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برمقصود" :واهاي اورغ يغ براميان ،طاعتله كامو كفد اهلل
دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل األمر"
(اورغ يغ بركواس) درفد كالغن كامو .كمودين جكـ
كامو بربنته-بنته (برسليسيهن) دامل سسواتو فركارا ،مكـ
هندقله كامو مغمباليكنث كفد (كتاب) اهلل (القرءان) دان
(السنة) رسولث ،جكـ كامو بنر براميان كفد اهلل دان
هاري أخرية .يغ دمكني اداله لبيه باءيق (باضي كامو) ،دان
لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
ماريله كيت منيغكتكن كتقواءن كفد اهلل سبحانه
وتعاىل دغن برسوغضوه ملقساناكن سضاال فرينتهث دان
منيغضلكن سضاال الرغنث .موده-مودهن كيت مندافت
رمحة دان كربكنت هيدوف ددنيا دان دأخرية .خطبة فد
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كالي اين اكن مغهورايكن تاجوق تيمبغن عمل دأخرية.
سباضاي اورغ يغ براميان كيت واجب فرخاي كفد
هاري أخرية دان سضاال فركارا يغ برالكو فد هاري
ترسبوت .انتارا فركارا يغ واجب كيت امياني دان فرخاي
اياله وجودث ميزان ياءيت تيمبغن عمل مأنسي دأخرية كلق
سباضاميان فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة املوءمنون
ايات  102هيغض  103يغ دباخكن فد اول خطبة تادي يغ
برمقصود:
"مك سسيافا يغ برت تيمبغن عمل باءيقث ،مك مريك ايتله
اورغ يغ برجاي .دان سسيافا يغ ريغن تيمبغن عمل
باءيقث ،مك مريكله اورغ يغ مروضيكن ديريث سنديري;
مريك ككل ددامل نراك جهنم".
معاشراملسلمني رمحكم هلل،
دأخرية كلق ستله هيتوغن عمالن دان حساب
سسأورغ سلساي ،مك عمالن ترسبوت كمودين اكن
دتيمبغ دأتس ميزان ياءيت نراخ اتاو فنيمبغ .انتارا توجوانث
اداله اونتوق منيالي دان مغوكور سام اد ريغن اتاو برت
فهاال دان دوسا سسأورغ .سكرياث برت تيمبغن فهاالث
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مك سوده فسيت شرض اهلل سبحانه وتعاىل اكن مننتيث ،اكن
تتايف سباليقث جك تيمبغنث برت كران دوسا-دوساث مك
برسدياله اكن كبوروقن يغ اكن منيمفاث.
اهلل سبحانه وتعاىل منخيفتا ميزان اداله اونتوق
منيالي دان منيمبغ عمالن همباث واالوفون حقيقة سبنرث
اهلل سبحانه وتعاىل تيدق ممرلوكن ميزان كران دي مها
مغتاهوءي فربواتن همبا-همباث دان مها عاديل ترهادف
همبا-همباث .اكن تتايف حكمهث دخيفتاكن ميزان اين
كران اهلل سبحانه وتعاىل ايغني ممفرليهتكن كفد همبا-
همباث اكن عمالن يغ تله مريك الكوكن سوفاي مريك
سدر دان مغتاهوءي فرالكوان مريك مساس هيدوف ددنيا.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
انتارا عمالن يغ ممربتكن تيمبغن ميزان اين اياله عمالن
برذيكري ،برتهليل ،برتسبيح دان برحتميد كفد اهلل سبحانه
وتعاىل .حال اين برتفنت دغن سبواه حديث يغ دروايتكن
اوليه االمام ِابْ ُن حِبَّان درفد ابو سَعِْيداخلُ ْدرِي بهاواسث
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
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"نيب موسى عليه السالم فرنه بركات كفد توهنث ،واهاي
توهنكو ،اجركنله كفدكو سسواتو يغ اكو سنتياس مثبومتو
دغنث ،ممربيكن فوجيان كفدمو دغنث دان بردعاء كفدمو
دغن مغضوناكن سسواتو ،مك اهلل سبحانه وتعاىل برفرمان
كفد نيب موسى عليه السالم :واهاي موسى اوخفكنله ال
اله إال اهلل .نيب موسى عليه السالم منجواب :مسوا همبامو
بوليه مغوخفكن اين ،مك اهلل برفرمان كفد نيب موسى:
واهاي موسى كاالو سكرياث توجوه الغيت سضاال
فغهونيث سالءين اكو دان جوض توجوه الفيس بومي دان
مسوا ايت دلتقكن فد سسواتو تيمبغن ياءيت ميزان دان
كلمة ال اله إال اهلل دلتقكن فد سواتو تيمبغن الين ،مك اكن
لبيه برت كلمة ال اله إال اهلل".
