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اَ ْش َه ُد اَن لآ اِلَ َه اِلآ َّ اللَّ ُه َو ْح َد ُه لآ َ شَ ِر ْيكَ لَ ُهَ ،واَ ْش َه ُد اَ َّن ُم َح َّمدًا َع ْب ُد ُه َو َر ُسولُ ُه.
اَللَّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َع َلى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َعلى َءالــِ ِه َو َص ْحبِ ِه اَ ْج َم ِع ْي َن.
اَ َّما َب ْعدُ ،فَ َيا ِع َبا َد اللَّ ِه ،اِتَّقُواْ اللَّ َه ،اُ ْو ِص ْي ُك ْم َو اِيَّا َي بِ َت ْق َوى اللَّ ِه ،فَ َق ْد فَا َز الْ ُمتَّ ُق ْونَ.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
ساي مڽرو كڤد ديري ساي سنديري دان ساودارا-ساودارا سكالين ،اڬر كيت تروس
منيڠكتكن كتقواءن كيت كڤد الله ،دڠن مڠرجكن سڬالآ ڤرينتهڽ دان برعزم اونتوق
منيڠڬلكن سڬالآ لآرڠنڽ .ستروسڽ ،كيت براوسها ممڤرتيڠكتكن لآڬي كواليتي عبادة
كيت كڤد الله .سموڬ دڠن سموا اين كيت اكن دانوڬرهكن اوليه الله سبحانه وتعالى
حسن الخاتمة ،امين يا رب العالمين .تاجوق خطبة يڠ اكن دبيچاراكن ڤد هاري اين
اياله" :باڬايماناكه ڤڠاخيرن هيدوڤ كيت"؟.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
ڤرنهكه كيت بايڠكن ديري كيت كتيك برادا دامبڠ كماتين؟ اڤاكه يڠ داڤت كيت
لآكوكن وقتو ايت؟ سواتو ڤرتاڽاءن يڠ مستي دجواب اوليه ستياڤ ماءنسي يڠ ماسيه
هيدوڤ .باڬايماناكه كاداءن كيت كتيك منمڤوه دتيق-دتيق تراخير تيكا نفس كيت يڠ
اكن برلآلو ايت؟ اڤاكه كيت ترماسوق دالم كالڠن اورڠ يڠ سوك اونتوق برتمو الله اتاو
سباليقڽ؟
ڤد هاري جمعة يڠ موليا اين ،ماريله كيت برفيكير سجنق دان مرنوڠ كمبالي .كيت
ليهت جوڬ سكليليڠ كيت ،كلوارڬ كيت ،سانق ساودارا كيت ،صحابة هنداي كيت.
براڤ رامايكن يڠ اد برسام كيت ڤد تاهون لڤس تتاڤي ڤد هاري اين ،مريك سوده ڤرڬي
تيدق كمبالي لآڬي.
بڬيتوله ساودارا-ساوداراكو ،كهيدوڤن دنيا اين تيدق ككل .كهيدوڤن دنيا اين هاڽ
سمنتارا بلاك .اي سڤرتي يڠ دڬمبركن اوليه رسول الله ﷺ دالم حديثڽ يڠ برمقصود:

