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برمقصود" :واهاي اورغ يغ براميان ،طاعتله كامو كفد
اللَّـه دان طاعتله كامو كفد رسول اللَّـه 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) اللَّـه (القرءان)
دان (السنة) رسولث ،جكـ كامو بنر براميان كفد اللَّـه دان
هاري اخرية .يغ دمكني اداله لبيه باءيق (باضي كامو) ،دان
لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
ماريله كيت منيغكتكن كتقواءن كفد اللَّـه سبحانه
وتعاىل دغن برسوغضوه-سوغضوه ملقساناكن سضاال
فرينتهث دان منيغضلكن سضاال الرغنث .موده-مودهن
كيت مندافت رمحة دان كربكنت هيدوف ددنيا دان
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داخرية .خطبة فد كالي اين اكن مغهورايكن تاجوق تيتني
الصراط :شرض اتاو نراك.
سباضاي اورغ يغ براميان كيت واجب فرخاي كفد
هاري اخرية دان سضاال فركارا يغ برالكو فد هاري
ترسبوت .انتارا فركارا يغ واجب كيت امياني دان فرخاي
اياله وجودث الصراط .منوروت بهاس الصراط برمقصود
جالن ،مانكاال دري سودوت شريعة اياث مروفاكن ساتو
مجبنت يغ دبنتغ مرنتسي نراك جهنم اونتوق ماءنسي
مثربغيث منوجو كشرض .فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل يغ
دباخاكن فد اول خطبة تادي دامل سورة مريم ايات 71
هيغض  72برمقصود:
"دان تياد سأورغ فون انتارا كامو مالءينكن اكن مسفاي
كفدث; (يغ دمكني) اداله ساتو فركارا يغ مسيت (برالكو)
يغ تله دتتفكن اوليه توهنمو .كمودين كامي اكن
سالمتكن اورغ يغ برتقوى دان كامي اكن بياركن
اورغ يغ ظاليم (دغن ككفورنث دان معصيتث) تيغضل
برلوتوت ددامل نراك ايت".
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معاشراملسلمني رمحكم اللَّـه،
فارا علماء مثاتاكن بهاوا ايات اين دتوجوكن كفد
مسوا ماءنسي تيدق كريا يغ موءمن اتاو كافري .ستياف
مريك اكن ماللوءي نراك اللَّـه سبحانه وتعاىل ملينتسي
تيتني الصراط يغ دبنتغكن كفد مريك داتس نراك جهنم.
الصراط اين امت ليخني ،سهيغض ساغت مغريكن كفد
سسيافا ساج يغ منيتيث كران بيمبغ تاكوت ترضلينخري
جاتوه كدامل نراك .سواسان فد ساعت ايت امت مغريكن،
سوارا تريكن ،جرينت ممينتا تولوغ ،تاغيسن دان كتاكوتن
تردغر دري فلباضاي اره .لبيه مغريكن الضي سوارا
ضموروه ايف نراك دري باوه الصراط يغ برسديا اونتوق
منلن اورغ يغ جاتوه كداملث .كتيك ايت ،تيدق هنيت
بضيندا رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم دان نيب يغ الءين
ترماسوق جوض مالئكة بردعاء اونتوق كسالمنت ماءنسي،
سباضاميان حديث يغ دروايتكن اوليه االمام البخاري درفد
ابو هريرة رضي اللَّـه عنه ،بهاواسث بضيندا رسول اللَّـه صلى
اللَّـه عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
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"دان دفاسغله مجبنت جهنم .اللو بضيندا رسول اللَّـه صلى
اللَّـه عليه وسلم برسبدا :اكوله ماءنسي فرتام يغ اكن
مثربغيث .دان دعاء فارا رسول كتيك ايت اياله :يا اللَّـه
سالمتكنله ،سالمتكنله .دامل مجبنت ايت تردافت سكني
باثق بسي فغاءيت سفرتي فوهون يغ بردوري تاجم.
بوكنكه كاليان فرنه مليهت فوهون بردوري تاجم؟ بتول،
يا رسول اللَّـه ،جواب مريك .نيب منروسكن :بسي
فغاءيت ايت باضايكن فوهون بردوري تاجم ،هاث تيدق اد
يغ تاهو بسرث سالءين اللَّـه".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
كفانتسن دان كالجوان مريك يغ ملينتس داتس
الصراط اين اداله برداسركن قدر كأميانن سسأورغ .جك
كتيك هيدوفث باثق مالكوكن كموغكرن كفد اللَّـه
سبحانه وتعاىل دان تيدق برتوبة سبلوم كماتينث ،مك اياث
بوليه مغعاقبتكن مريك ترجروموس كدامل نراك .سباليقث
باضي مريك يغ براميان دان منطاعيت فرينته اللَّـه سبحانه
وتعاىل ،فرجالنن مريك ماللوءي تيتني الصراط اكن دتراغي
خهاي سسواي دغن عملن مريك .حال اين برتفنت دغن
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سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه االمام مسلم درفد جَاِب ْر
بن عبداللَّـه رضي اللَّـه عنه بهاواسث بضيندا رسول اللَّـه صلى
اللَّـه عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"ستياف سأورغ دانتارا مريك باءيق منافق اتاو موءمن اكن
دبري خهاي .كمودين مريك مغيكوتي خهاي ترسبوت
ماللوءي مجبنت داتس نراك جهنم .داتسث تردافت بسي
فغاءيت دان بردوري يغ مراضوت سيافا ساج يغ دكهندقي
اوليه اللَّـه .كمودين خهاي اورغ منافق فادم ،سدغكن
اورغ موءمن سالمت .سالمتله رومبوغن فرتام يغ
ترفاخنر فد وجه مريك باضايكن بولن فورنام سجومله
توجوه فولوه ريبو اورغ تنفا دحساب .كمودين اورغ
برايكوتث سفرتي ترغث بينتغ دالغيت ،كمودين دمكينله
سرتوسث".
