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امارن! ڤهيق جابنت اݢام اسالم ڤرياق تيدق برتڠڬوڠجواب كأتس س بارڠ ڤمنهبن اايت سالءين دري اكندوڠن خطبه يڠ دلكواركن.

" رسول هللاﷺ أأسوة حس نة"
 13ربيع ا ألول  30 / 1442أأكتوبر 2020

الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِل 1ال َقائّ ّل:
ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍﳎ
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َشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن س يدان ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُ ُل.
هللا َو ْحدَ ُه َّل َ ّ
َأ ْشهَدُ َأ ْن ل ا َ َل ا َّل ُ
الل َ ُه َم َص ّل َو َِس ّ ْل ِ عَ َل َس ّي ّدانَ ُم َح َمدَ 3وعَ َل أ ّ ّل َو َأ ْ َ
ْصا ّب ّه والتَا ّب ّع ْ َي لَه ُْم ِّب ْح َسان ا َل ي َ ْو ّم
ِ
ّ ِ
هللا ،فَ َق ْد فَ َاز الْ ُمتَ ُق ْو َن.
هللاُ 4أ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا َاي َي ّب َت ْق َوى
الينَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد هللا! ات َ ُق ْوا َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت هللا،
ماريهل سام ۲كيت تيڠكتكن كتقو أأن كڤد هللا ،lدڠن چارا ملقساانكن سوروهڽن
دان منيڠݢلكن ّلرڠڽن .موده-مودهن كيت برجاي ددنيا دان د أأخرية .برمسڤنا دڠن
مسبوتن مول الرسول ڤد اتهون اين ،منرب اكن ممبيچاراكن خطبة يڠ براتجوق " :رسول
هللاﷺ ُأ ْس َو ْة َح َس نَ ْة".
قوم مسلمي يڠ درمحيت هللا،
انتارا ڤرينته هللا lاايل منطاعيت بڬيندا نيب محمدﷺ ،انمون مان موڠكي كيت
منطاعيت نيب محمدﷺ سدڠكن هايت كيت تيدق ممڤوڽاءي ڤراساءن چينتا دان اكس يه
كڤد بڬيندا؟ مان موڠكي كيت منچينتاءي بڬيندا نيب سدڠكن كيت تيدق مڠنيل
بڬيندا؟ .هللا lمڠݢمربكن ڤريبادي بڬيندا نيب محمدﷺﭐ دڠن ڬمربن يڠ ساڠت موليا.
ممويج هللا
اايت القرءان
صلوات كأتس نيب محمدﷺ 3
ڤسن تقوى 4
1
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فرمان هللا دامل سورة القل اايت :4
ﲋﲌﲍﲎ

مقصودڽ :دان هباوا سسوڠڬوهڽ اڠاكو محمد ممڤوڽاءي اخالق يڠ امت موليا.
قوم مسلمي يڠ درمحيت هللا،
ڤنتيڠ بوات مشاركت تراواتماڽ اومت اسالم اونتوق مميلييک ڤمميڤي براخالق
اوڠڬول .جوسرتو ،تنتول تيدق اد توكوه ڤاليڠ ِبءيق دان مسڤوران اونتوق دتالدين
جك بوكن رسول هللاﷺ .س باڬاي سأأورڠ ڤمميڤي ،رسول هللاﷺ ساللو برس يكڤ
تربوك ،دان س نتياس مندڠر بواه فيكرين ڤڠيكوت بڬيندا دڠن مڠعملكن ڤرينس يڤ
شورى دامل ڤڠوروسن دان ممبوات كڤوتوسن .سواجرڽ ،اينيهل يڠ ڤاتوت دأأمبيل برت
دان دچونتويه اوليه ستياڤ كڤميڤينن اسالم ماس كيين ،اڬر سڬاّل تيندقن ادال
د أأتس كڤوتوسن برسام يڠ براسسكن كڤد اڤ يڠ تهل دتتڤكن اوليه هللا دان رسول
هللاﷺ.
بڬيندا نيب محمدﷺ ادال سأأورڠ ڤمميڤي يڠ ساڠت عاديل ،س باڬاي چونتوه
كتڬسن بڬيندا دامل منڬقكن كعاديلن ،داڤت دڤالجري درڤد قيصه براكءينت حكومن
ِبڬي سأأورڠ وانيتا ب َ ّين َم ْخ ُذو ْم يڠ ترليبت دامل ڤربواتن منچوري .بڬيندا تهل مڽااتكن
ڤنديرين تڬسڽ دامل حديث يڠ دروايتكن اوليه عائشه ريض هللا عهنا:
َسقَ ْت ،ل َ َق َط ْع ُت يَدَ هَا ))
(( ل َ ْو َأ َن فَا ّط َم َة ّبن ْ َت ُم َح َمد َ َ

