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 شرض اتاو نراك :تيتني الصراط
 م 2021 اوضوس 27برساماءن  هـ 1443 حمرم  18

 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

 من زن رن مم ام  يل ىل مل ىكيك مك لك اك ٱ
مي زي ري  ٰى ين ىن نن  

 (71-72:مريم )
 

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  
 

 كفد"واهاي اورغ يغ براميان، طاعتله كامو برمقصود: 

"أوىل  كفددان  اللَّـهرسول  كفددان طاعتله كامو  اللَّـه

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

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

القرءان(  ) اللَّـهكتاب( ) كفدمكـ هندقله كامو مغمباليكنث 

دان  اللَّـه كفدبراميان  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 كفد 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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 تيتني تاجوق هورايكنغم اكن اين كالي دف خطبة. اخريةد

 .نراك اتاو ضرش :الصراط

 

 دفك ايخرف واجب كيت براميان غي غراو ايضسبا

 هاري دف برالكو يغ ركاراف االضس دان اخرية هاري

 ايخرف دان امياني كيت واجب يغ ركاراف انتارا. ترسبوت

 برمقصود الصراط بهاس منوروت. الصراط ثوجود اياله

 ساتو اكنفمرو ثايا شريعة سودوت دري مانكاال جالن،

نسي اءاك جهنم اونتوق منر مرنتسي غدبنت يغ مجبنت

 يغ وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان. ضكشر منوجو غيثربثم

 71 ايات مريم ةسور دامل تادي خطبة اول دف كنخادبا

 :برمقصود 72 يغضه

 

 يفامس اكن مالءينكن كامو انتارا ونف ورغأدان تياد س"

 (برالكو) مسيت يغ ركاراف ساتو اداله (دمكني يغ); ثدفك

كن اوليه توهنمو. كمودين كامي اكن فدتت تله يغ

 بياركن اكن كامي دان برتقوى يغ اورغسالمتكن 

 ليغضت (تثمعصي دان ثرنككفو نغد) ظاليم يغ اورغ

 ".ايت نراك ددامل برلوتوت
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 ،اللَّـهرمحكم  معاشراملسلمني

 دفك دتوجوكن اين ايات بهاوا اتاكنثم علماء رافا

 فستيا. كافري اتاو منوءم يغنسي تيدق كريا اءم مسوا

 ملينتسي وتعاىل هسبحان اللَّـه نراك ماللوءي اكن مريك

. جهنم نراك داتس مريك دفك كنغدبنت يغ الصراط تيتني

 دفك ريكنغم تغسا يغضسه ني،خلي امت اين الصراط

 ريخلينضتر تاكوت غبيمب كران ثمنيتي يغ ساج افسياس

 ريكن،غم امت ايت ساعت دف سواسانك. نرا كدامل جاتوه

 وتنككتا دان يسناغت ،غوارا تريكن، جرينت ممينتا تولوس

 سوارا يضال ريكنغم لبيه. اره ايضلباف دري رغترد

 اونتوق برسديا يغ الصراط باوه دري نراك يفا هموروض

 هنيت تيدق ايت، كتيك. ثكدامل جاتوه اورغ يغ منلن

 ينءال يغ نيب دان اللَّـه عليه وسلم صلى اللَّـه رسول ينداضب

نسي، اءاونتوق كسالمنت م ءالئكة بردعام ضجو ترماسوق

 دفدر البخاري االمام اوليه دروايتكن يغ حديث اميانضسبا

 صلى اللَّـه رسول ينداضب ثبهاواس عنه، اللَّـه رضي ةهرير ابو

 :برمقصود يغ برسبدا اللَّـه عليه وسلم
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 صلى اللَّـه رسول ينداضب اللو. جهنم مجبنت لهغاسفدان د"

 اكن يغ رتامف نسياءم اكوله: برسبدا اللَّـه عليه وسلم

 اللَّـه يا: اياله ايت كتيك رسول اراف ءان دعاد. غيثربثم

 سكني تفتردا ايت مجبنت دامل. سالمتكنله سالمتكنله،

. تاجم بردوري يغ وهونف رتيفس يتفغاء بسي قثبا

 بتول، تاجم؟ بردوري وهونف مليهت رنهف كاليان بوكنكه

 بسي: منروسكن نيب. مريك جواب ،اللَّـه رسول يا

 اد تيدق ثبردوري تاجم، هان وهوف ايكنضبا ايت يتءافغ

 اللَّـه". ينءسال ثبسر تاهو يغ

 

 سكالني، اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 داتس ملينتس يغ مريك كالجوان دان انتسنفك

 جك. أورغسس مياننأك قدر برداسركن اداله اين الصراط

 اللَّـه دفك كرنغكمو مالكوكن قثبا فثهيدو كتيك

 ثايا مك ،ثم كماتينسبلو برتوبة تيدق دان وتعاىل هسبحان

 ثسباليق. نراك كدامل ترجروموس مريك بتكنقاغعم بوليه

 هسبحان اللَّـه رينتهف يتمنطاع دان براميان يغ مريك يضبا

 يغدترا اكن الصراط تيتني ماللوءي مريك رجالننف وتعاىل،

 نغد نتفبرت اين حال. مريك عملن نغد سسواي هايخ
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 ْراِبَج دفم مسلم دراالما اوليه دروايتكن يغ حديث سبواه

 صلى اللَّـه رسول ينداضب ثبهاواس عنه اللَّـه رضي اللَّـهعبد بن

 :ودقصبرم يغ برسبدا اللَّـه عليه وسلم

 

 اكن منوءم اتاو منافق باءيق مريك دانتارا أورغس فستيا"

 ترسبوت هايخ يكوتيغم مريك كمودين. هايخ دبري

 بسي تفتردا ثداتس. جهنم نراك داتس مجبنت ماللوءي

 دكهندقي يغ ساج افسيا وتضمرا يغوري برد دان يتءافغ

 كنغسد دم،اف منافق اورغ هايخ كمودين. اللَّـه اوليه

 يغ رتامف نغرومبو سالمتله. سالمت منوءم اورغ

 سجومله ورنامف بولن ايكنضبا مريك وجه دف راخنفتر

 اورغ كمودين. دحساب افتن اورغ ريبو ولوهف توجوه

 دمكينله كمودين يت،غدال غتبين غثتر رتيفس ثبرايكوت

 ث".سرتوس

 

 الصراط داتس نسياءم مسوا رجالننفين ايت، ءسال

 تفدا يغ نغولوض اد ن،اءدأك ايضلباف ماللوءي اكن اين

 ني،غا نفنتس تيوفاس ،كيلت نتسافسرتي فس ثملينتاسي

 سبواه دامل. يضال ايضلباف دان غترب غورونتس بفاس

 ةهرير ابو دفدر مسلم االمام اوليه دروايتكن يغ حديث
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اللَّـه عليه  صلى اللَّـه رسول ينداضب ثبهاواس عنه اللَّـه رضي

 :برمقصود يغ برسبدا وسلم

 

 (ناءودارارسف تالي)مانه دان رحيم االلو داوتوسله "

ترسبوت.  الصراط كانن-كريي يغفدمس برديري اثكدو

 دمي: ثبرتا اكو. كيلت رتيفس ثماللوءي رتامف يغ اورغ

 ادكه. كاوغا دمي (نكنابقر اكو) ايبوكو دان فبا

 تيدقكه: منجواب اللَّـه رسول كيلت؟ رتيفس سسواتو

 فسكلي دامل اللو اي اميانضبا كيلت مليهت رنهف كاليان

 كمودين ني،غا رتيفس ثماللوءي يغ اد كمودين. مات؟

 مريك. خغكن برالري يغ اكود رتيفس دان غتي بورورفس

 ".مريك عملن نغد سسواي برجالن

 

 سكالني، اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 كيت ماريله براميان يغ اورغ ايضاوليه ايت، سبا

 باكل يغ سواسان يفهادغم دامل نفرسياف ممبوات دان برتوبة

عملن  كتكنلهيغت. دنيا عامل لكنضيغمن كيت ابيالفا وهفدمت

 كران صلوات قنثرباف دان وتعاىل هسبحان اللَّـه دفكيت ك

اللَّـه  صلى اللَّـه رسول ينداضب شفاعة ممرلوكن امت كيت

 دامل. كلق اخريةد الصراط تيتني يفهادغم كتيك عليه وسلم
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 يغ رتمذيلا االمام اوليه دروايتكن يغ حديث سبواه

 :برمقصود
 

ممينتا  رنهفعنه  اللَّـه رضيبن مالك  ْسَنبهاوا سواتو هاري َا"

 ممربيكن رضا اللَّـه عليه وسلم صلى اللَّـه رسول ينداضب

 اللَّـه عليه وسلم صلى اللَّـه رسول ينداضب اللو. شفاعة

 مالك بن ْسَناَ اللو ،شفاعة ممربيكن اكن يغ اكوله:  برسبدا

 تفدا اكو دمان اللَّـه رسول واهاي:  ثبرتا عنه اللَّـه رضي

اللَّـه عليه  صلى اللَّـه رسول ينداضب ؟اللَّـه رسول يا ارميوخمن

، اللو بلياو الصراط دتيتني اكو اريلهخ:  منجواب وسلم

 ينداضب ؟الصراط داتس كامو برمتو تيدق اكو جك:  ثبرتا

 اكو جك:  يضال ثبرتا بلياو ن،ادميز اكو اريلهخ منجواب

 اكو اريلهخ: منجواب ينداضب ن؟ايزمد كامو برمتو تيدق

 ."اين تفدمت برادا اكو كران ضْواحَل ضدتال

 دف خطبة خريياغم روموسن ايضجوسرتو سبا

 سكالني مجاعه دفك تكنيغغم نييغرب اناين، م كالي

 اخري تندا وخمر اكنفمرو الصراط تيتني ثوهغضسسو

 ايغتله اكن .نراك اتاو ضكشر ماسوق دتنتوكن كيت سبلوم

 :12 ايات ديداحلة سور دامل وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان
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 مم خم حم جم يل ىل مل خلٱ
  ىهيه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم

ىي مي خي حي جي  
 

 هاري د)ف مليهت كاوغا كتيك (تلهيغا)" :برمقصود

 هايخ وان،فرمفدان  لالكي براميان، يغ اورغ: (قيامة

 مريك نفدهاد تخف رقضبر مريك (صاحل عمل دان اميان)

 سرتا برجالن، مريك مساس) مريك كانن دسبله دان

 دف كامو اكنريمبغضم يغ بريتا: (مريك دفك دكاتاكن

 ثدباوه الريغم يغ ضشر (وليهابر اكن كامو) اين، هاري

داله ا ايت دمكني يغ; ثددامل كامو ككل اي،غسو فبربا

 ".بسر يغ نغكمن

 

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


