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

” هيندري صفة منافق “

11 Februari 2022 / 9 Rejab 1443

ُش هور َأنْ ُف هس نَا َو هم ْن
إ َّن إلْ َح ْمدَ هللَْ َ ،1ن َمدُ ُه َون َ ْس َت هعي ُن ُه َون َ ْس َت ْغ هف ُر ُهَ ،ون َ ُعو ُذ هِب هلل هم ْن ُ ُ
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
ه
ه
ْ
ه
ه
ه
ه
َ
ه
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
هللا فَل ُمضل َلَُ ،و َم ْن يُ ْضل ُْل فَل هَاد َي َُل .أشهَدُ أ ْن ل
َس هيئَات أْعالنَاَ ،م ْن َيَ ْده ُ
ُشيْ َك ََلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َّن ُم َح َّمدً إ َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو َُلُ .إللَّهُ َّم َص هل َو َس ه ْل
هللا َو ْحدَ ُه َّل َ ه
إ َ ََل إ َّّل ُ
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عَل َس هيدنَ ُم َح َّمد َوعَل أَل َوأ َ
ْصا هبه وإلتَّا هبع َي لهُم هِب ْح َسان إل ي َ ْو هم إدلين .أ َّما ب َ ْعدُ ،
ه ِ ََْ َ ِ
ْ
هللا تَ َعالَ
َ
ُ
َ
هللاُ 3أ ْو هص ْي ُ ُْك َوإ ََّّي َي هب َت ْق َوى هللا فقد ف َاز إل ُمتَّق ْو َن .قال ُ
فَ َيا هع َبا َد هللا! إت َّ ُق ْوإ َ
هِف إل ُق ْرأ هن إل َك هرمي  -ب َ ْعدَ َأ ُعو ُذ هِب هلل هم َن َّ
إلش ْي َط هان َّإلر هجمي :-
ﭐ ﭐﭐﱡﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ
ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱠ

(سورة إلنساء إَّيت )142

مقصودڽ :سسوڠڬوهڽ إورڠ منافق إيت هندق منيڤو هللا ،تتاڤي هللا ممبالس
تيڤوإن مريك .إڤابيَل مريك برديري إونتوق صَلة ،مريك ّلكوكن دڠن مالس .مريك
مَلكوكن دڠن رَّيء (إيڠي دڤويج) دهادڤن ماءنيس .دإن مريك تيدق مڠيڠيت هللا
كچوإيل سديكيت ساكيل.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،
ماريْل كيت تيڠكتكن كتقوإءن كحرضة هللا ،lدڠن إس تقامه منطاعيت
سڬاّل ڤرينته دإن منجاءويه سڬاّل ّلرڠڽن; موده-مودهن هيدوڤ كيت ددنيا دإن
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أخرية دليڤهيي كربكنت إلهيي .منرب ڤد هاري إين إكن ممبيچارإكن خطبة براتجوق:
”هيندري صفة منافق“.
درڤد سڬي ُشيعة ،منافق مروجوع كڤد إورڠ يڠ مڽمبوڽيكن ككفورن ددإمل
هايت مسنتارإ برڤورإ-ڤورإ منظاهريكن كميانن; مريك ڤد ظاهريڽ مڠاكو كيساءن هللا
دإن كرسولن نيب محمد ﷺ ،تتاڤي س برنڽ تيدق برإميان .درڤد سڬي هباس ،ڤركاتءن
منافق ،مروجوع كڤد إورڠ يڠ ْعلن دإن هاتڽي برچڠڬه دڠن إڤ يڠ دڤركاتكڽن;
كتيك برچاكڤ إاتو مَلكوكن سسوإتو ،مريك مڽمبوڽيكن مقصود س برن ،مريك
لكهينت ِبءيق ڤد ظاهري تتاڤي مميلييك نية جاهت يڠ ترسليندوڠ ،مريك برصفة
ڤڤت( )pepatدلوإر  -رونيڠ ددإمل.
صفة منافق مروڤاكن إنتارإ ڤڽاكيت يڠ ڤاليڠ هباي دإمل مشاركت ،بوليه منجادي
ڬونتيڠ دإمل ليڤنت دإن موسوه دإمل سليوت .صفة كڤورإ-ڤورإءن مريك بوليه مڠنچم
كسجهتإءن إومة دإن كسَلمنت سس بوإه نڬارإ .دڬمربكن ڬولوڠن منافق س باڬاي
ماءنيس يڠ بوسوق هايت كرإن حسد دڠيك ترهادڤ إورڠ برإميان سڤريت فرمان
هللاlدإمل سورة إلبقرة إَّيت :10
ﱸ ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﱠ
ﱹ
ﱡﭐ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ

مقصودڽ :دإمل هايت مريك (ڬولوڠن منافق إيت) تردإڤت ڤڽاكيت (شك دإن حسد
دڠيك)ّ ،للو دمتبه هللا ڤڽاكيڽت; دإن ِبڬي مريك س يقسا يڠ ڤديه ،دسببكن مريك
بردوس تا.
رسول هللا ﷺ مڠاملي ڤڠاملن ڤاهيت عاقبة ڤربوإتن كومڤولن منافق .مريك
برڤورإ-ڤورإ دهادڤن بڬيندإ مڽوكوڠ دعوة إسَلم ،نمون حقيقڽت ،مريك برنية ماهو
مموس هنكن إسَلم ،ممباوإ ِبڽق مصيبة ،ترماسوق مڠخيانيت إومت إسَلم سڤريت يڠ
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برّلكو سامس ڤرڠ ُأ ُحد .عبد هللا بن ُأ َ ْب تْل ممڤڠارويه س هباڬي تنتإ مسلمي
سوڤاَّي موندور درڤد ميدن ڤرڠ ،مڠعاقبتكن تنتإ رسول هللا ﷺ منجادي لبيه
كچيل دإن مله .كجاتوهن خليفه َع َّب هاس َّيه جوڬ دسببكن إوليه ڤربوإتن خيانت ساَل
سأورڠ منتي يڠ برڤڽاكيت حسد ،ترڬامق بكرجاسام دڠن موسوه إونتوق ممبوك
ّللوإن ممبولهيكن تنتإ تَ َت ْار ماسوق مڠوإساءي ب َ ْغدَ إد .س بدإ رسول هللا ﷺ:
َأ ْرب َ ٌع َم ْن ُك َّن هفي هه َك َن ُمنَا هفقًا خَا هل ًصاَ ،و َم ْن َكن َْت هفي هه خ َْص َ ٌَل هم ْهنُ َّن َكن َْت هفي هه خ َْص َ ٌَل هم َن
َاَص
هإلن َف هاق َح ََّّت يَدَ َعهَا  :إ َذإ ْإؤتُ هم َن خ ََانَ ،وإ َذإ َحد ََّث َك َذ َبَ ،وإ َذإ عَا َهدَ غَدَ َرَ ،وإ َذإ خ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
فَ َج َر.
إرتڽي :إمڤت ڤركرإ يڠ إد ڤد ديريڽ (مسوإڽ) ،دي منجادي منافق سڤنوهڽ دإن
سس ياڤا يڠ إد ساَل ساتو درڤدإڽ; نسچاي ديريڽ ممڤوڽاءي ساَل ساتو درڤد صفة
منافق ،سهيڠڬاَل دي منيڠڬلكڽن .إڤابيَل دبريكن أمانه برّلكو خيانت ،إڤابيَل
برچاكڤ دي بربوهوڠ ،إڤابيَل برجنجي دي مموڠكريي جنجي ،دإن إڤابيَل دي
(روإية إلبخاري)
بردبت دي تيدق جوجور دإن بوكن منچاري كبرنن.
إورڠ ٢منافق إيت دإڤت دكنيل مَللوءي صفة ٢بريكوت:
ڤراتم :تيدق مميلييك ڤنديرين كوكوه ،منوجنوقكن ڤنديرين يڠ س ننتياس بروبه مڠيكوت
كدإءن ،ساڠت موده ترڤڠاروه دڠن ڤرسكيتن ،عبارت ّللڠ يڠ موده مڠيكوت إره
تيوڤن إڠي إاتو سسومڤه يڠ بوليه منوكر ورن كوليت مڠيكوت ڤوهون مان إي
هيڠڬڤ.
كدوإ :إيڠكر كڤد جنجي ،موده بردوس تا دإن موده برسومڤه ڤلسو; چاكڤ س ياڠ
تيدق بوليه دِبوإ كاممل.
كتيڬ :إورڠ منافق جوڬ بوليه دعبارتكن س باڬاي ڤَلكون هيبت ،بيجق مَلكوكن
