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PERINGATAN: 
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terhadap isi kandungan teks khutbah yang telah disediakan oleh Jabatan 
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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

ُدُهلِلُالُ  َهَمَناُِبَشرِي خَعِةُيَُهَداََنُُسُبَلُالسُ ذُِاحلَمخ ُُمِي،َكرُِالُخُالن ِبُِِاَلِم،َُوَأف خ

ُالُِاَلَهُِإالُللاُُوَُ َهُدَُأنخ َدُهُالَُشرِيكََُُأشخ َهُدَُأنُ  َلهَُُُوحخ َسيَِِدََنَُونَِبي  َناُُُمَم ًداَُعبخُدُهَُُوَأشخ
ُوَُسلِِمخَُوبَُ،ُاللُ ولُهَُُوَرسُُ َُعَلىَُسيِِِدَنَُُهم َُصلِِ نَيَُوالت اِبعُِاِبِهُصخحََُوأَُُِلهُِآُُُمَِمٍدَُوَعَلىُِركخ

سَُبُِِ ينُِِإُُانٍُحخ ِمُالدِِ ُ،َلُيَ وخ

َوانَُُأُُفَ َياُ،َأم اُبَ عخدُُُ نُخوخصُِ،ُأُُي َُّهاُاإِلخخ ِلُحوخ ُتُ فخ ُبِتَ قخَوىُللِاَُوطَاَعِتِهَُلَعل ُكمخ َُونَ فخِسيخ  يخُكمخ

  اهلل، درمحيت غي مجعة غسيد
 هسبحان اهلل دفك نءاكتقو دان مياننإك كتكنغسام كيت مني-ماريله سام

 االضس ملقساناكن خالصنإك دان كيقينن كطاعنت، نوهف نغد وتعاىل
 منجادي كيت مودهن-موده. ثنغالر االضس وهيءمنجا سرتا ثرينتهف

   :برتاجوق اين هاري دف خطبة. اخرية د دان دنيا د برجاي غي انسان
  اهلل تتامو منجادي نفرسياف                   

  اهلل، درمحيت غي مجعة غسيد
ن قكماسون عرب سعودي تله ممبنركن ءااحلمدهلل، تاهون اين كراج

 بةقاع وهغضا ستله دوا تاهون ترتارضدري مسوا ن جاحمجاعه 
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 كيت، اراضن دري جاح مجاعه يضبا. 19-يدؤقو (pendemik)ندميقف
 غي نيضهاسب مانكاال هَمرََّكامُل مكة يخسو تانه د تيبا ونف تله ثينضسباها

 نفهار دان توجوان نية،. سان ك كتغابر اونتوق نفرسياف دامل والف ينءال
 روكون دفدر خرياتر تونتوتن ورناكنفمثم اونتوق يتءيا ساتو ثها مريك

  .ليما غي سالمإ
 ممنوهي برتوجوان اي كران دبركيت غي رجالننف اداله جح جالننرف

 يلفغضد جاح مجاعه ايتله كران اهلل، بيت يغوجنوغم اونتوق اهلل نغاوند
-غداول سنتياس غي نفكاغاو. اهلل تتامو يتءيا نح م الر   ف  و  ي   ض   نام نغد

 :اداله اين تتامو اراف اوليه غاول

 َُُشرِيخَكَُلَكُلَب  يخكَُلَب  يخَكُالل ُهم ُلَب  يخَك،ُلَب  يخَكُاَلُُُُُ
َدَُوالنِِعخَمَةَُلَكَُوالخُملخَكُاَلُ  َمخ   َُشرِيخَكَُلكَُِإن ُاحلخ
 مو،-يلنفغض اهوتثم اكو مو،-يلنفغض اهوتثم اكو :ثمقصود

 وجيانف ثوهغضسسو. مو-يلنفغض اهوتثم اكو مو،-يضبا سكوتو تياد
 .مو-يضبا سكوتو تياد ناءكراج ضجو يتوضب مو-ميليق اداله نعمت دان
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  اهلل، درمحيت غي مجعة غيدس
 يليهفتر غي مريك دفك تهنيئه يغضتي-يغضستي كنخفوغم بيطخ
 يخسو تانه ك غلواف تفمندا يليهفتر. اين تاهون دف نجادي تتامو اهللم

 غسساور نفكهيدو دامل ناءكجاي دان نعمت رهضانو ساتو اكنفمرو
 ولفبركوم اكن مريك اين، يليهفتر غي سالمإ اومت. اهلل سيسي د همبا

 دنيا سلوروه دري غدات غي سالمإ اومت برسام سام غي تفمت سواتو د
 دان كوليت ورنا بربيذا ونفبيار سام غكن تونتوتن يملقسانا يضبا

 غي سالمإ اومت. امة كقواتن دان كساتوان منظاهريكن اي. بهاس
 وتءال دارت، جالن ماللوءي اراخ ايضلباف نغد غدات دكت، دان وهءجا

  .اين مليا غي سروان ممنوهي مات-مسات كسوكرن وهفمنم اودارا، سرتا
 

 : 27ايات  جاحلة هلل دامل سورفرمان ا

  ک ک گ گ گ گڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
 ايخسن ،جح رجكنغم اونتوق مأنسي دفك برسروله دان : ثمقصود
 اونتا ناءكندر دان كاكي، برجالن نغد مودفك غدات اكن مريك

  .وهءجا غي نجوروف فنضس دري غدات غي كوروس
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  اهلل، درمحيت غي مجعة غسيد
 سلوروه دفدر كران برشكور، تروس دان برشكور رلولهف باكل تتامو اهلل

 سلوروه اسالم اومت نءجوتا انتارا مريك ثها اين، دنيا د اسالم اومت
. اين تاهون دف جح فرض منونايكن اونتوق نتفكسم تفمندا غي دنيا
منفعتكن دندقله ه اين اهلل تتامو ايضسبا ترباءيق غي نتفكسم ايت، اوليه

 مربور، غي جح تكنفمندا وسهاابر نغد ثصخا ،ثباءيق-سبايق نغد
 ،ضثشر نغد وتعاىل هسبحان اهلل اوليه دجنجيكن مربور غي جح كران
 : اهلل رسول سبدا اميانضسبا

ُورُُالخمَُُحَلجُُّا  ن ةُُالخَُُال ُِإَُُجَزاءُ ُهَُُلُُسَُيخَُلُُْبخ
 .“ضشر مالءينكن ،ثيضبا نجرنض تياد مربور غي جح”: برمقصود غي

 ﴾مسلم دان بخاريال وايةر  حديث﴿                                

  اهلل، درمحيت غي مجعة غسيد
 اين، غوضا غي ةعباد ورناكنفمثم دان مربور غي جح وليهيارفمم يضبا
 : ثانتارا ن،فرسياف فبربا ممبوات اونتوق دنصيحتكن مجاعه اراف
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  .علمو نفرسياف: رتامف
 دان اراخ كاجيغولغم دان بالجر سنتياس هندقله جح باكل غسأور
 علمو. ثنغد بركاءينت غي حال-حال سرتا اين ةعباد ملقساناكن قاعده
 ثشرط-شرط دان حج واجب حج، روكون-روكون بركاءينت اساس
 .ثيقءسبا نغد دفهمي دان يءدكواسا رلوف رامحا كتيك نغالر-نغالر سرتا

 
  .يفوكوخمن غي نغكن كوادياثكدوا: م

 سرتا حرام تانه د نءاربلنجف اونتوق يفوكوخمن غي نغكوا دياكنثم
 .ثلنغضينفس وهفتيم غنجفس نغوغضت دان ضكلوار اهلي هارين ناءربلنجف
 

  .يخسو تانه د براد غنجفس كصيحنت نءاضنجاف: ضكتي
 ،ْيِعَس ،ف  اوم طم  رتيفس دالكوكن رلوف غي (fizikal)فيزيكل ييتؤاكتي قثبا

 نغد ديري مالتيه جاح باكل ،كتغابر سبلوم ث. اد باءيقةرمج ملونرت
.سان د فيزيكل (aktiviti)ييتؤاكتي نغد تربياسا رضا كاكي برجالن ييتؤاكتي
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 . كصربن نغد ديري دامل (mantap)فمنت رلوف: تفمأك
. يخسو تانه د براد غنجفس كصربن وتاماكنغم رلوف جاح مجاعه اراف

 ايضلباف ثتنتوي، خد تانه سو ونفبرهيم مأنسي نءاجوت ممباوا غي جح ةعباد
 نغد كنغدبندي جك سام تيدق غي سواسان نغد مأنسي (karenah)قرينه
 ناءكاد ونفماهو كموداهن ن،ءاكسلس يضس دري يرأ تانه د ناءكاد
 (iklimnya).ثاقليم

 

  .جيوا دان روحاني نفرسيافكليم: 
 اداله جح منونايكن وهءجا رجالننف كران اوتام غاليف نفرسيافاينله 

 .اهلل دفك تقوى بربكلكن نية كنصخالإغم نغاهلل د دفك برعباده اونتوق
 

  اهلل، درمحيت غي مجعة غسيد
 اين، تاهون دف جح كنارجغم غلوافبر غساودارا كيت ي-ساودارا

 نلهغجا وه،غضسو-وهغضبرسو دان صنخالإك نوهف نغد لقسانكنله
  .ايت راوليهيفد غي نتفكسم سياكن-دسيا

 نوهف نغد راغفستبرادان  ءبردعا قكنلهثربافننيت،  ةفعر د فْوُقُوْرَبكتيك 
 ديري اونتوق باءيق ،فننصاإك نوهف نغد ديري همرند دان ع  اض  وم ت م  ،عخشو
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 نفهار نغد سالمإ ومتا سكالني دان ضكلوار اهلي ،فايبوبا كدوا سنديري،
 هسبحان اهلل اوليه بولكنقد دان دترميا اكن وهونكنفد غي ءدعا-ءدعا ضمسو

 . وتعاىل
  : اري اين ايالهه دف خطبة دفدر ولنفكسيم

 وليهيارفمم دامل غنتيف اداله اول دري نءرسدياف دان يفرا غي نغراخنف .1
  .مربور دان ورنافمس ترباءيق، غي جح عبادت

 ةعباد نغد بركاءينت يفوكوخمن غي علمو سودوت دري نءرسدياف .2
 كهندق يتفمن اداله دلقسانكن غي جح ةعباد ممستيكن يضبا رلوف جح

  . اهلل اوليه دجنجيكن غي منفعة تفمندا دان شرع
فرض  ةهندقله برعزم دان برنية اونتوق منونايكن عبادسالم إاومت 3. 
 ورناكنفمثم تله اتاو برعزم تله نءاكاد دامل كلق ثكماتين ايفسوج ح

  .سالمإ روكون
 وننفرهيمف اكنفومر غي جح فلسفه حياتيغاومت اسالم هندقله م4. 

 دان ادوانفرف واده دان غالمب ايضاسب سالمإ اومت تربسر تاهونن
 .اسا مها غي اهلل دفك عباده دان عقيدة كساتوان قسيكنفبر غي امة اتوانفث
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 َأُعوُذُِبهلِلُِمَنُالش يخطَاِنُالر ِجيمُُِ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

  ڦ ڦ ڦ ڄ

 غي افسسيا مك. ترمعلوم غي بولن فبربا اداله جح ﴾موسيم ﴿ : ثمقصود
 دان اسرتي، وريفامخمن بوليه تيدق مك ايت، جح ةعباد كنارجغم برنية

 كنارجغم ماس دامل كر،غبرت بوليه تيدق دان معصية، ممبوات بوليه تيدق
; اهلل اوليه يءدكتاهو كناكرج كامو غي نقيءكبا جوا فا دان. جح ةعباد
 لهابرتقو دان; تقوى اداله بكل باءيق-يقءسبا ثوهغضسسو له، بربكل دان

                                                                                                               .برعقل غي غاور واهاي كو-دفك

 ﴾197 ايات البقرة، ةسور﴿                                                        

 ُُُُ  ُ

  َُُُُُُُُُُُُُُُُُرَكُللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.بَُ        ُُُُ   
ِرُ ُكمخُِبَاُِفيخِهُِمَنُاآلَّيِتَُوالذِِكخ َِكيخِم.َونَ َفَعِِنَُوِاّيِِ  احلخ

َُوِمنخُكمخُِتالَوَتُهُِان ُهُُهَوُالس ِميخُعُالخَعِليخُم.  َوتَ َقب َلُللاُِمِنِِ
تَ غخِفُرُللَاُالخَعِظيخَمُِلخَُوَلُكمخُ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  أقُ وخ

ِمَناتُِ ََُوالخُمؤخ ِمِننيخ ِلَماِتَُوالخُمؤخ َُوالخُمسخ َ ِلِمنيخ  َوِلَساِئِرُالخُمسخ
ُرُالر ِحيخُم.ُ ُهُإن ُهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخِفُروخ َُفاسخ
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ُطخَبُةُالث انَِيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُلِِل ُُِاحلخ ُالخَعاَلِمنيخ َهدُُ.َُربِِ َدهُُُللاُُُِإالُِإَلهَُُالَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرِيخكَُُالَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَم ًداَُسيَِِدَنََُُأنُ َُوَأشخ َُُوَسلِِمُخَُصلُُِِالل ُهمُ .َُوَرُسوخ َُسيِِِدَنََُُعَلىَوَبِركخ
َ.َُوَأصخَحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلىُُُمَم ٍد، َُأْجخَِعنيخ

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

ََُُمَعاِشرَُ ِلِمنيخ   للا،َُرِِحَُكمُُُالخُمسخ

  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

صَُمَُكَُ،ُُدمُ ُُمََُُنَُدُِيُِِسَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دٍُمُ ُُمََُُنَُدُِيُِِىُسَُلَُعَُالل ُهم َُصِلُِ َُنَُدُِيُِِسَُُلىَُعَُُتَُيخُلُ ُا
َُنَُدُِيُِِسَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دٍُمُ ُُمََُُنَُدُِيُِِسَُُلىَُعَُُكُخرُِبَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِِسَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخإُِ

بَُمَُكَُ،دٍُمُ ُمَُُ َُمُِالَُعَُُالُخِفُُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِِسَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِِسَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُُا  ،نيخ
يخد َُمَِيخد .  ُِإن َكُِحَِ
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ُ ُاغخِفرخ َُالل ُهم  ِمِننيخ ِمَناِت،ُِللخُمؤخ ََُُوالخُمؤخ ِلِمنيخ ِلَماتَُُِواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ ُِمن خ َياِء ُاأَلحخ
َُمُُُِّ،َواأَلمخَواتُِ يخع َُقرِيخب  َعَواتُِِإن َكَُسَِ ُ.يخُبُالد 

ُوذُُعُُُن ََُنُ ِإُُمُ هُُاللُ ُ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُِصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنُ عَُُعُخفَُادُخُمُ هُُاللُ 
ُامُِقَُسُخاألَُُئُِيُِِسَُِمنُوَُُامُِذَُالخُُوَُُونُِنُُالخُُوَُُصُِالْبََُُنَُمُُِكَُبُِ ُاَنَُضَُرُخمَُُفُِاشُخُمُ هُُاللُ .
ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمُ ُمُخحَُارُخوَُ

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

ُ.ترغضانوُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُِ

َُوَُ ِلِمنيخ َوَرَعاَّيُهُِمَنُالخُمسخ َلهُُ َُأوخالَدُهَُوَأهخ َفظخ ن خَياَُواآلِخَرِة،َُواحخ ِلَماِتُِفُالدُّ الخُمسخ
َِتكَُ َ.ُِبَرِحخ َُُّيَُأرخَحَمُالر اِِحِنيخ

ِدُ َُوِل ُالخَعهخ َفظخ َاِعيخلَُُُُمَم دَُُتغكوالل ُهم ُاحخ َزانَُُلخطَانُِسُُّالُبخَنُالخَواِثِقُِبهللُِِاُُِإَسخ ُِ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 خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناَُعَذاَبُالن اِر.  ُرَب  َناُآتَِناُِفُالدُّ
 ُ.مَُلُ سَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمُ ُمََُُُنَُدُِيُِِسَُُىلَُعَُُللاُُُىلُ صَُوَُ

َُ ُالخَعاَلِمنيخ ُدُهلِلَُربِِ َمخ ُ.َواحلخ
ُ

ُللِا!ِعَباَدُ
ُهَُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخاُللَاُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َن. نَ ُعوخ َْبُ،َُوللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُللِاَُأكخ  َوَلذِكخ

اُِإَلَُصالِتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُللا.ُ،قُ وخ


