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 هاولي     دكلواركن

 ترغضانو  اضام  احوال  حال  جابنت

 

  بومي ممعموركن مأنسي غسيفو

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

َُنِذي خًرا، َ َنُِللخَعاَلِمْيخ ُدُهلِلُالذيُنزَّلُالخُفرخقَاَنَُعَلىَُعبخِدِهُِلَيُكوخ َمخ  َاْلخ
ُُ َهُدَُأنخ لُُه،ُلَُِّإَلَهُإَُُِلَُأشخ َهُدَُأنَُُُّمَمًَّداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ  هللا،َُوَأشخ

َُعَلىَُسيِ ِدََنُُُمَمٍَّدُ  اَللَُّهمََُّصلِ َُوَسلِ مخَُوََبِركخ
ُتَِبَعُهمخُ مَُِوَعَلىُآِلِهَُوَأصخَحاِبِهَُوَمنخ ين.ِاَلُيَ وخ   ُالدِ 

ُالخَعِظيمُِِعَباَدُ فَ َيا َأم اُبَ عخد؛ ُُأوِصيُكمخَُونَ فخِسيُبِتَ قخَوىُهللِاُالَعِليِ   ُ.هللا،ُِإِن 
 

  سكالني، درمحيت غي مجعة غسيد

 غي ناءكتقو. وتعاىل هسبحان اهلل دفسام كيت برتقوى ك-ماريله سام
 يافاغضم دان عمالن رباءيقكنفمم ن،ءركاتافبوليه ملوروسكن 

 دفك كطاعنت دامل براد سنتياس نغد مودهن-موده. توهن وننفمأك
  .ةاخري دان دنيا د بسر نءاكجاي يهءمرا كيت رسول، دان اهلل

 

  دكاسيهي غي مجعة غسيد
  :برتاجوق خطبة ممباوا اين بركت نوهف هاري دفميمرب مليا 

  “عموركن بوميمم مأنسي سيغفو”              
 يكنفادمس غي خطبة دفك كنيغمو يقءسبا وانفاونتوق ايت، بريله توم

  .ينءال غي ركاراف نغد ليك نلهغجا. اين



 

3 
 

 ريحاض مريك. توجوان افمأنسي د موك بومي اين بوكنله تن كحاضرين
 هسبحان اهلل فرمان. سؤالكنرفد باكل غي نجوابغوغضرتف نوهف نغد

 :115ايات  نونمؤامل ةسور دامل وتعاىل
 

 ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

 

 تاكنفيخمن ثها كامي بهاوا كغثم كامو اتوتف كهاادمك  برمقصود:
 كامو دان ؟﴾ايت نءاتفيخ دف حكمة غسبار تياد نغد﴿ سيا-سيا كامو

  .كامي؟ دفك نكدكمبالي اكن تيدق ﴾والف كغثم﴿

 
 ةبرعباد اونتوق مأنسي دفوتعاىل تله ممربيكن أمانه ك هاهلل سبحان

ن دامل جيوا مأنسي، ءااكن ترتامن كتقو لهوايت ةعباد ماللوءي. ثدفك
 نغد توندوق ،ثاتيغيغم دان اهلل كنغوضاغم سنتياس مريك غضسهي

 وهكنضمن ساللو مريك. مبالسنف هاري تاكوتكن دان كطاعنت نوهف
  .حكام حكوم دان شريعة فترهاد وهضت فضغبر سرتا يدنحكتو

 



 

4 
 

  :55النور ايات  ةوتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 ک گ گ گ

 انتارا د براميان غي غاور-غاور دفدان اهلل تله برجنجي ك برمقصود:
ن منجاديكن اك ستيلهف دي بهاوا باءيق غي عمالن كنارجغم دان كامو

-غاور منجاديكن تله دي اميانضمريك بركواس د موك بومي، سبا
 يضبا وهكنضمن اكن دي وهغضسو دان بركواس، مريك سبلوم غاور

 اكن بنر-بنر دي دان مريك، اونتوق ثيءادرض تله غي امضا مريك
 امان منجادي وتنكاكت دامل مريك سسوده مريك، نءادأك منوكر

 فا سسواتو رسكوتوكنفمم تياد نغدكو -مبهثم فتت مريك. سنتوسا
 ايت، ﴾جنجي﴿ سسودهكافري  ماسيه غي افسياغبار دان. اكو نغد ونف

  “.قسفا غي غاور-غاور ايتله مريك مك
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  دبركيت، غي مجعة غسيد
 .اوتام ركاراف دوا مليبتكن بومي ممعموركن اونتوق مأنسي سيغفو

  .نءكبندا يضس دري:رتامف
 :61هود: ايات  ةمان دامل سورفربر ىلاعتاهلل 

 ىئ ی ی ی ی جئ

 دان ﴾تانه﴿ بومي دري كامو تاكنفيخمن تله ﴾اهلل﴿دي ” برمقصود:
  “.ثدامل د معمورف ايضسبا كامو منجاديكن

مأنسي اونتوق  دفك رينتهفبركات: ايات اين ساتو  ْمَلْسَابن زيد 
 سالرين، لياغضم ل،غضتي تفمت دان وننغبا ممبينا نغممعموركن بومي د

 .نفكهيدو رلوانفك منجادي غي ثايضسبا دان تامن وقخوخبر
 

  .روحاني يضكدوا : دري س
 :18ايات  ةوبالتَّة دامل سور برفرمانوتعاىل  هاهلل سبحان

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

 ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ
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 غاور-غاور اياله اهلل مسجد-مسجد ممعموركن غي ثها برمقصود :
 ،غمسبهي منديريكن فتت سرتا ،اخرية هاري دان اهلل دفك براميان غي

 دفك ينءسال ﴾ونف افسيا دفك﴿ تاكوت تيدق دان زكاة منونايكن
-غاور نغولوض ترماسوق كنفدهار غي غاور-غاور مريكله. اهلل

  .توجنوقف تفمندا غي غورا
 

 مارهنعفغ دري برموال بومي مارهنعفغ رضا نجوركنغايات اين م
-مسات يكلفيز ناءبين نغد بوكنله والف مسجد مارهنعفغ. مسجد

 دان جيوا يسنيفغ يتءيا يِوَنْعَم مارهنعفغ اياله اوتام لبيه غي. مات
 برعبادت براميان، غي مأنسي مالهريكن ثحاصيل غي انسان ناءمبينف

  .مشاركت وتاغضا ايضسبا بربقيت دان اهلل همبا ايضباس
 

 :41ايات  جاحل ةدامل سور برفرمانوتعاىل  هاهلل سبحان

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

 ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ
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     مريك نقكدودو وهكنضت كامي جك غي غاور-غاور برمقصود:
 وروهثم زكاة، منونايكن صالة، منديريكن مريك ايخنس بومي موك د

 اهلل دفك دان; كرغمو غي ربواتنف دري هخضمن دان فروعم بربوات
  .اوروسن االضس كمبالي جوا

 

 دفواب ممعموركن بومي بوكن ترحد كجغوغضت ،ثولنفكسيم
 ثسباليق مات،-مسات (materialistik)كماتريياليستي وننغمباف

 دان نءاامضأك نيالي فرينسيف-فرينسيف ممليهارا أمانه ممبابيتكن
 دان ممعمور دامل مأنسي جوابغوغضت دان سضتو اينله. نتضكسجا

 دان اينده دمكينله،. ةعشري دِصاَقَم نغد سالرس دنيا ونكنغممبا
 فاكوخمن غي فهيدو اراخ ساتو “ نْيالدِّ ”  ايضسالم سباإ ثورنافمس

 .اخرية دان دنيا د نفكهيدو دان امضا اوروسن دامل يكفاس مسوا
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ُِمَنُالشَّيخطَاِنُالرَِّجيمُِ  َأُعوُذَُِبَّللَِّ