"اڤله ارتي دنيا باڬيكو .هوبوڠنكو دڠن دنيا اين لقسان ساورڠ ڤڠمبارا يڠ سدڠ برجالن
دباوه تريق منتاري .تيبا-تيبا كليهاتن اوليهڽ سباتڠ ڤوهون لآلو دي ڤون برتدوه سجنق
دباوه بايڠن تدوهنڽ .سساعت كمودين دي ڤون ڤرڬي منيڠڬلكن تمڤت ايت".
﴿حديث رواية ترمذي﴾
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تمثيلن رسول الله ﷺ اين جلس .اڤابيلا كيت منيڠڬلكن تدوهن ڤوهون ترسبوت اونتوق
ملنجوتكن ڤرجالنن كيت ،ايتله ساعت كماتين كيت .كماتين بوكن برارتي ڤنوتوڤ
سڬالآ سسواتو .كماتين بوكن نقطه اخير .تتاڤي كماتين اداله ساعت ڤرڤيندهن دري
ساتو عالم كعالم يڠ لآءين .دري عالم دنيا يڠ سمنتارا اين ،كعالم اخيرة يڠ ككل
ابادي .اڤاكه يڠ كيت سوده ڤرسياڤكن اونتوق عالم اخيرة ترسبوت؟ ادكه ڤرسياڤن كيت
دڠن عمل بقتي ،اتاو ڤرسياڤن كيت هاڽله دڤنوهي دڠن دوسا دان معصية؟ فيكيركنله
سبلوم ماتي داتڠ منجمڤوت كيت .فيكيركنله سبلوم ملائكة موت داتڠ منچابوت ڽاوا
كيت.
سيدڠ جمعة سكالين،
دڠرله فرمان الله دالم سورة ال ِق َيا َم ِة ايات

اَ ُعو ُذ بِاللَّ ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم

: 26-30

َ َ
َ تَذ
ذ
ذ ُ
ََ ذ َذُ ت َ ُ
َذ ٓ َ ََ َ
َ
ذ
ت
َ
َ
َ
اق
ت ٱلَّت ِاق  ٢٦وقِيل م ۜۡن راق  ٢٧وظن أنه ٱلفِراق  ٢٨وٱۡلف ِ
ّلَك إِذا بلغ ِ
ت ٱلساق ب ِٱلس ِ
َٰ َ َ َ ت َ ت َ َ ُ
 ٢٩إَِل ربِك يومئ ِ ٍذ ٱلمساق ٣٠

مقصودڽ:

"سدرله ﴿جاڠنله مڠوتاماكن دنيا دان ملوڤاكن اخيرة .ايڠتله اكن حال اورڠ يڠ هندق
ماتي﴾ اڤابيلا روحڽ سمڤاي كڤڠكل كروڠكوڠ ،دان ﴿اورڠ-اورڠ يڠ حاضير دسيسيڽ
هيبوه﴾ بركات" :سياڤاكه يڠ داڤت مناور جمڤي ﴿دان مڠوبتڽ﴾"؟ دان اي سنديري
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يقين ،بهاوا سسوڠڬوهڽ ساعت ايت ساعت ڤرڤيسهن؛ سرتا كدهشتن برتينديه-تينديه؛
﴿مك﴾ كڤد توهنمو له  -ڤد وقتو ايت  -اڠكاو دباوا ﴿اونتوق منريما بالسن﴾".
ايڠتله ساودارا-ساوداراكو ،اڤابيلا كماتين سوده داتڠ ،تياد سياڤا يڠ داڤت مڠهالڠ.
كتيك ايتله كيت اكن سدر بتاڤ سيڠكتڽ كهيدوڤن ددنيا اين .بايڠكنله ،اڤابيلا كيت
سوده مڠهمبوسكن نفس كيت يڠ تراخير .بايڠكنله ،كتيك ترسبوت انق استري اكن
مناڠيس اتس جسد كيت يڠ سوده كاكو .ايتله ساعت ڤرڤيسهن .كيت تيدق تاهو سام
اد كيت اكن برجومڤا مريك لآڬي اتاو تيدق .كران داخيرة كلق ،كدودوقن سساورڠ
اكن برڬنتوڠ كڤد عملنڽ.
مالڠڽ ،ماءنسي سنتياس ليك .والآوڤون ستياڤ هاري اد كماتين ،ستياڤ هاري اد
جسد يڠ دكبوميكن تتاڤي ماءنسي تتڤ ليك .ماءنسي تتڤ تيدق مڠمبيل ڤلاجرن.
سديكيت سهاج درڤد كالڠن ماءنسي يڠ انصاف .ڤرنه دروايتكن بهاوا ساورڠ والي الله
مناڠيس كتيك ساورڠ ميت دباوا اونتوق دصلتكن .اڤابيلا دتاڽ كناڤ دي مناڠيس؟

