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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

ََيخَعلخَُلُهَُعَوًجاُ. ُالهَذيَُأن خَزَلَُعَلىَُعبخَدَهُالخَكَتاَبَُوَلَُخ ُدُّلَِلَه َمخ ُاْلخ
ُ َُأنخ َهُد لُهَُُأشخ َُوَرُسوخ َُعبخُدُه ُُُمَمهًدا َُسيَ َدََن َُأنه َهُد َُوَأشخ ،ُ َُلُه َُشرَيخَك ُال َدُه َُوحخ ُهللُا َُإال ُُ،الَإلَه
َُ،ُُمُخَوَسلَُ الل ُهمهَُصل َُ َبَهَُأْجخََعْيخ َُعلَىَُسيَ َدََنُُُمَمهٍدَُوَعَلىُآَلَهَُوَصحخ

يخَنُ.ُ َمُالدَ  َساٍنَُإَلُيَ وخ ُتََبَعُهمخُِبََحخ  َوَمنخ
َُونَ فخَسيُبَتَ قخَوىُهللاَُ  .َأمهاُبَ عخُدُ،ُفَ َياَُعَباَدُهللَاُ،ُُأوَصيُكمخ

 ََيَُأي َُّهاُالهَذيَنُآَمُنواُات هُقواُاّلِلهَُوَُكونُواَُمَعُالصهاَدَقَْي.ُ

 ديري ضجو دان توان-توان دفك سنفهمبا اهلل! ساي بر-واهاي همبا
 غي وتعاىل هسبحان اهلل رينتهف رلهغد. اهلل دفبرتقوى ك ايفسو سنديري
 اهلل، دفك كامو لهابرتقو! براميان غي غاور-غاور واهاي ”:برمقصود

  .“بنر غي غاور-غاور سام-برسام(berada) داأبر كامو هندقله دان
 . اهلل دكاسيهي غي مجعة غسيد

 نوهف ممربي كيت سام-سام ماريله اين، مليا غدري ميمرب مجعة ي
  :برتاجوق خطبة ساتو دفن كوافتوم

  .“اسالم امضا رسنداكنفن ممءالخك”                 
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 دالكوكن غي كالكوان ايضلباف يتفاين كيت دا اخري-اخريسجق 
-شعار هيناغم نغد شرع باتسن رغضمل غي كيت رماج انق-انق اوليه
 ثها دمكني كالكوان ،مريك يضبا. سنديري ايت سالمإ شعار
 كنغسد ٢فا نغد برنية تيدق دان سهاج وراوض سندا سقدر

 سسواتو. سالمإ شعار مروسقكن بوليه يينضسب نفاكاخرف دان ربواتنف
-حكوم مليبتكن سهاج بوكن كاال-غكاد الكو كهغتي اتاو ربواتنف

  .غسساور عقيدة مليبتكن بهكن حكام
 دامل ترماسوق ايت نءركاتاف دان رالكوانفمسوا 

 دفك ممباوا بوليه غي امضا رسنداكنفمم (kategori)وريضكات
 تله غي مسلم غسأور ايضسبا. ايت غسساور امضا نغافض غثسويفتر

 سواتو منجادي شهادة، نفكاغاو دامل كيقينن نوهف نغد برجنجي
  .ثتونتوتن االضس ممليهارا دامل براستقامة تروس اونتوق نفكواجي

 مان يضسال مسلم ايضسبا غضفاد فتت اكن غسساور ايت، نغد
منجادي . جوسرتو ايت، فورنكك بنتوق جوا فا دامل ك ترجبق تيدق

 انتارا باتس-باتس يءتاهوغم اونتوق مسلم يدوؤايندي فستيا جوابغوغضت

   .شرع صن-صن دامل دجلسكن غي اميانضسبا كفور دان اميان
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-سأوله اين اخري-اخري سجق سالمإ امضا فترهاد ثصخصو امضا نءهينافغ
 ساتو ساله د برالكو غي فا. (trend)ترند ساتو منجادي اوله

 فنتثبارو اين م-بارو  (kelab komedi) ميديكو كلب
 فبتا مربكنغضم اي. سالمإ ةاوم(sensitiviti) ييتؤتييسينس

  .سالمإ انوتفغ نغكال دامل امضا حياتنفغ دان كفهمن ثكلغد
 

  .هللا مُُكُُظَُفَُحَُ مجعة غسيد
 هسبحان اهلل دسيسي امضا رسنداكنفمم غي غاور نقكدودو امياناضاللو، با
 :66-65ايات  ةوبالت ةسور دامل وتعاىل هسبحان اهلل فرمان وتعاىل؟

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ک ک ک ک

 ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

 ﴾ايت نقاجيي-اجييق غتنت﴿ مريك دفك ثبرتا كاوغا جك دان :ثمقصود
 دان بربوال له ثها كامي هثوغضسسو”:منجواب اكن مريك تنتوله
 ثرسول سرتا ثايات-ايات دان اهلل نام اتوتكهف”: كاتاكنله. “ماءين-برماءين
 كامو نلهغجا“ ؟(mengejeknya)ثقجيغم دان رسنداكنفمم كامو
 كفور تله كامو ثوهغضسسو كران ،﴾دوستا غي السن-السن نغد﴿برداليه 
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 كامو دري قوافس معافكن كامي جك. اميان ﴾مالهريكن﴿ كامو سوده
 مريك كران ،ينءال غي واقف سايقثم اكن كامي مك ،﴾برتوبة مريك كران﴿

  .برساله تروس غي غاور-غاور اداله
 

 اياله اميان مروسقكن بوليه غرا يركاف-ركاراف انتارا بهاوا تكنغداي رلوف
 سالمإ فترهاد نءهينافغ مربكنغضم غي سهاج٢فا اتاو ربواتنف،نفكارخف

 . (komedi)كوميدي بربنتوق اتاو وراوانض اج،غس اراخس اد سام
 رضا اين كاراف دامل ترلنجور رنهف غي مريك دفجوسرتو، دنصيحتكن ك

  .عاىلوت هسبحان اهلل دفك ونفام موهون دان برتوبة كمبالي

 :سبدا رسول اهلل 

ا؟َُقاَل:ُ"ُ َن ميَانَ  ُدَُإ يخَفُُُنَدَ  يَل:ََُيَُرُسوَلُهللَا،ُوََك ُ"،َُق ُكمخ ميَاَن ُدواَُإ َجدَ 
َلُ وخ ُقَ  ُرواَُمنخ َث ُإَُُالَأكخ َه َل  هللاُُُالَإ

 اهلل، رسول واهاي: دكاتاكن. كامو اميان ربهاروءيلهف” :ثمقصود
: منجواب ينداضميانن كامي؟ بإربهاروءي كفمم ماهو كامي امياناضبا
َُإالُهللاُُ خفوغم قكنثرباف َه َل   “.الَُإ

  ﴾امحد امام رواية حديث﴿                                             
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  هلل،ا حفظكمقوم مسلمني 
 مودا انق-انق ثتراومتا مسوا دفك روثم بيخط دمكني، غاوليه ي

 ربواتنف اتاو نءركاتاف فستيا نغد هاتي-برهاتي سنتياس ايفسو
 بوليه ركارافراوان. اين كران بوكن مسوا وض سقدر اي ونفواالو
 ثاخري غي ينءال غاور نريو-منريو كيت نلهغجا. ثنغد وراوضبر كيت
 نغد تاهوانفغ علمو منمبه سنتياسله. سنديري كيت ديري يكنضمرو

 اكن اي امضا علمو الجريفمم كيت نغد كران امضا علمو الجريفم
 .ني اهللخكبن كنغمندات غي ركاراف غسبار دفدر كيت المتكنثم
 

 دامل د برللواسا اراخس برالكو تله سالمإ امضا فترهاد نءهينافغ
 بهاوا تربوقيت تله. مليسيا اراضن ترماسوق اين هاري دنيا ةمشارك

 سالمإ امضا منجاديكن تله جوابغوغضبرت تيدق غي يدوؤايندي
 ونفواالو. ثينءال دان سوسيال ميديا د نءهينافغ اوتام تيما ايضسبا

 لينتريضس اداله اين سالمإ امضا نءهينافغ ايسو نغد ترليبت غي مريك
 اكن دبياركن جك اين ايسو اياله كنغممبيمب لبيه غي فا يفتتا سهاج،
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. مليسيا د امضا غبربيل مشاركت كهرمونيان دان كستابيلن تضوغضم
 برواجب يهقف ممبنتو اونتوق ايفاو سدايا برتيندق ثسهاروس يهقف مسوا
ُ.ثينءال اتاو نغونداارف ماللوءي ادا سام اين سالمإ امضا نءهينافغس ممبنرت

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

 امضا منجاديكن غي غاور-غاور دري ديري وهكنلهءجا دان:ثمقصود
 ردايكنفد تله والف مريك دان هيبورن، دان رماءيننف ايضسبا مريك

 ايفسو ايت القرءان نغد ﴾مريك﴿ تكنلهغيارف دان دنيا نفكهيدو اوليه
 عذاب دامل ك﴿ ترجروموس تيدق ﴾كلق اخرية د﴿ ديري فتيا-فتيا

 بوروق غي ربواتنف دري﴿تله اوسهاكن  اي غي فا سبب نغد ﴾نراك
 شفاعة مربيف ضجو تيدق دان غليندوف ثيضبا اد تيدق. ﴾كجي دان

 االضس نغد ﴾ثديري﴿ منبوس هندق اي جك دان. اهلل دري ينءال غي
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. ثدفدر دترميا اكن تيدق ﴾ايت تبوسان ايخنس﴿ تبوسان، جنيس
 نغد ﴾نراك عذاب دامل ك﴿ دجروموسكن غي غاور-غاور ايتله مريك

 مينومن دسدياكن مريك يضبا. اوسهاكن مريك تله غي فا سبب
 ريفتر تيدق غي سيقسا عذاب دان ق،ضلغضم غي انسف يرءا دري

 .﴾فثهيدو مساس﴿ كرغاي كفور مريك دسببكن ،ثساكيت
(   70: معانألا ةسور)                                                   

         
  َرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآَنُالخَعَظيخَم.بَُ                 ُُُُُُُ

ََكيخَم. َرُاْلخ ُكمخُِبَاَُفيخَهَُمَنُاآلََيَتَُوالذ َكخ  َونَ َفَعَِنَُوَاَيَ 
َُوَمنخُكمخَُتالَوَتُهَُانهُهُُهَوُالسهَميخُعُالخَعَليخُم.  َوتَ َقبهَلُهللاَُمِنَ 

تَ غخَفُرُهللَاُالخَعَظيخَمُِلخَُوَلُكمخُ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  أقُ وخ
َُ َلَمْيخ َمَناتََُوَلَساَئَرُالخُمسخ ََُوالخُمؤخ َمَنْيخ َلَماَتَُوالخُمؤخ  َُوالخُمسخ

ُرُالرهَحيخُم.ُ ُهُإنهُهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخَفُروخ َُفاسخ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُطخَبُةُالثهانََيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُّلَِلهَُُاْلخ ُالخَعاَلَمْيخ َهدُُ.َُربَ  َدهُُُهللاَُُُإالَُإَلهَُُالَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرَيخكَُُالَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمهًداَُسيَ َدَنََُُأنُهَُوَأشخ َُُوَسلَ مُخَُصلَُ ُاللهُهمُه.َُوَرُسوخ َُسيَ َدَنََُُعَلىَوَبَركخ
َ.َُوَأصخَحاَبهَُُآَلهََُُوَعَلىُُُمَمهٍد، َُأْجخََعْيخ

َن.ُاّلِلهَُُات هُقوا!ُهللاَُعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمها ُفَاَزُالخُمت هُقوخ ُفَ َقدخ
 

ََُُمَعاَشرَُ َلَمْيخ   هللا،َُرَِحَُكمُُُالخُمسخ

  رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 تسورة األحزاب، ااي اهلل دامل فرمانسباضاميان 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ڇ ڇ

ُ َُصلَ  ُصَُمَُكَُ،ُُدمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ ىُسَُلَُعَُاللهُهمه ُلىَُعَُُتَُيخُلُها
ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُكُخرَُبَُوَُ،ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُ

ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُبَُمَُكَُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُآلَُ
َُمَُالَُعَُُالُخِفُ يخٌدَُمََيخٌد. ،ْيخ  َُإنهَكُِحََ
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َُ َمَنْيخ َُللخُمؤخ ُاغخَفرخ َمَناَت،ُاللهُهمه ََُُوالخُمؤخ َلَمْيخ َلَماتََُُواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ َُمن خ َياَء ُاأَلحخ
يخٌعَُقرَيخٌبَُمَُُُّ،َواأَلمخَواتَُ َعَواتََُإنهَكَُسََ ُ.يخُبُالده

ُوذُُعُُُن ََُنُهَإُُمُههُُاللُهُ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرَُصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنُهعَُُعُخفَُادُخُمُههُُاللُه
ُامَُقَُسُخاألَُُئَُي َُسََُمنُوَُُامَُذَُالخُُوَُُونَُنُُالخُُوَُُصَُالبََُُنَُمَُُكَُبَُ ُاَنَُضَُرُخمَُُفَُاشُخُمُههُُاللُه.
ُ.اَنَُبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفََُنَُبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمُهُمُخحَُارُخوَُ

َُموخالََنُالخَواَثَقَُبهلَلُ َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللهُهمهُاحخ َمَُاُُ،زَيخَنُالخَعاَبَديخنََُُمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ
َُبهلَلَُشاه،َُوأَنخَزَلُالرهِحخََةَُعَليخَهَُوَعَلىَُُُمخُمودَُُلخطَانَُسُُّال َتَفيخ نُ وخرُُلخطَانَةَُسُُّالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاَهَرة،ُُسلخطَانَةَُ

ن خَياُ ُالدُّ ُِف َلَماَت َُوالخُمسخ َ َلَمْيخ ُالخُمسخ َُمَن َُوَرَعاََيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخالَدُه َفظخ َواحخ
ََتكَُ َ.َُواآلَخَرَة،َُبَرِحخ ََُُيَُأرخَحَمُالرهاَِحَْيخ

ُ َد ُالخَعهخ َُوِله َفظخ ُاحخ َاَعيخلَُُُُمَمهدَُُتغكواللهُهمه َُبهللََُاَُُإَسخ ُالخَواَثَق ُلخطَانَُسُُّالُبخَن
َزانَُ ُ.زَيخَنُالخَعاَبَديخنََُُمي خ

 اي جاديكنله. كإميانن خينتاكن ضريا اهلل، كورنياكن كامي ا
 كفد بنخي راس كامي، ديري دامل فاهتكنله. كامي هاتي فرهياسن
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 دامل ك كامي ماسوقكنله. كمعصينت دان ،نقساكف ،ككفورن
كبنرن ايت وق. توجنوقكنله كامي فتوجن مندافت يغ اورغ ضولوغن

 دان. مغيكوتيث دافت كامي كورنياكن دان كبنرن، ضايسبا
 كورنياكن دان كباطلن ، سباضاي ايت كباطلن كامي توجنوقكنله

 تركلريو، كامي جاديكن اغكاو جاغنله. وهيثءمنجا اونتوق كامي
 ككال تروس كامي جاديكنله. كبنرن دري مثيمفغ كامي مثببكن
  .اتس كبنرن استقامة

 

. كامي سسام هوبوغن باءيقيله. كامي هاتي-هاتي وتكنلهءفرتايا اهلل، 
 نءكسجهرتا دان كسالمنت جالن-جالن كامي توجنوقله

 

ن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلَخَرَةَُحَسَنًةَُوَقَناَُعَذاَبُالنهاَر.  ُرَب هَناُآتََناُِفُالدُّ
 ُ.مَُلُهسَُوَُُهَُبَُحُخصَُوَُُهََُلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمُهُمََُُُنَُدَُيَُ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلُهصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلَمْيخ ُدُهلَلَُربَ  َمخ ُ.َواْلخ
ُ

َُعَباَدُهللَا!
ُهَُعَلىُنََعَمَهَُيَزدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعَظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللَاَُأكخ  َوَلذَكخ

اَُإَلَُصالَتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ


