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  داده نءفثاهلضونا كسن دان بهاي

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

اُبهَُُ:لُهائُهقَُالُخُللُهُدُُمُخالخَُ ُلَكةهُوَُإُهيخدهيخُكمخَُوََلُتُ لخُقوخ اُأََُلُالت َّهخ نُ وخ سه َُإُهحخ نهيخ سه ُالخُمحخ َُُيُهبُّ  .نَُّاّللٰه

َهُدُأَُ ََُلَُأشخ َدُهََُلَُلََُّهُإُهلَُُإُهنخ ُ.َرُسولُهُُوَُُبخُدهُُنَُُُّمَمًَّداُعَُُدُأَُهَُشُخأََُُشرهيَكَُلُه،ُوَُُهللاَُُوحخ
ُ ُاَللَُّهمََُّصلٰه ُتَبهَعهُُلهههَُوَأصخَحابُهآىُُُمَمٍَّدَُوَعَلىَُعلََُوَسلٰهمخ  .ينُهالدُٰهُمُهوُخُي ََُلُإهُُههَُوَمنخ

يخُكمُخُهللاه،ُعهَبادَُُفَ َياُ،ُبَ عخدُُُمَّاأَُ يَُُُاوخصه نََُُلَعلَُّكمُخَُوطَاَعتههُهُهللاُهُبهتَ قخَوىَُوإهَّيَّ لهُحوخ  .تُ فخ

  سكالني اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
 كتكنغمني كيت ماريله اين، كربكنت نغد نوهف سرتا مليا غي هاري دف

 سوروهن االضس غمنجوجنو نغد وتعاىل هسبحان اهلل دفك نءاكتقو
 ،ثدفك نءاكتقو نغد مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان

  .اخرية دان دنيا د فهيدو كسالمنت وليهيارفمم اكن كيت
 

 دمسبوت غي ناءسغكب داده (anti)انيت هاري مسبوتن نغد نافبرمس
 مجعة خطبة اراكنخممبي اكن اين هاري دفتاهون، مك ميمرب  فستيا

 :  برتاجوق غي
  “داده نءوناضاهلفث بهاي دان كسن”                  
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  سكالني اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
 ثصخصو جنايه كيس نغد ركنغردفد غسابن هاري كيت سري

 كودكنيمر تله داتا ،2021 تيمربفسي غضسهي. داده نءوناضاهلفث
 غي غاور (ريبو بلس امفت سراتوس) 114،000 دفدر لبيه يسراما

 جومله دفدر راتوسف 79 ،غثمال. داده نءوناضاهلفث دامل ترليبت
 هسبحان اهلل امران تلهغاي. سالمإ امضبرا غي ماليو ساغب اداله ترسبوت

 : 195 ايات البقرة ةسور دامل وتعاىل

 ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

 دامل ك كامو ديري قكنفامخمن اجغس كامو نلهغجا دان :ثمقصود
 ،ثوهغضسسو. باءيقله بربوات دان سنديري، نغتا نغد ءناساكبين
  .باءيق بربوات غي غاور-غاور يءوكاثم اهلل

 

 . سكالني اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
 غي جاالض دفك غبينتي سجهرتا، غي ضكلوار حسرت يافاخمندامل 
 اراخس ركوكوهكنفد رلوف غدات اكن ينراسيضقكن مروس
 :برايكوت رتيفس اهنخضنف اوسها ماللوءي وهغضسو-وهغضبرسو
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  .فبا ايبو راننف:  رتامف
 هسبحان اهلل دفدر بسر جوابغوغضت دان أمانه غمندوكو فايبو با
 سالم،إ عقيدة نغد وهضت فضغبر رضا انق-انق غممبيمبي اونتوق وتعاىل

 ممستيكن غيفمليا د مس براخالقارا برمجاعه سرتا خس ةعباد مالزميي
 :   اهلل رسول سبدا. سجهرتا دان صيحت غي ضثكلوار رسكيرتنف

ُؤولُ وَُُرَاعٍُُُكلُُّكمُخ َمامُُُ،َرعهيَّتههُهُنُخعََُُمسخ ُؤولُ ُوَُهُُوَُُرَاعٍُُفَاإله َُرعهيَّتههه،ُنُخعََُُمسخ

ُُالرَُّجلُُوَُ لههُهَأُُفه ُؤولُ ُوَُهُُوَُُرَاعٍُُهخ َُرعهيَّتههُهُنُخعََُُمسخ

 جوابغوغضبرت دان نيفميميف اداله كالني دفدر فستيا :ثمقصود
 دي دان نيفميمف اداله ﴾اراضن كتوا﴿ امام غسأور ،ثيننفيمف فترهاد

 اداله ضواركل دامل لالكي غسأور دان ثرعيت فترهاد جوابغوغضبرت
 .﴾ضثكلوار اهلي﴿ ثيننفميف فترهاد جوابغوغضبرت دان نيفميمف

  ﴾البخاري رواية حديث﴿                                             
 

 فستيا اتس ك (cakna)قناخ دان ريهاتنيف مستيله فايبو با
. مريك دفك صحابة منجادي سرتا انق-انق روبهنف اتاو نغركمبف
-انق منديديق دامل قاعده اجرغم سالمإ كران غنتيف امت اين ركاراف
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 اهلل رسول. باءيق تيدق غي عناصري دفدر ليهارافتر مريك ايفسو انق
  :برسبدا 

 

ُأَب خَناُءَُسبخعُه لصَّاَلةهَُوُهمخ َهاَُوُهمخُُُمُرواَُأوخََلدَُكمخُِبه َُعَلي خ نهَيَُواضخرهبُوُهمخ سه
عُهُءُُأَب خَنا ُاملََضاجه نَ ُهمخُفه نهَي،َُوَفرٰهُقواُبَ ي خ رهُسه  .َعشخ

 

 كتيك غمسبهي منديريكن ايفسو كامو انق-انق رينتهلهف : ثمقصود
 غمسبهي لكنغضمريك كران مني  له لووكف دان تاهون توجوه وسياابر

 انتارا د تيدور تفمت كنلهغاسي دان تاهون ولوهفس مورعبر كتيك
  .﴾وانفرمف دان لالكي﴿ مريك

 ﴾دوداو ابو رواية﴿                                                     
 

 اوسهاله ترساسر، غي كيت ضكلوار اهلي نغكال دامل ااد ثانداي
 تروسكن. حكومغم تخف نلهغجا دان مريك وليهف مراوات اونتوق
 اونتوق وسهاابر دان كيتغب تفدا مريك رضا نغسوكو ممربي

 تله غي مسوا دفك روثم بيخط جوسرتو،. جالن كلفغ ك كمبالي
 منجالين دان راوتن تكنفمندا اونتوق داده نءوناضاهلفث نغد ترليبت

 غي موليهنف وستف د ااد سام سوكاريال اراخس موليهنف روسيسف
  (swasta).سواستا يهقف ونفاتاو ناءكراج اوليه دسدياكن
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 .بادن توبوه رتكنمموض ركاراف-ركاراف هخضكدوا: منولق دان من
 مميليه تيدق رضا كيت نفسو هاوا دفاهلل تله ممربي باتسن ترتنتو ك

 ،(alkohol)ولوهالك مبيلنفغ. ضرتكنو مم يضال دحرامكن غي سسواتو
 غي ينءال ربواتنف-ربواتنف دان مروكوق ،(vape)ؤف فهيسغم

 بوروق كسن بتكنقاعغم اكن داده نءوناضاهلفث يضال لبيه-لبيه حرام،
 نقكروس بهكن. ايت يهضناف يدوؤايندي دفك بسر امت غي مضرة دان
 مريك كنغممند اراضن دان ساغب ام،ضا دفك نقكروس يفاكوخمن اين

 وتعاىل هسبحان اهلل فرمان .مشاركت دفك ضبرهر (aset)اسيت اداله
 : 90 ايات ،ةدئاملا ةسور دامل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

 ڀ ٺ ٺ ٺ

 ارق ثوهغضسسو بهاوا! براميان غي غاور-غاور واهاي :ثمقصود
 غبات-غبات نغد نصيب ونديغم دان برهاال نءاموجفي دان جود دان
 اوليه. شيطان ربواتنف دري ﴾كجي﴿ كوتور ﴾ثمسوا﴿ اداله انه،ف انق

  .برجاي كامو ايفسو ثوهيءمنجا كامو هندقله ايت
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 ايضلباف تفتردا اين ماس دف بهاوا تاهو امبيل كيت ضجو ثسواجر
توق بن دامل سوار تيدق دان خيال منجادي مأنسي ثببكنم غي داده جنيس

، )heroin(هريوءين رتيفس يلفير دان ءخخاسربوق، 

 شابو ،اكود يلف نجا،ض ،)opium(ياومفاو ،)morfin(مورفني
)syabu( كيت اراضن فلض اسرنف د تفتردا غي ينءال-ينءال دان.  
 

  .مشاركت دامل ناءكربمس دان ريهتيننفك: ضكتي
 دان باءيق غي نغهوبو موجودكن مستيله مشاركت اهلي فستيا

 رلوف رسكيرتنف فترهاد دوليف امبيل فسيك. )erat(رتا غي جالينن
 داده يهنضناف رتيفس سوسيال رمسئلهنف رضا كتكنغرتيفد سنتياس

 ريهاتني،ف غي مشاركت وتاغضا ايضسبا. اول لبيه هخضد تفدا
كتيف رواف غي كهغل-كهغل مبيلغم دان باهو غنديضبر هندقله

)proaktif( تروس دفدر سوسيال جاالض غممبندو يضبا 
 ثجرسوا غي تيندقن مبيلغم نغد سلهضبرت. )membarah(هممبار

   .جوابغوغضبرت غي يهقف دفك وركنفمال اتاو منصيحيت ور،ضمن رتيفس
   : برمقصود غي برسبدا  اهلل رسول
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 نغد ثوبهغم دي هندقله كرنغكمو مليهت غي كامو نغكال د افسسيا”
 تيدق ثسكريا ليده، نغد ثوبهغم هندقله وفمم تيدق دي ثسكريا ن،غتا
 مله-سلماه اداله هاتي نغوبه دغم دان هاتي نغد وبهغم دي هندقله وفمم

  “.اميان
  ﴾مسلم رواية حديث﴿                                                 

 

. غثدسكليلي برالكو غي ركاراف نغد يكاف رلوفاوليه ايت، مشاركت 
 دفك وركنفال راضس سيال اكن،ضوريخمن غي ياتنضك تفتردا جك

 ينءسال. رينفبرهم غي AADK دان وليسف رتيفس بركواس يهقف
 تله غي داده وناضاهلفث غن ممبيمبيدا ممبنتو راننفبر ضجو مشاركت ايت،

 ييتؤاكتي-ييتؤاكتي دامل مريك مليبتكن نغد وليهف دراوت
 دان غرويو-غوتوض رتيفس اننيحكرو دان )komuniti(كومونييت

 جيوا كربسيهن مالهريكن يضبا سوراو دان مسجد د القرءان انخبا
 ممربي ثسرتوس ايفاخد تفدا وليهنفك ممستيكن اونتوق نغكتن سرتا

  . اراضدان ن )ummah(ةموا دفكمنفعة 
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  .سكالني اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
 :اياله اين هاري دف خطبة ماللوءي دومنف دجاديكن بوليه غي حياتنفغانتارا 

 هيندركنغم اكن هرموني غي نءاضككلوار اينستيتوسي رتام:ف
  .داده نءوناضاهلفث جاالض دامل ك ترجبق دفدر مشاركت

 تكنضرممو غي ركاراف-كارارفوهي ءسالم هندقله منجاإاومت  كدوا:
  .بادن توبوه كصيحنت

 دامل بكرجاسام غسالي دان جوابغوغضبرت هندقله مشاركت :ضكتي
 دفدر ليهارافتر رضا مشاركت كهرمونيان دان ناءكسجهرت ممستيكن
  .تيفاضني عناصري

 غممبيمبي وسهاابر دان ءبردعا سنتياس هندقله سالمإ اومت :تفمأك
 غي ييتؤاكتي االضس دفدر ترهيندر رضكت امشار وتاغضا دان انق-انق

 .صيحت تيدق
يمُه ُالرَّجه ّللَّهُمهَنُالشَّيخطَانه  َأُعوُذُِبه

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

 ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ



 

10 
 

 ضكلوار دان كامو ديري ليهارالهف! براميان غي غاور واهاي :ثمقصود
 ضثنجاف; باتو دان مأنسي ثباكرن باهن غي نراك يفا دري كامو
 االضس دامل اهلل دفك مندرحكا تيدق; كاسر كرس غي مالئكة-مالئكة

 غي االضس مالكوكن فتت والفدان مريك  ،مريك دفك ثرينتهكنفد غي
  .رينتهكنفد

 ﴾6:التحريم ةسور﴿                                                    
ُُُُُ  ُ

ُ
.ِبَُ                ُُُُ ُالخَعظهيخمه ُالخُقرخآنه َُوَلُكمخُفه   َرَكُهللاُُِله

. َكهيخمه رهُالخ َُوالذٰهكخ َاُفهيخههُمهَنُاآلََّيته ُكمخُِبه َُواهَّيٰه  َونَ َفَعِنه
ُ يخُعُالخَعلهيخُم.َوتَ َقبََّلُهللاُمهِنٰه نخُكمخُتهالَوَتُهُاهنَُّهُُهَوُالسَّمه  َومه

خَُوَلُكمخُ تَ غخفهُرُهللَاُالخَعظهيخَمُِله َُهذاَُوَأسخ ِله ُلُقَ وخ  أقُ وخ
َناتُه مه ََُوالخُمؤخ مهنهيخ َُوالخُمؤخ لهَماته ََُوالخُمسخ لهمهيخ  َولهَسائهرهُالخُمسخ

ُرُالرَُّ ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخفهُروخ يخُم.فَاسخ ُحه
ُ

ُ
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ُطخَبُةُالثَّانهَيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُّللهَُّهُالخ ُالخَعاَلمهيخ َهدُُ.َُربٰه َدهُُُهللاُُُإهَلُإهَلهََُُلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرهيخكََُُلَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمًَّداَُسيٰهَدنََُُأنََُُّوَأشخ َُُوَسلٰهمُخَُصلهُُٰاللَُّهمَُّ.َُوَرُسوخ َُسيٰهدهنََُُعَلىَوَِبرهكخ
َ.َُوَأصخَحابههُهُآلههُهَُوَعَلىُُُمَمٍَّد، َُأْجخَعهيخ

َن.ُاّللََُُّات َُّقوا!ُهللاُعهَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمَّا ُفَاَزُالخُمت َُّقوخ ُفَ َقدخ
 

رَُ ََُُمَعاشه لهمهيخ َُكمُُُالخُمسخ   هللا،َُرِحه

  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

ُ َُصلٰه ُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمَُُنَُدُهيهُٰسَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمَُُنَُدُهيهُٰىُسَُلَُعَُاللَُّهمَّ ُلىَُعَُُتَُيخُلَّا
ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُّمَُُُنَُدُهيهُٰسَُُلىَُعَُُكُخرُهِبَُوَُ،ُمَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهنَُدُهيهُٰسَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهنَُدُهيهُٰسَُ
ُمَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهنَُدُهيهُٰسَُُآلُهُلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهنَُدُهيهُٰسَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُِبَُمَُكَُ،دٍُمَُُُّمَُُنَُدُهيهُٰسَُُآلُه
ُ َُمُهالَُعَُُالُخفه يخد َُمَهيخد . ،يخ  ُإهنََّكُِحَه
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َُ نهيخ مه ُلهلخُمؤخ ُاغخفهرخ ،ُاللَُّهمَّ َناته مه ََُُوالخُمؤخ لهمهيخ لهَماتُهَُواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ ن خ ُمه َياءه ُاأَلحخ
َُمُُّهُ،َواأَلمخَواتُه يخع َُقرهيخب  َعَواتُهإهنََّكَُسَه ُ.يخُبُالدَّ

ُوذُُعُُُن َُنَُّإهُُمَُّهُُاللَُّ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُهصُخَلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُامُهقَُسُخاألَُُئُهيُٰهسَُمهنُوَُُامُهذَُالخُُوَُُونُهنُُالخُُوَُُصُهالبََُُنَُمُهُكَُبُه ُانَُضَُرُخمَُُفُهاشُخُمَُّهُُاللَّ.
ُ.اَنُبهُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفُهَنُبهُُفُخطُُالُخوَُُ،نَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخوَُ

للهُ َُموخَلَنُالخَواثهَقُِبه َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللَُّهمَُّاحخ ي خ ُاهُُ،زَيخَنُالخَعابهدهيخنَُُمه مه بخَنُالخَمرخُحوخ
ُالرَِّحخََةَُعَليخههَُوَعَلىَُُُمخُمودُهُلخطَانُهسُُّال للهَُشاه،َُوأَنخزهله ُِبه َتفهيخ نُ وخرُُلخطَانَةُهسُُّالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاههَرة،ُُسلخطَانَةُه

ن خَياُ ُالدُّ ُفه لهَماته َُوالخُمسخ َ لهمهيخ ُالخُمسخ ُمهَن َُوَرَعاََّيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخَلَدُه َفظخ َواحخ
َتهكَُ َرةه،ُبهَرِحخ َ.َّيََُُواآلخه َُُُأرخَحَمُالرَّاِحههيخ

ُ ده ُالخَعهخ َّ َُوِله َفظخ ُاحخ َاعهيخلَُُُُمَمَّدَُُتغكواللَُّهمَّ للُهاهُُإهَسخ ُِبه ُالخَواثهقه ُلخطَانُهسُُّالُبخَن
َزانَُ ي خ ُ.زَيخَنُالخَعابهدهيخنَُُمه

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

 كورنياكن دان ،كباطلن  سباضاي ايت لناطكب كامي توجنوقكنله
 تركلريو، كامي جاديكن اغكاو جاغنله. وهيثءمنجا اونتوق كامي

 ككال تروس كامي جاديكنله. كبنرن دري مثيمفغ كامي مثببكن
  .اتس كبنرن ةاستقام

 

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

ن خَياُ ُالدُّ َرةهَُحَسَنًةَُوقهَناَُعَذاَبُالنَّاره.رَب ََّناُآتهَناُفه ُاآلخه  َُحَسَنًةَُوفه
 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُهبُهحُخصَُوَُُهُهلهُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُّمَُُُنَُدُهيهُٰسَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَّصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلمهيخ ُدُللهَُربٰه َمخ ُ.َوالخ
ُ

ُعهَباَدُهللاه!
ُهُ ُكُروخ  َعَلىُنهَعمهههَُيزهدخُكمخ،اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعظهيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللاهَُأكخ  َوَلذهكخ

اُإهَلَُصالتهُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ


