
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مجعةه   خطب

      37/2022: سريي                                

 
 
 

   

 
  

 هـ 1444 صفر   19  

 برساماءن

 م  2022   سيفتيمرب  16

 
 

 

 هاولي     دكلواركن

 ترغضانو  اضام  احوال  حال  جابنت

 

 ةاِتَخاْلَخ ُنْسُح فاياخمن

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 
 

 َاألْولخََاْلُْطبخةَُ

َدَِحَخاأْلَخَدَِاحَِوَخالََْلِِلَََِدَُمَْلَْخا
َ وخرخُسولُهََُعخْبُدهََُُُمخَمًداَسخيِّدخنَخَأخنَََوخأخْشهخدََُ،هلخََكَخْيَرَِشَخَّلخََهَُدَخحَْوَخَللاََُِإَّلََِإلخهَخََّلََأخنَََأخْشهخدَُ
ِركََْوخسخلِّمََْصخلََِِّالَلُهمََ  هَُاّلخَوَخوَخَوخنخصخرهَتخِبعخهََُوخمخنََْوخصخْحِبهََِءخاِلهََِوخعخلخىَُُمخَمدَ َنخِبيِّنخاَعخلخىَوخَبخ

َ ِإََّييخ َبِت خْقوخىَللِاَوخطخاعخِتِه،أخَماَب خْعُد،َف خيخاَِعبخادخَللِا،َاتَ ُقْواَللاخ،َُأْوِصْيُكْمَوخ
 لخعخَلُكْمَتُ ْفِلُحون.

 

َِإْخوخاِِنخَاْلُمْسِلِمْْيخَرخِِحخُكُمَللا،
 كتقواءنصفة  منيغكتكن تروس كيت ماريله اين، مليا يغ مجعة هاري دف

 سضاال لقسانكنله. ثدكف كإميانن فنوه دغن وتعاىل سبحانه اهلل كفد كيت
 اهلل اتيغيغم سنتياس غي جيوا نغد دان خالصنإك فنوه دغن اهلل فرينته
 دان نغالر االضس هيندريغم تروس كيت تفدا رضا وتعاىل، هسبحان

 .ثاهنضت
 :  اياله اين مليا غي مجعة هاري دف خطبة تاجوق 

                       

 َ   “ ةَاِتَخاْلَخ ُنْسُح يفااخمن ”                          
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  سكالني دكاسيهي غي مجعة غسيد
 دان مسنتارا لهثها اين دنيا د نفسام معلوم، بهاوا كهيدو-كيت سام

 نقيءكبا بنتوق دامل اد سام نءاضدو سرتا اوجني منرميا سنتياس كيت
 اكن سيتف فهيدو غي مسوا يءكتاهو ضجو كيت. نقكبورو اتاو

 دنيا د مأنسي فستيا نفكهيدو غهوجوفغ اداله كماتني دان ماتي،
 :34ايات  فارعاألة مان دامل سورفروتعاىل بر هسبحاناهلل  .اين

 ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

 تله غي ﴿ وه،فتيم اد اومت فتيا-فتيا يضبا دان :برمقصود غي
اوندوركن  مريك تفدا تيدق ،ثوهفتيم غدات ابيالفا مك ،﴾كنفدتت
 مريك والف تفدا تيدق دان ونف تعسسا واالو ﴾كمودينكن﴿

 .دهولوكن
  سكالني، دحرميت غمسلمني ي

 دامل دماتيكن رضا يننغيإبرك كيت سيتف سوده سالمإ اومت ايضسبا
  ثسباليق بوكن دان ﴾باءيق غي كسودهن﴿ “ ةاِتخ الْخ  ُنْسُح ”نءاكاد

  .﴾بوروق غي كسودهن﴿“ الْخاِتخة ُسْوُء”
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 يتءبركا كيت دري فستيا كماتني نءاكاد بهاوا ،يفنصاإد رلوفامت 
 ثتراومتا كيت، نفكهيدو غنجفس الكوكن كيت غي عمالن نغد تفرا
 حديث اوليه دجلسكن اين. تْوَماْل اُتَرَكَس نغكداتا ساعت د

 : ِدْعَس بن ِلْهَس اوليه دروايتكن غي  اهلل رسول

اُلَ َاَاألخْعمخ  مَِبْلخوخاتِيَِْإَنخ

 .ثنخريافغ نغد ورناكنفدمس ايت عمالن ثوهغضسسو :ثمقصود
(محدأدان  بخاريالرواية )                                         

   

  اهلل رسول ةسن دان القرءان دفك براميان غي نغولوضكران ايتله، 
 جوسرتو،. مريك نفكهيدو غهوجوفغ يضبا نقيءكبا كنفهارغم

براستقامة دامل  صاحل، عمالن-عمالن مالكوكن سنتياس مريك
 ،ثرسول ةسن ملكنعغم وتعاىل، هسبحان اهلل رينتهف تيته غمنجوجنو

 ضمسو. توبة قكنثربافمم سرتا ثنغالر دان معصية االضس لكنغضمني
 سبب منجادي دان برسيه منجادي اكن كيت هاتي برتوبة، نغد

  .ةاِتخ الْخ  ُنْسُح دامل ماتي اونتوق
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 نغولوضوا دماتيكن دامل مس كيت رضا ،ءبردعا سنتياسله ايت، غيفدمس
 عمرانآل  ةسور دامل وتعاىل هسبحان اهلل فرمان اميانضسبا باءيق غي

 :193 ايات

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

 ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

 غي سروان رغد كامي ثوهغضسسو! كامي توهن يا :برمقصود غي
 كامي مك كامو، توهن دفك كامو براميانله: ثكات اميان، دفك روثم

 دان كامي، دوسا-دوسا ونيلهفام كامي، توهن يا. براميان ونف
تيكنله كامي ما دان كامي، كساهلن االضس كامي دري وسكنلهفها

  .بربقيت غي غبرسام اور
 

  سكالني، اهلل دكاسيهي غمسلمني ي
 نغهوبو رباءيقيفمم رلوف ضجو كيت اهلل، نغد نغهوبو ضين منجاءسال

 غي افسياغ بار :”برمقصود غي برسبدا رنهف رسول اهلل  .مأنسي سسام
 كماتني هندقله ،ضشر دامل ك دماسوقكن دان نراك دري وهكنءدجا نيغاي

 هندقله سرتااخرية  هاري دان اهلل دفك مياننإك دامل براد دي دكاال ثيغاتمند
 .“مريك اوليه يءدمتو نيغاي دي غي اميانضسبا راماي غاور نغد برمتو دي
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  اهلل، دبركيت غي مجعة غسيد
 كيت سام-سام ماريله اين، دنيا د نفكهيدو يغهاروغدامل كيت م

 وتعاىل هسبحان اهلل دفت ككي ةعباد عمل كتكنغمني اونتوق وسهاابر
 حياة غهوجوفغ رضا نقكباجي ركاراف مالكوكن دامل برتروسن دان

  .ةاِتخ الْخ  ُنْسُح ناءكاد دامل دتنتوكن كيت
 : ةاِتخ الْخ  ُنْسُح تفمندا يضارا باخ-اراخبرايكوت اين اداله انتارا 

 اهلل دفك ناءكتقو دان كطاعنت ملكنعغم سنتياس دان مهاقاست رتام:ف
  .ثنغالر لكنغضمني غيف د مسوتعاىل هسبحان

-وهغضبرسو نغد وتعاىل هسبحان اهلل دفك ءبرتروسن بردعاكدوا: 
 .برتقوى دان براميان دامل كيت نفكهيدو نخريافغ رضا وهغضسو
 ظاهري اد سام ديري رباءيقيفمم وسهاابر كيت فستيا هندقله :ضكتي
 كيت نغهوبو سرتا اهلل نغد كيت نغهوبو ضمنجا دان باطني، اتاو

  .اين بومي موك د اهلل خملوق نغد
 يفهادغم كتيك اهلل دفدر وننفمأك دان باءيق نفهار همنارو :تفمأك
  .تْوَماْل اُتَرَكَس
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 ڃ ڃ ڃ چ چ                                                                                                                                                       

