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 كأخرةدنيا مجبنت 
 م 2021 اوضوس 20برساماءن  هـ 1443 حمرم  11

 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

 ىييي مي حيخي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن ٱ
َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  

 (18:حلشرا)
 

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  ڍ َتَعـاَلى  ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (59النساء:)    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  
 

"واهاي اورغ يغ براميان، طاعتله كامو كفد برمقصود: 

دان كفد "أوىل  اللَّـهدان طاعتله كامو كفد رسول  اللَّـه

اورغ يغ بركواس( درفد كالغن كامو. كمودين )األمر" 

برسليسيهن( دامل سسواتو فركارا، )بنته -جكـ كامو بربنته

القرءان(  ) اللَّـهكتاب( )مكـ هندقله كامو مغمباليكنث كفد 

دان  اللَّـهبراميان كفد  ـ كامو بنركالسنة( رسولث، ج)دان 

باضي كامو(، دان )يغ دمكني اداله لبيه باءيق  .اخريةهاري 

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 سكالني، اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان اللَّـه دفك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني

 االضس ملقساناكن وهغضوس-وهغضبرسو نغوتعاىل د

 مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف

 دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة تفمندا كيت
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 دنيا تاجوق هورايكنغم اكن اين كالي دف خطبة. اخريةد

 .كأخرية مجبنت

 

 يضب هنغضرسيف تفمت مروفاكن دنيا ثوهغضسسو

 عملن ولكنفومغم اونتوق تفمت اكنفمرو دان نسياءم

 اللَّـه. ابادي ككل غي تفمت يتءيا كأخرية دباوا اونتوق

 ايضسب اين ددنيا نفكهيدو منجاديكن وتعاىل هسبحان

 يغ نسياءم اكهفسيا منيالي اونتوق نسياءم دفك اوجني

نسي اءكن مقكلق كدودو ةداخري كران ثعملن باءيق يغالف

 كتيك الكوكن مريك يغ فاكن دتنتوكن برداسركن ا

 دف كنخدبا يغ وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان. ددنيا فهيدو

 :برمقصود يغ 18 ايات راحلش ةسور دامل تادي خطبة اول

 

 نغد) اللَّـه كفد له برتقوى! براميان يغغواهاي اور"

ان هندقله د (ثنغالر لكنيغضمن دان ثسوروهن كنارجغم

 تله دي يغ فا ممرهاتيكن دان مليهت ديري فتيا

 ايسوق هاري اونتوق (ثعمل-عمل دري) سدياكن

 له برتقوى: (تكنيغدا يضال سكالي) دان (اخرية هاري)

 اكن ثتاهوانفغ وتيفملي امت اللَّـه ثوهضغسسو ،اللَّـه كفد

 ".كناكرج كامو يغ االضس
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 ،رمحكم هلل معاشراملسلمني

 نغكالامل د اد ماسيه اين هاري دف يتو،ضنامون ب

 اين سديكيت يغ دنيا نعمت جرغم بربوت يغ نسياءم

 امت سالمإ امضا. بسر لبيه وهءجا يغ اخرية نعمت يغبربند

 دان برلبيهن اراخس دنيا كاسيهكن اونتوق ثاومت غمالر

 نفسو هاوا كهندق وتاماكنغم تراللو رتيفس كرتاللوان

 دنيا رهياسنف وتاماكنغم ضجو ترماسوق. مات-مسات

 ضيغسه ثايضسب دان كتفغ ن،اءككاي هرتا رتيفس

 اللَّـه فترهاد نفكواجي منونايكن اونتوق ديري مالاليكن

 ةسور دامل وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان. وتعاىل هسبحان

 :برمقصود يغ 32 ايات عامناأل

 

 رماءيننف مالءينكن دنيا نفكهيدو (دناماكن)دان تيدق "

 ثوهغضسسو دمي دان مالاليكن يغان هيبورن د سيا يغ

 اوليه. برتقوى يغ غاور يضبا باءيق لبيه ايت اخريةعامل 

 ".؟برفيكري ماهو كامو تيدقكه ايت،

 

 ايفسو تكنيغان اين كيت داءبرداسركن ايات القر

. ددنيا فهيدو نغكسن اريخمن دامل هرءيغا تراللو تيدق

 تيدق غميم. اوتام يغ متالمت ساتو بوكنله دنيا نفكهيدو
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 بندا هرتا منتعكن اريخمن نييغا ايت غورأسس جك ساله،

 ابايكنغم تيدق دان دف-دفبر بيارله يفتتا اكن ناءككاي دان

 يغ منتعكن االضس جك ثباءيق كهغال. اخريةد نفكهيدو

 اونتوق جالن ايضسبا وناكنضد اين ددنيا وليهارف كيت

 تلهيغوتعاىل. ا هسبحان اللَّـه كفد كيت ديري مندكتكن

 سام-برسام باوا كيت اكن تيدق ددنيا كميواهن بهاوا

 اخرية بكلن يفتتا اكن حلد اغليك دماسوقكن توبوه تتكاال

 .ددنيا مسنتارا يغ نفكهيدو يغبربند اوتام لبيه اداله ايت

 

 سكالني، اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 منوجو واده اتاو وصيلة لهثها دنيا ثوهغضسسو

 ايت دنيا. داخرية نفكهيدو يتءيا ابادي نفدوكهي رهأك

 رهنتنيف تفمت امفوما ايت اخرية دان مجبنت سبواه امفوما

 برتقوى دان براميان يغ غاور. ثالما-سالما بوات ككل يغ

 اونتوق مسنتارا هنضيغرسف ايضسبا دنيا كنمنجادي اكن

 اللَّـه فهادغم نءرسدياف دان ةعباد عمل نبكل فرسيافمم

 االمام اوليه دروايتكن يغ حديثوتعاىل. دامل سبواه  هسبحان

 رسول ثبهاواس امعنه اللَّـه رضي عمر ابن دفدر البخاري

 :برمقصود يغ برسبداعليه وسلم  اللَّـهصلى  اللَّـه
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. ريمساف غاور اتاو يغاس غاور رتيفدنيا سجاديله كامو د"

 براد كامو جك: بركات امعنه اللَّـه رضي عمر ابن دان

 جك. يضاف وقتو ضيغسه وغضتو كامو نغجا ،غتف دقتو

 وقتو ضيغسه وغضتو كامو نغجا ي،ضاف دوقتو براد كامو

 اونتوق (نءرسدياف يضبا) صيحتمو وقتو دري لهامبي. غتف

 يضبا) ومتحيا وقتو دري يلهامب دان ساكيتمو وقتو

 ".ماتيمو وقتو اونتوق (نءرسدياف

 

 هندقله كيت براميان يغ غاور ايضاوليه ايت، سبا

 فرسيافمم نغد وتعاىل هسبحان اللَّـه كفدياس برتقوى سنت

 اونتوق بكلن ايضسبا ةعباد عمل قثربافمم اونتوق ديري

 االضس ناكنلهضو. كلق داخرية فهيدو ءنايضكبها منوجو

 اللَّـه ييضاءدر يغ كجالن وليهارف كيت يغ دنيا منتعكن

 كيت يغ هرتا وناكنغضم نغد ثانتارا وتعاىل، هسبحان

 منونايكن رتيفس كنقيءكبا ممباوا يغركارا ف كفد ميليكي

 ممبنتو ،ضكلوار كفد نفقه ممربي برصدقه، ،بروقف زكاة،

 اللَّـه يغ عمور نعمت وناكنلهض. ثايضسبا دان ينءال غاور

 دان ثكفد ديري عبديكنغم اونتوق بريكن وتعاىل هسبحان

 مالكوكن اونتوق ثوناكنضمغ كيت كالي-سكالي نغجا
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 نغوناكنله نعمت علمو دض. سيا يغ ركاراف اتاو معصية

 يغ كنقيءكبا كجالن نسياءم يغممبيمب دان اجقغم

 ضجو يتوضب. وتعاىل هسبحان اللَّـه كفد ديري مندكتكن

 كن،قكدودو دان كتفغ ن،اءككواس نعمت نغد

 اين حال. جوابغوغضبرت دان عاديل مانه،ا نغد ونكنلهض

 .كلق داخرية جوابكنغوغضرتفد اكن ثمسوا كران

 

 سكالني، اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 كالي دف خطبة خريياغم يضبا روموسن ايضسبا

 تلهيغا سكالني، مجاعه كفد تكنيغغم نييغا ربنم اين،

 كندبري اوسيا، كنغنجفد ،نفس كندبري كيت يضسال

 عمل كتكنلهيغت ،ثايضسبا دان ماس كصيحنت، نعمت

 هسبحان اللَّـه ناءضكري اريخمن اونتوق اوسها دان ةعباد

 سلثم دان يضرو يغ غكيت منجادي اور نلهغجا. وتعاىل

 ايضسبا دنيا جاديكن كيت ماريله. ننيت ةرياخ هاري دف

 برهنيت نلهغجا ،داخرية ناءيضكبها تفمندا اونتوق مجبنت

. شيطان داي وفتي دان نفسو هاوا يكوتغم نغد ثهغدت

 لهسان داخرية كران خريةأك يفامس ضيغسه تروس برجالنله

 نعمت باضي-ايضبربا نغنوهي دفد اينده يغالف يغ تفمت
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 دامل وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان .ثقثبا غترهيتو تيدق يغ

 :20 ايات لشورىا ةسور

 ري ٰى  ين ننىن من زن رن مم ام يل ىل مل ٱ
  جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

 

 (ثاوسها عمل نغد) هندقيغم يغ افسسيا" :برمقصود

 دف متبهن تفمندا ثممربي اكن كامي ،داخرية فاءيده تفمندا

 عمل نغد) هندقيغم يغ افسسيا دان ثدكهندقي يغ فاءيده

 ثكفد بري كامي مات،-مسات ددنيا كنقيءكبا (ثاوسها

 دان (تنتوكن كامي يغ سقدر) ايت دنيا كنقيءكبا دري

 ".كلق داخرية ونف نيضوليه سسواتو بهاايدق اكن برت دي

 

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 

تاَ حئ َٱ لُْمس ْ َيَاَِفرِينَاغفايااَفاْوزا لتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 
 ٱ


