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  هـ 1442  جهحلاذو  13  

 برساماءن

 م2021   اليجو 23  

 هاولي     دكلواركن

 ترغضانو  اضام  احوال  حال  جابنت

  تونتوتن سواتو ءدعا   

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

ُ،ُالءَُّبُلخُاوَُُر ُّالضُ ُفُّاشُّكََُوُُاءُّعَُالدُ ُعُّيُخسَُُّ،اءُّمَُالسَُوَُُضُّرُخاألَُُبُّ رَُُلِّلَُُّدُُمُخلخَُا

 ،َنُسُخالخُُُاءُُسخَُألَُاُهُُ،ُلَُهَُُلُُكَُيخُرُّالُشَُُهُُدَُحُخوَُُالُللاُُّإُُهَُلَُالُإُُّنُخَأُُدُُهَُشُخأَُوَُ

ُ،ُاءُّفَُن َُالخُُُمُُامَُّإُُهُُُلُوُخسَُُرُوَُُهُُدُُبُخًداُعَُمَُمَُُُنََُأُُدُُهَُشُخأَُوَُ

ُعَُلَُعَُُكُخرُّبَُوَُُمُخل ُّسَُوَُُل ُّصَُُمَُهُُللَُاَُ ُآلُّلَُعَُوَُُدُ مَُمَُُُكَُّلُوُخسَُُرُوَُُكَُدُّبُخى ُهُّّبُاحَُصُخأَُوَُُهُّى
ُ،اءُّيَُقُّتُخاألَُ

ُّاتَ قُُ َاّضُروخَن! ُالخ َُأي  َها ُفَ َيا ُبَ عخُد، ُللاَُوُخَأَما ُا ُتَُُت َُُُحَق َُوال َُقاتّّه َُوَأن خُتمخ ُّإال ُتَن وخ
َن. ّلُموخ  ُمسخ

ُ

  !ياضبربها غي مجعة غسيد

 نوروهس االضس كنلهالقسان. قوىت بنر -سبنر نغد اهلل دفك لهابرتقو

 اتيم كامو يلاك-سكالي نغجا .ثنغالر االضس لكنلهغضاهلل دان تي

 .اسالم نءاكاد دامل برادا كامو مالءينكن
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                         : اياله اين هاري دف خطبة تاجوق

  تونتوتن سواتو  ءدعا                          

 

  !سكالني دملياكنغ ي مجعة غسيد
 ماس فستيا دامل مله سنتياس غي اهلل قخملو  دفدر نيضكيت اداله سباها

 يغضكي، تييميل تكي غي لموع مان قثبا واالو ن،ءاكاد فستيا دان
 نما بتهي ندا يهي،رولف كيت غي نفكدودو دان كتفغ مان

 ممرلوكن دفدر سفرلت تيدق فتت كيت وناكن،ض كيت غي يضتيكنولو
 رطفا ةسور دامل اهلل نامر ف ،بركواس مها دان اسا مها غي اهلل نغرتولوف

  :15 ايات

 ۓ ے ےۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

 

 واهاي (مك ،ثاالض-االضس يءواساغم اهلل كران اوليه): برمقصود غي
 االضس دامل) اهلل دفك برحاجة سنتياس غي كاموله مأنسي، اومت

 .وجيفتر مها يضال كاي، مها غي سهاج له دي اهلل غسد ،(ركاراف

 

 هسبحان اهلل دفك ءدعا قكنثربافمم رضا رينتهفجوسرتو ايت، كيت د
ايت سنديري  ء. ماله دعانءاكاد فستيا دان ماس فستيا وتعاىل
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 نابديعفغ دان ديري كرنداهن كنغمالمب غي ةعباد ساتو ساله اكنفمرو
 اهلل دفك ءبردعا تيدق غي غاور غسد وتعاىل، هسبحان اهلل دفك ديري
 غافر ةسور دامل اهلل فرمان. غسومبو غي غاور ايضسبا غضفدأ اداله
 :60 ايات

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 داكوفك كامو لهءبردعا: "برفرمان كامو توهن دان: برمقصود غي
-غاور ثوهغضسسو. كامو رموهوننف ءدعا ركننكنف اكو ايخنس
 اكن داكو،فك ءبردعا دان ةبرعباد دفرد ربَُّكَت غسومبو غي غاور

  .هينا نءاكاد دامل جهنم نراك ماسوق
 

 : دان سبدا رسول اهلل 

َتّجيبََُُأنُخَُسَرهَُُُمنُخ"  ّب؛َوالخَكرُخُاّئدُّالَشدَُُّعنخدََُُلهُُُالِلََُُُيسخ

ّثرُّ َعاءَُُفَ لخُيكخ  الَرَخاّء"ُّفُُالد 

مذي   واه  ر                                                            (ُ   )الِتّر
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 مك سوسه اسم دف ثءعاد نرميام اهلل سوك غي افسسيا: برمقصود غي
          .غسن ماس دف ءدعا قكنثربافمم اي هندقله

 )الرتمذي حديث رواية(                                                   

 

 ثها مريك رانك هللا يهاول الخد غمأنسي ي نغولوض جادي نلهغجا
 افلو يكمر غنس اسم دف كنغسدا سوسه، ماس دف اهلل دفك ءبردعا
 :12 ايات يونس ةسور دامل اهلل فرمان. اهللكفد 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

  ... ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ

له ن، مرايووسهكس افتيمد أنسيم غسساور ابيالفا دان: برمقصود غي
 اتاو غاريبرب غدس اي اد سام ،(نءاكاد االضس دامل) كامي دفاي ك

 يتا كسوسهن نوسكفاه ميكا المانكا دان ،برديري ونف اتاو ودوقد
 رايوم رنهف تيدق دي هاول-سأوله ثالما اراخ ممباوا تروس اي ،ثدفدر
  .ثافيممن غي وسهنكس غسبار وسكنفها مموهون كامي دفك
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  !سكالني ياضبهابر غي مجعة غسيد
    :ثانتارا كلبيهن، قثبا اءيثوفمم ءدعا

 والي اراف نءكبياسا رسول، دان نيب اراف ةسن اكنفمرو ايت ءدعا :رتامف
  .اهلل دفك ديري مرندهكن سنتياس غي صاحل غاور-غاور دان

 ءبال ثكتغاتر يضبا سبب دان رمحة ينتوف يكوخن اكنفمرو ء: دعاكدوا
 :  اهلل رسول سبدا. هثمصيب دان

ُ،ةُّحخَُالرَُُبُُاوَُب ُخَأُُهَُُلُُتُخحَُتُّفُُُاءُّعَُالدُ ُبُُبَُُمُخكُُنُخمُُّهَُُلُُحَُفُتُُّنُخ"مَُ

ُ،ةَُيَُافُّعَُالُخُلَُأَُسَُُيُُنُخَأُُنُخمُُّهُّيخَُلُّإُُبَُحَُىُأَُطَُاُيُ عُخئًُي ُخشَُُللاُُُلَُئُّاُسُُمَُوَُُ
 "اءُّعَُلدُ بُُّللاُُّدَُابَُعُُّمُخكُُيخُلَُعَُف َُ،ُلُخزُّنُخي َُُلَُخُامَُّوَُُلَُزَُاُن َُمَُُّعُُفَُن ُخي َُُاءَُعَُالدُ ُنَُّإُُ

 ءدعا ينتوف ثاونتوق دبوك غي كامو نغكال دري افسسيا”: برمقصود غي
 دان رمحة، ينتوف ثاونتوق دبوك ايخنس )ءبردعا اونتوق توفيق دبري(

 مموهون دري لبيه اهلل يءدسوكا غاليف غي رموهوننف سسواتو تياد
 ءبال كتكنغغم يضبا منفعة ممربي ايت ءدعا ثوهغضسسو كصيحنت،

 تورون، بلوم غي ءبال هيندركنغم يضبا منفعة ممربي دان تورون تله غي
                                                                                                                                       .“ءبردعا كامو هندقله اهلل همبا-همبا واهاي ايت اوليه

  )الرتمذي ةياحديث رو                                                                              (
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 رسول سبدا قدر، دان قضاء منولق بوليه اهلل اوليه دترميا غي ءدعا: ضكتي
 :  اهلل

 "اءُُعَُالُالدُ ّإُُرَُدَُقَُالُخُدُ رُُالُي َُ"وَُُُُُُُُُُُُُُُُ

 ﴾امحد رواه ﴿ “ ءدعا نمالءينك قدر منولق بوليه تياد دان” :برمقصود يغ

 

 قكنثربافمم نغد هللا دفكيري داهكن دمرن هندقله كيت ،ثولنفكسيم
 غيفدمس. ثدافك خالصنأك نوهف نغد براميان سرتا ،ةبرعباد دان ءبردعا
 دان نومنمي ،اكننم فتياس بهاوا ممستيكن رلوف ضجو كيت ايت،

 اي نكرا اداله ناي. لحال غي ربسوم ماللوءي راوليهيفد كيت اكاينف
 ضلكن. مسومقبود يتا ءعاد سسواتو اونتوق اوتام شرط اكنفمرو

 .هللا بركيتد دان درمحيت ي،غدليندو كيت فهيدو
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ڃ ڃ ڃ چ چ.  

 ۈئى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

 ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

 

 

 ّظيخم،الخعَُُالُقرخَءانُُّّفُخَُوَلُكمُخُّلُخُللاَُُُبَركَُ

رُُّبّخأَلََّيتَُُّوّإََّيُكمُخَُونَ َفَعّنُخ  ّم،ّكيُخالخََُُوالذ ّكخ
 لخَعّليخُم،اُّميخعُُالسَُُُهوَُُهُُّتاَلَوَتُه،ُّإنََُُوّمنخُكمُخُّمنّ ُخَُوتَ َقَبلَُ

لُُ ّلُخَُأقُ وخ تَ غخّفرَُُُهَذاُقَ وخ َُالخُمسُخُّلَساّئرُّوََُُلُكمُخوَُُّلُخُّظيخمَُالخعَُُللاََُُوَأسخ ُّلّميخ
ّلَماّت، هَُُُوالخُمسخ تَ غخّفُروخ  مالَرّحيُخُوخرُُلخَغفُُاُُهوَُُّإنَهُُُفَاسخ
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ُطخَبُةُالثَانَّيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ ُُلِّلَُُّالخ ََُربّ  َهدُُ.ُالخَعاَلّميخ َدهُُوَُُللاُُُالّإَُُلهَُّإُُالُنَأَُُوَأشخ َهدُُُ،هَُُلَُُشرّيخكَُُالُحخ َُوَأشخ
لُهُُُهَُُعبخدُُُُمََمًداَُسيّ َدنََُُأنَُ َُوَرُسوخ ُُمُخَوَسلُّ ُلُّ صََُُلُهمَُال. ُُمََمد ،ُيّ ّدنَُسََُُعَلىَوَبّركخ

َ.َُوَأصخَحاّبهُُّآّلهَُُّوَعَلى َُأْجخَّعيخ
َُفاف َُُالِلََُُاتَ ُقوا!ُللاُّعَبادَُُفَ َياُعخُد،ب ََُُأَما َُن.ُمتَ ُقوُخَزُالُخَقدخ
 

ََُُمَعاّشرَُ ّلّميخ  ،للاَُرّحَُكمُُُالخُمسخ

 

  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

 
ُلىَُعَُُتَُيخُلَُصَُاُمَُكَُ،ُُدمَُمَُُُنَُدُّيُّ سَُُلُّآُلىَُعَُوَُُ،دُ مَُُمَُُنَُدُّيُّ ىُسَُلَُعَُالَلُهَمَُصلّ ُ

ُمَُيُخاهُّرَُب ُخّإُُنَُدُّيُّ سَُُآلُُّلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُّرَُب ُخُإُّنَُدُّيُّ سَُ ُ،دُ مَُُمَُُنَُدُّيُّ سَُُلىَُعَُُكُخرُّبَُوَُ،
ُبَُمَُكَُ،دُ مَُُمَُُنَُدُّيُّ سَُُآلُُّلىَُعَُوَُ ُمَُيُخاهُّرَُب ُخّإُُنَُدُّيُّ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُا ُآلُُّلىَُعَُوَُ،
َُمُّالَُعَُُالُخّفُُمَُيُخاهُّرَُب ُخُإُّنَُدُّيُّ سَُ يخٌدَُمَّيخٌد.ّإنَُ ،يخ  َُكُحَّ
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َُ ّمّنيخ ُّللخُمؤخ ُاغخّفرخ ّمنَُُالَلُهَم ّلمُُّاّت،َوالخُمؤخ ََُواملُسخ ّلمَُُيخ َياّءُُ،اتَُّوالخُمسخ اأَلحخ
ُهمُخ يخٌعَُقرّيخبٌُّإَنَكُُ،َواأَلمخَواتُُّّمن خ ُ.اتُّالَدَعوَُُيخبَُُُم ُّسَّ

 
 

ُنَُّإُُمَُهُُاللَُُ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُّصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنَُعَُُعُخفَُادُخُمَُهُُاللَُ
ُفُّاشُخُمَُهُُاللَُ.ُامُّقَُسُخاألَُُئُّي ُّسَُنُمُّوَُُامُّذَُالخُُوَُُونُّنُُالخُُوَُُصُّالبََُُنَُمُُّكَُّبُُوذُُعُُن َُ
ُ.اَنُّبُُلَُزَُن َُُايمَُفُُّاَنُّبُُفُخطُُالُخوَُُ،نَُتَُوُخمَُُمُخحَُارُخُوَُانَُضَُرُخمَُ

ُ ُّبهلّل ُالخَواّثَق َُموخالَن َفظخ ُاحخ زَُُانَُلخطَُلسُ االَلُهَم ُالخعَُُانَُّمي خ بخَنُّاُُ،اّبّديخنَُزَيخَن
ّمُ َتفَُُّمخُمودُُّلخطَانُّسُ الالخَمرخُحوخ ُبُّالخُمكخ َةَُعَليخّهَُوَعَلىُأَنخّزّلُالَرحخََُُشاه،ُوَُهللُّيخ

ُ.ترغضانوُنُ وخرُزَاّهَرة،ُُسلخطَانَةُُّلخطَانَةُّسُ ال
ُّمنَُ َُوَرَعاََّيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخالَدُه َفظخ َُُمسُخُالُخَواحخ ّلَماتُُّّلّميخ ن خَياَُوالخُمسخ ُالد  ُّف

َّتكَُ َُُالَراّحََُّّيَُأرخَحمََُُواآلّخَرّة،ُّبَرحخ ُُ.يخ
ّدُ ُالخَعهخ َُوّلَ َفظخ َاّعيُخّإُُدَُمَُمَُُُتغكوالَلُهَمُاحخ ُلخطَانُّسُ الُّثّقُّبهللُّبخَنُالخَواّاُُلَُسخ

َزانَُ ُ.زَيخَنُالخَعاّبّديخنَُُّمي خ
ُ
ُ
ُ
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 ظاليمنك مالكوكن غيودي يه وما اهلل تورونكنله حكومنمو اتس قي
 اهلل يا ،فلسطنيد منيمسل قوم يكام ساودارا -ساودارا ممبونوه نغد

  ،كنموملمه وفمم تق مريك ثوهغضسسو مريك حكومله
 
 

 ،دفلسطني همل غلمني يم مسقو اساودار-رااودايا اهلل سالمتكنله س
 يلهكاسيه دان يغايس هللا يا ك،مري بنتوله دان مريك اميان وهكنضت

 .مريك سوهمو -وسوهم داسننينف دري مريك كلواركنله دان مريك
 

 

ن خَياَُحَسَنًةَُوّفُاآل  ُلَناّر.ّقَناَُعَذاَبُاَسَنًةُوَُحَُّةُّخرَُرَبَ َناُآتَّناُّفُالد 
 ُ.مَُلَُسَُوَُُهُّبُّحُخصَُوَُُهُّّلُآُىلَُعَُوَُُدُ مَُمَُُُنَُدُّيُّ سَُُىلَُعَُُللاُُُىلَُصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلّميخ ُدُهلّلَُربّ  َمخ  .َوالخ
 

 
 

ُّعَباَدُللّا!
 اُذخُكُروخاُللَاُالخَعّظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،ُ

ُهَُعَلىُنَّعّمّهَُيّزدخُكمخ، ُكُروخ  َواشخ

َبُ،َُوللاُُيَ عخَلُمَُماُتَُ ُرُللّاَُأكخ َن.نَ عُُصُخَوَلذّكخ  وخ

ُ

اُّإَلَُصالّتُكمُخ ُموخ  يَ رخَحخُكُمُللا.ُ،قُ وخ