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

 ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب

 اكن مو دفك كورنياكن اهلل غي هرتا نغدان تونتوتله د برمقصود:
 دري مو نيضبها اكنفلو كامو نلهغجا داناخرية  هاري ءنايضكبها
 بربوات اهلل اميانضسبا ينءال غاور دفك باءيقله بربوات دان; دنيا

 موك د نكقكروس مالكوكن كاوغا نلهغجا دان; مو دفك باءيق
 بربوات غي غاور دفك كسو تيدق اهلل ثوهغضسسو; بومي

 .نكقكروس
               

 ﴾77: القصص ةسور﴿                                                         
  َُرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.َبَُ

َِكيخِم. ِرُاْلخ ُكمخُِبَاُِفيخِهُِمَنُاآلَّيِتَُوالذ ِكخ  َونَ َفَعِِنَُوِاّيِ 
َُوِمنخُكمخُِتالَوَتُهُِانَُّهُُهَوُالسَِّميخُعُالخَعِليخُم.  َ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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ُطخَبُةُالثَّانَِيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُّلِلَُُِّاْلخ ََُربِ  َهدُُ.ُالخَعاَلِمْيخ َدهُُُهللاُُُِإلُِإَلهَُُلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرِيخكَُُلَُوحخ

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

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

ََُُمَعاِشرَُ ِلِمْيخ ُهللا،َُرِِحَُكمُُُالخُمسخ
 

  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  ُلىَُعَُُتَُيخُلَّاُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ ىُسَُلَُعَُاللَُّهمَّ
ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُكُخرَُِبَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُ

ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاَُبَُمَُكَُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُِ
َُمُِالَُعَُُالُخِفُ يخٌدَُمَِيخٌد. ،ْيخ  ُِإنََّكُِحَِ
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َُ ِمِنْيخ ُِللخُمؤخ ُاغخِفرخ ِمَناِت،ُاللَُّهمَّ ََُُوالخُمؤخ ِلِمْيخ ِلَماتَُُِواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ َياِءُِمن خ ُاأَلحخ
يخعٌُُ،َواأَلمخَواتُِ َعَواتَُِقرِيخٌبَُمُُُِِإنََّكَُسَِ ُ.يخُبُالدَّ

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

َُموخلََنُالخَواِثَقَُِبهلِلُ َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُُاللَُّهمَُّاحخ ِمُِاُُ،زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ
َعَليخِهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُِلخطَانُِسُُال َُِبهلِلَُشاه،َُوأَنخِزِلُالرَِّحخَةَُ َتِفيخ نُ وخرُُلخطَانَةُِسُُالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُِ

َواآلِخَرِة،ُ ِلَماِتُِفُالُدن خَيُا ََُوالخُمسخ ِلِمْيخ َلهَُُوَرَعاَّيهُُِمَنُالخُمسخ َفظخَُأوخلَدهَُُوَأهخ َواحخ
َِتكَُ َ.َّيَُأرخَحمَُُِبَرِحخ ُُُالرَّاِِحِْيخ

ِدُ َفظخَُوِلَُّالخَعهخ َاِعيخلَُُُُمَمَّدَُُتغكواللَُّهمَُّاحخ َزانَُُلخطَانُِسُُالُبخَنُالخَواِثِقَُِبهللُِِاُُِإَسخ ُِمي خ
ُ.زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُ
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  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
ُ

ُ
 َُعَذاَبُالنَّاِر.رَب ََّناُآتَِناُِفُالُدن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناُ

 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُّمََُُُنَُدُِيُِ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَّصَُوَُ
َُ ُالخَعاَلِمْيخ ُدُهلِلَُربِ  َمخ ُ.َواْلخ

ُ
ُِعَباَدُهللِا!

ُهَُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

ُرُهللِاُ َن.َوَلذِكخ نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ  َأكخ

اُِإَلَُصالِتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ


