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(سورة البقرة )155 :

سولُهُ،
شهَدُ أَنْ َّال إِلَهَ إِالَّ اهلل وَحْدَهُ الَ شَرِيْكَلَهُ ،وَأَشْهَدُ أَنَّمُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَ ُ
أَ ْ
اَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلى سَيِّدِنَاُمحَمَّدٍ وَعَلى آِلهِ وَصَحِْبهِ أَجَْمعِيْنَ،
أَمَّاَبعْدُ ،فَيَا عِبَادَ اهللِ .أُوْصِيْكُمْ وَإِيَّا َيبِتَقْوَى اهللِ ،فَقَدْ فَازَ الْمُتَّ ُقوْنَ.

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯ

سيدغ مجعة درمحيت اهلل،
ساي برفسان كفد ديري ساي دان مثرو كفد سيدغ مجعة يغ دكاسيهي سكالني،
ماريله كيت برسام-سام منيغكتكن كتقوأن كفد اهلل سبحانه وتعاىل ،دغن فنوه
كيقينن دان كاءخالصن دغن مالكوكن سضاال سوروهنث دان منيغضلكن سضاال
الرغنث .موده-مودهن كيت منجادي انسان يغ برتقوى دان براميان سرتا سالمت
ددنيا دان سالمت داخرية .خطيب مغيغتكن كفد سيدغ مجعة سكالني اضر دافت
تومفوكن فرهاتني دغن اف يغ دمسفايكن ،جاغنله الضي ليكا هندق برماءين
تيليفون بيمبيت ،برسيمبغ-سيمبغ دان تيدور .فد هاري اين خطيب اكن
ممبيخاراكن خطبة يغ برتاجوق" :جاغن برسديه! اهلل برسام كيت".

سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل،
ستياف مأنسي سهاروسث ساللو مغيغاتي نعمة يغ اهلل كورنياكن كفد كيت
مسوا .كران نعمتث تله مليفوتي دري هوجوغ رمبوت هيغض كهوجوغ كاكي،
كصيحنت بادن ،كأمانن نضارا ،نعمة اودارا دان اير يغ برسيه سرتا ماسيه باثق
الضي نعمة يغ تله دبريكن اهلل كفد كيت .دمكني بسر نعمة اهلل يغ تله
دأنوضرهكن كفد كيت ،تتايف كيت تيدق فرنه مثدريث دان اد كتيكث سهيغض
لوفا اتس سضاال نعمة فمربين دريث .افاكه كيت مغريا بهاوا ،برجالن دغن كدوا
كاكي ايت مروفاكن سسواتو يغ بياس ،فد حال ماسيه باثق مأنسي الءين تيدق
ممفوثاءي كاكي ،افاكه كيت تيدق مراساءي نعمة ماكن ،مسنتارا ساودارا كيت
دنضارا يغ برضولق تيدق دافت مرساءي نعمة ماكن .برأونتوغله كيت مسوا دغن
سضاال نعمة دبريكن كفد كيت تنفا دمينتا نيالي اونتوق دباير .فرمان اهلل ددامل
سورة إبراهيم اية :34
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡﭢ

مقصودث" :دان اي تله ممربي كفد كامو سبهاضني دري تياف-تياف اف جوا
يغ كامو حاجيت .دان جك كامو مغهيتوغ نعمة اهلل نسخاي ملهله كامو مننتوكن
بيلغنث .سسوغضوهث مأنسي (يغ ايغكر) ساغت سوك منمفتكن سسواتو فد
بوكن متفتث ،الضي ساغت تيدق مغهرضاءي نعمة توهنث".

سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل،
ستياف كنعمنت يغ كيت ميليقكي ادكاالث اهلل سبحانه وتعاىل اوجي دغن
فلباضاي مصيبة يغ كيت تيدق ترفيكري اوليه عقل يغ كيت اكن مغهادفيث.
كماتني ،بنخان عامل ،كروضياءن دامل فرنياضاءن ،كفريتان هيدوف ،كضاضالن
دامل كهيدوفن دان فلباضاي الضي فركارا اتاو مصيبة يغ دبريكن اهلل سباضاي
اوجني ،مستيله دهاديف دغن جيوا يغ الفغ دان اميان يغ مسفورنا ،سرتا يقني بهاوا
ستياف فركارا يغ داوجي اوليه اهلل ايت ،فسيت تركندوغ حكمه دسباليقث .فرمان
اهلل ددامل سورة احلَدِيد اية :22
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦ

مقصودث " :تيدق اد سسواتو كسوسهن (اتاو باال بنخان) يغ دتيمفاكن دبومي
دان تيدق جوض يغ منيمفا ديري كامو ،مالءينكن تله سديا اد ددامل كتاب
(فغتاهوان كامي) سبلوم كامي منجاديكنث .سسوغضوهث مغاداكن يغ دميكيان
ايت اداله موده باضي اهلل".
دان مسستيث كيقينن ترسبوت ترتامن كوات فد جيوا دان كوكوه ترمست ددامل
هاتي ،مك ستياف مصيبة اكن منجادي كورنيا ،ستياف اوجني اكن منجادي
انوضره ،دان ستياف فريستيوا منجادي ضنجرن دان فاهال .دري أبى هريرة ريض
اهلل عنه ،نيب صلى اهلل عليه وسلم برسبدا:
َمن يردِ اهلله بهِ خَيرا يصِب مِنه

مقصودث" :سسياف يغ دكهندقي اهلل منجادي باءيق ،نسخاي اهلل اكن ممربيث
(رواية البخاري)
خوبأن".
كران ايت ،جاغنله كيت مراسا ضونده ضوالنا دان برسديه دغن مصيبة يغ منيمفا.
سسوغضوهث اي مروفاكن سسواتو يغ تله اهلل تقديركن دان مسوا يغ دتقديركن
ايت فسيت اكن ترجادي .سباضاي همبا كيت تيدق ممفوثاءي فيليهن الءين،
سالءين منرميا تقدير ايت ،كران اهلل جواله يغ برحق مننتوكنث .دغن اداث اوجني،
فسيت ضنجرن فاهال دان فغامفونن دوسا مننيت .مك بربهاضيا دان برأونتوغله
باضي اورغ-اورغ يغ دبري اوجني ايت اتس كصربن دان كريألن مريك
ترهادف اهلل يغ مها كواس ،مها فمربي الضي مها بيجقسان.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل،
كتاهويله بهاوا اورغ يغ خرديق اكن برأوسها مروبه كروضياءن منجادي
كأونتوغن ،سداغكن اورغ يغ جاهيل اكن ممبوات سسواتو مصيبة ايت منجادي
برليفت ضندا .كتيك بِالَ ْل بِ ُن رَبَاح دسيقسا اوليه توانث داتس كسقسني اسالمث،
اللو دمرديكاكن دان دي دأغكت منجادي ُمؤَذِّ ْن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،
بضيتو جوض امام امحد بن حَنْبَل ،فرنه دفنجارا ،دحكوم دان دسيقسا ،تتايف كران
ايت فوال دي كمودين منجادي امام ساله ساتو مذهب دامل اضام اسالم .إبن
تَْيمِيَّة فوال فرنه دفنجارا ،تتايف دسببكن ايتله بلياو باثق مغحاصيلكن كاريا-كاريا
اضوغ .بضيتوله ،كتيك دتيمفا سسواتو مصيبة ،كيت هاروس مليهت دري
سودوت يغ فاليغ فوسيتيف ( .)Positifكاوال-له ديري دغن اميان ،جاغن ترفديا
دغن بيسيكن شيطان يغ ممباوا كسسنت .فرمان اهلل ددامل سورة البقرة :216

