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

" كبرسن عيد الفطري

"
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َا ُهلل أ ْك َ َُبَ ،ا ُهلل أ ْك َ َُبَ ،ا ُهلل أ ْك َ َُبَ ۞،ا ُهلل أ ْك َ َُبَ ،ا ُهلل أ ْك َ َُبَ ،ا ُهلل أ ْك َ َُبَ ۞،ا ُهلل أ ْك َ َُبَ ،ا ُهلل
أ ْك َ َُبَ ،ا ُهلل أ ْك َ َُبَ ۞،و َ ه َّلِل احل َ ْمدُ َ .ا ُهلل أ ْك َ َُب َكب ًَرياَ ،واحل َ ْمدُ َ ه َّلِلَ 1ك َث ًرياَ ،و ُس ْب َح َان َ
هللا ُب ْك َر ًة
ََص َع ْبدَ ُهَ ،وأ َع هز ُجنْدَ ُهَ ،وه ََز َم ال ْح َز َاب
َوأ َص ًيًلََ ،ل ا َ ََل ا هَل ُ
هللا َو ْحدَ ُهَ ،صدَ َق َو ْعدَ ُهَ ،ون َ َ
َش َ
يك ََلَُ ،وأ ْشهَدُ أ هن َس يَدَ َنَ ُم َح همدً ا َع ْبدُ ُه
هللا َو ْحدَ ُه ََل َ َ
َو ْحدَ ُه .أ ْشهَدُ أ ْن ََل ا َ ََل ا هَل ُ
َو َر ُس ُوَلُ .الل ه ُه هم َص َل عَ ََل َس َي َدَنَ ُم َح همدَ 2وعَ ََل أ َ ََل َو َ ْ
َص َب َه َوالتها َب َع َني َوَتَ َب َع ْي التها َب َع َني لَه ُْم
َب ْح َسان ا ََل ي َ ْو َم َال َين .أ هما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا َع َبا َد َ
هللاَ 3ح هق تُ َقا َت َه َو ََل تَ ُموتُ هن ا هَل َوأن ُ ُْْت
هللا! َات ه ُق ْوا َ
هللا تَ َع َاَل:
ون .قَا َل ُ
ُم ْس َل ُم َ
ﱫ ﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴ

(سورة الشمس اايت )10 - 9
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مقصودڽ :سسوڠڬوهڽ برجاايَل اورڠ يڠ منجاديكن ديريڽ )يڠ سداي برس يه( برتَم َبه-تَم َبه
برس يه (دڠن اميان دان معل كباجيكن) ( .)9دان سسوڠڬوهڽ مهڤاَل اورڠ يڠ منجاديكن
ديريڽ )يڠ سداي برس يه( ايت سوسوت دان تربمن كَبس هيڽن (دڠن سبب ككوتورن
معصية) (.)10
مسلمني دان مسلامت يڠ درمحيت هللا،
امحلدهلل ،دأڠكت لفظ شكور كحرضة هللا يڠ تهل مڠورنياكن كيت كصيحنت دان
كتاهبن براوڤاي مڽمڤورَنكن عباده ڤواسا سڤنجڠ رمضان .برڤواسا مڠويج كقواتن
جسامين ،كقواتن ميندا دان كقواتن روحاين .معلن ڤواسا تهل مڽامي ديس يڤلني،
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ممبميبيڠ انسان مڠاول نفسو .ماءنيس رسيڠ ترڬلينچري لكمبه هينا دسببكن ڬاڬل مڠاول
نفسو هيڠڬ برصفة طمع ،برصفة هلوب ،برصفة رايء ،برصفة سومبوڠ ،مًلكوكن
ڤمبذيرن ،منچتوسكن ڤرسڠكيتاءن ،مروسقكن كهيدوڤن.
سڬاَل كروسقن دان كبيناساءن برَلكو كران ماءنيس ددوروڠ اوليه هاوا نفسو يڠ
تيدق تراكول .هللا lبرفرمان دامل سورة يوسف اايت :53
ﭐ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ

ارتڽي :دان اكو تيدق (مڠاَتكن) ديريكو بيبس (درڤد كسالهن) ،كران سسوڠڬوهڽ نفسو
ايت سًللو مندوروڠ كره كجاهنت ،كچوايل (نفسو) يڠ دبري رمحة اوليه توهنكو.
سسوڠڬوهڽ توهنكو هما ڤڠمڤونَ ،لڬي هما مڠاس هيين.
مسوڬ ڤلباڬاي عبادة يڠ دَلكوكن سڤنجڠ رمضان ،دمسڤيڠ ممبنتو ممَبس هيكن
روحاين ،توروت ممبنتو ممبينا توبوه يڠ لبيه صيحت َلڬي چردس .رمضان بولن موليا
ملقساَنكن عبادة ،برموَل دڠن احسان الهيي ،دأخريي دڠن مكردياكءن يڠ دلميڤهيي
كمڤونن منجلڠ شوال.
َا ُهلل أ ْك َ َُبَ ،ا ُهلل أ ْك َ َُبَ ،ا ُهلل أ ْك َ َُبَ ،و َ ه َّلِل احل َ ْمدُ
هاري اين كيت مڽمبوت  1شوال ،هاري راي عيد الفطري ،هاري يڠ دأنوڬريه
الهيي كڤد ڤارا مهباڽ يڠ برجاي مًللوءي دوڬاءن مڠاول نفسو .اسًلم منرشيعتكن اومة
مڽمبوت عيد الفطري .لكمية فطري برمقصود فطره ،ايءيت كجاايءن ماءنيس مكبايل كڤد
فطره يڠ اصل; دَلهريكن برس يه درڤد دوسا دان نودا; َللو هللا lمڠانوڬرهكن ساتو
هاري ايستمييوا يڠ دلميڤهكن ك َرايڠن س باءيق شوال موچنول َد أوفوق.
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رسول هللاﷺ مڽرو اڬر عيد الفطري دجاديكن هاري اونتوق مڠرتكن ڤرڤادوان.
بڬيندا مڠيشتهياركن عيد الفطري س باڬاي هاري كداماين  -هاري كڬمبرياءن  -هاري
ك َرايڠن .مسبوتهل عيد الفطري دامل سواسان داماي ،ڬمبريا دان رايڠ دڠن مڠرتكن
صةل الرحمي; مسبوتهل عيد الفطري دڠن مڽاميكن راس اكس يه سايڠ سسام انسان.
الش يخ ُعثْ َمان ال َ ْوبَ َري مڠهورايكن كڽاَتءن ترس بوت ددامل كتابڽ ُد هر ُة النه َ َ
اَص َني:
"برسوڠڬوه-سوڠڬوههل اكمو مسوا ڤد هاري راي عيد الفطري دڠن برصدقه دان معلن٢
يڠ بءيق ،يڠ بڬوس درڤد صًلة ،زاكة ،تسبيح ،هتليل كران سسوڠڬوهڽ هاري اين
هللا lمڠمڤوين دوسا اكمو ،مڠابولكن دعاء-مو دان ملهيت اكمو مسوا دڠن اكس يه
سايڠ".
َا ُهلل أ ْك َ َُبَ ،ا ُهلل أ ْك َ َُبَ ،ا ُهلل أ ْك َ َُبَ ،و َ ه َّلِل احل َ ْمدُ
عيد الفطري هندقهل دمسبوت برلندسكن َشيعة دان اجرن اسًلم; بڽقكن
برصدقه ،ترأوَتم دامل اكلڠن كيت يڠ تهل دلميڤهكن دڠن ڤلباڬاي اكيستمييواءن نعمة دان
كس نڠن رزيق ،هولوركن بنتوان كڤد فقري ميسكني ،لميڤهكن اكس يه سايڠ كڤد انق يتمي،
مولياكن اورڠ توا كيت يڠ سامكني عذور دمامه أوس يا ،توَنيكن زاكة هرَت دان زاكة
فطره.
منوَنيكن زاكة اايَل روكون اسًلم يڠ براد دكدودوقن كدوا سلڤس صًلة; بَباڤ
اايت القرءان َمرڠاكيكن دوا روكون اين ،يڠ ساليڠ ملڠكڤي دان تيدق بوليه دڤيسهكن.
صًلة منجاڬ هوبوڠن ماءنيس دڠن ڤنچيڤتاڽ ،ماَناكَل زاكة منجاڬ هوبوڠن سسام
ماءنيس .مك دڠن ايت ،دفرضوكن كڤد ستياڤ اورڠ منوَنيكن زاكة فطره ساكيل
س تاهون س تيباڽ عيد الفطري.
َا ُهلل أ ْك َ َُبَ ،ا ُهلل أ ْك َ َُبَ ،ا ُهلل أ ْك َ َُبَ ،و َ ه َّلِل احل َ ْمدُ
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مسلمني دان مسلامت يڠ درمحيت هللا،
مسبوتهل عيد الفطري مڠيكوت لون َس يڠ دتتڤكن َشع ،لون َس يڠ مميليقي نيًلي
عبادة ،اڬر معل معروف يڠ دَلكوكن سڤنجڠ رمضان منجادي لڠكڤ  -منجادي مسڤورَن.
هيندركن ڤربواتن ممبذير ،هيندركن ڤرَلكوان برميواه-ميواه دان هيندركن صفة برمڬه-
مڬه يڠ بوليه مندوروڠ كڤد راس رايء .مكولياءن شوال جاڠن دمچري دان مكولياءن
شوال جاڠن دنوداءي دڠن ڤربواتن ٢موڠكر .ماريهل برسام-سام كيت برتيكد اونتوق
ممَبس هيكن جيوا دان مكبايل كڤد فطره اسًلم.
مسبوتهل عيد الفطري دڠن مڽيرنكن چهاي مورين اسًلم مًللوءي صفة بءيق
سڠك ،صفة برساودارا ،صفة ساليڠ برمعاف-معافَن دان صفة ممڤراي َر ْت صةل الرحمي.
َا ُهلل أ ْك َ َُبَ ،ا ُهلل أ ْك َ َُبَ ،ا ُهلل أ ْك َ َُبَ ،و َ ه َّلِل احل َ ْمدُ
هللا َ ْيل َولَ ُ ُْك َبلْ ُق ْر َء َان الْ َع َظ ْ َمي َون َف َع َ ْين َوا هاي ُ ُْك َب َما َف ْي َه َم َن ْالآ َاي َت َو َال ْك َر الْ َح َك ْ َمي َوتَ َقبه َل َم َ ْين
َب َركَ ُ
هللا الْ َع َظ ْ َمي َ ْيل َولَ ُ ُْك َو َل َسائَ َر
الس َم ْي ُع الْ َع َل ْ ُميَ .أقُ ْو ُل ِقَ ْو َ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ َف ُر َ
َو َمنْ ُ ُْك َت ًَل َوتَ ُه ِان ه ُه ه َُو ه
ات َوالْ ُم ْؤ َم َن ْ َني َوالْ ُم ْؤ َمنَ َ
الْ ُم ْس َل َم ْ َني َ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 ه َُو
ِ
الْ َغ ُف ْو ُر هالر َح ْ ُمي.
Khutbah Kedua