دي منجواب " :اكو مناڠيس بوكن كران ميت ترسبوت .تتاڤي اكو منڠيس كران ديري
اكو سنديري .ميت ترسبوت سوده ترتوتوڤ بوكو چاتتن عملنڽ .سدڠكن بوكو چاتتن
اكو ماسيه بلوم لآڬي دتوتوڤ دان اكو تيدق تاهو اڤاكه كسودهنڽ".
دالم كتاب اِ ْح َيا ْء ُعلُو ُم ال ِّد ْين  ،دچريتاكن بهاوا سواتو هاري الحسن البصري مليواتي

سكلومڤوق ڤمودا يڠ سدڠ ترتاوا تربهاق-بهاق ،مك بلياو برتاڽ" ،واهاي انق ساوداراكو،
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اڤاكه كالين ڤرنه مڽبرڠي ال ِّصرَ ْط؟" ڤارا ڤمودا ايت منجواب" ،بلوم ".بلياو برتاڽ لآڬي،

"اڤاكه كالين تاهو كالين اكن دماسوقكن كشرڬ اتاو كنراك؟" مريك منجواب" ،تيدق".
كمودين بلياو بركات" ،لآلو مڠاڤ اڠكاو كتاوا سدميكيان؟ سموڬ الله ممبري معاف
كڤد كالين سموا " .دان كتيك بلياو منجلڠ وفاة بلياو مناڠيس سرايا مڠاتكن" ،جيوا
يڠ لمه ،سدڠ اوروسن ساڠت دهشت دان بسر ،سسوڠڬوهڽ كيت اداله ميليق الله
دان سسوڠڬوهڽ كڤدڽ كيت اكن كمبالي".
سيدڠ جمعة سكالين،
همبا يڠ برايمان دان سنتياس برتقوى كڤد الله اكن مڠمبيل اعتبار دري كماتين.
سباليقڽ ،همبا يڠ لوڤا اكن الله ،دي اكن تڠڬلم دان هاڽوت دڠن هياسن دنيا اين
هيڠڬ لوڤا اكن ڤلايران يڠ لبيه جاءوه لآڬي ،ياءيت عالم اخيرة.
ادكه كيت ترڬولوڠ دالم كالڠن اورڠ يڠ سلالو مڠيڠاتي ماتي؟ جك جواڤنڽ "يا"،
سوده ڤستي كيت اكن چوبا سدايا اوڤاي اونتوق ملقساناكن اڤ يڠ دڤرينتهكن اوليه
الله دان منيڠڬلكن سڬالآ لآرڠنڽ .جك جواڤنڽ "يا" ،سوده تنتو كيت منجاديكن
القرءان دان السنه سباڬاي ڤندوان هيدوڤ كيت .جك جواڤنڽ "يا" ،سوده ڤستي كيت
منجاديكن نصيحت يڠ دبري اوليه ڤارا عليم علماء واريث ڤارا نبي سباڬاي ڤندوان دالم
ملايري كهيدوڤن اين.
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تتاڤي سكيراڽ كيت بوكن اورڠ يڠ سلالو مڠيڠاتي ماتي ،سموا يڠ حلال دان حرام
كيت ساڤو برسيه سهاج .يڠ دڤرينته الله سبحانه وتعالى كيت تيڠڬلكن دان يڠ دلآرڠ
تتڤ كيت لآكوكن .سمواڽ كيت لڠڬر دمي هرتا ،جاوتن دان كواس .حكوم حرامڽ
ڤينجامن درڤد بڠك يڠ مليبتكن ريبا كيت ابايكن دمي منجاياكن ڤروجيك كيت .جودي
يڠ جلس حكومڽ حرام كيت بردولق داليق مڠاتكن اي سباڬاي ڤلابورن جڠك ڤنجڠ
كونونڽ .رسواه يڠ دبري دان دتريما ،كيت حلالكن دڠن برسليندوڠ دسباليق اصطلاح
كوميسين ) .(komisyenبرڤاكاين منجولوق مات كيت كاتاكن اينله فيشن تركيني
مڠيكوت 'ترند' ).(trend
اين سموا دلآكوكن كران كيت سريڠ ترڤديا اوليه ڬوداءن دنيا دان مڠڠڬڤ بهاوا عمور
ماسيه ڤنجڠ دان كالآو بردوسا ڤون ننتي كيت بوليه برتوبة سبلوم ماتي .سدڠكن
حقيقتڽ ،كيت تله دايڠتكن اوليه الله بهاوا ماتي ايت ڤستي تتاڤي تيدق دبريتاهو بيلا
ماسڽ دان دمان تمڤتڽ سوڤاي كيت سنتياس برسديا اونتوق مڠهادڤيڽ .نامون كيت
ماسيه لآڬي منيڤو ديري سنديري دان ليك دڠن كهيدوڤن دنيا يڠ سمنتارا.
سيدڠ جمعة سكالين،
ماريله كيت سام-سام برشكور ،كران الله ماسيه ڤنجڠكن عمور كيت هيڠڬ كهاري
اين .اونتوق ممبري ڤلواڠ كڤد كيت سوڤاي برتوبة كڤداڽ .اونتوق ممبري ڤلواڠ كڤد
كيت منيڠكتكن عمل عبادة .اونتوق ممبري ڤلواڠ سوڤاي كيت منجلسكن سڬالآ
هوتڠ ڤيوتڠ كيت .اونتوق ممبري ڤلواڠ اڬر كيت ملاكوكن سباڽق-باڽق كباءيقن
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سباڬاي بكلن ددالم قبور دان بكلن اڤابيلا كيت دحساب اوليه الله دهاري ڤمبالسن
كلق .اوليه ايت ،ربوتله ڤلواڠ اين سبلوم اجل داتڠ منجمڤوت كيت.
مڠاخيري خطبة ڤد ميڠڬو اين ،ماريله سام-سام كيت مرنوڠ فرمان الله سبحانه وتعالى
دالم سورة ا ْل ُم َن ِاف ُق ْو َن ايات :10
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مقصودڽ:

"دان بلنجاكنله ﴿درماكنله﴾ سباهاڬين دري رزقي يڠ كامي بريكن كڤد كامو سبلوم
سساورڠ دري كامو سمڤاي اجل موت كڤداڽ﴿ ،كالآو تيدق﴾ مك دي ﴿ڤد ساعت
ايت﴾ اكن مرايو دڠن كاتڽ :واهاي توهنكو! الڠكه باءيقڽ كالآو اڠكاو لمبتكن
كداتاڠن اجل ماتيكو كسواتو ماس يڠ سديكيت سهاج لآڬي ،سوڤاي اكو داڤت
برصدقه دان داڤت ڤولآ اكو منجادي دري اورڠ-اورڠ يڠ صالح".
َبا َر َك اللَّ ُه لِ ْى َولَ ُك ْم فِى الْ ُق ْر َء ِان الْ َع ِظ ْي ِمَ ،ونَ َف َع ِنى َواِ َّياكُ ْم بِ َما فِ ْي ِه ِم َن اْلآ َي ِ
ات َوال ِّذ ْك ِر
الس ِم ْي ُع الْ َعلِي ُم .اَقُ ْو ُل َق ْولِى َه َذا َواَ ْس َت ْغ ِف ُر اللَّ َه
الْ َح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِم ِّنى َو ِم ْن ُكم تِل ََاو َت ُه ،اِنَّ ُه ُه َو َّ
اتَ ،والْ ُمؤ ِْمنِ ْين َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
الْ َع ِظ ْي َم لِى َولَ ُك ْمَ ،ولِ َسائِ ِر الْ ُم ْسلِ ِم ْي َن َوالْ ُم ْسلِ َم ِ
ات ،فَ ْاس َت ْغ ِف ُر ْو ُه اِنَّ ُه
ُه َو الْ َغ ُف ْو ُر ال َّر ِح ْي ُم.
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خطبة كدوا
اَلْ َح ْم ُد لِلَّ ِه ن َْح َم ُد ُه َون َْس َت ِع ْي ُن ُه َون َْس َت ْه ِد ْي ِه َون َْس َت ْغ ِف ُر ُهَ ،ونَ ُع ْو ُذ بِاللَّ ِه ِم ْن شُ ُر ْورِ اَنْف ُِس َنا َو ِم ْن
َس ِّي َئ ِ
ات اَ ْع َمالِ َناَ ،م ْن َي ْه ِد ِه اللَّ ُه فَلا َ ُم ِض َّل لَ ُهَ ،و َم ْن ُيضْ لِ ْل فَلا َ َها ِد َى لَ ُه.
اَ ْش َه ُد اَن لآ َّ اِلَ َه اِلآ َّ اللَّ ُه َو ْح َد ُه لآ َ شَ ِر ْيكَ لَ ُهَ ،واَ ْش َه ُد اَ َّن ُم َح َّمدًا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْولُ ُه.
اَللَّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َو َبارِ ْك َع َلى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى الِ ِه َو َص ْح ِب ِه َوالتَّابِ ِع ْي َن بِ ِا ْح َس ٍان اِلَى َي ْو ِم

ال ِّد ْينِ .
اَ َّما َب ْعدُ ،فَ َيا اَ ُّي َها ا ْل ِآخْ َو ُة الْ ُمؤ ِْم ُن ْونَ! اُ ْو ِص ْي ُك ْم َواِ َّيا َي بِ َت ْق َوى اللَّ ِه فَ َق ْد َفا َز الْ ُمتَّ ُق ْونَ.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،

ساي برڤسان كڤد توان-توان دان ديري ساي سنديري سڤاي برتقوى كڤد الله سبحانه
وتعالى دڠن مماتوهي سڬالآ ڤرينتهڽ دان منجاءوهي سڬالآ لآرڠنڽ .سسوڠڬوهڽ
بربهاڬياله اورڠ-اورڠ يڠ برتقوى كڤد الله.
ڤد هاري يڠ موليا اين ماريله كيت مڠينصافي بهاواساڽ ڤركاتاءن يڠ ڤاليڠ بنر اداله كتاب
الله ياءيت القرءان الكريم  .ڤتونجوق يڠ اكن مباوا كبهاݢياءن كڤد كيت ددنيا دان
داخيرة اداله ڤتونجوق رسول الله ﷺ.
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سدرله بهاواساڽ مميليه ڤتونجوق سلاءين درڤد القرءان دان السنه اداله ڤربواتن بدعة
ضلالة يڠ اكن مڠوندڠ کچلاکاءن كڤد ديري ،كلوارڬ سرتا نڬارا ددنيا دان اخيرة.
ماريله كيت ممبينا كهيدوڤن برلندسكن شريعة اسلام يڠ موليا ،كيت برجهاد منڬقكن
اڬام سهيڠڬاله حكوم اسلام ددولتكن دان كيت برجاي برناءوڠ دباوه نڬارا يڠ باءيق
دان مندافت كامڤونن الله َ ":ب ْل َد ٌة َط ِّي َب ٌة َو َر ٌّب َغ ُف ْو ٌر ".

تيدق لوڤا ڤد ساعة يڠ ڤنوه بركة اين انتوق برصلواة كاتس نبي محمد ﷺ يڠ ممباوا

ڤتونجوق دان رحمة كڤد كيت سكالين كران ڤرينته الله ددالم القرءان:
اَ ُع ْو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم

ذ ذ َ َ َ َ َٰٓ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ َ ذ َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ َ ُّ ْ َ َ ت َ َ ُ ْ َ
ت
ً
به يأيها ٱَّلِين ءامنوا صلوا عليهِ وسلِموا تسلِيما ٥٦
إِن ٱّلل وملئِكتهۥ يصلون لَع ٱنل ِ ِ

"سسوڠڬوهڽ الله دان ملائكتڽ برصلوات كڤد نبي ﴿محمد ﷺ﴾ واهاي اورڠ ٢يڠ
برايمان برصلواتله كامو كڤداڽ سرتا اوچڤكنله سلام سجهترا دڠن ڤڠحرمتن يڠ
سڤنوهڽ".
اَلل ّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َو َبارِ ْك َعلَى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َعلَى آ ِل َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍدَ .ك َما َصلَّ ْي َت َو َسلَّ ْم َت
َو َبا َر ْك َت َع َلى َس ِّي ِدنَا اِ ْب َرا ِه ْي َم َو َع َلى آ ِل َس ِّي ِدنَا اِ ْب َرا ِه ْي َم فِي الْ َعالَ ِم ْي َن اِن َّكَ َح ِم ْي ٌد َم ِج ْي ٌد.
ات ا ْلآ َ ْح َيا ِء ِم ْن ُه ْم َوا ْلآ َ ْم َو ِ
ات َوالْ ُمؤ ِْمنِ ْي َن َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
اَلل ّ ُه َّم ا ْغ ِف ْر لِلْ ُم ْسلِ ِم ْي َن َوالْ ُم ْسلِ َم ِ
ات .اللَّ ُه َّم
اَرِنَا الْ َح َّق َح ّقاً َوا ْر ُز ْق َنا ال ِّت َبا َع َة َواَرِنَا الْ َب ِاط َل َب ِاطلا ً َوا ْر ُز ْق َنا ْاجتِ َنا َب ُه ،بِ َر ْح َمتِكَ َيا اَ ْر َح َم
ال َّر ِاح ِم ْي َن.
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السلا َ َم َة َوالْ َع ِاف َي َة َعلَى َملِ ِك َنا ،سري ڤادوك باڬيندا يڠ
الس ِك ْي َن َة َو َّ
اَلل ّ ُه َّم اَنْز ِِل ال َّر ْح َم َة َو َّ
لخا ِمس  ،وكذلك مولآنا توان يڠ تراوتاما تون داتوء
دڤرتوان اڬوڠ ،السلطان ُم َح َّمد اَ َ
سري اوتاما دكتور حاج عبد الرحمن بن حاج عباس يڠ دڤرتوا نكري ڤولآو ڤينڠ.
اب ال َّنارِ.
ر َّب َنا اتِ َنا فِي ال ُّدنْ َيا َح َس َن ًة َو ِفي الآ ِخ َر ِة َح َس َن ًة َوقِ َنا َع َذ َ
ِع َبا َد اللَّ ِه ! اِ َّن اللَّ َه َيا ْ ُم ُر بِالْ َع ْد ِل َوا ْلآ ْح َس ِان َواِ ْي َتا ِء ِذ ْي الْ ُق ْر َبى َو َي ْن َهى َعنِ الْف َْحشَ ا ِء َوالْ ُم ْن َك ِر
َوالْ َبغ ِْيَ ،ي ِع ُظ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم َت َذكَّ ُر ْو َن .فَا ْذك ُُر ْوا اللَّ َه الْ َع ِظ ْي َم َي ْذكُ ْركُ ْم َو ْاش ُك ُر ْوا َعلَى نِ َع ِم ِه َي ِز ْدكُ ْم
َو ْاساَلُ ْو ُه ِم ْن فَضْ لِ ِه ُي ْع ِط ُك ْم َولَ ِذ ْك ُر اللَّ ِه اَ ْك َب ُر َواللَّ ُه َي ْعلَ ُم َما َت ْص َن ُع ْو َن.
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