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ممينتا-مينتا اداله صفة ترچال
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ن ل َِّلتِي هِي َ أَ ق ْوَم ُ،
ا ْلحم َْد ُ ل َِّله ِ الَّذ ِي ع ََّلم َ و َأَ نْعَم َ ،وهَد َانَا ب ِال ْقُر ْآ ِ
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ك لَه ُ ،و َأَ شْهَد ُ أَ َّن سَيِد َنَا مُح ََّمدًا عَبْدُه ُ
أَ شْهَد ُ أَ ْن لآ ِإله َ ا َِّلا الله ُ وَحْدَه ُ لا َ شَر ِي ْ َ
سو ْلُه ُ.
وَر َ ُ

صحَابِه ِ أَ جْم َعِيْنَ.
َل وَسَل ِ ْم عَلَى سَيِدِنَا مُح ََّمدٍ و َعَلَى آلِه ِ و َأَ ْ
ا َ َّلله َُّم ص ِ
صيْك ُ ْم و َِإ َّيايَ بتَِقْو َى الله ِ وَطَاع َتِه ِ لَع َ َّل ك ُ ْم
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ الله ،ا َِّتق ُوا الله َ ُأو ِ
ن.
حو ْ َ
تُفْل ِ ُ

ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
كجاياءن يڠ حقيقي ددمباءي اوليه ستياڤ اورڠ برإيمان اياله ممڤرأوليهي
ڬنجرن شرڬ اهلل يڠ تياد تنديڠن .جالن اونتوق منداڤتڽ اياله دڠن تقوى دان
إيمان يڠ سبنر-بنرڽ كڤد اهلل سبحانه وتعالى .جوسترو ،ڤد ﻫاري يڠ
بربهاڬيا اين ،ماريله كيت ممڤرتيڠكتكن تقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن
1

منوال خطبة مولتيميديا

8

ممينتا-مينتا اداله صفة ترچال

منطاعتي سڬاال ڤرينتهڽ دان منجاءوﻫي سڬاال تڬهنڽ .سموڬ كيت ترڬولوڠ
دري كالڠن مريك يڠ برجاي ددنيا ﻫيڠڬ أخيرة.
ڤد ﻫاري يڠ بربهاڬيا اين ماريله كيت سام-سام مڠحياتي خطبة يڠ برتاجوق
” :مينتا-مينتا اداله صفة ترچال“.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة الملك ايات
دباچاكن ڤد ڤرموالءن خطبة تادي يڠ برمقصود:
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سباڬايمان يڠ

”دياله يڠ منجاديكن بومي باڬي كامو موده دڬوناكن ،مك برجالنله دمرات-
رات چروق رنتاوڽ ،سرتا ماكنله دري رزقي يڠ دكورنياكن اهلل دان
﴿ايڠتله﴾ ،كڤد اهلل جواله ﴿تمڤت كمبالي كامو سسوده﴾ دبڠكيتكن ﻫيدوڤ
سموال ﴿مك ﻫرڬاءيله نعمتڽ دان تاكوتيله كموركاءنڽ﴾“.
إسالم امت مڠڬالقكن ستياڤ اومتڽ منچاري ﻫرتا دڠن چارا حالل دان
دريضاءي اهلل سبحانه وتعالى .ﻫرتا يڠ دكومڤولكن ماللوءي اوسها تيتيق ڤلوه
سنديري اداله لبيه موليا دبنديڠكن دڠن چارا ممينتا-مينتا درڤد اورڠ
الءين .سوده منجادي تڠڬوڠجواب باڬي ستياڤ مكلف لبيه٢الڬي سوامي
اتاو كتوا كلوارڬ ،ممبري نفقه كڤد انق دان استري.
ليهتله سواسان كهيدوڤن دبندر يڠ مڽقسيكن بتاڤ تكون دان أمانه مشاركتڽ
يڠ برڤاڬي-ڤاڬين كتمڤت كرجا دمي ممستيكن تڠڬوڠجواب مريك ترﻫادڤ
كلوارڬ داڤت دلقساناكن .نامون ،دچله-چله كسيبوكن ورڬ كوتا ترسبوت،
ترداڤت ڤوال انسان٢يڠ ﻫاڽ منچاري جالن موده ممڤرأوليهي رزقي دڠن
چارا ممينتا-مينتا اتاو مڠميس.
2

ممينتا-مينتا اداله صفة ترچال

منوال خطبة مولتيميديا

ڤرنه سواتو كتيك دزمان رسول اهلل
انصار يڠ برنام
12

صة َ ب ْ ِن المخَُارِق
قَبِي َ

ﷺ

 ،صحابة بڬيندا دري ڬولوڠن

داتڠ منموءي بڬيندا ﷺ .بلياو داتڠ دڠن

توجوان اونتوق ممينتا بنتوان درڤد رسول اهلل
سدڠ مڠهادڤي ببنن يڠ ساڠت برت.

ﷺ

كران ڤد كتيك ايت بلياو

بلياو مڠهارڤكن اڬر دڠن كداتڠنڽ ايت ،رسول اهلل
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ﷺ

اونتوق مڠورڠكن ببنن يڠ دتڠڬوڠ .اللو رسول اهلل

ﷺ

تتكاال بلياو منريما صدقه ترسبوت ،رسول اهلل

ﷺ

اكن ممبري صدقه
تله ممينتاڽ سوڤاي

منتڤ سكتيك سهيڠڬاله سمڤاي صدقه دري لوار اونتوق دبريكن كڤد
بلياو.
برسبدا كڤد بلياو

سباڬايمان يڠ دروايتكن اوليه إمام مسلم رحمه اهلل درڤد

ن نُعَي ْم
كِنَانَة ُ ب ْ ُ

الْعَدَوِي:
ت لَه ُ
ل حَمَالَة ً فَح َّل َ ْ
ل تَح ََّم َ
يَا قَب ِيصَة ُ! ِإ َّن ال ْمَسْأَ لَة َ ل َا َ
تح ُِل ِإ َّلا ل ِأَ حَدِ ثَلَاثَة ٍ؛ رَج ُ ٍ
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ت لَه ُ
َت م َالَه ُ فَح َّل َ ْ
صابَت ْه ُ ج َائِ ح َة ٌ اجْ تَاح ْ
ل أَ َ
ك ،وَرَج ُ ٌ
س ُ
ال ْمَسْأَ لَة ُ ح ََّتى يُصِ يبَهَا ث َُّم يُم ْ ِ
ل أَ صَابَت ْه ُ
ش ،وَرَج ُ ٌ
لِ :
ش أَ ْو قَا َ
سد َاد ًا م ِنْ عَي ْ ٍ
ال ْمَسْأَ لَة ُ ح ََّتى يُصِ يبَ ق ِوَام ًا م ِنْ عَي ْ ٍ
ت لَه ُ
فَاقَة ٌ ح ََّتى يَق ُوم َ ثَلَاثَة ٌ م ِنْ ذَوِي الْ حِجَا م ِنْ قَوْمِه ِ" :لَق َ ْد أَ صَاب َْت فُلَانًا فَاق َة ٌ" فَح َّل َ ْ
ش .فَمَا سِوَاه َُّن م ِنْ
لِ :
ش ،أَ ْو قَا َ
سد َاد ًا م ِنْ عَي ْ ٍ
ال ْمَسْأَ لَة ُ ح ََّتى يُصِ يبَ ق ِوَام ًا م ِنْ عَي ْ ٍ
حبُهَا سُ ح ْتًا.
ال ْمَسْأَ لَة ِ ،يَا قَبِيصَة ُ سُ ح ْتًا! يَأْ ك ُلُه َا صَا ِ
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برمقصود ” :واﻫاي قبيصة! سسوڠڬوﻫڽ ممينتا-مينتا ايت تيدق دبوليهكن
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كڤد سسياڤا ڤون ،كچوالي تيڬ اورڠ سهاج ،سأورڠ يڠ منڠڬوڠ ببنن يڠ
مڽوليتكن ،مك بوليهله باڬيڽ ممينتا-مينتا سهيڠڬ منوتوڤي ببننڽ ايت اللو
ﻫندقله دي برﻫنتي دري ممينتا-مينتا .سأورڠ الڬي يڠ دتيمڤا ماالڤتاك دالم
ﻫرتاڽ سهيڠڬ تيدق ممڤوڽاءي اڤا ٢الڬي ،مك بوليهله دي ممينتا-مينتا
سمڤاي دي ممڤوڽاءي سسواتو اونتوق دي منديريكن سموال كهيدوڤنڽ دان
سأورڠ الڬي يڠ دتيمڤا كميسكينن سهيڠڬ دكاتاكن اوليه تيڬ اورڠ ورس
دري قومڽ ”:سي فولن ايت تله دتيمڤا كميسكينن!“ مك بوليهله دي ممينتا-
مينتا سمڤاي دي داڤت منديريكن سموال كهيدوڤنڽ .سالءين دري ممينتا-
مينتا سڤرتي ترسبوت ،واﻫاي قبيصة سمواڽ اداله حرام ،اورڠ يڠ ممينتا-
مينتا ايت مماكن يڠ حرام“.
ڤنكنن يڠ دتونجوقكن اوليه رسول اهلل
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ﷺ

منروسي حديث ترسبوت

منونجوقكن بهاوا ممينتا-مينتا صدقه اتاو مڠميس اداله ڤربواتن يڠ حرام
كچوالي باڬي تيڬ ڬولوڠن يڠ تله دڽاتاكن .نامون ،ﻫاروس دإيڠت ڤربواتن
ممينتا-مينتا ايت بوكنله برتروسن تتاڤي ﻫاڽ دبوليهكن سهيڠڬ كهيدوڤنڽ
داڤت دباڠونكن سموال.
ساودارا-ساوداراكو يڠ بربهاڬيا،
واالوڤون رسول اهلل

17

18

ﷺ

تله منڬسكن بهاوا ڤربواتن ممينتا-مينتا ايت اداله

حرام ،نامون ماسيه ترداڤت اينديۏيدو٢يڠ مميليه اونتوق منجادي ڤڠميس
دالم منچاري رزقي اتاو نفقه كلوارڬ .مريك اين سام اد يڠ برڬرق سچارا
برسأورڠن ماﻫوڤون بركومڤولن.
اكتيۏيتي ڤڠميسن يڠ دالكوكن مريك ساڠت اكتيف دتمڤت-تمڤت تومڤوان
4
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راماي سڤرتي مسجد ،سوراو ،ڤوست ممبلي-بله ،ڤاسر٢دان سباڬايڽ.
مودوس اوڤرندي يڠ بياسا دڬوناكن مريك اياله كتيدق أوڤاياءن اڠڬوتا بادن
سڤرتي بوتا ،كودوڠ ،لومڤوه دان سباڬيڽ .توجوانڽ ،سوڤاي منداڤت بلس
كاسيهن درڤد اورڠ راماي .لبيه مڽايتكن ﻫاتي الڬي اڤابيال اد يڠ سڠڬوڤ
ممباوا انق٢كچيل اونتوق توروت سام مڠميس برسام مريك.
ايڠتله امران رسول اهلل

ﷺ

منروسي سبداڽ سباڬايمان رواية إمام البخاري

رحمه اهلل درڤد عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنه :
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ل َّ
ل َّ
ْس فِي و َجْ هِه ِ مُزْع َة ُ لَح ْ ٍم.
اس ح ََّتى يَأْ تِي َ يَوْم َ ال ْق ِيَامَة ِ لَي َ
الن َ
ل يَسْأَ ُ
الرج ُ ُ
م َا ي َز َا ُ

برمقصود ” :سسأورڠ يڠ سنتياس ممينتا-مينتا درڤد اورڠ الءين سهيڠڬ
دي داتڠ ڤد ﻫاري قيامة ننتي دالم كأداءن تيدق اد سڤوتوڠ داڬيڠ ڤون ڤد
وجهڽ“.
اوليه كران ايتوله ،كيت ﻫاروس مڠمبيل تاﻫو بركناءن اكتيۏيتي ڤڠميسن يڠ
سماكين برللواسا كيني .كموڠكينن مريك اين برڬرق دسباليق
سينديكيت٢ترتنتو .بوقتيڽ ،اڤابيال ڤيهق٢برواجب ماﻫو منچاري مريك
اونتوق دبنتو ،مريك مڠهيلڠكن ديري .جك بنر مريك ڤرلوكن بنتوان ،سوده
سمستيڽ مريك مڠألو-ألوكن سبارڠ بنتوق بنتوان دري ڤيهق برواجب.
اد جوڬ دري كالڠن مريك يڠ منيڤو اورڠ راماي سڤرتي مملسوكن دوكومن
اتاو سورت يڠ كونونڽ مريك تله منداڤت كبنرن دري ڤيهق بركواس .اينيله يڠ
مڽببكن اورڠ راماي ترڤديا دڠن ڤنيڤوان مريك .ماله اد جوڬ يڠ بربوﻫوڠ
بهاوا مريك تيدق منداڤت بنتوان درڤد جابتن كباجيقن مشاركت اتاوڤون
بيت المال ولحال سبنرڽ مريك ميمڠ تيدق اليق منريما بنتوان اتاو بوكن دري
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ڬولوڠن أصناف يڠ اليق منريما زكاة.
رنوڠكن حديث نبي

ﷺ

رواية إمام أحمد رحمه اهلل درڤد

جُنَادَة َ رضي اهلل عنه :
22

ِي ب ْ ِن
حُبْش ِ

ل ا ْلجم َ ْر َ.
ل م ِنْ غَيْر ِ ف َ ْقرٍ فَك َأَ َّنمَا يَأْ ك ُ ُ
م َنْ سَأَ َ

برمقصود ” :سسياڤا يڠ ممينتا-مينتا درڤد اورڠ الءين تنڤا اد كسوليتن مك
سأوله-أوله دي مماكن بارا اڤي نراك“.
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ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
كڬياتن مڠميس يڠ سماكين برللواسا دنڬارا اين ﻫاروس سڬرا دأتسي.
تيدق دنافيكن بهاوا ماسيه اد دري كالڠن كيت يڠ ترڤقسا مڠميس دسببكن
ببنن كواڠن يڠ دتڠڬوڠ .نامون ،ايڠتله ڤربواتن ممينتا-مينتا دري اورڠ راماي
ايت بوكنله ساتو جالن موده منداڤتكن بنتوان.
ڤلباڬاي اينسياتيف يڠ بوليه دأمبيل سڤرتي ممينتا بنتوان دري بيت المال اتاو
اڬينسي٢الءين يڠ بركاءيتن .سڬراله منداڤتكن بنتوان دري ڤيهق٢بركناءن
سوڤاي ببنن يڠ دتڠڬوڠ ترسبوت داڤت دأتسي اتاو سكورڠ-كورڠڽ مريڠنكن
ببن.
إسالم امت مڠڬالقكن اومتڽ برصدقه دان برإنفاق دسمڤيڠ تيدق منيڠڬلكن
كواجيڤن برزكاة .دالم سيتواسي كڬياتن مڠميس يڠ برللواسا اين ،اداله لبيه
باءيق باڬي كيت ممبري صدقه كڤد مسجد ،سوراو ،سكوله-سكوله
تحفيظ يڠ دإعتراف ،بادن٢كباجيقن دان الءين٢تمڤت يڠ دڤراكوءي كتولوسن
مڠوروسكن أمانه .نامون ،جاڠن دلوڤاكن اونتوق مڠلواركن زكاة كڤد
6
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ڤوست٢زكاة دان بيت المال سوڤاي دڠنڽ كيت داڤت ممبنتو أصناف ٢يڠ
اليق منريما بنتوان زكاة.
ايڠتله بهاوا جك كيت تيدق ممبري صدقه كڤد ڤڠميس بوكن برمعنا كيت
بخيل ،تتاڤي كران ماﻫو مڠيلقكن مريك مماكن ﻫرتا دڠن چارا يڠ حرام.
بنتوله مريك دڠن چارا يڠ بتول ،ادوكن مسئله مريك كڤد ڤيهق ٢يڠ بركاءيتن
سڤرتي ماللوءي سكواد ججق أصناف يڠ دتوبوﻫكن اوليه بيت المال
.MAIWP
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برمقصود ” :ڤمبرين صدقه ايت اياله باڬي اورڠ٢فاكير ميسكين يڠ تله
مننتوكن ديريڽ ﴿دڠن منجالنكن خدمت اتاو برجواڠ﴾ ڤد جالن اهلل ﴿ممبيال
إسالم﴾ ،يڠ تيدق برأوڤاي مڠمبارا دموك بومي ﴿اونتوق برنياڬ دان سباڬايڽ﴾
مريك ايت دسڠك اورڠ كاي – اوليه اورڠ يڠ تيدق مڠتاﻫوءي حالڽ ،كران
مريك مناﻫن ديري درڤد ممينتا-مينتا .اڠكاو كنل مريك دڠن ﴿مليهت﴾
صفة٢دان كأداءن ماسيڠ ،٢مريك تيدق ممينتا كڤد اورڠ راماي دڠن
مندسق-دسق .دان ﴿كتاﻫوءيله﴾ ،اڤ جوا يڠ كامو بلنجاكن دري ﻫرتا يڠ
حالل مك سسوڠڬوﻫڽ اهلل سنتياس مڠتاﻫوءيڽ“.
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ممينتا-مينتا اداله صفة ترچال

ميمبر ايڠين ممبري ڤسنن كڤد مريك يڠ ترليبت دڠن كڬياتن مڠميس سام اد
سينديكيت اتاو تيدق سوڤاي مڠهنتيكن كڬياتن ترسبوت .سموا اڬينسي
كراجاءن يڠ ترليبت ڤرلو برتيندق سڬرا اونتوق مڠهنتيكن كڬياتن مڠميس
اين .امبيلله تيندقن يڠ سواجرڽ مڠيكوت اوندڠ ٢كران اي منچمركن مرواه
اومت إسالم.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
كسيمڤولن يڠ داڤت دأمبيل درڤد خطبة ﻫاري اين اياله :
ڤرتام  :إسالم مڠڬالقكن اومتڽ برأوسها منچاري كسنڠن ﻫيدوڤ ددنيا دڠن
اوسها سنديري ،بوكن دڠن ممينتا-مينتا ڤمبرين اورڠ الءين.
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كدوا  :ڤربواتن ممينتا-مينتا ڤمبرين دري اورڠ الءين اتاو مڠميس اداله دالرڠ
اوليه إسالم بهكن اي منجادي ڤڽبب دوسا يڠ ممباوا كنراك.
كتيڬ  :إنفاقكنله سبهاڬين دري ﻫرتا كيت ڤد جالن اهلل سبحانه وتعالى
ياءيت ڤد تمڤت ٢يڠ بتول سوڤاي اڬيهن بنتوان كڤد ڬولوڠن أصناف داڤت
دجالنكن دڠن عاديل دان سقسام.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة اإلسراء اية

:30

ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
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ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
برمقصود ” :سسوڠڬوﻫڽ توﻫنموله يڠ ملواسكن رزقي باڬي سسياڤا يڠ
دكهندقيڽ ﴿منوروت اوندڠ ٢ڤراتورنڽ﴾ ،دان دي جوڬ يڠ مڽمڤيتكنڽ
﴿منوروت يڠ دمكين﴾ .سسوڠڬوﻫڽ دي مها مندالم ڤڠتاﻫوانڽ ،الڬي مها
8
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مليهت اكن ﻫمبا-ﻫمباڽ“.
ن ال ْعَظِي ِْم ،و َنَف َعَنِي
بَارَك َ الله ُ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ

ن
و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ

ل م ِنِي وَمِنْك ُ ْم تِلاو َتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
السمِي ُع
كي ِْم ،و َتَق ََّب َ
ات و َالذِكْر ِ الْح َ ِ
الآي َ ِ
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ل قَو ْل ِ ْي هذ َا و َأَ سْ تَغْف ِر ُوا الله َ ال ْعَظِي ْم َ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم و َلِسَائِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ
ال ْع َلِي ْم ُ.أَ قُو ْ ُ

ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم و َالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ
ات و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ و َال ْمُؤْم ِن َ ِ
و َال ْمُسْل ِم َ ِ

ِإ َّنه ُ ه ُو َ ال ْغَفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
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