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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 برتقوى كفد اللَّـه سبحانه وتعاىل دغن
سبنر-بنر تقوى دغن ملقساناكن سضاال فرينتهث دان
منيغضلكن سضاال الرغنث .موده-مودهن كيت مندافت
رمحة دان كربكنت هيدوف ددنيا دان داخرية .خطبة فد
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كالي اين اكن ممفركاتاكن تاجوق هاري فرهيتوغن عملن
ماءنسي (حساب).
سباضاي اومت إسالم يغ براميان كيت واجب يقني
دان فرخاي كفد كوجودن هاري اخرية كران كفرخاياءن
كفد هاري اخرية مروفاكن ساله ساتو درفد روكون اميان.
فد هاري اخرية كلق ،مسوا ماءنسي يغ مغهوني عامل اين
اكن دبغكيتكن كمبالي اونتوق دباوا كموك فغاديلن اللَّـه
سبحانه وتعاىل .ستياف ماءنسي اكن دحساب سضاال
فربواتن يغ دالكوكن مساس هيدوف ددنيا دان اكن
دهيتوغ ساتو فرساتو دغن سعاديل-عاديلث اوليه اللَّـه
سبحانه وتعاىل .كيت تيدق اكن ترلفس درفد فرهيتوغن
يغ عاديل داخرية كلق سباضاميان فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل
يغ دباخاكن فد اول خطبة تادي دامل سورة غافر ايات 17
يغ برمقصود:
"فد هاري اين ،تياف ديري دبالس دغن اف يغ تله
داوسهاكنث ،تيدق اد حكومن يغ تيدق عاديل فد هاري
اين .سسوغضوهث اللَّـه امت خفت هيتوغن حسابث".
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معاشر املسلمني رمحكم اللَّـه،
حساب مروفاكن هيتوغن باضي عملن ماءنسي
مساس هيدوف ،درفد سبسر-بسر عملن هيغضله كفد
سكخيل-كخيل عملن ،سام اد عملن باءيق اتاوفون عملن
بوروق .حساب جوض مروفاكن فريستيوا بهاوا اللَّـه
سبحانه وتعاىل اكن ممفرليهتكن كفد ماءنسي تنتغ مسوا
عملن يغ مريك الكوكن كتيك ددنيا دان اكن منتفكن
بالسن يغ ستيمفل سرتا عاديل كفد همبا-همباث.
فد هاري قيامة ماءنسي اكن دحساب سسواي دغن
عمل فربواتنث .افابيال تيبا وقتو دحساب ،اين مروفاكن
وقتو يغ فاليغ مغضرونكن باضي ماءنسي .انتارا بنتوق
حساب يغ اكن دالكوكن كفد ماءنسي اياله ستياف كيت
اكن دفغضيل كهادفن اللَّـه سبحانه وتعاىل دان اكن
دفرسوءال سضاال تيغكه الكو سرتا فربواتن كيت سالما
هيدوف ددنيا اين .عملن فرتام يغ اكن دسوءال اتو دتاث
كفد كيت اداله تنتغ عبادة صالة كيت سباضاميان حديث
يغ دروايتكن اوليه االمام الرتمذي دري ابو هريرة رضي
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اللَّـه عنه ،بهاواسث بضيندا رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم
برسبدا يغ برمقصود:
"سسوغضوهث عمل يغ فرتام كالي دحساب فد سأورغ
همبا فد هاري قيامة اداله صالتث .سكرياث صالة ايت
باءيق ،سوغضوه اي تله براونتوغ دان سالمت .دان جك
صالتث روسق ،مك اي اكن روضي دان تيدق براونتوغ".
سالءين ايت ،ماءنسي جوض اكن دتاث تنتغ
كهيدوفنث ددنيا سباضاميان حديث يغ دروايتكن اوليه
االمام الرتمذي درفد ابو بَ ْرزَ ْه اَ ْسلَمِ ْي بهاواسث بضيندا
رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"كدوا تالفق كاكي سأورغ همبا تيدق اكن برضيسري فد
هاري قيامة مسفاي دتاث تنتغ عمورث اونتوق اف دي
هابيسكن ،تنتغ علموث اونتوق اف دي عملكن ،تنتغ
هرتاث دري مان دي فراوليه دان كمان دي انفاقكن دان
تنتغ توبوهث اونتوق اف دي ضوناكن".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
سرتوسث بنتوق حساب اللَّـه سبحانه وتعاىل كفد
همباث اياله اكن دفافركن كفد كيت تنتغ مسوا فرالكوان
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كيت مساس هيدوف ددنيا .ماسيغ اكن مليهت سنديري
فربواتن يغ فرنه مريك الكوكن كتيك هيدوف .سسأورغ
يغ فرنه منخوري اكن مليهت سنديري فرالكوانث كتيك
دحساب كلق .سساورغ يغ فرنه مغانياءي اورغ جوض
اكن مليهت سنديري فربواتنث .سسأورغ يغ مالكوكن
معصية واالوفون فرالكوان ايت دالكوكن دمتفت يغ ضلف
دان سوثي فسيت اكن دفرليهتكن اوليه اللَّـه سبحانه وتعاىل.
بضيتو جوض دغن مريك يغ مالكوكن عملن صاحل دان
فربواتن يغ باءيق جوض اكن دفرليهتكن اوليه اللَّـه سبحانه
وتعاىل واالوفون كباءيقن يغ مريك الكوكن هاث
سكخيل-كخيل كباءيقن .دامل سبواه حديث يغ دروايتكن
اوليه االمام ابن حبان درفد ابو هريرة رضي اللَّـه عنه
بهاواسث بضيندا رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم برسبدا
يغ برمقصود:
"اد سسأورغ دري سبلوم كالني دحساب ،اللو تيدق
دمتوءي دريث سواتو كباءيقن كخوالي كباءيقن بروفا
مثيغكريكن رنتيغ بردوري يغ تردافت دجالن ،يغ دافت
6

ملوكاي ماءنسي ،كمودين (سبب كباءيقن ايت) اورغ
ترسبوت دامفوني".
سالءين ايت انتارا بنتوق حساب اللَّـه سبحانه وتعاىل
كفد همباث اياله ماءنسي اكن منرميا كتاب اتاو بوكو
خاتنت ماسيغ  .اللو اكن دمينتا اونتوق ممباخث سنديري
دهادفن اللَّـه سبحانه وتعاىل دسقسيكن اوليه سلوروه
ماءنسي ،فارا مالئكة ،فارا نيب دان فارا رسول .كتيك
حساب برالكو مسوا ماءنسي اكن دافت ممباخ بوكو خاتنت
عملن ماسيغ  ،سكالي فون فد ماس هيدوفث دي تيدق
فنداي ممباخ .باضي مريك يغ مالكوكن دوسا اكن مثسل
كران سضاال فرالكوانث دان فربواتن يغ مريك الكوكن
مساس هيدف ددنيا تله ترخاتت ددامل كتاب عملن
ماسيغ  .فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل سورة الكهف
ايات  49يغ برمقصود:
"دان كتاب عمل جوض تتف اكن دبنتغكن ،مك اغكاو
اكن مليهت اورغ يغ بردوسا ايت ،مراسا تاكوت اكن
اف يغ ترسورت دداملث دان مريك اكن بركات :واهي
خالكث كامي ،مغاف كتاب اين دمكني كأداءنث؟ اي
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تيدق منيغضلكن يغ كخيل اتاو يغ بسر ،مالءينكن مسوا
دهيتوغث دان مريك دافيت سضاال يغ مريك كرجاكن ايت
سديا (ترتوليس دداملث) دان (ايغتله) توهنمو تيدق برالكو
ظاليم كفد سسأورغ فون".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
جوسرتو سباضاي روموسن باضي مغاخريي خطبة
فدكالي اين ،منرب ايغني مغيغتكن كفد مجاعه سكالني اضر
مثدري حقيقة بهاوا سضاال فربواتن دان فريالكو كيت
مساس ددنيا اين اكن منجادي فركرياءن اللَّـه سبحانه وتعاىل
دامل مننتوكن كهيدوفن كيت داخرية كلق .ماريله كيت
مغحساب ديري كيت سبلوم كيت ماللوءي فرهيتوغن
دهادفن اللَّـه سبحانه وتعاىل ،كران جك سسأورغ يقني
بهاوا سلوروه اغضوتا بادنث اكن منجادي سقسي فد هاري
قيامة كلق ،فسيت دي تيدق اكن براني مغضوناكن اعضوتا
بادنث اونتوق درهاك كفد فنخيفتاث مسكيفون تياد اورغ
يغ مليهت فربواتنث .فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل سورة
فصلت ايات  20هيغض :21
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برمقصود" :سهيغض افابيال مريك مسفاي كنراك( ،مك)
فندغرن دان فغليهنت سرتا كوليت بادن مريك منجادي
سقسي ترهادف مريك ،مغناءي اف يغ مريك تله
كرجاكن .دان (ستله برالكو يغ دمكني) ،بركاتله مريك
كفد كوليت بادن مريك :مغاف كامو منجادي سقسي
ترهادف كامي؟ كوليت بادن مريك منجواب :اللَّـه يغ
بركواس منجاديكن تياف سسواتو فنداي بركات-
كات ،تله منجاديكن كامي دافت بركات دان دياله يغ
منخفتاكن كامو فد موالث دان كفدث له كامو دكمباليكن
(اونتوق منرميا بالسن)".
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