نصيحت منجلڠ عيدالفطري

منوال خطبة مولتيميديا

نصيحت منجلڠ عيدالفطري

1

( 1جوالي 2016م  26 /رمضان 1437ﻫ)
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ن ل َِّل ّتِي هِي َ أَ ق ْوَم ُ،
ا ْلحم َْد ُ لِلّه ِ الذ ِي ع ََّل ّم َ و َأَ نْعَمْ ،و َهَد َانا َ ب ِالْق ُرءَا ِ
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أَ شْهَد ُ أَ ْن لا َ ِإله َ ِإ َّ
سو ْلُه ُ.
ن مُح ََّم ّدًا عَبْدُه ُ وَر َ ُ
ك لَه ُ ،و َأَ شْهَد ُ أَ َّ ّ
لا ّ الل ّه ُ وَحْدَه ُ لا َ شَرِي ْ َ
صحَابِه ِ أَ جْم َع ِيْنَ.
ك عَلَى سَيِّدِنَا مُح ََّم ّدٍ و َعَلَى آلِه ِ و َأَ ْ
سل ِ ّ ْم و َبَارِ ْ
ل وَ َ
ا َ َّ َّلل ّه ُ َّ ّم َ
ص ِّ

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 ّهَُ ،أ ْو ِ
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نَّ خَيْر َ َّ
اب ،لَع َ َّ َّل ّك ُ ْم
الت ّقْو َى ،و َّ ََّات ّق ُوا الل ّه َ يَا ُأول ِي ا ْلأَ ل ْب َ ِ
الز َّّادِ َّ َّ
ال ْم َُّ َّت ّق ُونَ ،و َتَز َ َّ َّوّدُوْا ف َِإ َّ ّ

ن.
تُفْلِحُو َ
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ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي اهلل،
برتقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى اداله جالن يڠ داڤت مڠاول كروسقن
دان كجاﻫتن .سسوڠڬوﻫڽ صفة تقوى مروڤاكن رحمة كڤد مشاركت
سلوروﻫڽ .جوسترو ،ماريله سام ٢كيت برأوسها منيڠكتكن كتقواءن كڤد
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اهلل سبحانه وتعالى دڠن ڤنوه كطاعتن ،كيقينن دان كإخالصن دسمڤيڠ
كتڬوﻫن دالم برعمل خصوصڽ ددالم بولن رمضان اين .سموڬ دڠن اوسها
ايت داڤت مڽالمتكن كيت دري فتنه دنيا دان اخيرة.
ڤد ﻫاري يڠ موليا اين ماريله برسام كيت مڠحياتي خطبة يڠ برتاجوق:
”نصيحت منجلڠ عيدالفطري“.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي اهلل،
ستياڤ كالي منجلڠ موسيم ڤراياءن اتاو موسيم چوتي سكوله ،جالن٢راي
دسلوروه نڬارا بياساڽ مڠالمي كسيبوقن يڠ لوار بياسا .ماسيڠ٢مڠمبيل ڤلواڠ
اين اونتوق ڤولڠ ككامڤوڠ ﻫالمن ،منزيارﻫي ايبو باڤ ،سانق ساودارا دان
الءين ٢الڬي.
نامون ،دالم كڬمبيراءن منوجو كديستيناسي ماسيڠ ٢سدرله مڠناءي كڤنتيڠن
منجاڬ ديري دان كلوارڬ كتيك دجالن راي .اين كران ،سهيڠڬ ﻫاري اين
اڠك كمالڠن جالن راي منونجوكن ڤنيڠكتن ،لبيه ٢الڬي دڠن ڤنمبهن جومله
كندراءن ڤد ستياڤ تاﻫون.
ستياڤ ﻫاري سام اد دميديا چيتق اتاو ايليكترونيك ڤستي اكن دڤاڤركن
الڤورن كمالڠن جالن راي يڠ مراڬوت ڽاوا مأنسي .منوروت الڤورن يڠ
دكلواركن اوليه ڤوليس دراج مليسيا ،سباڽق  19،572كيس كمالڠن
دچاتتكن دالم اوڤس سالمت  .8كيس كمالڠن منونجوقكن ڤنيڠكتن سباڽق
 478كيس بربنديڠ تيمڤوه يڠ سام ڤد تاﻫون  ،2015نامون قدر كماتين
منورون سباڽق  28اورڠ ياءيت  279بربنديڠ  307ڤد تاﻫون لڤس .ماناكاال
كاجين يڠ دالكوكن اوليه كمنترين كصيحتن مليسيا ،منچاتتكن كمالڠن جالن
راي اداله ڤونچا كأمڤت كماتين ددالم نڬارا.
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جك درنوڠ ،داتا اين سبنرڽ ممبري امارن كڤد كيت بهاوا جومله
كمالڠن اكن تروس منيڠكت دري تاﻫون كتاﻫون سكيراڽ ڤڠڬونا جالن راي
ماسيه تيدق سدر ،سومبوڠ دان برسيكڤ ممنتيڠكن ديري سنديري.
ڤرإيڠتن برﻫاتي-ﻫاتي دجالن راي ،ڤاتوﻫي حد الجو اتاو سلوڬن كالجوان
ايت ممبونوه ،ايڠتله اورڠ ترسايڠ دان الءين ٢الڬي ترڽات تيدق مرسڤ
كدالم ميندا مريك .برداسركن كاجين يڠ دجالنكن ،سيكڤ ڤمندو يڠ
ممنتيڠكن ديري منجادي ڤونچا برالكوڽ ڤنيڠكتن كمالڠن .دسمڤيڠ كسالهن يڠ
سام ماسيه برالكو سڤرتي ممندو ملبيهي حد الجو ،مڠڬوناكن لوروڠ
كچمسن ،ممندو سمبيل مڠڬوناكن تيليفون دان مڠوبه ﻫلوان سچارا تيبا٢تنڤا
إشارت تروس دالكوكن .دان اين سموا منجادي فكتور يڠ مڽومبڠ كڤد
كچالكاءن.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي اهلل،
كمالڠن بوليه دإيلقكن سكيراڽ ڤڠڬونا جالن راي مڠعملكن ڤمندوان برﻫيمه
دان برأخالق موليا سڤرتي برتيمبڠ راس دان برصبر كتيك ممندو.
ڤركارا اين برتڤتن دڠن فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة الفرقان اية
 63يڠ دڤردڠركن ڤد ڤرموالءن خطبة تادي:
مقصودڽ” :دان ﻫمبا﴿٢اهلل﴾ الرحمن ﴿يڠ دريضاءيڽ﴾ ،اياله مريك يڠ برجالن
دبومي دڠن سوڤن سنتون ،دان اڤابيال اورڠ٢يڠ بركالكوان كورڠ ادب
بربيچارا كڤد مريك ،مريك منجواب دڠن ڤركاتاءن يڠ سالمت“.
كسوڤنن دان اخالق اداله سبهاڬين دري ستروكتور بيناءن مشاركت إسالم.
اخالق ايت بوكنله ترباتس دڠن ﻫوبوڠن انتارا اورڠ إسالم سهاج ،مالهن اي
مرڠكومي ﻫوبوڠن دڠن سموا مأنسي .إسالم منولق سموا جنيس كجاﻫتن
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دان كبوروقن يڠ دتولق اوليه فطره سرتا عقل يڠ وارس سڤرتي سيكڤ
ممنتيڠكن ديري ،سومبوڠ دان الءين .٢سباليقڽ ،إسالم منريما سرتا ممبري
دوروڠن ترﻫادڤ سموا جنيس اخالق يڠ ترڤوجي يڠ ممبري كسن كڤد
مشاركت سوڤاي داڤت ﻫيدوڤ دڠن امان دان بهاڬيا.
ستياڤ اينديۏيدو برتڠڬوڠجواب اونتوق برﻫاتي-ﻫاتي سوڤاي داڤت
مڠهيندري برالكوڽ كچالكاءن اتاو كمضرتن ترﻫادڤ اورڠ الين ،سام اد
سچارا سڠاج ماﻫوڤون تيدق .اين كران ڤربواتن ممضرتكن اتاو مڽوسهكن
اورڠ الءين اداله حرام .بڬيتو جوڬ دڠن ڤربواتن ساليڠ بالس ممبالس
كمضرتن انتارا ساتو سام الءين.
حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام ابن ماجه درڤد ابن عباس رضي اهلل عنه
بركات بهاوا رسول اهلل ﷺ برسبدا:
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ل َا ضَرَر َ وَل َا ضِر َا ر َ

مقصودڽ” :تياد مضرة دان تيدق بوليه ممضرتكن“.
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ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي اهلل،
چوكوڤله كيت مڽقسيكن كسن يڠ مڠريكن دان مڽايت ﻫاتي ستياڤ كالي
برالكوڽ كمالڠن جالن راي .ﻫرڬاءيله كهيدوڤن دان كلوارڬ كيت دڠن
ممليهارا دان منجاڬاڽ سباءيق موڠكين .ايلقكن ديري درڤد ترليبت دڠن
ڤربواتن اتاو تيندقن يڠ بوليه منداتڠكن كچدراءن دان كماتين كتيك دجالن
راي .سباڽق مانڤون ڤراتورن دان اوندڠ٢يڠ دكواتكواساكن ،نامون جك ديري
سنديري تيدق ماﻫو اونتوق مڠوبهڽ اياڽ تتڤ منجادي مسئله يڠ سام ڤد
ستياڤ تاﻫون.
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فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة البقرة اية
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مقصودڽ” :دان بلنجاكنله ﴿اڤ يڠ اد ڤد كامو﴾ كران ﴿منڬقكن﴾ اڬام اهلل،
دان جاڠنله كامو سڠاج منچمڤقكن ديري كامو ك دالم بهاي كبينساءن دان
باءيقيله ﴿دڠن سباءيق-باءيقڽ سڬاال اوسها دان﴾ ڤربواتن كامو ،كران
سسوڠڬوﻫڽ اهلل مڠاسيهي اورڠ ٢يڠ برأوسها ممڤرباءيقي عملنڽ“.
دسمڤيڠ ايت ،كسالمتن رومه دان ﻫرتا بندا جوڬ ڤرلو دبريكن ڤرﻫاتين باڬي
مڠيلقكن كجادين سڤرتي ڤچه رومه ،كچورين دان رومڤن برالكو كتيك
كتياداءن كيت درومه .امبيلله لڠكه ڤنچڬهن يڠ سواجرڽ دڠن ممعلومكن
كڤد باالي ڤوليس يڠ برﻫمڤيرن دان روكون تتڠڬ دكاوسن ڤرومهن ماسيڠ.٢
اين باڬي ممستيكن ڤيهق ڤوليس دان اڠڬوتا روكون تتڠڬ داڤت منجالنكن
ڤڠاواسن دان رونداءن دسكيتر كجيرانن كيت اونتوق مڠيلقكن برالكوڽ
كجادين ڤچه رومه.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي اهلل،
دالم كڬمبيراءن كيت برسام كلوارڬ دكامڤوڠ ،سدرله بهاوا كيت سماكين
منوجو كڤڠهوجوڠ رمضان .اداكه كيت برڤلواڠ اونتوق برتمو دڠن بولن رمضان
ڤد تاﻫون اكن داتڠ اتاو سباليقڽ؟ اداكه رمضان يڠ باكل براللو اين اكن
منيڠڬلكن كسن يڠ ساڠت مندالم كڤد كيت اتاو سباليقڽ؟
؟ نامون ،رياليتيڽ كباڽقن دري كيت لبيه ملواڠكن ماس اونتوق ممبلي-بله،
مڠهياس رومه دان الءين٢الڬي ڤرسياڤن عيدالفطري درڤد مڠمبيل كسمڤتن
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اونتوق ڬيات منمبه عمل عبادة .عملن كباءيقن يڠ دبينا ڤد ڤرموالءن رمضان
تيدق الڬي دالكوكن سأوله-اوله مڠهارڤكن رمضان سڬرا برأخير.
سواجرڽ سڬاال مومينتوم عبادة يڠ دالكوكن ڤد ڤرموالءن رمضان ڤرلو
دتروسكن واالوڤون كتيك برأد دكامڤوڠ .ماله لبيه اينده الڬي جك كيت
توروت سام مڠرجاكنڽ برسام كلوارڬ دان سانق ساودارا .سوده ڤستي اياڽ
داڤت مڠيرتكن الڬي ﻫوبوڠن ككلوارڬاءن انتارا ساتو سام الءين .دسمڤيڠ
ايت ،جاڠن دأبايكن كواجيڤن اونتوق منونايكن زكاة فطره سبلوم تمت تيمڤوه
وقتوڽ.
حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام البخاري رضي اهلل عنه درڤد ابن عمر
رضي اهلل عنهما :
س ِإلَى َّ
ُوج َّ
ن َّ
الصّ لَاة ِ
الن ّا ِ
س َّل ّم َ أَ مَر َ ب ِزَك َاة ِ ال ْف ِ ْطرِ قَب ْ َ
الل ّه ُ عَلَيْه ِ و َ َ
أَ َّ ّ
الن ّب ِ َّيّ ص ََّل ّى َّ
ل خُر ِ

مقصودڽ” :بهاواسڽ نبي

ﷺ

مڽوروه سوڤاي دكلواركن زكاة فطره سبلوم

اورڠ راماي كلوار اونتوق منونايكن صالة ﴿ﻫاري راي﴾“.
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:
26

ڤرتام  :برﻫاتي-ﻫاتيله كتيك دجالن راي دان ايلقكن درڤد منجادي ڤڽبب
كچالكاءن اتاو كمضرتن ترﻫادڤ اورڠ الءين.
كدوا :ايكوتي ڤندوان كسالمتن يڠ دأداكن اوليه ڤيهق بركواس اونتوق
ممستيكن كسالمتن رومه دان ﻫرتا بندا ترجامين سرتا برتوكلله كڤد اهلل
6
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سبحانه وتعالى سوڤاي اياڽ سنتياس دباوه ڤرليندوڠنڽ.
كتيڬ  :ككلكن مومينتوم عبادة سهيڠڬ كڤڠهوجوڠ رمضان واالو دمان كيت
برأد دان جاڠنله لوڤا ملقساناكن كواجيڤن زكاة فطره.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة الزخرف اية  12ﻫيڠڬ : 14
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ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ
مقصودڽ” :دان ﴿دياله﴾ يڠ منچيڤتاكن سكالين مخلوق يڠ برباڬاي جنيسڽ
دان دي مڠاداكن باڬي كامو كاڤل ٢دان بيناتڠ ترنق يڠ كامو داڤت
مڠندراءيڽ .سوڤاي كامو دودوق تتڤ دأتسڽ كمودين كامو مڠيڠتي نعمت
توﻫن كامو اڤابيال كامو دودوق تتڤ دأتسڽ ،سرتا كامو ﴿برشوكور دڠن﴾
مڠوچڤكن :مها سوچي توﻫن يڠ تله ممودﻫكن كندراءن اين اونتوق كامي،
سدڠ كامي سبلوم ايت تيدق ترداي مڠواساءيڽ دان سسوڠڬوﻫڽ كڤد توﻫن
كاميله ،كامي اكن كمبالي“.
ات
ن الآي َ ِ
ن العَظِي ِْم و َنَفَعَنِي و َِإ َّي ّاك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الل ّه ُ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم فِي القُر ْآ ِ

29

سمِي ْ ُع العَلِي ْم ُ و َاسْ تَغْف ِر ُ الل ّه َ العَظ ِي ْم َ
ل م ِن ِ ّي وَمِنْك ُ ْم تِلاو َتَه ُ ِإ َّن ّه ُ ه ُو َ ال َّ ّ
كي ِْم و َتَق ََّب ّ َ
و َالذِّكْر ِ الح َ ِ
ات فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ فَيَا فَوْز َ
ات و َالمُؤْم ِنِيْنَ و َالمُؤْم ِن َ ِ
ل ِ ْي و َل َك ُ ْم و َلِسَائِر ِ الُمْسِلِم ْينَ و َالم ُسْل ِم َ ِ

ن و َيَا نَجَاة َ َّ
الت ّائبِِيْنَ.
المُسْتَغْفِرِي ْ َ
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