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 هاولي     دكلواركن

 ترغضانو  اضام  احوال  حال  جابنت

 

 وتعاىل  سبحانه  اهلل كفد برتوكل

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

دُُ َمخ َطٰفى.هلِلُوََكٰفىُ،َُوَساَلٌمَُعٰلىُِعَباِدِهَُُاْلخ  الَِّذيخَنُاصخ

َُلُ َهُدَُأنخ َدُهَُلُ ُِإٰلَهُِإلََُّأشخ َهُدَُأنََُُُّشرِيخَكَُلُه،هللاَُُوحخ لُهُُُُمَّمًداَُُوَأشخ َُعبخُدُهَُوَرُسوخ

َساٍنَُوَسلَُُِّصلُُِّاَللُهمَُّ ُِبِِحخ ُتَِبَعُهمخ َحاِبِهَُوَمنخ مخَُعٰلىَُسيِِّدََنُُُمَّمٍدَُوَعٰلىُآِلِهَُوَأصخ
ِمُالّديخنُ ُِإَلُيَ وخ

نَُ ِلُحوخ ُتُ فخ َوىُهللِاَُوطَاَعِتِهَُلَعلَُّكمخ َيُبِتَ قخ َُوِاَّيَّ ِصيخُكمخ  َامَّاُبَ عخُد.ُفَ َياُِعَباَدُهللِا،ُُاوخ

  بربهاضيا، يغ مجعة غسيد
 منطاعيت دغن وتعاىل، سبحانه اهلل فدسام كيت برتقوى ك-سامماريله 
 اهلل كفد برشكور كيت. الرغنث سضاال منيغضلكن دان فرينتهث سضاال
 دغن مودهن-موده. داماي دان امان دغن هيدوف دافت كيت كران
 منجادي سرتا اهلل كفد عبادت ملقساناكن فتت كيت داترسبو نعمت

  .اخرية د دان دنيا د برجاي يغ مؤمني سأورغ
   :اياله اين هاري فد خطبةتاجوق 

  “ وتعاىل سبحانه اهلل فدبرتوكل ك “                 
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  سكالني، اهلل درمحيت غي حاضريين اراف
 غكيقينن د دامل هاتي ي (manifestasi)مانيفيستاسياداله  (tawakal)توكل
 غنتوضبر اونتوق واتق نغمأنسي د دفك (motivasi)اسيؤموتي ممربي
 دفك ديري برسراه اتاو (tawakal) ْلكََّوَت. وتعاىل هسبحان اهلل دفك نفهار
 اهلل سيسي د مليا تغسا غي صفة ساتو اكنفمرو وتعاىل هسبحان اهلل
 برفرمان وتعاىل هسبحان اهلل. القرءان دامل د (terakam)مقترا غي رتيمانفس

 : 2 ايات نفالاأل ةسور دامل

ڦ ڄ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 (ثاميان ورنافمس غي)  ايت براميان غي غاور-غاور ثوهغضسسو :ثمقصود
كن خدبا ابيالفا دان; مريك هاتي منرتلهض اهلل، نام دسبوت ابيالفا غي مريك يالها

 مريك توهن دفك دان اميان برمتبه مريك منجاديكن ،ثايات-ايات مريك دفك
   .(برسراه) برتوكل مريك جواله

 

 هاتي ممبولتكن اياله (tawakal)توكل ”:اتكنغم (اهلل محةر ) رجبامام ابن 
 نقيءكبا االضس وليهيارفمم ايفاو دامل وتعاىل هسبحان اهلل دفك جوجور نغد

  “.اخرية ونفوروسن دنيا ماهوا دامل د ،ضرتنو كم االضس منولق دان
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 دفك ديري مندكتكن غبسر عبادت ي-اداله سبسر  (tawakal)توكل
 كتغريف كران سالمإ دان اميان دفك نءرناوكسمف منجادي اي. اهلل
 غي اد ماسيه نامون،. توكل اداله صاحل عمل مالكوكن دامل يغضترتي
 اتاو منافيكن بوليه ايت مأنسي غسساور اوسها بهاوا نغضفابر

  .اهلل دفك همبا غتوكل سأور صفة ملمهكن
 

  سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
 فهيدو اوروسن مسوا دامل اهلل دفك فضغبرمؤمني  غاور هاتي ابيالفا

 كيقينن كوكوه، ماكني اهلل نغد نغهوبو تربيت، اكن خالصنإك مك
  .برمتبه توروت ثدفك نءكڤرچااي سرتا

 

 : 3ايات  قالطال ةاهلل دامل سور فرمان

 ۆ ....ہ ہ ہ ھ ھ ھ...

 دفك بولت-بولت ديري برسراه غي افسسيا تلهغاي دان: "برمقصود غي
 دان غمنولو اونتوق( ثيضبا كنفكوخومن اكن اهلل مك اهلل
 )".ثالمتكنثم
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سالم بوكنله إمنجلسكن، توكل دامل ن ْيالدِّ ِمْوُلُع ءاَيْحِإدامل  الغزايلامام 
 وسهاابر نيغاي تيدق غي نغولوض يضبا ديري مالريكن فسواتو سيك

 ثكمبالي تفمت اياله  (tawakal)توكل يفتتا اكن. ثاوسها لضاض اتاو
  .اوسها االضس

 لوقفبر مسبيل نغتا كوفغبوكن مننيت نصيب مسبيل بر  (tawakal)توكل
 اهلل دفك ديري برسراه اللو كنيغمو وفمسم وسهاابر دي بهكن. توبوه

  .ثنتيجه مننتوكن اكن غي
 

 يسهفتر كنيغمو تيدق غي توكل ناءورنفمنكنكن كسم رسول اهلل 
 : ينداضب سبدا. اوسها دري

ُ و غخُد ُتَ  َ ُالطَّريخ ُزُق رخ اُيَ  َم َُك مخ ُك َرَزَق َُل ِه ِل وَكُّ ُتَ  قَّ َُح ىُاَّللَِّ َل َُع وَن ُل وَكَّ تَ  ُتَ  مخ نَُّك َُأ وخ َل
اَنًُ َط ُِب ُروُح َُوتَ   ِِخَاصًا

 نغد اهلل دفك برتوكل كامو (seandainya)ثنداياس :برمقصود غي
 اهلل اميانضسبا رزقي كامو ممربي اكن اهلل يخانس توكل، بنر-سبنر
 روتف ناءكاد دامل يضاف وقتو د كلوار اي. غبورو دفك رزقي ممربي

  “.غاثك ناءكاد دامل غتف وقتو د غولف دان غكوسو
  )الرتمذي وايةر حديث(                                           
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 راهثم تيدق ينداضب. هثدعو دامل يهضيض نغوسها داسنديري بر رسول اهلل 
 بوكنله ايت اسا وتوسف دان مالس كران ،غمرخن سرتا وسهاابر افتن تروس

  .ناءكجاي يفااخمن اونتوق اراخ
 

  سكالني، اهلل درمحيت غي مجاعه اراف
. ناءكجاي ينكنغيغم سيتف مأنسي فستيا اين، نفدامل منجالين كهيدو

 اونتوق نغندروخك نغد وتعاىل هسبحان اهلل اوليه تاكنفيخد مأنسي
     اهللخليفه  ايضسبا. كموندورن هيندريغم دان كماجوان يءينتاخمن

 جوابغوغضت ملقساناكن اونتوق وفمم تيدق كيت اين، بومي دموك
 رلوانفك تتكاال ،ثقخملو سسام ونفماهو اهلل فترهاد باءيق كيت،
  .نوهيفد تيدق كيت اساس

 تيدق غي دنيا دامل د سسواي غي كهغل-كهغل مبيلغاوليه ايت، هندقله كيت م
 دامل (relevan)نؤريل ككال رضا اين ابرخنم (kian)ناكي دان مننتو

 مشاركت، دان ضكلوار كماجوان يفااخمن دمي. كيت هارين اوروسن
 اهلل دفك برسراه غيفدمس وسهاابر دان بكرجا ياتض لبيه رلوف ايت غسساور
  .بولت-بولت وتعاىل هسبحان

 براميان سنتياس غي ثهمبا-همبا نغدكال غولوضكيت سنتياس تر ضمسو
 .ثدفك برتوكل دان ثرينتهف نغد برعمل ،ثدفك
 .لعاملنيا رّب يا أمني 
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يخطَانُُِِمنَُُِِبهللَُُِأُعوذُُ ُالرَِّجيمُُِالشَّ  

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

 گ گ

 سسواتو كامي افمنيم اكن كالي-سكالي تيدق: كاتاكنله :برمقصود غي
 كامي، غليندوف دياله. كامي يضبا اهلل كنفدتت تله غي فا مالءينكن ونف

 براميان غي غاور ثهندق جواله اهلل دفك مك (ايت ناءايخرفك نغد) دان
  (bertawakal) .برتوكل

 (51 ايات ةالتوب ةسور)                                                

ُِفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.ِبَُ   َُرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخ
َِكيخِم. ِرُاْلخ ُِبَاُِفيخِهُِمَنُاآلََّيِتَُوالذِّكخ ُكمخ  َونَ َفَعِِنَُوِاَّيِّ

ِميخُعُالخَعِليخُم. ُِتالَوَتُهُِانَُّهُُهَوُالسَّ َُوِمنخُكمخ  َوتَ َقبََّلُهللاُِمِنِّ
ُ َُوَلُكمخ تَ غخِفُرُهللَاُالخَعِظيخَمُِلخ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  أقُ وخ

َُ ِلِميخ ِمَناتَُِوِلَساِئِرُالخُمسخ َُوالخُمؤخ َ ِمِنيخ ِلَماِتَُوالخُمؤخ  َُوالخُمسخ
ُرُالرَِّحيخُم.ُ ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخِفُروخ  فَاسخ
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ُطخَبُةُالثَّانَِيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ ََُُّلِلَُُِّاْلخ ُالخَعاَلِميخ َهدُُ.َُربِّ َدهُُُهللاُُُِإلُِإَلهَُُلَُأنَُوَأشخ َهدُُُ،َلهَُُُشرِيخكَُُلَُوحخ َُوَأشخ
ًداَُسيَِّدَنََُُأنَُّ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمَّ َُُوَسلِّمُخَُصلُُِّاللَُّهمَُّ.َُوَرُسوخ ٍد،َُسيِِّدَنََُُعَلىَوَِبِركخ ُُُمَمَّ

َحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلى .َُوَأصخ َ َِعيخ َُأْجخ
َن.ُاَّللََُُّات َُّقوا!ُهللاُِعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمَّا ُقوخ ُفَاَزُالخُمت َّ  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

ُ َُصلِّ ُسَُلَُعَُاللَُّهمَّ ُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمََُُنَُدُِيُِّسَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِّى ُلىَُعَُُتَُيخُلَّا
ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِّسَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِّسَُ ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِّسَُُلىَُعَُُكُخرُِِبَُوَُ،

ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِّسَُُآلُُِلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِّسَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُِبَُمَُكَُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِّسَُُآلُِ
َُمُِالَُعَُُالُخِفُ يخٌدُ ،يخ يخدٌُِإنََّكَُحَِ  ُ.َمَِ

َُ ِمِنيخ ُِللخُمؤخ ُاغخِفرخ ِمَناِت،ُاللَُّهمَّ ََُُوالخُمؤخ ِلِميخ ِلَماتَُُِواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ ُِمن خ َياِء ُاأَلحخ
َواتُِ يخٌعَُقرِيخٌبَُمُُُِّ،َواأَلمخ َعَواتُِِإنََّكَُسَِ ُ.يخُبُالدَّ
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ُوذُُعُُُن ََُنَُِّإُُمَُّهُُاللَُّ.كَُريخُُغَُُهُُُفُرُِصُخَيُُلُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُوَُُامُِذَُالخُُوَُُونُِنُُالخُُوَُُصُِالبََُُنَُمُُِكَُبُِ ُامُِقَُسُخاألَُُئُِيُِّسَُِمن ُاَنَُضَُرُخمَُُفُِاشُخُمَُّهُُاللَّ.

ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخوَُ
لََنُالخَواِثَقُِِبهلِلُ َُموخ َفظخ ُاحخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللَُّهمَّ ِمُِاُُ،زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ

ََةَُعَليخِهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُِلخطَانُِسُُّال ُِِبهلِلَُشاه،َُوأَنخِزِلُالرََّحخ َتِفيخ رُُلخطَانَةُِسُُّالالخُمكخ نُ وخ
ُ.ترغضانوُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُِ

َلهَُُوَرَعاََّيهُُمُِ َُأوخلَدهَُُوَأهخ َفظخ َياَُواآلِخَرِة،َُواحخ ن خ ِلَماِتُِفُالدُّ ََُوالخُمسخ ِلِميخ َنُالخُمسخ
َِتكَُ .ُِبَرَحخ َ يخ ََُُّيَُأرخَحَمُالرَّاَِحِ

ِدُ َُوِلَُّالخَعهخ َفظخ دَُُتغكواللَُّهمَُّاحخ َاِعيخلَُُُُمَمَّ َزانَُُلخطَانُِسُُّالُبخَنُالخَواِثِقُِِبهللُِِاُُِإَسخ ُِمي خ
ُ.زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُ

  فغاسيه مها غواهاي ذات ييا اهلل، 
 فثاكيت، اءوب دان بنخان بالء ماالفتاك، سضاال فدهيندريله كامي در

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

 

 .سسواتو سضاال اتس بركواس مها اغكاو غضوهثسسو
ُ
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ُ

ُ
َياَُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناَُعَذاَبُالنَّاِر. ن خ  ُرَب ََّناُآتَِناُِفُالدُّ

 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُّمََُُُنَُدُِيُِّسَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَّصَُوَُ
َُ ُالخَعاَلِميخ ُدُهلِلَُربِّ َمخ ُ.َواْلخ

ُِعَباَدُهللِا!
اُهللَاُ ،اُذخُكُروخ ُهَُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ ُكُروخ ،َُواشخ  الخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللِاَُأكخ  َوَلذِكخ

اُِإَلَُصالِتُكمُخ ُموخ  يَ رخََحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ

 