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وإتق مڠيكوت ڤنتس دإن ڤنونتون ،صفة برموك-موك ،ممويج سوقتو برهادڤن دإن
مڠومڤت كتيك برإد دبَلكڠ .دري أب هريرة ،aرسول هللا ﷺ برس بدإ” :كمو
إكن مندإڤيت ماءنيس يڠ ڤاليڠ جاهتَّ ،يءيت مميلييك دوإ وجه ،يڠ دإتڠ ڤد سڬولوڠن
دڠن ساتو وجه ،دإن دإتڠ ڤد ڬولوڠن ّلءين دڠن ساتو وجه“.
كمڤت :مڠهارڤكن إڤ جوڬ كباءيقڽن دِبلس دڠن إوڤه ،بربنتوق وإڠ ريڠڬيت،
هرات ،ڤڠكت دإن جاوتن; هرڬ ديريڽ بوليه دجوإل بيل دإن بوليه دڤردإڬڠكن;
كستياءن إكن برأخري جك تيدق مندإڤت ڬنجرن إاتو إوڤه.
لكامي :منجاديكن دنيا س باڬاي متَلمت هيدوڤ دإن ترّللو چينتا كڤد كبندإءن.
كمن :رَّيء دإن مڠجر ڤوجي رسات تيدق برسدَّي مرنميا تڬورن دإن نصيحت إتس
إڤ جوڬ لكمهن دإن كس يلڤن.
كتوجوه :جيوإ يڠ س ننتياس ڬليسه دإن رسه كرإن ترڤقسا برس يكڤ ڤورإ ٢دهادڤن
خَليق.
الكڤن :لكهينت ِبءيق دڤرموكءن تتاڤي برهايت بوسوق ،برنية جاهت دإن بربوإت
خيانت ،رسات سوك مَلكوكن تيڤو دإي.
كسمبيلن :مَلكوكن كروسقن دبويم ،دڠن مڠڬونكن تيڤو مصليحت ،مموتر بليتكن
فكتا ممربي ألسن ماهو ممبوإت ڤركرإ ِبءيق ،سدڠكن إڤ يڠ برّلكو إَّيَل دس باليقڽ.
كسڤولوه :تيدق مرإسا برساَل ماَل بربڠڬ مَلكوكن دوسا دڠن ممربيكن ڤلباڬاي جحه
إونتوق مڠحَللكن إڤ جوڬ دوسا يڠ تْل دّلكوكن.
كس بلس :برحسد دڠيك ترهادڤ كجاَّيءن دإن ڤنچاڤاين إورڠ ّلءين دإن مناروه
دندم.
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هللا ه ْيل َولَ ُ ُْك هِبلْ ُق ْر َء هإن إلْ َع هظ ْ همي َون َف َع ه ِْن َوإ ََّّي ُ ُْك هب َما هف ْي هه هم َن ْإل ََّي هت َو هإل ْك هر إلْ َح هك ْ همي
َِب َركَ ُ
هللا إلْ َع هظ ْ َمي
إلس هم ْي ُع إلْ َع هل ْ ِ ُميَ .أ ُق ْو ُل قَ ْو ه ْيل ه ََذإ َو َأ ْس َت ْغ هف ُر َ
َوتَ َقبَّ َل هم ه ِْن َو همنْ ُ ُْك هت ََل َوتَ ُه ِإن َّ ُه ه َُو َّ
ات َوإلْ ُم ْؤ هم هن ْ َي َوإلْ ُم ْؤ همنَ ه
ه ْيل َولَ ُ ُْك َو هل َسائه هر إلْ ُم ْس هل هم ْ َي َوإلْ ُم ْس هل َم ه
ات ْ َإل ْح َيا هء هم ْهنُ ْم َو ْ َإل ْم َو هإت
فَ ْاس َت ْغ هف ُر ْو ُه إن َّ ُه ه َُو إلْ َغ ُف ْو ُر َّإلر هح ْ ُمي.
ِ
Khutbah Kedua