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

 ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

  
 نغد ثكيقينن سكنضمن غي غاور-غاور ثوهغضسسو:برمقصود غي 

 جالن اتس د وهضت فتت مريك كمودين ،“اهلل اياله كامي توهن”:بركات
 نغد﴿ مساس ك مساس دري مريك دفك مالئكة تورونله اكن بتول، غي

 تيدق غي كجادين ثبرالكو دري﴿ غبيمب كامو نلهغجا”: ﴾اهلام ممربي
، دان ترمياله بريتا يتاخ دوكبر كامو نلهغجا دان ﴾كامو فترهاد باءيق

 .“كامو دفك دجنجيكن تله غي ضشر وليهابر اكن كامو بهاوا مبرياض
 ﴾30 ايات:  تلخ ص ِ ف   ةسور﴿                                           

 

َللاَُِلَوخلخُكْمَِفَاْلُقْرآِنَاْلعخِظْيِم.َبَخ َََََََََََََََََََََََََ   َرخكخ
ِتَوخالذِِّْكِرَالْخِكْيِم.وخن خفخعخِِنَ َاآلَّيخ ُكْمَِبخاَِفْيِهَِمنخ  وخِاَّيِِّ

َالَسِمْيُعَاْلعخِلْيُم. َوخِمْنُكْمَِتالوختخُهَِانَُهَُهوخ  وخت خقخَبلخَللاَِمِنِّ
ْغِفُرَللاخَاْلعخِظْيمخَِلَْوخلخُكْمَ  أقُ ْوُلَق خْوِلَهخذاَوخأخْست خ

اِئِرَاْلُمْسِلِمْْيخَ  وخاْلُمْسِلمخاِتَوخاْلُمْؤِمِنْْيخَوخاْلُمْؤِمنخاتَِوخِلسخ
َاْلغخُفْوُرَالَرِحْيمََُ ْغِفُرْوُهَإنَُهَُهوخ  .فخاْست خ
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 ْلُْطبخُةَالثَانِيخةَُاَخ

َاْلعخالخِمْْيَخَلِِلَََِالْخْمدَُ هََُللاََُِإّلَِإلخهَخَّلَأخنَوخأخْشهخدَُ.َرخبِّ  َ،لخهََُشخرِْيكَخَّلَوخْحدخ

نَخَأخنَََوخأخْشهخدَُ ِرْكََوخسخلِّمََْصخلََِِّالَلُهمََ.َوخرخُسْولُهََُهَُعخْبدََُُُمخَمًداَسخيِّدخ َسخيِِّدنَخَعخلخىوخَبخ
اِبهََِآِلهََِوخعخلخىَُُمخَمد ، َأخْْجخِعْْيخ.َوخأخْصحخ

َف خقخْدَفخازخَاْلُمتَ ُقْونخ.َالَِلَخَاتَ ُقوا!َللاَِعبخادَخَف خيخاَب خْعُد،َأخَما
 

  للا،َرخِِحخُكمََُاْلُمْسِلِمْْيَخَمخعخاِشرَخ

  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

َ َلىَخعَخَتَخْيَلََاَصَخمَخكَخ،ََدمَََُُمَخنَخدَِيِّسَخَآلََِلىَخعَخوَخَ،دَ مَََُُمَخنَخدَِيِّىَسَخلَخعَخالَلُهَمَصخلِّ

َلىَخعَخوَخَ،دَ مَََُُمَخنَخدَِيِّسَخَلىَخعَخَكَْرََِبَخوَخ،َمَخيَْاهَِرَخب ََْإَِنَخدَِيِّسَخَآلََِلىَخعَخوَخَ،مَخيَْاهَِرَخب ََْإَِنَخدَِيِّسَخ
َمَخيَْاهَِرَخب ََْإَِنَخدَِيِّسَخَآلََِلىَخعَخوَخ،َمَخيَْاهَِرَخب ََْإَِنَخدَِيِّسَخَلىَخعَخَتَخكَْرخَاََبَخمَخكَخ،دَ مَََُُمَخنَخدَِيِّسَخَآلَِ
ْيٌد. ،ْْيَخمَِالَخعَخَالَِْفَ ْيٌدََمِخ َِحِخ  َِإَنكخ
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ُهمََْ،وخاْلُمْسِلمخاتََِوخاملُْسِلِمْْيَخَوخاْلُمْؤِمنخاِت،َالَلُهَمَاْغِفْرَِلْلُمْؤِمِنْْيَخ َاألخْحيخاِءَِمن ْ
ْيٌعَقخرِْيٌبََمََُِ،وخاألخْموخاتَِ ََسِخ َ.ْيُبَالَدعخوخاتَِِإَنكخ

َوذَُعََُن َخنََِإََمََهَُاللَََ.كَخيَُْغَخَهَُُفَرَِصَّْلَيَخَامَخَاءَخشَخحَْفَخالَْوَخَءَخَبَخوَخالَْوَخَالءَخبَخاَالَْنََعَخَعَْفَخادََْمََهَُاللََ
َانَخضَخرَْمَخَفَِاشََْمََهَُاللََ.َامَِقَخسَْاألَخَئَِيَِِّسَخِمنَوَخَامَِذَخالَُْوَخَونَِنَُالَُْوَخَصَِالبخَخَنَخمََِكَخبَِ

َ.انخَِبََلَخزَخاَن َخيمَخاَفَِنخَِبََفَْطَُالَْوَخَ،نَختَخوَْمَََمَْحَخارَْوَخ

َاْلوخاِثقخََِبهلِلَ زخانَخَْلطخانَخالسَُالَلُهَمَاْحفخْظَمخْوّلنخ ْرُحْوِمَِاََ،زخْينخَاْلعخاِبِدْينَخَِمي ْ ْبنخَاْلمخ
عخلخْيِهَوخعخلخىََُمخُْمودََِْلطخانَِسَُال نُ ْورََْلطخانخةَِسَُالاْلُمْكتخِفْيََِبهلِلَشخاه،َوخأخْنِزِلَالَرِْحخةَخ

َ.ترغضانوَزخاِهرخة،َُسْلطخانخةَِ

وخاآلِخرخِة،َ هَُِمنخَاْلُمْسِلِمْْيخَوخاْلُمْسِلمخاِتَِفَالُدنْ يخَا وخاْحفخْظَأخْوّلدخهَُوخأخْهلخهَُوخرخعخاَّيخ

َأخْرحخمخَالَراِِحِْْيخ.َِبرخِْحخِتكَخ َََّيخ

زخانَخَْلطخانَِسَُالَْبنخَاْلوخاِثِقََِبهللَِِاََِإَْسخاِعْيلَخَُُمخَمدَخَتغكوالَلُهَمَاْحفخْظَوخِلََاْلعخْهِدَ َِمي ْ

َاْلعخاِبِدْينَخ َ.زخْينخ
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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

 

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

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

َ

َالَناِر. نخًةَوخِقنخاَعخذخابخ نخًةَوخِفَاآلِخرخِةَحخسخ  َرخبَ نخاَآتِنخاَِفَالُدنْ يخاَحخسخ
 َ.مَخلََسَخوَخَهَِبَِحَْصَخوَخَهَِِلَآَىلَخعَخوَخَدَ مََُُمَخَنَخدَِيِّسَخَىلَخعَخَللاََُىلََصَخوَخ

َاْلعخالخِمْْيَخ َ.وخالْخْمُدَهلِلَرخبِّ
َِعبخادخَللِا!

 اُذُْكُرْواَللاخَاْلعخِظْيمخَيخْذُكرُْكْم،َوخاْشُكُرْوُهَعخلخىَنِعخِمِهَيخِزدُْكْم،

للاَُي خْعلخُمَمخاَتخْصن خُعْونخ.  وخلخذِْكُرَللِاَأخْكبخُ،َوخ

َصخالِتُكمَْ  ي خْرِحخُْكُمَللا.َ،قُ ْوُمْواَِإلخ


