
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مجعةه   خطب

      36/2022: سريي                                

 
 
 

   

 
  

 هـ 1444 صفر12 

 برساماءن

 م  2022   سيفتيمرب  9 

 
 

 

 هاولي     دكلواركن

 ترغضانو  اضام  احوال  حال  جابنت

 

 فرفادوان  دان  كجريانن  غتمسا

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

ُدُهلِلُالَِّذيَُأَمَرََنُ َمخ َاِر،ُانَُسَُحُخالخَُِاْلخ  ِِبْلخ
َهُدَُأنََُّسيِ َدََنُُُمَمًَّداَُعبخُدُهَُوَرُسولُهُُُ َدُهََُّلَُشرِيَكَُلُه.َُوَأشخ ُهللاَُُوحخ ُِإَلَهُِإَّلَّ َُّلَّ َهُدَُأنخ  .َُأشخ

َُعَلىُّٰ ِبِهَُأْجخَِعنَيَُُسيِ ِدََنُُُمَمٍَّدَُوَعَلىُُّٰاَلل ُّٰهمََُّصلِ َُوَسلِ مخَُوَِبِركخ ُآِلِهَُوَصحخ

ُتَِبَعُهمُِبِِحُخ يِن.َوَمنخ  َساٍنُِإَلَُيوِمُالدِ 
َُونَ فخِسيُبَِتقَوىُهللاُ،َأمَّاُبَ عخُد،ُفَ َياُِعَباَدُهللا!ُِإت َُّقواخُهللاَُ  ُأوخِصيُكمخ

َُفاَزُالخُمت َُّقوَن.  فَ َقدخ
  دكاسيهي سكالني، يغ مجعة غسيد

 وتعاىل هسبحان اهلل دفك نءاكتقو كتكنغسام مني-هندقله كيت سام
 وهيءمنجا دان ثرينتهف االضس ملقساناكن وهغضسو-وهغضبرسو نغد
 اياله اهلل دسيسي مليا غاليف غي غاور ثوهغضسسو ،ثنغالر االضس

  .برتقوى غاليف غاور
 خطبةياتي حغم ايفسو كيت اجقغم نيغاي اين، هاري دفميمرب مجعة 

  :برتاجوق غي
  ادوانفرف دان كجريانن تغمسا                     
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   ن،ْيِمِلْسُماْل نُُاإخُو
 نفنتكم مان وهءسجا دفك غنتوضبر اداله اراضكمعمورن سسبواه ن

  .ثمشاركت يسنفال فستيا نغهوبو وتوهنأك دان
 نغكال د رتا نغهوبو منجالينكن غثنتيف فسالم منكنكن بتاإ

 مشاركت سسام دفك ترحد ثها تيدق ترسبوت سوروهن. ثمشاركت
 ورنا كتورونن، سا،غب ام،ضا باتسن سيفمل ماهلن سهاج، سالمإ

 دامل وتعاىل هسبحان اهلل فرمان اميانضسبا ،ثايضسبا دان بهاس كوليت،
 : 13 ايات تاجراحل ةسور

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 تاكنفيخمن تله كامي ثوهغضسسو! مأنسي اومت واهاي:ثمقصود
 كامو منجاديكن تله كامي دان وان،فرمف دان لالكي دري كامو
. بركنلن غسالي كامو ايفسوواق،ف سوكو دان ساغب ايضبربا

 تقوى غاليف غي غاور اياله اهلل سيسي د كامو مليا-مسوليا ثوهغضسسو
 .ثتاهوانفغ مندامل مها يضال ي،ءتاهوغم مها اهلل ثوهغضسسو،انتارامود
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  سكالني، دكاسيهي غي مجعة غسيد
 اي ماله ادوان،فرف دان كجريانن نغهوبوبرتكن  منيتيقسالم امت إ

 (konteks)س كونتيك دامل. سالمإ فهيدو اراخ دفدر ساتو ساله اكنفمرو

 مسرا دان باءيق نغهوبو كلكنغم نفبركواجي سالمإ اومت كجريانن،
 نفكهيدو ساتو منجان تفدا اين باءيق نغهوبو. مريك سسام
 نغهوبو منجالينكن ايفمان دان هرموني. تونتوتن سوا غي تفستم

 : ثسبدا اميانضسبا  اهلل رسول اوليه دجلسكن ناجري سسام باءيق
َاِرَُحّتَُّّٰ ِيخُلُيُوِصيخِِنُِِبْلخ  ظَنَ نخُتُِإنَُّهَُسيُ َور ِثُهَُُُماُزَاَلُِجْبخ

 باءيق بربوات ايفسو كو دفك تكنيصموا سنتياس جربيل: ثمقصود
 منجادي بوليه ايت ناجري مراساكن اكو الهغضسهي ناجري دفك

  .ثواريثف
 ﴾سلمم دان ريخاالب رواية حديث﴿                              

 
 كلبيهن دان نقيءكبا ممربي قثبا ثسبنر ادوانفرفعمالن كجريانن دان 

  :ترماسوقله الين انتارا. مشاركت نفكهيدو دفك
  مسنخك كتيك بنتوان: رتامف

 االضس. كيت لغضتي تفمت نغد ريفهم غاليف غي غاداله اور ناجري
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 دان بندا هرتا ،ضكلوار اهلي ديري، اتس ك برالكو غي ركاراف
 نلهاجري. كران ايت، ناجرياوليه  يءدكتاهوترلبيه دهولو  ثايضسبا
 افدتيم كيت ساعت دف نغرتولوف مموهون اونتوق دكت غاليف غاور

  .انخبن دان مصيبة
 ممربيكن برسديا غي ناجري اءيثوفمم مريك يضبا ثغونتوابر كهغال
 امت غي اينله رتيفس نغرتولوف. سهاج ماس بيال-بيال دف نغرتولوف
 بنتوان وغضمنو مسنتارا مسن،خك افكيت دتيم ماس دف رلوكنفد
 .كيت دفدر وهءجا براد غي ساودارا-سانق اتاو برواجب يهقف-يهقف

  كدوا: منمبهكن كنلن
 ناجري كنلن راماي اءيثوفمم كيت ابيالفا نفكهيدو ثسجهرتا كهغال
 راوليهيفد غي فاءيده دان منفعة قثبا. غبيد ايضبربا دامل بركماهرين غي

 تيدق اراخس ،ثانتارا. اقرب غدان كنلن ي ناجرياماي ر دفدر حاصيل
 .ثايضسبا دان بنتوان نصيحت، اجر، توجنوق تفمندا كيت غسوغل

  سوسيال جاالض دان جنايه غممبندو: ضكتي
 كاوسن جنايه غممبندو وفمم ادو،ف-برساتو دان اكتفس غي ناجري
 ،نقوليخنف وت،ضرا رومه، هفخ ورين،خك مناخن رتيفس تفستم
 رتيفس سوسيال جاالض-جاالض. ثايضدان سبا(samseng) غيمسس
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 غدبندو تفدا يضال قثبا دان غضت رومه انسانضك ،نقبرسكدودو
 ،غضتت روكون ماللوءي اد سام ،(muafakat)تقُ اف ُ وُ مُ  اراخس نغد

 غي ماس دامل. كسدرن نيفكيم-نيفكيم اتاو غوفكام كاولن اونيت
 برواجب يهقف دفك وركنفمال اونتوق راننف مماءينكن تفدا جرين سام،

 .كجريانن دامل وكنضمرا ركاراف-ركاراف ثبرالكو دريثم ابيالفا
  تفستم ندودوقف نقكباجي ضمنجا: تفمأك

 غي ايكنت اءيثوفمم دان بكرجاسام سواسان دامل فهيدو غي ناجري
 قثبا. ينءال سام ساتو انتارا د برت مبيلغم اكن تنتو سوده ،قربا
 نقكباجي ضامنج يضبا دلقسانكن بوليه ييتؤاكتي دان رامضروف

 موتو كتكنغمني اونتوق متبهن كلس رتيفس تفستم مشاركت
 رتيفس رماج رلوانفك ممنوهي اونتوق رامضروف انق،-انق مبالجرنف
.ثايضسبا دان ديري جاتي رامضروف ،(kem motivasi)يؤاستيموم ك

  
  سكالني، دحرميت غي مجعة غسيد

 دان اكنتفرسف دفك ترلتق اداله اين تادي اتاكنثد غن يقيءمسوا كبا
فرمانُ ددامل اتاكنثد غي اميانضسبا جرين سسام فمنت غي سفهمنرف

 :38 ايات ورىشلا ةسور دامل وتعاىل هسبحان اهلل
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نَ ُهمُخ ُبَ ي خ  َوَأمخُرُهمخُُشوَرىّٰ

 سسام برمشوارت اراخس دجالنكن مريك اوروسن دان :ثمقصود
  مريك
 

انفيكنُد تفتيدق دا كجريانن، تغمسا وكفدامل اوسها اونتوق ممو
 واالو. نغرينتا دان نغهال قثبا نغد نفبرهاد اكن كيت بهاوا

 غماسي-غماسي ثسكريا تسيأد تفدا اين ركاراف ون،فامياناضبا
 فهم غسالي انسور، برتولق دادا، فغبرال فسيك حياتيغم دان لكنمعغم

 اريخمن برسديا ت،فنداف توكر-برتوكر كصربن، كتكنغمني ممهمي،
 هبََّحَم دان حكمه نوهف نغد غضغر غي نغهوبو رتكنغم دان نءارسامف تيتيق

 دان عزم كتكنغمني كيت سام-سام ماريله روثم بيطخاوليه ايت، 
 مشاركت دامل ادوانفرف دان كجريانن تغمسا لكنمعغم يضبا تيكد
 .كيت
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 ڃ ڃ ڃ چ چ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

 ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
 سسواتو نغد دي سكوتوكن كامو نلهغجا دان اهلل مسبهله دان:ثمقصود

-انق دان ةرابق قوم دان ،فايبوبا كدوا دفك باءيقله بربوات دان جوا فا
 ناجري دان دكت، غي غضتت ناجري دان ميسكني، غاور دان يتيم، انق
 دان ترلنرت، غي مسافر غاور دان سجاوات، راكن دان وه،ءجا غي غضتت

 غي غاور سوك تيدق اهلل ثوهغضسسو. يقميلي كامو غي همبا ضجو
 .ديري اكنغضممب دان غسومبو

 (36: ايات ءنسالا ةسور )                                             
  َُرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.ِبَُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

َِكيخِم. ِرُاْلخ ُكمخُِبَاُِفيخِهُِمَنُاآلَّيِتَُوالذ ِكخ  َونَ َفَعِِنَُوِاّيِ 
َُوِمنخُكمخُِتالَوَتُهُِانَُّهُُهَوُالسَِّميخُعُالخَعِليخُم.  َوتَ َقبََّلُهللاُِمِنِ 

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

ُرُالرَِّحيخُم.ُ ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخِفُروخ َُفاسخ
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ُطخَبُةُالثَّانَِيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ ُُلِِلَُُِّاْلخ ََُربِ  َهدُُ.ُالخَعاَلِمنيخ َدهُُُهللاُُُِإَّلُِإَلهََُُّلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرِيخكََُُّلَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمًَّداَُسيِ َدَنََُُأنََُُّوَأشخ َُُوَسلِ مُخَُصلُِ ُاللَُّهمَُّ.َُوَرُسوخ َُسيِ ِدَنََُُعَلىَوَِبِركخ
َ.َُوَأصخَحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلىُُُمَمٍَّد، َُأْجخَِعنيخ

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

ََُُمَعاِشرَُ ِلِمنيخ   هللا،َُرِِحَُكمُُُالخُمسخ

ُُرسولُهللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 تسورةُاألحزاب،ُااي اهلل دامل فرمانسباضاميان 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ڇ ڇ

ُ َُصلِ  ُلىَُعَُُتَُيخُلَّاُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ ىُسَُلَُعَُاللَُّهمَّ
ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُكُخرُِِبَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُ

ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُِبَُمَُكَُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُِ
َُمُِالَُعَُُالُخِفُ يخٌدَُمَِيخٌد. ،نيخ  ُِإنََّكُِحَِ
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َُ ِمِننيخ ُِللخُمؤخ ُاغخِفرخ ِمَناِت،ُاللَُّهمَّ ََُُوالخُمؤخ ِلِمنيخ ِلَماتَُُِواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ َياِءُِمن خ ُاأَلحخ
يخعٌُُ،َواأَلمخَواتُِ َعَواتَُِقرِيخٌبَُمُُُِِإنََّكَُسَِ ُ.يخُبُالدَّ

ُوذُُعُُُن ََُنَُِّإُُمَُّهُُاللَُّ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُِصُخَّلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُاَنَُضَُرُخمَُُفُِاشُخُمَُّهُُاللَّ.ُامُِقَُسُخاألَُُئُِي ُِسَُِمنُوَُُامُِذَُاْلخُُوَُُونُِنُُاْلخُُوَُُصُِالْبََُُنَُمُُِكَُبُِ
ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخوَُ

َُموخَّلََنُالخَواِثَقُِِبهلِلُ َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُُاللَُّهمَُّاحخ ِمُِاُُ،زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ
َعَليخِهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُِلخطَانُِسُُال ُِِبهلِلَُشاه،َُوأَنخِزِلُالرَِّحخَةَُ َتِفيخ نُ وخرُُلخطَانَةُِسُُالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُِ

َواآلِخَرِة،ُ ِلَماِتُِفُالُدن خَيُا ََُوالخُمسخ ِلِمنيخ َلهَُُوَرَعاَّيهُُِمَنُالخُمسخ َفظخَُأوخَّلَدهَُُوَأهخ َواحخ
َِتكَُ َ.َّيَُأرخَحمَُُِبَرِحخ ُُُالرَّاِِحِنيخ

ِدُ َفظخَُوِلَُّالخَعهخ َاِعيخلَُُُُمَمَّدَُُتغكواللَُّهمَُّاحخ َزانَُُلخطَانُِسُُالُبخَنُالخَواِثِقُِِبهللُِِاُُِإَسخ ُِمي خ
ُ.زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُ
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. اوروسن االضس منتدبري مها يضال فهيدو مها غيا اهلل، واهاي توهن ي
 .نغرتولوفمو، كامي مموهون  ةرمح نغد
 

 كامي بياركن كاوغا نلهغجا دان كامي، اوروسن االضس رباءيقيلهف
 نغكهيل دفدر نموغد غبرليندو موهون كامي. مو نءاضجا افتن برسنديرين

 مصيبة دفدر مو نغد غبرليندو ضجو كامي. مو نءامليهارف دان نعمت
  .مو نءاكمورك االضس دان عذاب

 

 غساودارا كامي ي-دان ساودارا كامي ونيلهفواهاي توهن كامي! ام
 كامي هاتي دامل جاديكن كاوغا نلهغجا دان ميان،إ دامل كامي يءمندهولو

 ثوهغضسسو! كامي توهن واهاي. براميانغ ي غاور فترهاد كيغد راس
 .اسيهانيغم مها يضال كاسيه بلس مها كاوغا

ُ

 َُحَسَنًةَُوِقَناَُعَذاَبُالنَّاِر.رَب ََّناُآتَِناُِفُالُدن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةُ
 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُّمََُُُنَُدُِيُِ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَّصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلِمنيخ ُدُهلِلَُربِ  َمخ ُ.َواْلخ
ُِعَباَدُهللِا!

ُهَُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َن. نَ ُعوخ َْبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللِاَُأكخ  َوَلذِكخ

اُِإَلَُصالِتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ


