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دنيا جمبتن أخيرة

دنيا جمبتن أخيرة
( ٩٢دسيمبر ٩١٠٢م ٠١ /ربيع األخير ٠٣٤٢ﻫ)
حدِ الْق ََّهارِ ،مُق َدِرِ الأَ قْد َارِ ،وَم ُص َر ِ ُ
اَلْحم َْد ُ ِلله ِ ال ْوَا ِ
ِف ا ْلأم ُورِ عَلَى م َا يَش َاء ُ
ل عَلَى َّ
يخ ْتَارُ ،وَمُكَوِرِ َّ
النهَارِ وَجَعَلَه ُ عِب ْرَة ً ل ِ ُأول ِي الْأَ بْصَارِ.
وَ َ
اللي ْ ِ
لا ِإلََٰه َ ِإ َّ
وَأَ شْهَد ُ أَ ن َّ
لا الله ُ ال ْعَزِيز ُ ال ْغ ََّفارُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن سَيِد َن َا مُح ََّمد ًا ع َبْد ُه ُ
وَرَسُولُه ُ ال ْم ُصْ طَفَى ال ْم ُخْ تَارُ،
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صَلَّى الله ُ وَس ََّلم َ و َب َارَك َ عَلَيْه ِ ،وَعَلَى آلِه ِ الْأَ طْ ه َارِ ،وَصَ ح ْبِه ِ الْأَ ب ْر َارِ ،و َ َّ
التاب ِع ِينَ

ل و َ َّ
َب َّ
النهَارُ.
اللي ْ ُ
وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ سَا ٍ
ن م َا تَع َاق َ
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ِ
اي بتَِقْو َى الله ِ وَطَاع َتِه ِ،
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهِ ،ا َّتق ُوا اللهَُ ،أ ْوصِيْك ُ ْم و َِإ َّي َ

فَق َ ْد فَاز َ ال ْم َُّتق ُونَ.
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ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
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تاﻫون  ٩١٠٢باكل مالبوه تيرايڽ ،تاﻫون بارو كيان منجلما ،موده-مودﻫن عملن
كيت سڤنجڠ تاﻫون اين دتريما اوليه ڤنچيڤتا دنيا.
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تڬوﻫكنله كتقواءن دان كإيمانن كيت دڠن مماتوﻫي سڬاال ڤرينته اهلل دان
منجاءوﻫي سڬاال الرڠنڽ .سدرله ،كيت بوكن سهاج مڠجر كجاياءن ددنيا،
ماله كجاياءن يڠ لبيه بسر دأخيرة سان.
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ماريله كيت سام٩مڠحياتي خطبة ﻫاري اين يڠ برتاجوق ”دنيا جمبتن أخيرة“.
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سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
كيت سدر بهاوا كهيدوڤن اين ﻫاڽ سمنتارا .دنيا اين تيدق اكن ككل ابادي.
كچوالي أخيرة يڠ ككل سالماڽ .مك الڠكه روڬي ،اورڠ يڠ ﻫاڽ مڠجر كسنڠن
ددنيا سدڠكن ايت سموا اكن بيناسا.
اوليه ايت ،جاڠنله ترتيڤو دڠن ﻫياسن دنيا يڠ چنتيق دمات ،تاڤي اياڽ تق
كمان.
اورڠ يڠ برلومبا مڠجر دنيا ،مريك تق اوبه سڤرتي اورڠ يڠ ليك دالم ڤرماءينن.
ڤرأومڤاماءن اين تله دڬامبركن اوليه اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة األنعام اية
:٤٩
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ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ
ﮯﮰ
برمقصود ” :دان كهيدوڤن دنيا اين ،ﻫاڽاله ڤرماءينن دان ڬوراو سندا .سدڠكن
أخيرة ايت ،سسوڠڬوﻫڽ لبيه باءيق باڬي اورڠ٩يڠ برتقوى .تيدقكه كامو
مڠرتي؟“
سيدڠ حاضيرين سكالين،
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دنيا جمبتن أخيرة

كهيدوڤن يڠ ابادي ﻫاڽاله دأخيرة ننتي .اوليه ايت ،ﻫيدوڤله سڤرتي سأورڠ
ڤڠمبارا .سيڠڬه سبنتر ددنيا اونتوق مڠومڤول بكلن سڤنجڠ ڤڠمباراءنڽ.
كران ڤرجالنن منوجو أخيرة ماسيه جاءوه .بكلن يڠ ترباءيق منوجو عالم أخيرة
اداله كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى.
إمام البخاري مروايتكن حديث درڤد عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما،
رسول اهلل ﷺ برسبدا:
كُنْ فِي ُ
ل
الدن ْيَا ك َأَ َّن َ
ك غَر ِيبٌ أَ ْو عَا ب ِر ُ سَب ِي ٍ
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برمقصود ” :جاديله اڠكاو ﻫيدوڤ ددنيا سڤرتي اورڠ اسيڠ اتاو ڤڠمبارا دالم
ڤرجالنن“.
جوسترو ،ماريله كيت منليتي ببراڤ ڤركارا 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 ،ايات  ٠٩ﻫيڠڬ : ٠٣
ﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
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دنيا جمبتن أخيرة

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
تولڠ٩ايت دڠن داڬيڠ ،ستله سمڤورنا كجادين ايت كامي بنتوق دي منجادي
مخلوق يڠ الءين صفة كأداءنڽ ،مك ڽاتاله كلبيهن دان كتيڠڬين اهلل سباءيق-
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.
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 .٩كيت 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 ﻫريرة رضي اهلل عنه ،سبدا
بڬيندا ﷺ:
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ضك ُ ْم عَلَى
جش ُوا وَل َا تَبَاغَضُوا وَل َا تَد َا ب َر ُوا ،وَل َا يَبِعْ بَعْ ُ
سد ُوا وَل َا تَنَا َ
ل َا تَحَا َ

سل ِم ِ،ل َا ي َ ْظِل ُِ ُه ُ وَل َا
الله ِ ِإخْ وَان ًا ،ال ْم ُ ْسل ِم ُ أَ خُو ال ْم ُ ْ
بَي ِْع بَعْضٍ ،وَكُونُوا عِبَاد َ َّ
يحْق ِر ُهَُّ ،
ات،
ص ْدرِه ِ ثَلَاثَ م َ َّر ٍ
التقْو َى هَاه ُنَا ،و َيُشِير ُ ِإلَى َ
يخْذُلُه ُ وَل َا َ
َ
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ئ م ِنْ َّ
سل ِ ِم
سل ِم َ ،ك ُُل ال ْم ُ ْسل ِ ِم عَلَى ال ْم ُ ْ
يحْق ِر َ أَ خ َاه ُ ال ْم ُ ْ
الشر ِ أَ ْن َ
امر ِ ٍ
ِبحَس ِ
ْب ْ
حَر َامٌ ،دَم ُه ُ وَم َالُه ُ وَع ِْرضُه ُ.
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بالكڠ ممبالكڠي انتارا ساتو سام الءين .جاڠنله سبهاڬين كامو منجوال بارڠن

برمقصود ” :جاڠنله كامو ساليڠ دڠكي مندڠكي ،تيڤو منيڤو ،بنچي ممبنچي،
اتس جوالن اورڠ الءين .ﻫندقله كامو منجادي ﻫمبا٩اهلل يڠ برساودارا.
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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 ،ستياڤ اورڠ مسلم
كأتس مسلم ايت حرام دارﻫڽ ،ﻫرتاڽ دان مرواه ديريڽ“.
جوسترو ،سكيراڽ كيت اد ممبوات كسيلڤن ترﻫادڤ اورڠ الءين ،سڬراله
ممينتا معاف دان ڤرباءيقيله ﻫوبوڠن يڠ روسق دان لوڠڬر ترسبوت .ايڠتله،
سمواڽ اكن دنيالي دأخيرة ننتي.
كتيڬ  :برمحاسبهله تنتڠ چوكوڤكه بكلن منوجو أخيرة .دساعت كيت
دتيڠڬلكن كسأورڠن ددالم قبور ،كيت اكن مڠهادڤي ڤرتاڽاءن مالئكة.
ستله ايت كيت اكن دبڠكيتكن دأخيرة اونتوق دڤرﻫيتوڠكن سڬاال عملن
ددنيا .مك اكن تربوڠكرله سڬاال كباءيقن دان كبوروقن كيت ددنيا.
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اهلل سبحانه وتعالى مڠيڠتكن منروسي سورة اإلسراء اية
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ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ
برمقصود ” :ليهتله باڬايمان كامي لبيهكن سبهاڬين دري مريك اتس سبهاڬين
يڠ الءين ﴿دالم رزقي ڤمبرين كامي ايت﴾ دان سسوڠڬوﻫڽ ڤمبرين دأخيرة
لبيه بسر تيڠكتن ٩ڤربيذاءنڽ دان لبيه بسر تمبهن٩كلبيهنڽ“.
جوسترو ،برلومبا-لومباله دالم ممبوات كباءيقن ،سموڬ دأخيرة عمل كباءيقن
ايت برأد دسيسي كيت سباڬاي ڤمبيال دان ڤنمن منوجو شرڬ ايدامن.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
مڠأخيري خطبة ڤد ﻫاري اين ،ميمبر مڠيڠتكن كمبالي اينتيڤتي خطبة سبنتر
تادي:
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 أخيرة مروڤاكن محاسبة ترباءيق باڬي سسأورڠ ﻫمبا اهلل.
كتيڬ  :محاسبلهه ترﻫادڤ ڤرينته دان الرڠن اهلل يڠ كيت الكوكن سرتا
ڤرباءيقيله ﻫوبوڠن سسام كيت.
اهلل برفرمان دالم القرءان سورة الحشر اية :٠1
ﭷﭸﭹﭺﭻ
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ﭬﭭﭮﭯ ﭰ
مقصودڽ ” :واﻫاي اورڠ٩يڠ برإيمان ،برتقواله كڤد اهلل دان ﻫندقله ستياڤ
ديري ممڤرﻫاتيكن اڤ يڠ تله دڤربواتڽ اونتوق ﻫاري ايسوق ﴿أخيرة﴾ دان
برتقواله كڤد اهلل ،سسوڠڬوﻫڽ اهلل مها مڠتاﻫوءي اڤ يڠ كامو كرجاكن“.
ات
ن الْآي َ ِ
ِيم وَنَف َعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا ف ِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ الله ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ن ال ْعَظ ِ
ل م َِّنا وَم ِنْك ُ ْم تِلاَوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل ق َو ْل ِي
السمِي ُع الْعَل ِيم ُ .أَ قُو ُ
كي ِْم وَتَق ََّب َ
وَالذِكْر ِ الْح َ ِ

ات وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ
هَذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ الله َ ال ْعَظ ِيم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم وَلِسَا ئِر ِ ال ْمُسِْل ُِِينَ وَال ْمُسِْل ُِ َ ِ
ات ف َاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ الْغَفُو ْر ُ َّ
الرحِيم ُ.
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَالْأَ مْو َ ِ
وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
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