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Peringatan:
Adalah diingatkan bahawa sebarang penambahan, dan

pemindaan terhadap isi kandungan teks khutbah yang telah
disediakan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu adalah

DILARANG.
Pohon kerjasama khatib untuk menyemak dan membaca teks

terlebih dahulu sebelum menyampaikan khutbah
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َة ِفي الْ َجَعَل الْ الَِّذيْ هِ لَّ ْلَحْمُد لِ ا لَّ َواْلَهَواَن ِفي َوْحَدة، وََكَتَب الذُّ ُقوَّ
َهُد َأنَّ َسيَِّدنَا الُفْرَقة. َوَأْشَهُد َأن الَّ ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشرِيَك َله، َوَأشْ 

َوَسلِّْم َعَلى َسيِِّدنَا ُمَحمٍَّد نَِبيِّ لَّلُهمَّ َصلِّ َعْبُدُه َوَرُسولُه. ااُمَحمَّدً 
َن َوَمْن َساَر َعَلى الرَّْحَمة، َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َخْيِر اْألُمَّة، َوالتَّاِبِعيْ 

نـَْهِجِهْم ِمَن اْلَجَماَعة.
َتْحَت اتـَُّقوا اَهللا َحقَّ تـَُقاتِه، َوتـََوحَُّدوْ َيا أَيـَُّها اْلُمْسِلُموَن، اُد، فَـ عْ ا بَـ أمَّ 

.رَايٍَة َواِحَدة
اهللامُ كُ مَ حِ رَ نَ يْ مِ لِ سْ مُ الْ يَ انِ وَ خْ إِ  


 خطبة

.مجعة


مجعة
مشاركت عرب بَةَعُروْ الْ مُ وْ يَـ.
 اهللا
حديثخباري

رسول اهللارضى اهللا عنهةيب هرير أتعاىلاهللاهُ ِمحَ رَ 
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َنْحُن اْآلِخُروَن السَّاِبُقوَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة، بـَْيَد أَنـَُّهْم ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن 
َذا يـَْوُمُهْم الَِّذي ُفِرَض َعَلْيِهْم، َفاْختَـَلُفوا ِفيِه، فَـَهَدانَا اللَُّه. قَـْبِلَنا. ثُمَّ هَ 

.َفالنَّاُس لََنا ِفيِه تـََبٌع، اْليَـُهوُد َغًدا َوالنََّصاَرى بـَْعَد َغدٍ 
تراخري
اخرية  

       


يهودي
. 

 
 

 
 

 
 

 

نيبةاوم 
مجعة
.صالة 
 

مجعةصالة مجعةصالةضر فعني
 ُفلَّ كَ ممقيمكفرضوان
 َّحىتمسافر
صبحمجعةواجبصالة مجعة
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صالة مجعة
مسافرصبحمجعة

صالة
9:دامل سورة اجلمعة آيةوتعاىلهصبح. فرمان اهللا سبحان

!"#$%&'()*+,
-./01234567
   اذان
مجعةكمسجد


.) اياتعةمة اجلسور :9(
 

 
 

 

 صالة مجعةدعو
مجاعه40اهلي مجاعه
صال
فتنه 
بورتك


.شرعكعذورنمجعةصالة 
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  ِة صالة مجعةمَ كْ حمسلمني مسجد
علموةنصيحخطبة
متالمت شرعمسلم

قوم مسلمنيوقتو
اسالمةاوم. 

 مجعةضصالة فراساس
مشاركتمجعة
 مشاركت
  مجعة

مجعة )(تعاداسالمجمليس
اعرتافصلأدمسجد 
صالة مجعةمجاعه
40مستوطني 
حكوم اهللا َّه رسول اهللا سن. 
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 ءعلما ناءالقر ّهنّ الس


مذهب َّيعِ افِ الش    مجعة
حاجةمسجد
مجاعه  َىكِ لِ مذهب م َْىلِ بَ مح 

شرط صحيذيننإكمنشرطكنىمذهب حنف
صالة مجعة دمسجدصالة مجعة

شرعمسجد
صالة مجعة
. 
 
حقيقةميمرب مجعةقوم مسلمني
:
صالة مجعةفرض عني ُفلَّ كَ م

.كعذورن
مسافرصالة مجعةمسافر
صبحمجعة.
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مجعة،
ضريي

صالة مجعة خطبة
.
 (agen)
صالة مجعةمسجديذيننإك
 

 

 
 

 
 

(ideologi)
وتعاىلهاهللا سبحانبرصالة
اسباب

رسول اهللاوتعاىلهاهللا سبحانىضَ رِ اسالمةاوم
.  
جمعةن اهللاءكريضا

  ماعزاهللارسو
 ُةيَّ مِ سَال إِ ةوَّ خُ ا
 اهللا

. 
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GHIJK
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
[\]^_`abcde
اهللا

نعمتاسالم

نعمت اسالم

نعمت اهللااسالم
 ككوفورنجاهلية

 اهللا     اسالم
اهللاايات-ايات
.) عمران: اياتالةسور103( 

بَاَرَك اُهللا لْى َوَلُكْم بِاْلُقْرَءاِن اْلَعِظْيِم، َونـََفَعِنى َوِإيَّاُكْم ِبَما ِفْيِه ِمَن األَيَاِت َوالذِّْكِر 
نَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِلْيُم. َأقـُْوُل قـَْوِلْي َهَذا اْلَحِكْيِم، َوتـََقبََّل ِمنِّي َوِمْنُكْم ِتالَوَتُه إِ 

َوَأْستَـْغِفُر اَهللا اْلَعِظْيَم ِلْي َوَلُكْم، َوِلَساِئِر اْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت، َواْلُمْؤِمِنْيَن 
َيا فـَْوَز اْلُمْستَـْغِفرِْيَن، َوياَ َنَجاَة ا .لتَّائِِبينَ َواْلُمْؤِمَناِت َفاْستَـْغِفُرْوُه، فـَ



9

اْلُخْطَبُة الثَّانَِيةُ 
لِّ َشْيٍئ َوُهـَو َعَلى كُ ، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمدُ ، اْلَعاَلِمينَ ِه َربِّ ْلَحْمُد ِللَّ ا

ُمَحمًَّداَأنَّ َوَأْشَهدُ َلُه،َشرِْيكَ َال َوْحَدهُ اهللاُ ِإالَّ ِإَلهَ َال َأنْ َوَأْشَهدُ قَـِديٌر.
آِلهِ َوَعَلىُمَحمَّدٍ َسيِِّدنَاَعَلىَوبَاِركْ َوَسلِّمْ َصلِّ اللَُّهمَّ . َوَرُسْولُهُ َعْبُدهُ 

.َوَصْحِبهِ 
ُعْوهتـََعاَلىاهللاَ اتـَُّقْواالنَّاُس،أَيـَُّهافَـَيآبـَْعُد،َأمَّا .َوَأِطيـْ

   
  
اخرية
  
.





فر:56 

 M L K J I H G F E D C B
P O N 
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      - 

       
 

َلى آِل َسيِِّدنَا ُمَحمَّد، َكَما َصلَّْيَت اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى َسيِِّدنَا ُمَحمٍَّد، َوعَ 
َراِهْيم، َوبَاِرْك َعَلى َسيِِّدنَا  َراِهْيم، َوَعَلى آِل َسيِِّدنَا ِإبـْ َعَلى َسيِِّدنَا ِإبـْ

َراِهْيم، ُمَحمٍَّد، َوَعَلى آِل َسيِِّدنَا ُمَحمَّد، َكَما بَارَْكَت َعَلى َسيِِّدنَا ِإبـْ
َراِهْيَم ِفي اْلَعاَلِمْيَن، ِإنََّك َحِمْيٌد َمِجْيٌد.َوَعَلى آِل َسيِِّدنَا إِ  بـْ

اَألْحَياِء ،ْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناتِ َوا،ْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماتِ لِ اللَُّهمَّ اْغِفرْ 
َعَوات. ُهْم َواَألْمَوات، ِإنََّك َسِمْيٌع َقرِْيٌب ُمِجْيُب الدَّ ِمنـْ

قـُُلْوبَِنا، َوَأْصِلْح َذاَت بـَْيِنَنا، َواْجَعْلَنا ِمَن الرَّاِشِدْين. اللَُّهمَّ أَلِّْف بـَْينَ 
َيا َوَعَذاِب  نـْ اللَُّهمَّ َأْحِسْن َعاِقَبتَـَنا ِفى األُُمْوِر ُكلَِّها، َوَأِجْرنَا ِمْن ِخْزِي الدُّ

َوَأِذلَّ ِلِمْيَن،َواْلُمسْ ْسَالمَ اْإلِ َأِعزَّ اللَُّهمَّ اَألِخَرة، يَا َربَّ اْلَعاَلِمْين.
ْينَأْعَداءَ َأْعَداَءكَ َوَدمِّرْ َواْلُمْشرِِكْيَن،الشِّْركَ  . الدِّ

َمِة ِمْنَك َوالصِّحَِّة َوالسََّال ،اللَُّهمَّ اْحَفْظ ِبَدَواِم اْلَعْوِن َواْلِهَدايَِة َوالتـَّْوِفْيق
َزان زَْيَن اْلَعاِبِدْين،  اْبَن اْلَمْرُحْوِم يَاَكرِْيُم، َمْوَالنَا اْلَواِثَق بِاِهللا السُّْلطَان ِميْـ 

السُّْلطَان َمْحُموِد اْلُمْكَتِفْي بِاِهللا َشاِه، َوأَْنِزِل الرَّْحَمَة َعَلْيِه َوَعَلى 
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َواْحَفْظ َأْوَالَدُه َوَأْهَلُه َوَذِوْيِه .السُّْلطَانَة نـُْور زَاِهَرة، ُسْلطَانَة 
ُعَلَماَءُه َوُوَزرَاَءُه َوُقَضاَتُه َوُعمَّاَلُه َوَرَعايَاُه ِمَن ظْ َوَأَقارِبَُه. َواْحفَ 

َيا َواآلِخَرِة،  نـْ اْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناِت ِفي الدُّ
مَّد ُمحَ اللَُّهمَّ اْحَفْظ َوِليَّ اْلَعْهِد ِبَرْحَمِتَك  يَآ َأْرَحَم الرَّاِحِمْيَن.

َزان زَْيَن اْلَعاِبِدْين. ِإْسَماِعْيل اْبَن اْلَواِثِق بِاِهللا السُّْلطَان ِميـْ
ُفَسَنا َوِإْن َلْم تـَْغِفْرلََنا َوتـَْرَحْمَنا لََنُكْوَننَّ ِمَن اْلَخاِسرِْينَ  رَبـََّنا . رَبـََّنا ظََلْمَنا أَنـْ

َيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسنَ  نـْ َوَصلَّى اهللاُ ًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر. آتَِنا ِفي الدُّ
ِه َربِّ لَّ َواْلَحْمُد لِ ى َسيِِّدنَا ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّْم.َعلَ 

اْلَعاَلِمْيَن.  
ِعَباَد اِهللا!

َتآءِ ِإنَّ اَهللا يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْإلِ  َهى َعِن ْحَساِن، َوِإيـْ ِذي اْلُقْرَبى، َويـَنـْ
اْلَفْحَشآِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَـْغِي، يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرْوَن. َفاذُْكُرْوا اَهللا 
اْلَعِظْيَم َيْذُكرُْكْم، َواْشُكُرْوُه َعَلى نَِعِمِه َيِزدُْكْم، َواْسأَُلْوُه ِمْن َفْضِلِه 

بَـُر، َواهللاُ يـَْعَلُم َما َتْصنَـُعْوَن.يـُْعِطُكْم، َوَلذِْكُر اِهللا َأكْ 
قـُْوُمْوا ِإَلى َصَالِتُكْم يـَْرَحْمُكُم اهللا.


