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مجعة   هخطب  
 

 

 

سريي  38/2020  

 هـ14 42ربيع األول  20

 برساماءن

 م2020ؤميرب نو  06
  

 هاولي         دكلواركن 

حوال   اضام ترغضانواجابنت حال    
 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 mukasurat yang diterima.  

Pastikan teks dibaca terlebih dahulu sebelum 
menyampaikan khutbah. 

 

 

 ولنءفرضا دامل ملسو هيلع هللا ىلص رسولسنة 
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ُطخَبةُ ا َل  ْلخ ُوخ  اْلخ
 

 هه وله سُ رَ  ةه ن  سُ وَ  هه ابه تَ كه   عه بَا ت ه به  نَ رَ مَ أَ ي ذه ال   يَ مه الَ العَ  ب ه رَ  لله  مدُ الَ 
َهُد َأن ّل  وَ  َدُه  إهَلَه إهّل  َأشخ َهُد أَ وَ َك َلُه، رهيشَ  ّلَ  هللُا َوحخ م ًدا َعبخُدُه ن  مَُ َأشخ

ُعو  لُُه،َوَرُسو    . لخَعاَلمهيَ َرْحخًَة له   ثُ الخَمب خ
 كَ س  تََ  نخ مَ  ل ه كُ وَ  هه حبه صَ وَ  هه ى آله لَ عَ وَ  د  م  مَُ  نَ ده ي ه ى سَ لَ عَ  مخ ل ه سَ وَ  ل ه صَ  م  هُ الل  

 .هه يمه اله عَ ت َ به 
 ،املسلمونا هَ ي   ا أَ يَ ف َ  ،دُ عخ ا ب َ أم  
 .واقُ ر  فَ ت َ ّلا و يعً جَ  هه له بخ وا بهَ مُ صه اعتَ وَ  ،وا هللاَ قُ ت   اه 

  ،اهلل درمحيت غي مسلمني غدساودارا سي
 نلهغجا .اهلل امضا نغد هلهوضت فضغبر دان اهلل دفله كى برتقو

 غضهي يضال اتهفا ،لهب هفخرب ببكنثم بوليه غي سسواتو مالكوكن
 : اياله اين كالي دفطبة ختاجوق  .اهلل امضا دفدر غلويثم

  ولنءاضرف دامل ملسو هيلع هللا ىلص رسول نةس                                         

 تاهونغ اول بولن يتءيا ولاأل ربيع بولن دامل برادا ماسيه كيت غسكار
 دف نءكبياسا منجادي اداله. كاسيهي كيت غي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول كالهرين

 يضبا الرسول مولد جمليس داكنأد ولاأل ربيع 12 دف تراومتا اين بولن
 غي ملسو هيلع هللا ىلص بسر نغجوجنو دفك نءاينتخك دان نتغاي ربهاروءيفمم توجوان

  .يقءبا غي مسلم منجادي دان اهلل ناليغم كيت باوامم
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 اتاو اادغم كيت القكنغضم تيدق غي PKPP سواسان دامل ونفمسكي
 ،ْدِلْوَم جمليس-جمليس اداكنغم ترماسوق راماي وننفهيم دامل ترليبت

 لبيه اءيثوفمم كيت ماهلن. هاتي تاور مراسا كيت ببكنثم تيدق يفتتا
 تراومتا ينداضب ةسن ممبودياكن كوميتمن كتكنغمني يضبا هبرحماسب غلواف

 ايضسبا ينداضب ةاديكن سنمنج ثوهغضسسو .سهارين ولنءاضرف دامل
 نءايضكبها دان اهللن ءكريضا يهءمرا شرط راف اداله تاوالدن ساري
 :21 ايات بااألحز ةسور دامل اهلل فرمان .فهيدو

ايت  اهلل رسول ديري دف يموضبا اداله ،ثوهغضسسو:”ثقصودم
 كنفهارغم سنتياس غي غاور يضبا يتءيا يق،ءبا غونتوه ايكوتن يخ

 دان بوتثم والف اي سرتا اخرية، هاري يقءبا بالسن دان اهلل نءكريضا
  “.اهلل اتيغيغم قثبا

 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

 ی ی ی جئ
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  اهلل، دكاسيهي غساودارا مسلمني ي

 حرمنتفغ نوهف دان مسرا نغهوبو لهايا ينداضب ةسن يكفساله ساتو اس
 اي كران دبودياكن اونتوق غنتيف تغاين سا ةي. سنراما غاور نغد

 فستيا دفك كقواتن منجادي غي ديري جاتي نغد تفرا يتءبركا
 اياله سالمإ دفك ناريكف داي دانتارا ممبوقتيكن، سجاره. سالمإ غاور

 يتءيا اضعتو  فبرسيك الين دانتارا غي ينداضب ريباديف اتاو اخالق
 دامل غتيدق ممبسر ديري اتاو سومبو دان“ كبنرن”دفك اتوهف توندوق

 .ولنءاضرف
 حرمنتفغ تكنعيشرنم دان سالم مموالكن ينداضب سوسيال، نغدامل هوبو

 ابيالفا. بيادب غي اتاو مودا غاور كانق،-كانق نغد نفبرهاد ونفواالو
 غي ثديري وروهسل كنفهادغم ينداضب ن،غتا برجابت دان سالم ممربي

 نغتا منضغض تكنريغم ن،غمات برتنتا ومن،ثس امريكنفمم مسبيل مليا
 راس منوجنوقكن تيدق ينداضب .دهولو ترلبيه ثسكنفمل تيدق دان
 تيدق ينداضب. غثبار-غبار سنديري ممباوا دان اسرفك ابيالفا كوقيك
 وتنفمج اهوتثم ماهلن راماي غاور دفك الينن بيذاكن-ممبيذا رنهف
كرجا -بنتو كرجامم ينداضب درومه،. ينءاحمر اتاو ميسكني نغولوض

  .رومه مسغم دان كاسوت باجو، يقيءاممب رتيفاسرتي س
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  اهلل، درمحيت غساودارا مسلمني ي
 اراف دفك بركاسر رنهف تيدق اياله ينداضب مليا واتق دان فسواتو سيك

 عنه اهلل رضي ٍكاِلَم بُن ُسَنَأ مودا انق. ينداضب مبنتوف ترماسوق صحابة
 تاهون ولوهفس سالما وسلم عليه اهلل صلى نيب دفك خدمتبر رنهف غي
 رنهف تيدق ينداضب ،برخدمت تاهون ولوهفس ثعمور مسنجق; اتاكنثم

 :ثبرتا تيدق ملسو هيلع هللا ىلص ينداضب. ثهكنيميمر دان غارض فبرسيك
 فاكن) “؟ُهَتْكَرَت َمِل“: اتاو (؟ثمالكوكن كامو فكنا)" ُهَتْعَنَص َمِل"

  (؟ثمالكوكن تيدق كامو
   اهلل، دكاسيهي غسوادارا مسلمني ي 

 اضايفلب يءاثوفمم اند سانبيجق غي نيفميمف غسأور ينداضب ونفواالو
عليه  يلربج ماللوءي اهلل نتهريف واتا وحي منرميا رتيفس نءايستيميوإك
 رااف تفنداف يءاضرهغم دان رغمند برسديا ينداضب نامون ،مسالال

 نيفميمف غأورس يداضب نوفاالوو اياله، يضال مناريق غي فا. صحابة
 املد سام رليبتت تنكرب قتيد داينضب يفتتا اني،ضدس تغسا دان غوضا

 غراف كوبو لياغضم امس روتتو رتيفس ثدأرهكن غي فملقساناكن ا
 .ق  دخ ن  الخ  نغرفف يفهادغم مساس
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 دادا قدابيمن دان هضم امراس قتيد ينداضب ومكن،اضكغم تغسا غي فا
 كوتان ءوا فمبوكايستيفر دامل بسر نغكمنا يافاخمن برجاي ابيالفا

 مشركني قوم كامنخغ دفرد مكة كوتا مبيبسنف ثوهغضسسو. مكة
 ينداضب رانك وكنهارغم تغاس يف. تتاغوضا نغكمنا سواتو اداله

 ُةوَرُس خبامم بيلمس تااون اتسد االفك منوندوقكن; اُضع  وخ ت خ  برصفة تروس
 يءواساغم تلهس ثسرتوس. ايت يخسو كوتا مماسوقكي كتيك ح  ت  الفخ 
 مخنغم دان هاالوغم هرنف غي موسوه-موسوه ممعافكن ينداضب ،ثنوهفس
 .هولود رةهج واريستيف مساس ثماتراوت ينداضب اواث
 

  اهلل، دكاسيهي غساودارا مسلمني ي
 نيبسنة  برلندسكن مسرا فهيدو بوديا كوالييت كتكنغماريله كيت مني

 متن هنداي، صحابة ،ةرابق قوم جرين، ،ضكلوار برسام اد سام ،ملسو هيلع هللا ىلص
 نغد. ينداضب ةسن بوديا امريكنفمم نغد سهاج، افسيا اتاو سجاوات

 ماهلن ثرسول دان اهلل دفن كيت كءاينتخممبوقتيكن ك سهاج بوكن ايت
 non) مسلم نون دمات ترماسوق سالمإ يندهنإك مربكنغضم برجاي

muslim ) لسُّنَّْة.ا سكنابراس الكو ريف ماللوءي 
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لله  يم مهنَ  َأُعوُذ به  الش يخطَانه الر جه

 

 

 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 

   

َمُعونَ  ُل َما َتسخ تَ غخفهُر هللاَ َأقُ وخ ائهره َلُكمخ َولهسَ وَ  يَم له َعظه الخ  ، َوَأسخ
لهمهيَ  َياءه مه  وَ الخُمسخ لهَماته اَْلحخ هُ الخُمسخ تَ غخ اَْلمخوَ وَ  مخ ن خ ، فَاسخ ُه فهُرو اته

 .رُ ُفو غَ ن ُه ُهَو الت  و اُب الخ َوُتوبُوا إهلَيهه، إه 
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ُطخَبُة الث انهَيةُ اَ   ْلخ
ُد لِله ه  َهُد وَ َم.  َعَليهه َوَسل  ل ى هللاُ صَ د  م  ال ذهي َجَعَلَنا مهن أُم ةه مَُ  الَمخ  َأنخ ّل  َأشخ

َهُد َأن  َسي هَدَن  ،هللاُ  َه إهّل  إهلَ  لُهُ ا َعبخدُ م دً مَُ َوَأشخ ى د  أَ وَ  ةَ الَ سَ الر ه  غَ ل  ب َ ، ُه َوَرُسوخ
  .ةَ م  لغُ ا هه به  هللاُ  فَ شَ كَ وَ  ،ةَ م  اْلُ  حَ صَ نَ وَ  ةَ انَ مَ اْلَ 
ى آلههه َوَأصخَحابههه ُمَم د  َوَعلَ  نَبهي هَناوَ  نَ َسي هده  ىُهم  َصل ه َوَسل همخ َوَبرهكخ َعلَ الل  
َسان  إه وَ  مه الد هيخ َل َمنخ تَبهَعُهمخ ِبههحخ  .نه  يَ وخ

ييخُكمخ وَ وخصه أُ ، ا هللات  ُقوخ بَ عخُد، فَ َيا عهَباَد هللاه، ا َأم ا هللاه، فَ َقدخ فَاَز  بهتَ قخَوى نَفسه
َن.  الخُمت  ُقوخ

 َ َوانه َُكُم هللا، إهخخ َ َرْحه لهمهيخ   الخُمسخ

   سول هللار  كفد المس دان واتلص اوخافن فرباثقكنممماريله كيت 
 56 :تألحزاب، ااياسورة  دامل اهلل فرمانان سباضامي

