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        Amaran!    

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

 " الفطري عيد كبرسن "

13 Mei 2021 / 1 Syawal 1442 
 

 

، َاهلُل  ،۞ َاهلُل أ ْكََبُ ، َاهلُل أ ْكََبُ ، َاهلُل أ ْكََبُ ،۞ َاهلُل أ ْكََبُ ، َاهلُل أ ْكََبُ ، َاهلُل أ ْكََبُ َاهلُل أ ْكََبُ

 ، َ أ ْكََبُ َ احلَْمُد. َاهلُل أ ْكََبُ َكَبرًيا، َواحلَْمُد ّلَِله ،۞ َوّلَِله ْبَحاَن هللَا بُْكَرًة  1َاهلُل أ ْكََبُ َكَثرًيا، َوس ُ

َله هللُا َوْحَدُه، َصَدَق َوْعَدُه، َونَََصَ َعْبَدُه، َوأ َعزه ُجنَْدُه، َوَهَزَم ال ْحَزاَب  ََلَ ا  َوأ َصيًًل، ََل ا 

ًدا َعْبُدُه َوْحَدُه. أ ْشهَُد أ   َدََن ُمَحمه ي َ ، َوأ ْشهَُد أ نه س َ َله هللُا َوْحَدُه ََل ََشَيَك ََلُ ََلَ ا  ْن ََل ا 

د   َدََن ُمَحمه ي َ هُهمه َصل َ عَََل س َ . الل َبَه َوالتهاَبَعنَي َوََتَبَعْي التهاَبَعنَي لَهُْم  2َوَرُسوَُلُ َوعَََل أ ََلَ َوََصْ

ََل يَْوَم ال َ  ْحَسان  ا  هُقْوا هللاَ َب  ا بَْعُد، فَيَا َعَباَد هللَا! َات َله َوأ نُُْتْ  3يَن. أ مه َحقه تَُقاَتَه َوََل تَُموتُنه ا 

 ُمْسَلُموَن. قَاَل هللُا تََعاََل:

  4(10 - 9)سورة الشمس اايت      ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب
 

 

ه مبَ تَ -همبَ برتَ  )سداي برس يه ڠي( ڽمنجاديكن ديري ڠي ڠَل اوربرجااي ڽوهڠڬ: سسو ڽمقصود

منجاديكن  ڠي ڠاور اَلڤمه ڽوهڠڬ. دان سسو (9) (ميان دان معل كباجيكنا   نڠد)برس يه 

سبب ككوتورن  نڠد) ايت سوسوت دان تربمن كَبس هيڽن )سداي برس يه ڠي( ڽديري

 .(10) (معصية

 مسلمني دان مسلامت يڠ درمحيت هللا،

كيت كصيحنت دان  ورنياكنڠتهل م ڠلفظ شكور كحرضة هللا ي كتڠامحلدهلل، دأ       

كقواتن  ويجڠم واساڤرمضان. بر  ڠنجڤ س  واساڤعباده  ورَنكنڤمڽم  ايڤو اكتاهبن بر 

 لني،ڤديس ي اميڽتهل م  واساڤجسامين، كقواتن ميندا دان كقواتن روحاين. معلن 
                                                           
1 Memuji Allah 
2 Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW 
3 Pesan Taqwa 
4 Ayat Al-Quran 
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 اولڠم لڬاڬلكمبه هينا دسببكن  لينچريڬ تر  ڠرسي نيساءنفسو. م اولڠانسان م ڠممبميبي

