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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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َاْْلُْوَلََْْلُْطَبةَُاََ
 ،ْيََمَِالََعََالََْبَِّرََ لِِلَََِدَُمَْالََْ

.ََوَرُسْولُوََُهََُعْبدََُُُمََمًداََسيَِّدنََََأنََََوَأْشَهدََُ،للاََُِإَّلََِإَلوََََّلَ َأنَََْوَأْشَهدَُ
َ.ْيََعَِجَََْأََوَِبَِحَْصََوَََآِلوََِڳوَََُُمََمٍد،ََسيِِّدنَََڳَوََبِرْكَََوَسلِّمَََْصلََِّلَلُهمََاََ

ُعْوُهََلَعَلُكْمَتُ ْرََحُْوَن. ََأَماَبَ ْعُد،َفَ َياَأَي َُّهاَاْلُمْؤِمنُ ْوَن!َِاتَ ُقواَللَاََوَأِطي ْ
َ،للاَمَُكََُِحََرَََيََمَِلَِسَْمَُينَالَْاَِوََإخَْ
 حزينتوف االضملكسانانن س نغوتعاىل د ىاهلل سبحان دفنتكوأن ن هتهنغتي

  :ايالى اين هاري دف خطبة تادوم .حنغالر االضس وهيءمنذا سزتا

، فريغاتن درفد اهلل91 قوؤيد  
  سهالني، وتعاىل ىسبحان اهلل دمليانن غمجعة ي سيدغ

 .91 قوؤيدنزان وابل  بزشزط نيت دامل قزينتى نوالن فزضزقن
 خناالااد اين انيتفج وابل بواوا دريجم هندقلى ،مسلم سباضاي سأورغ

 وادب نيت. وتعاىل ىسبحان اهلل دفدر ناتغزيفاودني، باال اتاو  صفةبز
 تسأ عذاب بالسن نغد يتهنءدنا غسزي انيتفجوابل  بواوا يفاينصغم

 تزدادي زنىف غي مان زتيفوتعاىل س ىسبحان اهلل زينتىف فتزهاد هزنغناي
 :03 ةاي الشُّْوَرى ةدامل سور  تعاىلفرمان هللا  .تزدهولو اومت دفن

 ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب
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دري سسواتو نسوسون  نامو افمنيم غي دوا فا دان": ودبزمكص غي
 دري)النونن  نامو غي فا دسببهن ادالى اي مو ،ا(انخبن باال اتاو)
 فكنممعا اهلل (ايت دف دامل) دان; (بزدوسا دان سالى غي زبواتنف-زبواتنف

  ".نامو دوسا-دوسا دري بسز نيضسبوا
  سهالني،  اهلل دناسيوي غمجعة ي مسلمني سيدغ

ين نمنرت اوليى نناسار دان ارهن االضس اتوهيمم هندقلى مسوانيت 
 ونفدري مساس نسماس واالو دان فيول بزنواس نصيحنت مليسيا

منونتوت نيت اونتوم  تزسبوت اهنخضنف هىغل فبربا خناالااد
 .زيباديف يننغيإن دان نغنتيفن فبربا وربنهنغم

 

 ڃ ڃ ڃ چ چ
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 ڤ ڤ ڤ

 

ََوَلُكمََْأق َُ َِلْ َاْلَعِظْيَم َللَا ََوَأْستَ ْغِفُر ََىَذا َقَ ْوِلْ َاْلُمْسِلِمْيََاَوِلسَََ،ْوُل َِئِر
ََواْلُمْسِلَماتَِ َفَاْستَ ْغِفُرْوهَُ، ََواْلُمْؤِمَناِت َفَ ْوَزََواْلُمْؤِمِنْيَ َفَ َيا ،

َاْلُمْستَ ْغِفرِْيَن،ََوايََََنَاَةَالَتائِِبَي.
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َةَُْْلُْطَبُةَالثَانِيََاََ
َاْلَعاَلِمْيََاََ ََ،ْلَْمُدَلِِلَََِربِّ

َُُمََمًداََسيَِّدنََََأنََََوَأْشَهدََُ،َلوَََُشرِْيكََََّلََوَوْحَدهََُللاََُِإَّلََِإَلوََََّلَ َأنَََْوَأْشَهدَُ
َ.َوَرُسْولُوََُوهََُعْبدَُ

َََوَسلِّمَََْصلََِّلَلُهمََاََ َےْصَحاِبوََِوأَََےآِلوََِڳ وَََُُمََمٍد،ََسيِِّدنَََڳَوََبِرْك
ْينََِيَ ْومََِِإَلََےَوأَتْ َباِعوَِ َ.الدِّ

َللاَِعَبادَََفَ َياَبَ ْعُد،ََأَما ََوطَاَعِتوَِ! َللِا َبِتَ ْقَوى ََونَ ْفِسْي َلَعَلُكْمََےُأْوِصْيُكْم
َتُ ْفِلُحْوَن.

  للا،ََرَِحَُكمََُاْلُمْسِلِمْيََََمَعاِشرََ

 رسول هللا  نفد سالم دان صلوات اوخافن فزباثكهنماريلى نيت مم
 56 :سورة األحزاب، اية دامل اهلل فزمان انسباضامي

 
 
 
 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ڇڇ 

َ ََصلِّ َسََلََعََالَلُهَم َصََمََكََ،ََدمَََُمََُنََدَِيَِّسَََآلََِلىََعََوَََ،دٍَمَََُمََُنََدَِيَِّى َتََْيَلََا
َميَْاىَِرََب ََْإَِنََدَِيَِّسَََآلََِلىََعََوَََ،ميَْاىَِرََب ََْإَِنََدَِيَِّسَََلىََعََ َنََدَِيَِّسَََلىََعَََكَْرََِبََوََ،

َلىََعََوََ،َميَْاىَِرََب ََْإَِنََدَِيَِّسَََلىََعَََتََكََْرَاََبََمََكََ،دمَََُمََُنََدَِيَِّسَََآلََِلىََعََوَََ،دٍَمََُمََُ
ْيٌدََمَِْيٌد.ْيََمَِالََعَََالَِْفََمََيَْاىَِرََب ََْإَِنََدَِيَِّسَََآلَِ ََ،َِإَنَكََحَِ
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َ َاْغِفْر ُهمَََْواملُْسِلِمْيََََواْلُمْؤِمَناِت،َْلُمْؤِمِنْيََلَِالَلُهَم َِمن ْ َاَْلْحَياِء ََواْلُمْسِلَماِت
ْيُبَالَدَعَوات.ََواَْلْمَوات، ْيٌعََقرِْيٌبََمُِ ََِإَنَكََسَِ

َالَْنََعَََعَْفََادََْمََهَُاللََ َنََِإََمََهَُاللَََ.كََرَُي َْغَََوَُُفَرَِصََْيَََّلََامَََاءََشََحَْفََالَْوَََءَََبََوََالَْوَََءَََلَبََا
َانََضََرَْمَََفَِاشََْمََهَُاللَََ،امَِقََسَْاْلَََئَِيَِّسََوَََامَِذََالَُْوَََونَِنَُالَُْوَََصَِرََالب َََنََمََِكََِبََوذَُعَُن ََ
ََ.اَنَِبََلََزََاَن ََيمََاَفََِنَِبََفَْطَُالََْوََنََتََوَْمَََمَْحََارَْوََ

ََِبِلَالَلُهَمَاْحَفْظََمْوَّلَ ََ ِِ َزانَزَْيَنَاْلَعاِبِدْينالسََُّنَاْلَوا ْبَنَاْلَمْرُحْوِمَِاََ،ْلطَانَِمي ْ
ْلطَانَةَنُ ْورَسَُّالاْلُمْكَتِفْيََِبِلََشاِه،ََوأَْنِزِلَالَرَْحََةََعَلْيِوََوَعَلىََطَانََُمُْمودَِلَْسَُّال

َ.تزغضانوزَاِىَرة،َُسْلطَانَةَ
ََأْوَّلَ نْ َياََواْحَفْظ َالدُّ َِف ََواْلُمْسِلَماِت َاْلُمْسِلِمْيَ َِمَن ََوَرَعااَيُه ََوَأْىَلُو َدُه

.ََكَََواآلِخَرِة،َِبَرَْحَتَِ ْيَ ََاَيََأْرَحَمَالَراَِحِ
َ َاْلَعْهِد ََوِلَ َاْحَفْظ َاََِتغهوالَلُهَم َِإَْسَاِعْيل َُُمََمد ََِبِل َِ ِِ َاْلَوا ْلطَانَسَُّاَلَْْبَن

َزانَزَْيَنَاْلَعاِبِدْين. ََِمي ْ
نْ َياََحَسَنًةََوِفَاآلِخَرِةََحَسَنًةََوِقَناََعَذاَبَالنََ ََاِر.رَبَ َناَآتَِناَِفَالدُّ

ََ.مَْلََسََوَََوَِبَِحَْصََوَََوَِِلَآَىلََعََوَََدٍَمََُمَََُنََدَِيَِّسَََىلََعَََللاََُىلََصََوََ ََربِّ َِل َواْلَْمُد
 .اْلَعاَلِمْيََ

َِعَباَدَللِا!
ََأْكبَ ُر،َاَُ َللِا ََوَلذِْكُر ََيِزدُْكْم، َنَِعِمِو ََعَلى ََواْشُكُرْوُه ََيْذُكرُْكْم، َاْلَعِظْيَم َللَا ذُْكُرْوا

ََيَ ْعَلُمََماََتْصنَ ُعْوَن.َوللاَُ
 قُ ْوُمْواَِإَلََصَلِتُكْمَيَ ْرََحُْكُمَللا.


