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 كيت؟ فرانن  فاكها  دان كربسيهن;  سالمإ

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. 



 

2 
 

ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

ُ،انُ ي ُخدُهُمََُلُسُخالخُهُاَنَُلُُيَُضُهَرُوَُُ،ةَُمَُعُخالن ُهُانَُي ُخلَُعََُُتَّأَُالَّذهيُُللُهُدُُمُخالخَُ

ُُ،هُُولُُسَُُرُوَُُهُُدُُبُخاُعَُدُ مَُّمَُُُنََُّأُُدُُهَُشُخأَُوَُُ،هَُُلُُكَُيخُرُهُشََُلُُهُُدَُحُخوَُُُللاُُلَُّإهُُهَُلَُُإُهَلُُنُخَأُُدُُهَُشُخأَُوَُ
ُعَُلَُعَُُكُخرُهبَُوَُُمُخل ُهسَُوَُُل ُهصَُُمَُّهُُاللَّ ُأَُلَُعَُوَُُدُ مَُّمَُُُكَُلهُوُخسَُُرُوَُُكَُدُهبُخى ُهُهبهُاحَُصُخأَُوَُُهُهلُهى

َُبهُي ُهالطَّ ُ.ُالطَّاههرهيخنَُُيخ
ُ.نَُوُخحُُلُهفُخت ُُُمُخكُُلَّعََُلُُوهُُعُُي ُخطُهأَُوَُُواُللاَُقُُات َُُّ!للاُهُادَُبَُاُعُهيَُف َُُ،دُُعُخاُب َُمَُّأَُ

  اهلل، درمحيت غي مجعة غساودارا سيد
 مسوا ساودارا-ساودارا ضمسو اهلل رينتهف دفك اتوهلهفبرتقوى دان 

هاري مليا  دف خطبة. تاجوق اخرية دان نيادد فهيدو نءاكجاي تفمندا
  :اين اياله

  كيت؟ راننف اكهفسالم دان كربسيهن; اإ                    
 مك سالمإ دسبوت ابيالفا. يسهكنفد تفسالم دان كربسيهن تيدق داإ

-ايات انتارا د. ثاوتاما رييخ ساتو ساله ايضسبا كربسيهن ربلهمضتر
 ةسور 4اله ايات اي ، نيب دفك دتورونكن غي القرءان تراول ايات
 : رثاملد
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 ڭ ۇ ۇ

 دفدر كامو اكاينف دان دوسا دفدر كامو ديري برسيهكن : ثمقصود
  . كوتورن دان جنيس

 

 وجود كربسيهن ضمنجا سالمإ غاور- غاور ايفسو رينتهف ثسرتوس
. ثدح دان جنيس دفدر يخسو يتءيا صالة كنارجغم شرط-راف دامل

 ديري ممربسيهكن روسيسف ايضسبا ،ضوءبرو  رينتهف اياله مناريق غي فا
 دامل اهلل مانفر رهاتيكنف. ثنءاسض يخرينفتر يتوضب اهلل، فادغوم مسبل

 :ةدئاملا ةسور 6 ايات

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 .…ٹ ٹ

 كنارجغم هندق كامو ابيالفا براميان، غي غاور واهاي“ :ثمقصود
 وتيفملي كامو نغتا بله كدوا دان كامو، موك باسوهله مك ،غمسبهي

 مو كاكي بله كدوا باسوهله دان مو، االفك ولهفسا دان سيكو،
  “.…يلهخمك برسو ْبُنُج كامو جك دان; اللي بوكو وتيفملي
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 فبرسيك كيت ماهوكن اهلل سهاج بوكن ي،ضال مناريق لبيه غي فا
 ممربسيهكن اونتوق سومرب اتاو باهن دسدياكن ماله ي،خسو دان برسيه

