منوال خطبة مولتيميديا

منفعتكن چوتي سكوله
( ٨ديسيمبر ٧١٠٢م ٠١ /ربيع األول  ٠٣٤١ﻫ)
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منفعتكن چوتي سكوله

حدِ الْق ََّهارِ ،مُق َدِرِ الأَ قْد َارِ ،وَم ُص َر ِ ُ
اَلْحم َْد ُ ِلله ِ ال ْوَا ِ
ِف ا ْلأم ُورِ عَلَى م َا يَش َاء ُ
ل عَلَى َّ
يخ ْتَارُ ،وَمُكَوِرِ َّ
النهَارِ وَجَعَلَه ُ عِب ْرَة ً ل ِ ُأول ِي الْأَ بْصَارِ.
وَ َ
اللي ْ ِ
لا ِإلََٰه َ ِإ َّ
وَأَ شْهَد ُ أَ ن َّ
لا الله ُ الْعَزِيز ُ الْغ ََّفارُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن سَيِد َن َا مُح ََّمد ًا ع َبْد ُه ُ
وَرَسُولُه ُ ال ْم ُصْ طَفَى ال ْم ُخْ تَارُ،
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صَلَّى الله ُ وَس ََّلم َ و َب َارَك َ عَلَيْه ِ ،وَعَلَى آلِه ِ الْأَ طْ ه َارِ ،وَصَ ح ْبِه ِ الْأَ ب ْر َارِ،

ل و َ َّ
َب َّ
و َ َّ
النهَارُ.
اللي ْ ُ
التاب ِع ِينَ وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ سَا ٍ
ن م َا تَع َاق َ
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ِ
اي بتَِقْو َى الله ِ وَطَاع َتِه ِ،
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهِ ،ا َّتق ُوا اللهَُ ،أ ْوصِيْك ُ ْم و َِإ َّي َ

فَق َ ْد فَاز َ ال ْم َُّتق ُونَ.
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سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماريله برسام كيت تروس إستقامه ممڤرتڬوﻫكن إيمان دان تقوى كڤد اهلل
سبحانه وتعالى
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منفعتكن چوتي سكوله

دڠن مالكوكن سڬاال ڤرينتهڽ دان برتيكد منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ .سموڬ
كيت برأوليه كبهاڬياءن ددنيا ماﻫوڤون أخيرة.
برتڤتن دڠن موسيم چوتي ڤرسكولهن اين ،ماريله برسام كيت مڠحياتي
خطبة برتاجوق” :منفعتكن چوتي سكوله“.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي اهلل،
چوتي تنتوڽ دننتيكن اوليه انق٧كيت يڠ برسكوله .اي داڤت ممبريكن
كريحتن دان كسرونوقن كڤد مريك ستله برڤنت سڤنجڠ تاﻫون منجالني
سيسي ڤمبالجرن.
ڤلباڬاي ڤرانچڠن تله دأتور باڬي ممنفعتكن چوتي ڤرسكولهن يڠ اد اين.
ڤرسوءالنڽ ،اداكه چوتي ايت دإيسي دڠن ڤركارا يڠ برفائده دان منداتڠكن
كباءيقن اتاو ﻫاڽ مروڬيكن انق٧كيت.
جوسترو ،دالم كسمڤتن ﻫاري يڠ ڤنوه كبركتن اين ،ماريله برسام كيت مرنوڠ
ببراڤ ڤركارا يڠ ساڠت ڤنتيڠ اين ،انتاراڽ اياله :
ڤرتام  :مڠمبيل برت عمل عبادة انق.٧
سڤنجڠ تيمڤوه ڤرسكولهن ،ايبو باڤ ڤد كبياساءنڽ اكن ملتقكن سڤنوه
كڤرچاياءن دان تڠڬوڠجواب
منديديق دأتس باﻫو ڤارا ڬورو دسكوله .نامون بڬيتو ،تتكاال چوتي منجلما،
سموا ڤرانن ايت ڤرلو دأمبيل اليه
اوليه ڤارا ايبو باڤ سڤنوﻫڽ دڠن راس تڠڬوڠجواب .ايڠتله بهاوا انق٧اياله
أمانه اهلل سبحانه وتعالى كڤد كيت.
اين امت برتڤتن دڠن ڤنكنن اهلل سبحانه وتعالى ماللوءي سورة األنفال اية
 ٧٢دان : ٧٨
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ﭹﭺﭻ
برمقصود ” :واﻫاي اورڠ٧يڠ برإيمان! جاڠنله كامو مڠخيانتي ﴿أمانه﴾ اهلل
دان رسولڽ ،دان ﴿جاڠنله﴾ كامو مڠخيانتي أمانه٧كامو ،سدڠ كامو
مڠتاﻫوءي ﴿سالهڽ﴾ .دان كتاﻫوءيله بهاوا ﻫرتا بندا كامو دان انق٧كامو ايت
ﻫاڽاله منجادي اوجين ،دان سسوڠڬوﻫڽ دسيسي اهلل جواله ڤهاال يڠ بسر“.
صالة ﻫندقله دڤليهارا سباءيقڽ .جك ڤد ﻫاري ڤرسكولهن كيت تيدق
بركسمڤتن اونتوق برجماعه برسام انق دان كلوارڬ،
جاديكنله چوتي اين سباڬاي وقتو ترباءيق اونتوق كيت صالة برجماعه برسام
مريك دمسجد ماﻫوڤون سوراو.
ديديق مريك دڠن تڬس اڬر دالم كأداءن سيبوق باڬايمان سكاليڤون ،صالة
واجب دڤليهارا .اجر مريك جوڬ تنتڠ ادب دان تاتاسوسيال دمسجد.
اين سچارا تيدق لڠسوڠ ممبنتوق أخالق دان شخصية يڠ موليا دالم ديري
انق كيت.
بڬيتو جوڬ دڠن عبادة يڠ الءين سڤرتي ڤواسا .التيه دان اجقله انق٧كيت
منونايكن ڤواسا سنة سڤرتي ڤواسا سنة ﻫاري اثنين دان خميس.
باڠونله سحور برسام-سام دان إفطار جوڬ سچارا برجماعه .سسوڠڬوﻫڽ
ماكن سچارا برجماعه ايت ممڤوڽاءي باڽق حكمهڽ.
سڤرتيمان حديث نبي ﷺ يڠ دروايتكن اوليه إمام ابن ماجه درڤد وَ ْحشي
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بن َح ْرب رضي اهلل عنه ،بهاواسڽ ڤارا صحابة نبي ﷺ بركات:
ل :فَلَع َ َّل ك ُ ْم ت َْأك ُلُونَ م ُتَف َرِق ِينَ؟
ل وَل َا نَشْب َ ُع .قَا َ
الله ِِ ،إ َّنا ن َْأك ُ ُ
ي َا رَسُو َ
ل َّ
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ك
الله ِ عَلَيْه ِ ،يُبَار َ ْ
ل :فَاجْ تَمِع ُوا عَلَى َ
قَالُوا :نَع َ ْم .قَا َ
طع َامِك ُ ْم ،وَا ْذك ُر ُوا اسْم َ َّ
ل َك ُ ْم ف ِيه ِ.

برمقصود ” :واﻫاي رسول اهلل ،سسوڠڬوﻫڽ كامي ماكن تاڤي تيدق كڽڠ.
بڬيندا برسبدا :موڠكين كاليان ماكن دڠن تيدق بركومڤول؟ مريك بركات:
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يا .بڬيندا برسبدا الڬي :بركومڤول له كاليان كتيك ماكن دان سبوتله نام اهلل
سبحانه وتعالى ڤداڽ ،مك ماكنن كاليان اكن دبركتي“.
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كدوا  :مڠيسي ماس انق٧دڠن اكتيۏيتي برفاءيده.
ڤركمبڠن ڤست تيكنولوڬي ﻫاري اين منجاديكن دنيا سأوله-أوله تيدق اد
الڬي سمڤادنڽ.
جك تيدق دكاول ،انق٧ڤستي لبيه چندروڠ اونتوق مڠهابيسكن ماس دڠن
ماليري اينترنيت.
لبيه مالڠ الڬي جك مريك ترجبق دڠن اكتيۏيتي٧تيدق برمورل سڤرتي
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ماليري المن٧ويب لوچه.
كأداءن اين بوليه مڠوندڠ بهاي دان مضارة يڠ تيدق دجڠك .مريك اكن
منجادي كتاڬيه دڠن ڬاجيت دان أخيرڽ منجادي سأورڠ يڠ ڤاسيف دان
انتي سوسيال.
اوليه ايت ،سڤنجڠ چوتي ڤرسكولهن اين ،ڤنوﻫي ماس ترلواڠ انق٧دڠن
ممباوا مريك منزيارﻫي ساودارا-مارا.
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جك اد مجليس كندوري-كندارا ،باوا مريك برسام بوكن ﻫاڽ اونتوق
حاضير سباڬاي تتامو ،تتاڤي توروت ممبنتو برڬوتوڠ-رويوڠ دالم مجليس
ترسبوت.
سچارا تيدق لڠسوڠ ،انق٧اكن لبيه مڠنلي ساودارا مارا سرتا جيرن تتڠڬ
مريك.
بڬيتو جوڬ سكيراڽ مسجد ،سوراو ،ماﻫوڤون ڤرساتوان ڤندودوق
مڠنجوركن سبارڠ اكتيۏيتي سڤرتي ڬوتوڠ-رويوڠ،
حسين القرءان اتاو سباڬايڽ ،مك ليبتكن
چرامه ،كورسوس عبادة ،كلينيك تَ ْ
انق٧كيت برسام دالم اكتيۏيتي٧ترسبوت.
دسمڤيڠ داڤت برمشاركت ،اكتيۏيتي ترسبوت جوڬ ممڤو ممبري فائده يڠ
باڽق كڤد انق.٧
كتيڬ  :جاديله مشاركت يڠ ڤريهاتين ترﻫادڤ ڤارا رماج سكليليڠ كيت.
سالءين ايبو باڤ ،كيت سباڬاي مشاركت جوڬ اد ڤرانن يڠ ڤرلو دتونايكن.
كيت ﻫندقله امبيل تاﻫو دان ڤيكا دڠن كأداءن ڤرسكيترن .سكيراڽ ترليهت
ترداڤت انق٧مودا دالم كأداءن يڠ منچوريڬاكن اتاو ملڠڬر باتسن شرع،
ريڠنكنله ليده اونتوق منڬور مريك.
اڠڬڤله مريك سڤرتي انق كيت سنديري .نامون بڬيتو ،تڬورن ترسبوت
ﻫندقله سچارا حكمه دان ڤنوه كاسيه سايڠ.
جاڠن كيت مڠهرديق دان منچاچي مريك .تڬورن يڠ لمبوت تتاڤي تڬس
اداله لبيه باءيق درڤد تڬورن يڠ كاسر
كران تڬورن يڠ لمبوت ايت عبارة تيتيسن اءير يڠ جاتوه دأتس تانه يڠ
تندوس ،اي اكن تروس مرسڤ جاءوه كدالم تانه دان مڽوبوركنڽ .تڬورن يڠ
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كاسر ﻫاڽ اكن منجادي سڤرتي منچوره اءير كداءون كالدي.
اهلل سبحانه وتعالى برفرمان ددالم سورة إبراﻫيم اية : ٧٣
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ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿﰀﰁ
برمقصود ” :تيدقكه اڠكاو مليهت ﴿واﻫاي محمد﴾ باڬايمان اهلل مڠموكاكن
ساتو ڤربنديڠن ،ياءيت :كلمة يڠ باءيق اداله سباڬاي سباتڠ ڤوﻫون يڠ باءيق،
يڠ ڤڠكلڽ ﴿اكر تونجڠڽ﴾ تتڤ تڬوه ،دان چابڠ ڤوچوقڽ منجولڠ كالڠيت“.
سيدڠ جماعه يڠ بربهاڬيا،
مڠأخيري خطبة ڤد ﻫاري اين ،ماريله كيت مرنوڠ كمبالي بركناءن ڤرانچڠن
كيت سڤنجڠ چوتي اين،
اداكه چوتي كيت كالي اين ممڤرأوليه كبركتن درڤد اهلل سبحانه وتعالى اتاو
چوتي اين براللو دڠن سيا٧سهاج.
ايوه برسام كيت حياتي كسيمڤولن يڠ داڤت دأونتاي درڤد خطبة ڤد ﻫاري
يڠ موليا اين:
ڤرتام  :رانچڠله ڤڠيسين سڤنجڠ تيمڤوه چوتي اين دڠن ڤرانچڠن يڠ ترباءيق.
كدوا :سباڬاي ايبو باڤ ،كيت ﻫندقله مربوت ڤلواڠ چوتي اين اونتوق
منيڠكتكن عملن برجماعه برسام كلوارڬ دسمڤيڠ مڠيرتكن ﻫوبوڠن كاسيه
سايڠ.
كتيڬ :مشاركت جوڬ ﻫندقله مماءينكن ڤرانن دالم ممبنتو ممستيكن
انق٧اين مڠيسي ماس دان رواڠ چوتي ڤرسكولهن اين دڠن سباءيق-باءيقڽ.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة العصر اية :٤-٠
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ﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡ
برمقصود ” :دمي ماس! سسوڠڬوﻫڽ مأنسي ايت دالم كروڬين .كچوالي
اورڠ٧يڠ برإيمان دان برعمل صالح ،دان مريك ڤوال برڤسن-ڤسن دڠن كبنرن
سرتا برڤسن-ڤسن دڠن صبر“.
َات وَالذِكْر ِ
ن الْآي ِ
ِيم وَنَفَعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ الله ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ن الْعَظ ِ
ل م َِّنا وَمِنْك ُ ْم تِلاَوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِي هَذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ
السمِي ُع الْعَل ِيم ُ .أَ قُو ُ
كي ِْم وَتَق ََّب َ
الْح َ ِ
ات الأَ حْ يَاء ِ
ات وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
الله َ الْعَظ ِيم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم وَلِس َا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِينَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ
ات ف َاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ الْغَفُو ْر ُ َّ
الرحِيم ُ.
مِنْه ُ ْم وَالْأَ مْو َ ِ
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