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  فسيت اكن برالكوقيامة 

 م 2022 جون 03
 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

جم يل ىل مل خل ٱ  

 يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ٱ
 ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق

رن مم  

(06-01 :الواقعة)   

 

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



 2 

  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  
 

 هاللَّطاعتله كامو كفد  ،براميان"واهاي اورغ يغ برمقصود: 

دان كفد "أوىل األمر"  هاللَّدان طاعتله كامو كفد رسول 

 كاورغ يغ بركواس( درفد كالغن كامو. كمودين ج)

مكـ  ا،برسليسيهن( دامل سسواتو فركار)بنته -كامو بربنته

القرءان(  دان ) هاللَّ كتاب()هندقله كامو مغمباليكنث كفد 

دان  هاللَّبراميان كفد  كامو بنر كج ،السنة( رسولث)

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان هاللَّ دفك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني

 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن وهغضبرسو نغد وتعاىل

 تفمندا كيت مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني

 دف خطبة. داخرية دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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فسيت اكن قيامة ن تاجوق ركاتاكفمم اكن اين كالي

 .برالكو

 

 ،سكالني اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

 دفو. كبرال اكن سيتفهاري قيامة  سسوغضوهث

 ن،غبرتربا غانض-غونوضه، فخن كيت اغساعت ايت ال

يت ك غور لبور. بومي يخن هنضا ثاال ايسيضبومي دان س

 يغيت غالءين. ال غن بومي يغنيت دضن بركيجق اين اف

ن غر دكن برتوكا ضجو اين وغءبرناجادي متفت كيت من

 بيالكه تاهويغم غي افتياد سيا. فوال الءين غيت يغال

 اللَّه ثها واليخك ترجادي اكن اين دهشت ريستيواف

 غساي كاسيه نغد نامون. تاهويغم مها غي وتعاىل هسبحان

 هسبحان اللَّه ،ثهمبا دفك وتعاىل هسبحان اللَّه رمحة دان

 قيامة هاري ثترجادي سبلوم تندا فبربا ممربيكن تله وتعاىل

 مريك دفك نتغريفاونتوق ممربي  برتوجوان اين تندا. اين

 هسبحان اللَّه دفك برتوبة راضس رضا دوسا مالكوكن غي

 تروس سنتياس فرلو والف براميان غي غاور يضبا دان وتعاىل

 .وتعاىل هسبحان اللَّه دفك ةعباد عمل كتكنغمني استقامه
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يت كد كفن كت داجنورغسا يغساله ساتو سورة 

حال سورة الواقعة.  يالها ثحياتيغدان م خاونتوق ساللو ممبا

نه اسبح هاللَّد اول سورة اين فران، ك دكاتاكن دمكني اين

ن كسيت اف يغرحيال هاري قيامة فن كريتاخمن تله وتعاىل

 .اواثبر خملوق النيكاوليه س بوليه دايلقترجادي دان تيدق 

سورة دامل نه اسبح هاللَّ  فرمانفركارا اين دجلسكن دامل 

تادي  خطبه اول دفن كاخدبا يغ 6هيغض  1ايات  الواقعة

 برمقصود:  يغ

 

ت فدا يغون فافتياد سسيا و هاري قيامة ايت.كابيال برالفا"

جادين هاري قيامة ايت ك. ثجادينكن كمندوستا

ن غولوضن )كيضيغر( دان منكيغا يغن غولوضن )كمرنده

ن غد غوخنضو( مساس بومي بركطاعت(. )اي برال يغ

 غانض-غونوضن دان غوخنض وهغضسو-وهغضسسو

. اللو منجاديله اي ثلبور-ن سلبورغن دكور لبورخدهن

 ."ربنيدبو يغ برت

 

 ،هاللَّمعاشر املسلمني رمحكم 

ايات  انتارا نكافرتام سورة الواقعة اين مروفامن ايات  

ن بهاوا هاري قيامة كي ممبوقتيضمنجادي دليل  با يغالقرءان 
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هاري و. كن برالكا فينت مسوال تتغكبكاتاو هاري 

 ثاال ايسيضدنيا اين دان سافابيال برموال ترسبوت 

سبحانه وتعاىل.  هاللَّهندق كن غن دكلبور-ورخدهن

ن عامل يغ بهارو ياءيت غدن كنتيضد اين اكن عاملمودين ك

ي ضن تربهاكننيت، ماءنسي ا اخريةد هاري ف .اخريةعامل 

انن، ياءيت كق هيف يالهرتام افن غولوضن. غولوض ضتي كفد

باءيق -ت سباءيقفران منداكيا ضوه بربهاغضسو يغواق ف

 يغواق فريي، ياءيت ك قهيف يالهدوا اكن غولوضبالسن. 

 غسد .ثيتكري سافتيدق تر يغمندريتا عذاب سيقسا 

مندهولوءي دامل  يغ قهيف يالهوال اف ضتيكن غولوض

ت فن منداكن ددهولوكا كباءيقن ددنيا. مريكن كرجاغم

ن كا كلق. مريكداخرية  ثباءيق-سباءيق يغبالسن 

سبحانه  هاللَّاستيميوا دسيسي  يغدودوقن كراوليه فمم

 وتعاىل. 

