منوال خطبة مولتيميديا

كمانكه كسودهن كيت؟

تنتوكن متالمت تتڤكن نية
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ِ ِ
ُوب ِإلَيْه ِ ،وَنَع ُوذ ُ ب ِالل ّه ِ م ِنْ شُر ُورِ أَ نْف ُسِنَا
ِإ َّ ّ
ن الحم َْد َ للّه ،نَحْمَد ُه ُ وَنَسْت َعِي ْن ُه ُ وَنَسْتَغْف ِر ُه ُ وَنَت ُ

شدًا.
تجِد َ لَه ُ وَل ًِّي ّا م ُ ْر ِ
ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِه ِ الل ّه ُ فَه ُو َ المُهْتَدِ وَم َنْ يُضْ لل ِْه ُ فَلَنْ َ
وَسَي ِّئ َ ِ
أَ شْهَد ُ أَ ْن لا َ ِإلَه َ ِإ َّ
سو ْلُه ُ،
ن مُح ََّم ّدًا عَبْد ُه ُ وَر َ ُ
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّ ّ
لا ّ الل ّه وَحْد َه ُ ل َا شَرِي ْ َ
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سل ِّم عَلَى نَب ِيِّنَا مُح ََّم ّدٍ وَعَلَى آلِه ِ وَصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِد َ ْعوَتِه ِ اِلَى يَو ْ ِم الد ِّيْنِ.
ل وَ َ
ا َ َّلل ّه ُ َّ ّم َ
ص ِّ
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صيْك ُ ْم وَن َ ْ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 ﭸﭹ ﭺﭻ
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ﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
برتقواله كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن مڠرجاكن سڬاال ڤرينتهڽ دان
منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ .موده-مودهن دڠن تقوى يڠ تڬوه دان جيتو ممڤو
منجادي ساتو وصيلة اونتوق منچاڤاي كريضاءنڽ.
سيدڠ جماعه يڠ دملياكن،
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سباڬاي اومت ترباءيق ،كيت هندقله سنتياس مڠڬيلڤ عزم بارو اونتوق
باڠون ممڤرباءيقي ديري ڤد ستياڤ كالي ڤروبهن تاهون .كتيباءن تاهون بارو
ممبوك ڤلواڠ كڤد كيت اونتوق لبيه برسديا منيڠكتكن ديري دڠن ڤنوه
كإنصافن ،ڤڠهارڤن دان ڤرسدياءن.
ڤد هاري يڠ ڤنوه بركة اين ،ميمبر جمعة ايڠين مڽرو سيدڠ جماعه سكالين
اونتوق سام٢كيت مڠحياتي خطبة برتاجوق” :تنتوكن متالمت ،تتڤكن نية“.
قوم مسلمين يڠ دكاسيهي،
تاهون  6102تله ڤون مالبوهكن تيرايڽ ،اين برأرتي عمور كيت كين برتمبه
دان كماتين سماكين مڠهمڤيري .سديكيت بنر اورڠ يڠ مميكيركن چڤتڽ
ڤرايدرن وقتو دان ماس .كباڽقن مأنسي تيدق تاهو مڠهرڬاءي هيڠڬ عمورڽ
تربواڠ دڠن سيا.٢
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لبيه مڽديهكن دي تيدق تاهو اونتوق اڤ دي دجاديكن دان اونتوق اڤ دي
هيدوڤ؟ كران ايتوله اد يڠ هيدوڤ هاڽ مميكيركن واڠ ريڠڬيت .سڬاال
ڤكرجاءن هاڽ اونتوق منچاري كسدڤن دان كسنڠن سمات-مات .ڤدحال
اين سموا بوكنله متالمت دان توجوان سبنر سسأورڠ همبا اهلل دموك بومي
اين.
سهاروسڽ سباڬاي خليفه ،كيت برتڠڬوڠجواب ممڤرباءيقي ديري سرتا
منطاعتي اهلل دان ممڤرباڽقكن عمل كباجيقن .اين برتڤتن دڠن فرمان اهلل
سبحانه وتعالى دالم سورة المؤمنون اية : 002-001
ﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
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برمقصود ” :مك اڤاكه كامو مڠيرا بهاوا سسوڠڬوهڽ كامي منچيڤتاكن كامو
اونتوق برماءين-ماءين دان بهاوا كامو تيدق اكن دكمباليكن كڤد كامي؟ مها
سوچي اهلل راج يڠ سبنرڽ ،تياد توهن سالءين دي ،توهن يڠ ممڤوڽاءي عرش
يڠ موليا“.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
كيت سكارڠ برأد دالم تاهون بارو .مك سواجبڽ ڤركارا اين منجادي
ڤرهاتين ڤد ستياڤ اينديۏيدو اڬر جاڠن سسكالي هيدوڤ دلوار درڤد
متالمت دان توجوان كيت دجاديكن .سكيراڽ ڤد تاهون يڠ اللو كيت باڽق
برهادڤن دڠن كڬاڬلن ،مك برأوسهاله سهابيس باءيق دتاهون بارو اين
سوڤاي جاڠن سمڤاي اي برأولڠ الڬي دان مروڬيكن كيت.
حال اين برتڤتن دڠن حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام الترمذي درڤد عبداهلل
بن عمر رضي اهلل عنهما ،نبي ﷺ برسبدا:
ل:
حصَا ٍ
ل ع َنْ أَ ْر ب َ ِع ِ
ل قَدَم َا ا ب ْ ِن آد َم َ يَو ْم َ الق ِياَمَة ِ ،م ِنْ عِنْدِ ر َب ّ ِه ِ ح ََّت ّى يُسْئ َ َ
لا َ ت َز ُْو ُ
ن اكْ تَس َب َه ُ وَفِيْم َا
ع َنْ ع ُمُرِه ِ فِيْم َا أَ ف ْنَاه ُ ،وَع َنْ شَبَابِه ِ فِيْم َا أَ ب ْلاَه ُ ،وَع َنْ م َالِه ِ م ِنْ أَ ي ْ َ

