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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.

Khatib yang bertugas hendaklah menyemak kembali rukun,
ayat Al-Quran dan helaian mukasurat yang diterima.

Pastikan teks dibaca terlebih dahulu sebelum
menyampaikan khutbah.
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، َصَدَق َوْعَده، َوَنَصَر َعْبَده، َوَأَعزَّ ُجْنَده، َوَهَزَم هدَ حْ وَ اْلَحْمُد ِللَّهِ 
َشرِْيَك َلُه، وَأْشَهُد َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َوَأْشَهُد َأْن َال اَألْحَزاَب َوْحَده.

اللَُّهمَّ َصلِّ .َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمْينَ ثُ وْ عُ بْـ مَ الْ َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُد اِهللا َوَرُسْولُُه، 
َوَمْن تَِبَعُهْم ،ِلِه وَأْصَحاِبهِ آَوَعَلى دٍ مَّ حَ ا مُ نَ بِ يْ بِ حَ وَ َوَسلِّْم َعَلى َسيِِّدنَا 

ْيِن.بِإِ  ْحَساٍن ِإَلى يـَْوِم الدِّ
مْ تُ نْـ أَ وَ الَّ إِ نَّ تُ وْ مُ تَ َال وَ تـَُقاتِِه، اتـَُّقْوا اَهللا َحقَّ ،اهللاادَ بَ ا عِ يَ ، فَـ َأمَّا بـَْعدُ 

ن.وْ مُ لِ سْ مُ 
،َن رَِحَمُكُم اهللاُ َمَعاِشَر اْلُمْسِلِميْ 

 

  ءايض
خريةأخطبة :

إسرائيللسطينفسمقدبيت ال" 
جمعة
7 2017  18ه1439ول ربيع األ 

 كنشتهار
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شتهارن.إسرائيلساملقدتيْ بَـ 
حرام إسرائيل1948 

سملقدابيتإسرائيل1967إسرائيل
سملقدبيت ار يشتهاإسرائيل 

يشتهارن)(
موافقنت يشتهارن
 لسطنيفحق رعيت.

  
لسطنيف 
 
بيتسملقديا سقدبيت امل
ةعباد 
 قصىمسجد األعتكنفممن


 إسرائيل1978
سقدامل(CAMP DAVID)

إسرائيل
 سليم)JERUSALEM( إسرائيل
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بكنيإع،



 يبكنإعإسرائيل
  1948    78

1967هسَ خْ نَّ الفلسطني
1969إسرائيللسطنيف
 
شتهار سقداملبيت
 
مشاركت
  
(ICJ)
 

لسطنيف
  
 يهودي 

لسطنيفمنافيكن
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 حلالاو  برحق  
اومت اسالم 

  
اومت اسالم صالة
     1969
افن
 شريكتس بيت املقد

إسرائيل

  
 اومت اسالم
قصى مسجد األ 

يدهعقسلسطني ف
كظاليمن

 ُةيَّ مِ سَال إِ ةوَّ خُ أ
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وتعاىلهاهللا سبحانبيلابأ
 قصىمسجد األ
كعبه   معجزة
1.7 اومت اسالممسجد
  َبرَ عَ الةُ يرَ زِ ج 

  





 
 

 
 

 
 

 



أنبياءسراءإمعراج ِةبلق

إشارتكناومت اسالم 
1اهللا تعاىل دامل سورة اإلسراء آيةفرمان  
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َحاَجِة َوَمْن َكاَن ِفى،ُيْسِلُمهُ َيْظِلُمُه، َوَال اْلُمْسِلِم، َال اْلُمْسِلُم َأُخو

َعْنُه  َكاَن اُهللا ِفى َحاَجِتِه. َوَمْن فَـرََّج َعْن ُمْسِلٍم ُكْربًَة، فَـرََّج اهللاُ ،َأِخيهِ 
ُمْسِلًما، َستَـَرُه اُهللا يـَْوَم ُكْربًَة ِمْن ُكُربَاِت يـَْوِم ْالِقَياَمِة. َوَمْن َستَـرَ 

.اْلِقَياَمةِ 
أدالهمسلممسلم



 مسلم

)حديث رواية خباري دان مسلم( 
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جهاد

: 
"


 َلَّ جَ وَ زَّ ع

 صحابةرسول اهللا 
)ومامهأُ بي أَ حمد دري أَ حديث رواية(. 

 
 

 
 

 


سبيت املقد

–. 
رييخخطبة خاطبحاضريين

   
خصولسطنيفقصىمسجد األ
يهودي لعنة اهللا
 مجاعه 

.لسطنيفهليإراتحضكدعا
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 عرتافإد
لسطنيف. 

 GK J I H
)  (  '    &  %  $  #  "  !*  +

   1  0               /  .  -  ,



برجهادله
41وبة آية: سورة الت

اْلُقْرآِن اْلَعِظْيِم َونـََفَعِني َوِإيَّاُكْم ِبَما ِفْيِه ِمَن األيَاِت بِ بَاَرَك اُهللا ِلْي َوَلُكْم 
َوالذِّْكِر اْلَحِكْيِم َوتـََقبََّل ِمنِّي َوِمْنُكْم ِتالَوَتُه ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِلْيُم. 

ْستَـْغِفُر اَهللا اْلَعِظْيَم ِلْي َوَلُكْم َوِلَساِئِر اْلُمْسِلِمْيَن َأقـُْوُل قَـْوِلْي َهَذا َوأَ 
ُهْم َواَألْمَواِت،  َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناِت اَألْحَياِء ِمنـْ

.َفاْستَـْغِفُرْوُه، ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفْوُر الرَِّحْيمُ 
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خطبة كدوا
ًرا وَ َأْرَسلَ لَِّذيْ ااْلَعاَلِمْيَن، ْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ ا َوَأْشَهُد .َنِذيـًْراَرُسْوَلُه َبِشيـْ

َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْولُُه ،اهللاُ َوْحَدُه َال َشرِْيَك َلهُ ِإالَّ ِإَلهَ َأْن الَّ 
ُعْوُث َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمْينَ  َلى َسيِِّدنَا ُمَحمٍَّد َوَعَلى للَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم عَ ا.اْلَمبـْ

ِلِه َوَأْصَحاِبِه َأْجَمِعْيَن. آ
يَّاَي بِتَـْقَوى اِهللا، َفِإنَّ إِ اتـَُّقْوا اَهللا، َوُأْوِصْيُكْم وَ ،َأمَّا بـَْعُد، فَـَيا ِعَباَد اهللاِ 

اَهللا ُيِحبُّ اْلُمتَِّقْيَن.
َمَعاِشَر اْلُمْسِلِميَن َرِحَمُكُم اهللا،

 صفة


إخالص
 خبرزءايض
.
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فر
56 : 

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

 
   

     -  

 

تَ يْ لَّ ا صَ مَ كَ ،  دمَّ حَ ا مُ نَ دِ يِّ سَ آلِ لىَ عَ وَ ،دٍ مَّ حَ ا مُ نَ دِ يِّ سَ لىَ عَ اللَُّهمَّ َصلِّ 
ا نَ دِ يِّ سَ لىَ عَ كْ ارِ بَ وَ ،ميْ اهِ رَ بْـ ا إِ نَ دِ يِّ سَ آلِ لىَ عَ وَ ،ميْ اهِ رَ بْـ ا إِ نَ دِ يِّ سَ لىَ عَ 
، ميْ اهِ رَ بْـ ا إِ نَ دِ يِّ سَ لىَ عَ تَ كْ اَر ا بَ مَ كَ ،دمَّ حَ ا مُ نَ دِ يِّ سَ آلِ لىَ عَ وَ ،دٍ مَّ حَ مُ 
، ِإنََّك َحِمْيٌد َمِجْيٌد.نَ يْ مِ الَ عَ ي الْ فِ مَ يْ اهِ رَ بْـ ا إِ نَ دِ يِّ سَ آلِ لىَ عَ وَ 

َبْكٍر َواْرَض اللَُّهمَّ َعِن اْلُخَلَفاِء الرَّاِشِدْيَن اْلَمْهِديـِّْيَن، َساَدتَِنا أَِبْي 
، َوَعْن بَِقيَِّة الصََّحابَِة َأْجَمِعْيَن، َوَعِن التَّاِبعْيَن َوُعَمَر َوُعْثَماَن َوَعِليّ 

ْين.     َوتَاِبِعى التَّاِبِعْيَن بِِإْحَساٍن ِإَلى يـَْوِم الدِّ
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اَألْحَياِء اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناِت،
َعَوات. ُهْم َواَألْمَوات. ِإنََّك َسِمْيٌع َقرِْيٌب ُمِجْيُب الدَّ اللَُّهمَّ اْرَحْمَنا ِمنـْ

الرَّاِحِمْيَن. اللَُّهمَّ اْهِدنَا َفِإنََّك اْلَهاِدْي ِإَلى ِصَراِطَك نََّك َأْرَحمُ َفإِ 
ْرَضانَا، َواْرَحْم ِإْخَوانـََنا اْلُمْسَتِقْيِم. اللَُّهمَّ اْشِف َأْمَراَضَنا، َواْشِف مَ 

ُهْم َواْألَْمَواِت، َواْجَعْلَنا ِمَن  اْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت، اْألَْحَياِء ِمنـْ
َذاتَ َوَأْصِلحْ قـُُلْوبَِنا،بـَْينَ أَلِّفْ اللَُّهمَّ الرَّاِشِدْيَن، يَا َربَّ اْلَعاَلِمْيَن.

ُكلَِّها،األُُمْورِ ِفىَعاِقَبتَـَناَأْحِسنْ اللَُّهمَّ . ِشِدْينالرَّاِمنَ َواْجَعْلَنابـَْيِنَنا،
َياِخْزيِ ِمنْ َوَأِجْرنَا نـْ .اْلَعاَلِمْينَربَّ يَااَألِخَرة،َوَعَذابِ الدُّ
َوَدمِّرْ َواْلُمْشرِِكْيَن،الشِّْركَ َوَأِذلَّ َواْلُمْسِلِمْيَن،ْسَالمَ اْإلِ َأِعزَّ اللَُّهمَّ 
ْينَأْعَداءَ َءكَ َأْعَدا اللَُّهمَّ َأْصِلْح لََنا ْنُصْر ِعَباَدَك اْلُمْؤِمِنين.َوا،الدِّ

نَـَنا الَِّذْي ُهَو ِعْصَمُة َأْمرِنَا،  َها َمَعاُشَنا، ِديـْ َيانَا الَِّتْي ِفيـْ َوَأْصِلْح لََنا ُدنـْ
َها َمَعاُدنَا، َواْجَعِل ا ْلَحَياَة زِيَاَدًة لََنا ِفْي ُكلِّ َوَأْصِلْح لََنا َأِخَرتـََنا الَِّتْي ِفيـْ

. َخْيٍر، َواْجَعِل اْلَمْوَت رَاَحًة لََنا ِمْن ُكلِّ َشرٍّ
اللَُّهمَّ اْحَفْظ ِبَدَواِم اْلَعْوِن َواْلِهَدايَِة َوالتـَّْوِفْيق، َوالصِّحَِّة َوالسََّالَمِة ِمْنَك 

َزان زَْيَن اْلَعاِبِدْين، يَاَكرِْيُم، َمْوالَنَا اْلَواِثَق بِاِهللا السُّْلطَان اْبَن ِميـْ
اْلَمْرُحْوِم السُّْلَطان َمْحُمود اَْلُمْكَتِفْي بِاِهللا َشاِه، َوأَْنِزِل الرَّْحَمَة َعَلْيِه 

. َوَعَلى السُّْلطَانَة نـُْور زَاِهَرة، ُسْلطَانَةِ 
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َواْحَفْظ ُعَلَماَءُه َوُوَزرَاَءُه َوُقَضاَتُه َواْحَفْظ َأْوَالَدُه َوَأْهَلُه َوَذِوْيِه َوَأَقارِبَُه.
ِفي ْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناتِ َوُعمَّاَلُه َوَرَعايَاُه ِمَن اْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت َوا

َيا َواآلِخَرِة، ِبَرْحَمِتَك يَا َأْرَحَم الرَّاِحِمْيَن. اللَُّهمَّ اْحَفْظ َوِليَّ اْلَعْهِد  نـْ الدُّ
 .َزان زَْيَن اْلَعاِبِدْين ُمَحمَّد ِإْسَماِعْيَل اْبَن اْلَواِثِق بِاِهللا السُّْلطَاَن ِميـْ

رَبـََّنا ظََلْمَنا َأنـُْفَسَنا َوِإْن َلْم تـَْغِفْر لََنا َوتـَْرَحْمَنا لََنُكْوَننَّ ِمَن اْلَخاِسرِْيَن. رَبـََّنا 
َيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخرَ  نـْ َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر.ِة َحَسَنةً آتَِنا ِفي الدُّ

َوَصلَّى اُهللا َعلَى َسيِِّدنَا ُمَحمٍَّد َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّْم. َواْلَحْمُد ِهللا 
َربِّ اْلَعاَلِمْيَن.

ِعَباَد اِهللا!
هَ  َتآِء ِذي اْلُقْرَبى، َويـَنـْ ى َعِن ِإنَّ اَهللا يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواِإلْحَساِن، َوِإيـْ

اْلَفْحَشآِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَـْغِي، يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرْوَن. َفاذُْكُرْوا اَهللا 
اْلَعِظْيَم َيْذُكرُْكْم، َواْشُكُرْوُه َعَلى نَِعِمِه َيِزدُْكْم، َواْسأَُلْوُه ِمْن َفْضِلِه 

َما َتْصنَـُعْوَن.يـُْعِطُكْم، َوَلذِْكُر اِهللا َأْكبَـُر،  َواهللاُ يـَْعَلُم 
قـُْوُمْوا ِإَلى َصَالِتُكْم يـَْرَحُمُكُم اهللا.


