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

” ڤرس ياڤن دان أدب مڽمبوت عيد الفطري “
29 April 2022 / 27 Ramadan 1443

الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلّ َ 1اَّلي َأ ْر َس َل َر ُس ْو َ َُل ِّبلْهُدَ ى َو ّد ْي ّن الْ َح د ّقّ ،ل ُي ْظه َّر ُه عَ ََل د ّال ْي ّن ُ ّكد ّه َو َك َفى
َشيْ َك ََلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه
للا َو ْحدَ ُه َّل َ ّ
ِّب ّهلل َشهّ ْيدً اَ .أ ْشهَدُ َأ ْن ل ا َ ََل ا َّل ُ
َو َر ُس ْو َُلُ .الل َ ُه َم َص ّ دل َو َس ّ د ِ ْل عَِ ََل َس ّ دي ّدنَ ُم َح َمدَ 2وعَ ََل أ ّ َّل َو َأ َْ
ْصا ّب ّه والتَا ّب ّع ْ َي لهُمَ
للاُ 3أ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا ََّي َي ّب َت ْق َوى ّ
للا
ِّب ْح َسان ا َل ي َ ْو ّم الد ينَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد للا! ات َ ُق ْوا َ
ِ
ْ
فَِ َق ْد فَ َاز ال ُمتَ ُق ْو َن.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
ماريهل كيت تيڠكتكن كميانن دان كتقواءن كڤد للاlدڠن ملقسانكن
سڬاّل ڤرينته رسات منيڠڬلكن ستياڤ ّلرڠڽن; برصفة اخالص سامس مالكوكن
معلن رسات برصفة أمانه كتيك مڠڬالس تڠڬوڠجواب; موده-مودهن كيت
دأنوڬريه توفيق دان عنايه س باڬاي ڤتوجنوق سڤنجڠ جالن .منجلڠ عيد الفطري،
منرب اكن مڽمڤايكن خطبة براتجوق:
” ڤرس ياڤن دان أدب مڽمبوت عيد الفطري “
س تهل س بولن منجالين عباده رمضان ،مسوڬ ديري كيت تهل دڤرس ياڤكن
اونتوق مڽمبوت عيد الفطري سچارا برمعىن .ڤواسا عبارت ڤريساي ،منڠكيس
سڬاّل ڤربواتن موڠكر دان معصية; ڤواسا لقسان انق كونچي يڠ داڤت ممبوك
سڬاّل ڤينتو كباءيقن; ڤواسا ممربي ڤلواڠ كڤد ستياڤ مسل اونتوق ممڤرِبءيقي
معلن دان أخالق ،دان ڤواسا ممبنتو ممبنتوق ڤريبادي يڠ لبيه صاحل .للاl
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توروت مناوركن ڬنجرن يڠ ساڠت برسَّ ،يءيت ڤڠمڤونن دوسا ِبڬي مريك يڠ
برڤواسا دڠن ڤنوه كميانن.
عيد الفطري اداَل ساعت سسأورڠ مسل مكبايل كڤد فطره أصلڽ يڠ
سوچي; ڤرموّلءن اونتوق ممبينا ڤريبادي دان خشصية يڠ ترظاهري درڤد القرءان
دان س نه رسول للا ﷺ; كسيمنبوڠن ڤروسيس ڤڠاصالحن دان ڤمنهبباءيقن
نيالي ٢رسات معل ڤربواتن.
مسلمي يڠ درمحيت للا،
دأنتارا كبهين يڠ اد ڤد هاري راي اَّيَل كڬمبرياءن يڠ دراعيكن برسام
سلوروه أومت اسالم س باڬاي ّلمبڠ كشكورن دان ممبرسكن للاlسالرس
دڠن فرمانڽ;
ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ

برمقصود :هندقهل كمو منچوكوڤكن بيلڠڽن دان مڠاڬوڠكن للا اتس ڤتوجنوقڽ يڠ
(سورة البقرة اَّيت 4 )185
دبريكن كڤد مو ،اڬر كمو برشكور.
زكة فطره دواجبكن كڤد ستياڤ أومت اسالم ،دتونيكن اونتوق ديري
س نديري دان اونتوق اورڠ يڠ براد دِبوه تڠڬوڠڽن .قدر زكة فطره يڠ دتتڤكن،
تيدق ممببنكن .س برنڽ ،زكة فطره برتوجوان اونتوق ممبولهيكن ستياڤ أومت
اسالم ،مسكيڤون دي سأورڠ فقري دڠن هرات يڠ دميليكڽي تيدق منچوكوڤي
نصاب ،تتاڤي برڤلواڠ مراساكن اتڠڽن براد دأتس س باڬاي ڤمربي .ڤد ماس يڠ
سام ،كران كفقرينڽ ،دي ڤوّل برحق مرنميا زكة ترس بوت .زكة فطره منجادي
ميدن ّلتهين اونتوق ممبنتوق جيوا يڠ سوك ممربي دان مڠينفاقكن هرات دجالن
للاِ ،بءيق كتيك س نڠ ماهوڤون سوسه  .س يدن ّا ْب ُن َع َباسhمروايتكن
س بواه حديث:
Ayat Al-Quran
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فَ َر َض َر ُسو ُلﷺ ّ
اِئ ّم َن الل َ ْغ ّو َو َالرفَ ّث َو ُط ْع َم ًة ّللْ َم َسا ّكيّ ،
للا َز َك َة الْ ّف ْط ّرُ :طه َْر ًة ّل َلص ّ ّ
الص َال ّة فَه َّيي َز َك ٌة َم ْق ُب َ ٌ
الص َال ّة فَهّ َيي َصدَ قَ ٌة ّم َن
فَ َم ْن َأدَاهَا قَ ْب َل َ
ولَ ،و َم ْن َأدَاهَا ب َ ْعدَ َ
الصدَ قَ ّ
ات.
َ
برمقصود :رسول للا ﷺ تهل مواجبكن زكة فطره; اونتوق ممربس هيكن ديري اورڠ
يڠ برڤواسا درڤد ڤربواتن دان ڤركاتءن يڠ س يا ،٢دان جوڬ س باڬاي (بنتوان)
ماكنن ِبڬي اورڠ ميسكيِ .برڠ س ياڤا يڠ ممباير زكة فطره س بلوم صالة عيد
الفطري ،نسچاي زكتڽ دترميا ،مانكّل ِبڬي يڠ ممبايرڽ سسوده صالة ،مك اي
(رواية ّا ْب ّن َما َجه )1827
دكريا صدقه بياسا.
جامعة يڠ دمولياكن،
س تهل دوا اتهون ،أومت اسالم دنڬارا اين ،دڠن سڬاّل كصربن ،ريضا
مرنميا أوجي الهيي كتيك مڠهادڤي تراڬيدي كوۏيد ،19-ڤد اتهون اين ،ان شاء
للا كيت اكن داڤت مراَّيكن عيد الفطري دامل سواسان يڠ لبيه رَّيڠ دان چرَّي;
مسجد دان سوراو اكن دعامرهكن ڤد مامل دان ڤاڬي شوال ڤراتم دڠن ڬامءن
تكبري دان حتميد ،اڠڬوات كوارڬ داڤت برهميڤون ،جرين تتڠڬ بوليه بركوجنوڠ.
عيد الفطري هندقهل دمسبوت دامل سواسان يڠ منشوكوري كورنياءن الهيي ،دان
دڠن سامڠت دان روح يڠ مڠينصايف رسوان الهيي .اسالم امت ممنتيڠكن