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

تيدق  يغ اد دامل كالغن ماءنسي ، ماسيهنامون بضيتو

اد ن كبه ،نري ايغبنر دان  ريستيوافكداتغن ن كهرياوغم

دنيا اين متفت يغ ككل دان  راسا سأولهبيغ ماءنسي 
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يغ منوجنوقكن بهاوا هاري  تندا اكنا كيفمريك تيدق 

ت فتردا ثوهضغسسو .ايت سوده ساغت همفريقيامة 

ن غكمنر يغعليه وسلم  هاللَّصلى  هاللَّرسول  حديث

اياله ايت  تنداانتارا . اين هاري قيامة تندا رحيالف

يغ مسلم  اوليه االمام دروايتكنيغ  حديثسباضاميان 

 برمقصود:

 

امي كد كف غ: تله داتثاتاك د اْلِغَفاِرُحَذْيَفَة بن َأِسْي دفدر"

تو ايت قد وفامي كدان عليه وسلم  هاللَّصلى  هاللَّ رسول

ن؟ خغكامو بنك يغ فا يندا برسبداضاللو ب ،خغبربين غسد

يامة. اللو قهاري  غتنت خغامي بربنكامي منجاوب، ك

ن كبرسبدا، تيدق اعليه وسلم  هاللَّصلى  هاللَّ رسول

-تنداولوه فامو مليهت سك ضيغترجادي هاري قيامة سه

 غ، دجال، بيناتفي، اسضيندا برسبدا الضمودين بك. ثتندا

 ث، تورونثلمغضت تفنجيل، تربيت متاهاري دري متض يغ

ا فمضالي ك ضعيسى بن مريم، يأجوج دان مأجوج، تي

  . دري مين"يفلوار اكدهشت دان  يغبومي 

 

بلوم جلس  غمياين، م حديث مفهوم نكندوفبر

 هاللَّصلى  هاللَّ رسوليندا ضب ن اوليهكدسناراي يغبسر  تندا
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ن كإشرتغم يغ حديثت ف، ترداضيتوبنامون . عليه وسلم

-ت. انتارا تنداكني دكريستيوا هاري قيامة ايت مسافبهاوا 

 ،خيانة برالكوث ،امانه تفيصافابيال هيلغث  يالها ثتندا

جاهيل يغ برخاكف  ضولوغن اورغخنولث وم دانفنيفوان 

 عموم سدغكن دي تيدق ممفوثاءي علمو تنتغث. فركارا

 اوليه االمام دروايتكنيغ  حديثحال اين سالرس دغن 

بهاوسث بضيندا عنه  هاللَّرضي د ابو هريرة فدربن ماجه ا

 يغ برمقصود: برسبدا عليه وسلم هاللَّصلى  هاللَّ رسول

 

 دان وانفنيف نغد نوهف غي تاهون نسياءم دفك غاكن دات"

 دان بنر دكاتاكن بردوستا غي غاور ايت وقتو دف داي، وفتي

 دبري اكن ةخيان غي غاور. بردوستا دكاتاكن بنر غي غاور

 كاتله-بركات اكن كمودين .مانها ضغمم ناءايخرفك

 نغولوض اكهفسيا ثدتا ينداضب. ةَضِبْيَوالرُّ نغولوض

 يضال جاهيل غاور: منجواب ينداضب مك ة؟َضِبْيَوالرُّ

 ".بسر غي عموم ركاراف بركاءينت اراخبربييغ  فاسيق

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 خريياغمباضي ولن فسيمكاي ضسبااوليه ايت  

كفد مجاعه  ايغني مغيغتكن اين، منربكالي د ف خطبه
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ون في جاءوه اتاو ضايت ماسيه القيامة  تندا، مسادا سكلني

 رلوف يغ ثرسوءالنفنله منجادي كبو ،تكني دكمسا

 كيت فرلو يالهلبيه اوتام ا يغ فركارا يفتتااكن  .نكريكدفي

بنرن ك فيت ترهادكيقينن كميانن دان كأ تاهفوه ضرتفمم

يت تيدق الالي ك ثنغر دضا ،اين هاري قيامةريستيوا ف

ة موت ك ساعت مالئيفهادغديري م فرسيافد ممفدر

 فتت يغهاري قيامة  ثوكدان ساعت برال كيتوت فمنجم

سبحانه وتعاىل دامل سورة األنعام  هاللَّ فرمان و.كن برالكا

 :134ايات 

 

نت مت زت رت ىبيب نب  مب زب ٱ  

 

امو ك كفد ثنكدجنجي يغ فا ثوهغض: "سسوثمقصود

امو تيدق كدان  غن داتكا ف( تتث)هاري قيامة دان بالسن

 د بالسن ايت(.فن ديري )دركسفن ملكا

 

كا  را انِ َِب ېئ ەئ    ٺَبا فاعاِن ىئلُْقْرءا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

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

تاْغِفرِينا  حئ  ٱلتَّائِِبيا  ةا ڀوا يا  فاياا فاْوزا ٱلُْمس ْ

 


