منوال خطبة مولتيميديا

ليمڤهن رحمة توهن
سمڤنا كداتڠن بولن رمضان
( ٦٢مي  ٦٢ /٧١٠٢شعبان ٠٣٤١ه)
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ميليق سياڤاكه هرتا اين؟

ن ل َِّلتِي هِي َ أَ ق ْو َمُ،
الْحم َْد ُ ل َِّله ِ الَّذ ِي ع ََّلم َ وَأَ ن ْعَم َ ،وَهَد َانَا ب ِالْقُر ْآ ِ

ﭧﭨ ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡ
ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
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ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨ
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أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّلا الله ُ وَحْد َه ُ ل َا شَر ِي ْ َ
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن مُح ََّمدًا عَبْد ُه ُ

سو ْلُه ُ،
وَر َ ُ
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َل وَسَل ِ ْم عَلَى نَب ِي ِنَا مُح ََّمدٍ وَع َلَى آلِه ِ وَصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِدَعْوَتِه ِ ِإلَى
ا َ َّلله َُّم ص ِ

يَو ْ ِم الد ِيْنِ.
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ي بتَِقْو َى الله ِ وَطَاع َتِه ِ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ الله ِ ،ا َِّتقُو ْا اللهَ ،ا ُ ْوصِيْك ُ ْم وَن َ ْفس ِ ْ
لَع َ َّل ك ُ ْم تُفْلِحُونَ.
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ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي سكالين،
ڤد هاري يڠ موليا اين ،ماريله سام٧كيت مڠمبيل ڤلواڠ اونتوق ممڤرتيڠكتكن
تقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى .ايوه كيت برعزم اونتوق ملقساناكن سڬاال
ڤرينته دان سوروهنڽ دان دالم ماس يڠ سام منيڠڬلكن سموا تڬهن دان
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت سموا دبڠكيتكن دالم كالڠن اورڠ ٧يڠ برتقوى ڤد
هاري قيامة كلق.
ستله ستاهون كيت مننتي كداتڠنڽ ،كيني اي كمبالي حاضير كڤد اومت
إسالم خصوصڽ دڠن دإيريڠي كلواسن رحمة درڤد اهلل سبحانه وتعالى.
سالمت مڽمبوت بولن رمضان المبارك كڤد ڤارا جماعه سكالين .سهوبوڠن
ايت ،خطبة هاري اين اكن ممبيچاراكن تاجوق“ :ليمڤهن رحمة توهن“.
مسلمين يڠ دكاسيهي سكالين،
رحمة اهلل سبحانه وتعالى مميليقي معنا يڠ لواس منچاكوڤي ستياڤ ڤمبرين
اهلل سبحانه وتعالى كڤد سلوروه مخلوقڽ دعالم اين .اي حقيقتڽ تيدق
ترباتس كڤد وقتو٧ترتنتو سهاج بهكن برتروسن ستياڤ ماس .رحمة اداله
حق مطلق اهلل سبحانه وتعالى .تياد سأورڠ ڤون يڠ داڤت ممبري اتاو
مناهنڽ سالءين اهلل سبحانه وتعالى.
اين برداسركن فرمان اهلل سبحانه وتعالى منروسي سورة فاطر ،اية :2
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ
ﯭﯮﯯﯰ
برمقصود“ :اڤ سهاج يڠ اهلل انوڬرهكن كڤد مأنسي بروڤا رحمة ،مك تياد
سأورڠ ڤون يڠ داڤت مناهنڽ .دان اڤ سهاج يڠ دتاهن اوليه اهلل مك تياد
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سأورڠ ڤون يڠ سڠڬوڤ ملڤسكنڽ سسوده ايت .دان دياله يڠ مها ڤركاس
الڬي مها بيجقسان.
اهلل سبحانه وتعالى تله مميليه بولن رمضان اونتوق مڠورنياكن ليمڤهن رحمتڽ
يڠ ساڠت باڽق بربنديڠ بولن يڠ الءين .سهيڠڬ اڤابيال منجلڠ كحاضيرن
رمضان ،مشاركت إسالم سلوروه دنيا مڠهارڤ دان بردعاء كڤد اهلل
سبحانه وتعالى اڬر دبريكن كسمڤتن هيدوڤ ددالمڽ .ڤراساءن ترننتي-ننتي
برسولم ريندو مڠوليت سڬنڤ جيوا اومت .ماساكن تيدق ،اينيله موسيم يڠ
دننتي-ننتيكن.
كداتڠن رمضان تله ممبري دان ممبوك رواڠ يڠ لواس كڤد اومت إسالم
اونتوق هيدوڤ دالم عبادة كڤد اهلل سبحانه وتعالى .اهلل سبحانه وتعالى
ساڠت مراعيكن همبا-همباڽ ڤد بولن اين دڠن ممبريكن كلبيهن٧يڠ بربيذا
بربنديڠ  11بولن يڠ الءين.
بريتا ڬمبيرا تنتڠ ليمڤهن رحمة اهلل سبحانه وتعالى اين تله دسمڤايكن اوليه
نبي ﷺ كڤد سلوروه اومتڽ .مسكيڤون مأنسي تيدق داڤت مليهت
مڠتاهوءي