كسدرهانءن دامل ستياڤ ڤركرا ،ترماسوقهل كتيك أومة سدڠ مننتيكن ساعت٢
كدااتڠن عيد الفطري .ڤرسدَّيءن ڤرلو دّلكوكن مڠيكوت مكمڤوان كواڠن ديري،
دايلقكن س بارڠ بنتوق برعنصور رَّيء ،اونتوق برمڬه-مڬه دان منوجنوق-نوجنوق;
جاءوهكن ڤربواتن ممبذير يڠ ساڠت دّلرڠ اوليه أڬام.
اومة ڤرلو برصفة سدرهان دامل كرَّيڠن مراعيكن عيد الفطري برسام-سام
سانق ساودارا ،جرين تتڠڬ ،راكن دان متن .كسالمنت ديري دان اهيل٢
كوارڬ واجب دبريكن كواتماءن.
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س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
منجلڠ شوال اومة هندقهل تروس اس تقامه كتيك ماللوءي هاري ٢ترأخري
رمضان دڠن ممڤرِبڽقكن عباده  .دامل سواسان كرَّيڠن دان كڬمبرياءن اومة مننيت
هاري لبارن ،خطيب ايڠي ممڤريڠتكن كڤد ڤركرا ٢مڽنتوه أدب مسبوتن.
ڤراتم :مڽمبوت هاري لبارن اَّيَل عباده .جاديكن هاري لبارن س باڬاي مكنڠن يڠ
حقيقي دڠن مڠييس مسبوتن مڠيكوت لونس َشيعة يڠ دتتڤكن اوليه نيب ﷺ.
ڤرِبڽقن برتكبري دان برحتميد ممويج للا يڠ هما اسا س باڬاي تندا شكور اتس
سڬاّل اتورن ڬنجرن دان ڤڠمڤونن يڠ دهيدڠكن اوليه للاlدامل بولن رمضان.
كدوا :ممڤامريكن صفة ٢احسان دان كنسانن كڤد ڬولوڠن ميسكي ،انق يتمي،
اورڠ ٢يڠ دامل كعذورن دان كضعيفن ،دڠن ممبنتو مڠمبرياكن هايت مريك سام اد
سچارا مڠهدهيكن ڤأكين ِبرو ،ماكنن ايستمييوا ااتو صدقه دان هديه.
كتيڬ :مڽنتوين كدوا-دوا ايبو ِبڤ ،دان منچرَّيكن ساودارا ٢توا دان اورڠ ٢يڠ
براد دامل كضعيفن دان كعذورن ،دڠن مزنَّيريه مريك.
كمڤت :تيدق مالكوكن ڤمبذيرن ،دڠن كسدرن بلكن ماكنن سامكي كورڠ دان
هرڬ ماكنن سامكي منيڠكت .اوليه ايت ،اومة ڤرلو مڠعملكن صفة برجميت
چرمت دان جاڠن برلبيه-لبهين مڠهيدڠكن ماكنن هيڠڬ برأخري دامل توڠ مسڤه.
ڤارا تتامو درومه للا يڠ دمولياكن،
جاديكن هاري لبارن س باڬاي هاري يڠ ممربيكن كڬمبرياءن كڤد كيت دان
اهيل كوارڬ دڠن مموهون دعاء دان براختيار سوڤاَّي دجاءويه دري ڤركرا ٢يڠ
بوليه منججسكن سواسان ڬمبريا .اونتوق ايت منرب سوكچيتا ممڤريڠتكن ڤارا
جامعه اونتوق ممربيكن ڤرهاتي كڤد ڤركرا ٢بريكوت:
ڤراتم :ممندڠكن كيت ماس يه بلوم بيبس سڤنوهڽ درڤد اچنمن ۏيروس كوۏيد،19-
امت واجب دڤاتويه لڠكه ٢منچڬه جاڠكينت برڤندوكن نصيحت دان
4

”Khutbah Jumaat 29 April 2022: “PERSIAPAN DAN ADAB MENYAMBUT AIDILFITRI

][Jabatan Agama Islam Perak

ڬاريس ڤندوان مكنرتين كصيحنت .س بوليه-بولهيڽ ايلقكن سنتوهن فزييلك،
س ننتياس ممأكي ڤليتوڤ موك دمتڤت-متڤت يڠ دڤرلوكن ،هيندري ديري درڤد براد
دمتڤت يڠ سسق ماءنيس سدڠكن ڤوترن اوداراڽ ترحد ،س ننتياس ممباسوه
اتڠن ،لبيه ِبءيق مندي ستياڤ كيل ڤولڠ كرومه س بلوم مڽنتوه انق ٢كچيل.
كدوا :انتارا  29أڤريل هيڠڬ  2يم ،لبيه دوا جوات كندراءن دجڠك مالكوكن
ڤرجالنن سڤنجڠ لبوه راي اواترا-سالتن .ڤرسدَّيءن دان ڤراچنڠن ڤرجالنن هندقهل
دتيتيقربتكن دڠن ممستيكن كندراءن دامل كداءن ِبءيق ،ڤمندو تيدق دامل كداءن
لتيه دان مڠنتوق ،لبيه اواتم ديم ڽاوا دان كسالمنت ،ڤمندو برصفة صرب ،تيدق
ڬوڤوه دان تربورو-بورو كتيك براد دجالن راي.
كتيڬ :اونتوق منچڬه ڤربواتن ڤچه رومه ،ممعلومكن كڤد جرين تردكت ااتو
ِبّلي ڤوليس جك منيڠڬلكن رومه دامل تميڤوه يڠ ّلما كران ِبليق كاكمڤوڠ.
كمڤت :ايبو ِبڤ ااتو ڤنجاڬ مڠاويس دان ممنتاو انق ٢كتيك برماءين مرچون
ااتو بوڠا اڤي.
للا ّ ْيل َولَ ُ ُْك ِّبلْ ُق ْ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
َِب َركَ ُ
للا
الس ّم ْي ُع ِالْ َع ّل ْ ُميَ .أ ُق ْو ُل قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّف ُر َ
َوتَ َقبَ َل ّم ّ د ْين َو ّمنْ ُ ُْك ّت َال َوتَ ُه ِان َ ُه ه َُو َ
ات َوالْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي َوالْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
الْ َع ّظ ْ َمي ّ ْيل َولَ ُ ُْك َو ّل َسائّ ّر الْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
ات ْ َال ْح َيا ّء ّم ْْنُ ْم
َو ْ َال ْم َو ّات فَ ْاس َت ْغ ّف ُر ْو ُه ان َ ُه ه َُو الْ َغ ُف ْو ُر َالر ّح ْ ُمي.
ِ
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Khutbah Kedua

َشيْ َك ََلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن َس ديّدَ نَ
للا َو ْحدَ ُه َّل َ ّ
الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلْ َ 5محدً ا دَأ ّئ ًما َأبَدً اَ .أ ْشهَدُ َأن ل ا َ ََل ا َّل ُ
َون َ ّبيَنَا ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو َُلُ .اللَهُ َم َص ّ دل َ ِو َس ّ د ِْل َو َِب ّركْ عَ ََل َس ّ دي ّدنَ ُم َح َمدَ 6وعَ ََل أ ّ َّل َو َأ َْ
ْصا ّبهّ
َأ ْ َمج ّع ْ َيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
الصا ّد ّق ْ َي.
للا! ّات َ ُق ْوا َ
للاَ 7و ُك ْون ُْوا َم َع َ
مسلمي يڠ درمحيت للا،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اڬر تتڤ برڤڬڠ كڤد عقيدة اسالميه برترسكن اهيل س نه
وامجلاعه ،يڠ منجادي وارينث رسول للا ﷺ ،ڤارا ْصابة دان اتبعي .جاڬاَل هوبوڠن دڠن
للاlدان سسام ماءنيس .معموركن رومه ٢للا 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

