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( أوكتوبر 016م   /محرم 143ﻫ)
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ن الحم َْد َ لِلّه ِ ،نَحْمَدُه ُ و َنَسْت َعِي ْن ُه ُ و َنَسْتَغْف ِرُه ُ و َنَت ُوبُ ِإلَيْه ِ ،و َنَع ُوذ ُ ب ِالل ّه ِ م ِنْ شُر ُورِ أَ نْفُسِنَا
ِإ َّ ّ
شدًا.
تجِد َ لَه ُ و َل ًِّي ّا م ُ ْر ِ
ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِه ِ الل ّه ُ فَه ُو َ المُهْتَدِ وَم َنْ يُضْ لل ِْه ُ فَلَنْ َ
وَسَي ِّئ َ ِ
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أَ شْهَد ُ أَ ْن لا َ ِإلَه َ ِإ َّ
سو ْلُه ُ،
ن مُح ََّم ّدًا عَبْدُه ُ وَر َ ُ
ك لَه ُ ،و َأَ شْهَد ُ أَ َّ ّ
لا ّ الل ّه وَحْدَه ُ ل َا شَرِي ْ َ

4

سل ِّم عَلَى نَب ِيِّنَا مُح ََّم ّدٍ و َعَلَى آلِه ِ و َصَ ح ْبِه ِ و َم َنْ د َعَا بِدَعْوَتِه ِ ا ِلَى يَو ْ ِم الد ِّيْنِ.
ل وَ َ
ا َ َّلل ّه ُ َّ ّم َ
ص ِّ

5

صيْك ُ ْم و َن َ ْ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.

ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ
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ماريله كيت ممڤرتيڠكتكن كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى ،ملقساناكن
سڬاال تونتوتن واجب سباڬاي سأورڠ مسلم دان برأوسها اونتوق استقامه
دأتس جالنڽ .دسمڤيڠ ايت ،بروسڤاداله دڠن ﻫاسوتن شيطان يڠ سنتياس
برأوسها اونتوق مڠاجق مأنسي مڠإيڠكري ڤرينته اهلل سبحانه وتعالى .سموڬ
1
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دأمبڠ قيامة

كيت برجاي مڽماي تقوى دالم ديري سباڬاي بكلن باڬي كهيدوڤن دنيا اونتوق
كجاياءن اخيرة.
ڤد ﻫاري يڠ بربهاڬيا اين ،ماريله كيت برسام-سام مڠحياتي خطبة برتاجوق
” :دأمبڠ قيامة“.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
سسياڤا ڤون تيدق مڠتاﻫوءي بيال برالكو قيامة .باءيق مخلوق دالڠيت
ماﻫوڤون دبومي .ڤڠتاﻫوان تنتڠ وقتو مروڤاكن رﻫسيا اهلل سبحانه وتعالى.
بڬيتوله يڠ دخبركن ماللوءي سورة األعراف ايات :187
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ
ﰕﰖ ﰗﰘ ﰙﰚ
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برمقصود ” :مريك برتا كڤدامو تنتڠ قيامة :بيالكه ترجاديڽ؟ كاتاكنله:
سسوڠڬوﻫڽ ڤڠتاﻫوان تنتڠ قيامة ايت اداله ڤد سيسي توﻫنكو تيدق سأورڠ
ڤون يڠ داڤت منجلسكن وقتو كداتڠنڽ سالءين دي .قيامة ايت امت برت ﴿ﻫورو
ﻫارا باڬي مخلوق﴾ يڠ دالڠيت دان دبومي .قيامة ايت تيدق اكن داتڠ كڤدامو
مالءينكن دڠن تيبا .٢مريك برتا كڤدامو سأكن-اكن كامو بنر٢مڠتاﻫوءيڽ.
كاتاكنله :سسوڠڬوﻫڽ ڤڠتاﻫوان تنتڠ ﻫاري قيامة ايت اداله دسيسي اهلل ،تتاڤي
كباڽقن مأنسي تيدق مڠتاﻫوءي“.
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اهلل سبحانه وتعالى يڠ مها ڤڽايڠ تيدكله منداتڠكن كأداءن ﻫورو-ﻫارا
ترسبوت مالءينكن ددﻫولوءي اوليه تندا٢يڠ منونجوقكن ﻫمڤير ساعت
قيامة ايت .اين سباڬاي ڤرإيڠتن اول اڬر ڤرسدياءن داڤت دالكوكن سباءيق-
باءيقڽ .اداڤون مريك يڠ تيدق ميقينيڽ اكن تروس مالكوكن دوسا سرتا
2
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كموڠكرن سهيڠڬاله ترجاديڽ قيامة دڠن تيبا.٢
قوم مسلمين يڠ دمولياكن،
سسوڠڬوﻫڽ رسول اهلل

ﷺ

ممبريكن إشارت جلس بهاوا ساعت برالكو

قيامة امت ﻫمڤير .بهكن رسول اهلل
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ﷺ

تله ممڤرإيڠتكن باڽق تندا ﻫمڤير

قيامة .انتارا ڤرإيڠتن يڠ ڤرنه دأوڠكڤكن اوليه رسول اهلل ماللوءي أنس بن
مالك رضي اهلل عنه يڠ دروايتكن اوليه البخاري رحمه اهلل :
ل
ساعَة ِ :أَ ْن يُرْف َ َع ال ْعِلْم ُ و َي َ ْظه َر َ الْج َ ْه ُ
ل م ِنْ أَ شْر َاطِ ال َّ ّ
ساع َة ُ و َِإ َّمّا قَا َ
ل َا تَق ُوم ُ ال َّ ّ

ل و َي َ ْكثُر َ النِّس َاء ُ ،ح ََّت ّى يَكُونَ لِلْخ َ ْمسِينَ
ل الر ِ ّج َا ُ
و َيُشْر َبَ ا ْلخم َ ْر ُ و َي َ ْظه َر َ الز ِّنَا و َيَق ِ َّ ّ
حد ُ.
ا ْمر َأَ ة ً الْقَي ِّم ُ ال ْوَا ِ

برمقصود ” :تيدق اكن برالكو قيامة اتاو سبدا بڬيندا
13
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ﷺ

دأنتارا تندا

ﻫمڤير قيامة اياله دأڠكت علمو ،منولر كجاﻫيلن ،ممينوم ارق دڠن ترڠ-
ترڠن ،برللواسا زنا ،سماكين سديكيت لالكي دان سماكين راماي وانيتا
سهيڠڬ نسبه سأورڠ لالكي اداله باڬي  50اورڠ وانيتا“.
اڤابيال دتليتي ساتو ڤرساتو اڤ يڠ دسبداكن اوليه رسول اهلل ايت ،ترڽات
اڤ يڠ دڽاتاكن ايت سدڠ برالكو كيني.
ڤرتام  :دأڠكت علمو .علمو يڠ دمقصودكن اياله يڠ بركاءيتن دڠن اخروي.
سدڠ ڤد ماس يڠ سام ،علمو دنياوي سماكين بركمبڠ .دأڠكت علمو اين
دڠن چارا دماتيكن ڤارا عاليم علماء.
كيني امت سوكر منچاري ڤڠڬنتي كڤد أبو حسن األشعري جوڬ الماتريدي.
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تياد الڬي يڠ برسينر سڤرتي إمام مالك بن أنس ،أبو حنيفه ،الشافعي دان
أحمد بن حنبل جاءوه مندﻫولوءي جك دبنديڠكن دڠن كهيبتن البخاري دان
مسلم .سرتا علماء ٢الءينڽ يڠ ڤرنه مورناءي ڤنتس علمو دالم تمدون إسالم.
ايكون٢علماء كيان بركورڠن.
كدوا :منولر كجاﻫيلن .اڤابيال مريك يڠ عاليم تله ڤرڬي ،دالنتيق ڤارا
جهالء سباڬاي تمڤت رجوكن .مريك منونجوكي جالن يڠ كليرو .اخير ،
بوكن مريك سهاج يڠ سست ،بهكن مڽيمڤڠكن اورڠ عوام دري جالن يڠ
لوروس .دسببكن حال اينيله مونچولڽ كومڤولن ٢راديكل ،ڤمبنچي٢علماء،
ڤرتليڠكهن اتس سبب فُ ُروع ﴿ڤركارا كچيل﴾ سرتا ايديولوڬي ٢يڠ جاءوه
مڽيمڤڠ درڤد لندسن إسالم سڤرتي ڤلوراليسمى دان سكوالريسمى اڬام.
كتيڬ :ممينوم ارق دڠن ترڠ-ترڠن .تيدق دنافيكن ،ڤريميس ارق سماكين
برللواسا دبوك .بهكن دأنتارا ڤڠونجوڠڽ اداله اورڠ إسالم سنديري .اينيله
رياليتي يڠ سدڠ برالكو دالم مشاركت اخير زمان .تياد الڬي دڤدولي ڤرينته
دان الرڠن .اصلكن داڤت اڤ يڠ دإيدمكن .سڠڬوڤ ڬاداي مرواه جوا
إيمان.
كأمڤت  :برللواسا زنا .سابن ﻫاري ،ترداڤت كيس٢يڠ بوليه دكاءيتكن
دڠن ڤنزناءن اتاو مڠهمڤيري زنا سڤرتي تڠكڤن خلوة ،ڤمبواڠن بايي سرتا
ڤندفترن انق لوار نكاح يڠ كيان منيڠكت .لوڤا كيري دان كانن اد يڠ
منچاتت ،الڠيت دأتس دان تانه دباوه توروت مليهت ،ستياڤ اينچي
كوليت اكن منجادي سقسي مريك يڠ ترليبت ،تيدق ممڤو بركات اڤابيال ليده
دكونچي راڤت ،ﻫا توندوق مڠاكو لنتس منريما عقيبة ،سيقساءن كڤد
ڤنزنا ،سيقساءن يڠ برت الڬي دﻫشت.
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كليما :لالكي سماكين سديكيت ،وانيتا سماكين راماي .سدر ماﻫوڤون
تيدق ،ڤوڤولسي وانيتا كين راماي ددنيا .ككورڠن لالكي دسببكن راماي يڠ
ترليبت دالم ڤڤرڠن ،دتمبه ڤوال دڠن ڤلباڬاي كمالڠن .سهيڠڬ رسول اهلل
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ﷺ

مڠڬمبركن رامايڽ وانيتا دڠن نسبه  50وانيتا باڬي سأورڠ لالكي .حال اين
كيت سدڠ ﻫادڤي سهيڠڬ بنر ٢كيت مراساءي وانيتا كيان راماي بربنديڠ
لالكي دساعت اين.
ﻫمبا-ﻫمبا اهلل يڠ دمولياكن،
اڤاكه كيت ماسيه راس ڤنجڠ عمور دنيا اين؟ ستله مڠتاﻫوءي كدودوقن كيت،
جوسترو اڤ ڤرسدياءن كيت؟ امڤت ڤركارا يڠ سهاروسڽ كيت نياليكن ڤد
ديري ماسيڠ ٢ياءيت :

ڤرتام  :لقساناكن سڬاال كواجيڤن يڠ دڤرينتهكن .سكيرا ترداڤت ڤركارا يڠ
دواجبكن اوليه اهلل سبحانه وتعالى يڠ ماسيه بلوم كيت تونايكن ،برسڬراله
اونتوق منونايكنڽ .جاڠن دتڠڬوه-تڠڬوﻫكن.
كدوا :تيڠڬلكن الرڠن يڠ دحرامكن .اورڠ يڠ برتقوى سنتياس برﻫاتي-ﻫاتي
درڤد ترجروموس كدالم كنچه كحرمن ،بهكن ڤركارا يڠ شبهه دان مكروه
جوڬ دجاءوﻫيڽ .فيكيركنله ،كنعمتن مالكوكن دوسا ﻫا سمنتارا سهاج،
نامون كسڠساراءن عذاب داخيرة تيدق ممڤو كيت منڠڬوڠڽ.
كتيڬ :شكوري نعمت يڠ دكورنياكن .تندا منشكوري نعمت اياله دڠن
مڠڬوناكن نعمت ترسبوت ڤد جالن يڠ دريضاءي اهلل سبحانه وتعالى .بوكنكه
كيت ماﻫو اورڠ يڠ ممينجم بارڠ كيت مڠڬوناكنڽ دڠن باءيق دان تيدق
مروسقكنڽ؟ بڬيتو جوڬ اهلل سبحانه وتعالى يڠ ممينجمكن سڬاال نعمتڽ كڤد
كيت ،تيدق ماﻫو كيت مڠڬوناكنڽ دڠن چارا يڠ ساله دان حرام.
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كأمڤت  :برصبر دأتس مصيبة .دنيا أومڤام ديوان ڤڤريقساءن يڠ امت بسر.
حَنة .برصبرله مڠهادڤيڽ ،نسچاي اهلل سبحانه
ددالمڽ ڤنوه اوجين دان م ْ
وتعالى اكن ممبري بالسن يڠ تيدق ترﻫيڠڬ باڽقڽ
سباڬايمان يڠ ترڤاﻫت دالم سورة ﻫود اية : 11-10
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ
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ﯗﯘ ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢ
ﯣ
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برمقصود ” :دان جك كامي راساكن كڤدا كبهاڬياءن سسوده بنچان يڠ
منيمڤا  ،نسچاي دي اكن بركات :تله ﻫيلڠ بنچان٢ايت درڤداكو;
سسوڠڬوﻫڽ دي ساڠت ڬمبيرا الڬي بڠڬ ،كچوالي اورڠ٢يڠ صبر
﴿ترﻫادڤ بنچان﴾ ،دان مڠرجاكن عمل٢صالح ،مريك ايت برأوليه امڤونن
دان ڤهاال يڠ بسر“.
حاضيرين يڠ دكاسيهي سكالين،
كسيمڤولن يڠ داڤت دڤتيق درڤد خطبة ﻫاري اين اياله:
ڤرتام  :قيامة ڤستي اكن برالكو دالم كأداءن تيدق دسڠك-سڠك اوليه مريك
يڠ الالي .اداڤون اورڠ يڠ سنتياس برإيڠت دان برسديا اكن ماللوءيڽ دڠن
موده.
كدوا :ڤلباڬاي تندا تله ڤون برالكو .بهكن ڤد زمان مُْلكان جبَّارية اينيله
بومي اكن دليڤوتي ال ُّدخان ياءيت اسڤ يڠ مڠعذابكن ،مونچولڽ دجَّال،
تورونڽ نبي عيسى دان كلوار قوم ڤموسنه ياءيت يأجوج دان مأجوج.
كتيڬ  :سباڬاي ڤرسدياءن اونتوق مڠهادڤي قيامة ،ﻫاروسله كيت
6
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مڽلسايكن تونتوتن يڠ دواجبكن اڬام ،ممبواڠ طبيعة يڠ حرام ،منشوكوري
نعمت كورنياءن إلهي دان برصبر دأتس سڬاال مصيبة يڠ دتمڤوﻫي.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة الشورى ،اية :18
ﭷﭸﭹﭺﭻ
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برمقصود ” :اورڠ٢يڠ تيدق برإيمان دڠن ﻫاري قيامة ممينتا سوڤاي ﻫاري
ايت سڬرا دداتڠكن دان اورڠ٢يڠ برإيمان مراسا تاكوت كڤدا دان مريك
يقين بهوا قيامة ايت اداله بنر ﴿اكن ترجادي﴾ .كتاﻫوءيله بهوا سسوڠڬوﻫڽ
اورڠ٢يڠ ممبنته تنتڠ ترجاديڽ قيامة ايت بنر ٢دالم كسستن يڠ جاءوه“.
ات و َالذِّكْر ِ
ن الآي َ ِ
ن الْعَظِي ِْم و َنَفَعَنِي و َِإ َّي ّاك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الل ّه ُ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ

30

ل قَو ْل ِ ْي هَذ َا و َأَ سْ تَغْف ِر ُ
سمِي ُع الْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
ل م ِن ِ ّي وَمِنْك ُ ْم تِلاو َتَه ُ ِإ َّن ّه ُ ه ُو َ ال َّ ّ
كي ِْم و َتَق ََّب ّ َ
الْح َ ِ
ات الأَ حْ يَاء ِ
ات و َال ْم ُؤْم ِنِيْنَ و َال ْمُؤْم ِن َ ِ
الل ّه َ الْعَظِي ْم َ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم و َلِس َائِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ
مِنْه ُ ْم و َالأَ مْوَات فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ ِإ َّن ّه ُ ه ُو َ الْغَفُوْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ّ ِ
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