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

مقصودث" :كامو دواجبكن برفراغ (انتوق مننتغ فنخروبوهن) ،سدغ برفراغ
ايت اياله فركارا يغ كامو بنخي ،دان بوليه جادي كامو بنخي كفد سسواتو،
فد حال اي باءيق باضي كامو ،دان بوليه جادي كامو سوك كفد سسواتو ،فد
حال اي بوروق باضي كامو .دان (ايغتله) ،اهلل جواله يغ مغتاهوي (مسواث ايت)،
سداغ كامو تيدق مغتاهويث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل،
تتكاال كيت دتيمفا مصيبة ،كفد سياف ايغني كيت مغادو مموهون فرتولوغن؟
سيافاكه يغ اليق منجادي متفت كيت برضنتوغ ،مموهون ،ممينتا دان مغهارف؟،
تيدق الين ،هاث اهلل سبحانه وتعاىل سهاجله متفت كيت ممينتا .مأنسي تيدق ممفو
مالوان مصيبة ،منغضوغ ستياف دريتا ،دان منخضه ستياف ماالفتاك دغن
كقواتنث سنديري .اين اداله كران ،مأنسي دخيفتاكن سباضاي خملوق يغ ساغت
مله .مريك هاث ممفو مغهاديف مسوا ايت دغن باءيق افابيال مريك برتاوكل كفد
اهلل ،مثراهكن مسوا فركارا كفداث ،مك اي اكن ممفرأوليه كقواتن .كتيك مصيبة
دان بنخان داتغ برسيليه ضنيت منيمفا ديري ،برذيكريله كفداث ،سبوتله نامث،
موهونله فرتولوغنث دان مينتله جالن كلوار دريث .توندوقكن وجه-مو ،لكتكن
داهي-مو دهمفرن سجاده اضر مندافت كأمفونن دريث .اغكتله كدوا بله تاغنمو،
بوك كدوا تلفق تاغنمو ،فوهونله دعاء دريث ،جاغن بوسن ممينتا كفداث دان
جاغن برفاليغ دري فينتوث .هارفكنله كاسيه دان سايغ دريث ،ننتيكن فرتولوغنث،

ثاريغكن سوارامو كتيك مثبوت نامث ،دان ساللو برباءيق سغكاله كفداث.
خورهكن وقتو-مو اونتوقث دان برعبادهله كامو كفداث دغن تكون دان صرب
اضر مندافت كبهاضياءن دان كمناغن.
سيدغ مجعة درمحيت اهلل،
مغأخريي َخَطَبه َفد هاري اين ،خطيب واصيتكن سيدغ مجعة مسوا دغن ليما
نصيحة-:
فرتام :يقينله بهاوا أوجني ايت مروفاكن تندا خينتا اهلل فد همباث.
كدوا :يقينله بهاوا مساكني بسر دان باثق اوجني يغ اهلل تورونكن كفد كيت،
ماكني بسر فوال فاهال دان كاسيه سايغ اهلل يغ اكن دليمفهكن كفد كيت.
كتيض :يقينله بهاوا اوجني ايت اكن مغهافوسكن دوسا-دوسا يغ فرنه كيت
الكوكن.
كامفت :ساللوله اونتوق برفيكري فوسيتيف بهاوا اف-اف فون يغ منيمفا ديري
كيت اكن منجادي كباءيقكن.
كليم :يقينله بهاوا ستله كيت دتيمفا كسولينت ،مك اكن اد كموداهن.
فرمان اهلل سبحان وتعاىل ددامل سورة الطالق اية  3-2يغ سبهاضيان مقصودث:
" ......دان سسياف يغ برتقوى كفد اهلل (دغن مغرجاكن سوروهنث دان
منيغضلكن الرغنث) ،نسخاي اهلل اكن مغاداكن باضيث جالن كلوار (دري سضاال
فركارا يغ مثوسهكنث) سرتا ممربيث رزقي دري جالن يغ تيدق ترلينتس دهاتيث،
دان ايغتله سسياف برسره ديري بولت-بولت كفد اهلل ،مك اهلل خوكوفله باضيث

(انتوق منولوغ دان مثالمتكنث) سسوغضوهث اهلل تتف مالكوكن سضاال فركارا
يغ دكهندقكيث .اهلل تله فون مننتوكن قدر دان ماس باضي برالكوث تياف-تياف
سسواتو".
ﮀﮁﮂﮃ ﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

بَارَكَ اهللهلِي وَلَكهم بالقهرءَان العَظِيم وَنَفَعَنِي وَإيَّاكهم بمَا فِيهِ مِنَ األَيَاتِ وَالذِّكر الحَكِيم ،وَتَقَبَّلَ مِنِّي َومِنكهم تِالوَتَه إنَّه
هوَ السَّمِيع العَلِيم .أَقهوله قَولِي هَذَا وَأَستَغفِر اهللَ العَظِيمَلِي وَلَكهم وَلِسَائِر المسلِمِينَ وَالمسلِمَاتِ وَالمْمِنِينَ وَالمِْمنَاتِ
األَحيَاءِ مِنهم وَاألَموَات ،فَاستَغفِروه إنَّه هوَ الغَفهور الرَّحِيم.