ل فِيْم َا عَل ِم َ؟
أَ نْفَق َه ُ ،وَع َنْ ع ِل ْمِه ِ م َاذ َا عَم ِ َ
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مقصودڽ ” :تيدق اكن برڬرق تلڤق كاكي سسأورڠ انق آدم دهاري قيامة
دسيسي توهنڽ هيڠڬ دتاڽ أمڤت ڤركارا ،تنتڠ عمورڽ كمان دڬوناكن ،تنتڠ
ماس موداڽ كمان دهابيسكن ،تنتڠ هرتاڽ دري مان دڤرأوليهي دان كمان
دڬوناكنڽ ،تنتڠ علموڽ اداكه دڬوناكن اونتوق كباجيقن اتاو هاڽ اونتوق منيڤو
مشاركت اونتوق كڤنتيڠن ڤريبادي“.
اينيله سوءالن يڠ اكن كيت هادڤي دهادڤن اهلل سبحانه وتعالى كلق .اوليه يڠ
3
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دمكين ماريله كيت برسڬرا كڤد كريضاءن دان كأمڤونن ،موڬ٢كيت
ترهيندر درڤد عذاب دان سيقساءن ڤد هاري كمودين.
ساودارا ٢مسلمين يڠ بوديمن،
ترداڤت ببراڤ چابرن يڠ ڤرلو دهادڤي اونتوق منچاڤاي متالمت سباڬاي
اومت إسالم يڠ اوڠڬول دمات دنيا .انتارا چابرن٢يڠ ماسيه ممبلڠڬو اومت
إسالم هاري اين اياله :
ڤرتام  :منسيا سياكن كقواتن عقل
اومت إسالم هاري اين دعبارتكن سڤرتي بوروڠ تيوڠ يڠ هاڽ سوك منيرو،
تيدق ماهو برإجتهاد ،تيدق سوك منچيڤتا سنديري ،تيدق كرياتيف ،سنڠ
مڠحفظ درڤد برفيكير دان لبيه سنڠ مڠوتيڤ فيكيرن اورڠ الءين درڤد
برفيكير سنديري.
رياليتيڽ ،مشاركت إسالم هاري اين لبيه چندروڠ كڤد سيكڤ يڠ سوك
منيرو تنڤا منيالي دان ممبنته اڤا ٢يڠ دساجيكن اوليه ڤيهق بارت .نتيجهڽ،
الهيرله ڬينراسي اومت إسالم يڠ لمه اونتوق منيمبولكن ايديا اتاو ڤندكتن
بارو باڬي مناڠني ڤرسوءالن هيدوڤ ،سباليقڽ لبيه سوك مورايثي عملن
تيڠڬلن ڤنجاجه.
كدوا  :منسيا سياكن كقواتن عمل
امت مڽديهكن هاري اين ،سكاليڤون اومت إسالم سماكين راماي دسلوروه
دنيا ،نامون اومت إسالم لبيه تركنل دڠن اومت يڠ ڤاليڠ سديكيت دالم
بربقتي دري سڬي عمل ڤربواتنڽ .اڤ يڠ منونجول دكالڠن اومت كيت هاري
اين اداله بودايا باڽق برچاكڤ دان بردبت .بهكن اومت إسالم هاري اين لبيه
باڽق بربيچارا بركناءن إسالم بربنديڠ بركرجا اونتوق إسالم.
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بوكنكه اهلل سبحانه وتعالى تله برفرمان ددالم سورة الصف اية  6دان :3
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ﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤ ﮥﮦﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
مقصودڽ ” :واهاي اورڠ٢يڠ برإيمان! مڠاڤ كامو ممڤركاتاكن سسواتو يڠ
تيدق كامو مالكوكنڽ .سدڠكن امت بسر كبنچين اهلل ترهادڤ بركات
سسواتو تنڤا مالكوكنڽ“.
كتيڬ  :سيكڤ سوك برتڠڬوه دان مڠمبيل كسمڤتن
سكالي برتڠڬوه اكن مڽببكن كيت اكن تروس مميليقي صفة برتڠڬوه ،الڬي
الما كيت سوك برتڠڬوه مك الڬي لمبت ڤوال كجاياءن اكن داتڠ مڠهمڤيري
كيت .ايڠتله! سيكڤ برتڠڬوه دعبارتكن سڤرتي ”ڤمبونوه سڽڤ“ يڠ اكن
مماتيكن سڬاال متالمت دان نية يڠ ايڠين دچاڤاي دالم هيدوڤ.
حال اين سباڬايمان يڠ تله دسبوت اوليه ا ب ُن ع َطَاء ِ الل ّه ال َّ ّسكَن ْدَرِي دالم كتاب
الح ِك َم :
جوْدِ الف َر َ ِ
َات َّ
س
اغ ،م ِنْ رُعُو ْن ِ
ل عَلَى و ُ ُ
ك الأَ عْمَا ِ
ِإح َالَت ُ َ
الن ّ ْف ِ

مقصودڽ ” :اورڠ يڠ سوك منوندا عمل كباءيقن كران مننتيكن كسمڤتن اداله
ساله ساتو تندا كبودوهن يڠ ممڤڠاروهي جيوا“.
كأمڤت  :تياداڽ كقواتن جاتي ديري برترسكن اڬام
كباڽقن مشاركت إسالم مودن هاري اين تله دكسن مڠهيدڤ ڤڽاكيت
ڤسيكولوڬي يڠ اڬق كرونيك .ڤڽاكيت ڬليسه دان هيلڠ ڤرتيمبڠن عقل يڠ
كمودينڽ مڽببكن برالكو ڤلباڬاي تيندقن نيڬاتيف سڤرتي بونوه ديري ،كتاڬيهن
داده دان ارق ،مرتد دان ڤنوالرن سيكس بيبس .ساله ساتو ڤونچا اوتام
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ڤڽاكيت ڬليسه اين برالكو اداله عقيبة تيندقن تيدق منوروتي كهندق اڬام
سڤرتي منيڠڬلكن كواجيڤن صالة ليما وقتو.
مك دڠن اين ،ميمبر جمعة ايڠين مڠيڠتكن سموا ،بهاوا ستياڤ ڤروبهن يڠ
ايڠين كيت لقساناكن هندقله برموال دري دالم ديري كيت سنديري دان
باروله كيت ممڤو اونتوق ملقساناكن ڤروبهن دالم مشاركت.
ساودارا ،قوم مسلمين يڠ درحمتي اهلل،
سباڬاي كسيمڤولنڽ ،ببراڤ ڤڠاجرن ڤنتيڠ يڠ داڤت دأمبيل دري خطبة
ميڠڬو اين اداله :
ڤرتام  :سباڬاي خَ ْي َرا أ َّمة كيت هندقله سنتياس مڠڬيلڤ عزم بارو اونتوق
باڠون ممڤرباءيقي سڬاال كسيلڤن دان ككورڠن دالم ديري.
كدوا :جاءوهي سيكڤ سوك برتڠڬوه دان باڽق برچاكڤ سهاج تنتڠ إسالم
سباليقڽ چاريله ڤلواڠ دان رواڠ اونتوق بركرجا دمي إسالم.
كتيڬ :كنل ڤستي سڬاال هالڠن يڠ منجادي ڤڽبب كڤد كڬاڬلن اونتوق
منچاڤاي متالمت دان نية كيت سالما اين.
اخيرڽ ماريله كيت سام٢مرنوڠكن فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة
فصلت اية : 62
ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ
مقصودڽ ” :سسياڤا يڠ مڠرجاكن عملن صالح مك فاءيده اكن ترڤولڠ كڤد
ديريڽ سنديري ،دان سسياڤا يڠ بربوات كجاهتن مك بهاي اكن منيمڤا ديريڽ
سنديري دان توهنمو تيدق سسكالي برالكو ظاليم ترهادڤ همباڽ“.
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َات وَالذِّكْر ِ
ن الآي ِ
ن العَظِي ْم وَنَفَعَنِي و َِإ َّي ّاك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ الل ّه ُ ل ِي وَل َك ُ ْم ب ِالقُر ْا ِ
31

سمِي ْ ُع العَلِي ْم وَأَ سْ تَغْف ِر ُ الل ّه َ العَظِي ْم ل ِى
ل م ِن ِ ّي وَمِنْك ُ ْم تِلاَوَتَه ُ ِإ َّن ّه ُ ه ُو َ ال َّ ّ
كي ْم وَتَق ََّب ّ َ
الح َ ِ

وَل َك ُم وَلِس َا ئِر ِ المُسْل ِمِيْنَ وَالمُسْل ِمَات والمُؤم ِنِيْنَ والمُؤم ِنَات ف َأَ سْ تَغْف ِر ُوه ُ ِإ َّن ّه ُ ه ُو َ الغَفُو ْر ُ

َّ
حي ْم.
الر ّ ِ
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