مًلكوكن  ،ڠ، برصفة سومبوءبرصفة طمع، برصفة هلوب، برصفة راي ڠڬنفسو هي

 .نڤمروسقكن كهيدو  ن،ءايتك ڠ رس ڤمنچتوسكن  مبذيرن،ڤ 
 

 يڠ نفسو وااه اوليه ددوروڠ نيساءم كران برَلكو ءناساكبين دان نقكروس سڬاَل     

 :53 اايت يوسف ةسور دامل برفرمان lهللا. تراكول تيدق
 

مه جه ين ىن خنمن  حن جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل ٱ  

 نفسو سسوڠڬوهڽ كران ،(كسالهن درڤد) بيبس ديريكو (كنمڠاَت) تيدق اكو دان: ارتڽي

. توهنكو اوليه رمحة دبري يڠ (نفسو) كچوايل كجاهنت، رهك   مندوروڠ سًللو ايت

 .مڠاس هيين هما َلڬي ڤڠمڤون، هما توهنكو سسوڠڬوهڽ
 

 ممَبس هيكن ممبنتو دمسڤيڠ رمضان، سڤنجڠ دَلكوكن يڠ ةعباد ڤلباڬاي مسوڬ     

 لياو م بولن رمضان. چردس َلڬي صيحت لبيه يڠ توبوه ممبينا ممبنتو توروت روحاين،

 دلميڤهيي يڠ نءمكردياك دڠن دأ خريي لهيي،ا   ا حسان دڠن برموَل ،ةعباد ملقساَنكن

 .شوال منجلڠ مڤوننك  

َ ، وَ ََبُ أ كْ  هللُ ، اَ ََبُ أ كْ  هللُ ، اَ ََبُ أ كْ  هللُ اَ  دُ مْ احلَ  ّلَِله  

 

 دأ نوڬريه يڠ هاري الفطري، عيد راي هاري شوال، 1 مڽمبوت كيت اين هاري     

 مةو ا كنتمنرشيع  سًلما  . نفسو مڠاول نءدوڬا مًللوءي برجاي يڠ مهباڽ ڤارا كڤد لهييا  

 كڤد مكبايل نيساءم نءكجااي يتءاي فطره، برمقصود فطري ةميلك . الفطري عيد مڽمبوت

 ساتو مڠانوڬرهكن lهللا َللو; انود دان دوسا درڤد برس يه دَلهريكن; اصل يڠ فطره

 .قوفو  أ  دَ  موچنول شوال قءيس با ايڠنكرَ  دلميڤهكن يڠ ايستمييوا هاري
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. ڤرڤادوان مڠرتكن اونتوق هاري دجاديكن الفطري عيد اڬر مڽرو ملسو هيلع هللا ىلصهللا رسول     

 هاري - نءكڬمبريا هاري - كداماين هاري س باڬاي الفطري عيد اركنهيمڠيشت بڬيندا

 مڠرتكن دڠن ڠراي دان ڬمبريا داماي، سواسان دامل الفطري عيد مسبوتهل. ايڠنكرَ 

. انسان سسام سايڠ اكس يه راس مڽاميكن دڠن الفطري عيد مسبوتهل; الرحمي صةل

 :نيَ اََصَ النه  ةُ ره دُ  كتابڽ ددامل ترس بوت نءكڽاَت مڠهورايكن يرَ بَ وْ الَ  انمَ ثْ عُ  ش يخال 

 ٢معلن دان برصدقه دڠن الفطري عيد راي هاري ڤد مسوا اكمو سوڠڬوههل-برسوڠڬوه"

 اين هاري سسوڠڬوهڽ كران هتليل ،حتسبي زاكة، صًلة، درڤد بڬوس يڠ بءيق، يڠ

 اكس يه دڠن مسوا اكمو ملهيت دان مو-ءدعا مڠابولكن اكمو، دوسا مڠمڤوين lهللا

 ".سايڠ

َ ، وَ ََبُ أ كْ  هللُ ، اَ ََبُ أ كْ  هللُ ، اَ ََبُ أ كْ  هللُ اَ  دُ مْ احلَ  ّلَِله  

 بڽقكن; سًلما   اجرن دان َشيعة برلندسكن دمسبوت هندقهل الفطري عيد     

 دان ةنعم ناءيستمييو اك   ڤلباڬاي دڠن دلميڤهكن تهل يڠ كيت اكلڠن دامل موَتأ  تر  برصدقه،

 يتمي، انق كڤد سايڠ اكس يه لميڤهكن ميسكني، فقري كڤد بنتوان هولوركن رزيق، كس نڠن

 زاكة دان هرَت زاكة توَنيكن وس يا،أ   دمامه عذور سامكني يڠ كيت توا اورڠ لياكنو م

 .فطره
 

 بَباڤ; صًلة سلڤس كدوا نقدكدودو  براد يڠ سًلما   روكون اايَل زاكة منوَنيكن     

. دڤيسهكن بوليه تيدق دان ملڠكڤي ساليڠ يڠ اين، روكون دوا ڠاكيكنمرَ  القرءان اايت

 سسام هوبوڠن منجاڬ زاكة اكَلماَن ڤنچيڤتاڽ، دڠن نيساءم هوبوڠن منجاڬ صًلة

 ساكيل فطره زاكة منوَنيكن اورڠ ستياڤ كڤد دفرضوكن ايت، دڠن مك. نيساءم

 .الفطري عيد س تيباڽ س تاهون
 

َ ، وَ ََبُ أ كْ  هللُ ، اَ ََبُ أ كْ  هللُ ، اَ ََبُ أ كْ  هللُ اَ  دُ مْ احلَ  ّلَِله  
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 مسلمني دان مسلامت يڠ درمحيت هللا،

َ  مڠيكوت الفطري عيد مسبوتهل      َ  َشع، دتتڤكن يڠ سلون  نيًلي مميليقي يڠ سلون

. مسڤورَن منجادي - لڠكڤ منجادي رمضان سڤنجڠ دَلكوكن يڠ معروف معل اڬر ،ةعباد

-برمڬه صفة هيندركن دان ميواه-برميواه ڤرَلكوان هيندركن ممبذير، ڤربواتن هيندركن

 نءمكوليا دان دمچري جاڠن شوال نءمكوليا. ءراي راس كڤد مندوروڠ بوليه يڠ مڬه

 اونتوق برتيكد كيت سام-برسام ماريهل. موڠكر ٢ڤربواتن دڠن يءدنودا جاڠن شوال

 .سًلما   فطره كڤد مكبايل دان جيوا ممَبس هيكن
 

 بءيق صفة مًللوءي سًلما   مورين چهاي مڽيرنكن دڠن الفطري عيد مسبوتهل     

يممڤر  صفة دان نمعافَ -برمعاف ساليڠ صفة برساودارا، صفة سڠك،  .الرحمي صةل ْت رَ ا 
 

َ ، وَ ََبُ أ كْ  هللُ ، اَ ََبُ أ كْ  هللُ ، اَ ََبُ أ كْ  هللُ اَ  دُ مْ احلَ  ّلَِله  
 

ْ َبَرَك هللُا يَلْ َولَُُكْ  ْكَر الَْحَكمْيَ َوتََقبهَل َمين َ َ ُُكْ َبَما َفْيَه َمَن اْلآاَيَت َوال  ايه
ِ
َبلُْقْرَءاَن الَْعَظمْيَ َونَفَعيَنْ َوا

َتْغَفُر هللَا الَْعَظمْيَ يَلْ وَ  . َأقُْوُل قَْويَلْ َهَذا َوَأس ْ َمْيُع الَْعَلمْيُ هُه ُهَو السه ن
ِ
َوَلَسائََر  لَُُكْ َوَمنُُْكْ َتًَلَوتَُه ا

 
ِ
َتْغَفُرْوُه ا هُه ُهَو الُْمْسَلَمنْيَ َوالُْمْسَلَماَت َوالُْمْؤَمَننْيَ َوالُْمْؤَمنَاَت اْلَْحيَاَء َمْْنُْم َواْلَْمَواَت فَاس ْ ن

