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بسم اهلل الرمحن الرحيم
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(العصر)1-3:

ﭱ ﭓ ﭔ ﮘ ﮣﭞ ﭻ ﯝ ﯞ ﯟ
ﭱ ﭖ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ﯨ

ﮈ صَلِّ وَسَلِّمْ ﮞ سَيِّدنَا ﭢ
ﮁ آله وَأَصْحَابه ﯰ

ﭠ ﰁ فيَا ﯘ ﯙ ﮨ ﮩ

أُوصيكُمْ ﭻ بتَقْوَى ﯲ ﮉ ﮰ ﮇ
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ﭩﮇ ﮫﮃكتَابه ﮚ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ
ﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (النساء)59:

برمقصود" :واهاي اورغ يغ براميان ،طاعتله كامو كفد اهلل
دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 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
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رمحة دان كربكنت هيدوف ددنيا دان دأخرية .خطبة فد
كالي اين اكن مغهورايكن تاجوق عمور يغ بركة.
ساله ساتو نعمت تربسر يغ دكورنياكن اهلل سبحانه
وتعاىل كفد كيت سلفس نعمت اميان دان إسالم اياله
نعمت ماس .مريك يغ مغضوناكن نعمت ماس مغيكوت
فراتورن اهلل فسيت اكن ممفروليه كأونتوغن ددنيا دان
دأخرية ،اكن تتايف سباليقث مريك يغ كفور اكن نعمت
ماس اكن ممباوا كروضيان دان فثسالن .حال اين دمكني
كران ماس يغ تله فرضي تيدق اكن كمبالي دان وقتو يغ تله
دتيغضلكن تيدق موغكني اكن دافت دكمباليكن مسوال.
فركارا يغ ممفو دباوا هاثله عمل صاحل يغ دالكوكن دموك
بومي اين .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل يغ دباخكن تادي دامل
سورة العصر ايات  1هيغض  3يغ برمقصود:
"دمي ماس! سسوغضوهث مأنسي ايت دامل كروضيان.
كخوالي اورغ يغ براميان دان برعمال صاحل دان مريك
فوال برفسن دغن كبنرن سرتا برفسن دغن كصربن".
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معاشراملسلمني رمحكم اهلل،
افابيال كيت ممفركاتاكن تنتغ سوأل ماس اين ،كيت
تيدق بوليه ترلفس درفد ممبيخاراكن سسواتو يغ بركاءينت
دغن عمور مأنسي .عمور اتاو اوسيا مأنسي مروفاكن
تيمفوه كهيدوفن برموال دري كالهرين سسأورغ سهيغض
كماتينث .ستياف مأنسي مميليقي كتتفن عمور ماسيغ دان
يغ مننتوكن براف الما تيمفوه عمور سسأورغ ددنيا اداله
برضنتوغ كفد كتنتوان درفد اهلل سبحانه وتعاىل .نامون
بضيتو اد دامل كالغن مأنسي فد هاري اين يغ الالي دغن
نعمت عمور يغ دبريكن ،سهيغض تنفا دسدري مريك تله
مغهابيسكن عمورث ددنيا دغن فركارا يغ سيا دان
مروضيكن .مريك تيدق سدر بهاوا افابيال سسأورغ ايت
مساكني برمتبه اوسياث ،مك جارق كهيدوفن دغن كماتني
مساكني مغهمفرييث .دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه
االمام البخاري درفد اِْب ُن ُعمَ ْر رضي اهلل عنه بهاواسث
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"جاديله كامو ددنيا سفرتي اورغ اسيغ اتاو اورغ مسافر".
دان اِْب ُن ُعمَر رضي اهلل عنه بركات :جك كامو براد دوقتو
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فتغ ،جاغن كامو توغضو سهيغض وقتو فاضي .جك كامو
براد دوقتو فاضي ،جاغن كامو توغضو سهيغض وقتو فتغ.
امبيلله دري وقتو صيحت مو (باضي فرسدياءن) اونتوق
وقتو ساكيت مو دان امبيل له دري وقتو حيامتو (باضي
فرسديأن) اونتوق وقتو ماتيمو.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
اوليه ايت ،سواجرث ستياف موءمني فرلو
مغضوناكن انوضره عمور يغ دبريكن دغن سباءيق
موغكني .كيت هندقله سنتياس ممفرسيافكن دان ملغكفكن
ديري دغن عمالن يغ بوليه منجامني كبهاضياءن دأخرية
كلق .حال اين دمكني كران سباءيق-باءيق عمور اياله
عمور يغ فنجغ دايسي دغن عمل صاحل دان سبوروق
عمور اداله عمور يغ فنجغ تتايف دايسي دغن فربواتن دوسا
دان معصية كفد اهلل سبحانه وتعاىل .حال اين برتفنت دغن
حديث يغ دروايتكن اوليه االمام الرتمذي بهاوا رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم برسبدا برمقصود":سبايق-باءيق
مأنسي سيافا يغ فنجغ عمور دان باءيق عملنث دان
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سبوروق-بوروق مأنسي سيافا يغ فنجغ عمور دان بوروق
عملنث"
سسوغضوهث باضي ممفراوليه اوسيا اتاو عمور يغ
بركت دامل كهيدوفن ،اجرن اسالم تله ممربيكن برباف
فندوان كفد اومتث .انتاراث اياله ،كربكنت عمور اين دافت
دراءيه دغن سنتياس براستقامة منيغكتكن كاميانن دان
كتقواءن كفد اهلل سبحانه وتعاىل .مأنسي يغ ترباءيق اياله
مريك يغ مغضوناكن نعمت عمور اونتوق سنتياس
مالكوكن كباءيقن دان مغهيندركن ديري دري مالكوكن
كموغكرن .مريك سنتياس ملقساناكن عمالن يغ
مندكتكن ديري كفد اهلل سبحانه وتعاىل سفرتي صالة،
برذيكري ،ممباخ القرءان دان سباضايث .كربكنت عمور جوض
اكن دافت دفراوليه سكرياث سسأورغ ايت سنتياس
براوسها ممفرباءيق ديري دغن بردعاء ،براستغفار دان
مموهون كأمفونن درفد اهلل سبحانه وتعاىل .فرمان اهلل
سبحانه وتعاىل دامل سورة هود ايات  3يغ برمقصود:
"دان هندقله كامو ممينتا امفون كفد توهن كامو (دري
فربواتن شريك) ،كمودين هندقله كامو رجوع كمبالي
6

طاعة كفداث; سوفاي دي ممربي كامو نعمت كسنغن
هيدوف يغ باءيق (ددنيا) هيغض ك سواتو ماس يغ
ترتنتو…"
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
سالءين ايت ،خارا اونتوق مندافتكن كربكنت دامل
اوسيا كيت اداله دغن ممليهارا هوبوغن سسام مأنسي،
ياءيت دغن ممفرباثق عمالن يغ دافت ممفركوكوه هوبوغن
ِصلَ ُة الرَّ ْحمِ سفرتي حرمت مغحرميت ،تضور منضور دان
تولوغ منولوغ دامل كضياتن كأضاماءن ،كمشاركنت دان
سباضايث .دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه االمام
البخاري درفد انس بن مالك رضي اهلل عنه ،بهاواسث
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"بارغسيافا ايغني دالفغكن فينتو رزقي اونتوقث دان
دفنجغكن عمورث هندقله اي مثمبوغكن تالي ِصلَ ُة
الرَّ ْحمِ".
جسرتو اونتوق مغأخريي خطبة فد كالي اين ،منرب
ايغني مثرو كفد فارا مجاعه سكالني اضر مغضوناكن نعمت
كورنياءن عمور اين سباءيق يغ موغكني دان جاغنله كيت
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برتغضوه دامل مالكوكن كطاعنت كفد اهلل سبحانه وتعاىل
كران كيت تيدق مغتاهوي اكن فغأخرين هيدوف كيت
ددنيا اين .سسوغضوهث عمور يغ ترباءيق اداله عمور يغ
بركة ياءيت عمور يغ فد ستياف كالي برمتبه سنتياس
دايريغي دغن برمتبهث عمالن دان كطاعنت كفد اهلل سبحانه
وتعاىل .ماريله كيت مغوروسكن ماس كهيدوفن سهارين
كيت دغن تراتور دان مغضوناكن فلواغ نعمت كهيدوفن
يغ دكورنياكن دغن ممفرباثق عمالن ددنيا اونتوق بكلن يغ
دباوا دأخرية كلق .مسوض اهلل سبحانه وتعاىل سنتياس
ممربيكن كربكنت فد سفنجغ كهيدوفن كيت دان دبريكن
فغأخرين هيدوف يغ باءيق .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل
سورة النحل ايات :70
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

برمقصود" :دان اهلل يغ منخيفتاكن كامو (دري تياد كفد
اد); كمودين دي مثمفورناكن تيمفوه عمور كامو; (مك
اد دانتارا كامو يغ دسضراكن ماتيث) دان اد فوال دانتارا
كامو يغ دكمباليكنث كفد فريغكت عمور يغ مله (فريغكت
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توا كبودق-بودقن) ،سهيغض منجاديله دي تيدق ايغت
اكن سسواتو يغ تله دكتاهويث; سسوغضوهث اهلل مها
مغتاهوي ،الضي مها بركواس".
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ اوناَـف اع ِ َ
ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوتا ُهَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اِيَ
ينَ او اَ
ﰁفَ اياَف ْو ازَٱلْ ُم ْس تاَغف ِر اَ
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