مقصودڽ :جك سهاج فاطمه ڤوتري محمد منچوري ،مك اكو س نديري يڠ اكن مموتوڠ
(رواية البخاري)
اتڠڽن!
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قوم مسلمي يڠ درمحيت هللا،
دامل كهيدوڤن بروهمتڠڬ ،بڬيندا س نتياس منديديق ،برّلكو عاديل َسات برمله-
ملبوت ترهادڤ ايسرتي-ايسرتيڽ ،ترماسوق تيدق ڤرنه مموكول دان مڠهينا مريك،
س باليقڽ س نتياس صرب دڠن كرينه دان راڬم اهيل لكوارڬَ ،سات س نتياس مڽوروه
اهيل لكوارڬ مالكوكن كباءيقن دان كطاعنت كڤد هللا .lدس باليق كسيبوقن س باڬاي
ڤمميڤي ،بڬيندا تيدق ڤرنه مڠاِبيكن تڠڬوڠجوابڽ س باڬاي كتوا لكوارڬ دان تهل
برجاي ممهباڬيكن ماس س باءيقِ-بءيقڽ.
نيبﷺ برس بدا (( :خ ْ َُريُ ُْک خ ْ َُريُ ُْک ّ َله ّ ّْهلَ ،و َأانَ خ ْ َُريُ ُْک ّ َله ّْيل )) ...

مقصودڽ  :س باءيقِ-بءيق اكلي ادال اورڠ يڠ ڤاليڠ ِبءيق ترهادڤ لكوارڬڽ .دان اكو
(رواية الرتمذي)
اورڠ يڠ ڤاليڠ ِبءيق ترهادڤ لكوارڬاكو.

قوم مسلمي يڠ درمحيت هللا،
دامل كهيدوڤن برجرين ،بڬيندا نيب محمدﷺ تهل منوجنوقكن اخالق يڠ ترِبءيق س باڬاي
سأأورڠ جرين ،سام اد جرين يڠ مسل ماهوڤون بوكن مسل .س باݢاميان يڠ دروايتکن
اوليه ّا ْب ّن أأ ِّب ُح َس ْي:
(( أأ َن النَ ّيبﷺ َاك َن َ ُل َج ٌار َيَ ُو ّد ٌّي َّل بَأْ َس ّ ُِبلُ ّق ّه ،فَ َم ّر َض ،فَ َعا َد ُه َر ُسو ُل ّ
هللا )) ...

مقصودڽ :رسول هللاﷺ ڤرنه مزنايريه جرينڽ يڠ ب أرأݢام َيودي کتيک دت ميڤا ساکيت...
(رواية عبد َالر َزاق)
.

قوم مسلمي يڠ درمحيت هللا،
نيب محمدﷺ جوݢ ساڠت ممنتيڠكن هوبوڠن ڤرساوداراءن دان س نتياس
مڠنجوركن ڤڠيكوتڽ اونتوق س نتياس هيدوڤ برساتو-ڤادو ِبڬي مڠيلقكن ڤرسليس هين
ااتو ڤرڤچهن دامل كهيدوڤن برمشاركت دان برنڬارا.
3

”Khutbah Jumaat 30 Oktober 2020 : “RASULULLAH S.A.W USWAH HASANAH
][Jabatan Agama Islam Perak

س بدا بݢينداﷺ:
(( َم ْن َّل يَ ْر َح ُم َّل يُ ْر َح ُم ))

مقصودڽِ :برڠس ياڤايڠ تيدق مڽايڠي ،نسچاي دي تيدق أأکن دسايڠي.
(رواية البخاري)
اوليه ايت ،تڤت ساكيل سكرياڽ ربيع ا ألول يڠ سدڠ كيت ّللو ساكرڠ منجادي
ساتو تيتيق تولق اونتوق ممبوقتيكن كچينتاءن كيت كڤد رسول هللاﷺ ،سرتوسڽ
منڤكن اخالق بڬينداﷺ دڠن منجاديكن بڬيندا رسول هللاﷺ س باڬاي أأسوة حس نة،
چونتوه ايكوتن يڠ ترِبءيق ،بوكن سقدر دامل ديري كيت سهاج ،هبكن جوڬ كدامل
ديري ستياڤ اهيل لكوارڬ،مشاركت دان نڬارا كيت يڠ ترچينتا .فرمان هللا ددامل
سورة ا ألحزاب أأايت :21
ﭐﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄ ﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎ

مقصودڽ :ديم سسوڠڬوهڽ ،ادال ِبڬي اكمو ڤد ديري رسول هللا ايت چونتوه ايكوتن
يڠ ِبءيق ،ايءيت ِبڬي اورڠ يڠ س نتياس مڠهارڤكن كرضاءن هللا دان (ِبلسن ِبءيق)
هاري اخريةَ ،سات اي ڤوّل مڽبوت دان مڠيڠيت هللا ِبڽق( ٢دامل ماس سوسه دان
س نڠ).
هللا ّ ْيل َولَ ُ ُْك ِّبلْ ُق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّْي َون َف َع ّ ْين َوا َاي ُ ُْک ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال َاي ّت َو ّال ْك ّر الْ َح ّك ْ ّْي َوت َ َقبَ َل
َِب َركَ ُ
هللا الْ َع ّظ ْ َْي ّ ْيل َولَ ُ ُْك
الس ّم ْي ُع الْ َع ّل ْ ُْيَ .أ ُقِ ْو ُل قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّف ُر َ
ّم ّ ْين َو ّمنْ ُ ُْك ّت َال َوتَ ُه ِان َ ُه ه َُو َ
ات َوالْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي َوالْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
َو ّل َسائّ ّر الْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
ات ْ َال ْح َيا ّء ّم ْهنُ ْم َو ْ َال ْم َو ّات فَ ْاس َت ْغ ّف ُر ْو ُه
ان َ ُه ه َُو الْ َغ ُف ْو ُر َالر ّح ْ ُْي.
ِ
4
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خطبه كدوا

َشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن
هللا َو ْحدَ ُه َّل َ ّ
الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلْ َ 5محدً ا َك ّث ًريا َ َمَك َأ َمرَ .أ ْشهَدُ َأن ل ا َ َل ا َّل ُ
َس يّدَ انَ َون َ ّبيَنَا ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُلُ .الل َ ُه َم َ ِص ّل ِ َو َس ّ ْل َو َِب ّركْ عَ َل َس ّي ّدانَ ُم َح َمدَ 6وعَلَ
ْصا ّب ّه َأ ْ َْج ّع ْ َيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
أ ّ ّل َو َأ ْ َ
الصا ّد ّق ْ َي.
هللا! ّات َ ُق ْوا َ
هللاَ 7و ُك ْون ُْوا َم َع َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت هللا،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اڬر برڤݢڠ تݢوه كڤد عقيدة اسالمية برترسكن أأهيل الس نة
وامجلاعة ،يڠ منجادي وارينث رسول هللاﷺْ ،صابت دان اتبعي ،هيڠڬ كڤد كيت
هاري اين .جاݢال هوبوڠن ِبءيق دڠن هللا lدان سسام ماءنيس .معمورکنهل رومه٢
هللا دڠن اس تقامة مالکوکن عبادة ،تر أأواتماڽ صالة فرض برجامعه .نيبﷺ برس بدا:
ش َين َد َر َج ًة ))
(( َص َال ُة ال َ َماعَ ّة تَ ْفضُ ُل َص َال َة ال َف ّذ ّب َس ْبع َو ّع ْ ّ

مقصودڽ :صالة برجامعه ملبهييي صالة سچارا برس نديرين س باڽق  27درجت.
(رواية البخاري)

منرب برڤسن أأݢر كيت سام ۲مماتويه ݢاريس ڤندوان يڠ دتتڤكن أأوليه ڤهيق بركواس.
حاضريل كسجد دامل أكداءن بروضوء ،دواجبكن ممباوا جساده س نديري دان ممأاكي
ڤليتوڤ موك .ماري ل كيت سام ۲بروسڤادا ،اݢر مسجد ۲كيت تيدق منجادي
لكوسرت (ِ )klusterبرو يڠ مڠݢاݢلكن أأوسها مموتوسكن جاڠكينت كوۏيد.19-
ﱧﱩﱪ ﱫﱬﱭﱮﱯ
ﱨ
ﱢﱣﱤﱥﱦ

8

ممويج هللا
صلوات كأتس نيب محمد ﷺ
ڤسن تقوى 7
اايت القرءان 8
5
6

5

”Khutbah Jumaat 30 Oktober 2020 : “RASULULLAH S.A.W USWAH HASANAH
][Jabatan Agama Islam Perak

اللَهُ َم َص ّل عَ َل ُم َح َمد َوعَ َل أ ّل ُم َح َمد َ َمَك َصل َ ْي َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َْي َوعَ َل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َْي َو َِب ّركْ عَ َل
ُم َح َمد َوعَ َل أ ّل ُم َح َمد َ َمَك َِب َر ْك َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َْي َوعَ َل أ ّل اِ ْب َرا ّه ْ َْي ّ ْف الْ َعال َ ّم ْ َِي ان ََك َ ّمح ْي ٌد َم ّج ْيدٌ.
اتَ 9وا ِلْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي والْ ُم ْؤ ّمنَ ِ ّ
اللَهُ َم ا ْغ ّف ْر ّللْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
اتَ ،و َأ ْص ّل ْح َذ َات ِ بَيْ ّ ّهن ْم َو َأ ّل ْف ب َ َيْ
ُقلُ ْوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ْف ُقلُ ْوهبّ ّ ُم ْاّليْ َم َان َوالْ ّح ْْكَ َة َوثَ ّب ْْتُ ْم عَ َل ّم َ َّّل َر ُس ْو ّل هللاﷺ.
ِ
وصا َۏ ُير ْو َس ال ُك ُوروانَ َ ،والغ ََال َءَ ،وا ّمل َح َنَ ،وال ّف َ َنت،
اللَهُ َم ادفَ ْع َعنا ال َب َالءَ ،وال َو َِبء ،خ ُُص ً
َما َظه ََر ّم ْهنَا َو َما ب َ َط َنَ ،ع ْن ب َ َ ّلانَ ه ََذا خ ََاصةَ ،و َعن َسائّ ّر بُ ْ َلان عَا َمةَ ،اي َأ ْر َح َم َالر ّ ّ
امحي.
السلْ َطان نزرين ُم ّع ُّز ّالين شاه ابن املرحوم ال ُّسلْ َطان أأزلن ُم ّح ُّب
َاللَهُ َم َأ ْص ّل ْح ُسلْ َطانَنَا ُّ
ّالين شاه َالْ َم ْغ ُف ْو ُر َ ُل ،وتوانكو زارا سالْيَ َ ،مَك ن َ ْسأَ ُ َل َأ ْن ت ُْص ّل َح َأئّ َم َتنَا َو ُو َّل َة ُأ ُم ْو ّرانَ ،
َوا ْج َع ْل ّو َّليَتَنَا ّف ْي َم ْن خَافَ َك َوات َ َقاكَ َاي َر َب الْ َعال َ ّم ْ َي.
َربَنَا أ ّتنَا ّف الُّ نْ َيا َح َس نَ ًة َو ّف ْال ّخ َر ّة َح َس نَ ًة َو ّقنَا عَ َذ َاب النَ ّار.
فَ َيا ّع َبا َد ّ
هللا يَأْ ُم ُر ِّبلْ َع ْد ّل َو ْ ّأال ْح َس ّان َوايْ َتا ّء ّذي الْ ُق ْر ََب َويَ ْهنَي َع ّن الْ َف ْحشَ ا ّء
هللا ،ا َن َ
والْ ُم ْن َك ّر والْب ْغ ّي ِ ي َ ّع ُظ ُ ُْك ل َ َعل َ ُ ُْك ت ََذكَر ْو َن .فَ ْاذ ُكر ْوا َِ
هللا الْ َع ّظ ْ َْي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْک َو ْاش ُك ُر ْو ُه عَ َل ّن َع ّمهّ
َ
ُ
ُ
َ َ
يَ ّزد ُ ُْْک َو ْاسأَلُ ْو ُه ّم ْن فَ ْض ّ ّهل يُ ْع ّط ُ ُْك َو َ ّل ْك ُر ّ
هللا ي َ ْع َ ُل َما ت َْصنَ ُع ْو َن.
هللا َأ ْك َ ُربَ ،و ُ
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