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 حمشر  دفادغ  سواسان
 م 2020 جوالي 17برساماءن  هـ1441 ذوالقعدة 25

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
  زب  رب يئ ىئ نئمئ زئ رئّٰ

 (104:األنبياء)                                                                                                                                  
 

ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

ٿ    سَي ِّد نَاں  صَل ِّ وَسَل ِّمْڈ      

ۇئ    وَأَصْحَاب ه آل ه ڇ  

ہ  ہ      ۇ  ۆ  فَيَاحئ  ٺ  

 ڎ ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ
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  ڱك تَاب ه  ڍھ ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

طاعتله كامو كفد  براميان،واهاي اورغ يغ "مقصود: بر

اهلل دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل 

كالغن كامو. كمودين  فداورغ يغ بركواس( در)األمر" 

 ،فركارا سواتوبنته )برسليسيهن( دامل س-جكـ كامو بربنته

مكـ هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب( اهلل )القرءان(  

كفد اهلل دان  براميان كامو بنر جكـ ،( رسولثالسنةدان )

 ،يغ دمكني اداله لبيه باءيق )باضي كامو( أخرية.هاري 

 دان لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
 

 ، اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 دغن وتعاىل سبحانه اهلل كفد برتقوى كيت ماريله

 دان فرينتهث سضاال ملقسناكن دغن تقوى ۲سبنر

 مندافت كيت مودهن-موده. الرغنث سضاال منيغضلكن
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 فد خطبه. ةخرياد دان ددنيا هيدوف كربكنت دان رمحة

 . حمشر دفادغ سواسان تاجوق ممفركتاكن اكن اين كالي

 

 سبحانه اهلل خيفتاءن لواس يغ عامل دان قخملو

 دان كموسنهن ساعت منمفوه اكن فسيت اين وتعاىل

 مغهيجاو يغ تومبوهن-تومبوه ليهتله .كهنخورن

 كرس يغ بسي، اليو كونيغ اكن ثخريا كيت دسكليليغ

 جوض سضر يغ ماكنن، رفوت منجادي دان بركارت اكن

 دان كجليتاءن فودر اكن رماج ۲انق، باسي منجادي اكن

. اجل منموءي اكن ثخريا يغ توا اوسيا دمامه كتمفننث

 فد ديامي دان دودوقي كيت يغ دنيا دغن جوض بضيتو

 اين برالكو يغ سواسان. توا مساكني جوض اين هاري

ن خربفر سسواتو تتايف كبتولن سخارا ترجادي بوكنله

 وتعاىل سبحانه اهلل خيفتاءن سلوروه بهاوا اول فتندا دان

. قيامة دناماكن يغ دتيق سواتو فد اجلث منموءي اكن

 تادي خطبه داول دباخاكن يغ وتعاىل سبحانه اهلل مانفر

 : برمقصود يغ 104 ايات األنبياء سورة دامل
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 مغضولوغ سفرتي الغيت مغضولوغ كامي هاري (ايغتله")

 وجودث موالكن كامي سباضاميان ،خاتينت سورت ملربن

 سباضاي ،الضي وجودث اوالغي كامي، كجادين سسواتو

 كامي سسوغضوهث ،كامي اوليه دتغضوغ يغ جنجي ساتو

 ". ملقسناكنث تتف

 

     معاشر املسلمني رمحكم اهلل،

 فد مسوال دبغكيتكن اكن ماءنسي سسوغضوهث

 يغ متفت دسوات دهيمفونكن اكن دان قيامة هاري

 اتاو فربيخاراءن مغهاديف اونتوق حمشر فادغ دفغضيل

 دسان. ددنيا هيدوف مساس دالكوكن يغ عملن تيمباغن

 سسق فنوه يغ كأداءن دامل دكومفولكن اكن، ماءنسي

 تيمبول بسر فرسوءالن. حساب هاري مغهاروغي باضي

 مريك الما براف اياله ننيت حمشر دفادغ ماءنسي دكالغن

 يغ. تاهو يغ سيافافون تيدق ايت؟ حمشر دداترن براد مسيت

 اوليه دراساءي اكن ايت حمشر دفادغ دريتا فريت فسيت

 تيدق يغ كسه كلوه دان مناغيس كأداءن دامل قخملو مسوا

 تيدق، كات سفاته تنفا ممبيسو كأداءن دامل مريك. ۲هنيت

 تيدق يغ كلتيهن دامل سيافا كفد مغادو هندق تاهو
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 كران مغهرييس يغ دهاض سرتا الفر راس دان ترهيغضا

 اتاو ماكنن سبوتري اد تنفا حمشر دفادغ الما يغ تيمفوه

 . اءير ستيتيق

 

 ايت حمشر فادغ اهلل رمحه اليلغزا اإلمام منوروت

 يغ ممندغ مات ساوجان لواس مها يغ بومي داترن سوات

، ماءنسي علمو دغن دهيتوغ دافت تيدق كلواسنث

 دان ضنغ ضونوغ تيادا، رات دان فوتيه يغ بومي كأداءن

 دامل. برتدوه متفت دجاديكن اونتوق كايو فوكوق تيادا

 درفد ريلبخاا اإلمام اوليه دروايتكن يغ يثحد سبواه

 اهلل صلى اهلل رسول بهاواساث اهلل عنه ضير ْدَعَس بن لْهَس

 : برمقصود يغ برسبدا وسلم عليه

 

 قيامة هاري فد حمشر دفادغ ماءنسي دكومفولكن اكن"

 تانه داتس براد كامو سفرتي، فوتيه يغ بومي داتس ننيت

 تيدق ۲ماسيغ، هالوس ضندوم فوتيهث سفرتي فوتيه

 ( ريلبخاا اإلمام رواية) ."الءين سام ساتو دانتارا مغنالي

 

 ،  سكالني اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 دبغكيتكن ماءنسي ايتوله لواس يغ فوتيه داترن فد

 ترنقكن حيوان سفرتي متفت كسوات دهاالو دان مسوال
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 برالس تيدق كأداءن دغن، كاندغث دري كلوار يغ

 ترلوفا مريك سهيغض، فاكاين تنفا برتلنجغ دان كاكي

 مميكريكن سيبوق كران برفاكاين تيدق ديريث بهاوا

 حمشر دفادغ. ۲ماسيغ ديري مثالمتكن هندق باضيمان

 يغ اد، برجالن يغ ماءنسي ضولوغن اد ننيت جوض

. كأداءن الضي ماخم-برماخم دان رغكق-مرغكق

 فانس يغ سواسان دامل حمشر فادغ ماللوءي اكن مريك

 كفاال داتس سجغكل هاث براد ماتاهاري خهاي كران

 دغن دتغضلمي ماءنسي سستغه اد. ايت ماس فد ماءنسي

 تاهف كفد برضنتوغ بوسوق برباءو دان باثق يغ فلوه

 اوليه دروايتكن يغ يثحد سبواه دامل. ددنيا مساس عملن

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بهاواساث مسلم اإلمام

 : برمقصود يغ برسبدا

 

 جاركث ددكتكن اكن ماتاهاري، قيامة هاري فد"

(. سجغكل) ميل ساتو تيغضل هيغض قخملو ترهادف

 اكو، اهلل دمي: بركات( اين يثحد فراوي) امري بن سليم

 افاكه. ميل ساتو دغن دمقصودكن يغ اف تاهو تيدق

 اونتوق دفاكاي يغ الت اتاو فرجالنن جارق اوكوران
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 سهيغض: "برسبدا وسلم عليه اهلل صلى نبى مات؟ برخلق

-عملن قدر دغن سسواي فلوهث دامل ترسيقسا ماءنسي

 فلوهث يغ اد مريك دانتارا(. دوساث-دوسا) عملنث

 اد، لوتوتث كدوا مسفاي يغ اد، كاكيث مات كدوا مسفاي

 فلوهث دامل تغضلم يغ اد سرتا دفيغضغث مسفاي يغ

 اشارة ممربيكن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول. سنديري

 ( مسلم اإلمام رواية). "كمولوتث تاغن ملتقكن دغن

 

 ،  سكالني اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 ددنيا سايغ كيت يغ اورغ ننيت حمشر دفادغ كتيك

، ايه، ايبو دري ترديري يغ كيت كلوارض قوم ياءيت

 دان ممبنتو ممفو اكن تيدق براديق اديق دان ۲انق، ايسرتي

 فد مك. حمشر دفادغ سواسان مغهاديف كيت منولوغ

 مثالمتكن اونتوق هارفكن كيت يغ سيافاكه ايت وقتو

 كيت مثالمتكن دافت يغ الءين تيادا، ايت اوليه كيت؟

. وتعاىل سبحانه اهلل كفد كيت كطاعنت عملن مالءينكن

 اهلل، ايت فانس ساغت يغ هاري فد كران اداله اين

 كفد ناءوغن ممربيكن اكن يغ سهاج وتعاىل سبحانه

 ايت هاري فد ناءوغن اد تيدق. فيليهنث همبا سبهاضني
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 يغ يثحد سباضاميان مات-مسات ناءوغن كخوالي

 صلى اهلل رسول بهاواساث ريلبخاا اإلمام اوليه دروايتكن

 : برمقصود يغ برسبدا وسلم عليه اهلل

 

 دغن اهلل اوليه دناءوغي اكن يغ ضولوغن توجوه اد"

 كخوالي ناءوغن اد تيدق دمان هاري فد ناءوغن عرشث

( فميمفني) امام( 1: " )ياءيت مات-مسات ثناءوغن هاث

( 3، )اهلل فرينته كفد طاعة يغ فمودا( 2، )عاديل يغ

 فد خينتا اتاو ترفاءوت سننتياسا هاتيث يغ سسأورغ

 برفيسه دان اهلل كران برمتو يغ اورغ دوا( 4، )مسجد

 برزنا اونتوق وانيتا اوليه دأجق يغ لالكي( 5، )اهلل كران

 تاكوت اكو سسوغضوهث: "بركات دغن منولق دي تتايف

 مرهسياكنث اللو برصدقة يغ لالكي( 6"، )اهلل كفد

 قكننفادا يغ اف مغتاهوءي تيدق كرييث تاغن سهيغض

 اهلل كفد ريكيبرذ يغ اورغ( 7) دان كاننث تاغن اوليه

  ."ماتاث اءير برلينغله اللو، سوثي دوقتو

 

 ايغني ممرب، اين كالي فد خطبه يخريمغا جوسرتو

 بهاوا سدرله دان نصفلها سكالني مجاعه فارا مثرو

 ماريله. دهشت امت حمشر دفادغ كسغساراءن سواسان
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 اهلل كفد عملنثقكن ممفربا دغن ديري ممفرسيافكن كيت

 مسوض .قكل ةخريا عامل مغهاديف باضي وتعاىل سبحانه

 يغ همبا ضولوغن كالغن دامل ترضولوغ مسوا كيت

 سبحانه اهلل مانفر. وتعاىل سبحانه اهلل ناءوغن مندافت

  : 8-6 ايات لزلةزال سورة دامل وتعاىل

 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ...

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   

 گ   

 

 برسلرياق كلوار اكن ماءنسي ايت هاري فد: برمقصود

 مريك كفد دفرليهتكن اونتوق( ۲ماسيغ قبور دري)

 كباجيقن بربوات سسيافا مك. مريك ۲عمل( بالسن)

(. عملث سورت دامل) دليهتث اكن نسخاي، ذره سربت

 اكن نسخاي، ذره سربت كجاهنت بربوات سسيافا دان

 .(!عملث سورت دامل) دليهتث

 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا ِنَىئلُْقْرءا فاعا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

تاهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

َ حئ تاْغِفرِينَافايااَفاْوزا َيَاَٱ لُْمس ْ لتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 
 ٱ


