ادب٢يڠ دلوڤاكن

منوال خطبة مولتيميديا

ادب٢يڠ دلوڤاكن
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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 وَم َنْ يُضْ لل ِْه ُ فَلَنْ َ
وَسَي ِّئ َ ِ

3

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 ْ َ

4

سل ِّم عَلَى نَب ِيِّنَا مُح ََّم ّدٍ و َعَلَى آلِه ِ و َصَ ح ْبِه ِ و َم َنْ د َعَا بِدَعْوَتِه ِ ا ِلَى يَو ْ ِم الد ِّيْنِ.
ل وَ َ
ا َ َّلل ّه ُ َّ ّم َ
ص ِّ

5

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.

ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ
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ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻﯼ ﯽﯾ
ﯿﰀ
سيدڠ جماعه يڠ دمولياكن اهلل،
اومت نبي محمد

7

ﷺ

مروڤاكن اومت ترباءيق سالڬي مريك برأد دأتس لندسن

برڤقسيكن منهاج القرءان دان السنة .اوليه ايت ،ماريله كيت برأوسها ممڤرتيڠكتكن
كإيمانن دان كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن منطاعتي سڬاال سوروﻫنڽ دان
منيڠڬلكن سڬاال ڤركارا يڠ دالرڠڽ سرتا تيدق ممندڠ ريميه ترﻫادڤ ڤربواتن دوسا
1
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ادب٢يڠ دلوڤاكن

دان معصية .موده-مودﻫن كيت منجادي ڬولوڠن يڠ سنتياس منداڤت ڤتونجوق درڤد
اهلل دان برجاي ددنيا دان اخيرة.
ميمبر ڤد ﻫاري يڠ موليا اين اكن ممبيچاراكن خطبة يڠ برتاجوق“ :ادب٢يڠ
دلوڤاكن“.
سيدڠ جماعه يڠ دمولياكن اهلل،
سجاره ممبوقتيكن بهاوا ادب دان اخالق يڠ دعملكن اوليه نبي ﷺ تله ملتقكن إسالم

ساڠت دحرمتي دان دسنجوڠي .كهيدوڤن بڬيندا ڤنوه دڠن كمسراءن ،كاسيه سايڠ
دان كچينتاءن سسام مأنسي ترماسوق كڤد اورڠ بوكن إسالم .كإيندﻫن ادب دان

9

اخالق إسالمية يڠ دڤاميركن اوليه نبي

ﷺ

دان ڤارا صحابة تله منجاديكن مريك

ساليڠ بركاسيه سايڠ دان ساليڠ بنتو ممبنتو انتارا ساتو سام الءين .اينيله چونتوه
ترباءيق يڠ دأجر اوليه نبي

ﷺ

كڤد اومتڽ باڬي ڤمبنتوقكن مشاركت يڠ برأخالق

موليا دان بربودي ڤكرتي سڤنجڠ زمان.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة األحزاب اية :21
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ﯯ ﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺﯻﯼ ﯽﯾ
ﯿﰀ
مقصودڽ :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﴾.
رياليتي ﻫاري اين ،مشاركت إسالم سماكين مڠأبايكن ادب دان اخالق إسالمية
اين .مريك لبيه سوك اونتوق برلومبا-لومبا دالم منچاڤاي توجوان دان ايمڤين ﻫيدوڤ
ماسيڠ .٢كڤستن ڤركمبڠن تيكنولوڬي تله منجاديكن كيت ﻫيلڠ بودي بهاس يڠ
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منجادي كبڠڬاءن رعيت مليسيا .ڤڤته ماليو اد مڽبوت“ ،تڬق بڠسا كران بودي،
رونتوه بودي ﻫيلڠله بڠسا“.
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مشاركت لبيه برصفة ڤنتيڠكن ديري سنديري دان كبنداءن سهيڠڬ مروسقكن
نيالي٢مورني إسالم يڠ اد دالم ديري .كسنڽ ،تياد الڬي سماڠت ڬوتوڠ رويوڠ،
زياره منزيارﻫي ،برتيمبڠ راس دان الءين ٢الڬي كران ڤركارا ترسبوت سوده لڽڤ
درڤد كاموس كهيدوڤن مريك.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي سكالين،
منوروت دوكتور يوسف القرَضاوي ددالم بوكوڽ يڠ برتاجوق :چيري٢اوڠڬول
مشاركت إسالم يڠ كيت ايدامكن .بلياو مڽاتاكن“ :مأنسي ترأوتاماڽ اومت إسالم
ڤرلو كمبالي كڤد اساس٢اين باڬي منديديق ﻫاتي دان جيوا دڠن نيالي٢كمأنسياءن
ياءيت مڠأوتاماكن كاسيه سايڠ دان نيالي ڤرساوداراءن يڠ اقرب دالم كهيدوڤن
برمشاركت .نيالي اين ﻫاروس منجادي بودايا دان كسوڤنن دالم مشاركت باڬي
ممبنتوق مأنسي يڠ برأدب دان مڠعملكن نيالي٢إسالم“.
اين برمعنى ،كيت ڤرلو ممرتبتكن نيالي٢يڠ باءيق دان مڠهاڤوسكن نيالي٢يڠ بوروق،
مڽنجوڠ تيڠڬي اخالق يڠ موليا دان مڠمبيل كيرا اسڤيك اخالق دالم ستياڤ ڤركارا.
انتارا ادب ٢يڠ ڤرلو دتيتيق برتكن اياله:
ڤرتام :ادب بركندراءن .
جالن راي مڽرلهكن سيكڤ كيت يڠ سبنر سڤرتي ماره ،ايڬو دان ڤنتيڠكن ديري
سنديري .كجادين يڠ برالكو ڤد بولن مي يڠ اللو ڤاتوت دجاديكن تالدن ،اڤابيال
ترداڤت ڤڠڬونا جالن راي مموتوڠ باريسن اتاو مڠمبيل اللوان كچمسن كتيك برالكو
كسساكن اللو لينتس .عقيبتڽ ڤيهق امبولنس مڠالمي كليواتن اونتوق تيبا دلوكاسي
كمالڠن يڠ مڽببكن مڠسا موت سبلوم سمڤت دراوت دﻫوسڤيتل.
سبنرڽ ڤلواڠ اونتوق مڠعملكن إسالم دجالن راي اداله ساڠت بسر .دسينيله كيت
برتولق انسور ،مماتوﻫي اوندڠ ،٢تيدق مڽوسهكن اورڠ الءين دان معاف ممعافكن
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كتيك مڠڬوناكن جالن راي.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة الفرقان اية
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:63

ﮱﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞ
مقصودڽ“ :دان ﻫمبا﴿٢اهلل﴾ الرحمن ﴿يڠ دريضاءيڽ﴾ ،اياله مريك يڠ برجالن دبومي
دڠن سوڤن سنتون ،دان اڤابيال اورڠ٢يڠ بركالكوان كورڠ ادب مڠهادڤكن كات٢كڤد
مريك ،مريك منجواب دڠن ڤركاتاءن يڠ سالمت دان سجهترا“.
كدوا :ادب كبرسيهن.
إسالم ساڠت مڠنجوركن اومتڽ اڬر منجاڬ كبرسيهن .ڤرسكيترن يڠ برسيه بوليه
ممبريكن كيت سواسان يڠ سليسا دان ﻫرموني خصوصڽ دتمڤت عوام سڤرتي
دمسجد اتاو سوراو .رسول اهلل

ﷺ

مڠنچم اورڠ يڠ مڠوتوري مسجد اتاو سوراو

سڤرتي ملوده.
سباڬايمان حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام البخاري رحمه اهلل ،درڤد أنس بن مالك
رضي اهلل عنه ،بهاوا نبي ﷺ برسبدا:
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كف َار َتُه َا دِف ْنُه َا
الب َُّز ّاقُ في المسجدِ خَطيئة ٌ ،و َ

مقصودڽ“ :ملوده ددالم مسجد اداله سواتو دوسا .مك كفارﻫڽ اداله ممبرسيهكنڽ
سموال“.
سجاءوه مان سأورڠ مسلم ممڤوڽاءي راس برتڠڬوڠجواب اڤابيال ممبوات كوتور دان
ممبواڠ سمڤه كتيك برأد دمسجد اتاو سوراو خصوصڽ دكاواسن تاندس اتاو بيليق
اءير؟ كيت بربڠڬ دڠن كچنتيقن سني بينا مسجد اتاو سوراو ،نامون كيت جارڠ
مڠمبيل ڤدولي تنتڠ كبرسيهن دكاوسن تاندس اتاو بيليق اءير .كاوسن اين مروڤاكن
تمڤت اوتام يڠ دڤرلوكن اوليه ڤارا جماعه دان ساڠت واجر دبريكن ڤرﻫاتين اوليه
سموا ڤيهق ترماسوق ديري كيت سنديري .اوسهله منوديڠ جاري كڤد ڤيهق
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ادب٢يڠ دلوڤاكن

ڤڠوروسن سهاج كران تڠڬوڠجواب منجاڬ كبرسيهن اداله تڠڬوڠجواب برسام.
مسجد اتاو سوراو اداله المبڠ كومونيتي مسلم .اوليه ايت ،اي ڤرلو لبيه باءيق
ڤڠوروسنڽ درڤد تمڤت ٢الءين.
كتيڬ :ادب برجيرن ﴿ڤرڬاءولن﴾.
ڤد ﻫاري اين ،مشاركت لبيه سيبوق ممبينا رومه بسر دان مماسڠ ڤاڬر يڠ تيڠڬي
دان تبل سهيڠڬ مميسهكن ديريڽ دڠن جيرن تتڠڬ دان ﻫيدوڤ تنڤا ممڤردوليكن
اورڠ الءين .ماله كات ٢كست ،توﻫمهن ،فتنه سريڠ كالي دڬونا سچارا ملواس تنڤا
سڬن سيلو اوليه كيت اونتوق منچريتاكن كبوروقن جيرن تتڠڬ دميديا سوسيال
سڤرتي فيسبووق) ،(Facebookوتسڤ ) (WhatsAppدان الءين.٢
دأنتارا كسمڤورناءن إيمان اياله ممولياكن جيرن تتڠڬ دان تيدق مڽاكيتيڽ سباڬايمان
حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام البخاري رحمه اهلل  ،درڤد أبو ﻫريرة رضي اهلل عنه
بركات بهاوا رسول اهلل ﷺ برسبدا:

ن ب َِّالل ّه ِ و َالْيَو ْ ِم
خر ِ فَلَا يُؤْذِ ج َارَه ُ ،وَم َنْ ك َانَ يُؤْم ِ ُ
ن ب َِّالل ّه ِ و َال ْيَو ْ ِم الْآ ِ
م َنْ ك َانَ يُؤ ْم ِ ُ
ُت
خر ِ فَل ْيَق ُلْ خَيْر ًا أَ ْو لِي َصْ م ْ
ن ب َِّالل ّه ِ و َالْيَو ْ ِم الْآ ِ
ضيْف َه ُ ،وَم َنْ ك َانَ يُؤْم ِ ُ
خر ِ فَل ْيُكْر ِ ْم َ
الْآ ِ
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مقصودڽ :سسياڤا يڠ برايمان كڤد اهلل دان ﻫاري اخيرة مك دي جاڠنله مڽاكيتي
جيرن تتڠڬ ،دان سسياڤا يڠ برايمان كڤد اهلل دان ﻫاري اخيرة مك دي ﻫندقله
ممولياكن تتاموڽ ،دان سسياڤا يڠ برايمان كڤد اهلل دان ﻫاري اخيرة مك دي ﻫندقله
بركات يڠ باءيق اتاو ديام“.
رسول اهلل ساللو ممبري ڤنكانن كڤد كيت بهاوا سسياڤا يڠ برايمان كڤد اهلل ،مك
مستيله دي مڠحرمتي دان بربوات باءيق كڤد جيرن تتڠڬڽ ماللوءي منجاڬ ﻫوبوڠن
دان تيدق مڽاكيتيڽ .تونتوتن اين اكن ترلقسان اڤابيال ترداڤت ڤراساءن كاسيه سايڠ
دان ڤرڬاءولن يڠ باءيق برسام مريك.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي سكالين،
مڠاخيري خطبة ڤد ﻫاري اين ،ميمبر ايڠين مڠاجق سيدڠ جماعه سكالين اونتوق
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مڠحياتي ببراڤ ڤركارا برإيكوت سباڬاي ڤندوان دان ڤدومن برسام:
ڤرتام :ادب دان اخالق إسالمية اين ڤرلو دڤركوكوﻫكن اوليه ايبو باڤ دان كلوارڬ
سام اد ددالم اتاوڤون دلوار رومه .مشاركت جوڬ ڤرلو مماءينكن ڤرانن سوڤاي بوديا
إسالم اين داڤت دترڤ دالم مشاركت كيني.
كدوا :ستياڤ ڤركارا يڠ دأنجوركن اوليه رسول اهلل سڤرتي ادب بركندراءن ،ادب
كبرسيهن دان ادب برجيرن ﴿ڤرڬاءولن﴾ ساڠت ريليۏن دالم ممبنتوق بودليا إسالم
ماس كيني.
كتيڬ :إسالم اڬام يڠ سالمت دان مڽالمتكن .سجاره تله ممبوقتيكن إسالم منجادي
سومبر اينسڤيرسي دان كعاديلن باڬي مشاركت.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة الحديد اية :25
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
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ﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚ
ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
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ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
مقصودڽ :دمي سسوڠڬوﻫڽ! كامي تله مڠوتوس رسول٢كامي دڠن ممباوا
بوقتي٢دان معجزة يڠ جلس ڽات ،دان كامي تله منورونكن برسام-سام مريك كتاب
سوچي دان كتراڠن يڠ منجادي نراچ كعاديلن ،سوڤاي مأنسي داڤت منجالنكن
كعاديلن دان كامي تله منچيڤتاكن بسي دڠن كأداءنڽ مڠاندوڠي كقواتن يڠ ﻫندل
سرتا برباڬاي فاءيده الڬي باڬي مأنسي﴿ .دجاديكن بسي دڠن كأداءن يڠ دمكين،
سوڤاي مأنسي مڠڬوناكن فاءيده٢ايت دالم كهيدوڤن مريك سهاري-ﻫاري﴾ دان
سوڤاي ترڽات ڤڠتاﻫوان اهلل تنتڠ اورڠ يڠ ﴿مڠڬوناكن كقواتن ﻫندلڽ ايت اونتوق﴾ منڬق
دان ممڤرتاﻫنكن اڬام اهلل سرتا منولوڠ رسول-رسولڽ ،ڤدحال بالسن باءيقڽ تيدق
كليهاتن ﴿كڤداڽ﴾ ،سسوڠڬوﻫڽ اهلل مها كوات ،الڬي مها كواس.
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ات و َالذِّكْر ِ
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 ِ
30

سمِي ْ ُع العَلِي ْم ُ و َاسْ تَغْف ِر ُ الل ّه َ العَظِي ْم َ ل ِ ْي
ل م ِن ِ ّي وَمِنْك ُ ْم تِلاو َتَه ُ ِإ َّن ّه ُ ه ُو َ ال َّ ّ
كي ِْم و َتَق ََّب ّ َ
الح َ ِ

ات فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ فَيَا ف َوْز َ
ات و َالمُؤْم ِنِيْنَ و َالمُؤْم ِن َ ِ
و َل َك ُ ْم و َلِسَائِر ِ الُمْسِلِم ْينَ و َالمُسْل ِم َ ِ

ن و َيَا نَجَاة َ َّ
الت ّائبِِيْنَ.
المُسْتَغْفِرِي ْ َ
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