تربية أسرة

منوال خطبة مولتيميديا

تربية أسرة
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( مي 016م  0 /شعبان 143ﻫ)
2

ا ْلحم َْد ُ لِلّه ِ الذ ِي ع ََّل ّم َ و َأَ نْعَمْ ،و َهَد َانا َ ب ِالْق ُرآن لِلَتِي هِي َ أَ ق ْو َم،
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ن سَيِّد َنَا مُح ََّم ّدًا عَبْدُه ُ وَرَسُولُه ُ
ك الْح َُّقّ ال ْمُبِيْنُ و َأشْهَد ُ أ َّ ّ
أَ شْهَد ُ أَ ْن ل َا إلَه َ ا َِّلا ّ الل ّه ُ ال ْمَل ِ ُ
ال ْمَب ْع ُوثُ رَحْم َة ً لِلْع َالمين.

ك َّ
َّ
الن ّب ِيّ ال ُّأ ِم ِيّ و َعَلَى آلِه ِ و َصَ ح ْبِه ِ
ك وَرَسُول ِ َ
ل عَلَى سَيِّدِنَا مُح ََّم ّدٍ عَبْدِك َ و َنَب ِي ِّ َ
الل ّه ُ َّ ّم َ
ص ِّ
5

سل ِ ّم َ تَسْلِي ْما ً.
وَ َ
صيْك ُ ْم و َِإ َّي َّّايَ بتَِقْو َى الل ّه ِ وَطَاع َتِه ِ ،فَق َ ْد فَاز َ
أ َّمَّّا بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ الل ّهِ ،ا َِّ َّت ّق ُوا الل ّهَُّ ،أ ْو ِ

6

نَّ خَيْر َ َّ
اب ،لَع َ َّل ّ ك ُ ْم
ن يَا ُّأول ِي الْال َْب َ ِ
الت ّقْو َى ،و ََّات ّقُو ْ ِ
الز َّّادِ َّ َّ
ال ْم َُّ َّت ّق ُونَ ،و َتَز َ َّ َّوّدُوْا ف َِإ َّ ّ
حوْنَ.
تُفْل ِ ُ
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ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي اهلل،
1

تربية أسرة

منوال خطبة مولتيميديا

بكلن ترباءيق اونتوق ڤڠمبارا كهيدوڤن اياله برتقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى.
دڠن منيڠكتكن كتقواءن كڤد اهلل داڤت مڠوبه مأنسي دان كهيدوڤنڽ درڤد
ككوفورن كڤد كإيمانن ،كمعصيتن كڤد كطاعتن ،كظاليمن كڤد كعاديلن،
دان كڬلڤن كڤد چهاي كبنرن .سموڬ دڠن اوسها كيت اين اكن دكورنياكن
دڠن كبركتن ﻫيدوڤ دان كدودوقن يڠ موليا دسيسي اهلل سبحانه وتعالى.
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ڤلباڬاي ﻫارڤن دسرڤكن دالم ميندا انق٢كتيك ماسيه كچيل .اد يڠ دأول
الڬي سوده دتانم چيتا ٢سوڤاي منجادي اينديۏيدو يڠ ﻫيبت ،كاي دان
برماچم-ماچم الڬي .ددالم ڤروسيس اين ،ايبو باڤ اكن مڽوسون ڤلباڬاي
اكتيۏيتي يڠ داڤت منيڠكتكن تاﻫڤ ڤميكيرن انق كتاﻫڤ مكسيموم.
مريك ريساو انق مريك اكن دأڠڬڤ موندور دان دڤندڠ نيڬاتيف اوليه
مشاركت سكيراڽ تيدق برڤنديديقن .نامون ،براڤ رامايكه انتارا كيت يڠ
ريساو اكن ڤنديديقن أڬام مريك؟
جوسترو ،ميمبر ايڠين مڠاجق سيدڠ جماعه سكالين اونتوق مڠحياتي
خطبة يڠ برتاجوق” :تربية ُأسرة“.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
كلوارڬ اداله اينستيتوسي ڤنديديقن اڬام ڤرتام كڤد انق .٢ايبو باڤ مروڤاكن
ڬورو يڠ برڤرانن منانم اجرن اڬام دان اخالق كڤد مريك .دسيتوله انق٢
ممڤرأوليهي ڤنديديقن ڤرتام سبلوم ڤنديديقن يڠ الءين .ڤنديديقن يڠ دبريكن
دسكوله تريكت دڠن وقتو دان سيليبوس ٢ترتنتو ،ماناكاال ڤنديديقن دالم
كلوارڬ برجالن سڤنجڠ ماس.
بركات عبداهلل ناصح علوان ددالم بوكوڽ تربية األوالد“ :ڤنديديقن اڬام اداله
2
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اوسها اونتوق مڽدياكن دان ممبنتوق انق ٢اڬر منجادي اڠڬوتا مشاركت يڠ
باءيق دان منجادي مأنسي يڠ صالح ددالم كهيدوڤن اين“ .اوليه سبب ايت،
ايبو باڤ ڤرلو منونجوقكن چونتوه تاوالدن يڠ باءيق كڤد انق ٢كتيك برأد
دسيسي مريك.
ڤركارا اين برسسواين دڠن حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام البخاري درڤد
أبو ﻫريرة رضي اهلل عنه بركات ،بهاوا رسول اهلل ﷺ برسبدا:
13

ل الْبَه ِيمَة ِ
ك ُ ُّ ّ
ل مَو ْلُودٍ يُولَد ُ عَلَى الْفِطْرَة ِ فأَ َ بَوَاه ُ يُهَوِ ّد َانِه ِ أَ ْو يُنَصِّر َانِه ِ أَ ْو ي ُمج َ ِّس َانِه ِ كَمَث َ ِ

ج الْبَهِيم َة َ ه َلْ ت َر َى ف ِيهَا جَدْعَاء َ( .رواية البخاري)
تُن ْت َ ُ
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مقصودڽ” :ستياڤ انق ايت دالﻫيركن دالم كأداءن فطره .كدوا اورڠ تواڽاله
يڠ منجاديكنڽ يهودي ،نصراني اتاو ماجوسي .سباڬايمان سإيكور بيناتڠ يڠ
مالﻫيركن سإيكور انق تنڤا چاچت ،اڤاكه كامو مليهت اداڽ چاچت؟“

سيدڠ جماعه يڠ دكاسيهي سكالين،
رياليتي ڤد ﻫاري اين ماسيه راماي ايبو باڤ يڠ مڠأبايكن
تڠڬوڠجواب اين دان تيدق مڠوروسكن انق٢دڠن باءيق .سيكڤ ايبو باڤ
يڠ تيدق مڠمبيل برت مڠناءي اكتيۏيتي انق مريك منجادي ڤونچا انق٢ترجبق
ككنچه معصية .بڬيتو جوڬ دڠن سيكڤ ايبو باڤ يڠ لبيه ممنتيڠكن
ڤنچاڤاين اكادميك يڠ كونونڽ سالري دڠن كهندق دنيا ماس كيني سهيڠڬ
مميڠڬيركن نيالي تربية إسالم .كسنڽ ،برالكوله ڤلباڬاي كريسيس اخالق دان
مورال سڤرتي كيس حاميل لوار نكاح ،ڤمبواڠن انق ،بولي دان باڽق الڬي
كريسيس يڠ سأوله-اوله تياد ڤڠهوجوڠڽ.
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انق٢اياله أمانه كأتس ايبو باڤ .الالي دالم منديديق برمقصود تله مالكوكن
ڤڠخيانتن كڤد مريك .ايبو باڤ ڤرلو مماءينكن ڤرانن يڠ ڤنتيڠ مموڤوق ايموسي
يڠ سإيمبڠ ترﻫادڤ انق مريك .بق كات ڤڤاته ،ملنتور بولوه بيارله درڤد
ربوڠڽ ،نامون جك تله منجادي بولوه ،راوت اي منجادي كرافتاڠن يڠ
برنيالي كڤد اورڠ راماي.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
برسمڤنا دڠن چوتي سكوله يڠ باكل تيبا ،ايبو باڤ سهاروسڽ كمبالي
برڤرانن اونتوق منديديق دان ملقساناكن تڠڬوڠجواب اڬام كڤد انق.٢
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة الكهف اية :46
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ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟ
مقصودڽ” :ﻫرتا بندا دان انق ڤينق ايت ،اياله ڤرﻫياسن ﻫيدوڤ ددنيا دان
عمل٢صالح يڠ ككل فاءيدﻫڽ ايت لبيه باءيق ڤد سيسي توﻫنمو سباڬاي
ڤهاال بالسن ،دان لبيه باءيق سباڬاي اساس يڠ ممبري ﻫارڤن“.
إسالم تله مڠڬاريسكن ببراڤ ڤندوان كڤد ايبو باڤ دالم اوسها اونتوق
ممبنتوق ڤنديديقن اڬام كڤد انق٢انتاراڽ اياله:
ڤرتام :ممبينا ڤرسكيترن يڠ ﻫرموني كتيك درومه
اڤله معناڽ ڬورو مڠاجر دسكوله نامون ڤركتيكلڽ تياد درومه .كتيك دسكوله
مريك برصالة ،ممباچ القرءان ،نامون اڤابيال برأد درومه ،مريك تيدق
مالكوكنڽ كران سواسان درومه يڠ تيدق ممبنتو مريك اونتوق مڠعملكن
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نيالي٢إسالم.
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اوليه سبب ايت ،ايبو باڤ ڤرلو موجودكن سواسان يڠ باءيق ددالم كلوارڬ
دڠن مالكوكن صالة برجماعه ،ماكن برسام ،ساليڠ حرمت مڠحرمتي انتارا
ساتو سام دان الءين ٢الڬي .مريك يڠ دبسركن دالم سواسان يڠ حرموني دان
مڠعملكن نيالي٢اسالم اداله لبيه چندروڠ كأره ڤوسيتيف دان ممڤو ممبري
ايمڤق كڤد ديريڽ دان مشاركت دسيكيليليڠڽ.
كدوا :ممبريكن چونتوه تاوالدن يڠ باءيق
ايدينتيتي انق ڤد ماس ﻫادڤن باڽق دچورقكن ماللوءي ڤنديديقن دان بيمبيڠن
ايبو باڤ .دري سيتوله مريك بالجر اخالق ،ايموسي دان نيالين باءيق اتاو
بوروق .سجاره تله ممبوقتيكن ،دڠن ممبريكن چونتوه تالدن يڠ باءيق داڤت
ممڤڠاروﻫي ڤركمبڠن ميندا دان ماس دڤن مريك.
عبد المالك انق كڤد أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز مروڤاكن سأورڠ ڤمودا
يڠ ترسرله كهيبتنڽ دالم كڤيمڤينن ،برعلمو ،زﻫود دان ورع .اينيله حاصيل
ديديقن ايهڽ ،عمر بن عبدالعزيز دان ايبوڽ فاطمه بنت عبدالمالك بن
مروان.
كتيڬ :منديديق مڠيكوت تاﻫڤ كسسواين عمور
ديديقله انق مڠيكوت تاﻫڤ عمور مريك.
سباڬايمان حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام أبو داود درڤد عمرو بن
شعيب بركات ،بهاوا رسول اهلل ﷺ برسبدا:

مُر ُوا أَ وْلادَك ُ ْم ب َّ
سنِينَ و َاضْر ِبُوه ُ ْم عَلَيْهَا و َه ُ ْم أَ ب ْنَاء ُ عَشْرٍ
سب ِْع ِ
ِالصّ َّلاة ِ و َه ُ ْم أَ ب ْنَاء ُ َ
5
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و َفَرِ ّقُوا بَيْنَه ُ ْم فِي ال ْمَضَاج ِِع( .رواية أبي داود)
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مقصودڽ” :ڤرينتهله انق-انقمو منديريكن صالة كتيك مريك برعومور توجوه
تاﻫون دان ڤوكول له مريك جك منيڠڬلكنڽ كتيك برعومور سڤولوه تاﻫون
سرتا ڤيسهكن تمڤت تيدور مريك“.
تاﻫڤ عمور مريك دبهاڬيكن كڤد تيڬ فاسا .ستياڤ فاسا ممڤوڽاءي
ڤندكتن دان چارا يڠ بربيذا .ڤد اوسيا مريك  7تاﻫون ،ڤندكتن يڠ دڬوناكن
بركاسيه سايڠ ،برماءين دان اكتيۏيتي ٢يڠ بوليه مڠڬمبيراكن مريك.
ماناكاال  8ﻫيڠڬ  15تاﻫون ،ديسيڤلينكن مريك دڠن ادب٢إسالم سڤرتي
منونايكن صالة ،مڠاجر تنتڠ ادب كڤد ايبو باڤ ،ڬورو دان سباڬايڽ .فاسا
اين ممرلوكن كتڬسن بوكنڽ ككرسن .كتيك اوسيا  16تاﻫون كأتس،
برصحابة دان بركوڠسي ڤڠالمن دان علمو يڠ سسواي دڠن ڤميكيرن مريك.
قاعده يڠ بتول ممڤو اونتوق مڠيلقكن كرتقن ﻫوبوڠن ددالم كلوارڬ دان
حاصيلڽ انق٢اكن لبيه موده اونتوق دتڬور دان دلنتور.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ڤركمبڠن كسموا سواسان اين ممڤو منيڠكتكن كاڤاسيتي داي اينتليكتوال،
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كيقينن ديري دان نيالي مورني انق .٢حاصيلڽ ڤرسوناليتي انق٢اكن منجادي
باءيق ،علموڽ اكن چمرلڠ دان سيكڤڽ اكن ﻫرموني دڠن فطره يڠ دأنوڬرﻫكن
اوليه اهلل سبحانه وتعالى.
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مريك اكن مراسا مالو اونتوق مالكوكن اكتيۏيتي٢يڠ تيدق برمورل دان
برچڠڬه دڠن نورما ٢كهيدوڤن سڤرتي ڤچه أمانه ،رسواه ،منيندس اورڠ
6
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الءين دان سباڬايڽ .اين دسببكن ڤنديديقن اڬام ممباوا مريك مڠحياتي دان
مڠعملكن اسالم دالم كهيدوڤن مريك .سوده ڤستي ،مشاركت اكن لبيه
بركواليتي يڠ داڤت منجامين كسجهتراءن نڬارا.
باڬي ممستيكن متالمت اين ترچاڤاي ،ايبو باڤ ،سكوله دان مشاركت
ڤرلوله بركرجاسام دان مڠمبليڠ تناڬ .واالو سبايق مان ڤون ڤنديديقن دان
31

ڤنددﻫن اڬام دري كلوارڬ ،تنڤا سوكوڠن ڤيهق سكوله دان مشاركت امت
سوكر اونتوق ممبينا كڤريبادين انق.٢
كتيڬ-تيڬ اينستيتوسي اين تيدق بوليه دڤيسهكن ماله ساليڠ بركايت انتارا
ساتو سام الءين .اين برتوجوان ممستيكن ڤنديديقن يڠ دتريما اوليه
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انق٢داڤت ممبينا انسان يڠ سإيمبڠ دري سڬي ايموسي ،ميندا دان
روحاني.
ايڠتله ،مريك يڠ باكل مننتوكن ﻫاال توجو نڬارا ڤد ماس ﻫادڤن .كأمانن دان

33

كسجهتراءن نڬارا اكن ترڤليهارا جك ڬينراسي ڤمودا يڠ كيت بنتوق اداله
مڠيكوت اچوان يڠ دتونجوقكن اوليه إسالم.
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ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي اهلل،
مڠأخيري خطبة ڤد ﻫاري اين ،ميمبر ايڠين مڠاجق سيدڠ جماعه
سكالين اونتوق مڠحياتي ببراڤ ڤركارا برايكوت سباڬاي ڤندوان دان ڤدومن
برسام:
ڤرتام :كلوارڬ اداله اينستيتوسي ڤنديديقن اڬام ڤرتام كڤد انق .٢دسينيله
7
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برموالڽ ڤمبنتوقن ڤريبادي يڠ داڤت ممڤڠاروﻫي ڤركمبڠن مريك.
كدوا :كسن تربية اڬام ممڤو منيڠكتكن كاڤسيتي داي اينتليكتوال ،كيقينن
ديري دان نيالي٢مورني كڤد كلوارڬ.
كتيڬ :ايبو باڤ ڤرلو برأوسها اونتوق ممبنتوق ڤنديديقن اڬام كڤد
انق٢ماللوءي ممبينا ڤرسكيترن يڠ ﻫرموني كتيك درومه ،منديديق دڠن
چارا يڠ دأنجوركن إسالم.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة الفرقان اية :74
ﭷﭸﭹﭺﭻ
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ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯﮰ
مقصودڽ” :دان جوڬ مريك ﴿يڠ دريضاءي اهلل ايت اياله اورڠ ﴾٢يڠ بردعاء
دڠن بركات :واﻫاي توﻫن كامي ،بريله كامي برأوليه دري استري٢دان
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ذورية كتورونن كامي :ڤركارا٢يڠ مڽوكاكن ﻫاتي مليهتڽ ،دان جاديكنله
كامي امام ايكوتن باڬي اورڠ٢يڠ ﴿ماﻫو﴾ برتقوى“.
ات
ن الْآي َ ِ
ن الْع َظ ِي ِْم ،و َنَفَعَن ِ ْي و َِإ َّي ّاك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الل ّه ُ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ

37

ل قَو ْل ِ ْي هَذَا
سمِي ْ ُع الْعَلِي ِْم .أَ قُو ْ ُ
ل مِن ِ ّي وَمِنْك ُ ْم تِلَاو َتَه ُِ ،إ َّن ّه ُ ه ُو َ ال َّ ّ
كي ِْم ،و َتَق ََّب ّ َ
و َالذِّكْر ِ الْح َ ِ
ات ،و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ
و َأَ سْ تَغْف ِر ُ الل ّه َ الْعَظِي ِْم ل ِي و َل َكُمْ ،و َلِس َائِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ
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تربية أسرة

منوال خطبة مولتيميديا

حم َ َّ
ن و َيَا نَجَاة َ
الر ّا ِحم ِيْنَ .فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ فَيَا فَوْز َ ال ْمُسْتَغْفِرِي ْ َ
ك يَا أَ ْر َ
ات ،بِرَحْمَت ِ َ
و َال ْمُؤْم ِن َ ِ
َّ
الت ّائبِِيْنَ.

9

