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   اهلل رسول  فنخينتا  كاسيهيله 

   اهلل رسول  هينافغ يلهخبن  دان

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

ُدُهلِلُالُ  َمخ َقِّ،ُِذيُخاْلخ َُدىَُوِديخِنُاْلخ َلُهُِِبْلخ  َأرخَسَلَُرُسوخ
رُِكوخن. َُكرَِهُالخُمشخ ُُكلِِّهَُوَلوخ يخِن  ِلُيظخِهَرُهَُعَلىُالدِِّ

َهُدَُأنُّل ُ َدُهَُّلُُِإَلَهُِإّل َُوَأشخ  َُشرِيَكَُلُه،ُُهللاَُُوحخ
َهُدَُأن ُسَُ َُخلخِقِهَُوَحِبيُبهُُيَُِِّوَأشخ ُ.َدََنُُُمَم ًداَُعبخُدُهللِاَُوَرُسولُُه،َُوَصِفيُُّهُِمنخ

ِمُالَوأَُِبِهُاحَُصُخأََُوَعَلىُآِلِهُوَُُ،َوَسلِّمخَُعَلىَُسيِِّدََنُُُمَم دُ ُالل ُهم َُصلُُِِّ َباِعِهُِإَلُيَ وخ يخن.ت خ ُدِِّ
ن.ُ،بَ عخدَُُُأم ا ِلُموخ َُوَأن خُتمخُُمسخ ُتن ُِإّل  اُهللَاَُحق ُتُ َقاتِِهَُوَّلََُتُوخ َن،ُات  ُقوخ ِلُموخ ُُفَ َياَُأي َُّهاُالخُمسخ

 

َواِنَُ ِلِمنَيَُرِِحَُكُمُهللا،إخخ ُالخُمسخ

-سبنر نغد اهلل دفسكالني كامو كله ابرتقوهمبا اهلل ! -واهاي همبا
 ساي. سالمإ نءاكاد دامل مالءينكن ماتي كامو نلهغجا دان تقوى، بنر
 كيت رضا سكالني مجعة غسيد ضجو دان سنديري ساي ديري روثم

 االضس مالكوكن نغد اهلل دفك كيت نءاكتقو كتكنغمني سام-سام
  .ثهضدت غي االضس وهيءمنجا دان ثسوروهن
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  سكالني دحرميت يغ مجعة غسيد
  :عمران لآ ة سور 31مان اهلل تعاىل دامل ايات فر

 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 ڃ چ چ چ چ

 اهلل يهاسيغم كامو بنر جك: ﴾حممد واهاي﴿ كاتاكنله : برمقصود غي
 ونكنفمغم سرتا كامو يهاسيغم اهلل ايخنس داكو، ايكوتيله مك

.اسيهانيغم مها يضال ،ونفمفغ مها اهلل ،﴾تلهغاي﴿ دان. كامو دوسا-دوسا
  

 مربكنغضم ينتاخ كلمة. كنخفداو غسري غي نفكاغينتا اداله اوخ
 ايت ينتاخ. غسساور اتاو سسواتو فترهاد غساي تغسا نءراساف

 تفدا غي سسواتو بهكن جيوا دامل د سوبور تومبوه سقدر بوكن
 كيت مسلم، ايضسبا. غسساور ريالكوف دان اخالق ماللوءي دنيالي

 اهلل دفك غدان ساي كاسيه نءراساف اراكنخممبي دفدر الري تفدا تيدق
 دفك داوتوسكن ينداضب.  حممد نيب ثرسول ضجو دان وتعاىل هسبحان
 اجر توجنوق ماللوءي بنر غي جالن ك مريك غيممبيمب اونتوق مأنسي

  .ثقاخال دان
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 ينداضب. ثاومت دفك  اهلل رسول ينتاخ صفة كنغماري كيت رنو
 ينتاخ مميليقي غان يانس غسأور ايضسبا وتعاىل هسبحان اهلل دكورنياكن

 اهلل رسول غساي كاسيه. ثاومت فترهاد سجاتي دان تولوس غي غوضا
 سالمإ كنغرجوافمم فوغضس ينداضب. مندامل يتوضب ثاومت دفك 

 مناخن اوجني، يفهادغم سكالي قثبا ونفواالو كيت دفك يافمس غضهي
 يتوضنامون ب ، ينداضب فترهاد بونوه مناخن بهكن ،كسولينت دان

 كمانيسن يءمراسا وفمم كيت غضهي سالمإ كنغرجوافمم فتت ينداضب
 فسيك دري دليهت تفدا توروت  نيب ينتاخ تندا. اين سالمإ
 منرتض مأنسي تتكاال. كلق شرحم غادف د ثاومت فترهاد ثريهاتينف

 ينداضلن، بعما فستيا فترهاد وتعاىل هسبحان اهلل حاكيمنفغ نفبرهاد
 دان بنب نكنغدري ثاومت ايفسو وتعاىل هسبحان اهلل دفك مرايو 

 اسرتي، ريساوكن بوكن ينداضب. نراك يفا سيقسا دفدر سكنفدل
 .ثاومت ريساوكن امت ينداضب ثسباليق سهاج، صحابة دان ضكلوار
  اهلل، دبركيت غي مجعة غسيد
 دفتا كيت كينخ بوقتيكن كيت ماريله. بربالس ايت ينتاخ فستيا

 : نيب ينداضب سبدا برداسركن ، اهلل رسول



 

5 
 

ُإُِحََُأُُنَُوُخكُُُأَُّت ُحَُُمُخكُُدُُحََُأُُنُُمُِؤُخُي َُُّلُ ُعُِجخََُأُُاسُِالنُ وَُُهُِدُِالُِوَُوَُُهُِدَُِلُوَُُنُخمُُِهُِيخُلَُب   .نيخ

 لبيه اكو غضسهي كامو غسساور اميان ورنافمس تيدق :ثمقصود
                      .مأنسي سكالني دان سنديري فثبا ،ثانق دفدر ثدكاسيهي

دان مسلم(     لبخاري)رواية ا                                   
  

 

 نيب فترهاد بوقتيكن كيت رلوف غينتا يخه بنتوق اكفا ،ثالنءرسوف
 اونتوق اد رلوف غي شرط انتارا سهارين؟ نفكهيدو دامل  حممد

 دان ينتاخ نءراساف تامنكن اياله ورنافمس غي  حممد اومت منجادي
 .  نيب دفك يغضتي دان إخالص يتوضب غي كاسيه

كيت سرتا اهلي  جيوا دامل دسوبوركن دان وقفوفد رلوف اين نءراساف
 نيب دف ينتاخ راس جك. ثاالض-االضس ملبيهي ماس غنجفس ضكلوار

 حياتيغم اونتوق تغمسا دان اوسها تياد ببكنثم اكن سوبور، تيدق 
 سوبور، ايت ينتاخ جك يفتتا. ينداضب فهيدو اراخ ونتوهيخمن سرتا

 اد سام فتنهد دفدر  حممد نيب نءكموليا رتاهنكنفمم كيت سيتف
  .كات-كات نغاتاو د فيزيكلارا خس
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 دمي ثاواث رتاروهكنفمم فوغضس غي ةثارحونتوهيله زيد بن خ
 (Taif)فئاط ندودوقف اوليه دراكنخد دفدر  نيب رتاهنكنفمم

  .ايت بندر د مشاركت فترهاد هدعو سروان ملقساناكن مساس
 غي ةاَنَجُد ابو دان اهلل ِدْيَبُع بن ةَحْلَط رتيفس صحابة ثينتاخحياتيله 

 يغمليندو اونتوق ريسايف ايضسبا مريك توبوه منجاديكن فوغضس
 كيت كهفوغضس. ْدُحُأ نغرافف دامل موسوه انهف انق تركنا دفدر  نيب
 رتيفس ليده دان فيزيكل نغد ثاجرن دان  نيب نءكموليا رتاهنكنفمم

  ؟ينداضب صحابة اوليه دالكوكن مان
 

  اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
 ايخنس ،ثرسول دان اهلل اكييتثم دان هيناغم غبهاوا مريك ي يلهءكتاهو
 نوهف غي عذاب دسدياكن سرتاداخرية  دان ددنيا دكوتوق دان دلعنة
 .نءاكهين
 :57ايات  بااألحزة اهلل تعاىل دامل سور فرمان

