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 هاولي     دكلواركن

 ترغضانو  اضام  احوال  حال  جابنت

 

 مليا  بولن   رمضان

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

َلُ َُأََتََُّلَناُنِعخَمَةُاإِلسخ ُدُهلِلُالَِّذيخ َمخ َناُالصِ َياَم.ُمُِاْلخ  َُُوفَ َرَضَُعَلي خ
َُلُ َهُدَُأنخ َدُهَُلُُِإٰلَهُِالََُّأشخ  َُشرِيخَكَُلُه،ُُهللاَُُوحخ

ُ َُسيِ َدََن َُأنَّ َهُد َُصاِدُقَُُناَونَِبي ََُّوَأشخ لُُه َُوَرُسوخ ُهللِا َُعبخُد ُُُمَمًَّدا َوتَ َنا َُوُقدخ َعَنا َوَشِفي خ
ُ.ُالخَوعخِدُاألخَُ  ِمْيخ

َُعلَُللَُّهمََُّصلِ ُا ُُىَُسيِ ِدََنُُُمَمَّدُ َوَسلِ مخ َسان  ُِبِِحخ ُتَِبَعُهمخ ِبِهَُوَمنخ َوَعَلىُآِلِهَُوَصحخ
يخنُِ ِمُالدِ   ،ُِإَلُيَ وخ

 َأمَّاُبَ عخُد،ُفَ َياُِعَباَدُهللِا،ُُأوِصيُكمخَُونَ فخِسيُبِتَ قخَوىُهللِاُ

ِلُمونَََُيُأَي َُّهاُالَِّذيَنُآَمُنواُات َُّقواُاَّللَََُّحقَُّتُ َقاتِِهُوَُ َُوأَن خُتمخُُمسخ  َُلََُتُوُتنَُِّإلَّ

 

 ضجو دان توان-توان دفك سانفهمبا اهلل! ساي بر-واهاي همبا
 دان تقوى بنر-سبنر نغد اهلل دفك برتقوى ايفسو سنديري ديري

  .سالمإن اءدأك الءينكن داملم ماتي كامو كالي-سكالي نغجا
 : برتاجوق خطبة دفدر الجرنف مبيلغم كيت ماريله اين، مليا غدري ميمرب ي

 .“ رمضانُبولنُمليا                          ”
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  اهلل دكاسيهي غي مجعة غسيد
 قوم سكالني اوليه دننتيكن غي تتامو ايضسبا يضال غبركوجنورمضان 
وا دان ايستيمي رهضانو اكنفمرو اين بولن االضس هولوفغ. مسلمني
  . حممد نيب اومت يضبا بسر تغسا غن يءكورنيا
 تتكاال عرب مشاركت كران اين. انسف نتغبرمقصود برسا رمضان

 بولن دف خواخ مسبيلن، ك بولن يضبا نام ملتقكن موال-موال
  .انسف نتغبرسا ترسبوت

 دوسا،-دوسا وسفهافغ بولن ايضسبا يتكنءدكا ضجو رمضان
 تفتردا. ممباكر انسفممباوا مقصود  غي رمضان ىمعن نغد سسواي

  :ثانتارا اين، مليا بولن دف ناءيستيميوإك دان لةيفض قثبا
 

 : اهلل رسول سبدا اميانضسبا كربكنت نوهف بولن :رتام ف

َتُحُِفيِهُأَب خَواُبُ ٌرُُمَباَرٌكُفَ َرَضُهللاَُُعَليخُكمخُِصَياَمُه،ُتُ فخ َُرَمَضاُنَُشهخ َأََتُكمخ
ِحيِم،َُوتُ َغلُُُّقُُتُ َغلَّوَُ السََّماِء،  ِفيِهَُمَرَدُةُالشََّياِطِْي،ُِفيِهُأَب خَواُبُاْلَخ

رُ َّلِلٰ ُِ ُأَلخِفَُشهخ َلٌةَُخْيخٌُِمنخ ُُحرِمَُُ،ُِفيِهُلَي خ ََهاُفَ َقدخ ُُحرَِمَُخْيخ  َمنخ
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  . كربكنت نوهف غي بولن ،رمضان بولن كامو دفك غتله دات برمقصود:
 ينتوف-ينتوفاين  بولن دف. واسافبر كامو اتس ك مواجيبكن اهلل ثدامل د

 غي شيطان-شيطان دان فدتوتو نراك ينتوف-ينتوف دبوك، الغيت
 باءيق لبيه غي مامل اين بولن دف تفتردا. (dibelenggu)وغضدبل يلضد

 دي مك ثنقيءكبا وليهارفمم تيدق غي افسسيا. بولن سريبو دفدر
  .بسر غي نقيءكبا تفمندا غترهال

﴾يِئاَسنَّلا دان امحد رواية حديث﴿                                                           
  

  وننفمأبولن ك كدوا :
 دوسا دري مأنسي ديري مربسيهنف منجنجيكن غتتامو مليا اين دات

 .نءاتفيخ اصل اميانضسبافطره  نءكموليا دفك كمبالي مريك رضا
 :سبدا نيب حممد 

ُ َُذنخِبهُِصََُمنخ َمُِمنخ ِتَسااًب،ُُغِفَرَُلُهَُماُتَ َقدَّ  اَمَُرَمَضاَنُِإميَاَنًَُواحخ
 ثها دان اهلل دفك براميان كرانرمضان  واسافبر غي افبرمقصود: سسيا

 مسوا ونيفمأد اكن مك وتعاىل، هسبحان اهلل دفكرضا  كنفهارغم
  .ثدالكوكن تله غي دوسا

﴾مسلم دان البخاري رواية حديث﴿                                        
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  نراك دري مبيبسنف بولن : ضكتي
  : اهلل رسول سبدا دفدر مفهوم

 غي غاور واهاي ”:برسرو اكن مالئكة ،رمضان رتامف مامل تيبا ابيالفا
 غي غاور واهاي. نقكباجي بربوات تروسكن ن،قكباجي بربوات نيغاي
 هسبحان اهلل. معصية بربوات دفبربوات كجاهنت، هنتيكنله در نيغاي

 ايت. نراك دري مأنسي راماي ممبيبسكن نغد كورنيا ممربي وتعاىل
  “.رمضان غنجفس مامل فستيا دف برالكو

 ﴾الرتمذي رواية حديث﴿                                              

  دملياكن غي مجعة غسيد
  .الكريم القرءان ثتورون : تفمأك

 :185البقرة، ايات  ةدامل سور برفرمان ىلاعاهلل ت

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 ڻ ڻ

 القرءان، ﴾نءرموالف﴿ دتورونكن ثدامل د غ، بولن يرمضانبولن  برمقصود:
 توجنوقف ناءيغم نجلسنف-نجلسنف دان مأنسي يضبا توجنوقف ايضسبا
  .﴾باطل غي دان حق غي انتارا﴿ ممبيذاكن غي دان ايت
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 غبربندي رمضانممولياكن بولن  اىلع: اهلل تْي ث  ك   ُنْبِامنوروت امام 
 اونتوق اهلل اوليه يليهفد تله اين بولن كران ينءال غي بولن-بولن

 اراف دفك اجنيل دان توراة زبور، كتاب ترماسوقله ،انءالقر دتورونكن
  .عليه السالم اءَيِبْنَأ

 

  .رمضان بولن د نداضبر اهالف كليم :
 فستيا اهالف ناكندغضوتعاىل م ه، اهلل سبحانرمضانن ءايستيميوإانتارا ك
 :برمقصود غي  اهلل رسول سبدا اميانضسبا. كنادكرج غي عمالن
 ساتو نغد رمضان بولن دامل اهلل دفك ثديري مندكتكن غي افسسيا
 ثينءسال بولن دامل كفرضوان ساتو منونايكن رتيفس ثاهالف ن،قكباجي

 ،ثدامل كفرضوانكن ساتو منوناي غي افسسيا. ﴾رمضان لوار د يتءيا﴿
 . ثينءسال بولن دامل كفرضوان 70 منونايكن رتيفس ثاهالف

 ﴾يِقَهْيَبْلاَ دان هْي  ز  خ   ُنْباِ روايةحديث ﴿                              

 :برسبدا ضجورسول اهلل 

َُحجًَّةَُمِعيِدُلَُحجًَّةَُمَضاَنُتَ عُخُرََُرٌةُِفُُعمُخ  َُأوخ
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        حج، سكالي اهالف ءياماثم رمضاندبولن  ةَرْمُعساتو  برمقصود:
  .برسامكو حج اتاو

  ﴾مسلم دان البخاري رواية حديث﴿                                        
 

  دملياكن، غي مجعة غسيد
 نغستقامه دامل ملقساناكن عباده داسام -ماريله كيت برسام

 عمل دان عباده عمل االضس مودهن-موده. وهغضسو-وهغضبرسو
 دان بكلن منجادي غي نءاكتقو ممبواهكن ايت إخالص غي صاحل
 دامل سكالي برتامو ثهارمضان . ننيت اخية د كيت عمل ساهم

.كيت مننيت غي نجرنضيه ءمرا غلواف سكنفل نغجا جوسرتو،. ستاهون

  

 :سبدا رسول اهلل 
ُيُ غخَفَرَُلهُُُوَرِغَمُأنخُفَُرُجلُ  انخَسَلَخُقَ بخَلَُأنخ  َدَخَلَُعَليخِهَُرَمَضاُن،ُُثَُُّ

 كمودين ،ثدفك غدات رمضان ابيالفا غي غسساور يلهضرو برمقصود:
  .وننفمأك تكنفمندا دي افتن براللو رمضان

 ﴾مسلم روايةحديث ﴿                                               
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ُِمَنُالشَّيخطَاِنُالرَِّجيمُِ                          َأُعوُذُاِبَّللَِّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

 ڀ ڀ ڀ ڀ
 باءيق غي عمل-عمل كنارجغم﴿ دفك كامو رالهضدان س برمقصود :

 غي ضشر ﴾تفمندا﴿هن كامو دان تو دفدر وننفمأك ﴾تفمندا اونتوق
-غاور يضبا دسدياكن غي بومي، دان يتغال االضس سلواس غثبيد
   .برتقوى غي غاور

 ﴾133 ايات:  عمرانآل  ةسور﴿                                              

 

  َُرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.ابَُ
َِكيخِم. ِرُاْلخ ُكمخُِبَاُِفيخِهُِمَنُاآلََيِتَُوالذ ِكخ  َونَ َفَعِِنَُوِاَيِ 

َُوِمنخُكمخُِتلَوَتُهُِانَُّهُُهَوُالسَِّميخُعُالخَعِليخُم.َوتَ َقبََّلُهللاُ  ِمِنِ 
تَ غخِفُرُهللَاُالخَعِظيخَمُِلخَُوَلُكمخُ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  أقُ وخ

ِمَناتُِ ََُوالخُمؤخ ِمِنْيخ ِلَماِتَُوالخُمؤخ ََُوالخُمسخ ِلِمْيخ  َوِلَساِئِرُالخُمسخ
ُرُالرَِّحيخُم.ُ ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخِفُروخ ُفَاسخ

ُ
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ُطخَبُةُالثَّانَِيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ ََُُّلِلَُُِّاْلخ ُالخَعاَلِمْيخ َُربِ  َهدُُ. َدهُُُهللاُُُِإلُِإَلهَُُلَُأنَُوَأشخ ُ،َلهَُُُشرِيخكَُُلَُوحخ
َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمًَّداَُسيِ َدَنََُُأنََُُّوَأشخ َُُوَسلِ مُخَُصلُِ ُاللَُّهمَُّ.َُوَرُسوخ َُسيِ ِدَنََُُعَلىَواَبِركخ
َ.َُوَأصخَحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلىُُُمَمَّد ، َُأْجخَِعْيخ

َن.ُاَّللََُُّات َُّقوا!ُهللاُِعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمَّا ُفَاَزُالخُمت َُّقوخ  فَ َقدخ

  دكاسيهي، غي مجعة غسيد
 رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم

 -:56 تسورة األحزاب، ااي اهلل دامل فرمانسباضاميان  

 ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

ُ َُصلِ  ُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دُ مَُُُّمََُُنَُدُِيُِ ىُسَُلَُعَُاللَُّهمَّ ُلىَُعَُُتَُيخُلَّا
ُلىَُعَُوَُُ،دُ مَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُكُخرُِابَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُ

ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُابَُمَُكَُ،دُ مَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُِ
َُمُِالَُعَُُالُخِفُ يخٌدَُمَِيخدٌُ ،ْيخ  ُ.ِإنََّكَُحَِ

َُ ِمِنْيخ ُِللخُمؤخ ُاغخِفرخ ِمَناِت،ُاللَُّهمَّ ََُُوالخُمؤخ ِلِمْيخ ِلَماتَُُِواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ ُِمن خ َياِء ُاأَلحخ
يخٌعَُقرِيخٌبَُمُُُِّ،َواأَلمخَواتُِ َعَواتُِِإنََّكَُسَِ ُ.يخُبُالدَّ
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ُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ ُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُابَُوَُالُخوَُُلءَُبَُا َُنَُِّإُُمَُّهُُاللَُّ.كَُْيخُُغَُُهُُُفُرُِصُخل
ُوَُُامُِذَُاْلخُُوَُُونُِنُُاْلخُُوَُُصُِالبََُُنَُمُُِكَُِبُُوذُُعُُن َُ ُامُِقَُسُخاألَُُئُِي ُِسَُِمن ُفُِاشُخُمَُّهُُاللَّ.
ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنََُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُ

َُموخلََنُالخَواِثَقُاِبهلِلُ َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللَُّهمَُّاحخ ِمُِاُُ،زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ
َُُُمخُمودُُِلخطَانُِسُُّال َُوَعَلى َُعَليخِه ُالرََّحخََة َُوأَنخِزِل َُشاه، ُاِبهلِل َتِفيخ ُلخطَانَةُِسُُّالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُنُ وخرُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُِ

ن ُخ ُالدُّ ُِف ِلَماِت َُوالخُمسخ َ ِلِمْيخ ُالخُمسخ ُِمَن َُوَرَعاََيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخلَدُه َفظخ َياَُواحخ
َِتكَُ َ.َُواآلِخَرِة،ُِبَرَحخ ََُُيَُأرخَحَمُالرَّاَِحِْيخ

ُ ِد ُالخَعهخ َُوِلَّ َفظخ ُاحخ َاِعيخلَُُُُمَمَّدَُُتغكواللَُّهمَّ ُاِبهللُِِاُُِإَسخ ُالخَواِثِق ُلخطَانُِسُُّالُبخَن
َزانَُ ُ.زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ

  فغاسيه مها غيا اهلل، واهاي ذات ي
 فثاكيت، اءوب دان بنخان بالء ماالفتاك، سضاال فدهيندريله كامي در

 ،نءفرسغكيتا فلباضاي درفد كموغكرن، دان ككجني درفد
 منفق يغ ن،ءكسغسارا دان كسولينت درفد ،هارا هورو دان ككجامن
  .ترمسبوثي يغ ماهوفون

 

 .سسواتو سضاال اتس بركواس مها اغكاو غضوهثسسو
ُ
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ُ

ن خَياُ  َُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناَُعَذاَبُالنَّاِر.رَب ََّناُآتَِناُِفُالدُّ
 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدُ مَُُّمََُُُنَُدُِيُِ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَّصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلِمْيخ ُدُهلِلَُربِ  َمخ ُ.َواْلخ
ُِعَباَدُهللِا!

ُهُ ُكُروخ  َعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ،اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللِاَُأكخ  َوَلذِكخ

اُِإَلَُصلِتُكمُخ ُموخ  يَ رخََحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ

 


