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مجعة   هخطب  
 

 

 

سريي  39/2020  

 هـ14 42ربيع األول  27

 برساماءن

 م2020ؤميربنو  13
  

 هاولي         دكلواركن 

حوال   اضام ترغضانواجابنت حال    
 

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 mukasurat yang diterima.  

Pastikan teks dibaca terlebih dahulu sebelum 
menyampaikan khutbah. 

 

 

PKPB: شرضض ممباوا براميان ضكلوار  
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ُطخَبةُ  َل  اْلخ ُوخ  اْلخ
 

ُكُنوا ل ه  ُكمخ َأزخَواًجانخ أَن خُفسه م ه  َق َلُكمَومهنخ آََيتههه َأنخ َخلَ : الخقاَئهله  لله  مدُ الَ  َتسخ
َنُكمخ م   َها َوَجَعَل بَ ي خ  .ٍم يَ تَ َفك ُرونَ َقوخ َك آلََيٍت ل ه ِفه َذله  ن  إه ًة َود ًة َوَرحخَ إهَلي خ

َهُد َأنخ وَ  َدهُ  ل  َأشخ َهُد أَ رهيخَك لَ  شَ  لَ اهلَ َه إهل  هللُا َوحخ ُُمَم ًدا  ن  َسيه َدنَ ُه، َوَأشخ
لُهُ  َلى آلههه َوَأصخَحابههه  ُُمَم ٍد َوعَ َسيه دهنَ  َلى عَ اَلل ُهم  َصله  َوَسله مخ  .َعبخُدُه َوَرُسوخ

يخ  مه الده  َساٍن إهَل يَ وخ  .نه َوَمنخ تَبهَعُهمخ ِبههحخ
 ،بعد أما

يخُكمخ  ،فَ َيا عهَباَد هللاه، ات  ُقوا هللاَ  َن. فَ َقدخ  ،َوى هللاه َي بهتَ قخ َي  إه وَ ُأوصه  فَاَز الخُمت  ُقوخ
 

  سكالني، درمحيت غي مجعة غسيد 

 ماس-سام ماريله كالني،س مجعة غسيد دان ساي ديري روثساي م
 نغد عاىلوت هنبحاس هللا دفك كيت نءاكتقو كتكنغرتيفيت ممك
 مودهن-دهمو. ثنغرال كنلغضمني دان ثسوروهن االضس كناجرغم

 اد سام عاىلوت هانسبح اهلل نءاريضك دان كربكنت تفمندا سنتياس كيت
 اكن اين يهار دف ميمرب خرية.اد نفكهيدو ونف ماهو ددنيا نفكهيدو

 :وقبرتاج غيخطبة  اراكنخممبي

:PKPBضشر ك ممباوا براميان ضكلوار  
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        سكالني، درمحيت غي مجعة غسيد

 دان اوسها واتوس اكنفمرو اي. هعباد اداله سالمإ منوروت ركهويننف
 ركهويننف. اين ددنيا اهلل ة  يف  ل  خ   يينراسض مالهريكن اونتوق نغكسينمبو

ن موجودك الهم ن،فهيدوك املد كربكنت مالهريكن بوليه سهاج بوكن
 .رااضن دان مشاركت دفسواسان هرموني ك

 سبواه ايضباس غضت ومهر منجاديكن رضا ثاومت اجرغم مسالإ
 بوات ياضاهب دان هرموني صيحت، سالمت، امان، غي اينستيتوسي

 غسدا غي KPBP وسيممد ابراد غلواف مبيلغم. ضكلوار اهلي سلوروه
 راننف دفك دليهت ورلف ايضهاب غي ضكلوار نءامبينف دامل ، اين غسوغبرل
 يكومغمر مه،رو يسيا فتياينكن اوليه سءدما غي جوابغوغضت دان
 رلوف ثسردا اين، ياضبها ضاركلو نءامبينفدامل  .انق-انق دان فبا ايبو

 يريد دفك يقءبا غي كسن ممربي اي رضا شرع كهندق نغد سالري
  .ضكلوار دان
  -:يتءاي نيرهاتف مبيلدأ رلوف ركاراف فبربا ايت، غيفدمس

 ىلوتعا هبحانس هللا دفك فمنت دان كوكوه غي عقيدة ملتقكن :رتامف
  .ياضابه ضكلوار نءامبينف املد اوتام اساس ايضسبا

 يممهم دامل سالمإ ليهاو جردأ غي ندوانف اريسض: مماتوهي كدوا
 .يكولفد غي أمانه دان جوابغوغضت
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 دان سرتييا ي،وامس ايضاسب جوابغوغضت مميكول برسديا: ضكتي
 .انق-انق

 .يقءتربا غي دنالن توه داتونخ ايضسبا ديري منجاديكن: تفكام

 واسانس دامل رحيمال لةص اند غيسا كاسيه راس وكفو: سنتياس ممكليم
 .رياخ
 

  سكالني، درمحيت غي مجعة غسيد
 نرهكضانوغم وتعاىل هانسبح اهلل ابهاو كناتاثم ه اهللرمح ريث  ك   ُنْبام ِاَمإِلا

 انق-انق ماند ن،رامياب غي ثاهمب اونتوق بسر تغسا غي نعمت ساتو
 هحانسب اهلل ليهاو والمس نكنوفدهيم اكن مريك ضو اهلي كلواراتا

 كنافمرو اين وننفرهيمف. ضشر ددامل مريك فبا ايبو برسام وتعاىل
 ولفمبركو رنهف غي ريكم ستأك وتعاىل هسبحان اهلل نعمت نءاورنفمفث

 ميانن،أك نغد كندأساس غي ضكلوار سبواه ايضسبا اين ددنيا
تعاىل و هاهلل سبحان .نعمال يضس دري بربيذا مريك ونفمسكي

 :21ر ايات ونجلسكن ددامل سوره الطُّم

   

  
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ
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 ثوننكتور ذرية وليها روتدتو غي براميان غي غاو-غاور دان: ثمقصود
 ثكتورونن تذوري (كنونفهيم) كنغهوبو كامي براميان، كادأن نغد

 يغوراغم تيدق (ايت نغد) كامي دان (ضشر ددامل) مريك نغد ايت
 غورسأ فتيا-فتيا ،مريك عمل-عمل هالف دري ونف سديكيت

 .ثدكرجكن غي عمل نغد تريكت نسيءام

 كنفوهيدغم جايبر نا،بي مسوا كيت غي ضكلوار مودهن-موده
 دفك نتكربك هكنفمليم سرتا هرموني دان يقءبا غي رسكيرتنف

 .اراضن دان مشاركت

 :يالها اين هاري دف خطبة ولنفكسيم انتارا 

 غي وتنتونت اكنفمرو(مايدا دان هرموني) سكينه ضكلوار ممبينا: رتامف
 اونتوق يتك دفك جنبكوا ديمنجا ايت، اوليه. سالمإ ددامل بسر

 .بنرس المسإ وانخا يكوتغم تله كيت ضكلوار ممستيكن

 متالمت اند انوجوت هميمم واجب مسلم يدوؤايندي فستيا :كدوا
 يا ماله نفدوكهي فكغلف قدرس بوكن ركهويننف. ركهويننف سسبواه

 .ضكشر اونتوق جامينن ايضسبا

 



6 

 

 غنتيفتر )elemen(نيليما دالها غساي كاسيه دان تقوى نيالي :ضكتي
 ضكلوار ضلهاض ايخنس ،تياد اي ثسكريا. ضبركلوار نفكهيدو دامل

 .نءايضكبها نعمت يفاغخم اونتوق
 

لله  يم مهنَ  َأُعوُذ ِبه  الش يخطَانه الر جه

ۉ ۉ ې ې ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

 ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

 

خ  تَ غخفهُر هللاَ ِله خ َهَذا َوَأسخ ِله ُل قَ وخ َ مهنخ ُكل ه آف ةه الخُمسخ مخ َولهكَ َلكُ وَ  َأقُ وخ لهمهْيخ
ُه إهن ُه ُهَو الخَغُفوخ  تَ غخفهُروخ يخُم.الر   رُ َذنخٍب، فَاسخ  حه
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ُطخَبُة الث انهَيةُ اَ   ْلخ
ُد لِله ه  َهُد َأنخ ل  وَ َم.  َعَليهه َوَسل  ل ى هللاُ صَ ٍد م  ال ذهي َجَعَلَنا مهن أُم ةه ُمَُ  الَمخ  َأشخ

َهُد َأن  َسي هَدَن  ،هللاُ  َه إهل  إهلَ  لُهُ ا َعبخدُ م دً ُمَُ َوَأشخ ى د  أَ وَ  ةَ الَ سَ الر ه  غَ ل  ب َ ، ُه َوَرُسوخ
  .ةَ م  لغُ ا هه به  هللاُ  فَ شَ كَ وَ  ،ةَ م  اْلُ  حَ صَ نَ وَ  ةَ انَ مَ اْلَ 
ى آلههه َوَأصخَحابههه ُُمَم ٍد َوَعلَ  نَبهي هَناوَ  نَ َسي هده  ىُهم  َصل ه َوَسل همخ َوَِبرهكخ َعلَ الل  
َساٍن إه وَ  مه الد هيخ َل َمنخ تَبهَعُهمخ ِبههحخ  .نه  يَ وخ

ييخُكمخ وَ وخصه أُ ، ا هللات  ُقوخ بَ عخُد، فَ َيا عهَباَد هللاه، ا َأم ا هللاه، فَ َقدخ فَاَز  بهتَ قخَوى نَفسه
َن.  الخُمت  ُقوخ

 َ َوانه َُكُم هللا، إهخخ َ َرحه لهمهْيخ  الخُمسخ

 ضلوارك ولنب مسبوتن دان دعمومكن سهاج بهارو يغ PKPB نافمس
 مجاعه اراف ورثم نيغاي مجعة ربميم اللو، غينوؤميرب  7 دف نءاسغكب
  -:برايكوت اميانضسبا
 يغضيت غي سيالسو نغسوكو دان نءاضككلوار نغهوبو وقفوف •
 PKPB وهفتيم ملدا ااومتتر رتاسجه ككال تروس ضكلوار ممبنتو يضبا

  .اين
 

 ممبنتو قونتوا يهقف ايضلباف نءارتفث دان كوميتمن كتكنغتي •
 يفهادغم املد ججستر همود ندا ريغضيفتر غي ضكلوار اينستيتوسي

 .مساس ابرنخ
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-نيالي منامن اند رميتحغم حرمت كرجاسام، تغمسارقكن مسا •
 نكنالجد غي ييتؤاكتي-تيؤكتييا ماللوءي ضكلوار اهلي مورني اليني
 .بركواس يهقف اوليه كنفدتت تله غيSOP  يكوتغم نغد

  
 ،اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

   رسول هللا كفد المس دان واتلص اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 :تألحزاب، ااياسورة  دامل اهلل فرمانان سباضامي

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇڇ ڇ 

 لىَ عَ  تَ يخ ل  صَ ا مَ كَ ،  دم  ُمَُ  نَ ده يه  سَ  له آ ىَ لعَ وَ  ،دٍ م   ُمَُ نَ ده يه  ى سَ لَ عَ الل ُهم  َصله  
 ،دٍ م   ُمَُ نَ ده يه  سَ  لىَ عَ  كخ ره ِبَ وَ ، ميخ اهه رَ ب خ  إه نَ ده يه  سَ  آله  لىَ عَ وَ  ،ميخ اهه رَ ب خ  إه نَ ده يه  سَ 
 آله  لىَ عَ وَ ، ميخ اهه رَ ب خ إه  نَ ده يه  سَ  لىَ عَ  تَ كخ َر ا ِبَ مَ كَ ،دم   ُمَُ نَ ده يه  سَ  آله  لىَ عَ وَ 
َ مه الَ عَ  الخ ِفه  مَ يخ اهه رَ ب خ  إه نَ ده يه  سَ    يخٌد.يخٌد مَه حَه  كَ ، إهن  ْيخ

 
َ له  الل ُهم  اغخفهرخ  نهْيخ مه نَ  لخُمؤخ مه ،َوالخُمؤخ لهمه  اته َ َواملُسخ له وَ  ْيخ َياءه الخُمسخ ُهمخ َماته اَْلحخ ن خ   مه

يخٌع َقرهيخٌب مُهيخُب  َْلمخَوات،َوا  ات.َعوَ لد  اإهن َك َسَه
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 ن  إه  م  هُ الل   .كَ يخُ غَ  هُ فُ ره صخ  يَ َل  امَ  اءَ شَ حخ فَ الخ وَ  ءَ ِبَ وَ الخ وَ  ءَ َل بَ ا الخ ن  عَ  عخ فَ ادخ  م  هُ الل  
 فه اشخ  م  هُ الل   ،امه قَ سخ اْلَ  ئه ي ه سَ  نخ َومه  امه ذَ الخُ وَ  ونه نُ الخُ وَ  صه البََ  نَ مه  كَ به  وذُ عُ ن َ 
  .انَ به  لَ زَ ا ن َ يمَ ا فه نَ به  فخ طُ الخ  وَ نَ تَ وخ مَ  مخ حَ ارخ وَ  انَ ضَ رخ مَ 

َفظخ َموخَل  لله الل ُهم  احخ زَ لخطَ لس  اَن الخَواثهَق ِبه ي خ بخَن اه  ،ابهدهيخنان زَيخَن الخعَ ان مه
مه  َتفهيخ  لخطَان َُمخُموده س  الالخَمرخُحوخ َة َعَليخهه َوَعَلى له الر حخَ أَنخزه َشاهه، وَ  لله ِبه  الخُمكخ

َفظخ أَ  .ترغضانولخطَانَة نُ وخر زَاههَرة، ُسلخطَانَة س  ال َلُه َوَرَعاََيُه َدُه َوَأهخ َل وخ َواحخ
ن خ  لهَماته ِفه الد  َ َوالخُمسخ لهمهْيخ َرةه،َوا َيامهَن الخُمسخ َتهكَ  آلخه َأرخَحَم  َيَ  بهَرحخ

.َ   الر احههْيخ
َفظخ  ده الل ُهم  احخ لخطَان س  اَللله َن الخَواثهقه ِبه بخ عهيخل اه اإهَسخَ  ُُمَم د تغكوَوِله  الخَعهخ

َزان زَيخَن الخَعابهدهيخن. ي خ   مه
ن خَيا َحَسَنًة َوِفه اآل رَ رَب  َنا آتهَنا ِفه الد    لن اره.قهَنا َعَذاَب اَسَنًة وَ حَ ةه خه

ُد  .مخ ل  سَ وَ  هه به حخ صَ وَ  هه له آ ىلَ عَ وَ  دٍ م  ُمَُ  نَ ده يه  سَ  ىلَ عَ  هللاُ  ىل  صَ وَ  َمخ  َربه  لله َوالخ
 َ  .الخَعاَلمهْيخ

 عهَباَد هللاه!
هُ ُكرُ اُذخُكُروخا هللَا الخَعظهيخَم َيذخُكرخُكمخ، َواشخ  ُه مهنخ  مخ،َعمههه َيزهدخكُ  َعَلى نه وخ َواسأَُلوخ

َبُ، وَ  ،َفضخلههه يُ عخطهُكمخ  ُر هللاه َأكخ َن.ا عخَلُم مَ ي َ  هللاُ َوَلذهكخ نَ ُعوخ  َتصخ
ا إهَل َصَلتهُكمخ يَ رخَحخُكُم هللا ُموخ  .قُ وخ


