
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 مجعةه   خطب

   21 /2021    سريي

 

 

 

 

   هـ 1442  شوال  2      

 برساماءن
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 هاولي     دكلواركن

 ترغضانو  اضام  احوال  حال  جابنت

  “امة  كقواتن  اساس  فرفادوان”

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

َدُه. َزاَبَُوحخ ُُجنخَدُه،َُوَهَزَمُاأَلحخ َدُه،َُصَدَقَُوعخَدُه،َُوَنَصَرَُعبخَدُه،َُوَأَعزَّ ُدُهلِلَُُوحخ َمخ  َاْلخ

ُُكلِ ُُ ُدَُوُهَوَُعَلى َمخ َدُهُاَلَُشرِيَكَُلُه،َُلُهُالخُملخُكَُوَلُهُاْلخ ُاَلُِإَلَهُِإالَُّهللُاَُوحخ َهُدَُأنخ َأشخ
َباُحُالخُمِنْيخُ. َداُة،َُوالخِمصخ َهُدَُأنَُُُّممًداَُعبخُدُهَُوَرُسولُُه،ُاَلرَّْحخَُةُالخُمهخ ٍءَُقِديٌر.َُوَأشخ  َشيخ

َُوسَُ َُصلِ  َُوَعَلىُآِلِهُاَللَُّهمَّ ُاألُمَِّة، َُوَشِفيِع ُالرَّْحخَِة َُنِبِ  ُُُمَمٍَّد َُعَلىَُسيِ ِدََن َُوََبِركخ لِ مخ
ُتَِبَعُهَُوَنَصَرُهَُوَوااَلهُُ ِبِهَُوَمنخ ُُ.َوَصحخ

ُبَ عخُد. ُهللا،َُأمَّا ُِعَباَد ُاّللََُُّفَ َيا ا ُُِات َُّقوخ َُوطَاَعِتِه ُهللِا ُبِتَ قخَوى َى َُوِاَّيَّ َُفاَزُُأوخِصيخُكمخ فَ َقدخ
َن.  َوتَ َزوَُّدوخاَُفِإنََُّخْيخَُالزَّاِدُالت َّقخَوىُالخُمت َُّقوخ

 ايفسو سنديري ساي ديري دان كامو دفك سانفهمبا اهلل، ساي بر-واهاي همبا
 مك ،ثنغالر االضس لغضمني دان ثرينتهف االضس يكوتغم دان اهلل، دفك برتقوى

 ايت بكلن يقءبا-يقءسبا بكلن، اريلهخ. برتقوى غي غاور برجايله ثوهغضسسو
 . اهلل دفك برتقوى اياله

 اكن دي برتقوى، نغوتعاىل كران د هبحانس اهلل دفماريله كيت برتقوى ك
 مسئله رتيفس اين غسكار يفهاد كيت غسدا غي مسئله-مسئله لساءيكنثم

 ةسور دامل ثمانفر. ثايضسبا دان ستابيل تيدق غي ايكونومي كسالمنت، كصيحنت،
 : 3-2 :الطالق
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ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

 ھ ھ

 جالن ثيضبا اداكنغم اكن اهلل ايخنس اهلل، دفك برتقوى غي افسسيا دان: ثمقصود
 تيدق غي جالن دري رزقي ممربي دان. ث(وسهكنثم غركارا يف االضس دري) كلوار

 .ثيضبا لهفوكوخ اهلل مك اهلل، دفك ديري برسراه افسسيا دان. ثدهاتي ترلينتس

           !اهلل درمحيت غي مجاعه غسيد

 :تاجوق اراكنخممبي اكن اين هاري دف خطبة

 “امة  كقواتن  اساس  ادوانفرف”                      

 كران وتعاىل هسبحان اهلل دفك برشكور كيت ضسكلني، ماريله جو حاضريين
 كنيغمو دان اين، (pkp) رقنضرفكاولن  رينتهف يفهادغدامل سواسان م ونفواالو
ينتا، كيت ماسيه ختر ضاهلي كلوار دفوهن درءابرج قسافتر درفد كيت نيضسباها

دامل كادأن هرموني دان تنرتام، تيدق  عيدالفطريهاري راي  مبوتثم غلوافبر
هاري راي  دان رمضانمنجالين  قسافتر غي لسطنيف ساودارا كيت د اميانضسبا

وتعاىل  هكصربن دان شكور، اهلل سبحان ةبرك ضمسو. لوروفدهوجين بوم دان  نغد
 اكن وتعاىل هسبحان اهلل شكور، قكنثربافمم نغد .كيت دفك ةنعم يضمنمبهكن ال

  : 7 -إبراهيم: ايات  ةرسو دامل ثفرمان. كيت دفكة نعم يضال منمبهكن
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  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

 برشكور كامو جك! ثوهغضسسو: ممربيتاهو توهنمو تتكاال تلهغاي دان:ثارتي
 كوفور  كامو جك ،ثوهغضسسو دمي دان دامو،فك كو-نعمت متبه اكو ايخنس

  .كراس امتله كو-عذاب ثوهغضسسو كرغاي

 ممربي تتف اين راي هاري نامون ، sop نغد يكتإتر ماسيه كيت ونفواالو
 نءارساودارف إي مروفاكن ملبغ كساتوان أمة إسالم دان. بسر تغسا غي معنى

  .كيتسسام  (ukhuwwah)  وهخا

 كيت جك. سالمإ اومت دفن ككقوات ممربي كران غنتيف اداله ادوانفرفدان  اخوه
. كيت موسوه-موسوه اوليه دراته موده دان مله منجادي سالمإ اومت برساتو، تيدق

 برتكن منيتيق تغسا كيت امضا. سالمإ اومت كقواتن قغضتو اداله نءارساودارف
 دفك نقكباي ممربي سالمإ عقيدة نام اتس ادوانفرف. ادوانفرف دان نءارساودارف

  .ورخهن دان هفخ موده ايت سالين ادوانفرف. اخرية دان ددنيا كيت

 رسول. سالمإ مشاركت مبنتوقنف اوتام اساس منجادي سالمإ ناءرساودارفايكنت 
 غي ينداضا ايضسبا ادوانفرف دان نءارساودارف ملتقكن كمدينه برهجرة كتيك  اهلل

 غضنصار سهيا نغولوض نغد مهاجرين نغولوض انتارا رساوداراكنفمم ينداضب. اوتام
  .سالمإ سجاره دامل ثنغتندي تياد دان كوكوه تغسا مريك اخوه
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 نغولوض دري عربيال بن سعد وداراكنارسفمم  ينداضب اياله، تركنل غونتوه يخ
 رومه مناوركن سعد. مهاجرين نغولوض دري فوع بن عبدالرمحن نغد انصار

 غورءارايكن ساله سخسديا منبر بلياو ماله. عبدالرمحن دفك هرتا دان كديامان
 تيدق عبدالرمحن نامون،. عبدالرمحن اوليه دكهويين تفدا ايفسو ثاسرتي دري

 دعس ممينتا ثها دان كاسيه ترميا كنخفغم دي ثسباليق نت،فكسم مبيلغم
 غي نءارساودارف تغمسا. نءاضرنياف مموالكن دي اونتوق مدينه اسرف منوجنوقكن

 غاور منرميا لومبا-برلومبا انصار غاور غايت مندورو  اهلل رسول اوليه دتامن
 اخوه ونتوهخ مبيلغم كيت ماريله. مريك دفك نغرتولوف ممربيكن دان مهاجرين

 مشاركت نغدكال ادوانفرف دان اخوه بينا كيت اونتوق مهاجرين دان انصار غاور
  .سيين د كيت

 

  وتعاىل، هسبحان اهلل درمحيت غي مجاعه غسيد

 غي 19-يدؤوق مناخن افلو نلهغجا اين، مليا غي هاري دف مبرياضبر كيت غيفدمس
 دهانرت غي مصيبة اكنفمرو ايت (virus)يروسؤ. اين غسكار يفهاد كيت غسدا
 يروسؤ ثسبنر. نسيءام دفك امران ايضسبا اين كدنيا وتعاىل هسبحان اهلل اوليه

جرن اهلل ا نغد هخغضبر غي سنديري نسيءام ييتؤاكتي دري كسن اداله ترسبوت
     : 41-ايات: رومال سوره دامل ثمانفروتعاىل.  هسبحان
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ىب يب  ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب

 جت حت خت
 

 نغد دالوت دان ددارت انخبن بال دان نقكروس ايضبربا تيمبول تله“ :ثارتي
 مريك مراساكن هندق اهلل كران ;مأنسي نغتا اوليه كندالكو تله غي فا سبب

 انصاف) كمبالي مريك ايفسو مريك، بوروق ربواتنف بالسن دري نيضسباها
 “.(برتوبة دان

 سالم عليه هود نيب قوم ،سالمال عليه نوح نيب قوم ممبيناساكن وتعاىل هسبحان اهلل
 يضال الين-الين دان سالمال عليه طلو نيب قوم ، سالمال عليه صاحل نيب قوم ،

-ايضبربا مالكوكن دان وتعاىل هسبحان اهلل دفك رحكادو ك،يريش مريك كران
 مينوم لواط، زنا، ،خيانت كظاليمن، مالكوكن رتيفس كرغمو ربواتنف ايضبا

 ددامل ضجو تفتردا  سالمال عليه طلو نيب قوم كجي ربواتنف .ثايضسبا دان ارق
 هسبحان اهلل اوليه دكوتوق ايت ربواتنف كنغسدا اين، غسكار كيت مشاركت

 : اهلل رسول سبدا .وتعاىل
مِ  َعَملَ  َعِملَ  َمن   للاه  لَعَنَ  ط   قَو   رواه أحمد(). لهو 

 .(امحد: وايةر)“ .طلو نيب قوم ربواتنف ملعنة اهلل ”:ثمقصود

-الين دان معصية كر،غمو ظاليم، ربواتنف بهاوا سدر دان انصاف كيت ماريله
 تيدق 19-يدؤوق .وتعاىل هسبحان اهلل نءاكمورك غونداغم ايت كجي ربواتنف الين
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 وتعاىل هسبحان اهلل بنتوان رلوكنف كيت .سهاج )vaksin( كسنيؤ نغد دتولق وفمم
 مموهون دان بردعا كيت ماريله .نسيءام دفك ايت يروسؤ هانرتغم دان تافيخمن غي

 .اين ددنيا ثنوهفس نغد 19-يدؤوق مناريق دي ايفسو وتعاىل هسبحان اهلل دفك
 اونتوق اختيار كهغل ياضسبا sop مماتوهي ضجو هندقله كيت ايت، غيفدمس

 .ترسبوت )virus( يروسؤ كينتغج دري هيندريغم
 

  ڃ ڃ ڃ چ چ

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

 
 ََبَرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.

َِكيخِم. ِرُاْلخ ُكمخُِبَاُِفيخِهُِمَنُاآلََّيِتَُوالذ ِكخ  َونَ َفَعِِنَُوِاَّيِ 
َُوِمنخُكمخُِتالَوَتُهُِانَُّهُُهَواالسَِّميخُعُالخَعِليخُم.  َوتَ َقبََّلُهللاُِمِنِ 

تَ غخِفُرواُهللَاُالخَعِظيخَمُِلُخ ِلَُهذاَُوأسخ ُلُقَ وخ َُأقُ وخ ِلِمْيخ َُوِلَسائِِرُالخُمسخ َُوَلُكمخ
ُرُالرَِّحيخمُُ ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخِفُروخ ِمَناِتُفَاسخ ََُوالخُمؤخ ِمِنْيخ ِلَماِتَُوالخُمؤخ َوالخُمسخ
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ُطخَبُةُالثَّانَِيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َاِنَُواإِلسخالمُُِالَِّذيُّلِلَُُِّاْلخ َهدُُ.ُأَن خَعَمَناُبِِنعخَمِةُاإِلْيخ ُهللاُُُِإالُِإَلهَُُالَُأنَُوَأشخ
َدهُُ َهدُُُ،َلهَُُُشرِيخكَُُالَُوحخ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمًَّداَُسيِ َدَنََُُأنََُُّوَأشخ َُصلُِ ُاللَُّهمَُّ.َُوَرُسوخ

َُُوَسلِ مُخ َباِعهَُُِوَأصخَحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلىُُُمَمٍَّد،َُسيِ ِدَنََُُعَلىَوََبِركخ مُُِِإَلَُُوأَت خ ُيَ وخ
يخنُِ ُ.الدِ 

ُبِتَ قخَوىُهللِاَُوطَاَعِتِهُهللاَُُات َُّقوا!ُهللاُِعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمَّا َُونَ فخِسيخ ،ُُأوخِصيخُكمخ
َن. ِلُحوخ ُتُ فخ َُلَعلَُّكمخ

 

ََُُمَعاِشرَُ ِلِمْيخ   هللا،َُرِْحَُكمُُُالخُمسخ

  رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 تسورة األحزاب، ااي دامل اهلل فرمانان سباضامي

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇ ڇ ڇ
ُلىَُعَُُتَُيخُلَّاُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ ىُسَُلَُعَُاللَُّهمََُّصلِ ُ

ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُكُخرَُِبَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُ
َُبَُمَُكَُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُِ ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُا َُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُ،

َُمُِالَُعَُُالُخِفُُمَُيُخاهُِرَُب ُخإُِ يخٌدَُمَِيخٌد. ،ْيخ  ُِإنََّكُْحَِ
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َُ ِمِنْيخ ُِللخُمؤخ ِمَناِت،ُاللَُّهمَُّاغخِفرخ ََُُوالخُمؤخ ِلِمْيخ ِلَماتَُُِواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ َياِءُِمن خ ُاأَلحخ
يخٌعَُقرِيخٌبَُمُُُِ،َواأَلمخَواتُِ َعَواتُِِإنََّكَُسَِ ُ.يخُبُالدَّ

 
 

َُنَُِّإُُمَُّهُُاللَُّ.كَُْيخُُغَُُهُُُفُرُِصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءََُبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُفُِاشُخُمَُّهُُاللَّ.ُامُِقَُسُخاألَُُئُِي ُِسَُِمنُوَُُامُِذَُالخُُوَُُونُِنُُالخُُوَُُصُِالبََُُنَُمُُِكَُِبُُوذُُعُُن َُ
ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُ

ُ َُِبهلِل ُالخَواِثَق َُموخالََن َفظخ ُاحخ َزانَُُلخطَانَُالسُُاللَُّهمَّ ُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ بخَنُِاُُ،زَيخَن
ِمُ َُِبهلِلَُشاه،َُوأَنخِزِلُالرَّْحخََةَُعَليخِهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُِلخطَانُِسُُالالخَمرخُحوخ َتِفيخ الخُمكخ

ُ.ترغضانوُنُ وخرُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُُِلخطَانَةُِسُُال
ُا ُِمَن َُوَرَعاََّيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخالَدُه َفظخ ُالُدن خَياَُواحخ ُِف ِلَماِت َُوالخُمسخ َ ِلِمْيخ لخُمسخ

َِتكَُ َ.َُواآلِخَرِة،ُِبَرْحخ ََُُّيَُأرخَحَمُالرَّاِْحِْيخ
ِدُ ُالخَعهخ َُوِلَّ َفظخ ُاحخ َاِعيخلَُُُُمَمَّدَُُتغكواللَُّهمَّ ُلخطَانُِسُُالُبخَنُالخَواِثِقَُِبهللُِِاُُِإَسخ

َزانَُ ُ.زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ
 

 ُآتَِناُِفُالُدن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناَُعَذاَبُالنَّاِر.رَب ََّناُ
 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُّمََُُُنَُدُِيُِ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَّصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلِمْيخ ُدُهلِلَُربِ  َمخ  .َواْلخ
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ُِعَباَدُهللِا!
 اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،ُ

ُهَُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ، ُكُروخ  َواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللِاَُأكخ  َوَلذِكخ

ُ

اُِإَلَُصالِتُكمُخ ُموخ  يَ رخَْحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ
 

 