اللَهُ َ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
ِ
ِ
ُم َح َمد َوعَ ََل أ ّل ُم َح َمد َ ََك َِب َر ْك َت عَ ََل ا ْب َرا ّه ْ َمي َوعَ ََل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َمي ّ ْيف الْ َعال َ ّم ْ َي ان ََك َ ّمح ْي ٌد
ِ
ِ
ِ
َم ّج ْي ٌد.
اتَ 9والْ ُم ْؤ ّم ّن َي َوالْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
َاللَهُ َم ا ْغ ّف ْر ّللْ ُم ْس ّل ّم َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
ات َو َأ ْص ّل ْح َذ َات بَيْْنّ ّ ْم َو َأ ّل د ْف ب َ ْ َي
ول ّ
ُقلُوِبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّيف قُلُ ّوِبّ ُم ْاّلمي َ َان َوالْ ّح ْْكَ َة َوثَ ّبد ْْتُ ْم عَ ََل ّم َ َّّل َر ُس ّ
للا ﷺ.
َّي للا! َّي َر َب الْ َعال َ ّمي! ،ترمياَل سڬاّل معل عباده كيم سڤنجڠ بولن رمضان اين دان
كمتوكن كيم دڠن رمضان سرتوسڽ .جاڠنهل اڠاكو كواركن كيم دري بولن يڠ موليا اين
مالءينكن سڬاّل دوسا كيم تهل دأمڤوين .بركيت رزيق كيم ،بميبيڠ كهيدوڤن كيم،
ّلڤڠكن دادا كيم ،كورنياءي كيم دڠن كعافينت ،لواسكن قبور كيم دان ماسوقكن
كيم برسام انق چوچو كيم كدامل َشڬ مو.
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Memuji Allah
Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
7 Pesan Taqwa
8 Ayat Al-Quran
9 Doa untuk kaum muslimin
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َّي َر َزاق ،بركيت مهبا مو يڠ ملقسانكن زكة ،وقف دان صدقه .كورنياءي رزيق يڠ برليڤت
ڬندا كڤد مريك ،رسات سوچيكنهل هرات دان جيوا مريك; جاءويه ڬولوڠن فُ َق َراء دان
َم َسا ّكي درڤد ككفورن دان كفقرين يڠ برڤنجڠن.
َّي َذا الْ َج َال ّل َواّل ْك َرا ّم ،جاديكنهل كيم انتارا مهبامو يڠ مملهيارا أمانه .قواتكن اميان كيم اڬر
منجاءويه ڤربواتن خيانت سڤريت ساَل ڬون هرات بندا بوكن ميليك كيم ،ممربي ااتو
مرنميا رسواه ،مڽالهڬونكن كواس اونتوق كڤنتيڠن ديري ،رسات جاءوهكن كيم ترماسوق
دامل ڬولوڠن يڠ مڠاِبيكن تڠڬوڠجواب يڠ دأماهنكن.
ََّي َم ّ َ
اِل الْ ُم ْ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 ّلڬي براين منڬقكن كبرنن دان ملقسانكن كعاديلن برلندسكن حكوم.
َّ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 الين شاه ابن
املرحوم سلطان أزلن حمب الين شاه املغفورَ-ل دان راج ڤرماءيسوري ڤرياق دار
الرضوان توانكو زارا سالمي رسات قرابة دراج دان سلوروه رعيت جالت.
ﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ

فَ َيا ّع َبا َد ّ
للا،

ﭐﱡﭐﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ

للا الْ َع ّظ ْ َمي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْكَ ،و ْاش ُك ُر ْو ُه عَ ََل
ﱶﱷﱸﱹﱺﱻ ﱠ فَ ْاذ ُك ُر ْوا َ
ّن َع ّم ّه يَ ّزد ُ ُْْكَ ،و ْاسأَلُ ْو ُه ّم ْن فَ ْض ّ ّهل يُ ْع ّط ُ ُْكَ ،و َ َّّل ْك ُر ّ
للا ي َ ْع َ ُل َما ت َْصنَ ُع ْو َن.
للا َأ ْك َ ُربَ ،و ُ
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