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ِ ِ
ُوب ِإلَيْه ِ ،وَنَع ُوذ ُ ب ِالل ّه ِ م ِنْ شُر ُورِ أَ نْفُسِنَا
ِإ َّ ّ
ن الحم َْد َ للّه ،نَحْمَد ُه ُ وَنَسْت َعِي ْن ُه ُ وَنَسْتَغْف ِر ُه ُ وَنَت ُ

شدًا.
تجِد َ لَه ُ وَل ًِّي ّا م ُ ْر ِ
ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِه ِ الل ّه ُ فَه ُو َ المُهْتَدِ وَم َنْ يُضْ لل ِْه ُ فَلَنْ َ
وَسَي ِّئ َ ِ

3

أَ شْهَد ُ أَ ْن لا َ ِإلَه َ ِإ َّ
سو ْلُه ُ،
ن مُح ََّم ّدًا عَبْد ُه ُ وَر َ ُ
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّ ّ
لا ّ الل ّه وَحْد َه ُ ل َا شَرِي ْ َ

4

سل ِّم عَلَى نَب ِيِّنَا مُح ََّم ّدٍ وَعَلَى آل ِه ِ وَصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِد َ ْعوَتِه ِ اِلَى يَو ْ ِم الد ِّيْنِ.
ل وَ َ
ا َ َّلل ّه ُ َّ ّم َ
ص ِّ

5

صيْك ُ ْم وَن َ ْفس ِي بتَِقْو َى الل ّه ِ وَطَاع َتِه ِ لَع َ َّل ّ ك ُ ْم
أَ َّمّا بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ الل ّه ،ا َِّت ّق ُوا الل ّهَ ،ا ُ ْو ِ
تُفْلِحُونَ.

ﭧﭨ
6

7

8

ﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠ ﯡﯢﯣ ﯤﯥ
ﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
سيدڠ جماعه يڠ دكاسيهي سكالين،
ماريله كيت برسام-سام برتقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى .برتقوى دڠن
چارا برسوڠڬوه-سوڠڬوه ملقساناكن تيته دان ڤرينتهڽ .دالم ماس يڠ سام،
برتقوى دڠن چارا منجاءوﻫي دان منڬه ديري درڤد ترجروموس دالم ڤركارا
يڠ دالرڠ اوليه اهلل سبحانه وتعالى.
خطبة ڤد ﻫاري يڠ بربهاڬيا اين ممبيچاراكن تاجوق ” :مڠإنصافي عذابڽ
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نراك“.
مسلمين سيدڠ جماعه سكالين،
سدركه كيت بهاوا ستياڤ عملن يڠ كيت الكوكن دأتس دنيا اين اكن
منداڤت ڬنجرن دان بالسن اوليه اهلل سبحانه وتعالى دأخيرة كلق؟ ڤرخبرن
بركناءن عذاب نراك ددالم القرءان ڤد حقيقتڽ اداله بروڤا انچمن دان اوڬوتن
درڤد اهلل سبحانه وتعالى كڤد ڤارا مأنسي يڠ الالي ،كوفور ،دان ايڠكر .اي
منجادي ڤرإيڠتن كڤد كيت اڬر برﻫاتي-ﻫاتي دالم ملقساناكن ڤكرجاءن دان
عملن سهارين.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة التحريم ،اية : 6
ﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠ ﯡﯢﯣ ﯤﯥ
ﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
برمقصود” :واﻫاي اورڠ٢يڠ برإيمان ،ڤليهاراله ديري كامو دان كلوارڬ كامو
دري نراك يڠ باﻫن ٢بكرڽ اداله مأنسي دان باتو ﴿برﻫاال﴾ .نراك ايت دجاڬ
دان دكاول اوليه ڤارا مالئكة يڠ كاسر ،بڠيس ﴿اليننڽ﴾ مريك تيدق
مندرحاك كڤد اهلل ترﻫادڤ ستياڤ ڤركارا يڠ دڤرينتهكنڽ كڤد مريك ،دان
مريك ڤوال تتڤ ﴿ستيا﴾ ملقساناكن سڬاال يڠ دڤرينتهكن“.
منوروت امام القرطبي رحمه اهلل برﻫوبوڠ ايات اين ،مالئكة يڠ دمقصودكن
اياله ڤارا مالئكة زبانية يڠ كرس سيكڤڽ .مريك تيدق اكن مناروه بلس
كاسيهن كڤد سسياڤا واالوڤون درايو.
حاضيرين سيدڠ جماعه يڠ دكاسيهي سكالين،
تيدق سقدر ايت ،اهلل سبحانه وتعالى توروت مڽاتاكن چيري٢نراك دڠن
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حجر ،اية
لبيه ترڤرينچي ،فرمان اهلل سبحانه وتعالى منروسي سورة ال ِِ

