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 هاولي     دكلواركن

 ترغضانو  اضام  احوال  حال  جابنت

  

 رمضان  مثمبوت نءفرسديا     

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

َُعَلىُِعَباِدِهُِبَفرِيخَضِةُالصَِّيامُِ َُمنَّ هلِلُالَِّذيخ دُُِ َمخ ُُ،اْلخ
َدُهُالَُشرِيخَكَُلُهُ ُالِإلَهُِإالُهللاَُُوحخ َهُدَُأنخ  ،َأشخ

لُهُُ ًداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ َُسيَِّدََنُُُمَمَّ َهُدَُأنَّ َُصلَّىَُوَصاَمَُوَقامََُُخيخُُ،َُوَأشخ ُُ ،َمنخ
ُاللُِّهمََُّصلُِّ ِبِهَُوَسلِّمخ ٍدَُوَعَلىُآِلِهَُوَصحخ َِعنَي،َعلَىَُسيِِّدََنُُُمَمَّ  َأْجخ

ُِ ُُمَتاَلزَِمنيخ ِ  .مُُّيَُّاألخَُُوَُاِلُيَُاللَُّتُِبَُاق َُعَُاُت َُمَُُ،َصاَلًةَُوَساَلًماَُداِئَمنيخ
َوىُهللاُِ ِسيُبِتَ قخ َُونَ فخ ُ،َُأمَّاُبَ عخُدُُفَ َياُِعَباَدُهللِاُ،ُُأوِصيُكمخ

 َُّيَُأي َُّهاُالَِّذيَنُآَمُنواُات َُّقواُاَّللََُّوَُكونُواَُمَعُالصَّاِدِقنيَُ
 ضجو دان توان-توان دفك سانفهمبا اهلل ! ساي بر-همبا هايو

 غي اهلل رينتهف رلهغد. اهلل دفك برتقوى ايفسو سنديري ديري
 اهلل، دفك كامو لهاوبرتق! براميان غي غاور-غاور واهاي:  برمقصود

  .بنر غي غاور-غاور سام-برسام برادا كامو هندقله دان
 . اهلل دكاسيهي غي مجعة غسيد

  :برتاجوق غي خطبة حياتيغسام كيت م-سامماريله 
  “ نمضار مبوتثم نءسديارف ”                    
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 منجنجيكن اين بولن. يضال الما تيدق تيبا غباكل منجل رمضانبولن 
 دان مياننإك كتكنغمني سالمإ اومت سلوروه اونتوق بسر غي غلواف

 نيغاي بيطخ ايت جوسرتو. وتعاىل هسبحان اهلل دفك نءاكتقو
 تاهون دف رمضان بولن يغهاروغم يضن باءيارسدف فبربا سيغبركو

   :اين
 اونتوق كقواتن دبري رضا اهلل بنتوان دان نغرتولوف مموهون: تامرف
  .ةبرعباد واتق

 اونتوق ءادع سبواه اهلل عنه ضىر  لجب بن اذمع اجرغم نيب 
 : صالة سلساي كالي فستيا لكنمدع

ُعَُعُِمَُّأَُاللَّهُُ ِرَك،ُوَُىُلَُّنِّ ِرَك،ُوَُِذكخ  ِتكَُادَُبَُِنُعُُِحسُخُشكخ

يا اهلل! بنتوله اكو اونتوق برذيكري، برشكور دان  برمقصود:
  .مو دفك ةعباد لوقكنايرفمم

  ﴾دداو ابو رواية﴿                                                    
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 اهلل نغرتولوفدان  بنتوان دف يتءيا وات،ق غي نمءوماينله رهسيا 
 : برمقصود غي  نيب سبدا. دمكني مموهون سنتياس دي ستله ،ثدافك
. مله غي نمءوم دري اهلل يغدساي دان باءيق لبيه ايت واتق غي نمءوم
 اونتوق وهغضبرسو نغد اوسهاكن. نقيءكبا اد فتت اثاوكد دف

 نغورتولف موهونله. مو ديري اونتوق منفعة ممباوا غي االضس تكنفمندا
  .مله مراسا سسكالي نغجا دان وتعاىل هسبحان اهلل دري

  ﴾مسلم رواية﴿                                                         
 

 اونتوق كيت دفك نتفكسم ممربيكن وتعاىل هسبحان اهلل رضا لهءبردعا
 نءاكاد نغد. عافيةلاو  صيحت نءاكاد دامل رمضان بولن نغد برمتو

