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 ترغضانو  اضام  احوال  حال  جابنت

 

  تونتوتن  سواتو  ماس  منجاض

PERINGATAN: 
Adalah diingatkan bahawa sebarang penambahan dan pemindaan 

terhadap isi kandungan teks khutbah yang telah disediakan oleh Jabatan 

Hal Ehwal Agama Terengganu adalah DILARANG. 
 

 Khatib yang bertugas hendaklah menyemak kembali RUKUN, AYAT AL-

QURAN dan helaian muka surat yang diterima. Pastikan teks dibaca 

terlebih dahulu sebelum menyampaikan khutbah. 
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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

هلِلُ دُُِ َمخ رخِصَُعَلىَُاْلخ   .َوالخُمَحاَفَظِةَُعَليخهَُُِوقختُِلخُاالَِّذيَُاَمَرُِعَباَدُهُِِبْلِخ

َهُدُ َُلَُأشخ َدُهُُلَُُِّإَلَهُإَُِأنخ لُُه.َُلُهللاَُُوحخ َهُدَُأنَُُُّمَمًَّداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ َُشرِيخَكَُلُه.َُوَأشخ
َساٍنَُُوَعَلىَسيِ ِدََنُُُمَم ٍدُُىَعلَُاَللَُّهمََُّصلِ َُوَسلِ مخُ ُتَِبَعُهمخُِبِِحخ آِلِهَُوَأصخَحاِبِهَُوَمنخ

ِمُالد يخن.ُ ُِإَلُيَ وخ

ُالخَعِظيمُِ فَ َيا َأم اُبَ عخد؛ ُُأوِصيُكمخَُونَ فخِسيُبِتَ قخَوىُهللِاُالَعِليِ   . ِعَباَدُهللا،ُفَِإِن 
َُلُكمخَُأعخَماَلُكمخُ ََيُأَي َُّهاُالَِّذيَنُآَمُنواُات َُّقواُاَّللَََُّوُقوُلواُقَ وخًلَُسِديًدا،ُُيصخِلحخ

ُيُِطِعُاَّللَََُّوَرُسولَُ َُلُكمخُُذنُوَبُكمخَُوَمنخ ُفَاَزُفَ وخزًاَُعِظيًماَويَ غخِفرخ  .ُهُفَ َقدخ
  سكالني، درمحيت غي مجعة غسيد

 مسورني نغد وتعاىل هسبحان اهلل دفسام كيت برتقوى ك-ماريله سام
 رباءيقكنفمم ن،ءركاتاف ملوروسكن بوليه غي نءاكتقو ،ثنيستول دان

 براد سنتياس نغمودهن د-ودهم. توهن وننفمأك غونداغم دان عمالن
 دنيا د بسر ناءكجاي يهءمرا كيت رسول، دان اهلل دفك كطاعنت دامل
       :                   برتاجوق اين هاري دف خطبة .اخرية دان

         “تونتوتن سواتو ماس ضمنجا ”                
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 نامون امس، نغد ماس يتكنءاغم غسري كاال دهولو ماليو نفكاغاو
ماس اتاو وقتو  رايدرنف مميكريكن تيدق دان ابايغم غي مأنسي راماي

 دان ليك ناءدأك دامل فهيدو مريك دان ثنفكهيدو دامل ثيءداللو غي
 وتعاىل هسبحان اهلل اوليه ورضدت تله اين رتيفس نغولوض. سيا-سيا

 :115 ايات منونؤ امل ةسور دامل ثمانفر ماللوءي

 ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ
 تاكنفيخمن ثها كامي بهاوا كثغم كامو اتوتفمك ادكه  مقصود:بر
 ايت؟ نءاتفيخ دف حكمه غسبار تياد نغد سهاج ﴾اد دفك تياد دري﴿

  .كامي دفك نكدكمبالي اكن تيدق ﴾والف كثغم﴿ كامو دان

 

 دان غنتيف امت كيت نفكهيدو دامل سهارين ماس وروسنفغاوليه ايت 
 دمنفعتكن دان داوروس تفدا ماس رضر اتراتو اراخس دسوسون رلوف
 اتاو سدر سهارين، كيت نفكهيدو دامل. بركسن دان بيجق نغد

 نغد هارين، جدوال (menetapkan)كنفمنت تله كيت ثسبنر تيدق،
 رتيفس سسواتو، مالكوكن اونتوق كيت ماس تاهو كيت ثسنديري
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 يلهءكتاهو. ثايضسبا دان مينوم، ماكن تيدور، برحيت، بكرجا، ماس
 اكنفمرو أمانه فوتعاىل. ستيا هاداله أمانه دري اهلل سبحان ماس بهاوا

.كلقاخرية  د وتعاىل هسبحان اهلل اوليه سؤالكنرفد اكن غي جوابغوغضت

  
 

 فستيا كاكي نجقضتيدق بر: برمقصود( غ)ي برسبدا رسول اهلل 
: ركاراف تفام غتنت ثدتا غضسهي ﴾شرحم غادف د﴿ قيامة هاري دف همبا

. ثنغد ربواتفد غي فا ثعلمو غنتت. دهابيسكن مان ك ثعمور غتنت
 توبوه غتنت. ثدبلنجاكن مان ك دان ثراوليهيفد مان دري هرتا غتنت

  .دهابيسكن فا دف ثجسماني
  ﴾الرتمذي رواية﴿                                                  

 

 نغد الالي ساج موده دان فغال ماس نغد ترليك كاليغمأنسي سري
. ماس ممباذيركن غي جالن مميليه اللو جوا، غوندخك ثاخري ن،فكهيدو

 رعصال ةسور دامل ماس نغد هفبرسوم تله وتعاىل هسبحان اهلل كنغدس
 :3 غضهي 1 ايات
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

 ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

. يانضكرو دامل ايت مأنسي ثوهغضدمي ماس، سسو برمقصود:
 والف مريك دان صاحل، برعمل دان براميان غي غاور-غاور واليخك
  .صرب نغد سانف-سانفبر سرتا كبنرن نغد سانف-سانفبر
 

 برعمل دان براميان غورا-غاور ثايات د اتس جلس منوجنوقكن، ها
 نقكباجي اونتوق ثوناكنغضم دان ماس نغنتيفك اكن سدر غي صاحل
  .مريك غسكليلي مشاركت دان ضكلوار ديري، منفعة دمي

 

  دكاسيهي غي مجعة غسيد
 دكورنياكن غي نفكهيدو نعمت دان ماس غلواف وناكنضماريله كيت 

       فهيدو نغلمرخك تافيخمن كيت اونتوق وتعاىل هسبحان اهلل اوليه
 هندقله ماس ضجو يتوضب. د اخرية نفكهيدو يضال لبيه-لبيه ددنيا

 نيب اوليه لكنغضدتي غي ساننف رتيفس ثباءيق يقءسبا نغد داوروس
 :﴾برمقصود غي﴿ ثسبدا دامل  حممد
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 توا، سبلوم مودا ماس; ركاراف ليما غثدات سبلوم ركاراف ليما ربوتله 
 فغسبلوم ميسكني، ماس ال كاي ماس ساكيت، سبلوم صيحت ماس

  .ماتي سبلوم فهيدو ماس سيبوق، سبلوم

 ﴾البيهقي رواية﴿                                                       

 

 ملقساناكن ترليوات! اين ماس مبذيرنفماريله كيت اتسي مسئله 
 ماله. افا -افا مالكوكن تيدق دفدر باءيق لبيه اداله تيندقن سسواتو

 غي تيندقن افا -افا تياد ثسكريا يضال ارهف لبيه منجادي اكن سيتواسي
  .ترسبوت مسئله اتسيغاونتوق م بيلماد

 :سبدا رسول اهلل 

ُإذَُاَلُعَُإنَُّهللَاُت َُ ُيُ تُخًًلُأَُمَُمخُعَُدُكُُحَُِمَلُأَُاُعَُُُيُِبُّ ِقَنهُُنخ  

 غورأسس ابيالفا يءوكاثم وتعاىل هسبحان اهلل ثوهغضسسوبرمقصود:
  .تكون نغد ايت نءاكرجف مالكوكن دان بكرجا كامو

 ﴾البيهقي رواية حديث ﴿                                              
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-وهغضبرسو هندقله كيت ماس، نءونافغض )konteks(س كونتيكدامل 
 تفدا وناكنضد غي ماس رضا نءاكرجف سسواتو مالكوكن وهغضسو

 ستيكنف يفتتا سديكيت، ايت نءاكرجف بيارله. ثباءيق-يقءسبادمنفعتكن 
 وهغضبرت ايلقكن دان وهغضسو-وهغضبرسو نغد الكوكن! يتريمل نغجا

 رفط سام غي ينءال ركاراف اونتوق وناكنضد تفدا ثسلبيه غي ماس رضا
  .ثنغنتيفك

 اتورغم برمشاركت فهيدو. ينءال غاور ماس حرمتيله سام، غي دامل ماس
 رمييه غممند سهاج غسري كيت جك. ينءال مأنسي نغد برمعاملة رضا كيت
 .ياءايخرفد دان دحرميت يضال تيدق كيت ايخنس ماس يتفمن تيدق دان
 وتيخ موسيم منفعتكن انق،-انق دفك! ماس لهضجا دان يءاضهر ،ثاخري

 نغد ليك تراللو نغاج. برفاءيده غي ركاراف-ركاراف نغد اد غي سكوله
 .ينءال غي نفكواجي دان صالة وقتو تراباي غضسهي (gajet)اجيتض

 : سبدا نيب 

َُكِثرٌيُِمَنُالنَّاِس:ُالصِ حَُّةُوالَفرَُاِنَُمغخُبوٌنُِفيِهمَُنِعخَمتَُ  .اغُُا
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 يتءيا يكن،ضمرو يضال وفترتي مأنسي راماي غي نعمت دوا :ثمقصود
  .فغدان ماس ال صيحت نعمت

 ﴾بخاريال رواية﴿                                                        

 َأُعوُذُِِبهلِلُِمَنُالشَّيخطَاِنُالرَِّجيمُِ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

 ہ ھ ھ ھ ھ ے ے
 اوليه دالاليكن كامو نلهغجا! براميان غي غاور-غواهاي اور برمقصود:

 نغد﴿ اهلل اتيغيغم دفدر كامو ينقف-انق دان كامو بندا هرتا ﴾اوروسن﴿
 مريك مك دمكني، مالكوكن غي افسسيا ،﴾تلهغاي﴿ دان. ﴾ثرينتهف منجالنكن

                                                               .    يضرو غي غاور-غاور ايتله
 )9:املنافقونة سور                                                       (

  َُرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.ِبَُ
َِكيخِم. ِرُاْلخ ُكمخُِبَاُِفيخِهُِمَنُاآلََيِتَُوالذ ِكخ  َونَ َفَعِِنَُوِاَيِ 

َُوِمنخُكمخُِتًلَوَتُهُ  ِانَُّهُُهَوُالسَِّميخُعُالخَعِليخُم.َوتَ َقبََّلُهللاُِمِنِ 
تَ غخِفُرُهللَاُالخَعِظيخَمُِلخَُوَلُكمخُ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  أقُ وخ

ِمَناتُِ ََُوالخُمؤخ ِمِنْيخ ِلَماِتَُوالخُمؤخ َُوالخُمسخ َ ِلِمْيخ  َوِلَساِئِرُالخُمسخ
ُرُالرَِّحيخمُُُ ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخِفُروخ  .َفاسخ
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ُطخَبُةُالثَّانَِيةَُُاُُ  ْلخ

دُُ َمخ ََُُّلِلَُُِّاْلخ ُالخَعاَلِمْيخ َهدُُ.َُربِ  َدهُُُهللاُُُِإلُِإَلهَُُلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرِيخكَُُلَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمًَّداَُسيِ َدَنََُُأنََُُّوَأشخ َُُوَسلِ مُخَُصلُِ ُاللَُّهمَُّ.َُوَرُسوخ َُسيِ ِدَنََُُعَلىَوَِبِركخ
َ.َُوَأصخَحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلىُُُمَمٍَّد، َُأْجخَِعْيخ

َن.ُاَّللََُُّات َُّقوا!ُهللاُِعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمَّا ُفَاَزُالخُمت َُّقوخ ُفَ َقدخ
ُ

ََُُمَعاِشرَُ ِلِمْيخ ُهللا،َُرِِحَُكمُُُالخُمسخ
 

 اومت دان مجعة غسيد اجقغم اونتوق نتفيل كسممبغم نيغاي بيخط
 الوركنثم نغد ميسكني دان ريقف نغولوض دفك قناخ لبيه رضا سالمإ

. ﴾maidam﴿ ترغضانو ماليو عادة دان سالمإ امضا جمليس دفك زكاة
 منروسي ركنفافد زكاة نفكوتي دان يهنضا بركنأن معلومت

 .ezakat.maidam.gov.my (portal)ورتلف
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 دكاسيهي يغ مجعة غسيد

  رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 تسورة األحزاب، ااي اهلل دامل فرمانسباضاميان 

 ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

ُ َُصلِ  ُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ ىُسَُلَُعَُاللَُّهمَّ ُلىَُعَُُتَُيخُلَّا
ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُكُخرُِِبَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُ

ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُِبَُمَُكَُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُِ
َُمُِالَُعَُُالُخِفُ يخٌدَُمَِيخٌد. ،ْيخ  ُِإنََّكُِحَِ

َُ ِمِنْيخ ُِللخُمؤخ ُاغخِفرخ ِمَناِت،ُاللَُّهمَّ ََُُوالخُمؤخ ِلِمْيخ ِلَماتَُُِواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ ُِمن خ َياِء ُاأَلحخ
يخٌعَُقرِيخٌبَُمُُُِّ،َواأَلمخَواتُِ َعَواتُِِإنََّكَُسَِ ُ.يخُبُالدَّ

ُوذُُعُُُن ََُنَُِّإُُمَُّهُُاللَُّ.كَُريخُُغَُُهُُُفُرُِصُخلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوًَُُلءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُامُِقَُسُخاألَُُئُِي ُِسَُِمنُوَُُامُِذَُالخُُوَُُونُِنُُالخُُوَُُصُِالبََُُنَُمُُِكَُبُِ ُاَنَُضَُرُخمَُُفُِاشُخُمَُّهُُاللَّ.
ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخوَُ



 

11 
 

َُموخلََنُالخَواِثَقُِِبهلِلُ َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللَُّهمَُّاحخ ِمُِاُُ،زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ
ُِِبهلِلَُشاه،َُوأَنخِزِلُالرَِّحخََةَُعَليخِهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُِلخطَانُِسُُّال َتِفيخ نُ وخرُُلخطَانَةُِسُُّالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُِ

ن ُخ ِلَماِتُِفُالدُّ ََُوالخُمسخ ِلِمْيخ َلهَُُوَرَعاََيهُُِمَنُالخُمسخ َُأوخلَدهَُُوَأهخ َفظخ َياَُواآلِخَرِة،َُواحخ
َِتكَُ َ.ُِبَرِحخ ََُُيَُأرخَحَمُالرَّاِِحِْيخ

ِدُ َُوِلَُّالخَعهخ َفظخ َاِعيخلَُُُُمَمَّدَُُتغكواللَُّهمَُّاحخ َزانَُُلخطَانُِسُُّالُبخَنُالخَواِثِقُِِبهللُِِاُُِإَسخ ُِمي خ
ُ.زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُ

  فغاسيه مها غيا اهلل، واهاي ذات ي
 

 فثاكيت، وابق دان بنخان ءبال ماالفتاك، سضاال فدهيندريله كامي در
 ككجامن ،نءايتفرسغك فلباضاي درفد كموغكرن، دان ككجني درفد
 ماهوفون منفق يغ ن،ءكسغسارا دان كسولينت درفد ،راها هورو دان
  .ترمسبوثي يغ
 

 .سسواتو سضاال اتس بركواس مها اغكاو غضوهثسسو
ُ

ُ
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ن خَياُ  َُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناَُعَذاَبُالنَّاِر.رَب ََّناُآتَِناُِفُالدُّ
 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُّمََُُُنَُدُِيُِ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَّصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلِمْيخ ُدُهلِلَُربِ  َمخ ُ.َواْلخ
ُ

ُِعَباَدُهللِا!
ُهُ ُكُروخ  َعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ،اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللِاَُأكخ  َوَلذِكخ

اُِإَلَُصًلِتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ


