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PERINGATAN: 
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AYAT AL-QURAN dan helaian muka surat yang diterima. 

Pastikan teks dibaca terlebih dahulu sebelum menyampaikan 
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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

دُُ َمخ َطٰفى.ُوََكٰفىُ،َُوَسَلُِللُّٰلَُاْلخ يخَنُاصخ هلُالَّذل َبادل  ٌُُُُمَُعٰلىُعل
َُلُ َهُدَُأنخ َدُهَُلُُإلٰلَهُإلّلَُأشخ َهُدَُأنََُُّشرليخَكَُلُه.ُُهللاَُُوحخ ُلهَُُُوَأشخ  ُُُمَّمًداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ

ََنُُُمَمََُّوَسلُّلَُصلُّلُُهمَُّاَللُّٰ َُعٰلىَُسيّلدل َساٍنٍُدَُوَعلىُآللهلُوَُمخ ُِبللحخ ُتَبلَعُهمخ َحابلهلَُوَمنخ َأصخ
ُالدُّل مل َباَدُهللال،ُ.يخنإلَلُيَ وخ  َُُُُُُُامَّاُبَ عخُد.ُفَ َياُعل

َُواُلُ يخُكمخ صل َيُُاوخ نََُّيَّ للُحوخ ُتُ فخ َوىُهللالَُوطَاَعتلهلَُلَعلَُّكمخ ُبلتَ قخ
 

  سكالني، درمحيت غي مجعة غسيد
 نغد وتعاىل هسبحان اهلل دفك نءاكتقو كتكنغسام كيت مني-ماريله سام
 سهاج لهوايت. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف االضس ملقساناكن

 دنيا نفددامل كهيدون ءاكجاي وليهيارفمم كيت اونتوق اراخ اتاو جالن
  :اياله اين هاري دف خطبة تاجوق. اخرية دان

  .مسفادن  فاتن ينب ءكعا  مندده                

 

  سكالني، درمحيت غي مجعة غسيد
 :148ايات ك  اءسّنلا ةمان اهلل دامل سورفر
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 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ندكاتاك غي بوروق نءركاتاف-نءركاتاف دفك سوك تيدق اهلل :ثمقصود
 اوليه واليخك ،غ(اور اهنتكج منددهكن اونتوق) غتر-برتروس نغد

  .هويتاغم مها يضال ر،غندم سنتياس اهلل دان. دظاليمي غي غاور

 

 اتاو ريتاكنخمن ترماسوقله ايت بوروق نءركاتافدامل ايات اين 
 بنتوق دامل اد سام ينءال غاور نقكبورو )menviralkan(يرالكنؤنم

 دان ينءال غاور نءراساف غوغضيثم ت،فومغم ،منفتنه ممالوكن،
 دان عاءيب ضمنجا سنتياس رضا كيت منونتوت سالمإ. ثامافومءاس
. الين غديري اتاو اورسن ديري اونتوق اد سام نءكرهسيا نفيمثم

 اتنغريف ممربي سالمإ بهكن غدالر جلس اداله يبءعا ركاراف منددهكن
 رسول سبدا اميانضسبا الين غاور ينبءكعا يباركنثم سوك غي غاور دفك
 :  اهلل

ُتَ تَ بَّ للمل يهلُاملُسخ رََةَُأخل ُتَ تَ بََّعَُعوخ رََتُه،َمنخ َُُعوخ َعُاِلَّ  
ُهُُ َضحخ رََتُهُيَ فخ َُُعوخ ُتَ تَ بََّعُاِلَّ للهُلوََُوَمنخ ُرَحخ فل َُجوخ ُِفل َلوخ  
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 غي ثساودارا (كلمهن اتاو) ءيبعا اريخ-اريخمن غي افسياغ بار”:ثمقصود
  “.ثهروم دامل د برادا دي ونفاالوو ثعاءيب ممبوك اكن اهلل ايخنس مسلم،

 )الرتمذي ماما وايةر                                               (

 

 منجادي سوده نغترا-غارا ترخينب سءك كعاممبو فينومينا يتفكيت دا
 اين كتيك دف اد غي يضتيكنولو يهنخغضك. كيت مشاركت دامل باره

 الين غاور اتاو سنديري ديري ينبءكعا دان رهسيا غسبار ممبوليهكن
 تيليفون (aplikasi)ليكسيفا ماللوءي اد سام انتسف نغد باريترس تفدا

 اتاو برساله راس غهيل تله مريك اوله-سأوله. سوسيال ميديا اتاو بيمبيت
 دفك تربوك اراخس اراكنخدبي رهسيا دان عاءيب ركاراف ابيالفا مالو

  .عموم
 

  سكالني، درمحيت غي مجعة غسيد
 سوامي غضت رومه قيصه ركنفافدامل ميديا سوسيال هاري اين، اد د

 مريك افتن. غماسي-غماسي تيس هاواف تيدق نءراساف هكناملو غي اسرتي
 اداله غدالر غي ركارافسوامي اسرتي، انتارا  نغهوبو دامل بهاوا سدر

  .ثيءتاهوغم برحق تيدق غي غاور دفك نغاسف عاءيب منددهكن
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 رومه كرونتوهن قيصه(menviralkan) يرالكنؤنم سوك غي اد ضدمكني جو
 دان سنديري تثصحاب ريباديف يبكنءاغم ريبق كاون الين، غاور غضت

-كومني نغد برجاي غي غسساور منجاتوهكن وباخ غي والف اد
 تياد اوله– سأوله ممالوكن سرتا يبكنءغام غي )komen-komen(كومني

  .امضا دان خالقا ادنفمس
 مريك كران سوسيال دميديا رفافتر غي اين امفومأس قيصه يضال قثبا
 سالورن ايضسبا (elektronik) ايليكرتونيك ميديا كموداهن ناكنغضوم

 اين. مخما-مخبرما دان ريباديف نغسرا ،فتنه ن،ءراساف هكناملو اونتوق
 . سالمإ دامل غدالر دان هضدت غكارا يرف اكنفمرو

 

  سكالني، درمحيت غي مجعة غسيد
 مريك ثسبنر ينب،ءكعا يباركنثم سوك غي سالمإ غاور هغسست فسيك
 غي اميانغضسبا. ايت دالكوكن غي دوسا نغد غسومبو غي غاور اداله

 : برمقصود غي  ينداضب سبدا اوليه سكنضدت

 نغد كقغبو غي غاور-غمالءينكن اور كمعافنمسوا اومتكو اكن دبري ”
 كمودين دان هاري دمامل كساهلن مالكوكن غي مريك ايايت ،ثدوسا-دوسا
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 تاهوكه:  بركات اي يفتتا ي،ضاف يسوقنأك دف ايت ثكساهلن يكنثمسبو تله اهلل
 اهلل ايت مامل دف ثوهغضسسو. مسامل يينضب - يينضب مالكوكن اكو بهاوا كامو

 غي ينبءكعا منددهكن اي يضاف وقتو دف يفتتا اكن نثقكبورو فتوتو تله
   .“اهلل اوليه فدتوتو

 (مسلم دان بخاريال: رواية)                                             
  :اين هاري دف خطبة ولنفكسيم

 معلومت سيغبركو نغد بيجق غسالم يإماريله كيت منجادي اومت  1.
منجاوهي معلومت  سرتا مشاركت دان ديري دف فاءيده ممربي بوليه غي
  .مسوا دفك نقكبورو كنغمندات غي

 دان هدعو(medium) ميديوم ايضميديا سوسيال سبا ديكنلهجا 2.
 اومت دفك منفعة ممربي بوليه غي علمو ناميد سرتا نقيءكبا يكنفامثم
  .ثسلوروه سالمإ

-انق اولغم دان ديري جاتي ممبينا دامل جوابغوغضبرت واجب فايبوبا3.
 .ثايضسبا دان وترفكوم ينرت،ف تيليفوناكن ونضاهلثم تيدق ايفسو انق
 اكن اين ددنيا كيت سنيغركوف دان كات-كات توليسن، االضس 4.

 .ننيت داخرية مسوال جوابكنغوغضرتفد
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 ڃ ڃ ڃ چ چ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڤ   

  اد مالءينكن ثدلفظكن غي نءركاتاف غسبار اد تيدق:برمقصود غي
 .ثا دان منوليسمنرمي ياسد سنتياس غي اوسفغ مالئكة ثدسيسي

 (18: ق)                                                    

 
يخمُل ُالخَعظل ُالخُقرخآنل ُِفل َُوَلُكمخ  .ََبَرَكُهللاُُِلل

ُ َنُاآلََّيتل َاُفليخهلُمل ُِبل ُكمخ َُوالَّيّل .وََُونَ َفَعِنل َكليخمل ُاْلخ رل  الذّلكخ
ُ ِنّل ُتللَوَتُهُالنَّهَُُوتَ َقبََّلُهللاُمل نخُكمخ يخُعُالخَعلليخُم.َومل مل  ُُهَوُالسَّ

يخمَُ ُرُهللَاُالخَعظل تَ غخفل َُهذاَُوَأسخ ِلل ُلُقَ وخ لُلأقُ وخ ُالخُمسخ َُوللَسائلرل َُوَلُكمخ خ ُُِلل للَماتل َُوالخُمسخ َ ْيخ مل
هُُ ُروخ تَ غخفل َُفاسخ َناتل مل َُوالخُمؤخ َ نلْيخ مل ُرُالرَّحُلَُوالخُمؤخ ُيخُم.إنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ

ُ
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ُطخَبُةُالثَّانلَيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُِللَُّلُاْلخ ْيخ ُالخَعاَلمل َهدُُ.َُربّل َدهُُُهللاُُُإللُإلَلهَُُلَُأنَُوَأشخ َهدُُُ،َلهَُُُشرليخكَُُلَُوحخ َُوَأشخ
ًداَُسيّلَدَنََُُأنَُّ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمَّ َُُوَسلّلمُخَُصللُُّاللَُّهمَُّ.َُوَرُسوخ َنََُُعَلىَوََبرلكخ ٍد،َُسيّلدل ُُُمَمَّ

َحابلهُلُآللهُلَُوَعَلى .َُوَأصخ َ َُأْجخَعلْيخ
َبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمَّا ُفَاَزُُاِلََُُّات َُّقوا!ُهللاُعل َن.فَ َقدخ ُقوخ ُالخُمت َّ

 

رَُ ََُُمَعاشل ْيخ للمل َُكمُُُالخُمسخ   هللا،َُرِحل

  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
ُ َُصلّل ُلىَُعَُُتَُيخُلَّاُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمََُُنَُدُليلُّسَُُآلُلُلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُليلُّىُسَُلَُعَُاللَُّهمَّ

ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُليلُّسَُُلىَُعَُُكُخرُلَبَُوَُ،ُمَُيُخاهُلرَُب ُخُإُلَنَُدُليلُّسَُُآلُلُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُلرَُب ُخُإُلَنَُدُليلُّسَُ
َُبَُمَُكَُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُليلُّسَُُآلُل ُمَُيُخاهُلرَُب ُخُإُلَنَُدُليلُّسَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُا َُنَُدُليلُّسَُُآلُلُلىَُعَُوَُ،

ُُمَُيُخاهُلرَُب ُخإُل َُمُلالَُعَُُالُخِفل يخٌد. ،ْيخ يخٌدَُمَل  ُإلنََّكُِحَل
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َُ نلْيخ مل ُلللخُمؤخ ،ُاللَُّهمَُّاغخفلرخ َناتل مل ََُُوالخُمؤخ ْيخ للمل للَماتُلَُواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ ن خ َياءلُمل ُاأَلحخ
َواتُل يخٌعَُقرليخٌبَُمُُلُ،َواأَلمخ َعَواتُلإلنََّكَُسَل ُ.يخُبُالدَّ

 

ُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ ُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءََُبَُوَُالُخوَُُلءَُبَُا َُنَُّإلُُمَُّهُُاللَُّ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُلصُخل
ُوَُُامُلذَُالخُُوَُُونُلنُُالخُُوَُُصُلالبََُُنَُمُلُكَُبلُُوذُُعُُن َُ ن ُامُلقَُسُخاألَُُئُليُّلسَُمل ُفُلاشُخُمَُّهُُاللَّ.
ُ.اَنُبلُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفُلَنُبلُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُ

ُ

ُ هللل َُبل ُالخَواثلَق لََن َُموخ َفظخ ُاحخ َزانَُُلخطَانَُالسُُاللَُّهمَّ ي خ يخنَُُمل ُالخَعابلدل بخَنُالُُ،زَيخَن
ُ مل َُوَعَلىَُُُمخُمودُلُلخطَانُلسُُالالخَمرخُحوخ َُعَليخهل ََة ُالرَِّحخ َُوأَنخزللل َُشاه، هللل َُبل يخ َتفل الخُمكخ

َرة،ُُسلخطَانَةُلُلخطَانَةُلسُُال رُزَاهل ُ.ترغضانوُنُ وخ
ُ

ُالُدن خَياُ ُِفل للَماتل َُوالخُمسخ َ ْيخ للمل ُالخُمسخ َن ُمل َُوَرَعاََّيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخلَدُه َفظخ َواحخ
َتلكَُ َرةل،ُبلَرِحخ .َُواآلخل َ ْيخ ََُُّيَُأرخَحَمُالرَّاِحلل

ُ

ُ دل ُالخَعهخ َّ َُوِلل َفظخ ُاحخ دَُُتغكواللَُّهمَّ يخلَُُُُمَمَّ َاعل هللُلالُُإلَسخ َُبل ُالخَواثلقل ُلخطَانُلسُُالُبخَن
َزانَُ ي خ يخنَُُمل  .زَيخَنُالخَعابلدل

ُ

ُ

ُ
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سالم دمان جوا مريك برادا. ساتوكنله إيا اهلل سالمتكن كامي دان سلوروه امة 
 منتفكنله. كوكوه دان رتاي يغ ايكنت غنسالم دإامة  فرفادوان دان فرساودارأن

 واجلماعه، السنه اهل منوروت كامي فضاغن تضوهكنله دان كامي اميان
  .مثلويغ يغ عقيدة فضاغن دان عمالن دري كامي فليهاراكنله

 

 ءباسالم دري كسوسهن، وإكامي دان سلوروه امة  ليهارالهفيا اهلل، بنتو دان 
.. رمحن يا.. اهلل يا اين بوميمو دري 19 ؤيدوك ءباه وثفكنلان. لخبن ءدان بال

 ..رحيم يا
 

 

َياَُحَسَنًةُ ُالُدن خ َرةلَُحَسَنًةَُوقلَناَُعَذاَبُالنَّارل.رَب ََّناُآتلَناُِفل ُاآلخل  َُوِفل
 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُلبُلحُخصَُوَُُهُلللُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُّمََُُُنَُدُليلُّسَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَّصَُوَُ

َُ ْيخ ُالخَعاَلمل ُدُهلللَُربّل َمخ  .َواْلخ
َباَدُهللال! ُعل

ُ، يخَمَُيذخُكرخُكمخ اُهللَاُالخَعظل  اُذخُكُروخ

ُهَُعَلىُ ُكُروخ ،َواشخ هلَُيزلدخُكمخ  نلَعمل

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللالَُأكخ  َوَلذلكخ

ُ

اُإلَلَُصلتلُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ


