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 هاولي     دكلواركن

 ترغضانو  اضام  احوال  حال  جابنت

 

 القرءان اهلي فريبادين ءكموليا

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

ََيخَعلخَُلُهَُعَوًجاُ. ُالهَذيَُأن خَزَلَُعَلىَُعبخَدَهُالخَكَتاَبَُوَلَُخ ُدُّلَِلَه َمخ ُاْلخ
َُلُ َهُدَُأنخ َدُهَُلَُإلَهَُإلهَُأشخ لُهُُُهللاَُُوحخ َهُدَُأنهَُسيَ َدََنُُُمَمهًداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ ُ،َُشرَيخَكَُلُهُ،َُوَأشخ
ُالل ُهمهَُصلَ ُ يخَنَُعلََُوَسلَ مخ َمُالدَ  َساٍنَُإَلُيَ وخ ُتََبَعُهمخُِبََحخ َبَه،َُوَمنخ  ىَُسيَ َدََنُُُمَمهٍدَُوَعَلىُآَلَهَُوَصحخ

َُونَ فخَسيُبَتَ قخَوىُهللَاُ َُأمهاُبَ عخُدُُفَ َياَُعَباَدُهللَاُ،ُُأوَصيُكمخ
 ََيَُأي َُّهاُالهَذيَنُآَمُنواُات هُقواُاّلِلهَُوَُكونُواَُمَعُالصهاَدَقنَي.ُ

 

 ضتوان دان جو-نتوا دفك سانفهمبا اهلل ! ساي بر-واهاي همبا
 غي اهلل رينتهف رلهغد. اهلل دفك برتقوى ايفسو سنديري ديري

 اهلل، دفك كامو لهابرتقو! براميان غي غاور-غاور واهاي”: برمقصود
  .“بنر غي غاور-غاور سام-برسام براد كامو هندقله دان
  .اهلل دكاسيهي غي مجعة غسيد

 نوهفت ممربي كي سام-سام ماريله اين، مليا غدري ميمرب مجعة ي
  :برتاجوق خطبة ساتو دفك وانفتوم

  القرءان اهلي ريباديفن ءكموليا                 
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 غيخري ترا كتاب ايضسبا غوضا تغسا غي نقكدودوالقرءان مميليقي 
 اداله اي. ثسبلوم كتاب-كتاب دفك ورنافمفث ايضسبا تورونكن اهلل

 افسيا. زمان غنجفس توجنوقف منجادي غي  حممد نيب تربسر معجزة
 القرءان منورونكن اهلل. ثسالما ترسست اكن تيدق ثنغد فضغبر غي

 غاليف غي متالمت اءيثوفمم دان حكمه نوهف نغد مأنسي اومت دفك
 : 57 ايات: يونس ةسور دامل برفرمان وتعاىل هسبحان اهلل. مليا

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

 ک ک ک

 دفك غدات تله ثوهغضسسو! مأنسي اومت واهاي”: برمقصود غي
 غي﴿ اكيتفث-اكيتفث يضبا ناورف دان كامو توهن دري نتغيارفمو كا

 غي غاور-غاور يضبا رمحة سرتا توجنوقف دان دادا دامل ﴾براد
 “.براميان

. القرءان اهلي منجادي ديري كنفكغجوسرتو ايت، هندقله كيت مل
 اهلل سيسي د يغضتي دان مليا وهغضسو غي همبا نقكدودو له اين

دان  نقكدودوتله منجلسكن  اهلل  رسول. وتعاىله سبحان
  :ينداضب سبدا اميانضاهلي القرءان سبا نءايستيميوإك
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ُُهمخ؟ ،َُمنخ َلنَيَُمَنُالنهاَسَُقاُلوا:ََُيَُرُسوَلُاّلِلَه َُأهخ  َإنهُّلَِلَه
َُوَخاصهُتهُُُ ُلُاّلِلَه ُلُالخُقرخآَن،َُأهخ َُأهخ  قَاَل:ُُهمخ

“. اهلل ‘لياه ’منجادي غي اد مأنسي انتارا د ثوهغضسسو”برمقصود:
 “مريك؟ اكهفسيا! اهلل رسول واهاي”:ثبرتا ْمُهْناهلل َع ضير صحابة 

 اهلي ﴾له مريك﴿ القرءان، اهلي اداله مريك”: منجواب  ينداضب
 د ايستيميوا دالين دان اهلل ﴾يءينتاخد دان دكت غي غاور-غاور﴿

  “.ثسيسي
  (امحد رواية حديث )                                                     

  ؟ القرءان اهلي اكهفسيا
 ،اخممب نغد القرءان يغيفنتياس مندمس غي غاهلي القرءان اياله سأور

 .القرءان نغكندو ايسي نغد هبردعو سرتا ملكنعغم ،ْرُبدَّبرَت ،فلحاغم
  : برمقصود غي سبدا رسول اهلل 

. بربقيت طاعة يضال مليا غي مالئكة برسام القرءان خممبا ماهري غي غاور”
 منجادي دان كوتغس-كوتغترس نغد القرءان خممبا غي غاور ونفا اد

  “.اهالف دوا ثيضبا مك ،ثكسوكرن ك اتس
 (مسلم دان البخاري روايةحديث ﴿                                    
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  : برمقصود غي برسبدا ضجو رسول اهلل 
 

 ليماو، بواه رتيفس اداله القرءان خممبا غي منؤم غسأور نءامافومارف”
 غسأور نءفراومفاما ونفاد. فسد ضجو ثاراس دان يغوا ثوءبا
 وءباتي بواه كورما، تيدق اد رفس اداله القرءان خممبا تيدق غي منمؤ

  .“مانيس ثاراسنامون 
  (دان مسلم حديث رواية البخاري)                                     

 

 ايت غسساور دفك رهكنضانوغم تله اهلل جك بهاوا تكنغداي رلوف
. ضثمنجا اونتوق تغبرمسا دي ثهندق مك القرءان، فلحاغم اونتوق

 غي فلنحا يغوالغم اونتوق الالي دان بوسن منجادي يفامس نغجا
. نتغاي دري غترسبوت اكن موده هيل فلنكي كران حادميلي تله

 : برسبدا  اهلل رسول

ُتَ َفلًُّتاَُمَنُتَ َعاَهُدوخاَُهَذاُالخُقرخآَنُفَ َوالهَذيُ نَ فخُسُُُمَمهٍدُبََيَدَهََُلَُوَُأَشدُّ
 اخإَلَبَلُِفُُعُقَلَها
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 دمي ،﴾ثيغوالغم نغد﴿ اين القرءان يغيفمندمله  سنتياس: برمقصود
 ﴾القرءان حافلن﴿ ثايا ثوهغضسسو ،ثنغتا د براد حممد جيوا غي توهن

  .ثيكتفغ تالي دري اونتا دفدر ﴾غهيلغم﴿ سفترل تخف لبيه
 ﴾مسلم دانالبخاري  رواية حديث﴿                                   

 

 :  اياله القرءان اهلي ريبادينفريي كخ-رييخانتارا 
  .مات-مسات دنياوي هابوان كنفهارغم تيدق دان اهلل كران إخالص :رتامف
 : 20، ايات ورىشُّال ةدامل سور برفرمانوتعاىل  ههلل سبحانا

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

 ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 كامي اكن اخرية د نغكاونتو هندقيغم غي افسسيا” برمقصود:
 د نغونتوأك هندقيغم غي افسسيا دان ثيضت بااي نغونتوأك متبهكن

 اد تيدق دان دنيا نغونتوأك دري نيضسبها ثدافك بريكن كامي دنيا،
  “.اخرية د ثاونتوق ونفسواتو نيضبها
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  .وجيفتر اخالق نغد ديري هياسيغكدوا: م
 غي ننفكسو نغد ديري هياسيغم ثسواجر القران اهلي غسأور

 ولنغضوأك مميليقي رلوفن. مريك القرءا ايات-ايات دامل غتركندو
  :بركات اهلل عنه ضير  ودعمس بن عبداهلل. بودي لوسناكه دان ريباديف
 

 غاور سوقتو ثمامل كنفهيدوغم نغد دكنلي القرءان مباواف ثسهاروس”
 ثهنيكسد بربوك، ينءال غاور كتيك غثسيا د واسافبر تيدور، ينءال

كتاوا،  لقض ينءال غاور كتيك ثيسنغات برسوكاريا، ينءال غاور كتيك
 دان (ego) وضاي غسومبو ينءال غاور كتيك ثدان رنده ديري غخشو
 ن،فسو غتن ككال هاروس دي. بربوال سيبوق ينءال غاور كتيك ثديام

 سوارا يكنغضمني يك،فبرمت بودوه، منجادي بركاسر، دي هاروس تيدق
  “.االفك كراس يلضد دان
 ي متنمنجاد اونتوق يليهفتر كيت دنيا، د القرءان برمتنكن نغد ضمسو

   :  نيب سبدا. تثعشفا تفدان مندااخرية القرءان د 
ُ

َمُالخَقَياَمَةَُشَفيًعاُ َرُءواُالخُقرخآَنُفََإنهُهَُيَخِتُيَ وخ َحاَبهَُاق خ  أَلَصخ
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 قيامة هاري دف غله القرءان كران القرءان اكن داتخ: با برمقصود
  .ثمتن-متن دفك شفاعة ممربيكن اونتوق

 ﴾واية مسلمر حديث﴿                                                   

َُمَنُالشهيخطَاَنُالرهَجيمَُ  َأُعوُذَُِبّلِلَه

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

ی ی  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

 ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ

 اهلل، كتاب خممبا ساللو غي غاور ثوهغضسسو: برمقصود غي
 دفك كورنياكن كامي غي فا دري مندرماكن دان غمسبهي منديريكن

 كنفهارغم مريك ،غتر-غبرتر اراخس اتاو يثبرمسبو اراخس مريك،
 اهلل ايفسو. يانضكرو امليغم اكن تيدق غي نءاضرنيافسجنيس 

. ثكورنيا دري مريك يمنمبه دان مريك اهالف ورناكنفمثم
 .منشكوري مها يضال ون،فامفغ مها اهلل ثوهغضسسو

                                    

ُ﴾30 دان 29 ايات رطفا ةسور﴿                                        
 ُ
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ُ
  َرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآَنُالخَعَظيخَم.ِبَُ                  ُُُُُ

ُكمخُ ََكيخَم.َونَ َفَعَِنَُوَاَيَ  َرُاْلخ  ِبَاَُفيخَهَُمَنُاآلََيَتَُوالذ َكخ
َُوَمنخُكمخَُتالَوَتُهَُانهُهُُهَوُالسهَميخُعُالخَعَليخُم.  َوتَ َقبهَلُهللاَُمِنَ 

تَ غخَفُرُهللَاُالخَعَظيخَمُِلخَُوَلُكمخُ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  أقُ وخ
َلَماَتُ ََُوالخُمسخ َلَمنيخ َمَناتََُوَلَساَئَرُالخُمسخ ََُوالخُمؤخ َمَننيخ  َوالخُمؤخ

ُرُالرهَحيخُم.ُ ُهُإنهُهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخَفُروخ ُفَاسخ
ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُطخَبُةُالثهانََيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُّلَِلهَُُاْلخ ُالخَعاَلَمنيخ َهدُُ.َُربَ  َدهُُُهللاَُُُإلَُإَلهَُُلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرَيخكَُُلَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمهًداَُسيَ َدَنََُُأنُهَُوَأشخ َُُوَسلَ مُخَُصلَُ ُاللهُهمُه.َُوَرُسوخ َُسيَ َدَنََُُعَلىَوَِبَركخ
َ.َُوَأصخَحاَبهَُُآَلهََُُوَعَلىُُُمَمهٍد، َُأْجخََعنيخ

َن.ُاّلِلهَُُات هُقوا!ُهللاَُعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمها ُفَاَزُالخُمت هُقوخ ُفَ َقدخ
 

ََُُمَعاَشرَُ َلَمنيخ   هللا،َُرَِحَُكمُُُالخُمسخ

 نيغرب مجعة ايميم اين، تاهون دف 51-ك كالي وروض هاري مسبوتن نافبرمس
 دان وروض اراف مسوا دفك نءاضهرفغ يغضستي مكنقمرا نتفكسم مبيلغم
 دامل مريك دفك نءاكسجهرت دان رمحة اهيفمليم اهلل ضمسو. نديديقف

 غي زمان دف ساغب انق منديديق جوابغوغضت دان سضتو فستيا منونايكن
 .اين ابرنخ نوهف

 ،درمحيت غي مجعة غسيد
  رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم

 -:56 تسورة األحزاب، ااي اهلل دامل فرمانسباضاميان 
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ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ڇ ڇ

ُ َُصلَ  ُصَُمَُكَُ،ُُدمُهُمََُُُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ ىُسَُلَُعَُاللهُهمه ُلىَُعَُُتَُيخُلُها
ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُكُخرَُِبَُوَُ،ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُ

ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُِبَُمَُكَُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُآلَُ
َُمَُالَُعَُالُخُِفُ يخٌدَُمََيخٌد. ،نيخ  َُإنهَكُِحََ

َُ َمَننيخ َُللخُمؤخ ُاغخَفرخ َمَناَت،ُاللهُهمه ََُُوالخُمؤخ َلَمنيخ َلَماتََُُواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ َُمن خ َياَء ُاأَلحخ
يخٌعَُقرَيخٌبَُمَُُُّ،َواأَلمخَواتَُ َعَواتََُإنهَكَُسََ ُ.يخُبُالده

ُوذُُعُُُن ََُنُهَإُُمُههُُاللُهُ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرَُصُخلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنُهعَُُعُخفَُادُخُمُههُُاللُه
ُامَُقَُسُخاألَُُئَُي َُسََُمنُوَُُامَُذَُالخُُوَُُونَُنُُالخُُوَُُصَُالبََُُنَُمَُُكَُبَُ ُاَنَُضَُرُخمَُُفَُاشُخُمُههُُاللُه.
ُ.اَنَُبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفََُنَُبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمُهُمُخحَُارُخوَُ

َُموخلََنُالخَواَثَقَُِبهلَلُ َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللهُهمهُاحخ َمَُاُُ،زَيخَنُالخَعاَبَديخنََُُمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ
َُِبهلَلَُشاه،َُوأَنخَزَلُالرهِحخََةَُعَليخَهَُوَعَلىَُُُمخُمودَُُلخطَانَُسُُّال َتَفيخ نُ وخرُُلخطَانَةَُسُُّالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاَهَرة،ُُسلخطَانَةَُ
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ن خَياُ ُالدُّ ُِف َلَماَت َُوالخُمسخ َ َلَمنيخ ُالخُمسخ َُمَن َُوَرَعاََيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخلَدُه َفظخ َواحخ
ََتكَُ َ.َُواآلَخَرَة،َُبَرِحخ ََُُيَُأرخَحَمُالرهاَِحَنيخ

ُ َد ُالخَعهخ َُوِله َفظخ ُاحخ َاَعيخلَُُُُمَمهدَُُتغكواللهُهمه َُِبهللََُاَُُإَسخ ُالخَواَثَق ُلخطَانَُسُُّالُبخَن
َزانَُ ُ.زَيخَنُالخَعاَبَديخنََُُمي خ

 اي جاديكنله. مياننإك ينتاكنخ رضيا اهلل، كورنياكن كامي ا
 دفك يخبن راس كامي، ديري دامل اهتكنلهف. كامي هاتي رهياسنف

 دامل ك كامي ماسوقكنله. ينتصكمع دان ،نقساكف ،ككوفورن
كبنرن ايت وق. توجنوقكنله كامي توجنف تفمندا غي غاور نغولوض

 دان. ثيكوتيغم تفدا كامي كورنياكن دان كبنرن، ايضسبا
 كورنياكن دان ، كباطلن ايضسبا ايت لناطكب كامي توجنوقكنله

 تركلريو، كامي جاديكن كاوغا نلهغجا. ثمنجاوهي اونتوق كامي
 ككال تروس كامي جاديكنله. كبنرن دري فغيمثم كامي ببكنثم

  .اتس كبنرن ةاستقام
 



 

13 
 

. كامي سسام نغهوبو باءيقيله. كامي هاتي-هاتي وتكنلهءفرتايا اهلل، 
ُنءاكسجهرت دان كسالمنت جالن-جالن كامي توجنوقله

ن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلَخَرَةَُحَسَنًةَُوَقَناَُعَذاَبُالنهاَر.  ُرَب هَناُآتََناُِفُالدُّ
 ُ.مَُلُهسَُوَُُهَُبَُحُخصَُوَُُهََُلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمُهُمََُُُنَُدَُيَُ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلُهصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلَمنيخ ُدُهلَلَُربَ  َمخ ُ.َواْلخ
ُ

َُعَباَدُهللَا!
ُهَُعَلىُنََعَمَهَُيَزدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعَظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللَاَُأكخ  َوَلذَكخ

اَُإَلَُصالَتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ

 