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

 ک ک
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 غي ركاراف مالكوكن غي غاور-غاور ثوهغضسسو”:  برمقصود غي
ك د دنيا دان د مري ملعنتكن اهلل ،ثرسول دان اهللي ءضادر تيدق
  .“هيناغم غي سيقسا عذاب مريك اونتوق دياكنثدان م اخرية،

 
 

 اوليه  نيب فترهاد نءهينافغ ايسو نغد انسكنفاين، دنيا د اخري-اخري
 سلوروه دان فبياد تغسايغ  سواتو اكنفمرو اين نءهينافغ. كافري غاور

 .كراسث–سكراس  قومغوت اونتوق نفبركواجي سالمإ اومت
 

 إسالم اراضن سلوروه د دبوات تله بركواس يهقف دفك ورنفال فبربا
 يهقف منونتوت كيت. ترسبوت جيجيق دان ولخبا تيندقن ممبنته يضبا

 رسول هينافغ فترهاد سضت دان كراس غومن يحك تيندقن ناكنغم بركواس

  .غدات اكن ماس دف يضال غولابر سام غي ركاراف غهالغم يضبا  اهلل
 

 نضارا برباف د إسالم اومت دغن سام-برسام توروت دان يءغهرضاكيت م
 كتتفن سواتو مغمبيل تله يغ الءين إسالم اومت نضارا دان(Eropah)  ايروفه
 اتاو نءفركاتا بنتوق دامل  حممد نيب مغهينا يغ سهاج سسيافا بهاوا
منجادي  سباليقث كبيبسن منجادي الضي بوكن اي مك ،   (media)ميديا

 .فنجارا ترماسوق دحكوم بوليه غسواتو كساهلن ي
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  اهلل، درمحيت غي مجعة غسيد
. كجي تغسا دان برت جنايه سواتو  نيب هيناغم ثوهغضسسو
دق برتين كيتغب راضس دان برالكو، اي بيال ماره سيتف سالمإ اومت

 بوكن اين كمارهن. جيوا دان راضابرقربان  ترماسوق ايفسدايا او
 غهوجوفغ تياد غي غساي كاسيه دان مياننإك كران يفتتا اميوسي، كران

 سنه حياتيغم كيت ماريله سام، غي ماس دف . اهلل رسول نغجوجنو دفك
.هلل ا رسول اخالق ياكناممبود نغد كيت نفكهيدو يكفاس مسوا دامل ينداضب

            

 ڃ ڃ ڃ چ چ                                                                                                                                                                                   

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

 ی جئ

 ونتوهخ ايت اهلل رسول ديري دف يموضبا اداله ،ثوهغض: سسو رمقصودب غي
 دان اهلل نءكريضا كنفهارغم سنتياس غي غاور يضبا يتءيا باءيق، غي ايكوتن
 .اهلل اتيغيغم قثبا دان بوتثم والف اي سرتا ،اخرية هاري باءيق بالسن

﴾21 :ايات بااألحزة سور﴿                                                
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  ُُُُُُُُُُُُُُُُُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.َرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُِبَُ                  

َِكيخِم. ِرُاْلخ ُكمخُِبَاُِفيخِهُِمَنُاآلَّيِتَُوالذِِّكخ  َونَ َفَعِِنَُوِاّيِِّ
َُوِمنخُكمخُِتالَوَتُهُِان ُهُُهَوُالس ِميخُعُالخَعِليخُم.  َوتَ َقب َلُهللاُِمِنِّ

تَ غخِفُرُهللَاُالخَعِظيخَمُِلخَُوَلُكمخُ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  أقُ وخ
ِمَناتُِ ََُوالخُمؤخ ِمِننيخ ِلَماِتَُوالخُمؤخ ََُوالخُمسخ ِلِمنيخ  َوِلَساِئِرُالخُمسخ

ُرُالر ِحيخُم.ُ ُهُإن ُهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخِفُروخ ُفَاسخ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُطخَبُةُالث انَِيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُلِِل ُُِاْلخ ُالخَعاَلِمنيخ َهدُُ.َُربِّ َدهُُُهللاُُُِإّلُِإَلهَُُّلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرِيخكَُُّلَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَم ًداَُسيَِّدَنََُُأنُ َُوَأشخ َُُوَسلِّمُخَُصلُُِِّالل ُهمُ .َُوَرُسوخ َُسيِِّدَنََُُعَلىَوَِبِركخ
َ.َُوَأصخَحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلىُُُمَم د ، َُأجخَِعنيخ

َن.ُالِل َُُات  ُقوا!ُهللاُِعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأم ا ُفَاَزُالخُمت  ُقوخ ُفَ َقدخ
 

ََُُمَعاِشرَُ ِلِمنيخ   هللا،َُرِِحَُكمُُُالخُمسخ

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

چ چ ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

 ڇ ڇ

ُ َُصلِّ ُصَُمَُكَُ،ُُدمُ ُُمََُُنَُدُِيِّسَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دُ مُ ُُمََُُنَُدُِيِّىُسَُلَُعَُالل ُهم  ُلىَُعَُُتَُيخُلُ ا
ُلىَُعَُوَُُ،دُ مُ ُُمََُُنَُدُِيِّسَُُلىَُعَُُكُخرُِِبَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيِّسَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيِّسَُ

ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيِّسَُُآلُُِلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيِّسَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُِبَُمَُكَُ،دُ مُ ُُمََُُنَُدُِيِّسَُُآلُِ
َُمُِالَُعَُُالُخِفُ يخٌدَُمَِيخٌد. ،نيخ  ُِإن َكُِحَِ
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َُ ِمِننيخ ُِللخُمؤخ ُاغخِفرخ ِمَناِت،ُالل ُهم  ََُُوالخُمؤخ ِلِمنيخ ِلَماتَُُِواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ ُِمن خ َياِء ُاأَلحخ
يخٌعَُقرِيخٌبَُمُُِِّإن َكُُ،َواأَلمخَواتُِ ُ.يخُبُالد َعَواتَُِسَِ

ُوذُُعُُُن ََُنُ ِإُُمُ هُُاللُ ُ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُِصُخّلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنُ عَُُعُخفَُادُخُمُ هُُاللُ 
ُامُِقَُسُخاألَُُئُِيُِِّسَُِمنُوَُُامُِذَُالخُُوَُُونُِنُُالخُُوَُُصُِالبََُُنَُمُُِكَُبُِ ُاَنَُضَُرُخمَُُفُِاشُخُمُ هُُاللُ .
ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمُ ُمُخحَُارُخوَُ

َُموخّلََنُالخَواِثَقُِِبهلِلُ َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّالل ُهم ُاحخ ِمُِاُُ،زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ
ُِِبهلِلَُشاه،َُوأَنخِزِلُالر ِحخََةَُعَليخِهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُِلخطَانُِسُُّال َتِفيخ نُ وخرُُلخطَانَةُِسُُّالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُِ

ن خَياَُواآلِخَرِة،ُ ِلَماِتُِفُالدُّ ََُوالخُمسخ ِلِمنيخ َلهَُُوَرَعاَّيهُُِمَنُالخُمسخ َُأوخّلَدهَُُوَأهخ َفظخ َواحخ
َِتكَُ َ.َّيَُأرخَحمَُُِبَرِحخ ُُُالر اِِحِنيخ

ِدُ َُوِل ُالخَعهخ َفظخ َاِعيخلَُُُُمَم دَُُتغكوالل ُهم ُاحخ َزانَُُلخطَانُِسُُّالُبخَنُالخَواِثِقُِِبهللُِِاُُِإَسخ ُِمي خ
ُ.زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُ

 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، ضايوق. توجنوقكنله كامي كبنرن ايت سبافتوجن 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

ن خَياُ  َُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناَُعَذاَبُالن اِر.رَب  َناُآتَِناُِفُالدُّ
 ُ.مَُلُ سَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدُ مُ ُمََُُُنَُدُِيِّسَُُىلَُعَُُهللاُُُىلُ صَُوَُ

َُ ُالخَعاَلِمنيخ ُدُهلِلَُربِّ َمخ ُ.َواْلخ
ُ

ُِعَباَدُهللِا!
ُهُ ُكُروخ  َعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ،اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللِاَُأكخ  َوَلذِكخ

اُِإَلَُصالِتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ


