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كمانكه كسودهن كيت؟
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( ديسيمبر 126م  /ربيع األول 248ه) 
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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 َ الم ُ ْهتَدِ 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 آلِه ِ 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.

ﭷﭸﭹﭺﭻ
6
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ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮﭯ ﭰ
قوم مسلمين يڠ دمولياكن،
ماريله كيت برسام-سام ممڤرتيڠكت تقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن
ملقساناكن سڬاال ڤرينتهڽ دان منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ .سموڬ كيت سموا
منداڤت كباءيقن ددنيا دان دأخيرة.
ڤد هاري يڠ بربهاڬيا اين ،ماريله كيت مڠحياتي خطبة يڠ برتاجوق:
1
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كمانكه كسودهن كيت؟

”كمانكه كسودهن كيت؟“
ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
كيت سوده برأد دڤڠهوجوڠ تاهون يڠ باكل مالبوهكن تيرايڽ .ستروسڽ ،كيت
اكن ملڠكه كتاهون بارو  .7102كبياساءنڽ ،ڤرسياڤن اونتوق مڽمبوت تاهون
بارو دأتور راڤي .اچارا يڠ ڬيلڠ ڬيميلڠ دأنجوركن سمبيل منوڠڬو دتيق
تاهون بارو يڠ دننتي.
ڤرسوءالنڽ ،سڤنجڠ تاهون يڠ داللوءي اين ،اداكه كيت تله برأوسها منيڠكتكن
إيمان دان تقوى؟ ماريله كيت مرنوڠ دان برمحاسبة تنتڠ ديري كيت ،اداكه
سماكين باءيق اتاو سباليقڽ.
ڤركارا اين برتڤتن دڠن ڤرإيڠتن اهلل ددالم سورة الحشر ،اية
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ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮﭯ ﭰ
برمقصود ” :واهاي اورڠ يڠ برإيمان ،برتقواله كڤد اهلل دان هندقله ستياڤ
ديري ممڤرهاتيكن اڤ يڠ تله دڤربواتڽ اونتوق هاري ايسوق ﴿اخيرة﴾ دان
برتقواله كڤد اهلل ،سسوڠڬوهڽ اهلل مها مڠتاهوءي اڤ يڠ كامو كرجاكن“.
إمام الترمذي رحمه اهلل مروايتكن كات٢سيدنا عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه :
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ل أَ ْن تُحَاسَب ُوا
ح َاسِب ُوا أَ نْفُسَك ُ ْم قَب ْ َ

برمقصود ” :هندقله كامو مڠحساب ديري كامو سبلوم كامو دحساب“.
بنر ،سبلوم كيت دنيالي دهادڤن اهلل سبحانه وتعالى دأخيرة كلق ،اداله لبيه
باءيق كيت منيالي ديري دأتس دنيا اين ،اڬر كيت داڤت ممڤربتولكن
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كمانكه كسودهن كيت؟

كسيلڤن دان برڤلواڠ منجادي لبيه باءيق درڤد سبلومڽ .ڤرإيڠتن سيدنا عمر
الخطاب اين ممباوا مقصود هاري اخيرة .ايتوله هاري دمان سڬاال عمل
ڤربواتن دڤرليهتكن سباڬاي ڬنجرن ڤهاال اتاو ببنن دوسا.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دمولياكن،
دمان كدودوقن كيت ،جك سبنتر الڬي كيت اكن برڤيسه دڠن دنيا اين؟
كتيك ايت ،ڤڽسالن تيدق الڬي برڬونا دان توبة تيدق الڬي دتريما .جوسترو،
ببراڤ چارا اونتوق كيت برمحاسبة باڬي ممستيكن كسجهتراءن كيت
دأخيرة كلق ،انتاراڽ:
ڤرتام  :برمحاسبهله تنتڠ دري مان كيت داتڠ .سسوڠڬوهڽ كوجودن كيت
دأتس موك بومي اين اتس رحمة دان كاسيه سايڠ اهلل سبحانه وتعالى.
فرمان اهلل ددالم سورة المؤمنون ،اية  07هيڠڬ :01
ﮕ ﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
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ﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
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برمقصود ” :دان سسوڠڬوهڽ كامي تله منچيڤتاكن مأنسي دري ڤاتي ﴿يڠ
برأصل﴾ دري تانه .كمودين كامي جاديكن ”ڤاتي“ ايت ﴿ستيتيس﴾ اءير بنيه
ڤد ڤنتڤن يڠ كوكوه ،كمودين كامي چيڤتاكن اءير بنيه ايت منجادي سبوكو
داره بكو ،اللو كامي چيڤتاكن داره بكو ايت منجادي سكتول داڬيڠ ،كمودين
كامي چيڤتاكن داڬيڠ ايت منجادي ببراڤ تولڠ ،كمودين كامي بالوت
تولڠ٢ايت دڠن داڬيڠ ،ستله سمڤورنا كجادين ايت كامي بنتوق دي منجادي
مخلوق يڠ الءين صفة كأداءنڽ .مك ڽاتاله كلبيهن دان كتيڠڬين اهلل سباءيق-
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باءيق ڤنچيڤتا“.
جوسترو ،ستله مڠتاهوءي بهاوا حقيقة كيت دچيڤتاكن اوليه اهلل سبحانه
وتعالى ،سهاروسڽ كيت برشكور دان مڠاسيهي اهلل سبحانه وتعالى لبيه
درڤد سڬاال-ڬاالڽ.
كدوا :برمحاسبهله تنتڠ توجوان كيت برأد ددنيا اين .اهلل سبحانه وتعالى
تيدق منچيڤتاكن مأنسي دڠن سيا .٢كيت ممڤوڽاءي تڠڬوڠجواب ترهادڤ
اهلل سبحانه وتعالى دڠن منونايكن حقڽ ياءيت برعبادة هاڽ كڤداڽ دان
منطاعتي سڬاال ڤرينتهڽ سرتا منجاءوهي سڬاال الرڠنڽ.
ماناكاال تڠڬوڠجواب ترهادڤ مأنسي ڤوال انتاراڽ اداله سباڬايمان حديث يڠ
دروايتكن اوليه إمام مسلم رحمه اهلل ،درڤد أبو هريره رضي اهلل عنه،
سبدا بڬيندا ﷺ :
ضك ُ ْم عَلَى بَي ِْع
جش ُوا وَل َا تَبَاغَضُوا وَل َا تَد َا ب َر ُوا ،وَل َا يَبِعْ بَعْ ُ
سد ُوا وَل َا تَنَا َ
ل َا تَحَا َ
يخْذُلُه ُ وَل َا
سل ِم ِ،ل َا يَظْل ِم ُه ُ وَل َا َ
سل ِم ُ أَ خُو ال ْم ُ ْ
الل ّه ِ ِإخْ وَان ًا ،ال ْم ُ ْ
بَعْ ٍ
ض ،وَكُونُوا عِبَاد َ َّ

يح ْق ِر ُه َُّ ،
ئ م ِنْ ال َّش ّر ِّ
امر ِ ٍ
ات ،بِ حَس ِ
ص ْدرِه ِ ثَلَاثَ م َ َّ ّر ٍ
الت ّقْو َى ه َاه ُنَا ،و َيُشِير ُ ِإلَى َ
َ
ْب ْ
سل ِ ِم حَر َام ،دَم ُه ُ وَم َالُه ُ وَع ِْرضُه ُ.
سل ِ ِم عَلَى ال ْم ُ ْ
ل ال ْم ُ ْ
سل ِم َ،ك ُ ُّ ّ
يح ْق ِر َ أَ خ َاه ُ ال ْم ُ ْ
أَ ْن َ
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برمقصود ” :جاڠنله كامو ساليڠ دڠكي مندڠكي ،تيڤو منيڤو ،بنچي
ممبنچي ،بالكڠ ممبالكڠي انتارا ساتو سام الءين .جاڠنله سبهاڬين كامو
منجوال بارڠن اتس جوالن اورڠ الءين .هندقله كامو منجادي همبا٢اهلل يڠ
برساودارا .سأورڠ مسلم اداله ساودارا باڬي سأورڠ مسلم ،دي تيدق بوليه
منظاليميڽ ،ممبياركنڽ ﴿دالم كهيناءن﴾ ،ممبوهوڠيڽ دان مڠهيناڽ .كتقواءن
ايت دسيني  -سمبيل بڬيندا منونجوق كداداڽ سباڽق تيڬ كالي  -چوكوڤله
سسأورڠ ايت منداڤت كبوروقن اڤابيال دي مڠهينا ساوداراڽ يڠ مسلم.
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ستياڤ اورڠ مسلم كأتس مسلم ايت حرام دارهڽ ،هرتاڽ دان مرواه
ديريڽ“.
جوسترو ،سكيراڽ كيت اد ممبوات كسيلڤن ترهادڤ مأنسي الءين ،سڬراله
ممينتا معاف دان ڤرباءيقيله هوبوڠن يڠ روسق دان لوڠڬر ،كران سمواڽ
اكن دنيالي دأخيرة ننتي.
كتيڬ  :برمحاسبهله تنتڠ نصيب كيت سسوده كماتين .اڤابيال كيت
دتيڠڬلكن كسأورڠن ددالم قبور ،باڬايمان كيت هاروس بردڤن دڠن مالئكة
يڠ داتڠ مڽوءال؟ ڤد هاري قيامة ننتي ڤوال ،كيت اكن دبڠكيتكن اونتوق
دڤرهيتوڠكن عمل مريك .دسان سڬاالڽ اكن تربوڠكر سام اد باءيق اتاو
بوروق كيت ددنيا.
اهلل سبحانه وتعالى مڠيڠتكن منروسي سورة اإلسراء اية : 70
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
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برمقصود ” :ليهتله باڬإيمان كامي لبيهكن سبهاڬين دري مريك اتس سبهاڬين
يڠ الءين ﴿دالم رزقي ڤمبرين كامي ايت﴾ دان سسوڠڬوهڽ ڤمبرين دأخيرة
لبيه بسر تيڠكتن٢ڤربيذاءنڽ دان لبيه بسر تمبهن٢كلبيهنڽ“.
ايڠتله ،دنيا اين هاڽاله سبواه تمڤت ڤرسيڠڬهن ،اونتوق كيت منچاري بكل
عملن ،سبلوم برأڠكت كنڬري اخيرة يڠ برككلن .مك ،براڤ باڽقكه بكلن يڠ
تله كيت كومڤولكن؟ يقينكه كيت اكن برجاي دسان مراءيه كريضاءن سرتا
رحمة توهن؟ جوسترو ،برلومبا-لومباله دالم ممبوات كباءيقن ،سموڬ دأخيرة
عمل كباءيقن ايت برأد دسيسي كيت سباڬاي ڤمبيال دان ڤنمن.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
مڠأخيري خطبة ڤد هاري اين ،ماري كيت سيڠكڤي كسيمڤولن يڠ
5
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داڤت كيت جاديكن ڤدومن:
ڤرتام :اورڠ يڠ منچاري تقوى سبنر اكن سنتياس برمحاسبة ديريڽ
دان مليهت دماناكه كدودوقن ديريڽ ،اداكه دجالن يڠ دريضاءي اهلل سبحانه
وتعالى اتاو سباليقڽ.
كدوا :كماتين دان اخيرة مروڤاكن محاسبة ترباءيق باڬي سسأورڠ
همبا اهلل.
كتيڬ :محاسبهله ترهادڤ ڤرينته دان الرڠن اهلل يڠ كيت الكوكن
سرتا هوبوڠن كيت سسام مأنسي.
حياتيله فرمان اهلل سبحانه وتعالى ماللوءي سورة النجم ،اية :10
ﭷﭸﭹﭺﭻ
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ﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚ ﮛﮜ
برمقصود ” :دان هاڽ كڤوڽاءن اهلل اڤ يڠ اد دالڠيت دان اڤ يڠ اد دبومي
سوڤاي دي ممبري بالسن كڤد اورڠ٢يڠ بربوات جاهت ترهادڤ اڤ يڠ تله
مريك كرجاكن دان ممبري بالسن كڤد اورڠ٢يڠ بربوات باءيق دڠن ڤهاال يڠ
لبيه باءيق ﴿شرڬ﴾“.
َات وَالذِّكْر ِ
ن الآي ِ
ن الْعَظِي ِْم وَنَفَعَنِي و َِإ َّي ّاك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ الل ّه ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
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ل قَو ْل ِ ْي هَذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ
سمِي ُع الْعَلِي ْم ُ.أَ قُو ْ ُ
ل م ِن ِ ّي وَمِنْك ُ ْم تِلاوَتَه ُ ِإ َّن ّه ُ ه ُو َ ال َّ ّ
كي ِْم وَتَق ََّب ّ َ
الْح َ ِ
ات الأَ حْ يَاء ِ
ات وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
الل ّه َ الْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم وَلِس َا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ
مِنْه ُ ْم وَالأَ مْوَات فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّن ّه ُ ه ُو َ الْغَفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ّ ِ
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