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 تياد برفيسه عمل دان علمو

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

َُعلهَمَُِبلخَقَلَم،َُعلهَمُ ُالهَذيخ ُدُّلَِلَه َمخ يَ عخَلمخ،َاْلخ نخَساَنَُماَلَُخ  اْلخَ
ُُ َقُُّالخُمَبيخ ُهللاُُالخَمَلُكُاْلخ ََُلَُإَلَهَُإَله َهُدَُأنخ  ،َوَأشخ

ُ،ُ ََميخ لُُهُاألخ َهُدَُأنهُُُمَمهًداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ  َوَأشخ
ُ،َ َنخَبَياَءَُوالخُمرخَسَليخ ُاألخ  اَللهُهمهَُصلَ َُوَسلَ مخَُعَلىَُسيَ َدََنُُُمَمهٍدَُخاَتََ

يخَن.ُ َمُالدَ  َساٍنَُإَلُيَ وخ ُتََبَعُهمخُِبََحخ  َوَعَلىُآَلَهَُوَأصخَحاَبَهَُوَمنخ
َوأَنُتمات هُقواُهللَاَُحقهُتُ َقاتََهَُوَلََُأمهاُبَ عخُد،ُفَ َياُأَي َُّهاُالنهاُسُُ َلُمونَََُُُتُوُتنهَُإَلُه  .مُّسخ

ََُُرَِحَُكمُُُهللا َلَميخ      َمَعاَشرَُُالخُمسخ

 اهلل دفك نءاكتقو دان كطاعنت كتكنغسام كيت مني-ماريله سام
 االضس لكنغضمني دان ثرينتهف االضس ملقساناكن نغد وتعاىل هسبحان

 عمل رباءيقيفمم يضبا فثوكوخس تاهوانفغ علمو اريلهخ ،ثنغالر
 عمل منجادي اي مودهن-موده مساس، ك مساس دري كيت ةعباد
  .وتعاىل هانسبح اهلل اوليه دترميا غي ةعباد

 :  اياله اين هاري دفكيت  خطبةتاجوق 
  “تياد يسهفعلمو دان عمل بر“                       
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  سكالني اهلل دكاسيهي غي مجعة غسيد
 هسبحان اهلل (matlamat)متالمت دان توجوان بهاوا تكنغداي رلوف

 بوكن تيدق دان ينءال تيدق اين دنيا ك كيت تاكنفيخمن وتعاىل
 ةاهلل دامل سور انفرم. ثادفك ةبرعباد دان مبهثم اونتوق مالءينكن

 : 56ت ايات ك اارَيذَّال

 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

 مأنسي دان جني تاكنفيخمن تيدق اكو ﴾تلهغاي﴿ دان: برمقصود غي
اوليه ايت،  .كو دفك ةبرعباد دان مبهثم مريك اونتوق مالءينكن

 اهلل، دفك ديري بدينعفغ ايضسبا دالكوكن غي ةدعبا عمل فستيا
 نغد دالكوكن اي ستيكنف سنة، ونفماهو واجب بربنتوق غي باءيق
 نغد دالكوكن سرتا شرع نفكتت يتفمن يتءيا ورنا،فمس دان بتول

 : سبدا رسول اهلل  .اهلل دفك خالصنإك دان مياننإك نوهف
ُدُ رَُُوَُهُُُف ََُنَُرُُمُخَأُُهَُيخُلَُعَُُسَُيُخُلًَُلُمَُعَُُلَُمَُعَُُنُخمَُ

 )رواه مسلم(                                                              

 دري بوكن غي عمل سسواتو مالكوكن غي افسسيا :برمقصود غي
 .﴾اهلل اوليه دترميا تيدق﴿ ترتولق اداله اي مك كامي امضا اوروسن
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 ورنافمس دان بتول ايت دالكوكن غي عمل سسواتو ممستيكن يضبا
 فستيا مواجبكن سالمإ مك شرع، اوليه دتونتوت غي اميانضسبا
  .ثنغد بركاءينت غي تاهوانفغ علمو الجريفمم مسلم غاور

 : سبدا رسول اهلل 
 مُخلَُسُخمُُُل َُىُكُُلَُعَُُةُ ضَُيخُرَُفَُُمَُلُخعَُالُخُبُُلَُطَُ

 )رواه مسلم(                                                               

 فتيا-فتيا اتس ك عني فرض اداله علمو اريخمن : برمقصود غي
  ﴾وانفرمف دان لالكي﴿ سالمإ غاور

 

  اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
      يفكغمل-فكغل غسالي غي ركاراف دوا اكنفعلمو دان عمل مرو

 منجادي اكن يسهكن،ف. جك دينءال سام ساتو انتارا د
 عمل افتن برعلمو كران ،(tempang)فغميت اتاو (pincang)خغينف

. ثكصحيحن جامينن تياد والف علمو افتن برعمل دان ثهفاءيد تياد
 : اهللمحه ر لغزايلا امام بركات

ُنُُوُخكُُُيَََُلُُمٍُلُخعَُُيخٍُغََُبُُلُُمَُعَُالُخوَُُونُ نُُجُُُلٍُمَُُعََُلَُبُُمُُلُخعَُلخُاَُ



 

5 
 

 دان وارس تيدق غي غاور عبارت ايت عمل افتن برعلمو :ثارتي
  .منجادي تيدق والف علمو افتن برعمل

 

 تيدق غسساور اوليه يقدميلي غاين جلس منوجنوقكن بهاوا علمو ي
، ماله عملكند تيدق ثسكريا ثقميليف دفك منفعة كنغمندات اكن

 افتن عمل مانكاال. بواه افتن وكوقف رتيفس دعبارتكن عمل افعلمو تن
  .يغضتي امت ثصح تيدق اونتوق كيننغكمو والف علمو

 

 :  برايكوت عني فرض علمو الجريفمم واجب مسلم فستيا
  .توحيد علمو اتاو عقيدة علمو:  رتامف
 كنفممنت دان عقيدة ممبتولكن تفدا اكن اين علمو الجريفمم نغد
 سسواتو ملقساناكن كتيك وتعاىل هسبحان اهلل دفك غسساور مياننإك

-ركاراف نغد ترليبت دفدر ثديري هيندركنغم سرتا ،ةعباد عمل
 غي ةعباد عمل ممبطلكن دان اميان مروسقكن بوليه غي ركاراف

 .كنادلقسان
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  .فقهاتاو علمو عة يشركدوا : علمو 
 اونتوق غتو سساورممبن تفدا اكن اين علمو الجريفمم نغد

 غي اميانضسبا ورنافمس دان بتول نغد ةعباد عمل سسواتو ملقساناكن
 غتنت يقني نوهف نغد دالكوكن ثنءارلقسنف كران شرع، اوليه دتونتوت

  .ثالجريفد غي تاهوانفغ علمو ندوكنفبر ،ثكصحيحن
  .فَصوَُّت علمو: ضكتي

 ثرباءيقي هاتيفمم اونتوق غسساور ممبنتو تفدا اين علمو الجريفمم نغد
 دان عخشو  وان،فتوم ممربي تفدا يتءيا ،ةعباد عمل ملقساناكن كتيك
 مذمومه صفة االضس دري ترهيندر سرتا وتعاىل هسبحان اهلل دفك تواضع
 مان غي ،ثايضسبا دان بُجُع ،غسومبو ،اءري صفة رتيفس ،ثهاتي دري
  .دالكوكن غي ةعباد عمل اهالف مروسقكن بوليه ترسبوت صفة-صفة

-جمليس ك ديري حاضركن ترسبوت علمو-علمو تكنفاونتوق مندا
 مرشد دان عاليم غي وروض-وروض اوليه دكنداليكن غي علمو جمليس
 اتاو وروض افتن بالجر ايلقكن .(tauliah) تاولياه اءيثوفمم سرتا

 غي ركاراف اكنفمرو علمو الجريفمم. وءيضدرا غي وروض نغد
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 د حياة يضسال ترملبت، اصطالح اد تيدق حياة، غنجفس دتونتوت
  .بادن غكندو
 علمو الجريفمم غي غاور اونتوق اهلل اوليه دسدياكن غكلبيهن ي انتارا
 :  اهلل رسول سبدا اميانضسبا ضشر ك جالن رمودهكنفد اياله

ُ

 ةَُنُهُالخََُلُاُإَُقًُي خُرَُطَُُهََُبُُهَُُلُُهللاُُُلَُهُهاُسَُمًُلُخعَُُهَُيُخفَُُسُُمََُتُلُخاُي َُقًُي خُرَُطَُُكَُلَُسَُُنُخمَُ

 اهلل علمو، منونتوت اونتوق جالن ساتو وهيفمنم غي افسسيا :برمقصود غي
  .ضشر ك جالن ثممودهكن اكن

 )رواية مسلم(                                                           
 

  سكالني اهلل دملياكن غي مجعة غسيد
 بركاءينت غي تاهوانفغ علمو الجريفت ممكي سام-سام ماريله ،ثولنفكسيم

 إخالص دان يقني نوهف نغد ةعباد عمل ملقساناكن تفدا كيت رضا ثنغد
 علمو نغد تفرا يتءبركا ةعباد عمل االضس نءاورنفكسم كران اهلل دفك
 .ْدِشْرُم غي وروض-وروض ماللوءي الجريفد غي تاهوانفغ
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 ڃ ڃ ڃ چ چ

ې ې 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

 كنارجغم طاعة غي غاور اتاو ﴾باءيق لبيه غي كاوكهغا﴿ :برمقصود غي
 تاكوتكن مسبيل برديري دان سوجود نغد مامل وقتو دف ةعباد

 يضال كاتاكنله ؟ثتوهن رمحة كنفهارغم سرتا اخرية هاري ﴾عذاب﴿
 غاور-غاور نغد يءتاهوغم غي غاور-غاور سام ادكه: "﴾ثدافك﴿
 مبيلغم تفدا غي غاور-غاور ثوهغضسسو" ؟يءتاهوغم تيدق غي
  .ورنافمس برعقل غي غاور-غاور لهثها نتغيارف دان الجرنف

 ﴾9 ايات مرزُّلا ةسور﴿                                                          
  َرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآَنُالخَعَظيخَم.ِبَُ                  ُُُُُ

ُكمخُِبَاَُفيخَهَُمَنُاآلَّيَتُ ََكيخَم.َونَ َفَعَِنَُوَاّيَ  َرُاْلخ  َوالذ َكخ
َُوَمنخُكمخَُتلَوَتُهَُانهُهُُهَوُالسهَميخُعُالخَعَليخُم.  َوتَ َقبهَلُهللاَُمِنَ 

تَ غخَفُرُهللَاُالخَعَظيخَمُِلخَُوَلُكمخُ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  أقُ وخ
َمَناتَُ ََُوالخُمؤخ َمَنيخ َلَماَتَُوالخُمؤخ َُوالخُمسخ َ َلَميخ  َوَلَساَئَرُالخُمسخ

ُرُالرهَحيخُم.ُ ُهُإنهُهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخَفُروخ َُفاسخ
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ُطخَبُةُالثهانََيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُّلَِلهَُُاْلخ ُالخَعاَلَميخ َهدُُ.َُربَ  َدهُُُهللاَُُُإَلَُإَلهََُُلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرَيخكََُُلَُوحخ

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

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

ََُُمَعاَشرَُ َلَميخ   هللا،َُرَِحَُكمُُُالخُمسخ

  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

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

ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُِبَُمَُكَُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُآلَُ
َُمَُالَُعَُُالُخِفُ يخد َُمََيخد . ،يخ  َُإنهَكُِحََ
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ُ ُاغخَفرخ َُاللهُهمه َمَنيخ َمَناَت،َُللخُمؤخ ََُُوالخُمؤخ َلَميخ َلَماتََُُواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ َُمن خ َياَء ُاأَلحخ
َُمَُُُّ،َواأَلمخَواتَُ يخع َُقرَيخب  َعَواتََُإنهَكَُسََ ُ.يخُبُالده

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

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

ُ.ترغضانوُزَاَهَرة،ُُسلخطَانَةَُ

ُوَُ َ َلَميخ ُالخُمسخ َُمَن َُوَرَعاَّيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخَلَدُه َفظخ ن خَياَُواحخ ُالدُّ ُِف َلَماَت الخُمسخ
ََتكَُ َ.َُواآلَخَرَة،َُبَرِحخ َُُّيَُأرخَحَمُالرهاَِحَيخ

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

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

 دان. مغيكوتيث دافت كامي كورنياكن دان كبنرن، ضايسبا
 كورنياكن دان كباطلن ، سباضاي ايت كباطلن كامي توجنوقكنله

 تركلريو، كامي جاديكن اغكاو جاغنله. وهيثءمنجا اونتوق كامي
 ككال تروس كامي جاديكنله. كبنرن دري مثيمفغ كامي مثببكن
  .اتس كبنرن استقامة

 

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

 

ن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلَخَرَةَُحَسَنًةَُوَقَناَُعَذاَبُالنهاَر.  ُرَب هَناُآتََناُِفُالدُّ
 ُ.مَُلُهسَُوَُُهَُبَُحُخصَُوَُُهََُلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمُهُمََُُُنَُدَُيَُ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلُهصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلَميخ ُدُهلَلَُربَ  َمخ ُ.َواْلخ
ُ

ُهللَا!َعَباَدُ
ُهَُعَلىُنََعَمَهَُيَزدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعَظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللَاَُأكخ  َوَلذَكخ

اَُإَلَُصلَتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ


