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

” ڤوًيس دان مشارهت برڤيسَ ثياد :مڠڬاًس ثڠڬوڠجواب ٔكماىن برسام “
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(سورة آل معران اايت )104

ﭐ

ملصودڽ” :دان ُيدكهل اد د ٔآهخارا اكمو ساثو ڤواق يڠ مڽرو نڤد هباجيلن دان
مڽوروٍ بربوات هباءيلن دان مالرڠ درڤد سڬاال هبوروكن ،دان مريم يڠ برصفة
دمىني اايهل اورڠ 2يڠ برجاي“.
َشيْ َم َهلَُ ،و َآ ْشَِدُ َآ َن ُم َح َمدً ا َغ ْبدُ ٍُ َو َر ُس ْو ُ ُهل .اٌَ َ ُِ َم
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َ
َص ِ ّي َو َس ِ ّ ْل ػَل َس ِ ّيدنَ ُم َح َمد َوػَل آهل َوآ َ
ْصا ِبَ آ ْ َْجؼني .آ َما ب َ ْؼدُ  ،ف َيا غ َبا َد للا!
للاُ 4آ ْو ِص ْي ُ ُْك َوٕا َاي َي ِب َخ ْل َوى ِ
للا فَ َل ْد فَ َاز اًْ ُمخَ ُل ْو َن.
اث َ ُل ْوا َ
س يدڠ ْجؼة يڠ درمحيت للا،
ماريهل هيت برثلوى وحرضة للاlدڠن مَلسانهن سڬاال ڤريًذَ دان
مٌجاءويه سڬاال الرڠڽن; مسوڬ ٕاميان دان ثلوى هيت حروس سوبور ،حرمست
مكس دامل جيوا دان صيوبري سِيڠڬ ساغت هيت ممنوءي يڠ هما ٕاسا .برمسڤٌا
مسبوحن ُاري ڤوًيس ك ،215-يڠ دمسبوت ڤد  25مچ سدياڤ اتُون ،مٌرب اهن
ممبيچاراهن خطبة براتجوق ” :ڤوًيس دان مشارهت برڤيسَ ثياد :مڠڬاًس
ثڠڬوڠجواب ٔكماىن برسام “.
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ڤوًيس دراج مَيس يا د ٔآماهنىن دڠن ثڠڬوڠجواب مٌجاڬ نخيتمن غوام دان
مٌجامني هسالمنت ىڬارا مالًوءي ڤڠواحىواساءن اوهدڠ .2ڤوًيس دراج مَيس يا
دثوبوُىن اڤابيال حرمىذوبڽ ڤياڬم وؼاديَن دڤوالو ڤييڠ ڤد  25مچ  .1807نمون
جسارٍ مٌچاثخىن ڤراىن ڤوًيس ثهل وجود ڤد زمان هراجاءن هسَطاىن ماليو; نخيم
ايت ايًس خيذويس متڠڬوڠ يڠ دبًذو اوًيَ ڤارا ُوًوابًڠ ،دبريىن ثڠڬوڠجواب
مڠواحىواساهن اوهدڠَ 2شيؼة دان ػادت.
ماهل جسارٍ جوڬ ممبوكذيىن ،هرجا 2نڤوًيسني ثهل وجود جسق زمان رسول
للا ﷺ .مٌوروت امام اًبخاري ،درڤد َآو َس بن ِمال ،aمٌچريخاهن كَيْس بن
َس ْؼد aڤرهَ دالهديق س باڬاي نخوا هسالمنت دهوات مدييَ اوًيَ رسول للا ﷺ
س باڬاميان مفِومڽ” :كَيْس بن َس ْؼد ڤرهَ براد دُادڤن هيب ﷺ دڠن ثوڬسڽ
س باڬاي ڤٌجاڬ هسالمنت ڤمريًذَ“.