 :84 ايات الفرقان ةسور دامل ثمانفر. هوجن يرءا ثانتارا مطلق ريءا يتءيا

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

 گ گ

  بريتا ايضسبا نيغا هانرتكنغم غي توهن دياله دان: ثمقصود
   دري منورونكن كامي دان ،تثرمح نغكداتا سبلوم مبرياض

  .يخسو برسيه غي يرءا يت،غال 
 

 

  ي اهلل،دكاسيه غمسلمني يساودارا 
 غي اميان، دفدر نيضسباها ايت كربسيهن بهاوا نكسضمن والف رسول اهلل 

. كربسيهن لكنمعغم افتن ورنافمس تيدق غسساور اميان بهاوا مقصود ممربي
 -: ينداضب سبدا

ُ.ُنُهمياَُالخُهُرُُطُخشَُُورُُهُُالطُ 
 (ومسلمُُرواه)                                                   ُُُ

  .اميان دفدر نيضهاسب ايت كربسيهن :ثمقصود        
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 ﴾يضبرسو﴿ مولوت ممربسيه عمالن بكنواجم ريفهم-ريفهم ماله نيب 
  : ينداضب سبدا. صالة سبلوم

ُمَُّىُأُُلَُعَُُقَُّشَُُأُُنُخُأََُلَُلوُخُُُُُُُُ ُةُ َلُصَُُل ُهكُُُُعَُمَُُاكُهوَُلس ُهبُهُمُختُُُرُخمَُ،ُأَلَُته

 )رواية مالك وأمحد)                                                         
 ايخنس امةكو، دفك كسوسهن منجادي تيدق كاالوله: ثمقصود
  .صالة هندق كالي فستيا يضبرسو مريك رينتهكنف اكو

 

 توروت ماله ديري، كربسيهن نجوركنغسالم بوكن سهاج مإ
 دان مسجد كربسيهن رتيفس عوام تفسكيرتن دان مترف كوميغمر

  :بوتثم ،اعنه اهلل ضير شهئاع دفدر. راي جالن

 كاوسن-كاوسن د مسجد-مسجد نءامبينفممرينتهكن  رسول اهلل ”
  “.ثيكنغدوا دان دبرسيه ايفسو ارهكنغم دان نتفنمف

  ﴾وددا ابو رواية﴿                                                       
 



 

6 
 

 غي افسسيا دفك الاهفمنجامني  ين، نيب ءال حديثدامل سبواه 
 غي  ينداضب سبدا اميانضسبا جالن دفدر كوتورن كريكنغيثم

  :برمقصود

 ونافغض وسهكنثم بوليه غي ركاراف-ركاراف كريكنغيثدان كامو م…“
  .“الاهف دبري غي صدقه اكنفمرو جالن

  ﴾مسلم دانالبخاري  رواية﴿                                            
  اهلل، دكاسيهي غي مجعة غساودارا سيد

 بوقيت منجادي اي اين، سبلوم سنهلا دان القرءان ليلد فبرداسركن بربا
 نغد نغسهوبو. نيخكسو دان كربسيهن كنغممنتي تغسا سالمإ فبتا

 ظاهري كوميغمر سالمإ س كونتيك دامل كربسيهن سكن،ضدت رلوف ايت
نن راف دان فسيك اكهفا جوسرتو. روحاني دان جسماني باطني، دان

 ياابود اكهفا اين؟ كربسيهن عمالن فترهاد سالمإ اومت ايككيت سبا
  كربسيهن؟ امضا ايت سالمإ بهاوا حقيقة نغد سالري كيت فهيدو

 لرضبر ريضن د سالمإ ضور ايضساتو سودوت، كيت سبادليهت دري 
. كربسيهن فترهاد سالمإ تونتوتن غتنت دريثم رلوف اين، داراالميان
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 قنثاكب د كربسيهن فتاه ماللوءي رتيفقتيكن; سبو د بوليه اين حال
 اياله كتارا غاليف غي. نغوفركمف دان كديامان كاوسن رومه، هالمن

 دان ثكربسيهن دفك نءاوتامأك ممربي رلوف مسجد-مسجد كسلوروهن
 .ضترجا ثنءاريخك دان كربسيهن ممستيكن يضبا صخا كنقورونتف دياكنثم

         اسر،ف-اسرف د رتيفام سعو تفمت-تفمسنتارا ايت كربسيهن د مت
 رلوف ريكرياسي كاوسن-كاوسن دان يننغراف نتايف-نتايف د
     . مربسيهنف كرجاف تياد غي سياكول-لوكاسي د تراومتا كتكنغرتيفد

 بوكن هنووبرتف-رتوبوهنف ماله راماي غاور يدو،ؤايندي دسينيله
 ممربي دان ترباءيق غي كربسيهن ممستيكن ممبنتو راننفبر ﴾NGO﴿ نءاكراج
  .غوجنوفغ اراف دفن كءاسيلكس
 دفك كربسيهن ممليهارا جوابغوغضت ملتقكن ثها نلهغجا عوام غاور

 ممستيكن رلوف كيت دفدر غاور فستيا ماله،. مات-مسات ترتنتو يهقف
 دفدر غدات بوكن ككوتورن ببكنثم بوليه غي عنصور-عنصور بهاوا
ي سندير كيت ثسباليق. انق-انق رتيفس كيت برسام غاور اتاو كيت

 .ممبهاياكن بوليه غي ركاراف اتاو ككوتورن كريكنغيثم وسهاابر ثسواجر
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 غي كربسيهن ستيكنفد رلوف غي عوام تفمت-تفمت دفدر ينءسال
 برسيه، يرءا ثالريغم تفمت ايغسو-ايغسو ،)maksima(امكسيم
 ثكربسيهن فتاه ايفسو رهاتنيف دبري رلوف كيت نفكهيدو سومرب

 يهقف نغد جوابغوغضت سيغبركو كيت سامله-برسام. كتكنغرتيفد
 غتربوا باهن-باهن ممستيكن نغد يتءيا سالرين، دان نيرءافغ جابنت
 تلهغاي. غثوين-غسوين نغد ايغسو دامل ك دألريكن اتاو قفمخد تيدق
 نفكهيدو سومرب منجادي دان ليهارافد رلوف غي اهلل رهضانو اداله ايغسو

  .ثدامل د نفهيدو ترماسوقله مسوا، اونتوق
 

  اهلل، دبركيت غساودارا مسلمني ي
 غي امضا ثساتو-ساتو اداله سالمإ يءاكوغم غي سالمإ ضور ايضسبا
 دامل كربسيهن عمالن كتكنغمني دان يااممبود كيت ماريله اهلل، يءاضدر

  :نغد نفكهيدو
 دان برسيه ياابود لكنمعغم نغد كيت اميان كتكنغمني وسهاابر :رتامف

 .يخسو
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  .ان عمالن صاحلد سنه ايضكدوا : منجاديكن كربسيهن سبا
 غي رسكيرتنف منجاديكن جوابغوغضبرت رلوف غاور فستيا: ضكتي

  .مات-مسات جوابغوغضبرت يهقف دفك هرثم افتن برسيه،
 .ةمشارك دفك نغسومب ساتو ايضسبا كربسيهن منجاديكن:  تفمأك

 غاور دان ديري دفك رتنضو كم كنغمندات بوليه وتورفغ صفةكليم : 
 :وهي. سبدا نيب ءادج رلوف اي جوسرتو ين،ءال

   ُارَُرَُُضُهَلُوَُُرَُرَُُضََُلُ
 )رواهُابنُماجه(                                               ُُ 

 .رتكنضو مم غي حال ممبوات بوليه تيدق دان رتنضو كم تياد :ثمقصود
 

يمُهُ ُالرَّجه َنُالشَّيخطَانه للهُمه  َأُعوُذُبه

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
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 كران ،ثسالما بوات ايت مسجد د غمسبهي كاوغا نلهغجا“:دثوقصم
 تقوى داسر اتس د ديديريكن تله غي ،﴾ءباوف﴿ مسجد ثوهغضسسو
 غي لالكي اد سان د. ثدامل د غمسبهي كاوغا اتوتف لبيه موال دري
ن ديري ممربسيهك غي غاور يهاسيغم اهلل دان; ثديري ممربسيهكن سوك

 “.مريك
 ﴾108 ايات ةبالتو ةسور﴿                                         
 
.بَُُُُُُُُُُُُُُ    ُالخَعظهيخمه ُالخُقرخآنه َُوَلُكمخُِفه   َرَكُللاُُِله

. َكهيخمه رهُالخ َُوالذ هكخ َاُفهيخههُمهَنُاآلَّيته ُكمخُِبه َُواهّي ه  َونَ َفَعِنه
يخُعُالخَعلهيخُم. نخُكمخُتهلَوَتُهُاهنَُّهُُهَوُالسَّمه َُومه  َوتَ َقبََّلُللاُمهِن ه

خَُوَلُكمخُ تَ غخفهُرُللَاُالخَعظهيخَمُِله َُهذاَُوَأسخ ِله ُلُقَ وخ  أقُ وخ
َناتُه مه ََُوالخُمؤخ مهنهيخ َُوالخُمؤخ لهَماته ََُوالخُمسخ لهمهيخ  َولهَسائهرهُالخُمسخ

يخُم.ُ ُرُالرَّحه ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخفهُروخ ُفَاسخ
ُ

ُ
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ُطخَبُةُالثَّانهَيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ ََُُرب ُهُلِلهَُّهُالخ َهدُُ.ُالخَعاَلمهيخ َدهُُُللاُُُإهلُإهَلهَُُلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرهيخكَُُلَُوحخ

َهدُُ اَُسيه َدنََُُأنََُُّوَأشخ لُهُُُهَُُعبخدُُُُمَمَّد  َُُوَسله مُخَُصلهُ ُاللَُّهمَُّ.َُوَرُسوخ َُسيه دهنََُُعَلىَوَبرهكخ
َ.َُوَأصخَحابههُهُآلههُهَُوَعَلىُُمَمَّد ، َُأْجخَعهيخ

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

رَُ ََُُمَعاشه لهمهيخ َُ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

ُلىَُعَُُتَُيخُلَّاُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُّمَُُنَُدُهيهُ سَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،دُ مَُُّمَُُنَُدُهيهُ ىُسَُلَُعَُاللَُّهمََُّصله ُ
ُمَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهنَُدُهيهُ سَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهنَُدُهيهُ سَُ ُ،دُ مَُُّمَُُنَُدُهيهُ سَُُلىَُعَُُكُخرُهبَُوَُ،
ُبَُمَُكَُ،دُ مَُُّمَُُنَُدُهيهُ سَُُآلُهُلىَُعَُوَُ ُمَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهنَُدُهيهُ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُا ُآلُهُلىَُعَُوَُ،
ُُمَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهنَُدُهيهُ سَُ َُمُهالَُعَُُالُخِفه يخٌدَُمَهيخٌد. ،يخ  ُإهنََّكُِحَه
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َُ مهنهيخ ُلهلخُمؤخ ُاغخفهرخ ،ُاللَُّهمَّ َناته مه ََُُوالخُمؤخ لهمهيخ لهَماتُهَُواملُسخ َياءهُُ،َوالخُمسخ اأَلحخ
ُهمُخ ن خ يخٌعَُقرهيخٌبَُم ُهإهنََّكُُ،َواأَلمخَواتُهُمه ُ.يخُبُالدََّعَواتُهَسَه

 

ُنَُّإهُُمَُّهُُاللَُّ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُهصُخلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُبَُوَُالُخوَُُلءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُفُهاشُخُمَُّهُُاللَّ.ُامُهقَُسُخاألَُُئُهي ُهسَُمهنُوَُُامُهذَُالخُُوَُُونُهنُُالخُُوَُُصُهالبََُُنَُمُهُكَُبهُُوذُُعُُن َُ
ُ.اَنُبهُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفُهَنُبهُُفُخطُُالُخوَُُ،نَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخُوَُانَُضَُرُخمَُ
ُ

ُ لله ُبه ُالخَواثهَق َُموخلَن َفظخ ُاحخ َزانَُُلخطَانَُالسُ اللَُّهمَّ ي خ ُالخَعابهدهيخنَُُمه بخَنُاهُُ،زَيخَن
ُ مه ُالرَِّحخََةَُعَليخههَُوَعَلىَُُمخُمودُهُلخطَانُهسُ الالخَمرخُحوخ للهَُشاه،َُوأَنخزهله ُبه َتفهيخ الخُمكخ

َرة،ُُسلخطَانَةُهُلخطَانَةُهسُ ال ُ.ترغضانوُنُ وخرُزَاهه

ن خَياُ ُالد  ُِفه لهَماته َُوالخُمسخ َ لهمهيخ ُالخُمسخ َن ُمه َُوَرَعاَّيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخلَدُه َفظخ َواحخ
َرةه،ُبهَرِحخَتهكَُ َ.َّيَُُواآلخه َُُأرخَحَمُالرَّاِحههيخ

ُ

ُ ده َُّالخَعهخ َُوِله َفظخ َاعهيخلَُُُمَمَّدَُُتغكواللَُّهمَُّاحخ للُهاهُُإهَسخ ُبه ُلخطَانُهسُ الُبخَنُالخَواثهقه
َزانَُ ي خ ُ.زَيخَنُالخَعابهدهيخنَُُمه
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 كامي، سسام هوبوغن فرباءيقيله كامي، هاتي وتكنلهءفرتايا اهلل، 
 درفد كامي سالمتكن ن،ءكسجهرتا جالن-جالن كامي توجنوقكن
 دفدر كامي جاءوهكن كبنرن، كفد منوجو كامي بيمبيغله كسسنت،

  .يثترمسبو ونفماهو ظاهري غي كجاهنت دان نقكبورو االضس
 

 نغد كامي لوقكنايرف تاهوان،فغ علمو نغد كامي كناركايفيا اهلل، 
 نغد كامي هياسيله دان ن،ءاكتقو نغد كامي ملياكن كرتي،ف بودي

  .باءيق غي كصيحنت
 

. كامي كتورونن دان ضكلوار ن،فيا اهلل، بركيت دان رمحتيله كهيدو
 مها يضال توبة نرمياف مها غي كاوغا ثوهغضسسو كامي، توبة ترمياله

 مو، نعمت اكن برشكور غي غاور-غاور كامي جاديكنله. غايفث
 نعمت ورناكنلهفمس دان مو، نعمت نءكورنيا نرمياف مو، نعمت غاجنوفث
 .كامي دفك مو

 
ُ
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َرةهَُحَسَنة َُوقهَناَُعَذاَبُالنَّاره. ُاآلخه ن خَياَُحَسَنة َُوِفه ُالد   ُرَب ََّناُآتهَناُِفه
 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُهبُهحُخصَُوَُُهُهلهُآُىلَُعَُوَُُدُ مَُّمَُُُنَُدُهيهُ سَُُىلَُعَُُللاُُُىلَّصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلمهيخ ُدُللهَُربه  َمخ ُ.َوالخ

ُعهَباَدُللاه!

ُهَُعَلىُنهَعمهههَُيزهدخُكمخ،ُاُذخُكُروخا ُكُروخ  للَاُالخَعظهيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُللاهَُأكخ  َوَلذهكخ

اُإهَلَُصلتهُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُللا.ُ،قُ وخ

 


