
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مجعةه   خطب

      2022 /07   :سريي                                

 
 
 

   

 
  

 هـ   1443رجب  16 

 برساماءن

 م2022   فيبواري   18  

 
 

 

 هاولي     دكلواركن

 ترغضانو  اضام  احوال  حال  جابنت

  

 ديديقن  ربيمم  دامل  ايبو باف   غضوغجوابت

 .انق-انق ضام كفد ا  

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

تَ غخِفُره، ُنُهَُوَنسخ َتِعي خ ،ََُنخَمُدُهَُوَنسخ َدُّلِِلَّ َمخ  ِإنَُّاْلخ
ِرَُأن خُفِسَنا،ُوَُ ُُشُروخ ُذُِِبهلِلُِمنخ َُسيِ َئاِتَُأعخَماِلَنا، َونَ ُعوخ  ِمنخ

ِللخَُفالُ ُُيضخ ِدِهُهللاَُفالُُمِضلََُّله،َُوَمنخ ُيَ هخ   .َهاِدَيَُلهَمنخ
ُلهُُ َهُدَُأنَُُُّمَمًَّداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ َدُهُالَُشرِيخَكَُله،َُوَأشخ ُالُِإَلَهُِإالُهللاَُوحخ َهُدَُأنخ  .َوَأشخ

َحاِبِهُ،َُسيِ ِدََنُُُمَمَّدُ َعَلىَُُسلِّْمَصلِ ُواللهمُ َُُوَمنُخَوَعَلىُآِلِهَُوَأصخ يخنتَِبَعُهمخ ِمُالدِ  ُِإَلُيَ وخ َسان   .ِبِِحخ
َُفاَزُالخُمت َُّقوخن ُفَ َقدخ ُبِتَ قخَوىُاّلِلَِّ َُونَ فخِسيخ  .َأمَّاُبَ عخُد،ُفَ َياُِعَباَدُاّلِل هِ،ُُأوخِصيخُكمخ

 

 غي مجاعه غسيد سرتا ساي، ديري دفك سانفهمبا اهلل! ساي بر-واهاي همبا
 نغد اهلل دفك نءاكتقو كتكنغمني كيت سام-سام ماريله سكالني، دكاسيهي

 مسوا كيت مودهن-موده. ثنغالر االضوهي سءنجام دان ثرينتهف االضس ملقساناكن
 سيتواسي دامل ي،ضال لبيه-لبيه. وتعاىل هسبحان اهلل نغرليندوف سرتا رمحة دامل برادا

 رلوف اهلل دفك كيت نغنتوضكرب اين، ريخابر بلوم غي(Pandemik)  ندميقف مصيبة
. امضا توجنوقف دان نلندس دري ريخلينضتر تيدق مسوا كيت رضا ركوكوهكن،فد

  :اياله اين هاري دف خطبة تاجوق

  .انق-انق  دفك امضا ديديقن   ممربي  دامل  فبا ايبو  جوابغوغضت           
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  اهلل دملياكن غي مجعة غسيد
               (era)ايرا غبربندي روبهنف امليغم قثبا تله نديديقنف ((sistemهاري اين، سيستم

-an1970 ، an-80 دان –an90 برالكو قثبا امضا مبالجرنف دولو، جك.  دهولو 
 راوليهفد والف علمو سومرب مانكاال. مسجد د ضسوراو دان جو د سكوله، رومه،د د

 وروض-وروض ،فبا ايبو دفدر امضا ديديقن سرتا باءيق غي تاوالدان ونتوهخ ماللوءي
 ميديا يضتيكنولو نغد اين، هاري دف نامون. استاذ-استاذ دان امام اراف ضجو دان
ديكن منجا اللو جاري، غهوجو دف اد علمو سومرب، ((internetهاينرتنيت دان

  .موده اراخس راوليهيفد بوليه(informasi) اينفورماسي فمعلومت دان ستيا
 اينستيتوسي ن،ءاكراج ترماسوق يهقف مسوا دفك بسر غي ربنخحال اين ممربي 

(institusi) يضبا فبا ايبو اراف وال،ف ثصخصو اراخس دان مشاركت نديديقن،ف 
، سسواي اداله ايت ميديا سالورن-سالورن ماللوءي راوليهيفد غي علمو ممستيكن

 تيدق اينرتنيت دفدر سومرب كران، اداله اين. امضا لندسن دفدر فغيمثسرتا تيدق م
 الكو كهغتي دان ميندا اروهيفغمم بوليه غي اد ثسباليق ،فاءيده ممربي ثمسوا

   .انق-انق دفك (negatif)تيفاضني

. انق-انق مبالجرنف دفك كسن ممربي توروت 19-(covid)يدؤوكمصيبة 
 برمسوك اراخس سكوله د بالجر اونتوق غلوافبر تيدق مريك دفدر بسر نيضسباها

 يلخك نيضسباها ثها تالني، اتس مبالجرنف ماللوءي ماله،. وروض-وروض نغد
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 بهارو (norma) نورما اتاو قاعده دفك وانفتوم ممربي تفدا بتول-بتول غي سهاج
 اللو. نديديقنف دان مبالجرنف دامل رينخيخك مسئله دفك ممباوا اين حال. اين

 اوسيا دف كنغسدامنفعة بر علمو وليهارفانق تراباي دامل مم-قان منجاديكن ،ثاخري
  .مريك نفد ماس دمي اجر توجنوق دان نغبيمبي دبري رلوف ماسيه مريك اين،

 رسكوهلنف منروسكن تفدا تيدق غسوغل غي موريد برمقصود نديديقنفرين خيخك
يت برهن تروس اتاوف حرو بوتا قدر كتكنغمني غضسهي غنجف ماس كغج ساتو دامل

دوا  يسراما وركنفمال (KPM) مليسيا نديديقنف كمنرتين (data)سكوله. داتا
 وهفتيم يضبا سكوله هنيتبر الجرف ،(21,316)تيض راتوس امن بلس ريبو فولوه ساتو

  .2021 جوالي غضهي 2020 خم
 

  سكالني، دكاسيهي غي مجعة غسيد
 صاحل غي ينراسيض مالهريكن دامل اين، ابرنخ-ابرنخ ينفمند ترباءيق قاعده اكهفا

 ثتيندق تندوق دان ادب ضمنجا ،ثصالة ممليهارا غي ينراسيض صاحله؟ دان
سنه؟ دان قرءانال اجرن براسسكن ةمشارك وروسغم سرتا (berinteraksi)براينرتكسي

  
تله  “مَل س  ال ِ  ِف  دَل و  أَلا ُةَيِبْرَت” ، ماللوءي بوكوانَوْلُع ْحِصاَنعبداهلل  كتورد
  :برايكوت اميانضسبا انق-انق منديديق اراخ-اراخ اريسكنغضم
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  .باءيق غي تاوالدان ونتوهخ ماللوءي منديديق: رتامف
 فبا ايبو اياله انق-انق ريبادينفك دان ن،فهيدوك ورقخمن غتربسر ي فكتور

 غاليف غي يدوؤايندي اداله فبا ايبو سكوله، اوسيا ك غضهي الهري دفدر. سنديري
 دفدر برموال انق-انق نفكهيدو ورقخنف له فبا ايبو جادي. انق-انق نغد دكت
 :برمقصود غبرسبدا ي  رسول اهلل . يضال بواين

 .هفطر نءاكاد دامل اداله الهري غي انق فستيا”
   .“ يجموس اتاو نصراني يهودي، ثمنجاديكن غي له فبا ايبو             

﴾مسلم دانبخاري ال حديث﴿                                                       

  

 حال-حال اجر توجنوق ممربي ترماسوق تاوالدان ونتوهخ ماللوءي نديديقنف
 ممليهارا سرتا ثروكون دان شرط يكفاس بتول، غي صالة رااخ; امضا دامل نءاوتامأك

 دان وهنغضكسو توجنوقكن رلوف ضجو فبا ايبو. وتفر تيدق لوضا صالة وقتو
 وقتو، ماسوق ابيالفا صالة ملقساناكن راضبرس رتيفس امضا اوروسن دفك مينت

 مريك غضسهي انق-انق دفك ايكوتن منجادي اي مودهن-موده. ينءال ةعباد-ةعباد ضجو
 .ثباءيق-يقءسبا ضرلو دجاف ثسباليق رمييه، غي سسواتو بوكنله امضا تونتوتن بهاوا مراساكن
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  سكالني، دكاسيهي غي مجعة غسيد
  .اوتام ايكوتن ايضسبا  اهلل رسول منجاديكن: اياله كدوا غي ندكنتف

 ثندهاي دان كهيبنت ريتاكنخمن سنتياس نغد اياله دالكوكن بوليه غي ركارافانتارا 
مينوم، توتور كات -ك ماكنيفاس دامل باءيق انق-انق دفك  اهلل رسول اخلق

 اونتوق انق-انق دفك غروا ممبوك اي يين،ضسب يسنيفغ افتن. ثايضسبا دان ولنءاضرف
 ايضسبا (televisyen)يشنيؤتيلي ،super hero اتاو (artis)ارتيس منجاديكن

 ثاتوتفس غي له فبا ايبو ايضسبا كيت جوسرتو،. مريك ايكوتن دان(idola) ايدوال
 غي اكهفتاهو مميليه سيا رضا ام،ضا نيالي-نيالي ثصخصو مريك نديرينف وكفممو

 مسنتاراصفة بر غي دنيا نفكهيدو ماليري دامل تاوالدان ونتوهخ دجاديكن واجر
 :21 ايات بااألحزة سور دامل مانفربر تله اهلل.اين

 وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

.باءيق غنتوه ايكوتن يوخ ايت اهلل رسول ديري دف يموضبا اداله ،ثوهغضسسو برمقصود:

  
  .اواسنفغ دان مرهاتنيف ماللوءي منديديق: ضكتي

 انق-انق ممرهاتيكن دان يساوغم اونتوق فبا دان ايبو جوابغوغضسوده منجادي ت
 رينتهف اهليثم سسواتو مالكوكن تيدق رضا رومه د برادا سوقتو ثصخصو مريك
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 غي فا. غماسي-غن ماسيءاكبيجقسن دفك ترسراهله اواسن،فغ اراخ دان دهقاع. اهلل
 برماءين انق-انق مان ك دان مريك انق-انق راكن اتاو متن افسيا تاهو فبا ايبو ،غنتيف

 ترماسوقله ،ثانتارا انق-انق منديديق النضاضك ثوهغضسسو. فغال ماس سوقتو
 يننغيإك سرتا انق-انق سهارين ولحإ-حال غسوغل دوليف امبيل تيدق فسيك

 ترجادي غي فا ليهتله. فبا ايبو يهقف دفدر بالين دان نغبيمبي ممرلوكن غي مريك
 اكن مريك. مرهاتنيف دان اواسنفغ افتن سهاج يتوضب دبياركن غي انق-انق دفك

 تيدق غي ييتؤاكتي نغد ترجبق غضسهي ليسرين،فبر دان سهاج افسسيا نغد بركاون
 :9 ايات اءالنس ةسور دامل  اهلل مانفر.(bermoral)برمورل دان قخلبرا

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

 ڇ ڇ ڍ ڍ

 

 مريك ثسكريا غي غاور-غاور ﴾اهلل دفك﴿ تاكوت هندقله دان :ثمقصود
 فترهاد خواطر مريك غي مريك غبالك د مله غي كتورونن لكنغضمني

 هندقله دان اهلل، دفك برتقوى مريك هندقله ايت، سبب اوليه. ﴾ثنءاسجهرتك﴿
  .بنر غي كات توتور نغد اراخبربي مريك
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  سكالني، دحرميت غي مجاعه غسيد
. لوروهثم دان يكاف لبيه ثاتوتفس فبا ايبو نءاقنخك دان اواسنفغ اين، IT زمان دف

 مريك لقيغم يضبا رومه كلوار دبنركن تيدق دان ددندا انق-انق دولو، جك
 تيدور بيليق دامل اين، هاري نامون. باءيق تيدق غي راكن-راكن نغد ليسرينفبر
 سالورن ماللوءي برالكو بوليه ماسيه تيفاضني اروهفغ دان ولنءاضرف ون،ف

Whatsaap، Facebook ايبو اونتوق ثساهل له فا جوسرتو،. ينءال-ينءال دان 
 تيليفون دامل كنلن راكن افسيا اد، غي فا انق،-انق بيليق دامل ضجو رهاتيكنف فبا

 دامل ممبنتو وفمم فايبوبا يهقف دري يلخك غي اوسها ضمسو. ثايضسبا دان مريك
مان فروتعاىل بر هاهلل سبحان .امضا اجرن برترسكن فهيدو غي ينراسيض ورقكنخمن

 :132ايات  هط ةدامل سور

 ۅ .…   ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

  ،غبرمسبهي ايفسو ﴾مو ضكلوار﴿ اهليمو سوروهله :ثمقصود
 .ثرجكنغم اتس برصربله دان

 

  اهلل، درمحيت غي مجعة غسيد
 دامل دالكوكن بوليه غي نءاسض فبربا اداله برايكوت اين، هاري دفخطبة  يخرياغم

  :انق-انق منديديق
 اينستيتوسي اوليه دالكوكن غي روسيسف سهاج بوكن انق-انق نديديقنف1- 
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 هاتي، ك هاتي ندكنتف ماللوءي اي ثسباليق مات،-مسات سكوله اتاو نديديقنف
  .رومه د انق-انق فترهاد فايبوبا دفدر تاوالدان ونتوهخ دان غساي يهكاس
 تفدا مريك ايفسو غبيمبي سرتا اجر دان انق-انق صالة ممنتاو رلوف فايبوبا2- 

 .انق-انق باءيق ريبادينفق كممبنتو ورنافمس غي صالة. ورنافمس نغد صالة مالكوكن
 غيالفاحتة  ثصخصو القرءان، خبامم دامل انق-انق وانفكمم لهغبيمبي دان رهاتيف3-

  .صالة روكون ساتو ساله منجادي
 ضجو بركاون، مريك افسيا نغد انق،-انق اولنضرف يساوغم رلوف فايبوبا4 - 

اروه لوار توروت فغ كران اداله اين. اراخبربي دامل وناضد غي نفكاغاو-نفكاغاو
 .قان-انق الكو كهغتي دان نفاكاخرف يكفممربي كسن دامل اس

ُ

الرَِّجيمُُِالشَّيخطَانُُِِمنَُُِِبهللَُُِأُعوذُُ  

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

 ۈئ ۈئ ېئ

 سرتا ن،قيءكبا بربوات سوروهله دان ،غمسبهي ديريكنله نكو،غق كسايان واهاي :ثمقصود
 غي انخبن باال االضس اتس برصربله دان كر،غمو غي ربواتنف مالكوكن دفدر لهغالر
 مبيلأد دكهندقي غي ركاراف-ركاراف دري اداله ايت دمكني غي ثوهغضسسو. اموفمنيم

  ثمالكوكن برت
 (17لقمان: ةسور )                                                                
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  َِبَرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُكمُخ َِكيخِم.َونَ َفَعِِنَُوِاّيِ  ِرُاْلخ  ُِبَاُِفيخِهُِمَنُاآلَّيِتَُوالذ ِكخ

َُوِمنخُكمخُِتالَوَتُهُِانَُّهُُهَوُالسَِّميخُعُالخَعِليخُم.  َوتَ َقبََّلُهللاُِمِنِ 
تَ غخِفُرُهللَاُالخَعِظيخَمُِلخَُوَلُكمخُ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  أقُ وخ

ِلَماِتَُوالُخ َُوالخُمسخ َ ِلِمْيخ ِمَناتَُِوِلَساِئِرُالخُمسخ ََُوالخُمؤخ ِمِنْيخ  ُمؤخ
ُرُالرَِّحيخُم.ُ ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخِفُروخ َُفاسخ
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ُطخَبُةُالثَّانَِيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُّلِِلَُُِّاْلخ ُالخَعاَلِمْيخ َهدُُ.َُربِ  َدهُُُهللاُُُِإالُِإَلهَُُالَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرِيخكَُُالَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمًَّداَُسيِ َدَنََُُأنََُُّوَأشخ َُُوَسلِ مُخَُصلُِ ُاللَُّهمَُّ.َُوَرُسوخ ُُُمَمَّد ،َُسيِ ِدَنََُُعَلىَوَِبِركخ
َ.َُوَأصخَحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلى َُأْجخَِعْيخ

َن.ُاّلِلََُُّات َُّقوا!ُهللاُِعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمَّا َُفاَزُالخُمت َُّقوخ ُفَ َقدخ
 

ََُُمَعاِشرَُ ِلِمْيخ   هللا،َُرِِحَُكمُُُالخُمسخ

سباضاميان   رسول هللا كفد سلم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 تسورة األحزاب، ااي اهلل دامل فرمان

 ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ
ُ َُصلِ  ُسَُلَُعَُاللَُّهمَّ ُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دُ مَُُُّمََُُنَُدُِيُِ ى َُنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُتَُيخُلَّا

ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخإُِ َُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دُ مَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُكُخرُِِبَُوَُ،
َُمُِالَُعَُُالُخِفُُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُِبَُمَُكَُ،دُ مَُُّمَُُ ِإنََّكُ ،ْيخ

يخٌدَُمَِيخٌد.  ُِحَِ
 

َُاللَّ ِمِنْيخ ُِللخُمؤخ ِمَناِت،ُُهمَُّاغخِفرخ ََُُوالخُمؤخ ِلِمْيخ ِلَماتَُُِواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ َياِءُِمن خ ُ،َواأَلمخَواتُُِاأَلحخ
يخٌعَُقرِيخٌبَُمُُِ ُ.يخُبُالدََّعَواتُِِإنََّكَُسَِ
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ُنَُمُُِكَُِبُُوذُُعُُُن ََُنَُِّإُُمَُّهُُاللَُّ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُِصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُوَُُامُِذَُالخُُوَُُونُِنُُالخُُوَُُصُِالبََُ ُامُِقَُسُخاألَُُئُِي ُِسَُِمن ُ،َنَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُُفُِاشُخُمَُّهُُاللَّ.

ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُ
ُ

َفظخَُموخالََنُالخَواِثَقُِِبهلِلُ َزانَُُلخطَانَُالسُُاللَُّهمَُّاحخ ِمُِاُُ،زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ ُلخطَانُِسُُالبخَنُالخَمرخُحوخ
ُِِبهلِلَُشاه،َُوَأنخِزِلُالرَِّحخََةَُعَليخِهَُوَعَلىَُُُمخُمودُِ َتِفيخ ُنُ وخرُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُُِلخطَانَةُِسُُالالخُمكخ

ُ.ترغضانو

لُِ َلهَُُوَرَعاَّيهُُِمَنُالخُمسخ َفظخَُأوخالَدهَُُوَأهخ َِتكََُواحخ ِبَرِحخ َواآلِخَرِةُ، ِلَماِتُِفُالُدن خَيُا ََُوالخُمسخ ُِمْيخ
.َ َُُّيَُأرخَحَمُالرَّاِِحِْيخ

ُ

ِدُ َُوِلَُّالخَعهخ َفظخ ُاحخ َاِعيخلَُُُُمَمَّدَُُتغكواللَُّهمَّ َزانَُُلخطَانُِسُُالُبخَنُالخَواِثِقُِِبهللُِِاُُِإَسخ زَيخَنُُِمي خ
ُ.الخَعاِبِديخنَُ

 

 

 كامي توجنوقكن كامي، سسام نغهوبو رباءيقيلهف كامي، هاتي هوتكنلءفرتايا اهلل، 
 منوجو كامي لهغبيمبي كسسنت، دفدر كامي سالمتكن ن،ءاكسجهرت جالن-جالن

 ظاهري غي كجاهنت دان نفكبورو االضس دفدر كامي جاءوهكن كبنرن، دفك
  .يثترمسبو ونفماهو
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 كرتي،ف بودي نغد كامي نلوقكايرف تاهوان،فغ علمو نغد كامي كناركايفيا اهلل، 
 . باءيق غي كصيحنت نغد كامي هياسيله دان ن،ءاكتقو نغد كامي ملياكن

 

 توبة ترمياله. كامي كتورونن دان ضكلوار ن،فيا اهلل، بركيت دان رمحتيله كهيدو
 كامي جاديكنله. غايفث مها يضال توبة نرمياف مها غي كاوغا ثوهغضسسو كامي،

 نعمت نءكورنيا نرمياف مو، نعمت غاجنوفث مو، نعمت اكن برشكور غي غاور-غاور
 .كامي دفك مو نعمت ورناكنلهفمس دان مو،

 

ُ

 ُرَب ََّناُآتَِناُِفُالُدن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناَُعَذاَبُالنَّاِر.
 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدُ مَُُّمََُُُنَُدُِيُِ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَّصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلِمْيخ ُدُهلِلَُربِ  َمخ ُ.َواْلخ

ُِعَباَدُهللِا!

ُهَُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

نَُ نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللِاَُأكخ  .َوَلذِكخ

اُِإَلَُصالِتُكمُخ ُموخ  .يَ رخَِحخُكُمُهللاُ،قُ وخ

 


