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 حرام، غماكنن يوهي ءجا
  ةشبه يغ ماكنن نكايلق   

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

ََُنخُكَلَُطَعاًماُُللُهُدُُمُخالخَُ َُحالالُطَي هًبا،الَّذهيَُأَمَرََنَُأنخ
ُالُاهَلَهُإهالُللاُُوَُ َهُدَُأنخ َدُهُالَُشرهيكََُُأشخ َهُدَُأنَُّ َلهَُُُوحخ ُ،ولُهَُُسي هَدََنَُونَبهي ََّناُُُمَمًَّداَُعبخُدُهَُوَرسَُُُوَأشخ

ُوَُللَّا َُعَلىَُسي هدُهَسل همخَُوبَُُهمََُّصل ه سَُنَيُبهُهَوالتَّابهعُهابهههُصخحََُوأَُُلههُهاََُعَلىٍُدُوَُُُُمَمََُّنَُرهكخ َلُإهُُانٍُحخ

ُالد هينُه مه ُ،يَ وخ

ُتنَُّإهالَُوَأن خُتمخُُ،أمَّاُبَ عخدُُ اُللَاَُحقَُّتُ َقاتهههَُوالََُتُوخ نَُفَ َياُأي َُّهاُالنَّاُسُات َُّقوخ لهُموخ  .ُمسخ

 وهغضسو-وهغضسو غسام مالهريكن كعزمن ي-ماريله كيت سام
 كيت ضمسو. وتعاىل هسبحان اهلل دفك برتقوى غي غاور منجادي اونتوق

 ينضريحا غسيد اجقغم نيا هاري ميمرب. خريةا دان دنيا سالمت
   :برتاجوق غي خطبة حياتيغم اونتوق

  ةشبه غي ماكنن ايلقكن حرام، غماكنن يوهي ءجا              
  ،وتعاىل هسبحان اهلل دبركيت غي مجاعه غسيد

 غي سومرب دفدر راوليهيفد دان حالل ثذات غي ماكنن اياله حالل غماكنن ي
 غي حالل اتاو حرام ثذات غي ماكنن اياله حرام غي ماكنن مانكاال. حالل

ي سرتا خالل دان سوح غي ماكنن. حرام غي سومرب ماللوءي راوليهيفد
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 ضجو ثايا ماله ديري دامل اميان هايخ منمبهكن ساج بوكن سنه يكوتغم
 بوليه والف حرام غي ماكنن. باطني دان ظاهري كصيحنت ممبينا غمندورو

 اهلل يءدموركا ضجو دان بركت تيدق غي فهيدو ببكنثم هاتي، كنفلغضم
 نغمنجلسكن د وتعاىل هسبحان اهلل اين سوروهن ناءيغم. وتعاىل هسبحان

 : 168 ايات البقرة ةسور دامل ثمانفر

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

  ېئ ېئ
 حالل غي بومي د اد غي فا دري ماكنله! مأنسي واهاي :ثمقصود

 كران; شيطان كهغل ججق ايكوت كامو نلهغاج دان باءيق، يضال
  .كامو يضبا اتث غتر غي موسوه اياله ايت شيطان ثوهغضسسو

 

 : برسبدا فوال  ينداضب
َلُبههُه ٍتُفَالنَّاُرَُأوخ ُُسحخ  ُكلُُّلَخٍمُنَ َبَتُمهنخ

 غي نراكله حرام، غي ماكنن دفدر تومبوه غي غيضدا فستيا :ثمقصود
  .ثاونتوق اليق لبيه

  ﴾رتمذيالامام  رواية ﴿                                                
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 غي ركاراف برتكن منيتيق تغسا ينداضب ، ينداضب نفكهيدو غنجفس
 اهلي دان ينداضب دمعلومي، غي اميانضسبا. ماكاننف دامل حرام دان حالل
 منرميا وتعاىل هسبحان اهلل اوليه خصوص اراخس دبنركن تيدق ضكلوار
 غما يكور مسوال لواركنغم فوغضس ينداضب اكنغضسهي زكاة دان صدقه

.زكاة هرتا دفدر اداله ترسبوت كورما يغدبيمبا كران ثوخوخ اوليه دماكن
  

 

  وتعاىل، هسبحان اهلل دكاسيهي غي مجعة غسيد
 غي عمالن دفدر حاصيل اداله وهيءدجا اتوتف غانتارا ماكنن حرام ي

 منرميا اتاو ممينتا، ممربي، ربواتنف ،رسواه رتيفس شرع دايذينكن تيدق
  اهلل رسول اين ركاراف ناءيغم. يضين الءال-ينءال دان ن،فسوا

 : ثسبدا نغد سكنضمن

ُ

ُالنَّارُه يُِفه يَُوالخُمرخَتشه  الرَّاشه

 دامل ك ماسوقكن د اكن رسواه نرمياف دان رسواه مربيف :ثمقصود
   .نراك يفا

  ﴾يناالطرب امام رواية ﴿                                                 
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  : برمقصود غي يضال سبدا نيب 
هرياوكن غم تيدق ايت غسساور غي زمان مأنسي دفك تيبا اكن سيتف“
  .“حرام اتاو حالل دري ادكه هرتا، تفمندا دي غي فا جالن نغد

  ﴾البخاري روايةحديث ﴿                                             
 

  وتعاىل، هسبحان اهلل دكاسيهي غي مجعة غسيد
. ساله اتاو بنر حرام، اتاو حالل انتارا كسامرن اداله والف ةشبهمانكاال 

 دروايتكن غي حديث دامل برسبدا  اهلل رسول اين ركاراف ناءيغم
   :برمقصود غاهلل عنه ي رضير ْيِشَبن ِب ناَمْعُن دفدر

 

         دان جلس اداله ضجو حرام جلس، اداله ايت حالل ثوهغضسسو”
. مأنسي قنثاكب اوليه يءدكتاهو تيدق غي كسامرن اداله ثكدوا انتارا د

 ثمرواه دان امضا ،ةشبه غي سسواتو مالكوكن دفدر ضمنجا غي افسسيا
 ،ةشبه غي ركاراف مالكوكن ثنءياساكب منجادي غي افسسيا. ضترجا

 ممليهارا مباالفغ رتيفس موده، نغد حرام غي سسواتو مالكوكن غثمندورو
  .“ينءال غاور تامنن مماكن اي ريلهفهم ادن،فمس باتس د ثقكنترن

  ﴾مسلم رواية حديث﴿                                                 
 



 

6 
 

 : اياله ةشبه غ، د انتارا مقصود ماكنن يرِذوْناملابن منوروت امام 
 تيمبول ايت سفسل يفي حرام تتاءوده دكتاهوس غي ركاراف. سواتو 1

 ايكور دوا رتيفس تيدق؟ اتاو حالل منجادي ادكه ،ثحالل غتنت شك
 ستيكنفد تفدا تيدق دان كافري غاور اوليه دمسبليه ثساتو ساله غي ايم

  .ترسبوت ايم مماكن بوليه تيدق ثحكوم ساتو، مان غي
 يتءيا سام غي فتاه دف ثحرام دان حالل مان غي ركاراف. سواتو 2

 باءيق لبيه اداله اين فتاه دف. واتق لبيه غي مان ستيكنفد تفدا تيدق
 رنهف اين ركاراف. امضا ضمنجا كران ترسبوت ركاراف لكنغضدتي

 كورما، بواه سبيجي اد يتفددا رومه ك باليق  ينداضب ابيالفا ترجادي
ي هرتا در ايت كورما كيننغكمو تغتري  ينداضب دأمبيل ابيالفا

  ﴾مسلم دان البخاري رواية حديث﴿ .ثمماكن تيدق  ينداضزكاة لنتس ب
 كسامرن اد كران ثمماكن تيدق  ينداضب اتس د حديث دفجلس در

 اتاو ﴾ينداضب ميليق كورما كنيغمو﴿ حالل يتءيا حرام دان حالل انتارا
 غي  ينداضب فسيك جوسرتو. ﴾ينداضب اوليه دماكن حرام﴿ زكاة كورما
 اومت اجرغم وسضسكالي غي ثدماكن اكن غي ماكنن مميليه هاتي-برهاتي

 .سسواتو مماكن اتاو مميليه ممبلي، ابيالفا سام غي راتورنف ملكنعغم ايفسو
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  دملياكن، غي مجعة غسيد
 غي ماكنن مماكن علماء، ارافدامل مشاركت هاري اين، منوروت 

 مسلم، غسأور ايضباس. ةشبه دكريا اداله وءيضدرا ثاللنحك ستاتوس
 ماكنن رتيفس حالل برستاتوس اداله دماكن اكن غي ماكنن ممستيكن هندقله

 غي يهقف اوليه دكلواركن غي حالل(logo) وضلو ثدف تفتردا اد غي
  (berautoriti) .براوتورييت

 

 اداله حالل تيدق غي ماكنن مماكن حكوم منجلسكن ضجو علماء اراف
 ام،ضا ضمنجا دمي. ةرور ض ناءكاد دامل واليخك بردوسا، دان حرام

 غي ماكنن مماكن كالي-سكالي نغجا فهيدو كربكنت دان كتورونن
 عنصور اد غي ماكنن مماكن دفدر بوليه غي وفمسم هيندري وبالهخ دان حرام
 .سجهرتا لبيه اكن فهيدو ،ضترجا لبيه اكن امضا اهلل شاء نإ ،شبهه

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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يمُه ُالرَّجه َنُالشَّيخطَانه للهُمه  َأُعوُذُبه
 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

 ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ
 كامو انتارا د ينءال غاور هرتا ماكن كامو نلهغجا دان: ثمقصود

 كامو هرتا هولوركنغم كامو والف نغجا دان ساله، غي جالن نغد
 اتاو﴿ مماكن هندق كران حاكيم-حاكيم دفك ﴾رسواه ممربي﴿

 يءتاهوغم كامو دحالف دوسا، ﴾بربوات﴿ نغد مأنسي هرتا ﴾مبيلغم
 .﴾ثساهل﴿

  ﴾188 ايات البقرة، سوره﴿                                            
 

.بَُ                ُُُُ ُالخَعظهيخمه ُالخُقرخآنه َُوَلُكمخُِفه   َُُُُُُُُُُُُُُُُُرَكُللاُُِله
ُ .َونَ َفَعِنه َكهيخمه رهُالخ َُوالذ هكخ َاُفهيخههُمهَنُاآلَّيته ُكمخُِبه  َواهّي ه

يخُعُالخَعلهيخُم. نخُكمخُتهالَوَتُهُاهنَُّهُُهَوُالسَّمه َُومه  َوتَ َقبََّلُللاُمهِن ه
خَُوَلُكمخُ تَ غخفهُرُللَاُالخَعظهيخَمُِله َُهذاَُوَأسخ ِله ُلُقَ وخ  أقُ وخ

لُه َُوالخُمسخ َ لهمهنيخ َناتُهَولهَسائهرهُالخُمسخ مه ََُوالخُمؤخ نهنيخ مه َُوالخُمؤخ  َماته
يخُم.ُ ُرُالرَّحه ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخفهُروخ َُفاسخ
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ُطخَبُةُالثَّانهَيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُلِلهَُّهُالخ ُالخَعاَلمهنيخ َهدُُ.َُرب ه َدهُُُللاُُُإهالُإهَلهَُُالَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرهيخكَُُالَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمًَّداَُسيه َدَنََُُأنََُُّوَأشخ َُُوَسله مُخَُصلهُ ُاللَُّهمَُّ.َُوَرُسوخ َُسيه دهَنََُُعَلىَوَبرهكخ
َ.َُوَأصخَحابههُهُآلههُهَُوَعَلىُُُمَمٍَّد، َُأْجخَعهنيخ

َن.ُالِلََُُّات َُّقوا!ُللاُعهَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمَّا ُفَاَزُالخُمت َُّقوخ ُفَ َقدخ
 

رَُ ََُُمَعاشه لهمهنيخ َُكمُُُالخُمسخ   للا،َُرِحه

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

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ڇ ڇ

صَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمََُُنَُدُهيهُ سَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُهيهُ ىُسَُلَُعَُاللَُّهمََُّصلهُ  َُنَُدُهيهُ سَُُلىَُعَُُتَُيخُلَُّا
َُنَُدُهيهُ سَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُهيهُ سَُُلىَُعَُُكُخرُهبَُوَُ،ُمَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهَنَُدُهيهُ سَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُهرَُب ُخإُه

بَُمَُكَُ،دٍُمَُُّمَُُ ُُمَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهَنَُدُهيهُ سَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهَنَُدُهيهُ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُُا َُمُهالَُعَُُالُخِفه  ،نيخ
يخٌدَُمَهيخٌد.إهنََّكُ  ُِحَه
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َُ نهنيخ مه ُلهلخُمؤخ ُاغخفهرخ ،ُاللَُّهمَّ َناته مه ََُُوالخُمؤخ لهمهنيخ لهَماتُهَُواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ ن خ ُمه َياءه ُاأَلحخ
يخٌعَُقرهيخٌبَُمُُّهُ،َواأَلمخَواتُه َعَواتُهإهنََّكَُسَه ُ.يخُبُالدَّ

ُوذُُعُُُن ََُنَُّإهُُمَُّهُُاللَُّ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُهصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُامُهقَُسُخاألَُُئُهي ُهسَُمهنُوَُُامُهذَُالخُُوَُُونُهنُُالخُُوَُُصُهالبََُُنَُمُهُكَُبُه ُاَنَُضَُرُخمَُُفُهاشُخُمَُّهُُاللَّ.
ُ.اَنُبهُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفُهَنُبهُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخوَُ

للهُ َُموخالََنُالخَواثهَقُبه َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللَُّهمَُّاحخ ي خ ُاهُُ،زَيخَنُالخَعابهدهيخنَُُمه مه بخَنُالخَمرخُحوخ
ُالرَِّحخََةَُعَليخههَُوَعَلىَُُُمخُمودُهُلخطَانُهسُُّال للهَُشاه،َُوأَنخزهله ُبه َتفهيخ نُ وخرُُلخطَانَةُهسُُّالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاههَرة،ُُسلخطَانَةُه

َرةه،ُ ن خَياَُواآلخه ُالدُّ ُِفه لهَماته ََُوالخُمسخ لهمهنيخ َوَرَعاَّيُهُمهَنُالخُمسخ َلهُُ َُأوخالَدُهَُوَأهخ َفظخ َواحخ
َتهكَُ َ.ُبهَرِحخ َُُّيَُأرخَحَمُالرَّاِحههنيخ

دهُ َُّالخَعهخ َُوِله َفظخ َاعهيخلَُُُُمَمَّدَُُتغكواللَُّهمَُّاحخ للُهاهُُإهَسخ ُبه َزانَُُلخطَانُهسُُّالُبخَنُالخَواثهقه ي خ ُمه
ُ.زَيخَنُالخَعابهدهيخنَُ

 فرهياسن اي جاديكنله. كإميانن خينتاكن ضريا اهلل، كورنياكن كامي ا
 ،ككفورن كفد بنخي راس كامي، ديري دامل فاهتكنله. كامي هاتي
 يغ اورغ ضولوغن دامل ك كامي ماسوقكنله. ينتصكمع دان ،نقساكف
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 دان كبنرن، ضايكبنرن ايت سباوق. توجنوقكنله كامي فتوجن مندافت
 ايت لناطكب كامي توجنوقكنله دان. مغيكوتيث دافت كامي كورنياكن

 جاغنله. وهيثءمنجا اونتوق كامي كورنياكن دان ،كباطلن  سباضاي
. كبنرن دري مثيمفغ كامي مثببكن تركلريو، كامي جاديكن اغكاو

  .اتس كبنرن ةاستقام ككال تروس كامي جاديكنله
 

. كامي سسام هوبوغن باءيقيله. كامي هاتي-هاتي وتكنلهءفرتايا اهلل، 
ُنءكسجهرتا دان كسالمنت جالن-جالن كامي توجنوقله

َرةهَُحَسَنًةَُوقهَناَُعَذاَبُالنَّاره. ُاآلخه ن خَياَُحَسَنًةَُوِفه ُالدُّ  ُرَب ََّناُآتهَناُِفه
 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُهبُهحُخصَُوَُُهُهلهُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُّمََُُُنَُدُهيهُ سَُُىلَُعَُُللاُُُىلَّصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلمهنيخ ُدُللهَُربه  َمخ ُ.َوالخ
ُ

ُعهَباَدُللاه!
ُهَُعَلىُنهَعمهههَُيزهدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخاُللَاُالخَعظهيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُللاهَُأكخ  َوَلذهكخ

اُإهَلَُصالتهُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُللا.ُ،قُ وخ


