إستقامه مڠهيدوڤكن سنة

منوال خطبة مولتيميديا

إستقامه مڠهيدوڤكن سنة
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ن الحم َْد َ لِلّه ِ ،نَحْمَدُه ُ و َنَسْت َعِي ْن ُه ُ و َنَسْتَغْف ِرُه ُ و َنَت ُوبُ ِإلَيْه ِ ،و َنَع ُوذ ُ ب ِالل ّه ِ م ِنْ شُر ُورِ أَ نْفُسِنَا
ِإ َّ ّ
شدًا.
تجِد َ لَه ُ و َل ًِّي ّا م ُ ْر ِ
ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِه ِ الل ّه ُ فَه ُو َ المُهْتَدِ و َم َنْ يُضْ لل ِْه ُ فَلَنْ َ
وَسَي ِّئ َ ِ
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أَ شْهَد ُ أَ ْن لا َ ِإلَه َ ِإ َّ
سو ْلُه ُ،
ن مُح ََّم ّدًا عَبْدُه ُ وَر َ ُ
ك لَه ُ ،و َأَ شْهَد ُ أَ َّ ّ
لا ّ الل ّه وَحْدَه ُ ل َا شَرِي ْ َ
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سل ِّم عَلَى نَب ِيِّنَا مُح ََّم ّدٍ و َعَلَى آلِه ِ و َصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِد َ ْعوَتِه ِ ا ِلَى يَو ْ ِم الد ِّيْنِ.
ل وَ َ
ا َ َّلل ّه ُ َّ ّم َ
ص ِّ
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صيْك ُ ْم و َن َ ْفس ِي بتَِقْو َى الل ّه ِ وَطَاع َتِه ِ لَع َ َّل ّ ك ُ ْم
أَ َّمّا بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ الل ّه ،ا َِّت ّق ُوا الل ّهَ ،ا ُ ْو ِ
تُفْلِحُونَ.

ﭧﭨ ﭷﭸﭹﭺﭻ
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ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼ ﯽﯾ
ﯿﰀ
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سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
كهيدوڤن ددنيا يڠ برصفة سمنتارا سوده تنتو تياد نياليڽ جك دبنديڠكن
دڠن كهيدوڤن أخيرة يڠ ككل ابادي .اڤ ڬونا كيت منجادي اورڠ يڠ ﻫيبت
دان برجاي ددنيا اين تتاڤي دأخيرة سان كيت اكن دﻫيريت دان دﻫومبن
كدالم نراك يڠ سيقساءنڽ تيدق ترڤري سام سكالي .ڤركواتكنله تقوى ددالم
1

منوال خطبة مولتيميديا
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إستقامه مڠهيدوڤكن سنة

ديري ،دڠن إستقامه ملقساناكن سڬاال سوروﻫن اهلل سبحانه وتعالى دان
منجاءوﻫكن ديري دري سڬاال الرڠنڽ .سموڬ دڠن كتڬوﻫن تقوى يڠ
دميليقي اكن داڤت منجامين كسالمتن دان كجاياءن كيت ددنيا ماﻫوڤون
دأخيرة.
ڤد ﻫاري جمعة يڠ بركة اين ،خاطب ايڠين مڠاجق سيدڠ جماعه سكالين
اونتوق سام٢مڠحياتي خطبة يڠ برتاجوق” :إستقامه مڠهيدوڤكن سنة“.
سيدڠ مسلمين يڠ درحمتي اهلل،
سسوڠڬوﻫڽ كداتڠن رسول اهلل

ﷺ

اداله انوڬره تربسر يڠ دكورنياكن اوليه

اهلل سبحانه وتعالى كڤد اومت مأنسي .تياد چونتوه تالدن يڠ لبيه باءيق
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اونتوق دإيكوتي سالءين نبي محمد ﷺ .كڤريبادين ،صفة دان ڤرالكوان

بڬيندا سهاروسڽ منجادي ايكوتن كيت دالم كهيدوڤن سهارين .بنر ،ددنيا
اين راماي ڤميمڤين ﻫيبت يڠ بوليه كيت جاديكن ايدوال ،تتاڤي اداكه مريك
سموا مميليقي كواليتي أخالق دان كڤريبادين سڤرتي بڬيندا؟ سوده تنتو
جواڤنڽ تيدق.
بهكن دالم بوكو يڠ برتاجوق ”  100اورڠ توكوه ڤاليڠ برڤڠاروه دالم سجاره“
حاصيل توليسن
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H. Hart

 ،Michaelبلياو تله ملتقكن نبي محمد

دكدودوقن نومبور ساتو .اين منونجوقكن بهاوا بڬيندا

ﷺ

ﷺ

اداله سأورڠ

انسان يڠ ڤاليڠ ايستيميوا دان ترباءيق دري كالڠن سموا مأنسي .بڬيندا بوكن
سهاج داڤت مڠوبه سساورڠ ماله جوڬ دنيا اين سلڤس كوفاتنڽ.
سهوبوڠن ايت ،ماريله كيت برأوسها اونتوق منچونتوﻫي چارا ﻫيدوڤ
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رسول اهلل

ﷺ

دڠن مڠعملكن اڤ يڠ بڬيندا الكوكن ددالم ﻫيدوڤڽ باءيق
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دري سڬي عبادةه ،سيكڤ ماﻫوڤون معاملة دمي منچاڤاي ريضا اهلل
سبحانه وتعالى.
اين برتڤتن دڠن فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة األحزاب اية
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13

ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼ
ﯽﯾﯿ ﰀ
برمقصود” :دمي سسوڠڬوﻫڽ ،اداله باڬي كامو ڤد ديري رسول اهلل ايت
چونتوه ايكوتن يڠ باءيق ،ياءيت باڬي اورڠ يڠ سنتياس مڠهارڤكن
﴿كريضاءن﴾ اهلل دان ﴿بالسن باءيق﴾ ﻫاري اخيرة ،سرتا اي ڤوال مڽبوت دان
مڠيڠتي اهلل باڽق﴿٢دالم ماس سوسه دان سنڠ﴾“.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
دأنتارا سنة يڠ امت دسوكاءي اوليه رسول اهلل
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: 21

ﷺ

اياله صالة تهجد .اي

مروڤاكن ساله ساتو درڤد صالة سنة معكدة ياءيت يڠ دتونتوت اونتوق كيت
مالكوكنڽ .صالة اين سكورڠ-كورڠڽ دالكوكن دوا ركعة دان الڬي باءيق
جك دالكوكن سبراڤ باڽق ركعة يڠ ترممڤو.
ايوه ،ماريله كيت ممبياساكن صالة تهجد اين دالم كهيدوڤن سهيڠڬ كيت
مراسا سايڠ اونتوق منيڠڬلكنڽ .كوربنكنله سديكيت ماس تيدور دمالم
ﻫاري اونتوق منداڤتكن كدودوقن يڠ تيڠڬي دان ڬنجرن يڠ ساڠت برﻫرڬ
درڤد اهلل سبحانه وتعالى.
اهلل سبحانه وتعالى سباڬايمان فرمانڽ دالم سورة اإلسراء اية :79
ﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉ
مقصودڽ“ :دان ڤد سبهاڬين مالم ،برتهجدله سباڬاي عبادة تمبهن باڬيمو،
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موده-مودﻫن توﻫنمو مڠڠكت كامو كتمڤت يڠ ترڤوجي“.
سيدڠ جماعه يڠ دمولياكن،
بڬيندا
17
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ﷺ

جوڬ منجاديكن صالة سنة ضوﻫا سباڬاي سنة ﻫارين دالم

كهيدوڤنڽ .اي دالكوكن سلڤس ماتهاري تله موالي ناءيق دان برأخير وقتوڽ
اڤابيال برالكو ڬلينچير ماتاﻫاري .اي بوليه دالكوكن دالم بيلڠن دوا ،امڤت،
انم ،الڤن اتاو دوا بلس ركعة مڠيكوت كماﻫوان ماسيڠ.٢
صالة سنة ضحى تيدق سمستيڽ دالكوكن دمسجد ماﻫوڤون سوراو .كيت
بوليه مالكوكنڽ دڤجابت اتاو ڤون دتمڤت كرجا سبلوم مموالكن توڬس ڤد
ﻫاري ترسبوت .ماس يڠ دڤرلوكن ڤوال ﻫاڽاله دالم ليما مينيت سهاج ،جادي
اي سام سكالي تيدق اكن مڠڬڠڬو ڤرودوكتيۏيتي كيت دالم بكرجا .تمبهن
ڤوال ،صالة سنة ضحى ممڤوڽاءي فضيلة يڠ امت باءيق سكالي.
سباڬايمان يڠ دنوكيلكن دالم ساتو حديث قدسي يڠ دروايتكن اوليه إمام أبو
داءود رحمه اهلل درڤد نعيم بن حمار رضي اهلل عنه بهاوا رسول اهلل
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ﷺ

برسبدا:

ل نَهَارِك َ،
َات فِي أَ َّ ّو ِ
كع ٍ
جزْنِي م ِنْ أَ رْب َ ِع ر َ َ
ن آدَم َ ،لا َ تُعْ ِ
ل :يَا اب ْ َ
الل ّه ُ ع َ َّزّ وَج َ َّ ّ
يَق ُو ُ
ل َّ

خرَه ُ .
كآ ِ
أَ كْ ف ِ َ
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مقصودڽ” :اهلل سبحانه وتعالى برفرمان :واﻫاي انق آدم ،جاڠنله اڠكاو
تيڠڬلكن صالة امڤت ركعة ڤد ڤرموالءن سياڠ ﴿وقتو ضحى﴾ ،نسچاي اكو
اكن ممبري كچوكوڤن كڤدامو سمڤاي ڤڠهوجوڠ سياڠ“.
برداسركن مفهوم حديث دأتس ،صالة سنة ضحى سأومڤام كونچي يڠ اكن
ممبوك ڤينتو رزقي يڠ دننتي-ننتيكن .سهوبوڠن ايت ،ماريله كيت جاديكن
4
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صالة سنة ضحى سباڬاي عملن روتين كيت ستياڤ ﻫاري موالءي دري
ساعت اين اڬر رزقي يڠ كيت ڤرأوليهي اكن سماكين برتمبه دڠن ايذين اهلل
سبحانه وتعالى.
سيدڠ مسلمين يڠ درحمتي اهلل،
رسول اهلل

ﷺ

جوڬ سوك برڤواسا سنة .انتارا ڤواسا سنة يڠ دعملكن اوليه

بڬيندا ﷺ اداله برڤواسا تيڬ ﻫاري ڤد ستياڤ بولن ﻫجرة ياءيت ڤد ﻫاري
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كتيڬ بلس ،كأمڤت بلس دان كليما بلس .اينيله يڠ دناماكن ڤواسا ﻫاري٢
ڤوتيه ﴿يوم البيض﴾ .بڬيندا جوڬ برڤواسا ڤد ﻫاري اثنين دان خميس ،ڤواسا
ﻫاري عرفة ﴿ 9ذوالحجة﴾ ،ڤواسا ﻫاري عاشوراء ﴿ 10محرم﴾ دان ڤواسا
سنة انم ﻫاري دبولن شوال.
سسوڠڬوﻫڽ باڽق حديث يڠ منرڠكن اكن كلبيهن ڤواسا٢سنة يڠ دسبوتكن
سبنتر تادي .انتاراڽ حديث يڠ منچريتاكن تنتڠ كلبيهن برڤواسا تيڬ ﻫاري
ستياڤ بولن ياءيت رواية إمام البخاري درڤد عبداهلل بن عمرو بن العاص
بهاوا رسول اهلل ﷺ برسبدا:

صوْم ُ ال َّ َّد ّهْرِ كُل ّ ِه ِ
صوْم ُ ثَلاث ََة ِ أَ َّي َّّا ٍم َ
َ

برمقصود” :ڤواسا ڤد تيڬ ﻫاري ﴿ستياڤ بولنڽ﴾ اداله سڤرتي ڤواسا سڤنجڠ
تاﻫون“.
بڬيتوله بسرڽ ڬنجرن يڠ اكن دڤرأوليهي اوليه مريك يڠ برڤواسا سنة سڤرتي
24

يڠ دعملكن اوليه رسول اهلل ﷺ .سيهوبوڠن ايت ،ماريله كيت مالتيه ديري

اونتوق برڤواسا سنة اڬر ممڤروليهي سباڽق موڠكين ڬنجرن ڤهاال درڤد اهلل
سبحانه وتعالى.
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سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
كتاﻫوءيله بهاوا رسول اهلل
25

ﷺ

جوڬ امت منيتيق-برتكن عملن إستغفار ڤد

ستياڤ ﻫاري .واالوڤون بڬيندا

ﷺ

سأورڠ مأنسي يڠ ڤاليڠ موليا دان جوڬ

ترڤليهارا درڤد مالكوكن دوسا دان كسالهن ،تتاڤي بڬيندا تتڤ منجاديكن
عملن إستغفار سباڬاي روتين ﻫارينڽ.
اين برداسركن حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام البخاري رحمه اهلل درڤد أبو
ﻫريرة رضي اهلل عنه بهاوا رسول اهلل ﷺ برسبدا:
26

سب ْعِيْنَ م َ َّرّة ً.
و ََّالل ّه ِ ِإن ِ ّي لأَ سْ تَغْف ِر ُ َّالل ّه و َأَ تُو ْبُ ِإلَيْه ِ فِي ال ْيو ْ ِم أَ كْ ثَر َ م ِنْ َ

مقصودڽ” :دمي اهلل ،سسوڠڬوﻫڽ اكو بنر ٢مموﻫون امڤونن كڤد اهلل دان
برتوبة كڤداڽ ستياڤ ﻫاري لبيه دري توجوه ڤولوه كالي“.
سباڬاي مأنسي يڠ تيدق داڤت الري درڤد مالكوكن دوسا دان معصية،
كيت ﻫندقله ممڤرباڽقكن إستغفار كڤد اهلل سبحانه وتعالى سڤرتي يڠ
27

دأجركن اوليه بڬيندا رسول اهلل ﷺ .سسوڠڬوﻫڽ ڤينتو كأمڤونن دان رحمة
اهلل سنتياس تربوك كڤد ﻫمبا-ﻫمباڽ يڠ برتوبة.
مڠأخيري خطبة ڤد ﻫاري اين ،خاطب ايڠين مڠاجق سيدڠ جماعه
سكالين اونتوق مڠحياتي ببراڤ ڤركارا برإيكوت سباڬاي ڤندوان كيت
برسام:
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ڤرتام :جاديكن عملن ٢سنة رسول اهلل

ﷺ

سباڬاي ايكوتن سڤنجڠ

كهيدوڤن كيت.
كدوا :صالة تهجد ،صالة سنة ضحى دان برڤواسا سنة اداله دأنتارا سنه يڠ
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واجر دعملكن اونتوق منداڤت رحمة دان كاسيه سايڠ اهلل سبحانه وتعالى.
كتيڬ :سنة برإستغفار ڤد ستياڤ ﻫاري اداله عملن يڠ منمڤتكن كيت
سنتياس برأد دالم رحمة دان كأمڤوننڽڽ.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة األحزاب اية :46-45
ﭷﭸﭹﭺﭻ
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ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧﭨﭩ
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مقصودڽ“ :واﻫاي نبي ،سسوڠڬوﻫڽ كامي مڠوتوسمو سباڬاي سقسي
﴿ترﻫادڤ اومتمو﴾ ،ڤمباوا بريتا ڬمبيرا ﴿كڤد اورڠ٢يڠ برإيمان﴾ سرتا ڤمبري
امارن ﴿كڤد اورڠ٢يڠ ايڠكر﴾ .جوڬ سباڬاي ڤڽرو ﴿اومت مأنسي﴾ كڤد اڬام
اهلل دڠن توفيق يڠ دبريڽ دان سباڬاي لمڤو يڠ منرڠي“.
ات و َالذِّكْر ِ
ن الْآي َ ِ
ِيم و َنَفَعَنِي و َِإ َّي ّاك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الل ّه ُ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ن الْعَظ ِ
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ل قَو ْل ِي هَذ َا و َأَ سْ تَغْف ِر ُ
سمِي ُع الْعَل ِيم ُ .أَ قُو ُ
ل م َِّن ّا وَمِنْك ُ ْم تِلاَو َتَه ُ ِإ َّن ّه ُ ه ُو َ ال َّ ّ
كي ِْم و َتَق ََّب ّ َ
الْح َ ِ
ات الأَ حْ يَاء ِ
ات و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ و َال ْمُؤْم ِن َ ِ
الل ّه َ الْعَظ ِيم َ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم و َلِس َائِر ِ ال ْمُسْل ِمِينَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ
ات فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ ِإ َّن ّه ُ ه ُو َ الْغَفُوْر ُ َّ
الر ّحِيم ُ.
مِنْه ُ ْم و َالْأَ مْو َ ِ
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