عزم دان هارڤن

منوال خطبة مولتيميديا

عزم دان هارڤن
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( ٥جانواري ٨١٠٢م ٠١ /ربيع األخير ٠٣٤١ه)
ِنَّشُر ُو َّرَِّ
ْبَّ ِإلَيْه َِّ َّ،و ََنَع ُو َُّ َُّب ِالل َّه َِّم َّْ
إنََّّا ْلحم َ ْ َّد ََّلِلهَِّ،نَحْمَد َُّه َُّوَنَسْت َع ِين َُّه َُّوَنَسْتَغْف ِر َُّه َُّوَنَتُو َُّ

2

تج ِ َّد ََّ
َّْفَلَنَّ َ
ضِل ِ َّْ
َنَّيَه ْ َّدَِّالل َّه َُّفَه َُّو ََّال ْمُهْت ََّدَِّوَم َنَّي ُ َّْ
ِنَّسَي ِئَاتََِّّأَ عْمَالِنَاَّ،م َّْ
أَ َنْفُسِنَاَّوَم َّْ

3

ك َّلَه َُّ ،وَأَ شْهَد َُّأَ ن َّمُحَمدا َّعَبْد ُهَُّ
أَ شْهَد َُّأَ ْن َّلا َ َِّإله ََِّإلا َّالله َُّوَحْد َه َُّلا ََّشَر ِي ْ َ
سو ْلُه ُ،
وَر َ ُ

ل ََّه َُّوَلِياََّّ ُّم ْرشِداَّ.

4

َلَّوَسَلِمَّْعَلَىَّنَب ِي ِنَاَّمُحَمدٍَّوَعَلَىَّآلِهَِّوَصَ ح ْبِهَِّوَم َنْ َّد َعَاَّبِدَعْوَتِه ِ َِّإلَىَّيَو ْ ِمَّ
اَلل َه ُمَّص ِ

5

أَ ماَّبَعْد َُّ،فَيَاَّعِبَاد ََّاللهَّ،اِتق ُواَّاللهََّ،و َ ُّأ ْوصِيْكُمَّْوََن َ ْفس ِيَّبتَِقْو َىَّاللهَِّوَطَاع َتِهَِّ

الد ِيْنَِّ .

حوْنََّ .
لَعَل كُمَّْتُفْل ِ ُ
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عزم دان هارڤن

سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماريله سام٨كيت منيڠكتكن كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن ڤنوه
كطاعتن ،كيقينن دان كإخالصن دڠن ملقساناكن سڬاال سوروهنڽ
سرتا منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ .موده-مودهن كيت منجادي إنسان يڠ برتقوى
ستروسڽ برجاي سرتا سالمت ددنيا دان دأخيرة.
ممبوك ليمبارن تاهون بارو  ،٨١٠٢ميمبر هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة
برتاجوق” :عزم دان هارڤن“.
تاهون سيليه برڬنتي ،عمور سماكين برتمبه دان كأوڤاياءن فيزيكل كين لمه.
نامون ،براللوڽ ماس دان برتمبهڽ اوسيا بوكنله السن اونتوق سسأورڠ ايت
برڤوتوس اسا دان برسره تنڤا ڤرلو بروبه.
سأورڠ مسلم سهاروسڽ ككل مناروه هارڤن اونتوق منداڤتكن كباءيقن بوات
ديري ،كلوارڬ دان مشاركت .بهكن ،كيت دأنجوركن اونتوق تروس مالكوكن
كباءيقن تنڤا مڠيرا باتس ماس.
حديث رواية أحمد درڤد أنس بن مالك رضي اهلل عنه بهاوا رسول اهلل ﷺ
برسبدا :
حّت َّ
ن َّاسْ تَطَاعَ َّأَ ْن َّل َاَّيَق ُوم ََّ ََّ
ِإ ْن َّقَام َتَِّ َّالساع َة َُّو َبيَِدَِّأَ حَدِكُمَّْفَسِيلَةََّّ ،ف َِإ َِّ
َل.
يَغْرِسَه َاَّفَل ْي َ ْفع َّْ

13

14

برمقصود” :سكيراڽ هاري قيامة هندق ترجادي ،سدڠكن دتاڠن ساله
سأورڠ دأنتارا كامو اد بيجي كورما ،مك اڤابيال دي ممڤو منانمڽ سبلوم
ترجاديڽ قيامة مك هندقله دي منانمڽ“.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي،
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عزم دان هارڤن

ستياڤ اول تاهون ڤستي كيت دإيڠتكن دڠن عزم بارو .ستياڤ دري كيت
سام اد يڠ كچيل اتاو بسر ،توا اتاو مودا ،ميسكين اتاو كاي ،ڤستي مميليقي
عزم بارو اتاو ايمڤين يڠ ايڠين دچاڤاي.
عزم اياله كماهوان ،كإيڠينن اتاو چيتا٨يڠ ساڠت قوات اونتوق منداڤتكن
سسواتو .اي منجادي ڤندوروڠ كڤد ستياڤ إنسان ترهادڤ اڤ يڠ دچيتا-
چيتاكن.
جوسترو ،منفعتكنله عمور ،كهيدوڤن ،كصيحتن ،كسنڠن دان ماس الڤڠ يڠ
دبريكن اهلل سبحانه وتعالى اونتوق مرياليساسيكن عزم دمي منچاڤاي كباءيقن
هيدوڤ ددنيا سرتا أخيرة.
حديث رواية أحمد درڤد عبد الرحمن بن أبي بَكرَة درڤد باڤاڽ:

17

ل َّع ُم ُر ُهَُّ
لَّ :م َنْ َّطَا َ
س َّخَي ْرَّ؟ َّقَا ََّ
ل َّالل َّه َِّ ،أَ ُّي َّالنا ِ
لَّ :ي َا َّرَسُو َ
َِّإن َّرَج ُلا َّقَا ََّ

18

برمقصود” :سأورڠ لالكي برتاڽ :واهاي رسول اهلل ،سياڤاكه مأنسي يڠ باءيق؟
بڬيندا برسبدا :مريك يڠ ڤنجڠ عمورڽ دان باءيق عملنڽ .لالكي ايت كمودين
برتاڽ :مك سياڤاكه مأنسي يڠ بوروق؟ بڬيندا برسبدا :مريك يڠ ڤنجڠ عمورڽ
دان بوروق عملنڽ“.

لَّ:م َنْ َّطَالََّع ُم ُر ُهَُّوَسَاءََّع َمَل َُّه َُّ .
لَّ:ف َأَ ُّيَّالناسَِّش َرَّ؟َّقَا ََّ
حسُنََّع َمَل َُّه َُّ.قَا ََّ
وَ َ

19

21

الطَيِبِي رحمه اهلل ددالم كتاب ت َُّْحف َة َُّالأحْ و َُي كتيك مڠهورايكن حديث
دأتس مڠاتاكن” :سسوڠڬوهڽ وقتو باڬايكن مودال كڤد ڤنياڬ مك سڤاتوتڽ
دي ممڤرڬوناكنڽ اونتوق مڠحاصيلكن كأونتوڠن.
سماكين بسر مودالڽ مك بسر كأونتوڠنڽ .سسياڤا يڠ ممنفعتكن عمورڽ دڠن
مالكوكن عملن كباءيقن مك دي سأورڠ يڠ برجاي.
3

منوال خطبة مولتيميديا

21

22

23

24

25

26

27

عزم دان هارڤن

اكن تتاڤي سسياڤا يڠ هيلڠ مودالڽ دڠن منسيا-سياكن عمورڽ مك دي سأورڠ
يڠ تيدق برجاي دان بركروڬين بسر“.
الحبيبَّعبداللهَّبنَّالع َلَّو ِيَّالحدادَّمڽاتاكن ددالم كتاب نصيحت اڬام دان
وصية إيمان بهاوا مأنسي دالم مڠوروسكن عزم اتاو چيتا-چيتاڽ تربهاڬي كڤد
تيڬ ڬولوڠن:
ڬولوڠن ڤرتام :اورڠ تردهولو دكالڠن ڤارا نبي دان ص ِّديقين يڠ تياد چيتا٨
كدونياءن .مريك سنتياس مراساكن ساعت كماتين دان برسياڤ سديا اونتوق
كهيدوڤن أخيرة دڠن كڤاتوهن ترهادڤ ڤرينته اهلل سبحانه وتعالى.
ڬولوڠن كدوا :اورڠ دڤريڠكت ڤرتڠهن ياءيت مريك يڠ باءيق دان طاعة .مريك
مميليقي چيتا ٨نامون تيدق مالاليكن مريك درڤد اهلل سبحانه وتعالى سرتا
برسديا اونتوق كهيدوڤن دأخيرة.
نامون ،ڬولوڠن اين تيدقله سباڬايمان ڬولوڠن ڤرتام يڠ فوكوس كڤد كهيدوڤن
دأخيرة.
ڬولوڠن كتيڬ :اورڠ يڠ ترڤدايا دان دوڠو كران اڠن٨يڠ تراللو ڤنجڠ سهيڠڬ
ملوڤاكن أخيرةَّ .
مريك تيدق مڠيڠتي كماتين ،چينتاكن حال كدونياءن ،مڠومڤول هرتا دان
برتروسن ترڤدايا ددالم كهيدوڤن.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة طه اية
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برمقصود” :دان جاڠنله اڠكاو توجوكن ڤندڠن كدوا ماتامو دڠن كأيڠينن كڤد
اڤ يڠ تله كامي بريكن كڤد ببراڤ ڬولوڠن دري مريك يڠ كافير ايت منعمتيڽ،
29

يڠ مروڤاكن كإيندهن كهيدوڤن دنيا اين ،اونتوق كامي مڠوجي مريك ڤداڽ،
سدڠ ليمڤه كورنيا توهنمو دأخيرة لبيه باءيق دان لبيه ككل“.
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اڤ يڠ دڽاتاكن دأتس بوكنله برمقصود ساله دالم مڠڬارڤ عزم دان برأوسها
منچاڤاي چيتا .٨اين كران ستياڤ مأنسي مميليقي تڠڬوڠجواب دان حق يڠ
ڤرلو دڤنوهي سام اد اونتوق ديريڽ ،استريڽ دان كلوارڬاڽ.
نامون ،دالم منچاري كڤنتيڠن ،كڤرلوان دان بكلن دنيا جاڠنله دلوڤاكن عملن،
بكلن دان كڤرلوان اونتوق كبهاڬياءن دأخيرة كلق.
سسوڠڬوهڽ اڤ يڠ اد دسيسي اهلل سبحانه وتعالى اداله لبيه باءيق دان لبيه
ككل باڬي اورڠ٨يڠ برإيمان دان يڠ برسره كڤد توهنڽ.
مسلمين يڠ درحمتي اهلل،
مأنسي دبريكن كممڤوان دان ڤيليهن اونتوق منچورقكن كهيدوڤنڽ سام اد ددنيا
ماهو ڤون دأخيرة سسواي دڠن اڤ يڠ دإيمڤيكن.
جوسترو ،برإيكوت دڽاتاكن ببراڤ ڤركارا يڠ ڤرلو دحياتي دالم مڠڬارڤ عزم،
مڠوله ايمڤين دان مڠڬاڤاي هارڤن:
ڤرتام :ممبوات ڤنيالين ديري ،منليتي دان ممبتولكن كسالهن يڠ تله دالكوكن.
سسوڠڬوهڽ ستياڤ مأنسي تيدق سمڤورنا ،تيدق الري درڤد مالكوكن
كسيلڤن
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دان سباءيق-باءيق اورڠ برساله اياله مريك يڠ برتوبة ممڤرباءيقي ديريڽ.
سسوڠڬوهڽ كلمهن اتاو كسيلڤن ماس اللو اداله فكتور ڤرڠسڠ اونتوق منچاڤاي
كچمرلڠن دالم ستياڤ بيدڠ كرجاي دان كهيدوڤن.
كدوا :ممبينا عزم دان نية سمات-مات كران اهلل سبحانه وتعالى .نية اداله ڤننتو
نيالين ڤربواتن مأنسي .نية مننتوكن تيندقن سسأورڠ اڬر سالري دڠن كهندق
إسالم يڠ باكل مڠوندڠ كريضاءن اهلل سبحانه وتعالى.
كتيڬ :عزم دان تيكد مالكوكن ڤروبهن سرتا ڤنيڠكتن دالم ستياڤ اوروسن
سام اد دالم حال ڤكرجاءن ،كواڠن دان كصيحتن .سسوڠڬوهڽ مؤمين يڠ
ممڤوڽاءي داي اوڤاي يڠ ڤوسيتيف ساڠت دسوكاءي اهلل سبحانه وتعالى.
حديث رواية مسلم درڤد أبو هريرة رضي اهلل عنه بهاوا رسول اهلل ﷺ
برسبدا:
لَّخَي ْرََّّ.
ِيفَّ،وَفِيَّ َّ
نَّالضع َِّ
كُ ٍ
ال ْمُؤْمِنَُّالْقَو ُِّيَّخَي ْرَّوَأَ ح َُّب َِّإلَىَّاللهَِّم ِنْ َّال ْمُؤْم ِ ِ

ج َّز ْ.
ِصَّعَلَىَّم َاَّيَنْف َعُكََّوَاسْ ت َع ِنْ َّب ِاللهَِّوَل َاَّتَعْ َ
ا ْ
حر ْ

41
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َّ

برمقصود” :مؤمين يڠ كوات لبيه باءيق دان لبيه دچينتاءي اهلل سبحانه وتعالى
درڤد مؤمين يڠ لمه ،نامون ڤد كدواڽ اد كباءيقن .برسوڠڬوه-سوڠڬوهله كامو
اونتوق منداڤتكن اڤ يڠ برمنفعة كڤدامو دان مينتاله ڤرتولوڠن كڤد اهلل سبحانه
وتعالى سرتا جاڠنله سكالي-كالي اڠكاو مراسا لمه“.
كأمڤت :ممليهارا هوبوڠن دڠن اهلل سبحانه وتعالى دان هوبوڠن سسام مأنسي.
سسوڠڬوهڽ سڬاال اوروسن ددنيا تيدق الري درڤد توجوان مأنسي
دچيڤتاكن ياءيت منچاڤاي كريضاءن اهلل سبحانه وتعالى.
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جوسترو ،سأورڠ مؤمين ڤرلو منومڤوكن ڬرق كرجاڽ هاڽ كڤد اهلل سبحانه
وتعالى دان سنتياساله مموهون ڤتونجوق سرتا بنتوان دريڽ.
بڬيتو جوڬ كهيدوڤن دنيا بركاءيت هوبوڠن سسام مأنسي .جوسترو ،ڤاسڠكن
عزم دان نية اونتوق كباءيقن برسام
جك ايڠين منجادي سأورڠ يڠ باءيق دان برجاي دالم ستياڤ اوسها ،نيتكن
كباءيقنڽ اونتوق كبهاڬياءن استري ،انق٨دان كلوارڬ.
سيدڠ جماعه يڠ دكاسيهي اهلل،
مڠأخيري خطبة ڤد هاري اين ،ماريله كيت اماتي ببراڤ كسيمڤولن سباڬاي
رنوڠن كيت برسام.
ڤرتام :عزم دان چيتا٨اداله متالمت اتاو هاال توجو يڠ ماهو دچاڤاي باڬي
ستياڤ إنسان دان اي سهاروسڽ سالري دڠن كهندق إسالم.
كدوا :ڤنيڠكتن يڠ درانچڠ اوليه سأورڠ مؤمين مستيله مڠيكوت لونس دان
ڤرينسيڤ إسالم اڬر ماس دڤنڽ لبيه ترجامين ،بهاڬيا دان چريا ددنيا اتاو
دأخيرة.
كتيڬ :برأونتوڠله باڬي اينديۏيدو يڠ هاري-هاريڽ براللو كأره كباءيقن دان
دكتڽ دي كڤد توهن .سباليقڽ ،روڬيله اينديۏيدو يڠ هاري-هاريڽ براللو دڠن
كجاهتن دان هاڽ مڠوندڠ كموركاءن توهن.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة القصص اية :١١
ﭷﭸﭹﭺﭻ
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ﰅﰆ
برمقصود” :دان تونتوتله دڠن هرتا ككاياءن يڠ تله دكورنياكن اهلل كڤدامو اكن
ڤهاال دان كبهاڬياءن هاري أخيرة دان جاڠنله اڠكاو ملوڤاكن بهاڬينمو ﴿كڤرلوان
دان بكلنمو﴾ دري دنيا دان بربوات باءيقله ﴿كڤد همبا٨اهلل﴾
سباڬايمان اهلل بربوات باءيق كڤدامو ﴿دڠن ڤمبرين نعمتڽ يڠ مليمڤه-ليمڤه﴾ دان
جاڠنله اڠكاو مالكوكن كروسقن دموك بومي ،سسوڠڬوهڽ اهلل تيدق سوك
كڤد اورڠ٨يڠ بربوات كروسقن“.
اتَّ
ن َّالْآي َ ِ
ِيم َّوََنَف َعَنِيَّو َِإياكُمَّْبِمَاَّف ِيْه َِّم ِ َ
ب َارَك ََّالله َُّلِيَّْوَل َك ُ ْم َّب ِالْقُر ْآنَِّال ْعَظ ِ
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كي ِْمَّوَتَق َبلََّم ِناَّوَم ِنْكُمَّْتِلاَوَتَه ُ َِّإَنهَُّه ُوََّالسمِيعَُّال ْعَل ِيم َُّ.أَ َّق ُولَُّقَو ْل ِيَّ
وَالذِكْر َِّالْح َ ِ
اتَّوَال ْمُؤْم ِنِيْنََّ
هَذ َاَّوَأَ سْ تَغْف ِرَُّاللهََّال ْعَظ ِيمََّلِيَّْوَل َكُمَّْوَلِسَا ئِرَِّال ْمُسْل ِمِينََّوَال ْمُسْل ِم َ ِ
حيم َُّ .
اتَّفَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ َِّإَن َّه َُّه ُوََّالْغَفُو ْرَُّالر َِّ
اتَّالأَ حْ يَاءَِّمِنْهُمَّْوَالْأَ مْو َ ِ
وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
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