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هاولي         دكلواركن    

 جابنت حال  إحوال   اضام ترغضانو
 

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. 

 

 

 دان شكور كوخني كبهاضيأن صرب
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 اْْلُْوَلى ْلُخْطَبةُ اَ 
، ا اللُ انَ دَ ىَ  نْ  أَ َل وْ لَ  يَ دِ تَ هْ ن َ ا لِ ن  ا كُ مَ ا وَ ذَ هَ ا لِ انَ دَ ىَ  يْ ذِ ال   وِ ل  لِ  دُ مْ حَ لْ اَ 

َشرِْيَك َلُو ، َوَأْشَهُد َأن  ُمَحم ًدا  َوَأْشَهُد َأْن ل  ِإَلَو ِإل  الُل َوْحَدُه َل 
نَا ُمَحم ٍد َأْشَرِف لِّْم َعَلى َسيِِّدنَا َوَمْوَل ْولُُو، اَلل ُهم  َصلِّ َوسَ َعْبُدُه َوَرسُ 

 اْلَْنِبَياِء َواْلُمْرَسِلْيَن، َوَعَلى آِلِو َوَأْصَحاِبِو َأْجَمِعْيَن. 

ِعَباَد الِل! ُأْوِصْيُكْم َوِإيَاَي بِتَ ْقَوى الِل، فَ َقْد فَاَز  َأم ا بَ ْعُد، فَ َيا
 ُقْوَن.اْلُمت   

 ،الل مُ كُ مَ حِ رَ  ينَ مِ لِ سْ مُ ني الْ اِ وَ إخْ 
 االضملكسانانو س وغَتعاىل د ٌاهلل سبحان دفننّت  نتكُأى هتهوغتّ
 غِ نساىإ مهذادٓ نّت ضمسُ ،حهغالر االضس َيْءمهذا سرتا حرِهتًف

  -:برتادُم اِو يارٓ دف خطبة .خريةأد داى ددنّا بردآ
  "ءىاّضْ نبًاُخنن شهُر داى صرب"              

  اهلل، دملّانو ِغ مجعٕ غسّد مسلمني
 بُلو ضتّ لبٌّ سالما رقوضرف ناَلو رِهتٌف ٍُفنّت تلٌ ماللُءٓ تّم

 ترسبُت، ٍُفتّم دامل. 91-ِدؤُق هّنتغد هُالرىف دفدر ٌخضمه دمْ
 هوفدتت تلٌ غِ راسْفاَ هدَاىف ارِسض دفمماتُيْ ن َادب غاَر مسُا
نمسذد اَنتُم  ريحاضترماسُم تّدم بُلٌّ  برنُاس، ًّلف اَلٌّ

 حّفًادغم فُغضس غ. مسُا اَرصالة برمجاعهداى  صالة مجعةمهُناِهو 
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 هتغدأ اِو مصّبٕ رضاهلل ا دفن بردعا سهتّاس سرتا نصربى هٍُف وغد
  .ديُلُ رتْفس بّاسا وفنًّدَ دفن نمبالْ تفدا سرتا را،ضس وغد

 نمبالْ تفدا تلٌ نّت تعاىل اهلل ىءنُرنّا وغاِو د غاحلمدهلل، سهار
 ارِسض وغد ُىفَاالَ ،خدفن ٔمسذد مسُال اَنتُم ملكسانانو عبادن
 غِ غاَر-غاَر بًاَا اهلل دهذْ وغد سالرس ترتهتُ، غِ راسْفاَ هدَاىف

 :951 ةالبقرة اية سور  دامل حنفرما. اهلل وغرتُلُف تفمهدا انو صرب

 ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

 وغرتُلُفلٌ ابرامياى! مّهت غِ غاَر-غاَر سهالني يآَا": برمكصُد غِ
 وغد ،تُيو رِهتٌفسسُاتُ  ُرنانوفمجم دامل اٌِف سُسٌ يفًادغم اَنتُم
اهلل برسام  حُيغضسسُ نراى; صالة نواردغم وغد داى برصرب

   ."صرب غِ غاَر-غاَر (غمهُلُ)
  ،سهالني اهلل دبرنيت غمسلمني ِ

واجب  ضدُ نّت ترسبُت ىءاضدَ يفًادغِو درٓ برصرب مءسال
 دفن اهلل رمحٕ لثبا تفتردا اِو ىءاضدَ دسبالّل نراى اهلل دفن برشكور

  -خ:انتارا ،نّت
 كهوثربافمم وغد اهلل دفن نمبالْ اَنتُم نّت دفنت نممربٓ نرحي :رتامف

 ،ضنلُار برسام ٕبرمجاع اراخس صالٔ مهدِرِهو رتْفس ،خدفن ٔبرعباد
   ح.اِضرذِهري، برتُبٕ داى سبا، براغفستابر بردعا،
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 نبّبسو نعمت خبسر فبتا غتهت نّت دفن كانصافنممربٓ  :ندَا
  .اِو سبلُم نّت دفن نُرنّانو وتعاىل هاهلل سبحان تلٌ غِ رمضبر

 درَمٌ ةصالة برمجاع ماللُءٓ ضنلُار دامل وغيُبُ تهوغريم :ضنتّ
 سّبُم نراى برسام ماس ااد غدار اِو سبلُم غِ ،ضنلُار وغد برسام

   غ.ماسّ-غماسّ اَرَسو وغد
 نّت غناد-غناد اِو سبلُم غِ نماتني، دفن نّت تهوغّغم: تفنام
 ٓفاممبُرَ نهاِأى داى نمُّايو دنّا مس هاوا نفسو ىءُداض وغد الّه
 ح.ّفًادغاَنتُم م وفرسّاف ممبُات افلُ

  ،سهالني اهلل رمحيتد غمسلمني ِ
 سباتْ رلُف غِ صفة دَا انوفَمر نصهُرى داى نصربى ،حُلهفنسّم

 َلٌّارفمم سرتا غته سهتّاس حياتّ آفسُ مياى،إبر غِ غَرأسس دُّا وغد
 .نلل داخريةاِو داى  ددنّا ىاءّضنبًا

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 7 ةإبراىيم ، اي ةسور                                            ڃ ڃ

 ئِِر اْلُمْسِلِمْينَ اَوِلسَ  ،ْستَ ْغِفُر الَل اْلَعِظْيَم ِلْي َوَلُكمْ َأقُ ْوُل قَ ْوِلْي َىَذا َوأَ 
ْوَز اْلُمْستَ ْغِفرِْيَن، ، فَ َيا ف َ َواْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناِت َفاْستَ ْغِفُرْوهُ ، َواْلُمْسِلَماتِ 

 َنَجاَة الت ائِِبيَن. َويَا
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 ْلُخْطَبُة الث انَِيةُ اَ 
 َشرِْيكَ  َل  وَوْحَدهُ  اللُ  ِإل   ِإَلوَ  ل   َأنْ  َوَأْشَهدُ ، ْلَحْمُد ِلل ِو َربِّ اْلَعاَلِمْينَ اَ 

 َوَسلِّمْ  َصلِّ  لل ُهم  اَ . َوَرُسْولُوُ  وهُ َعْبدُ  ُمَحم ًدا َسيَِّدنَا َأن   َوَأْشَهدُ  ،َلوُ 
 يَ ْومِ  ِإَلى ےَوأَتْ َباِعوِ  ےوِ َوَأْصَحابِ  ےآِلوِ  ڳ وَ  ُمَحم ٍد، َسيِِّدنَا ڳَوبَاِرْك 
ْينِ   .الدِّ

 ،، ُأْوِصْيُكْم َونَ ْفِسْي بِتَ ْقَوى اللِ اللَ  ت  ُقوااِ ! الل ِعَبادَ  فَ َيا بَ ْعُد، َأم ا
 َلَعل ُكْم تُ ْفِلُحْوَن. ےَوطَاَعِتوِ 

  الل، رَِحَمُكمُ  اْلُمْسِلِمْينَ  َمَعاِشرَ 

   رسول اهلل نفد سالم اىد صلوات اَخافو فرباثكهومارِلٌ نّت مم
 56 :سورة األحزاب، اية دامل اهلل فرماناى سباضامي

 
 
 
 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ڇڇ 

 لىَ عَ  تَ يْ ل  ا صَ مَ كَ ،  دم  حَ ا مُ نَ دِ يِّ سَ  آلِ  لىَ عَ وَ  ،دٍ م  حَ ا مُ نَ دِ يِّ ى سَ لَ عَ الل ُهم  َصلِّ 
 ،دٍ م  حَ ا مُ نَ دِ يِّ سَ  لىَ عَ  كْ ارِ بَ وَ ، ميْ اىِ رَ ب ْ ا إِ نَ دِ يِّ سَ  آلِ  لىَ عَ وَ  ،ميْ اىِ رَ ب ْ ا إِ نَ دِ يِّ سَ 
 آلِ  لىَ عَ وَ ، ميْ اىِ رَ ب ْ ا إِ نَ دِ يِّ سَ  لىَ عَ  تَ كْ اَر ا بَ مَ كَ ،دم  حَ ا مُ نَ دِ يِّ سَ  آلِ  لىَ عَ وَ 
  ، ِإن َك َحِمْيٌد َمِجْيٌد.نَ يْ مِ الَ عَ ي الْ فِ  مَ يْ اىِ رَ ب ْ ا إِ نَ دِ يِّ سَ 
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ُهمْ  َوالُمْسِلِمْينَ  ُمْؤِمَناِت،َوالْ  ْلُمْؤِمِنْينَ لِ الل ُهم  اْغِفْر   َواْلُمْسِلَماِت اَْلْحَياِء ِمن ْ
  ِإن َك َسِمْيٌع َقرِْيٌب ُمِجْيُب الد َعَوات. َواَْلْمَوات،

ا ن  إِ  م  هُ الل   .كَ رُ ي ْ غَ  وُ فُ رِ صْ  يَ َل  امَ  اءَ شَ حْ فَ الْ وَ  اءَ بَ وَ الْ وَ  ءَ َل بَ ا الْ ن  عَ  عْ فَ ادْ  م  هُ الل  
 فِ اشْ  م  هُ الل   ،امِ قَ سْ اْلَ  ئِ يِّ سَ وَ  امِ ذَ جُ الْ وَ  ونِ نُ جُ الْ وَ  صِ رَ الب َ  نَ مِ  كَ بِ  وذُ عُ ن َ 
  .انَ بِ  لَ زَ ا ن َ يمَ ا فِ نَ بِ  فْ طُ الْ ا وَ انَ تَ وْ مَ  مْ حَ ارْ ا وَ انَ ضَ رْ مَ 

ََ بِالِل الل ُهم  اْحَفْظ َمْوَل  َزان زَْيَن اْلَعاِبِدْينالس  نَا اْلَواِِ ْبَن اِ  ،ْلطَان ِمي ْ
اْلُمْكَتِفْي بِالِل َشاِه، َوأَْنِزِل الر ْحَمَة َعَلْيِو َوَعَلى  ْلطَان َمْحُمودِ س  الُحْوِم اْلَمرْ 

َدُه َوَأْىَلُو َوَرَعايَاُه ِمَن َواْحَفْظ َأْوَل  .ترغضانُْلطَانَة نُ ْور زَاِىَرة، ُسْلطَانَة س  ال
نْ َيا َواآلِخرَ    يَا َأْرَحَم الر اِحِمْيَن.  ِة، ِبَرْحَمِتكَ اْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت ِفي الد 

َِ بِالِل ُمَحم د ِإْسَماِعْيل اِ  تغهُالل ُهم  اْحَفْظ َوِلي  اْلَعْهِد  ْلطَان س  اَلْ ْبَن اْلَواِِ
َزان زَْيَن اْلَعاِبِدْين.   ِمي ْ

نْ َيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا   َعَذاَب الن اِر. رَب  َنا آتَِنا ِفي الد 
َواْلَحْمُد لِل َربِّ  .مْ ل  سَ وَ  وِ بِ حْ صَ وَ  وِ لِ آ ىلَ عَ وَ  دٍ م  حَ مُ  انَ دِ يِّ سَ  ىلَ عَ  اللُ  ىل  صَ وَ 

 .اْلَعاَلِمْينَ 
 ِعَباَد الِل!

ْكبَ ُر، اُذُْكُرْوا الَل اْلَعِظْيَم َيْذُكرُْكْم، َواْشُكُرْوُه َعَلى نَِعِمِو َيِزدُْكْم، َوَلذِْكُر الِل أَ 
 َواللُ يَ ْعَلُم َما َتْصنَ ُعْوَن.

 قُ ْوُمْوا ِإَلى َصَلِتُكْم يَ ْرَحْمُكُم الل.


