
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مجعةه   خطب

      :2022/26  سريي                                

 
 
 

   

 
  

 هـ   1443ةجذواحل  1

 برساماءن

 م  2022   واليج  1 

 
 

 

 هاولي     دكلواركن

 ترغضانو  اضام  احوال  حال  جابنت

 

  قربان  عبادة   فغحياتن

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

 ،نُهبَُالُقرُخُحُهبُخذَُبهُُهُهيخَُلُإهُُبَُرُ قَُالت َُُهُهادُهبَُعُهلهُُعََُرُشَُُيُخذُهالُ ُُدُللُهمُخالَُ
 ،ُآنُهرُخالقُُُمُهكَُيفُُمُخُالةُهبلصُ ُهَُُلُُرَُحُخنُ َرَنُالوق َُ

ُاَلُإهَلَهُإُه َهُدَُأنخ َدُهُاَلُاّلَُأشخ  ،ُانُهَنُتُهمُخاالُهوَُُلُهضُخفَُالُخوُخذَُُُُشرهيخَكَُلهُُللَُُوحخ
لُُهُالُُ َهُدَُأن ُُمَم ًداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ  ،ُانُ سَُنخُإهُُلُّهكَُُُُلُإُهىُفَُطَُصُخَوَأشخ

َُوَسلّهمخَُعٰلىَُسيّهدهََنُ َسانُ اَلل ُهم َُصلّه ُتَبهَعُهمخُِبههحخ ُ. ُمَّمد َُوَعَلىُآلهههَُوَأصخَحابهههَُوَمنخ
يخُكمخَُواُه نََُام اُبَ عخُدُ،ُفَ َياُعهَباَدُهللاه،ُُاوخصه لهُحوخ ُتُ فخ َيُبهتَ قخَوىُهللاهَُوطَاَعتهههَُلَعل ُكمخ َُّي 

 عبديكنغم نغد وتعاىل هسبحان اهلل دفسام كيت برتقوى ك-ماريله سام
 االضس لكنغضمني دان ثرينتهف االضس ملقساناكن ،ثدفك ديري

  .اخرية دان دنيا د ءنايضكبها يهءمرا كيت مودهن-موده. ثنغالر
 : برتاجوق خطبة اراكنخممب نيغميمرب مجعة كالي اين اي

  ناربق ةادعب حياتنفغ                          
  .سكالني درمحيت غي مجعة غسيد

 اومت اوليه وغضتو-وغضدتو تغسا غبولن ذواحلجه اداله بولن ي
 سنة صالة ،حج ةعباد اياله يتغداي سيتف غي بسر ركاراف ضتي. سالمإ

 . ناربق ةعباد دان عيداالضحى
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 غي عمالن اداله هجرة كدوا تاهون دف دشريعتكن تله غي ناربق ةعباد
 مندكتكن همبا اونتوق اراخ ايضسالم سباإوت دامل دتونت تغسا

.اهلل همبا سسام نقكباجي بربوات دان وتعاىله سبحان اهلل دفك ديري
  
 غمنوروت اصطالح شرع برمقصود مسبليهن حيوان ترنق ي ناربق ةعباد

 غي وقتو-وقتو دف اهلل دفك ديري مندكتكن نية نغد ترتنتو
ة اهلل دامل سور دفرمانكن ناربق ةعباد ملقساناكن رينتهف.كناصدخ

  :2-ايات كالكوثر 

 

ُلهَربّهَكُ َوٱْنخَرُخَفَصلّه  

 .ناربق مسبليهله دان توهنمو كران غمك تونايكنله مسبهي برمقصود:
 

اين  ناربقعلماء، ملقساناكن ور ُهْمُجدان شافعي المنوروت مذهب 
 وقتو. وانفبركمم غي مريك يضبا دتونتوت تغسا غاداله سنة ي

 كعةر دوا ماس قدر براللو دان ماتهاري تربيت دفدر برموال ثنءالقسانف
 ماتهاري ثتربنم نغد ريخابر دان ثخطبة سرتا ضحىعيداأل سنة صالة

 غي ترنق حيوان. ذواحلجه 13 دف يتءيا ريقشت ضتي ك هاري دف
 .بريي-بريي دان غكمبي ، واربك ملبو، اونتا، اياله ناربق دهاروسكن
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  .اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
 اتوهنفك يتءياعليه السالم  إبراهيم نيب اجرن كنفهيدوغم ناربق ةعباد
 يتغرايفمم يضبا اي. وتعاىل هسبحان اهلل رينتهف دفك يضبا بربله تيدق

 امساعيل ثانق مبليهثم وتعاىل هسبحان هللا كنهرينتفد غي ينداضب ورباننفغ
 بردوا مريك مياننإك وجيغم برتوجوان ، ناربق ايضسبا المسعليه ال

وتعاىل د دامل  هوتعاىل. قيصه اين دأباديكن اهلل سبحان هحانسب اهلل دفك
 :102 ايات ،تافاصالة سور دامل ثمانفر. القرءان

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب 

 خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج

 غي عمور كتغريف ك﴿ يفامس ايت ثانق كتيك مك: برمقصود غي
 : بركات إبراهيم نيب ،غنثد سام-برسام وسهاابر ﴾دي ممبوليهكن

 بهاوا يفميم دامل مليهت اكو ثوهغضسسو! نكوغكساي انق واهاي
: منجواب ثانق مو؟ تفنداف فا كنلهفيكري مك مو، مبليهثكن ما اكو

 اكن ايه اهلل، شاء ان مو، دفك رينتهكنفد غي فا جالنكنله ايه، واهاي
  .صرب غي غاور-غاور دفدر داكو يتفمندا
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 مريك، ﴾اتوهنفك دان مياننإك﴿ ورباننفغ فترهاد نجرنض ايضسبا
 . غناتبي يكورإس نغد ثنتيكنغضم وتعاىل هسبحان اهلل

 :107-103، ايات تفاالصا ةوتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

                               ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

 ٹ ڤ ڤ ڤ
 اهلل رينتهف غمنجوجنو﴿بولت -برسراه بولت ثكدواستله  برمقصود :

        ثوكام نغايري ملتقكن نغد ثانق مربهكن إبراهيم نيب دان ،﴾ايت
 ثعزم وهنغضكسو نغد  إبراهيم كنتفيص كامي﴿ تانه، وكفتوم داتس
! إبراهيم واهاي: ثروثم كامي سرتا ،﴾كامي رينتهف منجالنكن تله ايت

 دمكينله." ايت ليهت كاوغا غي يفميم مقصود ورناكنفمثم تله كاوغا
 ن،قيءكبا كنارجغم وسهاابر غي غاور-غاور ممبالس كامي ثسبنر
 تبوس كامي دان; اتث غه اين اداله ساتو اوجني يرينتف ثوهغضسسو

 .بسر غي مسبليهن غبينات سايكور نغد ايت ثانق
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  سكالني، اهلل تتامو مجعة غسيد 
. اين غوضا غي ةعباد ملقساناكن ثاومت ايفسو نجوركنغم رسول اهلل 

 راي هاري دف دلقسانكن اونتوق اهالف بسر غاليف غي ترباءيق عمالن اداله اي
 هاتي، برموره رض. اومت دسارنكن اريقشتهاري -دان هاري ضحىعيداأل

 تغمسا وكفممو دان كشكورن قكنثربافمم كدكوت، صفة وهيأمنج
 جنوركنأد مريك. وتعاىل هسبحان اهلل رينتهف ملقساناكن دامل د ورباننفغ

 تراومتا ينءال مأنسي نغد برسام اهلل نعمت دان رزقي سيغبركو اونتوق
 اخرية د سقسي منجادي اكن نكناربقد تله غي غ. بيناتممرلوكن غي نغولوض

 : برمقصود غي  نيب سبدا.دلقسانكن تله غي كطاعنت عمالن فترهاد كلق

 دري اهلل دكاسيهي لبيه غين اربق عمل انق آدم د هاري راي لهاتياد
 ناربق غبينات ستيلهف ثوهغضسسو. ﴾ناربق غبينات مبليهثم﴿ داره الريكنغم

 ثبهاواس. ثكوكو دان بولو تندوق، نغهاري قيامة د دف غدات ايت
. تانه ك جاتوه اي سبلوم اهلل سيسي د دترميا ايت ناربق حيوان داره

 .“﴾ناربق ةعباد مالكوكن اونتوق﴿ كامو هاتيله برموره جوسرتو،

 ﴾ماجه ابن دان الرتمذي رواية حديث﴿                         
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  اهلل، دكاسيهي غقوم مسلمني ي
 اونتوق إخالص نغدالكوكن د هندقله ناربق ةعباد نءالقسانف

 مبارنض اداله ثسبنر اي. وتعاىل هسبحان اهللن ءكريضا تكنفمندا
 اهلل دترميا ثعمالن رضا وتعاىل هسبحان اهلل رينتهف دفك همبا اتوهنفك

 : 37 ايات ،جاحل ةسور دامل وتعاىل هسبحان اهلل مانفر. وتعاىل هسبحان

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

-يت تيدق سكاليا هديه اتاو ناربق غبينات داره دان غيضدا”برمقصود:
 إخالص غي عمل يالها ثدقك يافمس غي يفتتا اهلل، دفك يفاكالي اكن مس

 غبينات-غبينات ممودهكن اي دمكينله. كامو دري تقوى برداسركن غي
 نعمت تفمندا كران اهلل ممبسركن كامو ايفسو كامو يضبا ايت

 ﴾ثباءيق-يقءسبا غي بالسن نغد﴿ مبرياض بريتا يكنلهفامس دان. ثتوجنوقف
  “.ثعمل باءيق ايفسو وسهاابر غي غاور-غاور دفك
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 غكور نغولوض دفك نءمبرياضايت اي برمقصود ممربي كين ءسال
 نغد ناربقبر غي يهقف انتارا غساي كاسيه راس منامنكن دان وانفبركمم

 هرتا ورباننفغ بنتوق ساتو اداله اي. ايت ناربق غيضدا مربينف منرميا غي
 فا سيغرسديا اونتوق ممربي اتاو بركوب مسوا بوكن كران جيوا دان

  .ثدميليكي غي
 

  .دحرميت غي مجاعه غتوان، سيد-توان
 رهسيا، يغندوغم اين ناربق ةعباد ماللوءي حياتنفغ ،ثولنفكسيم
  :ثانتارا. برنيالي تراللو غي حكمة دان فلسفه

 ثها بولت غي ديري رهنفث برمقصود نغد سالمنإكاي اداله بوقيت 1.
 غي ناءايخرفك يتءيا اميان تنداف ضحان وتعاىل. اي جوسب اهلل دفك

  .وتعاىل هسبحان اهلل جنجي دان رينتهف دفك يضبها بربله تيدق
 نءكورنيا فترهاد كشكورن نيالي منديديق ثستيفن اربق ةعباد.2

 يضال اتهفا نعمت، كفور صفة وهيءمنجا دان توهن رزقي دان
 .دميليكي غن هرتا يلبيه دان نءاككاي سديكيت نغد ديري غومبوثم
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 دولنيفك بنتوق ساتو اكنفن مرواربق ةملقساناكن عباد3.
.برمشاركت فهيدو دامل نءاقنخك دان )kepedulian sosial(سوسيال

  
 دامل مورني نيالي دان وجيفتر اخالق مارقكنثم ضاين جو ةعباد 4.

عليه  إبراهيم نيب مليا ريبادينفك ونتوهيخمن مسلم غوراس ديري
 نءاينتخك وتاماكنغم سنتياس غي عليه السالم امساعيل نيب دان السالم

 .نفكهيدو اوروسن دامل وتعاىل هسبحان اهلل رينتهف دفك ثكطاعتن دان
 

 دفك ناءكتقو كتكنغمني دامل ثيقءسبا دحياتي تفدا ناربق ةعباد ضمسو
 .اهلل همبا سسام نغهوبو مندامايكن دان وتعاىل هسبحان اهلل

               

 ڃ ڃ ڃ چ چ                                                                                                                                                             

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

 ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ
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 االضس اكن﴿ كامو له لبرعم: ﴾حممد واهاي﴿ كاتاكنله دان :برمقصود غي

 اكن براميان غي غاور-غاور سرتا ثرسول دان اهلل مك ،﴾رينتهكنفد غي
 غي ﴾اهلل﴿ دفك دكمباليقن اكن كامو دان كناكرج كامو غي فا مليهت

 كنغمنر اي كمودين ات،ث غي دان بائ  غ   غي ركاراف-ركاراف تاهويغم مها
  .كناكرج تله كامو غي فكامو ا دفك

﴾105 ايات ةالتوب سوره﴿                                              
  

 

  
.بَُُ ُالخَعظهيخمه ُالخُقرخآنه َُوَلُكمخُيفه  َُرَكُهللاُُِله

. َكهيخمه رهُالخ َُوالذّهكخ َاُفهيخههُمهَنُاآلََّيته ُكمخُِبه َُواهَّيّه  َونَ َفَعِنه
نخُكمخُتهالَوَتُهُ َُومه يخُعُالخَعلهيخُم.َوتَ َقب َلُهللاُمهِنّه  اهن ُهُُهَوُالس مه

خَُوَلُكمُخ تَ غخفهُرُهللَاُالخَعظهيخَمُِله َُهذاَُوَأسخ ِله ُلُقَ وخ  أقُ وخ
َناتُه مه ََُوالخُمؤخ مهنهْيخ َُوالخُمؤخ لهَماته ََُوالخُمسخ لهمهْيخ  َولهَسائهرهُالخُمسخ

يخُم. ُرُالر حه ُهُإن ُهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخفهُروخ ُفَاسخ
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ُطخَبُةُاَُ  الث انهَيةُُْلخ

دُُ َمخ َُُلِله ُهُالخ ُالخَعاَلمهْيخ َهدُُ.َُربّه َدهُُُهللاُُُإهالُإهَلهَُُالَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرهيخكَُُالَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُمَم ًداَُسيّهَدَنََُُأنُ َُوَأشخ َُُوَسلّهمُخَُصلهُُّالل ُهمُ .َُوَرُسوخ َُسيّهدهَنََُُعَلىَوَبرهكخ
َ.َُوَأصخَحابههُهُآلههُهَُوَعَلىُُمَم د ، َُأْجخَعهْيخ

َن.ُالِل َُُات  ُقوا!ُهللاُعهَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأم ا ُفَاَزُالخُمت  ُقوخ ُفَ َقدخ
  دحرميت يغ مجعة غسيد

 هاري ، حلجهاذو 1 تاريخ مننتوكن يضنجلسن،باف تكيسدي ايضسبا
 دفك غنتوضبر اداله مليسيا د ضحىعيداأل راي هاري دان ةفعر
 ننتوانف كران راج-راج بسر موهور نفيمفث اوليه دبوات غي نارهاتإشفغ

 بركواس، يهقفوليه ا دبوات غي مومنفغ دفك غنتوضبر ترسبوت اتريخ
 ماس دف برادا غي كاوسن يتءيا﴿.غماسي -غماسي اراضن ْطَلْعَم برداسركن

 ﴾سام ريفهم اتاو سام غي تربنم دان تربيت وقتو

رَُ ََُُمَعاشه لهمهْيخ َُكمُُُالخُمسخ   هللا،َُرِحه

  رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 تسورة األحزاب، ااي اهلل دامل فرمانسباضاميان 
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ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ڇ ڇ

ُ َُصلّه ُصَُمَُكَُ،ُُدمُ ُمََُُنَُدُهيهُّسَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،دُ مُ ُمََُُنَُدُهيهُّىُسَُلَُعَُالل ُهم  ُلىَُعَُُتَُيخُلُ ا
ُلىَُعَُوَُُ،دُ مُ ُمََُُنَُدُهيهُّسَُُلىَُعَُُكُخرُهبَُوَُ،ُمَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهَنَُدُهيهُّسَُُآلُهُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهَنَُدُهيهُّسَُ
ُمَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهَنَُدُهيهُّسَُُآلُهُلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُهرَُب ُخُإُهَنَُدُهيهُّسَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُبَُمَُكَُ،دُ مُ ُمََُُنَُدُهيهُّسَُُآلُه
ُ َُمُهالَُعَُُالُخيفه يخٌدَُمَهيخٌد.إهن َكُ ،ْيخ  ُِحَه

َُ نهْيخ مه ُلهلخُمؤخ ُاغخفهرخ ،ُالل ُهم  َناته مه ََُُوالخُمؤخ لهمهْيخ لهَماتُهَُوالُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ ن خ ُمه َياءه ُاأَلحخ
يخٌعَُقرهيخٌبَُم ُهُ،َواأَلمخَواتُه َعَواتُهإهن َكَُسَه ُ.يخُبُالد 

ُوذُُعُُُن ََُنُ إهُُمُ هُُاللُ ُ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُهصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنُ عَُُعُخفَُادُخُمُ هُُاللُ 
ُامُهقَُسُخاألَُُئُهيُّهسَُمهنُوَُُامُهذَُالخُُوَُُونُهنُُالخُُوَُُصُهالبََُُنَُمُهُكَُبُه ُاَنَُضَُرُخمَُُفُهاشُخُمُ هُُاللُ .
ُ.اَنُبهُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفُهَنُبهُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمُ ُمُخحَُارُخوَُ

للهُ َُموخالََنُالخَواثهَقُبه َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُ الل ُهم ُاحخ ي خ ُاهُُ،زَيخَنُالخَعابهدهيخنَُُمه مه بخَنُالخَمرخُحوخ
ُالر ِحخََةَُعَليخههَُوَعَلىَُُمخُمودُهُلخطَانُهسُ ال للهَُشاه،َُوأَنخزهله ُبه َتفهيخ نُ وخرُُلخطَانَةُهسُ الالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاههَرة،ُُسلخطَانَةُه
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َرةه،ُ ن خَياَُواآلخه ُالد  ُيفه لهَماته ََُوالخُمسخ لهمهْيخ َلهَُُوَرَعاََّيهُُمهَنُالخُمسخ َُأوخالَدهَُُوَأهخ َفظخ َواحخ
َتهكَُ َ.ُبهَرِحخ ََُُّيَُأرخَحَمُالر اِحههْيخ

دهُ َُوِله ُالخَعهخ َفظخ َاعهيخلَُُُمَم دَُُتغكوالل ُهم ُاحخ للُهاهُُإهَسخ ُبه َزانَُُلخطَانُهسُ الُبخَنُالخَواثهقه ي خ ُمه
ُ.زَيخَنُالخَعابهدهيخنَُ

 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
 دان كبنرن، ضايكبنرن ايت سباوق. توجنوقكنله كامي فتوجن 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
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َرةهَُحَسَنًةَُوقهَناَُعَذاَبُالن اره. ُاآلخه ن خَياَُحَسَنًةَُويفه ُالد   ُرَب  َناُآتهَناُيفه
 ُ.مَُلُ سَُوَُُهُهبُهحُخصَُوَُُهُهلهُآُىلَُعَُوَُُدُ مُ مََُُُنَُدُهيهُّسَُُىلَُعَُُهللاُُُىلُ صَُوَُ

َُ ُالخَعاَلمهْيخ ُدُللهَُربّه َمخ ُ.َوالخ
ُ

ُعهَباَدُهللاه!
ُهَُعَلىُنهَعمهههَُيزهدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعظهيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللاهَُأكخ َُوَلذهكخ
اُإهَلَُصالتهُكمُخ ُموخ ُيَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

ُ
ُ
 