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇڇ ڇ 

 لىَ عَ  تَ يخ ل  صَ ا مَ كَ ،  دم  مَُ  نَ ده يه  سَ  له آ ىَ لعَ وَ  ،د  م   مَُ نَ ده يه  ى سَ لَ عَ الل ُهم  َصله  
 ،د  م   مَُ نَ ده يه  سَ  لىَ عَ  كخ ره بَ وَ ، ميخ اهه رَ ب خ  إه نَ ده يه  سَ  آله  لىَ عَ وَ  ،ميخ اهه رَ ب خ  إه نَ ده يه  سَ 
 آله  لىَ عَ وَ ، ميخ اهه رَ ب خ إه  نَ ده يه  سَ  لىَ عَ  تَ كخ َر ا بَ مَ كَ ،دم   مَُ نَ ده يه  سَ  آله  لىَ عَ وَ 
َ مه الَ عَ  الخ فه  مَ يخ اهه رَ ب خ  إه نَ ده يه  سَ    يخٌد.يخٌد مَه ْحَه  كَ ، إهن  يخ
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َ له  الل ُهم  اغخفهرخ  نهيخ مه نَ  لخُمؤخ مه ،َوالخُمؤخ لهمه  اته َ َواملُسخ له وَ  يخ َياءه الخُمسخ ُهمخ َماته اَْلحخ ن خ   مه
يخٌع َقرهيخٌب مُهيخُب  َواَْلمخَوات،  ات.َعوَ لد  اإهن َك َسَه

 ن  إه  م  هُ الل   .كَ يخُ غَ  هُ فُ ره صخ  يَ َّل  امَ  اءَ شَ حخ فَ الخ وَ  ءَ بَ وَ الخ وَ  ءَ َل بَ ا الخ ن  عَ  عخ فَ ادخ  م  هُ الل  
 فه اشخ  م  هُ الل   ،امه قَ سخ اْلَ  ئه ي ه سَ  نخ َومه  امه ذَ الخُ وَ  ونه نُ الخُ وَ  صه البََ  نَ مه  كَ به  وذُ عُ ن َ 
  .انَ به  لَ زَ ا ن َ يمَ ا فه نَ به  فخ طُ الخ  وَ نَ تَ وخ مَ  مخ حَ ارخ وَ  انَ ضَ رخ مَ 

َفظخ َموخَّل  لله الل ُهم  احخ زَ لخطَ لس  اَن الخَواثهَق به ي خ بخَن اه  ،بهدهيخنَعاان زَيخَن الخ ان مه
مه  َتفهيخ  لخطَان َمخُموده س  الالخَمرخُحوخ َة َعَليخهه َوَعَلى أَنخزهله الر ْحخَ َشاهه، وَ  لله به  الخُمكخ

َفظخ أَ  .ترغضانولخطَانَة نُ وخر زَاههَرة، ُسلخطَانَة س  ال َلُه َوَرَعاََيُه َدُه َوَأهخ َّل وخ َواحخ
لهَما َ َوالخُمسخ لهمهيخ ن خ مهَن الخُمسخ َرةه،َوا َياته فه الد  َتهكَ  آلخه َأرخَحَم  َيَ  بهَرْحخ

.َ   الر اْحههيخ
ده  َفظخ َوله  الخَعهخ لخطَان س  اَللله به بخَن الخَواثهقه اعهيخل اه َسخَ إه  ُمَم د تغكوالل ُهم  احخ

َزان زَيخَن الخَعابهدهيخن. ي خ   مه
ن خَيا َحَسَنًة َوفه    لن اره.قهَنا َعَذاَب اَسَنًة وَ ةه حَ رَ اآلخه رَب  َنا آتهَنا فه الد 

ُد  .مخ ل  سَ وَ  هه به حخ صَ وَ  هه له آ ىلَ عَ وَ  د  م  مَُ  نَ ده يه  سَ  ىلَ عَ  هللاُ  ىل  صَ وَ  َمخ  َربه  لله َوالخ
 َ  .الخَعاَلمهيخ

 عهَباَد هللاه!
هُ ُكرُ اُذخُكُروخا هللَا الخَعظهيخَم َيذخُكرخُكمخ، َواشخ  ُه مهنخ  ،ُكمخ َعمههه َيزهدخ  َعَلى نه وخ َواسأَُلوخ

َبُ، وَ  ،َفضخلههه يُ عخطهُكمخ  ُر هللاه َأكخ َن.عخَلُم مَ ي َ  هللاُ َوَلذهكخ نَ ُعوخ  ا َتصخ
ا إهَل َصَلتهُكمخ يَ رخَْحخُكُم هللا ُموخ  .قُ وخ


