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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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َه ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َوَأْشَهُد َأْن َال ِإلَ ، مِ ِه اْلَمِلِك اْلَحِكيْ ْلَحْمُد ِللَّ ا
َعـْبُدهُ اَدنَا َوَحِبْيبَـَنا ُمَحمَّدً َوَأْشَهُد َأنَّ َسيِّ ، اْلَجوَّاُد اْلَكرِيمُ ،َشرِيَك َلهُ 

َسيِِّدنَا َلىَوبَاِرْك عَ مْ َوَسلِّ لِّ صَ مَّ اللَّهُ .مٍ ِظـيْ َوَرُسْولُُه ُذْو ُخلُـٍق عَ 
َوالتَّاِبِعــيَن ،نَ آِلِه َوَأْصَحاِبِه اْلُمْخَلِصيْ َعَلى وَ ، مِ ا اْلَكرِيْ َرُسْولِـنَ ُمَحمَّدٍ 

يْ  ِن. َوَمْن تَِبَعُهْم بِِإْحـَساٍن ِإَلى يـَْوِم الدِّ
اَواْلَعـَلِن, َوَجانِبُـوْ رِّ ا اَهللا ِفى السِّ ـُقوْ ! اتَّ فَـَيا ِعَباَد اهللاِ ،َأمَّا بـَْعدُ 

َها َوَما َبَطَن.َظَهَر ِمنْـ اْلَفَواِحَش َما
ِإْخَواِنَي اْلُمْسِلِميَن رَِحَمُكُم اهللا،

،مسوا،كيتصاحلعملمنرميا
اونتوقساأبرڤوتوسڤرنهتيدقكيتمنجاديكندان

ايت،كران. بروسهاتروسدانبروسها
اين، ساي برڤسان كڤد ديري ساي دان هاريمجعةخطبةمموالكن
اهللاكڤدبرتقوىكيتسام-سامماريلهسكالني،مجعة

دوساجاوهيلهدانباطني،دانظاهريلهبرتقوا. وتعاىلهسبحان
كيتمودهن-موده. باطنيماهوڤونظاهريسامادامعصيةدان

دانمندامايكنكهيدوڤنسبواهوتعاىلهسبحاناهللاوليهدكورنياكن
ددنياكريضا،ةامتَِ اخلَْ نِ سْ حُ داملدماتيكن

رب العاملني.ياأمني. خريةأدان
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مأنسي
كڤددكورنياكن. كوريشدواجبدبومي
. كوريدشواجباسالم،دانامياننعمتكيت

فيكرينعقلوالعافية،يحتصبادنتوبوهكيتكڤددكورنياكن
اهللاكبسرنتندا-تندامنچرڤدانمراساممڤويت نوراين، هادانوارس

ايت،اوليه. كوريدشواجبوتعاىل،هسبحان
كيت،ليدهبرشكورله

كيتنوراينهايت.

رات. سهاجسبنرتچوماالما،تيدقاينددنياهيدوڤ-
ڤولوهامنانتاراعمورداملهيدوڤكسمڤنتدبريكنرات

. سهاجتاهون،ڤولوهتوجوه
يدق ترليوات ت. لَّ جَ وَ زَّ عَ اهللاباليقاكنكيتتيبا،جلأاڤابيال

ستياڤماهو،تيدقماهويا،. تعسساواالوڤونتراول،دان تيدق 
قبور،دعاملبرادااكنكيتكلق،. مايتاكنكيتدرڤد
خريأنعمت
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.
اوا، دامل كسمڤنت هيدوڤ اين،  اوليه كران ايت، كيت ڤرلو سدر 




إخالصاهللاخليفه

.اينبوميدموك
   





 
،واجبكيتكناڤكهدانجسماين

؟مسواكيتروحاين
يماللوءوتعاىل،هسبحاناهللاڤتوجنوقكڤدبرداسركنكراناياله
صلى اهللا عليه نيب ديثح-ديث حي القرءان دان سوچايات-ايات
علماء ، مك عاملِ وسلم
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عنصوردوا.
،برموالظاهري

درڤد يهكن كيت ممبول
،بكرجادانبرتيندق.


،هايت
صفةخشو
  .

خطبة
:122

         r  q   p  o  n  m   l  k  j  i            h  g
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" ادكه،كاميكمودينكوفور

جاديكنكاميدانڤرتوجنوق،هدايهمسوالديهيدوڤكن
ديداڤتلهاميانچهاي
مشاركتدامليتاچهايسولوهن
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ادكه مأنسي،
كوفورسكايلسامكلوارداڤتتيدق
دمكينلهدڤرليهتكنايتاميان
 كافري
 كوفور
."


سيبوقتراللو،كاالو سبلوم اين، كيت 

دالاليكن
  كڤد


إخالص

 معرفة
اونتوقختيارإ

اهللامهبامنجادي 
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سچارابالجرتروسدانبالجراونتوقماسماريله، كيت 
دانممهميداڤتكيتايت،. عنيفرضعلمو-علموستقامهإ

ن اميان دان روكون اسالم. سوده كو رو تونتوتنمسڤورناملقساناكن
ي امسڤ

علماء ڤواريث ڤارا نيب، درڤد بواين تونتوتله علمو درڤد عاملِ 
 ،داننءاكاساكنيقنيمساكنيكيتهايتايت
ةعبادعملمنونايكنڤوالداڤتسرتا،اهللامسڤورنا




رَتَدبُّ رافَ غْ ستِ إبر 

كڤدسالمدانبرصلواتالقرءان،سوچيايات-ايات
اهللا عليه وسلمىصلحممدنيبكيت.

:19دان 18ايات َغاِفرةدامل سور وتعاىل هاهللا سبحانفرمان
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"       


     


شفاعة
مات
."

:بدابرساداهللا عليه وسلمىصلرسول اهللا 
يـَْنظُُر ِإَلى ُصَورُِكْم َوَأْبَشارُِكْم،"ِإنَّ اَهللا َال 

رواه مسلما يـَْنظُُر ِإَلى قُـُلْوِبُكْم َوَأْعَماِلُكْم"َوِإنَّمَ 

دانكاموهايت
".كاموعمل-عمل
كڤدكيتوتعاىل سنتياس همودهن اهللا سبحان-موده
كيت،كچواينداندوسان كباجيكن، دانقيءكبا

مسواكيتمماسوقكندانكيت،ةعباددانطاعةعملمنرميا
كاسيهندانرمحةالعاملنيبَّ رَ ياأمني.
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 .دانكچوايلبرت،امتلهايت
 عخشو.،اوايقني

"كمبايلاكنمريكاوادانمريك،توهنمنموءياكنمريك
)46-45البقرة، ايات ة سور (


 منفعة
خطبة

.
بَاَرَك اُهللا ِلْي َوَلُكْم بِالُقْرَءاِن اْلَعِظْيم، َونـََفَعِنْي َوِإيَّاُكْم بِْاألَيَاِت 
َوالذِّْكِر اْلَحِكْيِم، َوتـََقبََّل ِمنِّْي َوِمْنُكْم ِتَالَوَتُه، ِإنَُّه ُهَو السَِّمْيُع 

َوِلَسائِِر ،َوَأْستَـْغِفُر اَهللا اْلَعِظْيَم ِلْي َوَلُكمْ ،ُل قـَْوِلْي َهَذاَأقـُوْ .اْلَعِلْيمُ 
،َفاْستَـْغِفُرْوهُ ، َواْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناتِ اْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماتِ 

ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفْوُر الرَِّحْيُم.
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َيةُ اْلُخْطَبُة الثَّانِ 
َوَأْشَهُد َأْن َال ِإلَـَه ِإالَّ اهللاُ ،َن َعَلى ُكـلِّ َحالٍ اْلَعاَلِميْ اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ 

َوَأْشَهُد َأنَّ َسيَِّدنَا َوَحِبْيبَـَنا ،َد ِسَواهُ َال َمْعبـُوْ ، هُ لَ َوْحَدُه َال َشرِيكَ 
َوبَاِرْك مْ ُهمَّ َصلِّ َوَسلِّ للَّ ُه. انَِبيَّ بـَْعدَ َال ، َوَرُسْولُهُ اهللاِ َعـْبدُ ُمَحمًَّدا

ْن َسـاَر َعـَلى َومَ ،هِ مٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَصْحـبِ ا ُمحَ ِعنَ ِدنَا َوَشـِفـيْ َعـَلى َسيِّ 
يِن. نـَْهـِجـهِ  بِاْلَحـقِّ  َوالصَّْبِر ِإَلى يَـْوِم الدِّ

عُ طِ اَهللا َوأَ اتـَُّقْوافَـَيا ِعَباَد اِهللا ! ،َأمَّا بـَْعدُ  .ْوُه َلَعلَُّكْم تُـْفـِلُحونيـْ
اهللا،َرِحَمُكمُ اْلُمْسِلِمْينَ َمَعاِشرَ 


فرمان102
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فقري
 –
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ا مَ كَ ،دمَّ حَ ا مُ نَ دِ يِّ سَ آلِ ىلَ عَ وَ ،دٍ مَّ حَ ا مُ نَ دِ يِّ ى سَ لَ عَ اللَُّهمَّ َصلِّ 
لىَ عَ كْ ارِ بَ وَ ،ميْ اهِ رَ بْـ ا إِ نَ دِ يِّ سَ ى آلِ لَ عَ وَ ،ميْ اهِ رَ بْـ ا إِ نَ دِ يِّ سَ ىلَ عَ تَ يْ لَّ صَ 
ا نَ دِ يِّ ى سَ لَ عَ تَ كْ اَر ا بَ مَ كَ ،دمَّ حَ ا مُ نَ دِ يِّ سَ آلِ لىَ عَ وَ ،دٍ مَّ حَ ا مُ نَ دِ يِّ سَ 
، ِإنََّك َحِمْيٌد نَ يْ مِ الَ عَ ي الْ فِ مَ يْ اهِ رَ بْـ ا إِ نَ دِ يِّ سَ ى آلِ لَ عَ وَ ، ميْ اهِ رَ بْـ إِ 

َمِجْيٌد.
ِن اْلُخَلَفاِء الرَّاشِدْيَن اْلَمْهِديـِّْيَن، َساَدتَِنا أَِبْي َبْكٍر َواْرَض اللَُّهمَّ عَ 

َوُعَمَر َوُعْثَماَن َوَعِلّي، َوَعْن بَِقيَِّة الصََّحابَِة َأْجَمِعْيَن، َوَعِن التَّاِبعْيَن 
ْين. َوتَاِبِعى التَّاِبِعْيَن بِِإْحَساٍن ِإَلى يـَْوِم الدِّ 

ْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناِت، َوالُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت لِ اللَُّهمَّ اْغِفْر 
ُهْم َواَألْمَوات، ِإنََّك َسِمْيٌع َقرِْيٌب ُمِجْيُب الدََّعَوات. اَألْحَياِء ِمنـْ

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

َوَعَذاِب اَألِخَرة، يَا َربَّ اْلَعاَلِمْين.
َوالصِّحَِّة َوالسََّالَمِة ،اللَُّهمَّ اْحَفْظ ِبَدَواِم اْلَعْوِن َواْلِهَدايَِة َوالتـَّْوِفْيق

َزان زَْيَن اْلَعاِبِدْينالسُّ ْوالَنَا اْلَواِثَق بِاِهللا ِمْنَك يَاَكرِْيُم، مَ  اْبَن ،ْلطَان ِميـْ
ْلُمْكَتِفْي بِاِهللا َشاِه، َوَأْنِزِل الرَّْحَمَة َعَلْيِه ْلَطان َمْحُمود اَ سُّ الاْلَمْرُحْوِم 

. ْلطَانَة نـُْور زَاِهَرة، ُسْلطَانَِة سُّ الَوَعَلى 
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َوَأْهَلُه َوَذِوْيِه َوَأَقارِبَُه. َواْحَفْظ ُعَلَماَءُه َوُوَزرَاَءُه َواْحَفْظ َأْوَالَدُه 
اَلُه َوَرَعايَاُه ِمَن اْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنْيَن  َوُقَضاَتُه َوُعمَّ

َيا َواآلِخَرِة، ِبَرْحَمِتَك يَا َأْرَحَم الرَّاِحِمْيَن.َواْلُمْؤِمَناِت  نـْ ِفي الدُّ
ُمَحمَّد ِإْسَماِعْيَل اْبَن اْلَواِثِق ِباِهللا للَُّهمَّ اْحَفْظ َوِليَّ اْلَعْهِد ا
َزان زَْيَن اْلَعاِبِدْين.سُّ ال ْلطَاَن ِميـْ
رَبـََّنا . نَ يْ رِ اسِ خَ الْ نَ مِ نَّ نَ وْ كُ نَ ا لَ نَ مْ حَ رْ تَـ ا وَ نَ لَ رْ فِ غْ تَـ مْ لَ نْ إِ ا وَ نَ سَ فُ نْـ ا أَ نَ مْ لَ ا ظَ نَ بـَّ رَ 

َيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر. آتَِنا نـْ اهللاُ ىلَّ صَ وَ ِفي الدُّ
.َواْلَحْمُد ِهللا َربِّ اْلَعاَلِمْينَ .مْ لَّ سَ وَ هِ بِ حْ صَ وَ هِ لِ آلىَ عَ وَ دٍ مَّ حَ مُ انَ دِ يِّ سَ لىَ عَ 

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

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

ُر اِهللا َأْكبَـُر،  َواهللاُ يـَْعَلُم َما َتْصنَـُعْوَن.يـُْعِطُكْم، َوَلذِكْ 


