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PERINGATAN: 
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Hal Ehwal Agama Terengganu adalah DILARANG. 
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QURAN dan helaian muka surat yang diterima. Pastikan teks dibaca 

terlebih dahulu sebelum menyampaikan khutbah. 
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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

د َمخ ُ،ُُهُرُُفُ غُخت َُسُخَنُوَُُهُُنُُي ُخعُ تَُسُخَنُوَُُهُُدُُمََُنُخ،ُُهللَاْلخ
ُُشُرور ُأَُ هلل ُم نخ َُأعخَمال َنا،َونَ ُعوُذُِب  َُسي  َئات  َناَُوم نخ  ن خُفس 

ُ لََُّلُه،َُوَمنخ د ه ُهللاَُُفََلُُمض  ُيَ هخ ُ،هَُُلُُيَُادُ هَََُُلُفَُُلُخلُ ضُخيَُُمنخ
َُلُوَُ َهُدَُأنخ َدُهَُلُُإ َلَهُإ لََُُّأشخ  َشر يخَكَُلُه،ُُهللاَُُوحخ

َهُدَُأنََُّسي  َدََنَُونَب ي ََّناُُُمَمَّدُ  لُُه.َُوَأشخ  اَُعبخُدُهَُوَرُسوخ
بُ  ََُوَعلىُآل ه َُوَصحخ ُالَنخب َياء َُوالخُمرخَسل ْيخ َُعَلىَُسي  د ََنُُُمَمٍَّدَُخاَتَ  َُوَسل  مخَُوَِبر كخ َ.ُاَللَُّهمََُّصل   َع ْيخ  ه َُأْجخ

َباَدُهللا ُات َُّقواُهللَا،ُ نََُأمَّاُبَ عخُد،ُفَ َياُع  ُتُ رخََحُوخ َيُب تَ قخَوىُهللا َُوطَاَعت ه َُلَعلَُّكمخ يخُكمخَُوإ َّيَّ  .ُأوخص 
 

  اهلل، درمحيت غي مجعة غسيد
 كيت ماريله سكالني، مجاعه غسيد روثم دان سنديري ديري دف سانفبر بيخط
 وهغضسو-وهغضبرسو نغد وتعاىل هسبحان اهلل دفك نءاكتقو كتكنغمني سام-سام

 مودهن-موده. ثنغالر االضس وهيءمنجا دان ثرينتهف االضس ملقساناكن
 غي خطبة يكنفامثم اكن بيخط. داخرية دان ددنيا دبركيت اين نفكهيدو

 :برتاجوق

    (fatamorgana)“انضتامورفا دنيا                        ”
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  سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
 :14ايات  عمران آلة وتعاىل دامل سور هاهلل سبحانفرمان 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ۈڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ    

 دفك نءاكسوك: مأنسي دفك ﴾اينده دجاديكن دان﴿ دهياسكن :برمقصود غي
 غي بندا هرتا; ينقف-انق دان وانفرمف -وانفرمفيت ء، يافسون يينغداي غي بندا-بندا
 يضال برتندا غي نءاليهارف اكود; قريف دان امس دري تيمبون،-برتيمبون قثبا

 نغكسن اياله ايت ڽمسوا. تامنن كبون-كبون سرتا ترنق غبينات-غبينات دان; ترالتيه
 ثباءيق-يقءسبا غي كمبالي تفمت اد اهلل سيسي دف ،﴾تلهغاي﴿ دان. دنيا د فهيدو

  .“﴾ضشر يتءيا﴿

-نغكسن يءوكاثم اونتوق مأنسي فطره بهاوا اتاكنثم ثتفسريدامل  ريثكامام ابن 
 اهلل نامون،. كنقترن غبينات دان نءاكندر بندا، هرتا ينق،ف-انق يتءيا ،نغكسن

 مسنتارا صفةبر لهثها اين دنيا د نفكهيدو بهاوا اتنغريف ممربي ضجو وتعاىل هسبحان
 ايت كمبالي تفمت باءيق-يقءسبا دان كلق ثدفكن كدكمباليمسوا اكن  كيت دان
  .ثاضروش اياله
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  اهلل، درمحيت غي مجاعه غسيد
 رتامف نغولوض. نغولوض دوا دفك يضتربها اين دنيا دفك ينتاخ غمأنسي ي

 مريك ربواتنف دان هاتي ،كرينيف. ثاوتاما متالمت ايضسبا اين دنيا منجاديكن
 تاكنفيخد مريك توجوان بهاوا افلو مريك غضدنياوي سهي نغكسن دفك وفترتوم

 تيدق مريك. وتعاىل هسبحان اهلل دفك ديري عبديكنغم اونتوق اياله اين دنيا د
      بنب منجادي اكن اين مسوا دان ثممبلنجاكن امياناضبا دان ،ثسومرب دوليكنفمم
 : اهلل رسول سبدا. كلق اخرية د

ُ َأَلَُعنخ ُُيسخ َمُالخق َياَمة َُحَّتَّ َناُهَُوَعنُع لخم ه ُف يَمُلُتَ ُزوُلَُقَدَماَُعبخٍدُيَ وخ ر ه ُف يَماَُأف خ ُعمخ
م ه ُف يَمَُأبخََلُ سخ َتَسَبُهَُوف يَمَُأن خَفَقُهَُوَعنُج   هُُفَ َعَلَُوَعنَُمال ه ُم نَُأيخَنُاكخ

 هاري دف همبا غسأور كاكي كدوا ((bergeserبرضيسري اكن تيدق”:ثمقصود
 ،ثعلمو غتنت هابيسكن، دي فا اونتوق ،ثعمور غتنت ثادت دي غضسهي قيامة

 ك دان ثتكنفمندا دي مان دري ،ثهرتا غتنت دان الكوكن دي تله غي فا يتءيا
  .“وناكنضد تله غي ثبادن وتاغضا بركاءينت سرتا ثبلنجاكن دي مان

  ﴾الرتمذي امام رواية حديث﴿                                                      
 مسوا مريك، يضبا. اخرية مجبنت ايضاديكن دنيا سبامنج اياله والف كدوا نغولوض

 هسبحان اهلل نءضايكر يفااخمن دان اخرية منوجو ﴾جالن﴿ يلةسو ايضسبا دنيا نغكسن

 :56 ايات ،تايالذار ةسور دامل اهلل فرمان حياتيغم دان ممهمي اينله مريك. وتعاىل
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 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

 مريك اونتوق مالءينكن مأنسي دان جني تاكنفيخنم تيدق اكو دان: برمقصود غي
  .كو مبهثم

 

  اهلل، درمحيت غي مجاعه غسيد
 افتن ثجرغم راكوس مأنسي برلبيهن، اراخس دنيا ينتاكنخ كران ،ثسديه كهغال
 قثبا تراللو اين، خريامت. وانفنيف مالكوكن ترماسوقله حرام حالل، هرياوكنغم

 رتيفس سوسيال ميديا د ثتراومتا (talian)نيتال دامل وانفنيف جنايه غتنت بريتا
Facebook Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram, WeChat دان 

 تله اي دان(talian) تالني دامل وانفنيف ساغم منجادي تله غي راماي تراللو. ثايضسبا
 مينتل مسئله رتيفس نغيفمس مسئله ببكنثم ضجو ماهلن يانضكرو قثبا مليبتكن

)mental(تالني دامل جنايه جنيس فابرب تفتردا .نءراساف تكنن دان)talian( يتءيا:  
  .وجود تيدق البورنف وانفنيف رتام،ف

  .وجود تيدق ينجامنف وانفنيف كدوا،
 Parcel Scam. دان  Love Scam ،ضكتي

  Macau Scam ،تفمأك

  (e-Belian). تالني دامل مبلنيف وانفنيف كليم،
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 جنايه سياسنت جابنت يهقف اوليه دكلواركن غي(statistik) ستاتيستيك يكوتغم

 دري يتءيا تاهون ضتي وهفتيم يضيت امان، بابوك )komersil( كومرسيل
 دبوك تله سياسنت كرتس ريبو 48 قثسبا ،2021 اوكتوبر غضهي 2019 جانواري
  .1.43billion RM ملبيهي يانضكرو جومله مليبتكن

 :برايكوت اميانضجومله كيس ترسبوت سبا

  كيس، ريبو 17 قثسبا تالني اتس مبلنيف وانفنيف  1.
  ريبو كيس، 14 وجود تيدق ينجامنف . 2

 .3 Macau Scam 7 ،ريبو كيس  
4 . Love Scam / Parcel Scam 4 كيس، ريبو  

  كيس، ريبو 3 وجود تق البورنف 5.
 . ريبو كيس 3ين ءال-ينءالدان .6 

 

 مليبتكن بهكن سهاج، عوام غاور دفكسموا كيس د اتس بوكن تركسن ك
. ساراف اراف ضجو دان (profesional) نالفسسيوروف نداي،ف رديقخ نغولوض

  .ترسبوت وانفنيف ساغم منجادي تيدق كيت ايفداله سوافبروس جوسرتو

  اهلل، درمحيت غي مجاعه غسيد
. هاتي-برهاتي سنتياس رضا ثاومت دفك اتنغريفسالم سنديري تله ممربي إاجرن 
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ة هرير بوأ دري دروايتكن غي حديث ماللوءي اتنغريف ممربي ضجو اهلل رسول
 :اهلل عنه ضير 

ُنُيُ لخدَُغُلُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ م  ُاملُؤخ ٍرُم نخ ٍدُُجحخ ُ َمرَّتََُواح   .ْيخ
           ساتو دفدر كالي دوا قثسبا تغدس براميان، غي غسأور ثاتوتفس تيدق”:ثمقصود

  .“﴾سام غي﴿ غلوب
  ﴾مسلم دان البخاري امام رواية حديث﴿                                          

 

 ممبنتو اتاو يينضسب جنايه مالكوكن ترليبت كيت نلهغجا سان،فبر نيغاي بيخط
 جاديله. )akaun(نوءااك كلداي منجادي رتيفس اين )talian(تالني دامل جنايه
 دمي(siber) رَبْيَس جنايه ممبنرتس بركواس يهقف ممبنتو جوابغوغضبرت غي رعيت

 .برسام كسالمنت
 

 :يتفاينتي فبربا دفك خطبة مروموسكن نيغاي بيخطهاري اين،  خطبة يري خاغم
 سرتا (fatamorgana)انضتامورفا نوهف غي دنيا سوناف نغد ادالهفبروس :رتامف

 وانفنيف ملبه ك كيت هرييتغم اين دنيا نغكسن نلهغجا. مأنسي كاكنيمل غسري
   .نءاساكبين دان

 اونتوق يلةسو يفتتا نفكهيدو اوتام متالمت بوكنله اين دنيا ثوهغضسسو كدوا:
  .وتعاىل هسبحان اهلل نءيضاكر يفااخمن كيت

 دري كيت لقكنيغم يضبا بيجق غي مشاركت منجادي رلوف كيت: ضكتي
 . (siber)رَبْيَس جنايه دفك ساغم منجادي

ُ
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ُ َّللَّ ُم َنُالشَّيخطَان  يمُ َأُعوُذُِب   الرَّج 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  ڌ

 گ ڳ ڳ

 دنيا نفكهيدو بركهندقكن مات-مسات ثاوسها نءاكاد غي افسسيا”:ثمقصود
 مك   ،﴾ثبطل صح غسام اوليه القرءان تنت سيكنقدس تيدق نغد﴿ ثرهياسنف دان

 كنغدكور تيدق مريك دان دنيا، د مريك اوسها حاصيل ورناكنفمس اكن كامي
 كلق اخرية هاري دف ثيضبا اد تيدق غي غاور-غاور مريكله. ثدف ونفسديكيت
   الكوكن مريك غي فا ورلهضوض ايت هاري دف دان نراك، عذاب دفدر سالين

 .“كناكرج تله مريك غي فا بطلله دان دنيا،د

ُ﴾16-15 ايات هود ةسور﴿                                                        
ُُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ. ُالخَعظ يخم  ُالخُقرخآن  َُوَلُكمخُِف   َِبَرَكُهللاُُِل 
. َك يخم  ر ُاْلخ َُوالذ  كخ َاُف يخه ُم َنُاآلََّيت  ُكمخُِب  َُوا َّي    َونَ َفَعِن 

يخُعُالخَعل يخُم. نخُكمخُت َلَوَتُهُا نَُّهُُهَوُالسَّم  َُوم   َوتَ َقبََّلُهللاُم ِن  
ُ ل َمات  ََُوالخُمسخ ل م ْيخ خَُوَلُكمخَُول َسائ ر ُالخُمسخ تَ غخف ُرُهللَاُالخَعظ يخَمُِل  َُهذاَُوَأسخ ِل  ُلُقَ وخ أقُ وخ

يخُم. ُرُالرَّح  ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخف ُروخ َُفاسخ َنات  م  ََُوالخُمؤخ م ن ْيخ  َوالخُمؤخ
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ُطخَبُةُالثَّان َيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ ُالُخَُّلل َُّ ُاْلخ ََُرب   َهدُُ.َُعاَلم ْيخ َدهُُُهللاُُُإ لُإ َلهَُُلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشر يخكَُُلَُوحخ

َهدُُ اَُسي  َدَنََُُأنََُُّوَأشخ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمَّد  َُُوَسل  مُخَُصل ُ ُاللَُّهمَُّ.َُوَرُسوخ ُُُمَمٍَّد،َُسي  د َنََُُعَلىَوَِبر كخ
َ.َُوَأصخَحاب هُ ُآل هُ َُوَعَلى َُأْجخَع ْيخ

َن.ُاَّللََُُّات َُّقوا!ُهللاُع َبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمَّا َُفاَزُالخُمت َُّقوخ ُفَ َقدخ
 

رَُ ََُُمَعاش  ل م ْيخ َُكمُُُالخُمسخ   هللا،َُرَح 

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

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 ڇ
ُ َُصل   ُسَُلَُعَُاللَُّهمَّ ُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمََُُنَُدُ ي ُ سَُُآلُ ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُ ي ُ ى َُنَُدُ ي ُ سَُُلىَُعَُُتَُيخُلَّا

ُمَُيُخاهُ رَُب ُخُإُ َنَُدُ ي ُ سَُُآلُ ُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُ رَُب ُخإُ  َُنَُدُ ي ُ سَُُآلُ ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُ ي ُ سَُُلىَُعَُُكُخرُ ِبَُوَُ،
ُُمَُيُخاهُ رَُب ُخُإُ َنَُدُ ي ُ سَُُآلُ ُلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُ رَُب ُخُإُ َنَُدُ ي ُ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُِبَُمَُكَُ،دٍُمَُُّمَُُ َُمُ الَُعَُُالُخِف  إ نََّكُ ،ْيخ

يخٌدَُمَ يخٌد.  َُحَ 
 

َُ م ن ْيخ ُل لخُمؤخ ُاغخف رخ ،ُاللَُّهمَّ َنات  م  ََُُوالخُمؤخ ل م ْيخ ل َماتُ َُواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ ن خ ُم  َياء  ُاأَلحخ
يخٌعَُقر يخٌبَُمُُ إ نََّكُُ،َواأَلمخَواتُ  ُ.يخُبُالدََّعَواتُ َسَ 
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ُكَُب ُُوذُُعُُُن ََُنَُّإ ُُمَُّهُُاللَُّ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُ صُخلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوََُُلءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُ،َنَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُُفُ اشُخُمَُّهُُاللَّ.ُامُ قَُسُخاألَُُئُ ي ُ سَُم نُوَُُامُ ذَُالخُُوَُُونُ نُُالخُُوَُُصُ البََُُنَُمُ 
ُ.اَنُب ُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفُ َنُب ُُفُخطُُالُخوَُ

ُ

ُ هلل  ُِب  ُالخَواث َق َُموخلََن َفظخ ُاحخ َزانَُُلخطَانَُالسُُاللَُّهمَّ ي خ ُالخَعاب د يخنَُُم  ُا ُُ،زَيخَن م  ُالخَمرخُحوخ بخَن
ُالرََّحخََةَُعَليخه َُوَعَلىَُُُمخُمودُ ُلخطَانُ سُُال هلل َُشاه،َُوأَنخز ل  ُِب  َتف يخ نُ وخرُزَاه َرة،ُُلخطَانَةُ سُُالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُُسلخطَانَةُ 

َرة ،ُ َُواآلخ  ُالُدن خَيا ُِف  ل َمات  َُوالخُمسخ َ ل م ْيخ ُالخُمسخ ُم َن َُوَرَعاََّيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخلَدُه َفظخ َواحخ
َت كَُ َ.ََّيَُأرخَحمَُُب َرَحخ ُُُالرَّاَح  ْيخ

ُ

د ُ َُّالخَعهخ َُوِل  َفظخ َاع يخلَُُُُمَمَّدَُُتغكواللَُّهمَُّاحخ هللُ ا ُُإ َسخ ُِب  َزانَُُلخطَانُ سُُالُبخَنُالخَواث ق  ي خ ُم 
ُ.زَيخَنُالخَعاب د يخنَُ

 

سالم دمان جوا مريك برادا. ساتوكنله إيا اهلل سالمتكن كامي دان سلوروه امة 
 منتفكنله. كوكوه دان ايرت يغ ايكنت غنسالم دإامة  فرفادوان دان نءافرساودار

 واجلماعه، السنه اهل منوروت كامي فضاغن تضوهكنله دان كامي اميان
  .مثلويغ يغ عقيدة فضاغن دان عمالن دري كامي فليهاراكنله
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 كامي وهيلهءجا دبركيت، الضي حالل يغ رزقي كامي فديا اهلل! كورنياكنله ك
خيانت  سواتو فربواتن اداله اين كران كواس ضونا ساله دان رسواه فربواتن درفد
 .ندبريك غمانه يا كفد

 

 

دان  ءباسالم دري كسوسهن، وإكامي دان سلوروه امة  فليهارالهيا اهلل، بنتو دان 
 ..رحيم يا.. رمحن يا.. اهلل يا اين بوميمو دري 19 ؤيدوك ءباه وثفكنلان. لخبن ءبال

 

 

ُ

ُ َرة َُحَسَنة َُوق َناَُعَذاَبُالنَّار .رَب ََّناُآت َناُِف  ُاآلخ   ُالُدن خَياَُحَسَنة َُوِف 
 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُ بُ حُخصَُوَُُهُ ل ُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُّمََُُُنَُدُ ي ُ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَّصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلم ْيخ ُدُهلل َُرب   َمخ ُ.َواْلخ

ُع َباَدُهللا !

ُهَُعَلىُن َعم ه َُيز دخُكمخ،ُاذخُكُروخاُهللَاُالخَعظ يخَمَُيذخُكرخُكمخ،ُ ُكُروخ  َواشخ

نَُ ُعوخ ن َ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللا َُأكخ  .َوَلذ كخ

اُإ َلَُصَلت ُكمُخ ُموخ  .يَ رخََحخُكُمُهللاُ،قُ وخ

 