 ترباءيق دان ورنافمس اراخس ةعباد ملقساناكن تفدا كيت صيحت،
 ،فاعتكا ،كرييذ القرءان، تالوة صالة، واسا،فسام اد  ايت، بولن دف

  .ثايضسبا دان نقبركباجي برصدقه،
 



 

5 
 

  .اهلل درمحيت غي مجعة غقوم مسلمني، سيد
 .رمضان نءكورنيا اتس وتعاىل هسبحان اهلل دفكدوا: برشكور ك

 همبا غسأور دفك وتعاىل هسبحان اهلل تربسر ةنعم رهضد انتارا انو
تله تيبا ان رمضدان كطاعنت. مك، كتيك  ةبادع مالكوكن وفمم ابيالفا

 نغ، كيت هندقله برشكور دافيةعالو  صيحت نءاكاددان كيت دامل 
. ترسبوت رهضانو اتس نءمبرياضك منظاهريكن دان اهلل مموجي

 دان القرءان رهضانو بولن ايضسبا رمضان نغكداتا نغد مبريالهضبر
يونس  ةوتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان .سالمإ روكون ملقساناكن

 : 58ايات 

  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 اداله ايت القرءان نغكداتا:  ﴾حممد واهاي﴿كاتاكنله “ برمقصود:
 نغد مك ،غثساي كاسيه دان اهلل كورنيا هفليم نغد مات-مسات
 غي نغد بوكن﴿ يتاخبرسوك مريك ثهندق ايتله القرءان نغكندو ايسي

 دري ونكنفهيم مريك غي فا دفق درباءي لبيه اي كران ،﴾ثينءال
  .﴾ككال تيدق غي ركاراف دان بندا االضس
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  .اهلل دبركيت غي مجعة غسيد
 .بوروق طبيعة لكنغضمني دان دوسا االضس دري برتوبة: ضكتي

 هسبحان اهلل دفك برسيه غي بارو ملبارن ممبوك نغد رمضانمسبوتله 
 يهءمرا اونتوق رتامف كهغل اداله توبة. ثبنر-سبنر غي توبة نغد وتعاىل
 :133، ايات نامرل عآة سور دامل وتعاىل هسبحان اهلل فرمان. نءاكتقو

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 ﴾تفدامن﴿ دان كامو، توهن دري نونفمأك ﴾تفمندا اونتوق

-غاور يضبا دسدياكن غي بومي، دان يتغال االضس سلواس غثبيد
  .برتقوى غي غاور

 

  .هلل كمحفظقوم مسلمني 
 د عمالن مسوا دان واساف ةعباد حكام-حكوم الجريفمم: تفمأك

  .رمضان بولن
 حكوم دان علمو الجريفمم مكلف غي منيءوم فستيا يضواجب با
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 دان صح بنر-بنر كيت واساف رضا رمضان غثدات سبلوم ضفر  واسافبر
له  ريحاض. وتعاىل هسبحان اهلل سيسي د صاحل عمل ايضسبا دترميا

  .واساف حكمه دان حكوم ،نءاوتامأك غتنت كنخغممبين غي علمو جمليس
 

 .رمضان بولن غنجفس هارين جدوال دان ييتؤاكتي غكليم: مرخن
 تفدا غي عمالن نغد دايسي هندقله سبولن، ثها غي رمضان وهفتيم

 برتيكدله. وتعاىل هسبحان اهلل دفك ديري مندكتكن دان ممربسيه
إخالص  بنر-بنر غي افسسيا. كطاعنت نغد رمضان وقتو-وقتو يسيغم
 نغراخنف ملقساناكن دامل ثممبنتو اكن اهلل مك وتعاىل، هسبحان اهلل دفك

 .نقيءكبا ركاراف-ركاراف ملقساناكن ثممودهكن دان
 

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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يخطَاِنُالرَِّجيمُِ ُِمَنُالشَّ  َأُعوُذُِِبَّللَِّ

  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

 وهغضسو-وهغضبرسو نغد وسهاابر غي غورا-غدان اوربرمقصود: 
 نيفمميم اكن كامي ثوهغضسسو كامي، امضأ كهندق ممنوهي كران
 سرتا مبرياضبر مريك منجاديكن غي﴿ كامي جالن-جالن ك مريك

 اداله اهلل ﴾بنتوان دان نغرتولوف﴿ ثوهغضسسو دان; ﴾نءاضكري هليوابر
  .ثعمالن يقيءاممب وسهاابر غي غاور-غاور برسرتا

 )69: وتبنكعال ةسور(                                                
ُِفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.ِبَُ      ُُُُُُُُُُُُُُُ   َرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخ

ِرُ ُِبَاُِفيخِهُِمَنُاآلَّيِتَُوالذِِّكخ ُكمخ َِكيخِم.َونَ َفَعِّنَُوِاّيِِّ  اْلخ
ِميخُعُالخَعِليخُم. ُِتالَوَتُهُِانَُّهُُهَوُالسَّ َُوِمنخُكمخ  َوتَ َقبََّلُهللاُِمّنِّ

ُ َُوَلُكمخ تَ غخِفُرُهللَاُالخَعِظيخَمُِلخ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  أقُ وخ
ِمَناتُِ َُوالخُمؤخ َ ِمِننيخ ِلَماِتَُوالخُمؤخ َُوالخُمسخ َ ِلِمنيخ  َوِلَساِئِرُالخُمسخ

ُرُالرَِّحيخُم.ُ ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخِفُروخ َُفاسخ
ُ
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ُطخَبُةُالثَّانَِيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ ََُُّلِلَُُِّاْلخ ُالخَعاَلِمنيخ َهدُُ.َُربِّ َدهُُُهللاُُُِإالُِإَلهَُُالَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرِيخكَُُالَُوحخ

َهدُُ ًداَُسيَِّدَنََُُأنََُُّوَأشخ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمَّ َُُوَسلِّمُخَُصلُُِِّاللَُّهمَُّ.َُوَرُسوخ َُسيِِّدَنََُُعَلىَوَِبِركخ
ٍد، َحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلىُُُمَمَّ .َُوَأصخ َ َِعنيخ َُأْجخ

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

ََُُمَعاِشرَُ ِلِمنيخ   هللا،َُرِِحَُكمُُُالخُمسخ

 ءدعا اميانضسبا لهءبردعا ثبوليه-سبوليه ،رمضان بولن انق مليهت ابيالفا
  : اهلل رسول اوليه رجأد غي

الِم، الَمِةُواإِلسخ ِنُواإِلميَاِن،َُوالسَّ َناُِِبأَلمخ  اللَُّهمََُّأِهلَُّهُعَلي خ
،ُِهاَلُُ ُورَبَُّكُاَّللَّ ٍدُوَخيخٍَُرّبِّ ُُلُُرشخ

 ماننأك ممباوا نغ: يا اهلل، تربيتكنله ك اتس كامي انق بولن اين دبرمقصود 
مو اياله اهلل. انق  كو دان توهن سالم، توهنإدان  نءاكسجهرت ،مياننإك دان

  نقيءكبا دان توجنوقفبولن 

  ﴾الرتمذي رواية﴿                                                         
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         مسجد -وتعاىل كران مسجد هاهلل سبحان ةضر حبرشكور كيت ك 
 ميمرب سوكله ايت، اونتوق. يضال الما تيدق ثنوهفس دبوك اكن انوغضدتر

 ايضلباف تافيخمن كيت نلهغجا مسلمني، مجاعه دفك تكنغرايفمم اين مجعة
 يفتتا ،كنغوءدال تله اذان. دمسجد مجعة صالة ريحاض تيدق اونتوق السن
-ينءال دان كبون د نتاي،ف د ،فقو  د ليسرينفبر دان قفملي غي اد ماسيه

  .تفمت ينءال
 

  سكلني، مجعة غسيد

 مريك لهقاج. ترليبت غي مريك دفك اين ساننفلواسكن  باريسموهون 
-راماي منونايكن صالة مجعة. ماريله سام-براماي سرتا توروت اونتوق
  .مسجد ك اول غسام دات

 

 يضبا اين كيتختيار ا سرتا اوسها، فستيا رضا ءبردعاسامله كيت -سام
 اهلل اونتوق اسباب منجادي اي مسجد، ك مجاعه كحاضرين مرامايكن

 دان ةعباد منونايكن دامل كيت دفك قثبا لبيه غي كلواسن ممربي
 نغد دمسارقكن تفدا غمنجل باكل غي رمضان ض. مسوثرومه مارهكنعغم

 .ثدافك ديري مندكتكن عمل
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  رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 تسورة األحزاب، ااي اهلل دامل فرمانسباضاميان 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ڇ ڇ

ُ َُصلِّ ُسَُلَُعَُاللَُّهمَّ ُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمََُُنَُدُِيِِّسَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيِِّى ُتَُيخُلَّا
ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيِِّسَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيِِّسَُُلىَُعَُ َُنَُدُِيِِّسَُُلىَُعَُُكُخرُِِبَُوَُ،

ُلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيِِّسَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُِبَُمَُكَُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيِِّسَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُّمَُُ
َُمُِالَُعَُُالُخِفُُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيِِّسَُُآلُِ يخٌدَُمَِيخٌد. ،نيخ  ُِإنََّكُِحَِ

َُ ِمِننيخ ُِللخُمؤخ ُاغخِفرخ ِمَناِت،ُاللَُّهمَّ ََُُوالخُمؤخ ِلِمنيخ ِلَماتَُُِواملُسخ َياِءُُ،َوالخُمسخ اأَلحخ

ُهمُخ َواتُُِِمن خ يخٌعَُقرِيخٌبَُمُُُِّ،َواأَلمخ َعَواتُِِإنََّكَُسَِ ُ.يخُبُالدَّ
 

َُنَُِّإُُمَُّهُُاللَُّ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُِصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُفُِاشُخُمَُّهُُاللَّ.ُامُِقَُسُخاألَُُئُِيُِِّسَُِمنُوَُُامُِذَُالخُُوَُُونُِنُُالخُُوَُُصُِالبََُُنَُمُُِكَُِبُُوذُُعُُن َُ
ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُ
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ُ ُِِبهلِل ُالخَواِثَق الََن َُموخ َفظخ ُاحخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللَُّهمَّ ُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ بخَنُِاُُ،زَيخَن
ِمُ ُِِبهلِلَُشاه،َُوأَنخِزِلُالرَِّحخََةَُعَليخِهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُِلخطَانُِسُُّالالخَمرخُحوخ َتِفيخ الخُمكخ

رُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُُِلخطَانَةُِسُُّال ُ.ترغضانوُنُ وخ

َياُ ن خ ُالدُّ ُِف ِلَماِت َُوالخُمسخ َ ِلِمنيخ ُالخُمسخ ُِمَن َُوَرَعاَّيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخالَدُه َفظخ َواحخ
.َُواآلِخَرِة،ُِبَرِحخَِتكَُ َ نيخ َُُّيَُأرخَحَمُالرَّاِِحِ

ِدُ ُالخَعهخ َُوِلَّ َفظخ ُاحخ دَُُتغكواللَُّهمَّ َاِعيخلَُُُُمَمَّ ُلخطَانُِسُُّالُبخَنُالخَواِثِقُِِبهللُِِاُُِإَسخ
َزانَُ ُ.زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ

 كامي، سسام هوبوغن فرباءيقيله كامي، هاتي وتكنلهءفرتايا اهلل، 
 درفد كامي سالمتكن ن،ءكسجهرتا جالن-جالن كامي توجنوقكن
 دفدر كامي جاءوهكن كبنرن، كفد منوجو كامي بيمبيغله كسسنت،

  .يثترمسبو ونفماهو ظاهري غي كجاهنت دان نقكبورو االضس
 نغد كامي لوقكنايرف تاهوان،فغ علمو نغد كامي كناركايفيا اهلل، 

 نغد كامي هياسيله دان ن،ءاكتقو نغد كامي ملياكن كرتي،ف بودي
  .باءيق غي كصيحنت
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. كامي كتورونن دان ضكلوار ن،فيا اهلل، بركيت دان رمحتيله كهيدو
 مها يضال توبة نرمياف مها غي كاوغا ثوهغضسسو كامي، توبة ترمياله

 مو، نعمت اكن برشكور غي غاور-غاور كامي جاديكنله. غايفث
 ورناكنلهفمس دان مو، نعمت نءكورنيا نرمياف مو، نعمت غاجنوفث

 .كامي دفك مو نعمت
 

َياَُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناَُعَذاَبُالنَّاِر. ن خ  ُرَب ََّناُآتَِناُِفُالدُّ
 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُّمََُُُنَُدُِيِِّسَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَّصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلِمنيخ ُدُهلِلَُربِّ َمخ  .َواْلخ
 

ُِعَباَدُهللِا!

اُ ،اُذخُكُروخ ُهَُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ ُكُروخ ،َُواشخ  هللَاُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللِاَُأكخ  َوَلذِكخ

اُِإَلَُصالِتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ

 


