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شفاعة انق
( 41جوالي  71 /7142شوال 4141ﻫ)
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ُوب ِإلَيْه ِ ،وَنَع ُوذ ُ ب ِاللّٰه ِ م ِنْ
ِإ َّن الحم َْد َ لِلّٰهِ ،نَحْمَد ُه ُ وَنَسْت َع ِي ْنُه ُ وَنَسْتَغْف ِر ُه ُ وَنَت ُ
ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِ اللّٰه ُ فَه ُو َ المُهْتَدِ وَم َنْ يُضْ لِلْ
ش ُر ُورِ أَ نْفُسِنَا وَم ِنْ سَي ِئ َ ِ

شدًا.
تجِد َ لَه ُ وَل ًِّيا م ُ ْر ِ
فَلَنْ َ
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أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّلا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ ل َا شَر ِي ْ َ
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن مُح ََّمدًا عَبْد ُه ُ
سو ْلُه ُ،
وَر َ ُ
َل وَسَل ِ ْم عَلَى نَب ِي ِنَا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آلِه ِ وَصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِدَعْوَتِه ِ ِإلَى
ا َ َّلله َُّم ص ِ
يَو ْ ِم الد ِيْنِ.

ي بتَِقْو َى اللّٰه ِ وَطَاع َتِه ِ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللّٰه ِ ،ا َِّتقُو ْا اللّٰهَ ،ا ُ ْوصِيْك ُ ْم وَن َ ْفس ِ ْ
لَع َ َّل ك ُ ْم تُفْلِحُونَ.

ﭧﭨﭷﭸﭹﭺﭻ
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ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧﯨﯩ
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماريله سام7كيت منيڠكتكن كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن ڤنوه
كطاعتن ،كيقينن دان كإخالصن .ياءيت دڠن ملقساناكن سڬاال سوروﻫنڽ
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سرتا منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ .موده-مودﻫن كيت منجادي إنسان يڠ برتقوى
ستروسڽ برجاي سرتا سالمت ددنيا دان دأخيرة.
انق اداله انوڬره دان ﻫديه يڠ تيدق ترنيالي درڤد اهلل سبحانه وتعالى.
كحاضيرنڽ دننتيكن دڠن ڤنوه دبرن دان كڬمبيراءن .مونچولڽ ممبهاڬياكن
إنسان7يڠ مننتيكن .كالﻫيرنڽ مڠهيلڠكن جريه ڤريه ايبو يڠ مڠاندوڠكن.
وجودڽ ممبڠڬاكن سأورڠ لالكي يڠ برڬلر ايه دان كڤداڽاله انق ايت
دنسبكن.
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ميمبر ﻫاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة برتاجوق“ :شفاعة انق“.
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ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي،
انق جوڬ مروڤاكن أمانه يڠ بسر درڤد اهلل سبحانه وتعالى .مريك اداله
تڠڬوڠجواب باڬي ايبو باڤ دالم ممستيكن كڤرلوان دنيا اخيرة ،جسماني دان
روحانيڽ ترجامين .مينتل ،فيزيكل دان سڤريتوال مريك صيحت سجهترا.
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انق جوڬ مروڤاكن اوجين اتاو دوڬاءن باڬي كدوا ايبو باڤاڽ دالم ممبسركن
مريك سهيڠڬ منجادي مأنسي برڬونا دان برجاي دنيا أخيرة.
القرءان مڽيفتكن كدودوقن انق7باڬي كدوا ايبو باڤاڽ سڤرتي برإيكوت:
ڤرتام :انق7اداله ڤرﻫياسن ﻫيدوڤ كدوا ايبو باڤاڽ.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة الكهف اية :14
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
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ﭝﭞﭟ
برمقصود“ :ﻫرتا بندا دان انق ڤينق ايت اياله ڤرﻫياسن ﻫيدوڤ د دنيا دان
عمل7صالح يڠ ككل ايت لبيه باءيق دسيسي توﻫنمو سباڬاي ڤهاال بالسن،
دان لبيه باءيق سباڬاي اساس يڠ ممبري ﻫارڤن“ .
منوروت إمام األلوسي رحمه اهلل ،مقصود انق سباڬاي ڤرﻫياسن كران مريك
اداله كبڠڬاءن كلوارڬ .سكيراڽ ﻫرتا سباڬاي كلڠسوڠن كهيدوڤن مأنسي،
مك انق7ڤوال اداله سباڬاي كلڠسوڠن ذورية كتورونن.
ﻫرتا دان انق7اداله ڤرﻫياسن يڠ مڠهياسي كهيدوڤن دنيا كدوا ايبو باڤاڽ.
كدوا :انق7اداله فتنه اتاو اوجين باڬي كدوا ايبو باڤاڽ.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم التغابن اية :41
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ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
مقصود انق اداله فتنه اتاو اوجين كران مريك بوليه ممباوا كڤد دوسا7دان
جريه ڤريه دالم كهيدوڤن .مريك جوڬ بوليه مڠهاڤوسكن ڬنجرن كطاعتن دان
ڤد ﻫاري قيامة داتڠ سأورڠ لالكي تتاڤي عملنڽ ترﻫاڤوس دسببكن اوليه
انق7اتاو قوم كلوارڬڽ.
كتيڬ :انق7اداله ڤڽجوق مات اتاو ڤڽنڠ ﻫاتي باڬي كدوا ايبو باڤاڽ .فرمان
اهلل سبحانه وتعالى ددالم سوره الفرقان اية :21
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ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ
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ﮮ ﮯﮰ
برمقصود“ :دان جوڬ مريك يڠ دريضاءي اهلل ايت اياله اورڠ يڠ بردعاء
دڠن بركات“ ،واﻫاي توﻫن كامي ،انوڬرﻫكنله كڤد كامي استري7دان
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ذورية كتورونن كامي سباڬاي ڤننڠ ﻫاتي كامي ،دان جاديكنله كامي
ڤميمڤين ايكوتن باڬي اورڠ يڠ برتقوى“ .
انق7منجادي ڤڽجوق مات دان ڤڽنڠ ﻫاتي ،اڤابيال مريك برمنفعة كڤد كدوا
ايبو باڤ سام اد كتيك ﻫيدوڤ اتاو ستله ماتي.
سوقتو ﻫيدوڤ مريك بربقتي كڤد ايبو باڤاڽ دان ستله كماتينڽ ،مريك تتڤ
بربقتي دڠن مندعاءكن دان ممبوات عمل كباجيقن .اينيله انق صالح اينيله
سبنرڽ انق7يڠ ددمباكن ستياڤ ايبو باڤ.
مسلمين يڠ دكاسيهي،
انق مروڤاكن اسيت ڤنتيڠ دان ممڤو ممبري شفاعة دأخيرة باڬي كدوا ايبو
باڤاڽ .اڤابيال منيڠڬل دنيا سأورڠ انق آدم ،مك عملنڽ ترڤوتوس كچوالي تيڬ
ڤركارا ياءيت صدقه جارية ،علمو يڠ برمنفعة دان انق صالح يڠ بردعاء
كڤداڽ.
كتيڬ-تيڬ ڤركارا اين بوليه دڤرأوليهي سچارا سرنتق درڤد سأورڠ انق يڠ
صالح .تياد صدقه اتاو عمل جارية يڠ بوليه دصيفتكن سباڬاي اسيت ككل
كچوالي سأورڠ انق صالح يڠ برتروسن ملقساناكن عملن باءيق ستروسڽ
ممبري منفعة كڤد كدوا ايبو باڤاڽ.
انق7يڠ صالح اكن تروس ممنفعتكن علمو7يڠ دڤرأوليهي دري كدوا ايبو
باڤاڽ .انق7يڠ صالح اكن برتروسن مندعاءكن كأمڤونن دان رحمة باڬي
كدوا ايبو باڤاڽ .جوسترو ،بربهاڬياله ايبو باڤ يڠ منيڠڬلكن انق7صالح يڠ
مروڤاكن اسيت ڤنتيڠ باڬي كدوا مريك دأخيرة كلق.
رسول اهلل ﷺ برسبدا سباڬايمان سبواه حديث قدسي يڠ دروايتكن اوليه

إمام أحمد رحمه اهلل درڤد أبو ﻫريرة رضي اهلل عنه:
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الدرَج َة َ لِلْع َبْدِ َّ
الله َ ع ََّز وَج ََّل لَيَرْف َ ُع َّ
ب
الصالِ ِح فِي الْج َّن َة ِ ،فَيَق ُولُ :ي َا ر َ ِ
ِإ َّن َّ
ك
أَ َّنى ل ِي هَذِه ِ؟ فَيَق ُولُ :ب ِاسْ تِغْف َارِ وَلَدِك َ ل َ َ
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برمقصود“ :سسوڠڬوﻫڽ اهلل عز وجل اكن مڠڠكت درجت باڬي ﻫمبا يڠ
صالح دشرڬ .مك ﻫمبا ترسبوت برتاڽ :واﻫاي توﻫن ،مڠاڤ اكو ممڤرأوليهي
كورنياءن اين؟ مك اهلل سبحانه وتعالى منجواب :كران دڠن إستغفار انقمو
باڬي كامو“.
جوسترو ،باڬايمان انق7بوليه بربقتي كڤد كدوا ايبو باڤاڽ سلڤس كماتين
مريك؟
سأورڠ لالكي بني سالمة ڤرنه برتاڽكن رسول اهلل ﷺ سباڬايمان رواية أبو

داءود درڤد أبي أسيد مالك بن ربيعة السعدي ،كاتاڽ:
29

ل:
الله ِ ه َلْ بَقِ َي م ِنْ ب ِر ِ أَ بَو ََّي شَيْء ٌ أَ ب َُّرهُمَا بِه ِ بَعْد َ مَوْتِهِم َا؟ قَا َ
ي َا رَسُو َ
ل َّ
نَع َ ْمَّ ،
الصلَاة ُ عَلَيْهِم َا ،وَال ِاسْ تِغْف َار ُ لَهُم َا ،و َِإنْف َاذ ُ ع َ ْهدِهِمَا م ِنْ بَعْدِهِمَا،

وَصِلَة ُ َّ
صدِيقِهِم َا
ل ِإ َّلا بِهِم َا ،و َِإك ْرَام ُ َ
ص ُ
ح ِم َّالتِي ل َا تُو َ
الر ِ
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برمقصود“ :واﻫاي رسول اهلل! اداكه ترداڤت سسواتو دري كبقتين كڤد دوا
ايبو باڤ يڠ اكو بوليه لقساناكن ستله كدوا مريك منيڠڬل دنيا؟ جواب
بڬيندا :يا ،بردعاء كڤد كدوا ايبو باڤ ،ممينتا امڤون باڬي كدوا ايبو باڤ،
ملقساناكن جنجي كدوا ايبو باڤ ستله مريك تياد ،مڠهوبوڠكن صلة الرحيم
يڠ تيدق داڤت دﻫوبوڠكن كچوالي دڠن كدوا مريك دان ممولياكن
صحابة7كڤد كدوا ايبو باڤ“.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
كيت سباڬاي ايبو باڤ ڤستيڽ مڠيڠينكن انق7يڠ صالح كران مريك مروڤاكن
5
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اسيت دنيا أخيرة ڤاليڠ برﻫرڬ .جوسترو ،دالم ممبنتوق انق يڠ صالح ايبو
باڤ مستيله ممستيكن انق7دبري نفقه ماللوءي رزقي يڠ حالل دان باءيق.
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اين كران ،رسول اهلل ﷺ منجامين ﻫاڽ دعاء اينديۏيدو يڠ تيدق مماكن

رزقي يڠ حرام اكن دمقبولكن.
مڠأخيري خطبة ڤد ﻫاري اين ،ماريله كيت اماتي ببراڤ كسيمڤولن
سباڬاي رنوڠن كيت برسام.
ڤرتام :انق7مروڤاكن انوڬره ،ﻫديه ،أمانه ،تڠڬوڠجواب ،فتنه ،اسيت ،ساﻫم
دان شفاعة باڬي كدوا ايبو باڤاڽ.
كدوا :سومبر يڠ حالل دان باءيق اداله انتارا فكتور ڤنتيڠ دالم مالﻫيركن
انق7صالح دان اﻫلي كلوارڬ يڠ داڤت موجودكن رومهكو-شرڬاكو.
كتيڬ :انق يڠ صالح بوكن سهاج ممبري منفعة دان شفاعة باڬي كدوا ايبو
باڤاڽ بهكن توروت منجادي اسيت ڤنتيڠ كڤد اڬام ،بڠسا دان نڬارا.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة األحقاف اية 41
ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ
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ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
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ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ
برمقصود“ :دان كامي واجبكن مأنسي بربوات باءيق كڤد كدوا ايبو باڤاڽ،
ايبوڽ تله مڠاندوڠكنڽ دان تله مالﻫيركنڽ دڠن برسوسه ڤايه .سدڠ تيمڤوه
6
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مڠاندوڠڽ برسرتا دڠن تيمڤوه منچرايكن سوسوڽ اياله دالم ماس تيڬ ڤولوه
بولن .ستله اي سمڤاي كڤريڠكت ديواس دان سمڤاي عمور امڤت ڤولوه
تاﻫون ،بردعاءله اي :واﻫاي توﻫنكو ،إلهامكنله داكو سوڤاي برشكور اكن
نعمتمو يڠ اڠكاو كورنياكن كڤداكو دان كڤد ايبو باڤاكو ،دان سوڤاي اكو
تتڤ مڠرجاكن عمل صالح يڠ اڠكاو ريضاءي دان جاديكنله صفة7
كباءيقن مرسڤ ماسوق كدالم جيوا ذورية كتوروننكو .سسوڠڬوﻫڽ اكو
برتوبة كڤدامو ،دان سسوڠڬوﻫڽ اكو دري اورڠ إسالم يڠ توندوق ڤاتوه
كڤدامو“ .
ات
ن الآي َ ِ
ن ال ْعَظِي ِْم ،وَنَف َعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا ف ِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ اللّٰه ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ل م ِنِي وَم ِنْك ُ ْم تِلاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل
السمِي ُع الْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،وَتَق ََّب َ
وَالذِكْر ِ الْح َ ِ
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ات
قَو ْل ِ ْي هذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُوا اللّٰه َ ال ْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم وَلِسَا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ
وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
الْغَفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
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