سالءين ايت ،فرجالنن مسوا ماءنسي داتس الصراط
اين اكن ماللوءي فلباضاي كأداءن ،اد ضولوغن يغ دافت
ملينتاسيث سفرتي سفانتس كيلت ،سفانتس تيوفن اغني،
سفانتس بوروغ تربغ دان فلباضاي الضي .دامل سبواه
حديث يغ دروايتكن اوليه االمام مسلم درفد ابو هريرة
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رضي اللَّـه عنه بهاواسث بضيندا رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه
وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"اللو داوتوسله امانه دان رحيم (تالي فرساوداراءن)
كدواث برديري دمسفيغ كريي-كانن الصراط ترسبوت.
اورغ يغ فرتام ماللوءيث سفرتي كيلت .اكو برتاث :دمي
باف دان ايبوكو (اكو قربانكن) دمي اغكاو .ادكه
سسواتو سفرتي كيلت؟ رسول اللَّـه منجواب :تيدقكه
كاليان فرنه مليهت كيلت باضاميان اي اللو دامل سكليف
مات؟ .كمودين اد يغ ماللوءيث سفرتي اغني ،كمودين
سفرتي بوروغ دان سفرتي كودا يغ برالري كنخغ .مريك
برجالن سسواي دغن عملن مريك".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
اوليه ايت ،سباضاي اورغ يغ براميان ماريله كيت
برتوبة دان ممبوات فرسيافن دامل مغهاديف سواسان يغ باكل
دمتفوه افابيال كيت منيغضلكن عامل دنيا .تيغكتكنله عملن
كيت كفد اللَّـه سبحانه وتعاىل دان فرباثقن صلوات كران
كيت امت ممرلوكن شفاعة بضيندا رسول اللَّـه صلى اللَّـه
عليه وسلم كتيك مغهاديف تيتني الصراط داخرية كلق .دامل
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سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه االمام الرتمذي يغ
برمقصود:
س بن مالك رضي اللَّـه عنه فرنه ممينتا
"بهاوا سواتو هاري اَنَ ْ
بضيندا رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم اضر ممربيكن
شفاعة .اللو بضيندا رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم
س بن مالك
برسبدا  :اكوله يغ اكن ممربيكن شفاعة ،اللو اَنَ ْ
رضي اللَّـه عنه برتاث  :واهاي رسول اللَّـه دمان اكو دافت
منخارميو يا رسول اللَّـه؟ بضيندا رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه
وسلم منجواب  :خاريله اكو دتيتني الصراط ،اللو بلياو
برتاث  :جك اكو تيدق برمتو كامو داتس الصراط؟ بضيندا
منجواب خاريله اكو دميزان ،بلياو برتاث الضي  :جك اكو
تيدق برمتو كامو دميزان؟ بضيندا منجواب :خاريله اكو
دتالض احلَ ْوض كران اكو برادا دمتفت اين".
جوسرتو سباضاي روموسن مغاخريي خطبة فد
كالي اين ،منرب ايغني مغيغتكن كفد مجاعه سكالني
سسوغضوهث تيتني الصراط مروفاكن مرخو تندا اخري
سبلوم كيت دتنتوكن ماسوق كشرض اتاو نراك .ايغتله اكن
فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل سورة احلديد ايات :12
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برمقصود(" :ايغتله) كتيك اغكاو مليهت (فد هاري
قيامة) :اورغ يغ براميان ،لالكي دان فرمفوان ،خهاي
(اميان دان عمل صاحل) مريك برضرق خفت دهادفن مريك
دان دسبله كانن مريك (مساس مريك برجالن ،سرتا
دكاتاكن كفد مريك) :بريتا يغ مغضمبرياكن كامو فد
هاري اين( ،كامو اكن براوليه) شرض يغ مغالري دباوهث
برباف سوغاي ،ككل كامو دداملث; يغ دمكني ايت اداله
كمنغن يغ بسر".
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
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َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اِيَ
ينَ او اَ
ﰁ فا اياَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس اَتغ ِف ِر اَ
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