اوليه ايت جك عمالن ليده اين سوده بضيتو بسر
سهيغض ممفو ممربتكن تيمبغن ميزان افاته الضي جك كيت
دافت مغضوناكن اغضوتا بادن اونتوق مالكوكن عمالن
صاحل الءين سفرتي صالة ،زكاة ،فواسا ،ممبنتو اورغ دان
سباضايث ،سوده فسيت فضـيلتث جوض اكن ممربتكن تيمبغن
عمالن كيت .سسوغضوهث عمالن صاحل اين مروفاكن
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بكلن يغ خوكوف برنيالي اونتوق دباوا كعامل أخرية كلق.
سالين ايت ،مميليقي اخالق يغ باءيق جوض مروفاكن
عمالن يغ دافت ممربتكن تيمبغن عمل كيت سباضاميان
حديث يغ دروايتكن اوليه االمام الرتمذي بهاواسث رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"تيدق اد سسواتو يغ لبيه برت دامل تيمبغن سساورغ
موءمن كلق فد هاري قيامة درفد اخالق يغ باءيق.
سسوغضوهث اهلل امت مورك ترهادف سأورغ يغ كجي
الضي جاهت".
عمالن الءين يغ بوليه ممبنتو كيت دامل مغهاديف
تيمبغن ميزان اين جوض اياله دغن ممفرباثقكن صلوات كران
كيت امت ممرلوكن شفاعة بضيندا رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم دامل مغهاديف كهيدوفن دعامل أخرية كلق .دامل سبواه
حديث يغ دروايتكن اوليه االمام الرتمذي يغ برمقصود:
"بهاوا سواتو هاري اَنَس بن مَالِك رضي اهلل عنه فرنه ممينتا
بضيندا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اضر ممربيكن شفاعة.
اللو بضيندا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا :اكوله
س بن مالك رضي اهلل عنه برتاث:
يغ اكن ممربيكن ،اللو اَنَ ْ
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واهاي رسول اهلل دمان اكو اكن دافت منخارميو يا رسول
اهلل؟ بضيندا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم منجواب:
خاريله اكو دتيتني صراط ،اللو بلياو برتاث :جك اكو تيدق
برمتو كامو دأتس صراط؟ بضيندا منجواب خاريله اكو
دميزان ،بلياو برتاث الضي :جك اكو تيدق برمتو كامو
دميزان؟ بضيندا منجواب :خاريله اكو دتالض كران اكو
براد دمتفت اين.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
كسيمفولنث مغأخريي خطبة فد كالي اين ،منرب
ايغني مثرو فارا مجاعه سكالني ،سباضاي اومت اسالم يغ
براميان كيت هندقله سنتياس ممفرتيمبغكن ستياف عمالن
يغ ايغني كيت الكوكن كتيك هيدوف ددنيا اين .كيت
ممفوثاءي فيليهن سام اد اونتوق مالكوكن كباءيقن باضي
ممفروليهي فهاال اتاوفون مالكوكن كبوروقن يغ بوليه
منداتغكن دوسا .سسوغضوهث ستياف عمالن يغ كيت
الكوكن ددنيا اين فسيت اكن دنيالي اوليه اهلل سبحانه
وتعاىل دان مالئكة اكن مغاوسي دان منخاتت ستياف
عمالن يغ كيت الكوكن واالوفون سكخيل فربواتن يغ
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كيت الكوكن .تيدق اد سديكيت فون خاتنت عمالن يغ
تيدق دتوليس دأتس ملبارن عمالن مالءينكن تله دسقسيكن
اوليه مالئكة دان دكتاهوي اوليه اهلل سبحانه وتعاىل .فرمان
اهلل سبحانه وتعاىل دامل سوره األنبياء :47
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برمقصود " :دان (ايغتله) كامي اكن مغاداكن نرخ تيمبغن
يغ عاديل اونتوق (منيمبغ عمل خملوق فد) هاري قيامة;
مك تيدق اد ديري سسيافا اكن ترانياي سديكيتفون دان
جك (عملث) ايت سربت بيجي ساوي (سكاليفون)،
نسخاي كامي اكن منداتغكنث (اونتوق دتيمبغ دان
دهيتوغ) دان خوكوفله كامي سباضاي فغهيتوغ".
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ اون اَـ اف اع ِ َ
ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوتا ُهَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ
8

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اِيَ
ينَ او اَ
ﰁ فا اياَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس اَتغ ِف ِر اَ
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