برأخالق درومه اهلل

منوال خطبة مولتيميديا

برأخالق درومه اهلل
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( أڤريل 710م  01 /رجب 0418ﻫ)
ُوب ِإلَيْه ِ ،وَنَع ُوذ ُ ب ِاللّٰه ِ م ِنْ
ِإ َّن الحم َْد َ لِلّٰهِ ،نَحْمَد ُه ُ وَنَسْت َع ِي ْنُه ُ وَنَسْتَغْف ِر ُه ُ وَنَت ُ
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ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِ اللّٰه ُ فَه ُو َ المُهْتَدِ وَم َنْ يُضْ لِلْ فَلَنْ
ش ُر ُورِ أَ نْفُسِنَا وَسَي ِئ َ ِ

3

أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّلا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ ل َا شَر ِي ْ َ
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن مُح ََّمدًا عَبْد ُه ُ
سو ْلُه ُ،
وَر َ ُ

شدًا.
تجِد َ لَه ُ وَل ًِّيا م ُ ْر ِ
َ

4
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َل وَسَل ِ ْم عَلَى نَب ِي ِنَا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آلِه ِ وَصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِدَعْوَتِه ِ ِإلَى
ا َ َّلله َُّم ص ِ

يَو ْ ِم الد ِيْنِ.

ي بتَِقْو َى اللّٰه ِ وَطَاع َتِه ِ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللّٰه ِ ،ا َِّتقُو ْا اللّٰهَ ،ا ُ ْوصِيْك ُ ْم وَن َ ْفس ِ ْ

لَع َ َّل ك ُ ْم تُفْلِحُونَ.

ﭷﭸﭹﭺﭻ
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سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
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برأخالق درومه اهلل

مسجد مروڤاكن تمڤت اونتوق ممبينا كقواتن إيمان دان تقوى .اي جوڬ
مروڤاكن رومه اهلل سبحانه وتعالى يڠ دمولياكن اوليهڽ سرتا ﻫمبا-ﻫمباڽ يڠ
برإيمان .اوليه ايت ،سنتياساله حاضير كمسجد باڬي منظاﻫيركن كتقواءن
كيت كڤد اهلل سبحانه وتعالى .موده-مودﻫن دڠن تقوى ايت ،كيت اكن
منداڤت كباءيقن حقيقي ددنيا دان دأخيرة.
ميمبر ڤد ﻫاري اين اكن ممبيچاراكن تاجوق” :برأخالق درومه اهلل“.
ساودارا-ساوداراكو يڠ درحمتي اهلل،
تيدق اد سواتو تمڤت ڤون يڠ لبيه باءيق ملبيهي مسجد .دسيني برساتوڽ قوم
مسلمين اونتوق صالة دان برعبادة كڤد اهلل سبحانه وتعالى .اي جوڬ
منجادي تمڤت اونتوق مڠيرتكن ايكتن ڤرساوداراءن سسام مسلم .حقيقتڽ،
مسجد برڤرانن سباڬاي شعار يڠ مڠڠكت إسالم دمات دنيا سرتا منجاديكن
قوم مسلمين قوات دان ﻫيبت.
سياڤا ساج يڠ مڠأڬوڠكن شعار اهلل سبحانه وتعالى ،اي مننداكن كتقواءن،
سباڬايمان فرمان اهلل سبحانه وتعالى منروسي سورة الحج ،اية : 23

ﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯ ﭰ ﭱ
برمقصود ” :دان سسياڤا مڠأڬوڠكن شعار ٢اهلل ،مك سسوڠڬوﻫڽ ايت
تربيت درڤد كتقواءن ﻫاتي“.
نامون ،سڬلينتير اومت إسالم تيدق ڤيكا دڠن كمولياءن رومه اهلل سبحانه
وتعالى اين .ترداڤت اينسيدن ٢يڠ ممالوكن دسكيتر مسجد سڤرتي
ڤرڬادوﻫن دان ڤرتڠكرن .سالءين ايت ،ڤلڠڬرن ادب يڠ تيدق سڤاتوتڽ جوڬ
برالكو .ميثلڽ مالكوكن ڤركارا٢يڠ سيا٢سڤرتي برماءين ڬاجيت كتيك
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خاطب ممباچ خطبة ،برسيمبڠ-سيمبڠ كوسوڠ تنڤا فائده ،ممبوات كوتور دالم
كاوسن مسجد ،سرتا مروسقكن ﻫرتا بندا دان فاسيليتي مسجد.
ترداڤت جوڬ ڤريالكو يڠ مڽومبڠ كڤد دوسا سڤرتي منچوري حق مسجد
اتاو حق اورڠ الءين ،منددﻫكن عورة ماله اد يڠ سڠڬوڤ ممبواڠ بايي دالم
كاوسن مسجد .اين بوكن ڤركارا اسيڠ الڬي دالم مشاركت كيت ،نامون
اداكه ڤاتوت كيت ﻫاڽ ممجمكن مات؟ تڤوق دادا ،تاڽاله إيمان كيت.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دمولياكن،
اهلل سبحانه وتعالى منجلسكن ماللوءي فرمانڽ ددالم سورة النور ،اية :23
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برمقصود ” :نور ﻫدايه ڤتونجوق اهلل ايت برسينر دڠن ڽاتاڽ ترأوتام سكالي
درومه-رومه عبادة يڠ دڤرينتهكن اوليه اهلل سوڤاي دمولياكن كأداءنڽ دان
دسبوت سرتا دڤرإيڠت نام اهلل ڤداڽ ،دسيتو جوڬ دكرجاكن عبادة برتسبيح
كڤد اهلل ڤد وقتو ڤاڬي دان ڤتڠ“.
جوسترو ،اينستيتوسي اين ڤرلو دجاڬ نام سرتا كسوچينڽ سالرس دڠن
كدودوقنڽ دسيسي إسالم .مك ،ميمبر ايڠين مڽارنكن كڤد جماعه سكالين
اڬر مڠيكوتي ادب٢دمسجد سباڬايمان ڤتونجوق اهلل سبحانه وتعالى دان نبي
محمد ﷺ :
ڤرتام  :إخالصكنله نية مڠونجوڠي مسجد سوڤاي اهلل سبحانه وتعالى منريما
عبادة يڠ دالكوكن .حاضيرله كمسجد اونتوق منونايكن توڬس سأورڠ ﻫمبا
ياءيت برعبادة كڤد اهلل سبحانه وتعالى تنڤا مڠهارڤكن ڤوجين مأنسي اتاو
3
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ايڠين دليهت اوليه مشاركت.
كدوا  :برڤاكاين اينده كتيك ﻫندق منوجو كمسجد
سباڬايمان ڤرينته اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة األعراف ،اية :23
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ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘ
برمقصود ” :واﻫاي انق آدم ،ڤاكايله ڤاكاينمو يڠ اينده دستياڤ كالي
مماسوقي مسجد“.
دجلسكن دالم كتاب تفسير كارڠن امام ابن كثير رحمه اهلل تنتڠ ايات اين،
ياءيت دسنتكن اونتوق ممڤرسياڤكن ديري سباءيق-باءيقڽ اڤابيال ﻫندق
كمسجد ،سڤرتي مماكاي واڠين.
كتيڬ  :ﻫيندريله درڤد باءو يڠ بوليه مڠڬڠڬو جماعه مسجد يڠ الءين
سڤرتي باءو مولوت دسببكن ماكنن دان روكوق ،باءو ستوكيڠ دان باءو بادن
يڠ كورڠ مڽنڠكن .اوليه ايت ،رسول اهلل ﷺ مڠنجوركن اونتوق ممبرسيهكن
ترلبيه دﻫولو مولوت دان توبوه بادن سبلوم مڠرجاكن صالة.
كأمڤت  :باچاله دعاء ماسوق دان كلوار مسجد
سيد
سباڬايمان يڠ دچاتتكن اوليه إمام مسلم ،درڤد أبو ُحميد اتاو أبو ُأ َ
رضي اهلل عنه ،رسول اهلل ﷺ برسبدا :
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جد َ فَل ْيَق ُلْ ؛ َّ
ك ،و َِإذ َا
اب رَحْمَت ِ َ
س ِ
ل أَ حَد ُك ُ ْم ال ْم َ ْ
ِإذ َا دَخ َ َ
الله َُّم اف ْت َحْ ل ِي أَ ب ْو َ َ

َج فَل ْيَق ُلْ ؛ َّ
ك.
ك م ِنْ ف َضْ ل ِ َ
الله َُّم ِإنِي أَ سْ أَ ل ُ َ
خَر َ
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برمقصود ” :جك ساله سأورڠ دأنتارا كاليان ماسوق مسجد ،مك ﻫندقڽ
دي ممباچ ؛ يا اهلل ،بوكاله ڤينتو٢رحمتمو .دان اڤابيال كلوار ،ﻫندقله دي
مڠوچڤكن ؛ يا اهلل ،اكو ممينتا كورنيامو﴾“.
4
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كليما  :برجالنله منوجو كصف صالة دڠن تنڠ دان سوڤن .رسول اهلل
مالرڠ اومتڽ برجالن منوجو كصف صالة سچارا ترڬسا-ڬسا واالوڤون صالة
سوده دديريكن .إمام البخاري رحمه اهلل مالڤوركن بهاوا أبو قتادة رضي اهلل
عنه منچريتاكن” ،ساعت كامي سدڠ صالة برسام نبي ﷺ  ،تيبا٢بلياو
مندڠر سوارا ككالوتن ببراڤ اورڠ.
سسوده منونايكن صالة بڬيندا ﷺ مڠيڠتكن،
ﷺ
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م َا ش َْأنُك ُ ْم ! قَالُوا ; اسْ تَعْجَل ْنَا ِإلَى َّ
ل; فَلَا ت َ ْفع َلُوا ِإذ َا أَ تَي ْتُم ْ
الصلَاة ِ  ,قَا َ
الصلَاة َ ,ف َع َلَيْك ُ ْم ب َّ
َّ
ِالسكِينَة ِ فَمَا أَ دْرَكْ تُم ْ فَص َُّلوا ,وَم َا فَاتَك ُ ْم ف َأَ ت ُِّموا.

24

25

برمقصود ” :اڤ يڠ ترجادي ڤد كاليان؟ مريك منجواب؛ كامي ترڬسا-ڬسا
منوجو صالة .رسول اهلل ﷺ منڬور مريك؛ جاڠنله كاليان الكوكن حال
ايت .اڤابيال كاليان داتڠ اونتوق صالة ،مك ﻫندقله برجالن دڠن تنڠ ،دان
ركعة يڠ كاليان سمڤت ،صالتله برسام دان ركعة يڠ ترليوات ،سمڤورناكنله
كمودين“.
كأنم  :لقساناكن صالة تحية المسجد سبلوم دودوق.
إمام البخاري رحمه اهلل مروايتكن بهاوا أبو قتادة رضي اهلل عنه مڽمڤايكن
سبدا رسول اهلل ﷺ :
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يج ْل َِس
ل أَ ْن َ
جد َ فَل ْيَرْكَعْ رَكْ ع َتَيْنِ قَب ْ َ
س ِ
ل أَ حَد ُك ُ ْم ال ْم َ ْ
ِإذ َا دَخ َ َ

برمقصود ” :جك ساله سأورڠ دري كاليان ماسوق كمسجد ،مك ﻫندقله
دي صالة دوا ركعة سبلوم دي دودوق“.
كتوجوه :ڤرﻫاتيكنله دسكليليڠ كتيك كيت برجالن ددالم رومه اهلل ،بيمبڠ
كيت ملينتاسي دﻫادڤن اورڠ يڠ سدڠ صالة.
5
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إمام البخاري رحمه اهلل مروايتكن درڤد أبو جُ َهيم رضي اهلل عنه ،
بهاوا رسول اهلل ﷺ برسبدا:
28

ل َو ْ يَعْلَم ُ ال ْم َ ُّار بَيْنَ يَد َْي ال ْمُصَل ِي م َاذ َا عَلَيْه ِ لَك َانَ أَ ْن يَق َِف أَ ْر بَع ِينَ خَيْر ًا لَه ُ
م ِنْ أَ ْن يَم ُ َّر بَيْنَ يَد َيْه ِ.
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برمقصود ” :سأندايڽ اورڠ يڠ اللو دﻫادڤن اورڠ يڠ صالة مڠتاﻫوءي ﴿دوسا﴾
يڠ دتڠڬوڠڽ ،نسچاي دي مميليه اونتوق برﻫنتي سالما ﴿ 04تاﻫون﴾ ،ايت
لبيه باءيق باڬيڽ درڤد اللو ددڤن اورڠ يڠ سدڠ صالة“.
قوم مسلمين يڠ درحمتي اهلل سكالين،
مڠأخيري خطبة ڤد ﻫاري يڠ بربهاڬيا اين ،كسيمڤولن يڠ بوليه دأمبيل اياله:
ڤرتام :ڤليهاراله ادب سوڤن درومه اهلل سباڬايمان يڠ تله دأجركن اوليه رسول
اهلل ﷺ.
كدوا  :جاءوﻫي ڤرالكوان٢يڠ منچمركن كسوچين رومه اهلل سڤرتي
ڤرڬادوﻫن ،بواڠ بايي ،مروسقكن فاسيليتي ،منددﻫكن عورة ،مڠوتوركن
كاوسن دان سباڬايڽ.
كتيڬ  :جك كيت سباڬاي توان رومه ،سمستيڽ كيت ماﻫوكن تتامو برأدب
درومه كيت .بڬيتو جوڬ اڤابيال كيت مڠونجوڠي رومه اهلل سبحانه وتعالى،
برأدبله سباڬاي سأورڠ تتامو.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة التوبة اية :31
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ﮘ
برمقصود” :تيدقله اليق اورڠ ٢كافير مشريك ايت ممعموركن ﴿مڠهيدوڤكن﴾
مسجد٢اهلل ،سدڠ مريك منجادي سقسي ﴿مڠاكوءي﴾ اكن ككوفورن ديري
مريك سنديري .مريك ايت اياله اورڠ٢يڠ روسق بيناسا عمل-عملڽ دان
مريك ڤوال ككل ددالم نراك“.
ات
ن الآي َ ِ
ن ال ْعَظِي ْم ِ،وَنَف َعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا ف ِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ اللّٰه ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ

ل م ِنِي وَم ِنْك ُ ْم تِل َاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل
السمِي ُع الْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،و َتَق ََّب َ
وَالذِكْر ِ الْح َ ِ
33

ات،
قَو ْل ِ ْي ه ََٰذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ اللّٰه َ ال ْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ،وَلِسَا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ

ات ،الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم و َالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ
وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
الْغَفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
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