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ﭩﮇَتعَـالَى ﮃ كتَابه ﮚ
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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 ،جك 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 فدكالي اين اكن مغوفاس تاجوق نفس
تراخري.
ستياف يغ برثاوا فسيت اكن مراساءي كماتني دان
ستياف درفد كيت تيدق اكن دافت مغيلق دان مالريكن
ديري درفد كماتني ،كران كماتني مروفاكن اتورن يغ تله
دتتفكن اوليه اللَّـه سبحانه وتعاىل كفد همباث.
سسوغضوهث فطره كجادين كيت سباضاي ماءنسي،
برموال دري ساعت كالهرين سهيغض كفد منجلغث
ساعت كماتني ،تيدق كريا كتيك فد اوسيا توا اتاو ماسيه
مودا ،يغ فستيث اكن تيبا كفد كيت ،ساعت نفس يغ
تراخري يغ دناماكن سكرة املوت .فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل
يغ دباخاكن فد اول خطبة تادي دامل سورة اجلمعة ايات 8
يغ برمقصود:
"كاتاكنله (واهاي حممد) :سبنرث موت يغ كامو مالريكن
ديري درفدث ايت ،تتفله اي اكن منموءي كامو ،كمودين
كامو اكن دكمباليكن كفد اللَّـه يغ مغتاهوءي سضاال يغ
غاءيب دان يغ ثات ،اللو دي ممربيتاهو كفد كامو اف يغ
كامو تله الكوكن (سرتا ممبالسث)".
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معاشر املسلمني رمحكم اللَّـه،
كماتني بوليه داتغ كفد كيت فد بيال ماس ،سام
ادا سخارا فرالهن-الهن اتو برانسور-انسور سفرتي
ساكيت ،عمور توا اتاو بوليه سخارا تيبا سفرتي
كمالغن ،بنخان دان سباضايث .فرموالءن كفد كماتني اين
دسبوت سباضاي سكرة املوت .سكرة املوت مروفاكن
ساعت يغ همفري دغن كماتني سبلوم كيت براد دعامل
برزخ .كتيك برالكوث سكرة املوت ،تياد اف الضي يغ
دافت ممبنتو كيت مالءينكن عمل صاحل يغ تله كيت
الكوكن .تياد الضي نعمت دنيا ،تياد الضي انق ايسرتي،
قوم قرابة دان صحابت هنداي يغ بوليه ممبنتو كيت.
ساكيتث سكرة املوت ايت تراللو مثاكيتكن دان راس
ساكيت ايت اكن مموخنق سهيغضاكن سلوروه بهاضني
اغضوتا توبوه يغ دسنتوه اكن مراساءي ساكيت .مسوا تناض
دان مسوا اغضوتا بادن منجادي ساغت مله دان تيدق برداي
اونتوق ممينتا فرتولوغن .فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل
سورة ق ايات  19يغ برمقصود:

4

"دان (افابيال مسفاي اجل سسأورغ) داتغله "سكرة املوت"
ممباوا كبنرن (يغ تله دجنجيكن ،سرتا دكاتاكن كفد اورغ
يغ مغيغكاريث سبلوم ايت) :اينله فركارا يغ اغكاو ساللو
مغيلق ديري درفدث".
سالءين ايت ،كتيك مالئكة عزرائيل منخابوت ثاوا
سسأورغ ،مك دامل كأداءن ايتله اكن فرليهتكن كفد كيت
اكن بالسن باءيق دان بوروق يغ اكن كيت ترميا سباضاميان
ك
س بن مَالِ ْ
حديث يغ دروايتكن اوليه االمام امحد درفد اَنَ ْ
رضي اللَّـه عنه بهاواسث بضيندا رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه
وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"سأورغ يغ براميان افابيال مغهاديف سكرة املوت ،مك
سأورغ فمربي خرب ضمبريا اوتوسن اللَّـه داتغ مغهمفرييث
سرايا منوجنوقكن متفت كمباليث ،هيغض تيدق اد سسواتو
يغ لبيه دي سوكاءي كخوالي برمتو دغن اللَّـه .اللو اللَّـه
فون سوك برمتو دغنث .ادفون اورغ يغ باثق بربوات دوسا،
اتاو اورغ كافري ،افابيال تله مغهاديف سكرة املوت ،مك
داتغ سسأورغ دغن منوجنوقكن متفت كمباليث يغ بوروق،
اتاو اف يغ اكن دجومفاءيث بروفا كبوروقن .مك ايت
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ممبواتث تيدق سوك برمتو اللَّـه ،هيغض اللَّـه فون تيدق سوك
برمتو دغنث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
اوليه سبب ايت كماتني ساتو كفستني يغ اكن
برالكو كفد انق آدم تنفا دكتاهوي بيالكه سسأورغ ايت
اكن ماتي دان دامل كأداءن باضامياناكه اي ماتي؟ ،مك
سواجرث سباضاي اورغ يغ براميان كيت هندقله سنتياس
مغيغاتي كماتني دان برسديا مغهادفيث دغن ممباوا بكلن
عملن يغ خوكوف .كيت هندقله برسضرا كمبالي برتوبة
كفد اللَّـه سبحانه وتعاىل ترهادف سضاال دوسا يغ تله كيت
الكوكن باضي ممفراوليه كأمفونن دان كريضأن درفدث.
ايغتله ،بهاوا كلمة "ال اله اال اللَّـه" منجادي ساتو كلمة يغ
ساغت برهرض دان ساغت فنتيغ كتيك كيت مغهاديف
سكرة املوت اين .فرباثقكنله بردعاء مسوض اللَّـه سبحانه
وتعاىل مننتوكن فغاخرين هيدوف كيت دغن كماتني
س ُن اخلامتة دان دجاءوهكن كيت درفد فغاخرين كماتني
ُح ْ
ُس ْوءُ اخلامتة.
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كسيمفولنث باضي مغاخريي خطبة فدكالي اين ،منرب
ايغني مغيغتكن كفد مجاعه سكالني بهاوا سكرة املوت
مروفاكن كساكينت يغ فاليغ مثاكيتكن دامل هيدوف
ماءنسي دان كيت تيدق اكن ترلفس درفدث كران بضيندا
رسول اللَّـه سنديري مراساءي كساكينت ترسبوت
سباضاميان حديث يغ دروايتكن اوليه االمام ابن ماجه درفد
ك رضي اللَّـه عنه يغ برمقصود:
س بن مَالِ ْ
اَنَ ْ
"كتيك رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم مراساكن كراسث
سكرة املوت ،فاطمه بركات ،بتاف ساكيتث اغكاو واهاي
ايه! ،اللو رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم برسبدا :ايه مو
تيدق اكن مندافتكن كساكينت ستله هاري اين.
سسوغضوهث تله داتغ كفد ايه مو سسواتو يغ تيدق اكن
فرنه دتغضوهكن اوليه سأورغ فون ،ياءيت كماتني".
جوسرتو مسنتارا اللَّـه سبحانه وتعاىل ماسيه ممربيكن
كيت نعمت عمور دان نعمت كصيحنت ،ماريله كيت
براوسها ممفرباثق عملن صاحل ددنيا اين .بيارله كيت برفنت
ددنيا باضي مغجر دان ممفرباثق عملن اونتوق دباوا كأخرية
كلق باضي ممفراوليه متفت تيغضل يغ ابادي دشرض اللَّـه
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سبحانه وتعاىل .فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل سورة
القيامة ايات  26هيغض :30
ﭐﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
ﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱ

برمقصود" :سدرله (جاغنله مغوتاماكن دنيا دان ملوفاكن
اخرية الضي) .ايغتله اكن حال اورغ يغ هندق ماتي) افابيال
روحث مسفاي كفغكل كروغكوغ .دان (اورغ يغ
حاضري دسيسيث هيبوه) بركات :سيافاكه يغ دافت مناور
مجفي (دان مغوبتث)؟ .دان دي سنديري يقني ،بهاوا
سسوغضوهث ساعت ايت ساعت فرفيسهن سرتا كدهشنت
ماتي فون برتينديه-تينديه( .مك) كفد توهنموله فد وقتو
ايت اغكاو دباوا (اونتوق منرميا بالسن)".
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 اوت ا ُهَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اِيَ
ينَ او اَ
ﰁ فايااَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس تا ْغ ِف ِر اَ
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