تنتڠڽ سوده چوكوڤ
ڤركارا٧ترسبوت ،نامون مندڠر دان
مڠڬامبركن بهاوا اهلل سبحانه وتعالى بنر٧مراعيكن همبا-همباڽ ڤد بولن اين.
مسلمين يڠ دمولياكن،
رياليتي هاري اين ،راماي مأنسي سيبوق مڠمبيل ڤلواڠ ڤد بولن رمضان
اونتوق منمبه هرتا دنيا .اد يڠ سڠڬوڤ بربوت تمڤت برنياڬ سچارا ساله،
رسواه دان منيڤو .سأوله-اوله مريك لوڤا بهاوا هرتا دان بكلن حقيقي اداله
هرتا اخيرة .سستڠهڽ سيبوق برنياڬ سهيڠڬ سڠڬوڤ منيڠڬلكن صالة دان
كواجيڤن يڠ الءين .بنر ،اڬام تيدق مالرڠ اونتوق منچاري ككاياءن دنيا،
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نامون دالم ماس يڠ سام إسالم منديديق كيت سوڤاي مڠأوتاماكن كجاياءن
دأخيرة.
سالءين ايت ،راماي اومت إسالم منجادي راجين برعمل دان ممڤرباڽقكن
عبادة دڠن كداتڠن بولن رمضان ،ترأوتاماڽ ڤد اول رمضان .نامون مالڠڽ اي
هاڽاله سچارا برموسيم .سڬلينتير مريك تيدق داڤت إستقامة برعمل ،بهكن
سبهاڬين بسرڽ تيواس دالم مالكوكن عمل عبادة دڠن برأخيرڽ رمضان.
دالم حال اين ،بڬيندا ﷺ تله مڠنجوركن كڤد اومتڽ سوڤاي برسدرهان

دالم برعمل دان مڠڬالقكن اڬر عملن ترسبوت دالكوكن سچارا برتروسن.
إمام البخاري مروايتكن حديث درڤد عائشة رضي اهلل عنها كاتاڽ ،بهاوا
نبي ﷺ تله برسبدا:
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الله َ ل َا يَم َُّل ح ََّتى تَم َُّلوا ،وَأَ ح َُّب
خُذ ُوا م ِنْ ال ْعَم َ ِ
ل م َا تُط ِيق ُونَ ،ف َِإ َّن َّ
الصلَاة ِ ِإلَى َّ
َّ
ت ،وَك َانَ
الله ُ عَلَيْه ِ وَس ََّلم َ م َا د ُووِم َ عَلَيْه ِ و َِإ ْن ق ََّل ْ
النب ِ ِي صَلَّى َّ

ِإذ َا صَلَّى صَلَاة ً د َاوَم َ عَلَيْهَا.

برمقصود“ :هندقله كامو مالكوكن سواتو عملن يڠ كامو ممڤو ﴿الكوكنڽ﴾،
كران سسوڠڬوهڽ اهلل تيدق اكن جمو ﴿دالم ممبريكن ڤهاال﴾ سهيڠڬ كامو يڠ
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ترلبيه دهولو جمو .دان صالة يڠ ڤاليڠ دسوكاءي اوليه نبي ﷺ اداله يڠ
إستقامة عملنڽ سكالي ڤون سديكيت ﴿بيلڠنڽ﴾ دان بڬيندا اڤابيال برصالة
دڠن سواتو صالة ﴿سنة﴾ ،بڬيندا برتروسن مڠعملكنڽ“.
حاضيرين يڠ دكاسيهي سكالين،
سباڬاي مسلم يڠ مراساكن ديريڽ برتواه دان برشكور ترهادڤ ليمڤهن رحمة
4
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اهلل سبحانه وتعالى ،كيت هندقله مڠيسي بولن رمضان دڠن ڤلباڬاي عملن
يڠ برمنفعة .الڠكه روڬيڽ جك ماس٧يڠ ڤنوه كبركتن اين دهابيسكن هاڽ
اونتوق تيدور ،برماءين ،بربوال كوسوڠ دان منونتون تيليۏيشين.
إمام الطبراني رحمه اهلل تله مروايتكن حديث درڤد جابر رضي اهلل عنه،
نبي ﷺ منچريتاكن بهاوا جبريل عليه السالم بركات:
22

ل َّ
النار،
خ َ
ي َا مُح ََّمد ُ م َنْ أَ دْرَك َ شَهْر َ رَمَضَانَ ،فَمَاتَ  ،فَل َ ْم يُغْفَر ْ لَه ُ ،ف َُّأ ْد ِ

الله ،ق ُلْ آم ِينَ ،فَق ُل ْتُ  :آم ِينَ.
ف َأَ ب ْعَد َه ُ َّ
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برمقصود“ :واهاي محمد ،سسياڤا يڠ بركسمڤتن دڠن بولن رمضان ،اللو
منيڠڬل دنيا ،سدڠ دي تيدق دأمڤونكن ،مك دي دماسوقكن كدالم نراك،
سرتا دجاءوهكن اهلل ﴿درڤد رحمتڽ﴾ .كاتاكنله أمين ،اكو ڤون بركات:
أمين“.
جوسترو ،خاطب مڠمبيل ڤلواڠ اين اونتوق ممبريكن سارنن كڤد ڤارا
حاضيرين سكلين اونتوق سام٧كيت مالكوكن ڤرسدياءن باڬي مراءيه رحمة
اهلل سبحانه وتعالى ڤد بولن رمضان اين .ربوتله ڤلواڠ اين برموال درڤد اول
رمضان الڬي ،جاڠن كيت برليڠه دان برتڠڬوه سهيڠڬ كيت تروس الالي.
ڤرسياڤن هندقله دبوات منچاكوڤي اسڤيك علمو ،فيزيكل دان جيوا .علمو يڠ
لواس اكن منجامين كواليتي عبادة سسأورڠ ،ماناكاال فيزيكل دان جيوا يڠ
صيحت اكن منيڠكتكن كوانتيتي عبادة سسأورڠ.
ربوتله ڤلواڠ مالكوكن صالة سنة تراويح برموال دري مالم ڤرتام رمضان الڬي.
ايڠتله تراويح هاڽ اد دبولن رمضان .سالءين ايت ،الكوكن عبادة ٧الءين
انتاراڽ :ممباچ القرءان ،برذيكير دان مموجي اهلل سبحانه وتعالى،
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ممڤرباڽقكن صدقه كڤد يڠ ممرلوكن ،مالكوكن قيام الليل ،بردعاء ،برمناجة
دان سباڬايڽ .جك كيت تيدق ممڤو مڠيسي هاري٧رمضان دڠن عبادة،
ستيدق-تيدقڽ كيت هندقله مناهن ديري درڤد مالكوكن معصية دان ڤركارا
يڠ سيا.٧
حاضيرين مؤمنين سكالين،
سماس كيت بربوك ڤواسا ،ميمبر مڠيڠتكن ڤارا جماعه سكالين ،ڤيليهله
جواده سچارا سدرهان دان تيدق ممباذير .ڤاليڠ اوتام ،كتيك ممبلي دبزار
رمضان ،ڤيليهله جواده يڠ حالل الڬي باءيق ،برسيه دان سالمت .بليله
ماكنن دري ڤنياڬ يڠ مڠعملكن كبرسيهن سڤرتي ڤاكاين يڠ برسيه ،منجاڬ
كوكو دان رمبوت.
ايڠتله ،كتيك برڤواسا تنتوڽ توبوه بادن كيت اكن كلتيهن .ڤيليهله ماكنن يڠ
داڤت ممبينا كصيحتن ديري سوڤاي داڤت مالكوكن عبادة دڠن خشوع دان
سمڤورنا .باڬي مريك يڠ بربوك ڤواسا دهوتيل هندقله مميليه هوتيل يڠ
مميليقي سيجيل حالل يڠ دإعتراف اوليه ڤيهق بركواس.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
باڬي مڠاخيري خطبة ڤد هاري اين ،خاطب ايڠين مڠموكاكن ببراڤ
كسيمڤولن سباڬاي رنوڠن دان بكلن كيت برسام:
ڤرتام :اهلل سبحانه وتعالى تله ممولياكن بولن رمضان دڠن مليمڤهكن رحمتڽ
برليڤت كالي ڬندا درڤد بولن٧يڠ الءين.
كدوا :اومت إسالم ڤرلو مربوت ڤلواڠ يڠ دبريكن اهلل سبحانه وتعالى اونتوق
ممڤرباڽقكن عمل صالح دان منيڠڬلكن سڬاال كموڠكرن.
كتيڬ :برعزمله اونتوق تروس برإستقامة دالم مالكوكن عبادة كڤد اهلل سبحانه
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وتعالى سكالي ڤون بوكن ڤد بولن رمضان.

فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة البقرة ،اية  181هيڠڬ :181
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ﮖﮗ
مقصودڽ“ :واهاي اورڠ٧يڠ برإيمان ،دواجبكن اتس كامو برڤواسا
سباڬايمان دواجبكن اتس اورڠ٧سبلوم كامو اڬر كامو برتقوى﴿ ،ياءيت﴾ ڤد
ببراڤ هاري يڠ ترتنتو .مك سسياڤا دأنتارا كامو ساكيت اتاو دالم ڤرجالنن
﴿اللو دي بربوك﴾ ،مك ﴿واجبله باڬيڽ برڤواسا﴾ سباڽق هاري يڠ دتيڠڬلكن
ايت ڤد هاري٧يڠ الءين .دان واجب باڬي اورڠ٧يڠ تيدق ممڤو منجالنكنڽ
﴿جك مريك تيدق برڤواسا﴾ ممباير فديه﴿ ،ياءيت﴾ :ممبري ماكن اورڠ
ميسكين .سسياڤا يڠ دڠن كريالءن هاتي مڠرجاكن كباجيقن ،مك ايتوله يڠ
لبيه باءيق باڬيڽ .دان برڤواسا لبيه باءيق باڬيمو جك كامو مڠتاهوءي“.
ات
ن الْآي َ ِ
ن ال ْعَزِ ْيمِ ،وَنَف َعَن ِ ْي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ الله ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ

32

ل مِن ِي وَمِنْك ُ ْم تِلَاوَتَه ُِ ،إ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل
السمِي ْ ُع ال ْعَلِي ِْم .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،وَتَق ََّب َ
وَالذِك ْر ِ الْح َ ِ
ات،
ل هَذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ الله َ ال ْعَظِي ِْم ل ِي وَل َكُمْ ،وَلِسَا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ
قَو ْ ِ
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حم َ َّ
الرا ِحم ِيْنَ .فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ فَيَا فَوْز َ
ك ي َا أَ ْر َ
ات ،ب ِرَحْم َت ِ َ
وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
ن و َي َا نَجَاة َ َّ
التائبِِيْنَ.
ال ْمُسْتَغْفِرِي ْ َ
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