َا ُهلل أ ْك َ َُبَ ،ا ُهلل أ ْك َ َُبَ ،ا ُهلل أ ْك َ َُبَ ۞،ا ُهلل أ ْك َ َُبَ ،ا ُهلل أ ْك َ َُبَ ،ا ُهلل أ ْك َ َُبَ ۞،ا ُهلل أ ْك َ َُبَ ،و َ ه َّلِل احلَ ْمدُ .
الس َم َاو َات َو َما َف ال ْر َضَ ،و َ َُل َما َف الآ َخ َر َة .أ ْشهَدُ أ ْن ََل ا َ ََل ا هَل
احلَ ْمدُ َ ه َّلِل 5ه َالي َ َُل َما َف ه
َش َ
يك ََلَُ ،وأ ْشهَدُ أ هن َس يَدَ َنَ ُم َح همدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ُ ُ
رش .اللهه هُم
وَل َس يَدُ ال ًََلئَ َق َوالبَ َ َ
هللا َو ْحدَ ُه ََل َ َ
ُ
َص َب َه أ ْ َْج َع َني .أ هما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا َع َبا َد َ
َص َل َو َس َ ْل َو َب َركْ عَ ََل َس َي َدَنَ ُم َح همدَ 6وعَ ََل أ َ ََل َو َ ْ
هللاَ ،ات ه ُق ْوا
هللاُ 7أ ْو َص ُ ْ
يُك َوا هاي َي َب َت ْق َوى َ
ون.
هللا َو َطا َع َت َه َف ُ َ
َ
ك َو ْقت لَ َعل ه ُ ُْك تُ ْف َل ُح َ
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مسلمني دان مسلامت يڠ درمحيت هللا،
ك َغ ْ َري َهن مڽمبوت عيد الفطري جاڠن مسڤاي م َڠلْڤاكن كيت اكن مصيبة يڠ سدڠ ملندا
دنيا كتيك اين .دنيا سدڠ برڬلوت اونتوق مناڠين اچنمن ۏيروس كوۏيد .19-لبيه 160
جوَت اورڠ ماءنيس تهل دجاڠكييت مڠعاقبتكن لبيه  3.5جوَت كامتني .راماي يڠ هيلڠ ڤكرجاءن
دان سامكني راماي يڠ منجادي ميسكني .ۏيروس كوۏيد 19-سامكني مڠڬانس .هوسڤيتل
برمتبه سسق ،اكتيل دان مكودهن سامكني تيدق براوڤاي ممنڤوڠ بيلڠن ڤساكيت يڠ سامكني
منيڠكت ستياڤ هاري.
انصافهل ،كتيك ماجورييت اومت اسًلم برڤلواڠ مڽمبوت هاري راي درومه ماس يڠ٢
دڠن برڤااكين اينده رسَت منعميت ڤلباڬاي جواده ،ڤارا ڤتوڬس بريسن هادڤن ،تراوَتم ڤارا
دوكتور ،جوروراوت دان اككيتاڠن هوسڤيتل ،سدڠ برڬلوت اونتوق مڽًلمتكن ڤارا
ڤساكيت يڠ سامكني منيڠكت .سوده لبيه س تاهون مريك تيدق مڠنيل اريت رحيت ،سوده
لبيه س تاهون مريك مڠهادڤي كڤننت يڠ كيت تيدق مراساءيڽ .مسوڬ خدمت دان ڤڠوربنن
مريك دترميا اوليه هللا lس باڬاي معل معروف يڠ دكورنياكن كَبكنت سامس ددنيا ،دلميڤهيي
رمحة كسليساءن كتيك دعامل بَ ْر َزخ ،دان دبريكن تميبڠن معل كتيك دڤادڠ َم ْح َرش.
منَب منصيحتكن ڤارا جامعه دان سلوروه رعيت:
ڤرَتم :مڽمبوت عيد الفطري دڠن نورما هبارو ،مماتويه ڤراتورن ٢يڠ دتتڤكن اوليه كراجاءن.
كدوا :تيدق مًلكوكن أچارا زايره مزنايريه دان كوجنوڠ بركوجنوڠ انتارا رومه كرومه.
كتيڬ :منڠڬوهكن حرست مزنايريه قبور ک-وقتو يڠ لبيه سسواي اڤابيًل اڠك جاڠكينت
سوده لبيه تراكول.
كمڤت :ممبنتو مريڠنكن تڠڬوڠن برت ساودارا ٢كيت يڠ كهيلڠن ڤكرجاءن اَتو سومَب
ڤنداڤنت عاقبة ڤرينته اكولن ڤرڬرقن دڠن مڠهولوركن صدقه دان بنتوان.
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لكامي :توجنوقكن س ميڤايت دان ڤڠهرڬاءن كڤد ڤارا ڤتوڬس دبريسن هادڤن دڠن تيدق
بركوجنوڠ كمتڤت اورڠ راماي ،س نتياس منجاڬ كَبس هين دان ممااكي ڤليتوڤ موك ،مندفرت
ديري دان متڤيل كهادڤن اونتوق مرنميا ۏكسني ،دمسڤيڠ بردعاء كڤد هللا lاڬر كيت
دليندوڠي درڤد اچنمن وابق كوۏيد.19-

َا ُهلل أ ْك َ َُبَ ،ا ُهلل أ ْك َ َُبَ ،ا ُهلل أ ْك َ َُبَ ،و َ ه َّلِل احل َ ْمدُ
منَب مڽرو ڤارا جامعه اݢر كيت اس تقامه برڤڬڠ كڤد عقيدة اسًلمية برترسكن اهيل
الس نة وامجلاعة ،يڠ منجادي وارينث رسول هللاﷺَ ،صابة دان َتبعني ،هيڠڬ كهاري اين.
جاڬاَل هوبوڠن دڠن هللا دان سسام خملوق .عامرهکنهل رومه ٢هللا دڠن تروس مرنوس
مڠرجاكن عبادة دان صًلة فرض سچارا برجامعه.
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
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اللههُ هم َص َل عَ ََل ُم َح همد َوعَ ََل أ َل ُم َح همد َ َمَك َصل ه ْ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 همد
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
َوعَ ََل أ َل ُم َح همد َ َمَك َب َر ْك َت عَ ََل ا ْب َرا َه ْ َمي َوعَ ََل أ َل ا ْب َرا َه ْ َمي َ ْف ال َعالم ْ َني ان َهك َمح ْي ٌد َم َج ْي ٌد.
ِ
ِ
ِ
9
ات َوالْ ُم ْؤ َم َن ْ َني والْ ُم ْؤ َمنَ َ
اللههُ هم ا ْغ َف ْر َللْ ُم ْس َل َم ْ َني َوالْ ُم ْس َل َم َ
ات َ ،و َأ ْص َل ْح َذ َات بَيْْنَ َ ْم َوأ َل ْف ب َ ْ َني
قُلُ ْوهبَ َ ْم َوا ْج َع ْل َ ْف قُلُ ْوهبَ َ ُم ْاَليْ َم َان َوالْ َح ْْكَ َةَ ،وثَ َب ْْتُ ْم عَ ََل َم ه َةل َر ُس ْو َل هللاﷺ.
َ ُ ِ
ُ
ُ
َ
ه
َص ا ْخ َوان َنَا امل ْس َتضْ َع َف َني َف
اللههُ هم َأ َع هز اَل ْسًل َم َوامل ْس َل َم َني .اللهُ هم انْ ُ َ
َص اَل ْسًل َم َوامل ْس َل َم َنيَ ،وانْ ُ ْ
َ
ـــــــــــــــــــــــط ْ َنيَ ،و َأفْ َغا َن ْس َت َانَ ،وا َلشيْشَ َان ،وب ًََل َد ه
ك َم َاكن َو َز َمان.
فَلَ ْس
الشا َم ،وال َي َم َنَ ،و َف ُ َ
وصا َۏ ُير ْو َس ال ُك ُوروَنَ َ ،والغ ًََل َءَ ،وا َمل َح َنَ ،وال َف َ َنتَ ،ما
اللههُ هم ا ْدفَ ْع َعنها ال َب ًَل َءَ ،و َالو َب َء ،خ ُُص ً
َاص ًةَ ،و َعن َسائَ َر ب ُ ْ ََلان عَا هم ًة .اللههُ هم ْاش َف َم ْرضَ اَنَ ،
َظه ََر َم ْْنَا َو َما ب َ َط َنَ ،عن ب َ َ ََلَنَ ه ََذا خ ه
Ayat Al-Quran
Doa untuk Kaum Muslimin
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الَصاعَ َ
اتَ ،و ْاح َفظْ
َرس ُأ ُم َورَنَ َ ،و ْاح َفظْ َأ ْو َطانَنَا .اللههُ هم َج َن ْب عَال َ َمنَا احل ُُر َ
وب َو َ َ
َو ْار َح ْم َم ْوَتَ َنَ َ ،وي َ ْ
ك َم ْك ُروه َو ُسوءَ ،اي أ ْر َح َم هالر َ َ
امح َني.
َش َبابَنَاَ ،و ْاح َم ب ًََل َدَنَ َم ْن ُ َ
اي هللا ،بركتيهل مهبا ٢مو يڠ ملقساَنكن تونتوتن زاكة دان مڠهولوركن وقف ،كورنياءي مريك
رزيق يڠ برليڤت ڬندا ،رسَت سوچيكنهل هرَت دان جيوا مريك .جاءوهكنهل ڬولوڠن فقراء
دان مساكني درڤد ككفورن ،رسَت ليندوڠيهل مريك درڤد كفقرين يڠ برڤنجڠن.
اي هللا ،بريهل اكيم كباءيقن رسَت كَبكنت ددنيا دان دأخرية .ڤلهياراَل اكيم درڤد س يقسا دان
عذاب اڤي نراك.
اي هللا ،کورنياکنهل توفيق دان هداهيمو كتس راج اكيم ،دويل 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 رسَت
قرابة دراج دان سلوروه رعيت جًلت.

َربهنَا أ آ َتنَا َف الُّ نْ َيا َح َس نَ ًة َو َف ْال آ َخ َر َة َح َس نَ ًة َو َقنَا عَ َذ َاب النه َار.
فَ َيا َع َبا َد َ
هللا،

ﱡﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ

هللا الْ َع َظ ْ َمي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْك َو ْاش ُك ُر ْو ُه عَ ََل َن َع َم َه يَ َزد ُ ُْْك
ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻﭐﱠ فَ ْاذ ُك ُر ْوا َ
َو ْاساَلُ ْو ُه َم ْن فَ ْض َ َهل يُ ْع َط ُ ُْك َو َ َل ْك ُر َ
هللا ي َ ْع َ ُل َما ت َْصنَ ُع ْو َن.
هللا َأ ْك َ َُبَ ،و ُ
هللا أ ْك َ َُب،
هللا َو ُ
َا ُهلل أ ْك َ َُبَ ،ا ُهلل أ ْك َ َُبَ ،ا ُهلل أ ْك َ َُبََ ،ل ا َ ََل ا هَل ُ
َا ُهلل أ ْك َ َُب َو َ ه َّلِل احل َ ْمدُ .
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