ميليق سياڤاكه هرتا اين؟

منوال خطبة مولتيميديا

ميليق سياڤاكه هرتا اين؟

1

( ٩١مي 7102م  ٢٢ /شعبان 0418ه)
ُوب ِإلَيْه ِ ،وَنَع ُوذ ُ ب ِاللّٰه ِ م ِنْ
ِإ َّن الحم َْد َ لِلّٰهِ ،نَحْمَد ُه ُ وَنَسْت َع ِي ْنُه ُ وَنَسْتَغْف ِر ُه ُ وَنَت ُ

2

ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِ اللّٰه ُ فَه ُو َ المُهْتَدِ وَم َنْ يُضْ لِلْ
ش ُر ُورِ أَ نْفُسِنَا وَم ِنْ سَي ِ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 ِ
فَلَنْ َ

4

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

يَو ْ ِم الد ِيْنِ.

5

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.

ل اللّٰه ُ تَع َالَى :ﭷﭸﭹﭺﭻ
قَا َ

6

7

ﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺ
ﭻ
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماريله كيت برأوسها منيڠكتكن كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى،ملقساناكن
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سڬاال سوروهن اهلل دڠن برسوڠڬوه-سوڠڬوه ،دان منيڠڬلكن سڬاال
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت برأوليه كتنڠن ،كرحمتن دان كسجهتراءن بوكن
سهاج ددنيا ،بهكن دأخيرة كلق.
ميمبر ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة برتاجوق “ :ميليق سياڤاكه
هرتا اين؟“
حاضيرين مؤمنين يڠ دكاسيهي،
هرتا مروڤاكن ساتو نعمت دان أمانه كورنياءن اهلل سبحانه وتعالى  .ستياڤ
دري كيت اكن دڤرتڠڬوڠجوابكن اوليه اهلل سبحانه وتعالى تنتڠ ڤڠوروسن
هرتا .دري مان كيت ڤرأوليهيڽ دان كماناكه هرتا ترسبوت دبلنجاكن .اڤابيال
سسأورڠ منيڠڬل دنيا ،مك هرتا يڠ دميليقي كسمواڽ اكن برڤينده ميليق دان
منجادي هرتا ڤوساك.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة النساء ،اية :٧
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
مقصودڽ“ :باڬي اورڠ٢لالكي اد بهاڬين ڤوساك دري ڤنيڠڬلن ايبو باڤ دان
قرابة ،دان اورڠ ٢ڤرمڤوان ڤوال اد بهاڬين ڤوساك دري ڤنيڠڬلن ايبو باڤ دان
قرابة ،سام اد سديكيت اتاو باڽق دري هرتا يڠ دتيڠڬلكن ايت ،ياءيت
بهاڬين يڠ تله دواجبكن ﴿دان دتنتوكن اوليه اهلل﴾“.
اهلل سبحانه وتعالى تله منتڤكن كواجيڤن مڠوروسكن هرتا ڤوساك دڠن ڤنوه
كعاديلن .نامون ،سريڠكالي برالكو ڤربوتن هرتا دكالڠن اهلي واريث يڠ
اخيرڽ ممباوا كڤد ڤرموسوهن دان ڤربالهن .ڤرسوءالنڽ ،اڤاكه اين كسودهن
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يڠ كيت ايمڤيكن دري ڤنيڠڬلن هرتا ڤوساك؟ نعوذ باهلل من ذلك...
قوم مسلمين يڠ بربهاڬيا،
مڠيكوت الڤورن جابتن كتوا ڤڠاره تانه دان ڬالين ،ماللوءي بهاڬين ڤمبهاڬين
ڤوساك ،سباڽق  RM60بيليون جومله هرتا تيدق دتونتوت واريث سي ماتي
سجق نڬارا منچاڤاي كمرديكاءن هيڠڬ كهاري اين .جومله ترسبوت تروس
منيڠكت هيڠڬ كهاري اين .انتارا فكتور ڤڽبب هرتا ٢اين تيدق
دأوروسكن اياله:
ڤرتام :سيكڤ امبيل موده دان سوك برتڠڬوه
سبهاڬين واريث تيدق مڠمبيل اينده اوروسن هرتا ڤوساك .تيدق ڤريهاتين،
ممندڠ ريڠن دان ممبياركن سهاج هرتا تربيار .دتمبهكن الڬي ،ڤندڠن
سيروڠ سڬلينتير مشاركت بهاوا تيدق ڤرلو ترڬوڤوه-ڬاڤه دالم اوروسن هرتا
ڤوساك كران مڠحرمتي ڤميليق هرتا يڠ بارو منيڠڬل دنيا.
كدوا :ڤرتيكاين سسام واريث
مسئله ڤربوتن هرتا توروت برالكو دكالڠن واريث .اد دكالڠن مريك تيدق
برڤواس هاتي دڠن جومله هرتا يڠ دڤرأوليهي لنتس مڽالهكن كعاديلن سيستم
ڤمبهاڬين ڤوساك إسالم ،ياءيت فرائض .سالءين ايت ،برالكو تونتوتن هرتا
دكالڠن اهلي كلوارڬ تردكت ،سڤرتي اديق-براديق سي ماتي ،انق اڠكت
دان سباڬايڽ يڠ منچالروكن الڬي كأداءن.
كتيڬ :ككليروان دكالڠن واريث
اد دكالڠن واريث يڠ كليرو ،دماناكه ڤمبهاڬين هرتا ڤوساك بوليه دسلسايكن.
اداكه دأمانه راي اتاو اونيت ڤمبهاڬين ڤوساك كچيل ،محكمه شريعة اتاو
محكمه تيڠڬي؟ ككليروان اين كران كسمواڽ ممڤوڽاءي هوبوڠ كاءيت دڠن
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اوروسن ڤمبهاڬين هرتا ڤوساك دان سريڠكالي مشاركت عوام كورڠ فهم اكن
بيدڠ كواس ستياڤ اينستيتوسي ترسبوت.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
ڤرانچڠن يڠ باءيق امت ڤرلو دالم مليچينكن ڤڠوروسن هرتا .سام اد سبلوم
تيباڽ ساعت كماتين اتاو سلڤسڽ .مك ،ببراڤ ڤندوان دڬاريسكن باڬي
مڠكڠ مسئله ڤربوتن هرتا ڤوساك .انتاراڽ:
ڤرتام :ممهمي كعاديلن سيستم فرائض
سوده تيبا ماساڽ ،ستياڤ اينديۏيدو مسلم ممهمي كعاديلن سيستم ڤوساك
إسالم .جاڠن تراللو موده مڽالهكن سيستم فرائض ،يڠ ددعوا سأوله-أوله
تيدق ريليۏن( )relevenدان تيدق عاديل.
سبحانه وتعالى دالم سورة النساء ،اية :11
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ
مقصودڽ“ :اهلل تله ڤرينتهكن كامو مڠناءي ﴿ڤمبهاڬين هرتا ڤوساك اونتوق﴾
انق٢كامو ،ياءيت بهاڬين سأورڠ انق لالكي مڽاما بهاڬين دوا اورڠ انق
ڤرمڤوان .تتاڤي جك انق٢ڤرمڤوان ايت لبيه دري دوا ،مك بهاڬين مريك اياله
دوا ڤرتيڬ دري هرتا يڠ دتيڠڬلكن اوليه سي ماتي…“
حديث رسول اهلل ﷺ يڠ دروايتكن اوليه إمام مسلم رحمه اهلل ،درڤد ابن

21

عباس رضي اهلل عنه ،بڬيندا ﷺ برسبدا:

اب اللّٰه ِ ت َع َال َى.
ض ع َل َى ك ِت َ ِ
ل الف َر َائ ِ ِ
ا ِق ْسَم ُو ْا الم َا َ
ل ب َي ْنَ أَ ه ْ ِ

مقصودڽ“ :بهاڬيكنله هرتا ڤوساك دأنتارا اهلي واريث برداسركن كتتڤن
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القرءان“.
كدوا :ملقساناكن وصية
ڤميليق هرتا ڤرلو ملقساناكن وصية سبلوم مريك منيڠڬل دنيا.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة البقرة اية :181
ﯝﯞ ﯟﯠ ﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
مقصودڽ“ :كامو دواجبكن ،اڤابيال سسأورڠ دري كامو همڤير ماتي ،جك
اي اد منيڠڬلكن هرتا﴿ ،هندقله اي﴾ ممبوات وصية اونتوق ايبو باڤ دان قوم
كرابت دڠن چارا يڠ باءيق ﴿منوروت ڤراتورن اڬام﴾ ،سباڬاي سواتو
كواجيڤن اتس اورڠ٢يڠ برتقوى“.
ڤلقساناءن وصية داڤت ممبريكن حق كڤد مريك يڠ بوكن اهلي واريث
اونتوق منريما ڤواريثن هرتا ،سكاليڬوس ممڤو منجامين ڤڠوروسن هرتا سي
ماتي دڠن لبيه باءيق.
كتيڬ :ملقساناكن هيبه
هيبه اداله ڤمبرين هرتا سماس هيدوڤ .ڤميليق هرتا بوليه مننتوكن سنديري
كڤد سياڤا هرتاڽ اكن دواريثكن دان سجومله مان هندق دأڬيهكن دڠن
شرط٢ترتنتو .ڤمبرين هيبه اين امت دڬالقكن كران اي ممڤو مڠلقكن
ڤرتيكاين دالم ڤمبهاڬين هرتا كلق.
حديث رسول اهلل ﷺ يڠ دروايتكن اوليه إمام البخاري رحمه اهلل ،درڤد
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أبو هريرة رضي اهلل عنه  ،بڬيندا ﷺ برسبدا:
تَهَاد ُْوا تَح َ ُّابو ْا
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مقصودڽ“ :ساليڠ ممبريله دكالڠن كامو ،نسچاي كامو اكن ساليڠ كاسيه
مڠاسيهي“
سيدڠ جماعه يڠ دكاسيهي،
ڤڠوروسن دان ڤمبهاڬين هرتا ڤوساك ڤرلو دسڬراكن .ڤڠأباين دان كليواتن
ڤڽلساين هرتا ڤوساك اكن مڠوندڠ باڽق كبوروقن سڤرتي منددهكن واريث
كڤد ريسيكو مڠڬوناكن هرتا سچارا تيدق صح دان ساله سرتا مڠيلقكن
ديري درڤد ترماكن حق اورڠ الءين.
ڤركارا اين دتڬه اوليه اهلل ماللوءي سورة البقرة اية :188
ﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤ
ﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
مقصودڽ“ :دان جاڠنله سبهاڬين كامو مماكن هرتا سبهاڬين يڠ الءين دأنتارا
كامو دڠن جالن يڠ باطل ،دان ﴿جاڠنله﴾ كامو ممباوا ﴿اوروسن﴾ هرتا ايت
كڤد حاكيم ،سوڤاي كامو داڤت مماكن سبهاڬين درڤد هرتا بندا اورڠ الءين
ايت دڠن ﴿جالن بربوات﴾ دوسا ،ڤدحال كامو مڠتاهوءي“ .
ڤارا حاضيرين يڠ دمولياكن،
كسيمڤولن يڠ داڤت دأمبيل درڤد خطبة ڤد هاري اين ،انتاراڽ اياله :
ڤرتام :هرتا ڤوساك اداله أمانه درڤد اهلل سبحانه وتعالى ،مك اوروسكنله اي
سچارا عاديل دان برحكمه مڠيكوت ڤندوان شريعة.
كدوا :ڤليهاراله هوبوڠن صلة الرحيم سسام اهلي واريث سرتا هيندركنله
سبارڠ ڤرسليسيهن يڠ ممباوا كروڬين.
كتيڬ :برسڬراله دالم ممبوات تونتوتن هرتا ڤوساك دان برالڤڠ داداله دالم
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مڠوروسكنڽ.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة آل عمران اية :181
ﭷﭸﭹﭺﭻ
32

ﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ
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ﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
مقصودڽ“ :دمي سسوڠڬوهڽ ،كامو اكن دأوجي ڤد هرتا بندا دان ديري
كامو .دان دمي سسوڠڬوهڽ ،كامو اكن مندڠر دري اورڠ٢يڠ تله دبريكن
كتاب دهولو درڤد كامو دان اورڠ ٢مشريك باڽق ﴿تودوهن٢دان چاچين﴾ يڠ
مڽاكيتكن هاتي .دان جك كامو برصبر دان برتقوى ،مك سسوڠڬوهڽ يڠ
دمكين ايت اداله دري ڤركارا٢يڠ دكهندقي دأمبيل برت ﴿مالكوكنڽ﴾“.
ن
ِيم ،وَنَف َعَن ِ ْي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ اللّٰه ُ ل ِي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ن ال ْعَظ ِ
ل م ِنِي وَم ِنْك ُ ْم تِلاَوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
السمِي ْ ُع الْعَل ِيم ُ،
الآيات َوالذِكْر ِ الْحَكِيم ْ ،وَتَق ََّب َ
ِ
ل قَو ْل ِي هَذ َا وأَ سْ تَغْف ِر ُ الله َل ِي ول َك ُ ْم و ِلجم َ ِ ِ
ات
يع ال ْمُسْل ِمِينَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ
أَ قُو ْ ُ
َ
َ
َ
ن و َيَا نَجَاة َ َّ
التائبِِيْنَ.
ات فَاسْ تَغْف ِر ُوه ُ فَيَا فَوْز َ ال ْمُسْتَغْفِرِي َ
وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ

7