نخيم س يدن معر بن الَ َطابaمٌجادي خَيفَ ،بَياو ثهل مڽوسون
ستونخور ڤٌخدبين ديم ممسديىن لكيچينن جٌتا ڤمريًهتن دڠن موجودهن س بواٍ
ڤاسوكن هسالمنت اوهخوق مٌجاڬ ٔكماىن اورڠ غوام .هبىن بَياو س يديري
ثوروت رسات دامل اوڤرايس روهداءن وكذو مامل اوهخوق مَهيت ٔكداءن رغيت ،دان
مٌجاڬ هسالمنت رسات هباجيلن مريم .برمؼىن دامل سيس مت ڤمريًهتن ٕاسالم،
ڤوًيس اايهل س بواٍ ايًس خيذويس يڠ دوجودهن دڠن ڤراىن اوهخوق مڠواحىواساهن
اوهدڠ ،2رسات مٌجاڬ نخيتمن غوام دان هسالمنت ىڬارا.
مسَمني يڠ داكس هيي للا،
ىڬري ڤياق ممڤوڽاءي بيَڠن ڤٌدودوق سىيت دوا ڤرڤوًوُن ًامي جوات (2.51
جوات) اورڠ ،بربيديڠ مسبيَن ريبو الڤن راثوس دوا ڤوًوٍ ( )9820اورڠ اڠڬوات
ڤوًيس ڤَباڬاي ڤڠىت دان جاوحن يڠ دمتڤذىن دهوهخيٌجن ڤوًيس ڤياق; مَخلىن
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وس بَ سأٔورڠ اڠڬوات ڤوًيس دثوڬسىن نڤد دوا راثوس ًامي ڤوًوٍ امن اورڠ.
ثوڬس ڤوًيس بوهن سلدر مٌچڬَ جٌايَ ،ثخاڤ ثوروت دڤرًوهن اوهخوق مڠاول
نخيتمن غوام سدياڤ اكيل اد ڤراايءن ،ڤيس خا ،ڤرُميڤوىن ،بيچان دان نامًڠن،
دمسڤيڠ مٌداڤذىن ڤَباڬاي مؼَومت دان مالهوهن ڤَباڬاي ريس يلن مڠياءي
نڬياحن 2سوبۏرس يف ( )subversifاوًيَ موسوٍ 2ىڬارا ااتو مريم يڠ ماُو
مالهوهن واكچاوان.
سڤٌجڠ اتُون  ،2021ڤوًيس ڤياق مرنميا الڤن ريبو امن راثوس امڤت ڤوًوٍ
ثوجوٍ ( )8647الڤورن ،ڤد ڤوراات دوا ڤوًوٍ امڤت الڤورن سدياڤ ُاري.
سدياڤ الڤورن ڤرًو دبريىن ڤرُاثني اوهخوق دسدايهن هرجس س ياسنت ،دالهوهن
س ياسنت ،دان جم چوهوڤ بوكيت ،دروجوع وجابنت ڤڬوام ىڬارا اوهخوق دالهوهن
ڤٌدغواءن .دامل اوروسن حممكَ ،اڠڬوات ڤوًيس دڤرًوهن مالهوهن ڤَباڬاي ثوڬس،
درڤد مڠاول اورڠ يڠ نيا ثودوٍ دامل ڤرجاًنن ڤرڬ ابًيق دري متڤت اتُنن
مكحمكَ ،دسوءال جواب اوًيَ ڤٌدغوا دان ڤڬوام بيال داكهدڠ سليس ،مٌجاڬ
هسالمنت حممكَ دان ڤَباڬاي ثوڬس الءين.
ڤد وكذو برالهو هسسلن الًو ًييدس ،اڠڬوات ڤوًيس دابهر حريق مااتُاري
دان دمٌدي هسجوكن ُوجن برثوڬس دجاًن 2راي .نخيم رغيت مٌؼميت جوادٍ
بربوك ڤواسا ،برڤااكين اييدٍ مڽمبوت ُاري 2ڤراايءن برسام لكوارڬ ،اڠڬوات
ڤوًيس ،بربوك ڤواسا دان مڽمبوت ُاري 2ڤراايءن دامل هريخا روهدا ،دامل بوت
ڤروهدا يڠ دالمبوڠ اومبق ،برثوڬس دڤيڠڬي ابڠوىن ،دڤيڠڬي ڤاڬر دان دڤيڠڬي
جاًن ،جوڬ دڤيڠڬي 2بوهيت ،بَوهر دان ُوحن.
نخيم مڠوروسىن بيچان ،اڠڬوات ڤوًيس ثيدق مڠيي ثيدور ،ثيدق مڠيي
الڤر دان دُاڬا ،اد يڠ ثيدق برڤَواڠ اوهخوق مٌدي دان برثوهر ڤااكين سِيڠڬ
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برُاريُ-اري .دمىني ثوڬس برت ڤارا اڠڬوات ڤوًيس نڤد مشارهت دان ىڬارا.
اهخارا مريم ،اد يڠ چدرا ،دان اد يڠ وِيَڠن ڽاوا سامس مَلسانهن ثوڬس.
ڤڠورابىن مريم سچارا ثيدق ًڠسوڠ ،ثوروت سام دالهوهن اوًيَ اڠڬوات لكوارڬ.
مشارهت ثيدق بوًيَ برس يىڤ سڤ  ،ممبيسو ،ممجمىن مات ،ممىلىن
ثَيڠا ،ممبيارهن ثڠڬوڠجواب مٌجاڬ نخيتمن غوام دان مٌجامني هسالمنت ىڬارا
نڤد ڤاسوكن ڤوًيس سڤٌوُڽ .اڠڬوات مشارهت ُيدكهل متڤيي وِادڤن ممبًذو
ثوڬس 2ڤوًيس اوهخوق ممبيتس جٌايَ دڠن مٌجادي مات دان ثَيڠا ڤهيق
ڤوًيس ،مڽمڤأٔيىن مؼَومت 2براكءينت ڤراكرا 2يڠ دٍهيت مٌچوريڬاهن دامل
ڤرسىيتن متڤت ثيڠڬي ،متڤت برهياڬ دان متڤت هرجا هيت ،برثڤنت دڠن ڤريًذَ
للاlدامل اايت  ،2سورة َاًْ َمائِدَ ة;
ﳅﱠ
ﳆ
ﲿﳁﳂ ﳃﳄ
ﳀ
ﱡﭐ ﲼ ﲽ ﲾ

ملصودڽ” :دان ُيدكهل اكمو ساًيڠ ممبًذو دامل ڤراكرا هبايلن دان نخلواءن دان
جاڠيهل اكمو ساًيڠ ممبًذو ڤد ڤراكرا دوسا (مؼصية) دان ڤرموسوُن“.
رسات حدير رسول للا ﷺ:
َم ْن َر َآى ِمٌْ ُ ُْك ُم ٌْ َى ًرا فََْ ُي َغ ِ ّ ْي ٍُ ِب َي ِد ٍِ ،فَا ْن ً َ ْم ي َ ْس َخ ِط ْع فَ ِب َِ َسا ِه َِ ،فَا ْن ً َ ْم ي َ ْس َخ ِط ْع فَ ِب َلَْ ِب َِ،
ِ
ِ
َو َذ ِ َل َآ ْض َؼ ُف ْاالمي َ ِان.
ملصودڽِ ” :
سس ياڤا د ٔآهخارا اكمو يڠ مَهيت مكوڠىرنُ ،يدكهل دي مڠوهبڽ دڠن
اتڠڽن (هواس) ،سىياڽ دي ثيدق ممڤو ،مم اوبَ دڠن ًيسن (ڤرچانڤن دان
ڤٌوًيسن) ،سىياڽ دي ثيدق ممڤو جوڬ ،مم دڠن ُايت ،يڠ دمىني اداهل
(رواية مسل)
سَمَ-ملَ ٕاميان“.
ُوبوڠن ڤوًيس دان رغيت ًلسان اءور دڠن ثبيڠ يڠ ساًيڠ ممبًذو ،ساًيڠ
ممرًوهن دان ساًيڠ مڠوهوُىن اهخارا ساثو سام الءين .هرجاسام ڤاسوكن ڤوًيس دان
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مشارهت يڠ برجاي دجاًييىن سچارا ٕايرت اهن داڤت ممبًذو اوسِا 2ممبسم
جٌايَ سچارا ًبيَ برهسن ،دان رغيت اهن ُيدوڤ دامل سواسان ًبيَ ثيتم دان
هسالمنت ىڬارا اهن ًبيَ حرجامني .مٌرب مڽيارايىن ًامي ڤراكرا يڠ مشارهت بوًيَ
الهوهن اوهخوق ممبًذو ثوڬس 2ڤوًيس:
ڤراتم :سڬرا الڤورهن نڤد ڤهيق ڤوًيس جم حرداڤت ڤراكرا 2ڤَيق يڠ مراڬوهن.
مؼَومن اول ساڠت ممبًذو ڤوًيس دامل ثوڬس ممبيتس دان ممبيدوڠ جٌايَ.
ندوا :ممسديىن هومبور اتًني نچمسن دان بيَيق ڬركن ڤوًيس يڠ بر ٔآوڤرايس 24
مج ،دس ميڤن دامل ثيَيفون ڤريبادي ،رسات دڤاميهن دمتڤت 2غوام سڤريت ڤرُيخني
بس ،س خيسني هريخا اڤ  ،الڤڠن حربڠ ،مسجد ،ديوان اورڠ رامايُ ،وسڤيخي،
سىوهل دان س باڬايڽ ،ابڬ ممودُىن الڤورن سچارا ڤاهدس بوًيَ دبوات.
نخيڬ :مَيبذىن ديري دامل ڤروڬرم 2ڤٌچڬِن جٌايَ اجنورن ڤهيق ڤوًيس.
ٔكمڤت :جاوثيىواس ڤمباڠوىن دان هسالمنت اكمڤوڠ ( ،)JKKKجاوثيىواس
ڤٌدودوق ،جاوثيىواس مسجد ،ڤرثوبوُن بَيا دان ابدن 2سواكريال ،ممڤرڬياحىن
هرجاسام دڠن ڤهيق ڤوًيس دان ممبًذو ڤوًيس دامل هرجا 2ڤٌچڬِن جٌايَ.
لكامي :مٌوجنوكىن ڤڠِرڬاءن نڤد اڠڬوات ڤوًيس دڠن مڠِوًورهن ڤرثوًوڠن دان
بًذوان اوهخوق ممبوٍهيىن مريم برثوڬس دڠن ًبيَ چىڤ ،دامل بًذوق يڠ دبرنهن
اوًيَ ڤرخدمنت دان ثيدق برچڠڬَ دڠن اوهدڠ.2
للا ِ ْيل َوًَ ُ ُْك ِابًْ ُل ْر َء ِان اًْ َؼ ِظ ْ ِْي َوه َف َؼ ِ ِْن َوا َاي ُ ُْك ِب َما ِف ْي َِ ِم َن ْال ٓ َاي ِت َو ِّال ْن ِر اًْ َح ِى ْ ِْي
َاب َركَ ُ
للا
اًس ِم ْي ُع ِاًْ َؼ َِ ْ ُْيَ .آ ُك ْو ُل كَ ْو ِ ْيل ُ ََذا َو َآ ْس َخ ْغ ِف ُر َ
َوثَ َلبَ َي ِم ِ ّ ِْن َو ِمٌْ ُ ُْك ِث َال َوثَ َُ ِاه َ َُ ُ َُو َ
ات َواًْ ُم ْؤ ِم ٌِ ْ َني َواًْ ُم ْؤ ِمٌَ ِ
اًْ َؼ ِظ ْ َْي ِ ْيل َوًَ ُ ُْك َو ًِ َسائِ ِر اًْ ُم ْس َِ ِم ْ َني َواًْ ُم ْس َِ َم ِ
ات ْ َال ْح َيا ِء ِم ْْنُ ْم
َو ْ َال ْم َو ِات فَ ْاس َخ ْغ ِف ُر ْو ٍُ اه َ َُ ُ َُو اًْ َغ ُف ْو ُر َاًر ِح ْ ُْي.
ِ
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Khutbah Kedua

َشيْ َم َهلَُ ،و َآ ْشَِدُ َآ َن َس ّيِدَ نَ
للا َو ْحدَ ٍُ َال َ ِ
اًْ َح ْمدُ ِ َ ِلِلْ َ 5محدً ا َدآٓئِ ًما َآبَدً اَ .آ ْشَِدُ َآن لٓ ا َ َهل ا َال ُ
َوه َ ِبيٌََا ُم َح َمدً ا َغ ْبدُ ٍُ َو َر ُس ْو ُهلُ .اٌََُِ َم َص ِ ّي َوِ َس ِ ّ ْ ِل َو َاب ِركْ ػَ َل َس ِ ّي ِدنَ ُم َح َم ٍدَ 6وػَ َل آ ِ ِهل َو َآ ْ َ
ْصا ِب َِ
َآ ْ َْج ِؼ ْ َنيَ .آ َما ب َ ْؼدُ  ،فَ َيا ِغ َبا َد ِ
اًصا ِد ِك ْ َني.
للا! ِاث َ ُل ْوا َ
للاَ 7و ُن ْوه ُْوا َم َع َ
مسَمني يڠ درمحيت للا،
مٌرب مڽرو ڤارا جامػَ اڬر برڤڬڠ نڤد غليدة إسالمية برحرسىن اُيل س يَ وامجلاػَ،
يڠ مٌجادي وارينث رسول للا ﷺْ ،صابة دان اتبؼني .جاڬاهل ُوبوڠن دڠن للاlدان
سسام ماءويس .اءيرحىن ڤرساوداراءن سسام مسَمني .مؼمورنيهل رومَ 2للا دڠن
اس خلامَ مڠرجاهن غبادٍ ،حراواتماڽ صالة فرض برجامػَ .ڤرابڽلن صَوات دان سالم
ٔكجس جوجنوڠن برس هيب دمحم ﷺ.
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ
ﱯﭐ
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اٌََُِ َم َص ِ ّي ػَ َل ُم َح َم ٍد َوػَ َل آ ِل ُم َح َم ٍد َ ََك َصَ َ ْي َت ػَ َل ا ْب َرا ُِ ْ َْي َوػَ َل آ ِل ا ْب َرا ُِ ْ َْي َو َاب ِركْ ػَ َل
ِ
ِ
ُم َح َم ٍد َوػَ َل آ ِل ُم َح َم ٍد َ ََك َاب َر ْن َت ػَ َل ا ْب َرا ُِ ْ َْي َوػَ َل آ ِل ا ْب َرا ُِ ْ َْي ِ ْف اًْ َؼاً َ ِم ْ َني اه ََم َ ِمح ْي ٌد
ِ
ِ
ِ9
ْ
ْ
ات َواً ُم ْؤ ِم ٌِ َني َواً ُم ْؤ ِمٌَ ِ
َم ِج ْي ٌدَ .اٌََُِ َم ا ْغ ِف ْر ٌَِْ ُم ْس َِ ِم َني َواًْ ُم ْس َِ َم ِ
ات َو َآ ْص َِ ْح َذ َات بَيْْنِ ِ ْم َو َآ ًِ ّ ْف
ول ِ
ب َ ْ َني كَُُوهبِ ِ ْم َوا ْج َؼ ْي ِف ُكَُ ِوهبِ ُم ْ ٕاالمي َ َان َواًْ ِح ْمكَ َة َوزَ ِبّ ْهتُ ْم ػَ َل ِم َ َِّل َر ُس ِ
للا ﷺَ .اٌََُِ َم ا ْدفَ ْع
َغيَا اًْ َب َال َء َواًْ َو َاب َء َواًْغ ََال َء َواًْ ِم َح َن َواًْ ِف َ َنت َما َظِ ََر ِم ْْنَا َو َما ب َ َط َن َغ ْن ب َ َ َِلنَ َُذا َخ َاص ًة
َو َغ ْن َسائِ ِر بُ ْ ََل ٍان ػَا َم ًة.
اي للا! اي َر َب اًْ َؼاً َ ِمني! ،اتءوحىٌهل ُايت اكيم برسام ،اڬر ساًيڠ ممبًذو مالهوهن هباءيلن
دان مٌچڬَ مكوڠىرن .بريهل ڤرًييدوڠن نڤد اڠڬوات 2ڤاسوكن هسالمنت دان ٍميڤِىن
رمحة إحسان مو نڤد ڤارا اڠڬوات يڠ ثهل حركرابن سوكذو مٌجاًيىن ثوڬس .حرمياهل خدمت
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بليت مريم دڠن مَميڤِىن مريم دان لكوارڬ مريم ڬيجرن دهيا  -ڬيجرن ٔآخية.
اتهبىن ُايت مريم نخيم برثوڬس ،بڬيخو جوڬ چلكىن ُايت اُيل 2لكوارڬ مريم
يڠ ثوروت مڠِادڤ دوڬاءن.
اي َر َزاق ،برنخيهل مهبا مو يڠ مَلسانهن ثوهخوحن زاكة ،وكف دان صدكَ .هورهياءي رزيق
يڠ برًيڤت ڬيدا نڤد مريم ،رسات سوچيىٌهل ُرات دان جيوا مريم; جاءويه ڬوًوڠن
فُ َل َراء دان َم َسا ِنني درڤد وىفورن دان نفلين يڠ برڤٌجڠن.
اي َذا اًْ َج َال ِل َوا ٕال ْن َرا ِم ،جاديىٌهل اكيم اهخارا مهبا مو يڠ ممَهيارا ٔآماهَ .حڬوُىن ٕاميان اكيم
اڬر مٌجاءويه ڤربواحن خياهت سڤريت ساهل ڬون ُرات بيدا بوهن ميَيم اكيم ،ممربي ااتو
مرنميا رسواٍ ،مڽاًِڬونهن هواس اوهخوق نڤٌخيڠن ديري ،رسات جاءوُىن اكيم حرماسوق
دامل ڬوًوڠن يڠ مڠاابيىن ثڠڬوڠجواب يڠ د ٔآماهنىن.
َاي كََِار َاي َجبَار! ،جاءويه ىڬارا اكيم درڤد وِيچورن دسببىن ڤربواحن رسواٍ; رسُىن
ثڠڬوڠجواب ڤميڤينن دان ڤڠوروسن ىڬارا اكيم نڤد اكًڠن مهبامو يڠ ٔآماهَ ،جوجور دان
إخالص ،رسات حڬس الڬ براين مٌڬلىن هبرنن دان مَلسانهن وؼاديَن برًيدسىن
حىوم.
اي َم ِال ،اي َُا ِدي ،هورهيانيهل ثوفيق دان ُدايَ مو حرُادڤ راج اكيم ،دويل يڠ هما
موًيا ڤدوك رسي سَطان ڤياق دار اًرضوان ،سَطان ىزرين مؼز ادلين شاٍ ابن
املرحوم سَطان ٔآزًن حمب ادلين شاٍ املغفور-هل دان راج ڤرماءيسوري ڤياق دار
اًرضوان ثواىىو زارا ساًْي رسات كرابة دراج دان سَوروٍ رغيت جالت.
ﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ

فَ َيا ِغ َبا َد ِ
للا،

ﭐﱡﭐﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ

للا اًْ َؼ ِظ ْ َْي ي َ ْذ ُن ْرُ ُْكَ ،و ْاش ُى ُر ْو ٍُ ػَ َل
ﱶﱷﱸﱹﱺﱻ ﱠ فَ ْاذ ُن ُر ْوا َ
ِه َؼ ِم َِ يَ ِزد ُ ُْْكَ ،و ْاسأًَُ ْو ٍُ ِم ْن فَ ْض ِ ِهل يُ ْؼ ِط ُ ُْكَ ،و َ ِل ْن ُر ِ
للا ي َ ْؼ َ ُل َما ث َْصيَ ُؼ ْو َن.
للا َآ ْن َ ُربَ ،و ُ
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