤركنلكن دان دلقسان .ڤلباڬاي اوسها ڤرلو درينتيس اونتوق مڠهيدوڤكن مينت
انق ٢ماهو منچاري رهس يا ٢يڠ داڤت ممبنتو مريك ممهم توجوان القرءان
دتورونكن ،رسات رمحة دان ڤالجرن يڠ تركندوڠ دداملڽ سالرس دڠن اَّيت 29
سورة ص:
ﭐﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ

برمقصود :القرءان يڠ كيم تورونكن كڤدامو ڤنوه بركت اڬر مريك مڠحيايت
اَّيت٢ڽ دان اڬر اورڠ يڠ برعقل صيحت منداڤت ڤالجرن.
حارضين يڠ درمحيت هللا،
منرب مڽرو ڤريڠنت ٢بريكوت:
ڤراتم :القرءان اَّيَل كتاب علمو يڠ مڠاندوڠ ڤلباڬاي ڤالجرن دان حمكه ،ڤرنڠن
دان ڤنتوجنوق ِبڬ اورڠ ٢يڠ برتقوى.
كدوا :دمڤيڠكن ديري دڠن القرءان ،دڠن منجاديكن معلن ممباچاڽ ; مسكيڤون
برموإل دڠن سڤوتوڠ اَّيت ستياڤ هاري .فهم معناڽ ،حيايت حمكه يڠ
تركندوڠ ،دان جاديكن ڤندوان دامل كهيدوڤن هارين.
كتيڬ :جاديكن القرءان متن هيدوڤ ،لكق اي منجادي متن ستيا ،كتيك كيت
برس نديرين دعامل بَ ْر َزخ ،دان القرءان اكن ممربي ڤرتولوڠن كتيك كيت براد دڤادڠ
َم ْح َش.
كمڤت :جاديكن قيصه ٢يڠ تركندوڠ دامل القرءان س باڬاي سومرب موتيۏايس دامل
كهيدوڤن ،ڤناور كڤد كسدهين ،ڤڽمبوه كڤد كڤرينت اوجْي ،دان ڤنڬوه جيوا دان
هايت ،رسات ڤنوجنوق كڤد جالن يڠ لوروس.
4
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لكامي :دأوسهاكن دان دڤركنلكن چارا ڤڠاجرن القرءان يڠ مڠڬوَنكن تيكنولوڬ
مودن اڬر داڤت مناريق مينت انق ٢مراسا سوك دان تيدق مراسا بوسن سوقتو
بالجر القرءان.
كمن :ممڤالجري القرءان سڤنجڠ حياة دان تيدق برهنيت دڤريڠكت بوليه ممباچ دان
مڠحفظ سهاج ،تتاڤ هندقهل دتروسكن كڤريڠكت ممهم دان مڠحيايت دان
ستوسڽ مڠعملكن.
َِب َركَ هللا ّ ْيل َولَ ُْك ِّبلْق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّْي َون َف َع ّ ِْن َوا ََّي ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال ََّي ّت َو ِّاَّل ْك ّر الْ َح ّك ْ ّْي
هللا
الس ّم ْيع ِالْ َع ّل ْْيَ .أق ْول قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّفر َ
َوتَ َقبَ َل ّم ّ ِ ِْن َو ّمنْ ُْك ّت َال َوتَه ِان َه ه َو َ
ات َوالْم ْؤ ّم ّن ْ َْي َوالْم ْؤ ّمنَ ّ
الْ َع ّظ ْ َْي ّ ْيل َولَ ُْك َ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

َشيْ َك ََلَ ،و َأ ْشهَد َأ َن َس ِيّدَ َنَ
الْ َح ْمد ّ َ ّلِلْ َ 5محدً ا دَأئّ ًما َأبَدً اَ .أ ْشهَد َأن ل ا َ ََل ا َإل هللا َو ْحدَ ه َإل َ ّ
َون َ ّبيَنَا م َح َمدً ا َع ْبده َو َرس ْوَل .اللَه َم َص ّ ِل َ ِو َس ّ ِ ِّْل َو َِب ّركْ عَ ََل َس ّ ِي ّدَنَ م َح َمدَ 6وعَ ََل أ ّ َّل َو َأ ْ َ
ْصا ّب ّه
َأ ْ َمج ّع ْ َْيَ .أ َما ب َ ْعد ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
الصا ّد ّق ْ َْي.
هللا! ّات َق ْوا َ
هللاَ 7وك ْون ْوا َم َع َ
مسلمْي يڠ درمحيت هللا،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اڬر تتڤ برڤڬڠ كڤد عقيدة اسالميه برترسكن اهيل س نه
وامجلاعه ،يڠ منجادي وارينث رسول هللا ﷺ ،ڤارا ْصابة دان اتبعْي .جاڬاَل هوبوڠن دڠن
هللاlدان سسام ماءنيس .معموركن رومه ٢هللا دڠن اس تقامه مڠرجاكن عباده،
ترأواتماڽ صالة فرض برجامعه .ڤرِبڽقن صلوات دان سالم كتس جوجنوڠن برس نيب
محمد ﷺ.
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ8ﭐ
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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 َِب ّركْ عَ ََل
ِ
ِ
م َح َمد َوعَ ََل أ ّل م َح َمد َ ََك َِب َر ْك َت عَ ََل ا ْب َرا ّه ْ َْي َوعَ ََل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َْي ّ ْف الْ َعال َ ّم ْ َْي ان ََك َ ّمح ْيد
ِ
ِ
ِ
َم ّج ْيد.
َاللَه َم ا ْغ ّف ْر ّللْم ْس ّل ّم َْي َوالْم ْس ّل َم ّ
اتَ 9والْم ْؤ ّم ّن َْي َوالْم ْؤ ّمنَ ّ
ات َو َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْْنّ ّ ْم َو َأ ّل ِ ْف ب َ ْ َْي
ول ّ
قلوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّف قل ّوهبّ م ْاإلمي َ َان َوالْ ّح ْمكَ َة َوثَ ّبِ ْْت ْم عَ ََل ّم َ َّّل َرس ّ
هللا ﷺ.
ونَ ،والْج َذا ّمَ ،و ّم ْن َس ّ ِ ِّي ْ َال ْسقَا ّم.
اللَه َم اَنَ ن َعوذ ب َّك ّم َن َ َ
الرب ّصَ ،والْجن ّ
ِ
ّ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
اللَه َم ا ْج َع ّل الق ْرأ َن ح َج ًة لنَا َوإل َْت َعهل ح َج ًة عَل ْينَا َّي َأ ْر َح َم َالر ّ
امح َْي.
َّي هللا! َّي َر َب الْ َعال َ ّمْي! ،اڠاكو مولياكن كيم دڠن القرءان .دڠڽن اڠاكو مودهكن
اوروسن كيم ،بركيت رزيق كيم ،بميبيڠ كهيدوڤن كيم ،إلڤڠكن دادا كيم ،كورنياءي
كيم دڠن كعافينت ،لواسكن قبور كيم دان ماسوقكن كيم برسام انق چوچو كيم كدامل
َشڬ مو.
َّي َر َزاق ،بركتيهل مهبا مو يڠ ملقساَنكن زكة ،وقف دان صدقه .كورنياءي رزيق يڠ
برليڤت ڬندا كڤد مريك ،رسات سوچيكنهل هرات دان جيوا مريك; جاءويه ڬولوڠن ف َق َراء
دان َم َسا ّكْي درڤد ككفورن دان كفقرين يڠ برڤنجڠن.
َّي َذا الْ َج َال ّل َواإل ْك َرا ّم ،جاديكنهل كيم انتارا مهبامو يڠ مملهيارا أمانه .قواتكن اميان كيم اڬر
منجاءويه ڤربواتن خيانت سڤريت ساَل ڬوَن هرات بندا بوكن ميليك كيم ،ممربي ااتو
مرنميا رسواه ،مڽالهڬوَنكن كواس اونتوق كڤنتيڠن ديري ،رسات جاءوهكن كيم ترماسوق
دامل ڬولوڠن يڠ مڠاِبيكن تڠڬوڠجواب يڠ دأماهنكن.
ََّي َم ّ َ
اِل الْم ْل! ،جاءويه نڬارا كيم درڤد كهنچورن دسببكن ڤربواتن رسواه; رسهكن
تڠڬوڠجواب ڤميڤينن دان ڤڠوروسن نڬارا كيم كڤد كلڠن مهبامو يڠ أمانه دان اخالص،
رسات تڬس إلڬ براين منڬقكن كبرنن دان ملقساَنكن كعاديلن برلندسكن حكوم.
Doa untuk kaum muslimin
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َّي َم ّاِلَّ ،ي هَا ّدي ،كورنياكنهل توفيق دان هدايه مو ترهادڤ راج كيم ،دويل يڠ هما
موليا ڤدوك رسي سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز ادلين شاه ابن
املرحوم سلطان أزلن حمب ادلين شاه املغفورَ-ل دان راج ڤرماءيسوري ڤرياق دار
الرضوان توانكو زارا سالْي رسات قرابة دراج دان سلوروه رعيت جالت.
ﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ

فَ َيا ّع َبا َد ّ
هللا،

ﭐﱡﭐﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ

هللا الْ َع ّظ ْ َْي ي َ ْذك ْر ُْكَ ،و ْاشكر ْوه عَ ََل
ﱶﱷﱸﱹﱺﱻ ﱠ فَ ْاذكر ْوا َ
ّن َع ّم ّه يَ ّزد ُْْكَ ،و ْاسأَل ْوه ّم ْن فَ ْض ّ ّهل ي ْع ّط ُْكَ ،و َ َّّل ْكر ّ
هللا َأ ْك َربَ ،وهللا ي َ ْع َّل َما ت َْصنَع ْو َن.
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