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مجعة   هخطب  
 

 

 

سريي  40/2020  

 هـ14 42ربيع األخري  04

 برساماءن

 م2020ؤميربنو  20
  

 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. 

 

 

  اهلل بالء مغغكت اونتوق معصية لكنغضتي
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ُطخَبةُ  َل  اْلخ ُوخ  اْلخ
 

ا نَ سه نفُ أَ  ره و رُ ن شُ  مه اَل عَ ت َ  لله به  وذُ عُ ن َ وَ  هُ رُ غفه ستَ نَ وَ  هُ ينُ عه ستَ نَ وَ  هُ دُ مَ نَ  لله  مدُ الَ 
                للاُ  له ضله ن يُ مَ وَ  هُ لَ  ل  ضه  مُ َل فَ  للاُ  هه ده هخ ن ي َ مَ  ،انَ اله عمَ أَ  اته ئَ ي ه ن سَ مه وَ 
 ن  أَ  دُ شهَ أَ وَ  ،هُ لَ  يكَ ره  شَ َّل  هُ حدَ وَ  للاُ  ّل  إه  هَ لَ  إه ن ّل  أَ  دُ شهَ أَ وَ . هُ لَ  يَ اده  هَ َل فَ 
 هه ى آله لَ عَ وَ  د  م   مَُ نَ ده ي ه ى سَ لَ عَ  مل ه سَ وَ  ل ه صَ  م  هُ الل  . هُ ولُ سُ رَ وَ  هُ بدُ ا عَ د  م  مَُ 
  َأمَجعهنَي.هه حبه صَ وَ 

 .هُ نَ طه بَ وَ  ثخه اله  رَ اهه ا ظَ و رُ ذَ وَ ، ا للاَ ُقو ات    ،ونَ مُ سله ا الُ هَ ي   فَ َيا أَ ، عدُ ا بَ م  أَ 
  ،اهلل درمحيت غي مسلمني غساودارا سيد

 رظاه ااد سام عصيةم رتاس سادو الاضس لكنغضتي دان اهلل دفبرتقوله ك
 يضبا نصافنإك مبيلغم كيت ماريله اين، مليا هاري دف . نباط اتاو

 ينا برايكوت طبةخ يتيتل نغد رغد سيال ايت، اوليه. معصية وهيءمنجا
 برتاجوق: غي

 .“اهللالء ب كتغغم اونتوق معصية لكنغضتي”        
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 :120يات عام اناأل ةدامل سور برفرمانتعاىل سبحانه واهلل 

 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ   

 چ چ ڇ ڇ

  
 

  

 ثوهغضسسو .يثبوترمس دان اتث غي دوسا لكنلهغضتي دان”:ثمقصود
 تله ريكم غي فا نغد بالسد اكن مريك دوسا، مالكوكن غي غاور

 .“الكوكن

 رماسوقلهت اهلل، يهاول غالرد غي قبورو ربواتنفاياله اإِلمُث دوسا اتاو 
 ربوك،ت اراخس هللا غنتمن واتا كهامندر برمقصود والف معصية. معصية

 اد امس اهلل ينتهرف. ثنغرال كنمالكو اتاو رينتهف لكنغضمني يتءايا
 .ينءال غي يليهنف ادتي اند اتوهيفد واجب ن،غالر اتاو سوروهن

 :-36 اياتاألحزب  ةاهلل دامل سور فرمان

 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   

 ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
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 دان الكيل; انميإبر غي غاور يضبا هاروس لهقتيد دان”:ثمقصود
 تواسسو يءناغم وسنوتفك كنفتنم ثرسول دان اهلل ابيالفا وانفرمف
. يكمر اوروسن يءناغم نديريس نفكتت مميليه حق يءاثوفمم ركارا،ف

 كم ثولرس اند اهلل حكوم دفك طاعة تيدق غي افسسيا دان
 .“ تاث جلس غي كسسنت نغد سست تله اي ثوهغضسسو

 

  هلل،ا ناكدملي غساوداراكو مسلمني ي-ساودارا
 سيمأن كيت رانك ؟اهلل رينتهفن يكفنغم اونتوق يليهنف تياد فاغم
 ةاهلل دامل سور فرمان .ثدفك اتوهف دان توندوق ايفسو تا،فيخد

 :-57دان  56 ايات ياتراالذَّ

 

 

 

 ينكنءمال مأنسي دان جني تاكنفيخمن تيدق اكو دان”: ثمقصود
 تيدق اكو. (كو-دفك ةبرعباد) كو-مبهثم مريك ايفسو
 دان مريك، دري مربينف رزقي غسبار هندقيغم كالي-اليسك
 .“كو-دفك ماكن ممربي مريك ايفسو هندقيغم تيدق اكو

 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  

 
 چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ     
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 غي تثشريع مماتوهي دان توندوق اياله اهلل دفك ةمقصود برعباد
 نتمحكر كنغمندات غي (global) لوبالض اتاو (imala)عامليبرصفة 

 مورل ،(عقيدة) كيقينن كوميغمر اي كران اياله اين. لوروهثم
 غي اد سام لنعم نغد يتءبركا راتورنف-راتورنف سرتا (اخالق)

 غي رتيفس .ينءال خملوق نغد اتاو مأنسي اهلل، نغد نغبرهوبو
 بوكن اهلل يتمنطاع دان مماتوهي تادي، ايات دوا دامل اتاكنثد
 اداله ايت شريعة ثموفمه جادي. اهللمنفعة  اتاو نغنتيفك يضبا

  .مأنسي نءاكسجهرت دان نفعةم ن،قيءاكب دمي
 اة،حي اسباب اسرت عمتن هكنفمليم دان كيت كنتافيخمن غاهلل ي
 سيتف دهسو. يتك دفاي كن سسودا يقءبا غي فا تاهويغم مها

 دان صلحةم وقاونت مات-مسات تافيخد ايت سالمإ شريعة
 فا توقاون جادي رية.خا دان ددنيا مأنسي فهيدو نءاكسجهرت

 باوامم غي ورعنص-ورعنص منولق اتاو غمننت ه،ثغضم كيت
 اد مسا ،يريسند تكي فهيدو نءاكسجهرت دان نغونتوءكا

ة، كوكن معصيمال يتكلسن كه افا ؟تبرمشارك اتاو يدوؤايندي
 نءندريتاف الءب اواممب اند مروسق اونتوق ثها ينءال تياد غي

 ي؟ضال دنيا د كتيك ماهلن داخرية، سهاج بوكن فهيدو
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  ،لنيسكا مجعة غاكو سيدساودار-ساودارا
 اينديؤيدو دف اد سام فهيدو نءندريتاف بهاوا انصافيله دان يغنور

 .دالكوكنغ ي وساد ندا صيةمع دفرد نتيجة اداله مشاركت اتاو
 ن،قفروم ورين،خنف دين،رجوف كظاليمن، رتيفس معصية-معصية
-رامضروف سرتا ةعور هنندداف زنا، مبونوهن،ف وان،فنيف رسواه،

 رظاه جناية دان سرب دوسا-دوسا اداله الغا غي هيبورن مراضروف
 ناطب معصية-معصية اوابه ،ضجوله يانصاف .رانداكنف-ورقفمم غي

 اكنفومر ،وروقب كغس دان ورتكب دندم، كي،غد حسد رتيفس
  .رظاه معصية-معصية دفك توسخينف

 
  اهلل، دكاسيهي غي مسلمني غسيد

 سرتا شريعة، دكندوجو جوسرتو. كيت دفك غساي تغاهلل سا
 فهيدو نءساراغكس دان نراك يفا باكرن نغد امران دبريكن

 رالكوانف نغد غثمننت اجغس يضال اتهفا هيمرم غي افسسيا يضبا
 معصية لكنغضوهي دان منيءي، منجاخماريله كيت ممبن.معصية
 مماتوهي نغد اهلل دفك طاعة دان توندوق سام غي ماس دامل سرتا

 برسام اونتوق غماسي-غماسي راننف يلمبغم كيت ماري. شريعة
 اراخ جوا فا نغد ،(berleluasa) برللواسا غي معصية هخضمن
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 فا كتغغم اهلل ضمسو .وناض كيت وفمم غي برحكمه قاعدة دان
 مسوا كيت دفك كقواتن دان كتاباهن ممربي سرتا مصيبة الءب جوا

 .أمني. هاري دمي هاري
 

 أعوذ بلل من الشيطان الرجيم
  

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ی ی 

 ىب يب جت حت خت

  
 

  

خ  تَ غخفهُر للاَ ِله خ َهَذا َوَأسخ ِله ُل قَ وخ َ مهنخ ُكل ه آف ةه الخُمسخ مخ َولهكَ َلكُ وَ  َأقُ وخ لهمهنيخ
ُه إهن ُه ُهَو الخَغُفوخ  تَ غخفهُروخ ، فَاسخ يخُم.الر   رُ َذنخب   حه
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ُطخَبُة الث انهَيةُ اَ   ْلخ
ُد  َمخ  ّل  إه  هَ لَ  إه ّل   نأَ  دُ شهَ أَ وَ  .هه انه لطَ سُ  يمه ظه عَ وَ  هه جهه وَ  له َل بهَ  يقُ له ا ي  د  حَ  لله الخ

 .هُ ولُ سُ رَ وَ  هُ بدُ ا عَ د  م  مَُ  ن  أَ  دُ شهَ أَ ، وَ هُ لَ  يكَ ره  شَ َّل  هُ حدَ وَ  للاُ 
ى لَ عَ  ارَ وَمن سَ حبههه، لههه َوصَ آَلى وعَ  د ،ُمَم   َسيه دهنَ َعَلى  َوَسله مخ  َصله   الل ُهم  

مه  إهَل  هه جه نَ  يخنه  يَ وخ  .الده 
يخ بهتَ قخَوى للاه مخ َونَ فخ يخكُ ، ُأوخصه للاَ  ت  ُقوااه ! للا عهَبادَ  فَ َيا بَ عخُد، َأم ا  ے َوطَاَعتههه سه

َن. لهُحوخ  َلَعل ُكمخ تُ فخ
 

رَ  َ  َمَعاشه لهمهنيخ َُكمُ  الخُمسخ   ،للا َرحه

 لبيه-لبيه هلل،ا دفك اعنتكط دان كتقوأن كتكنغسامله كيت تي-سام
 هبولي غي صيةمع سادو اوهيلهج. اين ابرخمن غي وهفتيم دامل يضال
 .نونفيت بروليه كامكمودهن -موده ,اهلل كموركأن غونداغم

 

 سكالني، مجعة غسيد

   رسول هللا كفد المس دان واتلص اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 :تألحزاب، ااياسورة  دامل اهلل فرمانان سباضامي

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇ ڇ ڇ
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 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  نيخ

َ له  الل ُهم  اغخفهرخ  نهنيخ مه نَ  لخُمؤخ مه ،َوالخُمؤخ لهمه  اته َ َوالُسخ له وَ  نيخ َياءه الخُمسخ ُهمخ َماته اَْلحخ ن خ   مه
يخٌع َقرهيخٌب مُهيخُب  َوات،َواَْلمخ   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  ،ابهدهيخنان زَيخَن الخعَ ان مه
مه  َتفهيخ  لخطَان َمخُموده س  الالخَمرخُحوخ َة َعَليخهه َوَعَلى لر حخَ أَنخزهله اَشاهه، وَ  لله به  الخُمكخ

َفظخ أَ  .ترغضانولخطَانَة نُ وخر زَاههَرة، ُسلخطَانَة س  ال َلُه َوَرَعاََيُه َدُه َوَأهخ َّل وخ َواحخ
ن خ  لهَماته فه الد  َ َوالخُمسخ لهمهنيخ َرةه،َوا َيامهَن الخُمسخ َتهكَ  آلخه َأرخَحَم  َيَ  بهَرحخ

.َ   الر احههنيخ
َفظخ َوِله   ده الل ُهم  احخ لخطَان س  اَللله به بخَن الخَواثهقه اعهيخل اه َسخَ إه  ُمَم د تغكو الخَعهخ

َزان زَيخَن الخَعابهدهيخن. ي خ   مه
ن خَيا َحَسَنة  َوفه اآل رَ رَب  َنا آتهَنا فه الد    لن اره.قهَنا َعَذاَب اَسَنة  وَ حَ ةه خه

ُ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  للاُ  ىل  صَ وَ  َمخ  َربه  لله َوالخ
 َ  .الخَعاَلمهنيخ
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 عهَباَد للاه!
هُ ُكرُ اُذخُكُروخا للَا الخَعظهيخَم َيذخُكرخُكمخ، َواشخ  ُه مهنخ  مخ،َعمههه َيزهدخكُ  َعَلى نه وخ َواسأَُلوخ

َبُ، وَ  ،َفضخلههه يُ عخطهُكمخ  ُر للاه َأكخ َن.ا تَ عخَلُم مَ ي َ  للاُ َوَلذهكخ نَ ُعوخ  صخ
ا إهَل َصَلتهُكمخ يَ رخَحخُكُم للا ُموخ  .قُ وخ


