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َا ْل َح ْم ُد ِلِ ّل ِه َن ْح َم ُد ُه َو َن ْس َت ِع ْينُ ُه َو َن ْس َت ْغ ِف ُر ُهَ .و َن ُع ْو ُذ بِال َّل ِه
ِمن ُشرو ِر َأ ْن ُف ِسنَا و ِمن سي َئ ِ
ات َأ ْع َمالِنَاَ .م ْن َي ْه ِد ِه ال َّل ُه
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
2009/10
2014/1
َف اَل م ِض َّل َله ،ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
اد َي َل ُه.
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ

ﺳﻴﺮي

َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْح َد ُه اَل َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد َأ َّن

َس ِّي َد َنا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْو ُل ُهَ .ال ّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َع َلى
َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َأ ْص َحابِ ِه َأ ْج َم ِع ْي َنَ .أ َّما َب ْع ُد،
ِ
ِ
ِ
اي بِ َت ْق َوى ال َّل ِه،
َف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه َو ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
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َف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
سڬاال
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درضاٴي
8

اوليه ال َّله  ددنيا دان اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

كومونيكاسي اداله ساله ساتو كڤرلوان مأنسي اونتوق
بركوڠسي دان برهوبوڠ دانتارا ساتو سام الٴين.
نامون دالم بركومونيكاسي ،كيت هندقله برڤندوكن
كڤد اجرن القرءان دان السنة يڠ مروڤاكن رجوعكن
ترتيڠڬي اومت اسالم .سسواي دڠن ڤرإيدرن زمان
ماس كيني ،كيت منداڤتي ميديا سوسيال سڤرتي
وهاتس اڤڤ ( ،)whatsappتيليڬرام (،)telegram
تويتتر ( ،)twitterفايسبوق ( ،)facebookاينستاڬرام
( )instagramدان الٴين 2الڬي منجادي نادي كڤد
سيبرن سسواتو معلومت.
نامون اڤ يڠ برالكو ڤد هاري اين ،ترداڤت سڬلينتير
اينديۏيدو دان ڬولوڠن ترتنتو مڠڬوناكن ميديا
سوسيال اين سباڬاي ميدن اونتوق منابور فتنه دان
برنية جاهت دڠن منچيڤتا سسواتو ڤركارا يڠ تيدق
بنر .لبيه مپديهكن ،اڤبيال بريتا سدمكين دتريما ،اد
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دالم كالڠن كيت تروس مپيبركن كڤد اورڠ الٴين
تنڤا مميكيركن دان مپليديقي تنتڠ كصحيحن بريتا
ترسبوت.

سواجرڽ ،كيت ڤرلو مڠمبيل ڤندكتن َت َب ُّين ياٴيت
مپليديقي دڠن تليتي ،برهاتي 2دان تيدق ترڬسا،2
مليهت دڠن كعلموان يڠ دالم ترهادڤ سسواتو
ڤريستيوا دان بريتا يڠ داتڠ ،سهيڠڬ كيت مڠتاهوٴي
كصحيحن ڤركارا يڠ دسمڤايكن .فرمان ال َّله  دالم
الح ُج َرات ،ايات :6
سورة ُ
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يڠ برمقصود :واهاي اورڠ يڠ برايمان! جك
داتڠ كڤد كامو سأورڠ فاسق ممباوا سسواتو
بريتا ،مك سليديقيله (اونتوق مننتوكن) كبنرنڽ،
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سوڤاي كامو تيدق منيمڤاكن سسواتو قوم دڠن
ڤركارا يڠ تيدق دايڠيني – دڠن سبب كجاهلن
كامو (مڠناٴيڽ) سهيڠڬ منجاديكن كامو
مپسالي اڤ يڠ كامو تله الكوكن.

كونسيڤ َت َب ُّين اتاو تليتي جوڬ مڠاجر كيت سوڤاي
تيدق مندعوا اتاو ممڤركاتاكن سسواتو كچوالي يڠ
بنر دان ممهمي بهاوا مريكا-ريكا سسواتو يڠ تيدق
بنر ايت اداله تندا منافق .كيت هندقله ممستيكن بريتا
ترسبوت صحيح دري سومبر سبنرڽ دان باروله
بوليه دكوڠسي .تيدق ساله اونتوق كيت َ
مڠش ِّكي
سسواتو بريتا كران داڤت منجاٴوهي فتنه دان دوسا.
ايڠتله! موڠكين ترداڤت اينديۏيدو يڠ دفتنه ،دهينا
دان دچاچي ،كران سسواتو بريتا يڠ دسبركن تيدق
بنر .سبدا رسول ال َّله  دالم حديث يڠ دروايتكن
اوليه امام مسلم:
َك َفى بِا ْل َم ْر ِء ك َِذ ًبا َأ ْن ُي َح ِّد َ
ث بِك ُِّل َما َس ِم َع

يڠ برمقصود :چوكوڤله سسأورڠ دأڠڬڤ
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ڤمبوهوڠ دي مپمڤايكن سموا اڤ يڠ ڤرنه دي
دڠر.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ايسو كسالمتن امت ڤنتيڠ اڤاته الڬي جك اي مليبتكن
مرواه دان پاوا عقيبة برالكوڽ كبوچورن معلومت كڤد
ڤيهق يڠ تيدق برتڠڬوڠجواب .سباڬاي ڤڠڬونا ميديا
سوسيال ،كيت مستي تاهو بهاوا اد سستڠه ڤركارا
بوليه دكوڠسي دان اد يڠ ڤرلو درهسياكن .جك
تيدق ،اي بوليه منججسكن كلوارڬ ،اورڬانيساسي،
اڬام دان نڬارا .لنترن ايت ،سڤرتيمان كيت منجاڬ
ادب سسام كيت دعالم پات بڬيتو جوڬاله كيت
واجب منجاڬ ادب دالمن سوسيال اڬر سإيريڠ دڠن
الح ُج َرات،
تونتوتن اڬام .فرمان ال َّله  دالم سورة ُ
ايات :11
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يڠ برمقصود :واهاي اورڠ يڠ برايمان! جاڠنله
سسواتو ڤواق (دري قوم لالكي) منچموه دان
مرنده-رندهكن ڤواق لالكي يڠ الٴين( ،كران)
هاروس ڤواق يڠ دچموهكن ايت لبيه باٴيق
درڤد مريك; دان جاڠنله ڤوال سسواتو ڤواق
دري قوم ڤرمڤوان منچموه دان مرنده-رندهكن
ڤواق ڤرمڤوان يڠ الٴين( ،كران) هاروس ڤواق
يڠ دچموهكن ايت لبيه باٴيق درڤد مريك; دان
كع ْي َبن ستڠهڽ يڠ
جاڠنله ستڠه كامو مپاتاكن َ
الٴين; دان جاڠنله ڤوال كامو ڤڠڬيل-ممڠڬيل
انتارا ساتو دڠن يڠ الٴين دڠن ڬلرن يڠ بوروق.
(الرڠن 2يڠ ترسبوت مپببكن اورڠ يڠ مالكوكنڽ
منجادي فاسق) ،مك امتله بوروقڽ سبوتن نام
فاسق (كڤد سسأورڠ) سسوده اي برايمان .دان
(ايڠتله) ،سسياڤا يڠ تيدق برتوبة (درڤد ڤربواتن
فاسقڽ) مك مريكاله اورڠ يڠ ظالم.
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جاڠنله سكالي 2كيت مرندهكن ،مڠيجيك ،ممبوك
كع ْي َبن دان مڠهينا اورڠ الٴين دالمن سوسيال كران
َ
ڤربواتن ترسبوت دتڬه دالم اڬام اسالم .رسول ال َّله
 برسبدا دالم حديث صحيح يڠ دروايتكن اوليه
امام البخاري دان امام مسلم:
َان ُي ْؤ ِم ُن بِال َّل ِه َوا ْل َي ْو ِم آْال ِخ ِر َف ْل َي ُق ْل َخ ْي ًرا َأ ْو
َم ْن ك َ
ت
لِ َي ْص ُم ْ

يڠ برمقصود :سسياڤا يڠ برايمان كڤد ال َّله دان
هاري اخيرة ،هندقله دي بركات باٴيق اتاو ديام.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

مڠاخيري خطبة ڤد هاري اين ،ماريله كيت سنتياس
برمحاسبة دان مڠإنصافي سڬاال ككورڠن دان
كلمهن كيت سڤنجڠ مڠڬوناكن ميديا سوسيال.
ايڠتله ،سڬاال ڤربواتن دان تيڠكه الكو كيت اكن
دسوأل دان دڤرتڠڬوڠجوابكن كلق .فرمان ال َّله 
دالم سورة ا ِ
إل ْس َراٴ ،ايات :36
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يڠ برمقصود :دان جاڠنله اڠكاو مڠيكوت اڤ
يڠ اڠكاو تيدق ممڤوپاٴي ڤڠتاهوان مڠناٴيڽ;
سسوڠڬوهڽ ڤندڠرن دان ڤڠليهتن سرتا هاتي،
سموا اڠڬوتا ايت تتڤ اكن دتاڽ تنتڠ اڤ يڠ
دالكوكنڽ.

بار َك الله لِي و َلكُم فِى ا ْل ُقر ِ
آن ا ْل َعظِ ْي ِم َو َن َف َعنِي َوإِ َّياك ُْم
ْ
ُ ْ َ ْ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن اآلي ِ
ات َو ِّ
الذك ِْر ا ْل َح ِك ْي ِم َو َت َق َّب َل ِمنِّي َو ِمنْك ُْم
َ ْ َ َ
تِ اَلو َته إِ َّنه هو ِ
يع ا ْل َع ِل ْي ُم.
السم ُ
َ ُ ُ ُ َ َّ

َأ ُق ْو ُل َق ْولِ ْي ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُروا ال َّل َه ا ْل َعظِ ْي َم لِ ْي َو َلك ُْم
ات وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ْؤ ِمن ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
َات
َول َسائ ِر ا ْل ُم ْسلم ْي َن َوا ْل ُم ْسل َم َ ُ ْ َ َ ُ
ِ ِ
اس َت ْغ ِف ُر ْو ُه إِ َّن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ْو ُر
األَ ْح َياء من ُْه ْم َواألَ ْم َواتَ ،ف ْ
الر ِح ْي ُم.
َّ
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