-34

:33

ﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓﯔ
مقصودڽ” :دان سسوڠڬوﻫڽ نراك جهنم ايت ،تمڤت يڠ دجنجيكن باڬي
سكالين مريك .اي ممڤوڽاءي توجوه ڤينتو ،باڬي تياڤ٢سبواه ڤينتو اد بهاڬين
يڠ ترتنتو اونتوق مريك ﴿يڠ سست دان مڽستكن ايت﴾“.
14

15

برداسركن ايات ترسبوت ،كيت داڤت ممهمي بهاوا ستياڤ ڤڠهوني نراك ايت
تله دسدياكن تمڤت تيڠڬل ماسيڠ٢سالرس دڠن قدر كجاﻫتن مريك.
مسلمين سيدڠ جماعه يڠ بربهاڬيا سكالين،
اهلل سبحانه وتعالى توروت مڠڬمبركن باڬايمان كأداءن مأنسي يڠ منريما
عذاب نراك .فرمان اهلل سبحانه وتعالى منروسي سورة النساء ،اية :66
ﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒ ﮓﮔﮕ

16

17

ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
برمقصود” :سسوڠڬوﻫڽ اورڠ ٢يڠ كوفور ﴿ايڠكر﴾ كڤد ايات٢كترڠن
كامي ،كامي اكن ممباكر مريك دالم اڤي نراك .تياڤ٢كالي كوليت مريك
ماسق ﻫاڠوس ،كامي ڬنتيكن اونتوق مريك كوليت يڠ الءين سوڤاي مريك
داڤت مراسا عذاب سڠسارا ايت .دان ﴿ايڠتله﴾ سسوڠڬوﻫڽ اهلل اداله مها
كواس ،الڬي مها بيجقسان“.
دمكين كأداءن مأنسي يڠ اكن دعذاب اوليه اهلل سبحانه وتعالى دأخيرة كلق.
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كجادين مريك دأوبه اوليه اهلل سبحانه وتعالى سوڤاي عذاب ايت داڤت
دراسكن اوليه توبوه مريك .اين كران دڠن جسد يڠ سديا اد تيدق ممڤو
منڠڬوڠ عذاب نراك .نَعُو ُذ باهللِِ مِِن ذَلك...
مسلمين تتامو اهلل سبحانه وتعالى يڠ دكاسيهي سكالين،
مسكيڤون كيت مليهت جومله ڤندودوق دنيا سمنجق نبي آدم عليه السالم
تيدق ترﻫيتوڠ بيالڠنڽ ،نامون نراك اهلل سبحانه وتعالى تيدق ڤرنه مڠنل ارتي
ڤنوه ،بهكن برتاڽاكن ڤوال جك ترداڤتڽ ڤرتمبهن ڤڠهوني.
ﯷ ﯸﯹ ﯺﯻﯼ ﯽ ﯾﯿﰀ
مقصودڽ﴿” :ڤرإيڠتكنله مأنسي﴾ اكن ﻫاري كامي برتاڽ كڤد نراك جهنم:
اداكه اڠكاو سوده ڤنوه؟ اي منجواب :اداكه الڬي سبارڠ تمبهن؟“

19

ايات ترسبوت اداله بوقتي يڠ ڽات بهاوا رواڠن دان تمڤت كديامن ددالم نراك
ايت ساڠت لواس سكالي ،موات اونتوق دديامي اوليه سموا مأنسي يڠ
كوفور دان ايڠكر كڤد اهلل سبحانه وتعالى .بڬيتو جوڬ دڠن دﻫشتڽ كڤانسن
اڤي نراك.

20

21

سباڬايمان حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام البخاري رحمه اهلل ،درڤد أبو
ﻫريرة رضي اهلل بركات ،بهاوا رسول اهلل ﷺ ڤرنه برسبدا:

الل ّه ِِ :إ ْن ك َان َْت
ل ،ي َا رَسُو َ
جه َ َّن ّم َ .ق ِي َ
سب ْعِينَ جُزْءًا م ِنْ ن َارِ َ
ن َارُك ُ ْم جُزْء ٌ م ِنْ َ
ل َّ
ل حَرّ ِه َا.
سعَة ٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا ،ك ُُّل ّه َُّنّ مِث ْ ُ
ت عَلَيْه َِّنّ بِت ِ ْ
ل :ف ُِّضل َ ْ
لَك َاف ِي َة ً؟ قَا َ

برمقصود” :اڤي كاليان ﴿ددنيا اين﴾ مروڤاكن سبهاڬين دري توجوه ڤولوه
4

منوال خطبة مولتيميديا

22

23

24

25

مڠإنصافي عذابڽ نراك

بهاڬين اڤي نراك جهنم .بڬيندا دتاڽ :واﻫاي رسول اهلل ،ساتو بهاڬين ايت
سهاج سوده چوكوڤ ﴿اونتوق مڽيقسا ڤالكو معصية؟ بڬيندا برسبدا:
دڬنداكن اتسڽ دڠن انم ڤولوه سمبيلن كالي يڠ سام ڤانسڽ“.
ڤارا تتامو اهلل سبحانه وتعالى يڠ دكاسيهي سكالين،
ڬولوڠن مأنسي يڠ باكل مڠهوني نراك اهلل سبحانه وتعالى اداله سڤرتي
برإيكوت:
ڬولوڠن ڤرتام :مأنسي يڠ تتڤ دڬيل دڠن ككوفورنڽ.
سباڬاي مأنسي ،كيت دجاديكن اوليه اهلل سبحانه وتعالى دالم كأداءن تردده
كڤد مالكوكن كسيلڤن .نامون ،اهلل سبحانه وتعالى سنتياس ممبوك ڤينتو توبتڽ
سباڬاي تندا كاسيه دان سايڠڽ كڤد مأنسي .مالڠ سكالي جك مأنسي
مڠأبايكن رحمة اهلل سبحانه وتعالى اين دان تتڤ بردڬيل اونتوق برأد دالم
كأداءن معصية دان ككوفورن .لنترن ايتوله مك اهلل سبحانه وتعالى تله
مڽدياكن عذاب باڬي مريك دأخيرة كلق.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة ق ،اية :43
ﮡﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
برمقصود” :ﻫومبنكنله اوليه كامو بردوا ﴿مالئكة﴾ ،كدالم نراك جهنم تياڤ٢
اورڠ يڠ تتڤ دڬيل دالم ككوفورنڽ“.
ڬولوڠن كدوا :مأنسي يڠ سريڠ مڠهالڠ كباءيقن ،ملڠڬر حكوم اڬام ،دان
مراڬوكن كبنرن.
رياليتيڽ ،ترداڤت سڬلينتير مأنسي يڠ برﻫاتي باتو دان كرس چوبا اونتوق
مڠهالڠ اورڠ الءين مالكوكن كباءيقن .مريك جوڬ تيدق سڬن سيلو اونتوق
ملڠڬر حكوم حكام اڬام يڠ تله دتتڤكن اوليه اهلل سبحانه وتعالى.
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لبيه دﻫشت الڬي مريك مڽيباركن كراڬوان٢دالم كالڠن مشاركت برﻫوبوڠ
دڠن كبنرن اڬام إسالم .كلومڤوك سڤرتي اين ميمڠ ساليقڽ مندودوقي نراك
اهلل سبحانه وتعالى دأخيرة كلق.
سمبوڠن فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سوره ق ،اية :46
ﮨﮩ ﮪ ﮫﮬ
برمقصود” :يڠ سريڠ مڠهالڠي جنيس كباجيقن ،يڠ ملڠڬر حكوم اڬام ،الڬي
يڠ مراڬوكن كبنرن“.
ڬولوڠن كتيڬ :مأنسي يڠ مڽمبه سالين درڤد اهلل سبحانه وتعالى.
اهلل سبحانه وتعالى تله مڠوتوسكن ڤارا نبي دان رسول دستياڤ زمان باڬي
ممبتولكن عقيدة دان كڤرچاياءن مأنسي سوڤاي كمبالي منتوحيدكن اهلل
سبحانه وتعالى .نامون ترداڤت سڬولوڠن مأنسي يڠ تتڤ بركرس مننتڠ اجرن
ڤارا اوتوسن اهلل سبحانه وتعالى اين دان تتڤ برأد دالم كأداءن شيريك.
اداكه توﻫن يڠ مريك سمبه سالءين اهلل سبحانه وتعالى ايت برأوڤاي
ممبيبسكن مريك دري عذاب اهلل سبحانه وتعالى؟
فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة ق ،اية :46
ﮭﮮﮯ ﮰﮱ ﯓﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ
برمقصود” :يڠ مڽمبه بندا يڠ الءين برسام-سام اهلل ،مك ﻫومبنكنله اوليه كامو
بردوا ﴿مالئكة﴾ اكن دي كدالم عذاب سيقسا يڠ سبرت-برتڽ“.
سيدڠ جماعه يڠ دكاسيهي سكالين،
متأخير اين ڤلباڬاي بنچان عالم تله برالكو دبومي سباڬاي تندا سماكين
ﻫمڤيرڽ كيت دڠن ﻫاري قيامة .واالوڤون كيت برسياڤسياڬ دڠن ڤلباڬاي
6
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اوسها دان تيندقن اونتوق مڠهادڤيڽ ،نامون جك اهلل مڠهندقي بنچان٢
ترسبوت برالكو ،ڤستيڽ تيدق اد سأورڠ ڤون يڠ ممڤو مڠهالڠڽ.
جوسترو ،ڤرباڽقكن عمالن صالح سرتا ڤركوكوﻫكن كايمانن كڤد يڠ مها
ڤنچيڤتا سباڬاي بكلن اونتوق مڠهادڤي ﻫاري قيامة يڠ ڤستي داتڠ.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي سكالين،
مڠأخيري خطبة ڤد ﻫاري اين ،خاطب ايڠين مڠموكاكن ببراڤ كسيمڤولن
سباڬاي رنوڠن دان بكلن كيت برسام.
ڤرتام :ستياڤ عملن بوروق يڠ دالكوكن اوليه مأنسي دأتس موك بومي اين
اكن منداڤت بالسن عذاب دأخيرة كلق.
كدوا :اهلل سبحانه وتعالى منچريتاكن ڤريحال نراك ددالم القرءان اداله
برتوجوان ممبريكن ڤرإيڠتن بربنتوق انچمن دان اوڬوتن كڤد مأنسي.
كتيڬ :كيت سباڬاي اومت إسالم ڤرلوله سنتياس ممڤرباڽق عمل صالح دان
دعاء كڤد اهلل سبحانه وتعالى اڬر دﻫيندركن درڤد عذاب نراك.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة الطلق ،اية :8
ﭷﭸﭹﭺﭻ

33

34

ﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟﮠﮡ
برمقصود” :دان تيدق سديكيت نڬري٢يڠ ڤندودوقڽ مندرحاك ترﻫادڤ
ڤرينته توﻫن مريك دان رسول-رسولڽ ،مك كامي ڤرﻫيتوڠ عمل مريك ساتو
ڤرساتو دڠن ﻫيتوڠن يڠ كرس راڤي ،سرتا كامي سيقساكن مريك دڠن
عذاب يڠ تيدق ڤرنه دكنلي دﻫشتڽ“.
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َات وَالذِّكْر ِ
ن الْآي ِ
ن الْعَزِ ْيمِ ،وَنَفَعَن ِ ْي و َِإ َّي ّاك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ الل ّه ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ل هَذ َا
ل قَو ْ ِ
سمِي ْ ُع الْع َلِي ِْم .أَ قُو ْ ُ
ل مِن ِ ّي وَمِنْك ُ ْم تِلَاوَتَه ُِ ،إ َّن ّه ُ ه ُو َ ال َّ ّ
كي ِْم ،وَتَق ََّب ّ َ
الْح َ ِ

35

ات ،وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ
وَأَ سْ تَغْف ِر ُ الل ّه َ الْعَظِي ِْم ل ِي وَل َكُمْ ،وَلِس َا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ

حم َ َّ
ن و َي َا نَجَاة َ
الر ّا ِحم ِيْنَ .فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ فَيَا فَوْز َ ال ْمُسْتَغْفِرِي ْ َ
ك ي َا أَ ْر َ
ات ،ب ِرَحْمَت ِ َ
وَال ْمُؤْم ِن َ ِ

َّ
الت ّائبِِيْنَ.
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