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الح ِّق
اله َدى َود ْي ِن َ
الح ْم ُد ل َّله ا َّلذ ْي َأ ْر َس َل َر ُس ْو َل ُه بِ ُ
َ
ِ
الم ْش ِرك ُْو َن.
لِ ُي ْظ ِه َر ُه َع َلى ِّ
الد ْي ِن ُك ِّله َو َل ْو ك َِر َه ُ
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َ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 ُه ،ال ّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َو َب ِ
ار ْك
َع َلى َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َأ ْص َحابِ ِه َو َم ْن َتبِ َع ُه ْم
بِإِحس ٍ
الد ْين.
ان إِ َلى َي ْو ِم ِّ
ْ َ

َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ِع َبا َد ال َّل ِه ،إِ َّت ُق ْوا ال َّل َه َح َّق ُت َقاتِ ِه َو اَل َت ُم ْو ُت َّن
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
إِ اَّل َو َأ ْن ُت ْم ُم ْس ِل ُم ْونَ .ق َال ال َّل ُه َت َعا َلى فِ ْي ِك َتابِ ِه ال َع ِز ْيز
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله ،
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منجاٴوهي سڬاال
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
الله ددنيا ماهو ڤون اخيرة.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

قدر كيس جنايه ممبابيتكن رماج برأومور بلسن تاهون
سماكين ممبيمبڠكن كيت .كمنترين دالم نڬري دالم
ساتو ستاتيستيك ( )statistikجنايه مالڤوركن،
ڤد تاهون  2016سهاج ،سراماي  691اورڠ رماج
تربابيت دالم كسالهن روڬول .لبيه مناكوتكن كيت
الڬي ،سوده اد كيس يڠ مليبتكن ڤالكو برأوسيا انتارا
 7هيڠڬ  10تاهون .سالءين ايت ،رماج جوڬ باپق
ترليبت دڠن ڤلباڬاي ڤربواتن نيڬاتيف دان مسئله
مورل سڤرتي برڬاٴول بيبس ،مروكوق ،مڠهيدو
ڬم ،الري دري رومه ،مالهيركن انق لوار نكاح دان
سباڬايڽ.
كيت ڤرنه دڬمڤركن دڠن كجادين كبكرن معهد
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تحفيظ يڠ دڤرچاياٴي دالكوكن اوليه ببراڤ اورڠ
رماج بروسيا انتارا  12هيڠڬ  18تاهون .ڤربواتن
جنايه ترسبوت دالكوكن ڤد تڠه مالم هيڠڬ اول
ڤاڬي ياٴيت كتيك ستياڤ رماج سڤاتوتڽ براد درومه
ماسيڠ.2
منديديق انق 2خصوصڽ يڠ سوده منچاڤاي اوسيا
رماج مروڤاكن توڬس دان تڠڬوڠجواب يڠ ساڠت
منچابر باڬي ايبو باڤ ڤد زمان مودن اين .تنڤا ديديقن
دان ڤڠاواسن يڠ بتول ،انق 2موده ترجبق دڠن عناصر
نيڬاتيف سام اد يڠ دباوا اوليه راكن سبايا ماهو ڤون
ميديا مسسا.
سبب ايتوله ،اسالم امت منيتيق برتكن سوال
ڤنديديقن انق 2ڤد ستياڤ ڤريڠكت عمور .رسول
ال َّله  برسبدا دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه امام
الترمذي:
َما ن ََح َل َوالِ ٌد َو َل َد ُه ِم ْن ن ُْح ٍل َأ ْف َض َل ِم ْن َأ َد ٍ
ب َح َسن

يڠ برمقصود :تياد سواتو ڤمبرين سأورڠ باڤ
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كڤد انقڽ يڠ لبيه اوتام درڤد ڤنديديقن يڠ باٴيق.

عبدالله ابن عمر  بركات:

َأ ِّد ِ
َّك َم ْس ُئ ٌ
ك َ ،فإِن َ
ب ا ْبنَ َ
ول َع ْن َو َل ِد َك َ ،ما َذا َأ َّد ْب َت ُه ؟
ول عن بِر َك و َطو ِ
اع َيتِ ِه َل َ
ك
َو َما َذا َع َّل ْم َت ُه َ ،وإِ َّن ُه َم ْس ُئ ٌ َ ْ ِّ َ َ

يڠ برمقصود :ديديقله انقمو كران سسوڠڬوهڽ
كامو اكن دسوال اتس انقمو ،اڤاكه يڠ كامو
ديديق دان اڤاكه يڠ كامو اجر كڤد انقمو .دان
سسوڠڬوهڽ انقمو جوڬ اكن دسوال مڠناٴي
كباٴيقن ديريمو كڤداڽ دان كطاعتنڽ كڤد
ديريمو.

كاداٴن يڠ برالكو سجق اخير 2اين امت مپديهكن
كيت .اڤابيال انق 2منچاڤاي عمور بلسن تاهون،
سڬلينتير ايبو باڤ لڠسوڠ تيدق امبيل ڤدولي
ڤريحال مريك .السن مريك“ :انق 2ده بسر ،ڤنداي2
مريكاله“.
اد ايبو باڤ يڠ ممبياركن انق-انقڽ كلوار مالم تنڤا
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السن يڠ كوكوه .ڬولوڠن ايبو باڤ سڤرتي اين عبارة
ايبو باڤ يڠ ريال مليهت انق-انقڽ روسق .انتارا
ڤنداڠن علماء مڠشوركن كڤد ايبو باڤ ،ممبيمبيڠ
دان منديديق انق بوكن هاڽ مڠاجر ڤڠتاهوان اڬام
سمات ،2تتاڤي جوڬ هندقله ممبيمبيڠ مريك انتاراڽ
دڠن مڠاجق انق 2صالة برجماعه خصوصڽ ڤد
وقتو مغرب ،عشاء دان صبح سوڤاي داڤت مڠيلقكن
مريك درڤد بركليارن تنڤا توجوان سرتا ترجبق دالم
اكتيۏيتي 2يڠ تيدق صيحت.

سالٴين ايت ،اسالم مڠنجوركن كڤد ايبو باڤ سوڤاي
مڠمبيل برت دان مڠنالي سياڤاكه كاون انقڽ .ايبو باڤ
تيدق بوليه ممبياركن انق 2مريك برڬاٴول بيبس دڠن
سسياڤا سهاج يڠ دكهندقيڽ كران دبيمبڠي مريك اكن
بركاون دڠن اورڠ يڠ ممڤڠاروهي مريك مالكوكن
كجاهتن .رسول ال َّله  برسبدا دالم حديث رواية
امام احمد:
ا ْل َم ْر ُء َع َلى ِد ِ
ين َخلِيلِ ِه َف ْل َينْ ُظ ْر َأ َح ُدك ُْم َم ْن ُي َخالِ ْل
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يڠ برمقصود :سسأورڠ ايت ترڤڠاروه دڠن
ڤراڠاي كاونڽ ،مك ڤرهاتيكنله ساله سأورڠ
درڤد كامو اورڠ يڠ هندق ددمڤيڠيڽ.

ايبو باڤ جوڬ هندقله ممستيكن بهاوا انق رماجاڽ
تيدق هاڽ بركوروڠ ددالم بيليق اكن ممباتسكن
كومونيكاسيڽ ( )komunikasinyaدڠن ايبو باڤ.
ايبو باڤ يڠ برتڠڬوڠجواب ڤرلو ممڤوپاٴي راس
چوريڬ تنتڠ اڤاكه يڠ دالكوكن اوليه انق 2كتيك
برسنديرين ددالم بيليق .كيت ڤرلو مراسا بيمبڠ دان
برجاڬ 2كران عنصور نيڬاتيف سڤرتي سيكس،
كڬانسن ،بوديا اسيڠ يڠ نيڬاتيف دان هيبورن ملمڤاو
بوليه مرسڤ ماسوق دالم ديري انق 2ماللوءي
تيليۏيشين ،كومڤوتر ،اينترنيت ،تيليفون دان سباڬايڽ.
دالم چارا برڤاكاين انق 2ڤوال ،ايبو باڤ جوڬ ڤرلو
مڠمبيل ڤرهاتين برسوڠڬوه 2دان برسيكڤ تڬس
لبيه 2الڬي ترهادڤ انق 2ڤرمڤوان .مالڠڽ ،اد
سبهاڬين ايبو باڤ يڠ تيدق امبيل قيصه لڠسوڠ دڠن
چارا برڤاكاين انق 2مريك .اڤابيال انق كلوار رومه
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دڠن برڤاكاين سيكسي اتاو منجولوق مات ،دبياركنڽ
سهاج ،تيدق دتڬور ،تيدق دالرڠ اڤاته الڬي دمارهي.
كادڠكاال انق ڤرمڤوان دبياركن ممبونچڠ موتوسيكل
اتاو منونتون وايڠ دڠن تمن لالكي .ايبو باڤ ديام
سأوله 2ممبري رستو .اينيله انتارا ڤونچا ڤپاكيت
سوسيال دالم كالڠن رماج سماكين ڤاره.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

سباڬاي مڠأخيري خطبة ،ماريله كيت برسام2
سنتياس ممنتاو ڤڬراكن انق 2كيت دري سجق كچيل
اڬر مريك هيدوڤ دڠن چارا هيدوڤ اسالم يڠ سبنر.
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يڠ برمقصود :دان جوڬ مريك (يڠ درضأي ال َّله
ايت اياله اورڠ) يڠ بردعاء دڠن بركات" :واهاي
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توهن كامي ،انوڬرهكنله كڤد كامي استري2
دان ذورية كتورونن كامي سباڬاي ڤپنڠ هاتي
(كامي) ،دان جاديكنله كامي ڤميمڤين ايكوتن
باڬي اورڠ يڠ برتقوى.

بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ال ُقرء ِ
ان ال َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِى َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن اآلي ِ
ات َو ِّ
الح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمن ِّْى َو ِمنْك ُْم
الذك ِْر َ
َ ْ َ َ
ِ
الس ِم ْي ُع ال َع ِل ْي ُم
تلاَ َو َت ُه إِ َّن ُه ُه َو َّ
َأ ُق ُ
ول َق ْولِى ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ال َعظِ ْي َم لِ ْى َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،والم ْؤ ِمنِين والم ْؤ ِمن ِ
المس ِل ِمين والمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
َفاس َت ْغ ِ
َ
َ
الم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا َن َجا َة ال َّت ِائبِ ْي َن.
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