َحمْيُ   .الَْغُفْوُر الره
 

Khutbah Kedua 
 

، َاهللُ  ، َاهللُ  أ ْكََبُ ،۞ َاهللُ  أ ْكََبُ ، َاهللُ  أ ْكََبُ ، َاهللُ  أ ْكََبُ ،۞ َاهللُ  أ ْكََبُ ، َاهللُ  أ ْكََبُ َ  أ ْكََبُ . احلَْمدُ  َوّلَِله

َ  احلَْمدُ  ي 5ّلَِله َ َماَواَت  َف  َما ََلُ  اله ََلَ  ََل  أ نْ  أ ْشهَدُ . الآَخَرةَ  َف  َما َوََلُ  ال ْرَض، َف  َوَما السه َله  ا   ا 

، ََشَيكَ  ََل  َوْحَدهُ  هللاُ  َدَنَ  أ نه  َوأ ْشهَدُ  ََلُ ي َ ًدا س َ دُ  َوَرُسوَُلُ  َعْبُدهُ  ُمَحمه ي َ ههُمه . َوالبرََشَ  الًََلئَقَ  س َ  الل

ْ  َصل َ  َدَنَ  عَََل  َوَبَركْ  َوَسل َ ي َ د   س َ َبهَ  أ ََلَ  َوعَََل  6ُمَحمه ا. أ ْْجََعنيَ  َوََصْ هُقْوا هللَا، َعَبادَ  فَيَا بَْعُد، أ مه  َات

يَ  ُأْوَصيُُكْ  7هللاَ  ايه  .تُْفَلُحونَ  لََعلهُُكْ  َوْقت   ُك َ  َف  َوَطاَعَتهَ  هللاَ  ْقَوى  َبتَ  َوا 
                                                           
5 Memuji Allah 
6 Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW 
7 Pesan Taqwa 
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 مسلمني دان مسلامت يڠ درمحيت هللا،

 ملندا سدڠ يڠ مصيبة اكن كيت ڤاكنلْ مڠَ  يامسڤ جاڠن الفطري عيد مڽمبوت نهَ ريَْ غَ ك     

 160 لبيه. 19-وۏيدك ۏيروس اچنمن مناڠين اونتوق برڬلوت سدڠ دنيا. اين كتيك دنيا

 ناءڤكرج هيلڠ يڠ راماي. كامتني جوَت 3.5 لبيه تكنقب اعمڠ ڠكييتادج تهل نيساءم اورڠ جوَت

 هوسڤيتل. مڠڬانس سامكني 19-وۏيدك ۏيروس. ميسكني منجادي يڠ راماي سامكني دان

 سامكني يڠ ڤساكيت بيلڠن ممنڤوڠ وڤايابر  تيدق سامكني مكودهن دان تيلاك سسق، برمتبه

 .هاري ستياڤ منيڠكت

 ٢ماس يڠ درومه راي هاري مڽمبوت برڤلواڠ سًلما   اومت ماجورييت كتيك نصافهل،ا       

 ڤارا متراوَت هادڤن، بريسن ڤتوڬس ڤارا جواده، ڤلباڬاي منعميت رسَت اينده برڤااكين دڠن

 ڤارا مڽًلمتكن اونتوق برڬلوت سدڠ هوسڤيتل، اككيتاڠن دان جوروراوت دوكتور،

 سوده رحيت، اريت مڠنيل تيدق مريك س تاهون لبيه سوده. منيڠكت سامكني يڠ ڤساكيت

 ڤڠوربنن دان خدمت مسوڬ. يڽءمراسا تيدق كيت يڠ كڤننت مڠهادڤي مريك س تاهون لبيه

 دلميڤهيي ددنيا، سامس كَبكنت دكورنياكن يڠ معروف معل س باڬاي lهللا اوليه دترميا مريك

 .رَش حْ مَ  دڤادڠ كتيك معل تميبڠن دبريكن دان ،خزَ رْ بَ  دعامل كتيك ناءسي كسل  رمحة
 

 :رعيت سلوروه دان جامعه ڤارا منصيحتكن َبنم 

 .ناءكراج اوليه دتتڤكن يڠ ٢ڤراتورن مماتويه هبارو، نورما دڠن الفطري عيد مڽمبوت :ڤرَتم

 .كرومه رومه انتارا بركوجنوڠ كوجنوڠ دان مزنايريه هزاير  چاراأ   مًلكوكن تيدق :كدوا

 ڠكينتاج اڠك اڤابيًل سسواي لبيه يڠ وقتو-ک قبور مزنايريه حرست منڠڬوهكن :كتيڬ

 .تراكول لبيه سوده

 سومَب اَتو ناءڤكرج كهيلڠن يڠ كيت ٢ساودارا برت تڠڬوڠن مريڠنكن ممبنتو :مڤتك  

 .بنتوان دان صدقه مڠهولوركن دڠن ڤرڬرقن اكولن ڤرينته قبةاع ڤنداڤنت
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 تيدق دڠن هادڤن دبريسن ڤتوڬس ڤارا كڤد نءڤڠهرڬا دان س ميڤايت توجنوقكن :لكامي

 مندفرت موك، ڤليتوڤ ممااكي دان كَبس هين منجاڬ س نتياس راماي، اورڠ كمتڤت بركوجنوڠ

 كيت اڬر lهللا كڤد ءبردعا دمسڤيڠ ۏكسني، مرنميا اونتوق كهادڤن متڤيل دان ديري

 .19-وۏيدك وابق اچنمن درڤد دليندوڠي
 

َ ، وَ ََبُ أ كْ  هللُ ، اَ ََبُ أ كْ  هللُ ، اَ ََبُ أ كْ  هللُ اَ  دُ مْ احلَ  ّلَِله  

 

برترسكن اهيل  ةسًلميا  عقيدة  دڤك ڤڬڠبر  كيت اس تقامه ڤارا جامعه اݢر روڽم  َبنم      

 اين. كهاري ڠڬبعني، هيَت، َصابة دان ملسو هيلع هللا ىلصمنجادي وارينث رسول هللا ڠ، يةمجلاعاو  ةس نال 

 تروس مرنوس نڠهللا د ٢نهل رومهعامرهک  .لوقهللا دان سسام خم نڠد نڠهوبو  َلڬاجا

 برجامعه.سچارا فرض صًلة  دان عبادة رجاكنمڠ
 

 8  يب ىب نب مب زب  رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 

ههُمه  ْبَراَهمْيَ َوَبَرْك عَََل ُمحَ  الل
ِ
ْبَراَهمْيَ َوعَََل أ َل ا

ِ
هْيَت عَََل ا د  مََكَ َصل د  َوعَََل أ َل ُمَحمه د  َصل َ عَََل ُمَحمه مه

ْيٌد مَ  هَك مَحَ ن
ِ
بَْراَهمْيَ َفْ الَْعالََمنْيَ ا

ِ
ْبَراَهمْيَ َوعَََل أ َل ا

ِ
د  مََكَ َبَرْكَت عَََل ا  َجْيٌد.َوعَََل أ َل ُمَحمه

ههُمه  ْم َوَأل َْف بنَْيَ 9اْغَفْر َللُْمْسَلَمنْيَ َوالُْمْسَلَماَت َوالُْمْؤَمَننْيَ والُْمْؤَمنَاَت  الل ، َوَأْصَلْح َذاَت بَيَْْنَ

يَْماَن َوالَْحْْكَةَ 
ِ
ُم اَْل ْم َواْجَعْل َفْ قُلُْوهَبَ َ َرُسْوَل ، قُلُْوهَبَ ْْتُْم عَََل َمةله   ملسو هيلع هللا ىلص.هللاَوثَب َ

ههُمه  ههُمه َأَعزه اَل ْسًَلَم َواملُْسَلَمنَي.  الل ْ  الل ُ وَ  مَ ًَل سْ اَل   َُصَ ان خْ   َُصْ انْ وَ  ،نيَ مَ لَ ْس امل َ وَ ا  ُ  انَ ان َتْضَعفَ امل  َف  نيَ س ْ

اَم، ،انَ شَ يْ الش َ وَ  ،انَ تَ س ْ انَ غَ فْ أَ وَ  ،نْيَ ـــــــــــــــــــــــطَ سْ لَ فَ  .ن  اكَ مَ  ُك َ َوَف  ،والَيَمنَ  وَبًَلَد الشه   َوَزَمان 

ههُمه  ، َما  يُرْوَس ۏَ اْدفَْع َعنها الَبًَلَء، َوالَوَبَء، ُخُصوًصا  الل الُكوُروََن، َوالغًََلَء، َوامَلَحَن، َوالَفنَتَ

ًة. ان  عَامه ًة، َوَعن َسائََر بَُْلَ ََن َهَذا َخاصه ههُمه  َظهََر َمْْنَا َوَما بََطَن، َعن بَََلَ  اْشَف َمْرَضاََن، الل
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ْ ُأُموَرََن، َواْحَفظْ َأْوَطانَنَا.  ههُمه َواْرَحْم َمْوََتََن، َويرَس َ اعَاَت، َواْحَفظْ  الل َ َجن َْب عَالََمنَا احلُُروَب َوالَص َ

نَي. امَحَ ، اَي أ ْرَحَم الره َبابَنَا، َواْحَم َبًَلَدََن َمْن ُك َ َمْكُروه  َوُسوء   ش َ

مريك  ءيوقف، كورنيا هولوركنڠ ملقساَنكن تونتوتن زاكة دان م  ڠمو ي ٢بركتيهل مهبااي هللا، 

 فقراء نڠولو ڬ وهكنهلءهل هرَت دان جيوا مريك. جانرسَت سوچيك  ندا،ڬ  تڤبرلي ڠرزيق ي

 .نڠنجڤ بر  ڠرين يقكف دڤمريك در  يهلڠ رسَت ليندو  ،ككفورن دڤ در ساكنيدان م 

س يقسا دان  دڤاكيم در  لهياراَلڤخرية. أ  ن رسَت كَبكنت ددنيا دان دقيءبريهل اكيم كبااي هللا، 

 نراك. يڤعذاب ا

راج اكيم، دويل يڠ هما موليا ڤدوک رسي  نياکنهل توفيق دان هداهيمو ك تسکور اي هللا،

سلطان ڤرياق دار الرضوان، سلطان نزرين معز الين شاه ابن املرحوم سلطان أ زلن حمب 

الين شاه املغفور َل، دان راج ڤرمايسوري ڤرياق دار الرضوان توانکو زارا سالمي رسَت 

 ت.قرابة دراج دان سلوروه رعيت جًل
 

نًَة َوَقنَا عََذاَب النهارَ  نًَة َوَف اْلآَخَرَة َحس َ نَْيا َحس َ آَتنَا َف الُّ هنَا أ  .َرب
 

 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زبُّ ،َعَباَد هللاَ فَيَا  

ا هللَا الَْعَظمْيَ يَْذُكْرُُكْ َواْشُكُرْوُه عَََل َنَعَمَه يََزْدُُكْ فَاْذُكُروْ   َّٱيث ىث نث زثمث

، َوهللُا يَْعَلُ َما تَْصنَُعْوَن.َواْساَلُْوُه َمْن فَْضهَلَ يُْعَطُُكْ  ْكُرهللَا َأْكََبُ  َوَلَ

، ،ََبُ أ كْ  هللُ ، اَ ََبُ أ كْ  هللُ ، اَ ََبُ أ كْ  هللُ اَ  َله هللُا َوهللُا أ ْكََبُ ََلَ ا  ََل ا   

َ احلَْمُد.   َاهلُل أ ْكََبُ َوّلَِله