ُشيْ َك ََلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َّن
هللا َو ْحدَ ُه َّل َ ه
إلْ َح ْمدُ ه َّ هلِلْ َ 4محدً إ َكثه ًريإ َ َمَك َأ َم َرَ .أ ْشهَدُ َأن ل إ َ ََل إ َّّل ُ
ِ ِ
َس يهدَ نَ َون َ هبيَّنَا ُم َح َّمدً إ َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو َُلُ .إللَّهُ َّم َص هل َو َس ه ْل َو َِب هركْ عَ َل َس هي هدنَ ُم َح َّمدَ 5وعَ َل أ ه هَل
ْصا هب هه َأ ْ َمج هع ْ َيَ .أ َّما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا هع َبا َد ه
َو َأ ْ َ
إلصا هد هق ْ َي.
هللا! هإت َّ ُق ْوإ َ
هللاَ 6و ُك ْون ُْوإ َم َع َّ

مسلمي يڠ درمحيت هللا،
بروسڤادإ دڠن إورڠ ٢منافق دإن جاءوهكن ديري درڤد منجاديكن مريك
س باڬاي رإكن دإن سكوتو كرإن ڤرّلكوإن منافق إمت ممهباَّيكن ديري ،مشاركت ،نڬارإ
دإن إڬام .صفة منافق إكن مروسقكن دإرس كميانن دإن ْعلن كباءيقن .س يكڤ دإن
ْعلن منافق مستيْل دهاڤوسكن دإمل كهيدوڤن ،كرإن سڤنجڠ جساره إسَلم ،ڬولوڠن
منافق إَّيَل ڤروسق كڤد كهيدوڤن برأڬام دإن مڠهالڠ ڤڠحياتن هيدوڤ برلندسكن
توحيد دإن كيساءن هللا .lس بدإ رسول هللا ﷺ روإية إمام إل َّط َ َربإ هن:
إ َّن َأخ َْو َف َما َأخ َُاف عَلَ ْي ُ ُْك ب َ ْع هد ْي ُ ُّ
ُك ُمنَا هفق عَ هل همي إل هل َس هان.
ِ
ب
ڤ
مقصودڽ :سسوڠڬوهڽ ڤركرإ يڠ ڤاليڠ إكو يبڠكن س تْل نيڠڬلنكو َّيءيت إورڠ
منافق يڠ ڤيته بربيچارإ.
تركندوڠ  13إَّيت ددإمل إلقرءإن ممڤريڠتكن إومة مڠناءي ڬولوڠن منافق ،هبكن
إد ساتو سورة خصوص ددإمل إلقرءإن يڠ ممبيچارإكن ڤرحيال منافق َّيءيت سورة
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إلْ ُمنَا هف ُقون .سسوڠڬوهڽ صفة منافق ساڠت دموركءي إوليه هللاlبرڤندوكن
فرمان هللاlدإمل إَّيت  145سورة إل هن َساء:
ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﱠ

مقصودڽ :سسوڠڬوهڽ إورڠ منافق إيت دمتڤتكن ڤد تيڠكنت نرإك ڤاليڠ ِبوه.
ڤارإ تتامو رومه هللا يڠ درمحيت إلهيي،
منرب مڽرو ڤارإ جامعه إڬر كيت تتڤ برڤڬڠ كڤد عقيدة إسَلمية برترسكن إهيل
س نه وإمجلاعه ،يڠ منجادي وإرينث رسول هللا ﷺْ ،صابة دإن اتبعي .جاڬاَل هوبوڠن
دڠن هللاlدإن سسام ماءنيس .معموركنْل رومه ٢هللا دڠن إس تقامه مڠرجاكن
عباده ،ترأواتماڽ صَلة فرض برجامعه.
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ7ﭐ

إللَّهُ َّم َص هل عَ َل ُم َح َّمد َوعَ َل أ هل ُم َح َّمد َ َمَك َصل َّ ْي َت عَ َل إ ْب َرإ هه ْ َمي َوعَ َل أ هل إ ْب َرإ هه ْ َمي َو َِب هركْ عَ َل
ِ
ِ
ُم َح َّمد َوعَ َل أ هل ُم َح َّمد َ َمَك َِب َر ْك َت عَ َل إ ْب َرإ هه ْ َمي َوعَ َل أ هل إ ْب َرإ هه ْ َمي ه ِْف إلْ َعال َ هم ْ َي إن ََّك َ همح ْي ٌد َم هج ْي ٌد.
ِ
ِ
ِ 8
ْ
ُ
ه
ه
ه
ه
ه
ات َوإلْ ُم ْؤمن َي َوإل ُم ْؤمنَ ه
َإللَّهُ َّم إ ْغ هف ْر هللْ ُم ْس هل هم َي َوإلْ ُم ْس هل َم ه
ات َو َأ ْصل ْح َذ َإت بَيْهنه ه ْم َو َأل ْف ب َ ْ َي قُلوهبه ه ْم
ول ه
َوإ ْج َع ْل هِف ُقلُ هوهبه ُم ْإّلمي َ َان َوإلْ هح ْْكَ َة َوثَ هب ْْتُ ْم عَ َل هم َّ هَل َر ُس ه
هللا ﷺ.
َإللَّهُ َّم إ ْدفَ ْع َعنَّا إلْ َب ََل َء َوإلْ َو َِب َء َوإلْغ َََل َء َوإلْ هم َح َن َوإلْ هف َ َنت َما َظه ََر هم ْهنَا َو َما ب َ َط َن َع ْن ب َ َ هَلنَ هَذإ
َخ َّاص ًة َو َع ْن َسائه هر بُ ْ ََلإن عَا َّم ًة.
وقَ ،و ه
إلس ْم َع هةَ ،وإل هر ََّي هء.
إللَّهُ َّم إن ن َ ُعو ُذ ب َهك هم َن إلْ َف ْق هر َو ْإل ُك ْف هرَ ،وإلْ ُف ُس ه
إلش َق هاقَ ،وإل هن َف هاقَ ،و ُّ
ِ
Ayat Al-Quran
Doa untuk kaum muslimin

6

7
8

”Khutbah Jumaat 11 Februari 2022: “HINDARI SIFAT MUNAFIK
][Jabatan Agama Islam Perak

َّي هللا ،كيم برليندوڠ دڠن مو درڤد كفقرين ،ككفورن ،كفاس يقن ،كدرهاكءن،
مكونفيقنْ ُ ،مس َع ْة دإن رَّيء.
َّي َذإ إلْ َج ََل هل َوإّل ْك َرإ هم ،جاديكنْل كيم إنتارإ مهبا مو يڠ مملهيارإ أمانه .قوإتكن إميان دإن هايت
كيم إڬر منجاءويه ڤربوإتن خيانت سڤريت ساَل ڬون هرات بندإ بوكن ميليك كيم ،ممربي
إاتو مرنميا رسوإه ،مڽالهڬونكن كوإس إونتوق كڤنتيڠن ديري ،رسات منجاءوهكن كيم
ترماسوق ڬولوڠن يڠ مڠاِبيكن تڠڬوڠجوإب يڠ دأماهنكن.
ال إلْ ُم ْ ه
َّي َم ه َ
ل ،جاءويه نڬارإ كيم درڤد كهنچورن دسببكن ڤربوإتن رسوإه; رسهكن
تڠڬوڠجوإب ڤيڤينن دإن ڤڠوروسن نڬارإ كيم كڤد كلڠن مهبا-مو يڠ أمانه ،جوجور دإن
إخَلص ،رسات تڬس ّلڬي برإن منڬقكن كبرنن دإن ملقسانكن كعاديلن برلندسكن
حكوم.
َّي َر َّزإق ،بركتيْل مهبا-مو يڠ ملقسانكن تونتوتن زكة ،وقف دإن صدقه .كورنياءي رزيق يڠ
برليڤت ڬندإ كڤد مريك ،رسات سوچيكنْل هرات دإن جيوإ مريك ،جاءويه ڬولوڠن فُ َق َرإء
دإن مساكي درڤد ككفورن دإن كفقرين يڠ برڤنجڠن.
َّي َم هال ،كورنياكنْل توفيق دإن هدإيه مو ترهادڤ رإج كيم ،دويل يڠ هما موليا ڤدوك
رسي سلطان ڤريإق دإر إلرضوإن ،سلطان نزرين معز إدلين شاه إبن إملرحوم سلطان أزلن
حمب إدلين شاه إملغفورَ-ل دإن رإج ڤرماءيسوري ڤريإق دإر إلرضوإن توإنكو زإرإ سالمي
رسات قرإبة درإج دإن سلوروه رعيت جَلت.
ﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ

فَ َيا هع َبا َد ه
هللا،

ﭐﱡﭐﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ

هللا إلْ َع هظ ْ َمي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْكَ ،و ْإش ُك ُر ْو ُه عَ َل
ﱶﱷﱸﱹﱺﱻ ﱠ فَ ْاذ ُك ُر ْوإ َ
هن َع هم هه يَ هزد ُ ُْْكَ ،و ْإسأَلُ ْو ُه هم ْن فَ ْض ه هْل يُ ْع هط ُ ُْكَ ،و َ هل ْك ُر ه
هللا ي َ ْع َ ُل َما ت َْصنَ ُع ْو َن.
هللا َأ ْك َ ُربَ ،و ُ
7

