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 (اءنسي )حسابهاري فرهيتوغن عملن م
 م 2021سيفتيمرب  24برساماءن  هـ 1443 صفر 17

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  
 من خن  حن يمجن ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ٱ

ين ىن  

 (17 :غافر) 
 

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  

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

طاعتله كامو كفد  ،ميانابر "واهاي اورغ يغ برمقصود:

دان كفد "أوىل  اللَّـهدان طاعتله كامو كفد رسول  اللَّـه

كالغن كامو. كمودين  فداورغ يغ بركواس( در)األمر" 

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

)القرءان(   اللَّـهمكـ هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب( 

دان  اللَّـهميان كفد ابر كامو بنر كج ،( رسولثالسنةدان )

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
 

 ، سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 نغد وتعاىل هسبحان اللَّـه دفماريله كيت برتقوى ك

 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن دغن تقوى بنر-سبنر

 تفمندا كيت مودهن-موده. ثنغالر سضاال لكنغضمني

 دف خطبة. اخريةد دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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 عملن نغرهيتوف هاري تاجوق ركاتاكنفمم اكن اين كالي

 .(حساب)  نسياءم
 

 يقني واجب كيت براميان غي إسالم اي اومتضسبا

 ناءايخرفك كران اخرية هاري كوجودن كفد ايخرف دان

 .اميان روكون دفدر ساتو ساله اكنفمرو اخرية هاري دفك

 اين عامل هونيغم يغ نسياءم مسوا ،كلق اخرية   هاري فد

 اللَّـه لنيادفغ كموك دباوا اونتوق كمبالي كيتكنغدب اكن

 سضاالاب دحس اكن نسياءم فستيا. وتعاىل هسبحان

 اكن دان ددنيا فهيدو مساس دالكوكن يغ ربواتنف

 اللَّـه اوليه ثعاديل-سعاديل دغن رساتوف ساتو غدهيتو

 نغرهيتوف درفد سفترل اكن تيدق كيت. وتعاىل هسبحان

 وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان اميانضسبا كلق اخريةد عاديل يغ

 17 ايات غافر ةسور دامل تادي خطبة اول فددباخاكن  يغ

  :برمقصود يغ

 

 تله يغف ا دغن دبالس ديري فتيا ،اين هاري دف"

 هاري فد عاديل تيدق يغ حكومن اد تيدق ث،داوسهاكن

 ث".حساب نغهيتو تخف امت اللَّـه ثوهغضسسو .اين
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 معاشر املسلمني رمحكم اللَّـه،

 نسياءمعملن  يضبا نغهيتو اكنفحساب مرو

 كفد له غضهيعملن  بسر-سبسر درفد ف،هيدو مساس

عملن  ونفاتاو باءيقعملن  اد سام ،عملن يلخك-يلخسك

 اللَّـه بهاوا ريستيواف اكنفمرو ضب جواس. حبوروق

 مسوا غتنت نسياءم كفد رليهتكنفمم اكن وتعاىل هسبحان

 كنفمنت اكن دان ددنيا كتيك الكوكن مريك عملن يغ

 ث.همبا-همبا كفد  عاديل سرتا لفستيم يغ بالسن

 

 دغن ب سسواي اسحنسي اكن داءم قيامة هاري دف

 اكنفمرو ناي ،دحساب وقتو تيبا ابيالفا. ثربواتنف عمل

 بنتوق انتارا. نسياءم يضبا رونكنغضم غاليف يغ وقتو

 كيت فستيا اياله نسياءم كفد دالكوكن اكن يغ حساب

 اكن دان وتعاىل هسبحان اللَّـه نفداكه يلفغضد اكن

كيت سالما  ربواتنف سرتا الكو كهغتي سضاال الوءرسفد

 اتو دتاث الوءدس اكن يغ رتامعملن ف. اين ددنيا فهيدو

حديث  اميانضسبا كيت صالة ةعباد غتنت اداله كيت كفد

 رضي ةهرير ابو دري الرتمذي االمام اوليه دروايتكن يغ
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اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم  رسول ينداضب ثبهاواس ،عنه اللَّـه

 : برمقصود يغ برسبدا

 

 غسأور فد لي دحسابكا رتامف يغ عمل سسوغضوهث"

 ايت صالة ثسكريا. تثصال اداله قيامة هاري فد همبا

 جك دان. سالمت دان غونتوابر تله اي وهغضسو ،باءيق

 غ". ونتوابر تيدق دان يضرو اكن اي مك ،روسق تثصال

 

 غتنت ثدتا اكن ضنسي جواءم ،ين ايتءسال

 اوليه دروايتكن يغ حديث اميانضسبا ددنياث نفكهيدو

 ينداضب ثبهاواس ْيِمَلْساَ ْهَزْرَب ابو درفدمذي رتال االمام

 : برمقصود يغ برسبدا صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسول

 

 فد يسريضبر اكن تيدق همبا غسأور كاكي قفكدوا تال"

 دي فا اونتوق ثعمور غتنت ثدتا يفامس قيامة هاري

 غتنت ،عملكن دي فا اونتوق ثعلمو غتنت ،هابيسكن

دان  نانفاقك دي كمان دان وليهارف دي مان دري ثهرتا

 ".وناكنض دي فا اونتوق ثتوبوه غتنت

 

 ، سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 كفد  وتعاىل هسبحان اللَّـه حساب بنتوق ثسرتوس

 الكوانفر مسوا غتنت كيت كفد ركنفافد اكن اياله ثهمبا
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 سنديري مليهت اكن غماسي. ددنيا فهيدو مساس كيت

غ ورأسس. فوهيد كتيك الكوكن مريك رنهف يغ ربواتنف

 كتيكث الكوانفر سنديري مليهت اكن وريخمن رنهف يغ

 ضجو غاور ءيانياغم رنهف يغغ سساور. كلق دحساب

 مالكوكن يغغ ورأسس. ثربواتنف سنديري مليهت اكن

 فلض يغ تفدمت دالكوكن ايت الكوانفر ونوفواال معصية

. وتعاىل هسبحان اللَّـه اوليه رليهتكنفد اكن سيتف يثسو دان

 دان صاحلعملن  مالكوكن يغ مريك دغن ضجو يتوضب

 هسبحان اللَّـه اوليه رليهتكنفد اكن ضجو باءيق يغ ربواتنف

 ثها الكوكن مريك يغكباءيقن  ونفواالو وتعاىل

 دروايتكن يغحديث  سبواه دامل. كباءيقن يلخك-يلخسك

 عنه اللَّـه رضية هرير ابو درفد ناحب ابن االمام اوليه

 برسبداصلى اللَّـه عليه وسلم  اللَّـه رسول ينداضب ثبهاواس

 : برمقصود يغ

 

 تيدق اللو ،دحساب كالني سبلوم دري غورأاد سس"

 افبرو كباءيقن واليخك كباءيقن سواتو ثدري يءدمتو

 تفدا يغ، دجالن تفتردا يغ بردوري غرنتي كريكنغيثم
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 غاور (ايت كباءيقن سبب) كمودين ،نسياءم ملوكاي

 ".ونيفدام ترسبوت

 

وتعاىل  هسبحان اللَّـهين ايت انتارا بنتوق حساب ءسال

 بوكو اتاو كتاب منرميا اكن نسياءم اياله ثهمبا كفد

 سنديري خثممبا اونتوق دمينتا اكن اللو. غماسي اتنتخ

 سلوروه اوليه سيكنقدس وتعاىل هسبحان اللَّـه نفدهاد

 كتيك. رسول اراف دان نيب اراف ،مالئكة اراف ،نسياءم

اتنت خو بوك خممبا تفدا اكن نسياءم مسوا برالكو حساب

 تيدق دي فثهيدو ماس دف ونف سكالي ،غماسيعملن 

 سلثم اكن دوسا مالكوكن يغ مريك يضبا. خممبا ندايف

 الكوكن مريك يغ ربواتنف دان ثالكوانفر سضاال ناكر

عملن  كتاب ددامل اتتختر تله ددنيا فهيد مساس

 الكهفة سور دامل وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان. غماسي

 : برمقصوديغ  49 ايات

 

 كاوغا مك ،كنغدبنت اكن فتت ضعمل جو دان كتاب"

 اكن تاكوت مراسا ،ايت بردوسا يغغاور مليهت اكن

واهي : بركات اكن مريك دان ثددامل ترسورت يغف ا

 اي ؟ثناءدأك دمكني اين كتاب فاغم ،كامي ثالكخ
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 مسوا مالءينكن ،بسر يغ اتاو يلخك يغمنيغضلكن  تيدق

 ايت كناكرج مريك يغسضاال  يتفدا مريك دان غثدهيتو

 برالكو تيدق توهنمو (تلهغاي) دان (ثددامل ترتوليس) سديا

 ".ونغ فورأسسكفد  ظاليم

 

 ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 خطبة خرييمغا يضبا روموسن ايضجوسرتو سبا

 اضر سكالني مجاعه كفد تكنغيغم نيغاي ربنم ،اين كاليفد

 كيت ريالكوف دان ربواتنف سضاالقيقة بهاوا ح دريثم

 وتعاىل هسبحان اللَّـه ناءركريف منجادي اكن اين ددنيا مساس

 كيت ماريله .كلق اخريةد كيت نفكهيدو مننتوكن دامل

 نغرهيتوف ماللوءي كيت سبلوم كيت ديري حسابغم

 يقني غورأسس جك كران، وتعاىل هسبحان اللَّـه نفدهاد

 هاري فد سقسي منجادي اكن ثبادن وتاغضا سلوروه بهاوا

 وتاعضا وناكنغضم براني اكن تيدق دي سيتف ،كلق قيامة

غ اور تياد ونفمسكي ثتافيخنف كفد  درهاك اونتوق ثبادن

 ةسور دامل وتعاىل هسبحان اللَّـه فرمان. ثربواتنف مليهت يغ

 : 21هيغض  20 ايات فصلت
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 جن مم خم حم جم هل مل خل حل ٱ
 خم جمحم يل ىل مل خل هن من خن حن
 ىه مه جه ين ىن خنمن حن جن يم ىم مم

  يهجي
  

 

 (مك) ،كنراك يفامس مريك ابيالفا غضسهي" :برمقصود

بادن مريك منجادي  تكولي سرتا ليهنتفغ دان رنغندف

 تله مريك يغف ا ناءيغم ،مريك فسقسي ترهاد

 مريك بركاتله ،(دمكني يغ برالكو ستله) دان. كناكرج

 سقسي منجادي كامو فاغم: مريك بادن كوليت كفد

 يغاللَّـه : منجواب مريك بادن كوليت كامي؟ فترهاد

-تبركا ندايف سسواتو فتيا منجاديكن بركواس

 يغ دياله دان بركات تفكامي دا تله منجاديكن ،كات

 نكدكمبالي كامو لهكفدث  دان ثموال فدكامو  تاكنخفمن

 ".(بالسن منرميا اونتوق)

 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَىئلُْقْرءا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب
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ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 


