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َا ْل َح ْم ُد لِ َّل ِه َن ْح َم ُد ُه َو َن ْس َت ِع ْينُ ُه َو َن ْس َت ْغ ِف ُر ُهَ .و َن ُع ْو ُذ بِال َّل ِه
ِمن ُشرو ِر َأ ْن ُف ِسنَا و ِمن سي َئ ِ
ات َأ ْع َمالِنَاَ .م ْن َي ْه ِد ِه ال َّل ُه
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
2009/10
2014/1
َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
اد َي َل ُه.
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ
َأ ْش َه ُد َأ ْن لاَّ اِ ٰل َه إِلاَّ ال َّل ُه َو ْح َد ُه لاَ َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد َأ َّن
َس ِّي َد َنا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْو ُل ُهَ .ال ّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َع َلى
َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َأ ْص َحابِ ِه َأ ْج َم ِع ْي َن.
ِ
ِ
ِ
اي
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َهُ ،أ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
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بِ َت ْق َوى ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
سڬاال
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
24

ال َّله  ددنيا دان اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

فرمان ال َّله  دالم سورة محمد ايات :18
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يڠ برمقصود :كيراڽ ڬولوڠن يڠ ايڠكر ماسيه
تيدق ماهو منريما ڤريڠتن يڠ دبري كڤداڽ مك
تياد الڬي يڠ مريك توڠڬوكن مالٴينكن ساعت
قيامة يڠ اكن داتڠ كڤد مريك سچارا مڠجوت
كران سسوڠڬوهڽ تله الهير تندا 2كداتڠنڽ،
كاالوله دمكين ،مك باڬايماناكه مريك داڤت
منريما ڤريڠتن يڠ دبري كڤد مريك اڤابيال ساعت
قيامة ايت داتڠ كڤد مريك.

سدركه بهاوا كيت سكارڠ سوده براد ڤد اخير زمان؟
تندا 2اخير زمان تله دپاتاكن اوليه رسول ال َّله 
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دالم ببراڤ حديث صحيح ،انتاراڽ حديث رواية امام
البخاري درڤد ابو هريرة  بهاوا رسول ال َّله 
برسبدا يڠ برمقصود:
تيدق اكن تيبا هاري قيامة سهيڠڬ اد دوا ڬولوڠن
بسر ساليڠ بونوه-ممبونوه ،انتارا كدواڽ ايت
برالكو ڤڤرڠن يڠ بسر ،دمان دعوة كدوا-
دواڽ اداله ساتو .دان تيدق اكن تيبا هاري قيامة
سهيڠڬ باپق قوم َد َّجال يڠ ڤندوستا يڠ بيلڠنڽ
همڤير تيڬ ڤولوه اورڠ ،سمواڽ مڠاكو بهاوا
ديريڽ اداله رسول ال َّله .دان تيدق اكن تيبا هاري
قيامة سهيڠڬ علمو ڤڠتاهوان دچابوت .دان
تيدق اكن تيبا هاري قيامة سهيڠڬ باپق ترجادي
ڬمڤا بومي ،ماس منجادي دكت ،باپق تيمبول
فتنه ،باپق برالكو ڤمبونوهن (ڤڤرڠن) ،باپق هرتا
سمڤاي مليمڤه رواه سهيڠڬ توان ڤوپا هرتا
سوسه منچاري اورڠ يڠ سوك منريما صدقهڽ.
دي ڤرڬي كسان سيني مناوركن هرتاڽ تتاڤي تياد
اورڠ يڠ ماهو منريماڽ .اورڠ يڠ دتاوركن هرتا

ايت بركات“ :اكو تيدق ممرلوكن هرتا الڬي“.
دان تيدق اكن تيبا هاري قيامة سهيڠڬ مأنسي
ايت برمڬه 2دڠن باڠونن 2يڠ منجولڠ تيڠڬي.
دان مأنسي ايت ماللوءي قبور سأورڠ يڠ الٴين
اللو بركات; “الڠكه باٴيقڽ كاالو اكو دهولو
دتمڤتكن دتمڤتڽ“ .دان تيدق اكن تيبا هاري
قيامة سهيڠڬ ماتهاري تربيت دري اره تربنمڽ.
اڤابيال ماتهاري ايت تربيت دري اره تمڤت
تربنمڽ دان مأنسي راماي يڠ مڠتاهوٴيڽ ،مك
مريك ايتوڤون برإيمانله كسمواڽ ،ڤدحال دالم
كاداٴن سدمكين كإيمانن مريك تيدق برڬونا
الڬي .دهولوڽ مريك تيدق ڤرنه برإيمان دان
تيدق مالكوكن كباٴيقن دالم كإيمانن مريك.
دان سسوڠڬوهڽ قيامة ايت اكن تيبا دساعت دوا
اورڠ سدڠ ممڤاميركن ڤاكاين اونتوق دنياڬاكن،
تتاڤي كدوا-دواڽ تيدق سمڤت منجوال بليكن
ڤاكاين يڠ دڤاميركن ايت دان تيدق سمڤت
مليڤتكنڽ كمبالي .دان سسوڠڬوهڽ قيامة اكن
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تيبا دساعت سأورڠ يڠ بارو سهاج كمبالي ممباوا
اير سوسو يڠ دڤره دري اونتاڽ ،تتاڤي تيدق
سمڤت ممينومڽ .دان سسوڠڬوهڽ قيامة ايت
اكن تيبا ،يڠ مان سأورڠ يڠ بارو سهاج ممباٴيقي
كولمڽ تيدق سمڤت مڠيسيكن اير كدالم كولم
ايت .دان سسوڠڬوهڽ هاري قيامة اكن تيبا
يڠ مان سأورڠ سدڠ مپواڤكن ماكنن كمولوتڽ
تتاڤي تيدق سمڤت مماكن ماكننڽ ايت.

حديث يڠ دباچاكن تادي ممبري سواتو ڤڠاجرن
بهاوا تندا 2قيامة يڠ تله دڬامبركن اوليه رسول ال َّله
 انتاراڽ تله ڤون وجود ڤد هاري اين .دڠن ايت،
اڤ يڠ برالكو اين منجادي ڤڠاجرن دان ممندو كيت
اونتوق منجادي مأنسي يڠ برتقوى.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ڤد اخير زمان اين باپق برالكو فتنه .فتنه يڠ برالكو
مليبتكن ڤركارا يڠ بركاٴيتن دڠن اليرن كفهمن
(ايديولوڬي ،)ideologi-ڤرسوالن ڤوليتيك،
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سوسيال ،كمشاركتن دان ايكونومي .فتنه-ممفتنه
ديواس اين منجادي سواتو لومره كهيدوڤن يڠ
تيدق منداتڠكن راس تاكوت دالم كالڠن مأنسي.
مأنسي سڠڬوڤ ممفتنه مأنسي الٴين كران مڠجر
ككواساٴن ،كدودوقن ،ڤڠكت ،ككاياٴن دان كسنڠن
هيدوڤ.
سبهاڬين تندا اخير زمان اياله علمو اڬام سماكين
هيلڠ دالم ديري مأنسي .عالم علماء يڠ منيڠڬل دنيا
تياد ڤڠڬنتيڽ .علمو اڬام دڬوناكن اونتوق كڤنتيڠن
ديري .اورڠ جاهل مڠاكو مڠتاهوٴي علمو اڬام دان
سڠڬوڤ مڠلواركن فتوى 2مڠيكوت هاوا نفسو.
سبدا رسول ال َّله  دالم حديث رواية امام البخاري
دان مسلم درڤد ابن عمر :
اِ َّن ال َّله اَل ي ْقبِ ُض ا ْل ِع ْلم اِنْتِ َزاعا ينْ َت ِزعه ِمن ا ْل ِعب ِ
اد
ً َ ُُ َ َ
َ
َ َ
َو ٰلكِ ْن َي ْقبِ ُض ا ْل ِع ْل َم بِ َق ْب ِ
ض ا ْل ُع َل َماءَ ،ح َّتى اِ َذا َل ْم
ِ ِ
اء ُج َّه اًالَ ،ف ُسئِ ُل ْوا
َي ْب َق َعال ٌم ا َّت َخ َذ النَّ ُ
اس ُرؤَ َس َ
َف َأ ْف َت ْوا بِ َغ ْي ِر ِع ْلمٍَ ،ف َض ُّل ْوا َو َأ َض ُّل ْوا.
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ ال َّله تيدق اكن
منچابوت علمو دڠن سكاليڬوس درڤد همبا-
همباڽ ،تتاڤي اي منچابوت (مڠمبيل) علمو دڠن
مماتيكن ڤارا عالم علماء ،سهيڠڬ اڤابيال تيدق
اد سأورڠ علماء ڤون يڠ تيڠڬل (يڠ هيدوڤ)،
اللو مأنسي ملنتيق كتوا مريك اورڠ يڠ جاهل
(اورڠ يڠ تياد ڤڠتاهوان اڬام) .جك مريك دتاڽ،
تروس سهاج ممبري فتوى يڠ تيدق برداسركن
علمو ڤڠتاهوان يڠ سبنر .مك مريك ايت سست
دان مپستكن اورڠ الٴين.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ماريله كيت برسام 2مڠمبيل ڤڠاجرن درڤد تندا2
اخير زمان اين .اداكه كيت تله برسديا اونتوق
مڠهادڤي هاري ڤمبالسن يڠ ڤستي اكن تيبا؟ اداكه
كيت تله ممڤرباپقكن عمل 2صالح اونتوق بكلن
كيت داخيرة كلق؟ اوليه ايت ،تانمكن تيكد دان عزم
اونتوق منيڠڬلكن سڬاال دوسا دان كموڠكرن يڠ تله
كيت الكوكن .برسڬراله برتوبة دان موهون كامڤونن
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درڤد ال َّله  .ڤرباپقكنله عمل عباده دڠن مالكوكن
ڤركارا 2معروف دان منچڬه كموڠكرن .سنتياساله
ممباسهي بيبير كيت دڠن ِذ ْك ُر الله .جاڠن تيڠڬلكن
عملن فرض دان ڤرباپقكن عملن سنة .بربوات
باٴيقله كڤد سسام مأنسي دان جاڠن ممبوروق دان
كع ْي َبن اورڠ الٴين .ايڠتله! قيامة ڤستي اكن
منددهكن َ
تيبا.

ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ
ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
(كيراڽ ڬولوڠن يڠ ايڠكر ماسيه تيدق ماهو
منريما ڤريڠتن يڠ دبري كڤداڽ) مك تيدق اد
الڬي يڠ مريك توڠڬو مالءينكن ساعت قيامة
يڠ اكن داتڠ كڤد مريك سچارا مڠجوت ،كران
سسوڠڬوهڽ تله الهيرله تندا 2كداتڠنڽ.
كاالوله دمكين ،مك باڬايماناكه مريك داڤت
منريما ڤريڠتن يڠ دبري كڤد مريك  -اڤابيال
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ساعت قيامة ايت داتڠ كڤد مريك؟.
بار َك ال َّله لِي و َلكُم بِال ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِي ِمَ ،و َن َف َعنِي َوإِ َّياك ُْم
ُ
ْ َ
َ ْ
َ َ
بِما فِ ِيه ِمن اآلي ِ
ات َو ِّ
الذك ِْر ا ْل َح ِكي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمنِّي َو ِمنْك ُْم
َ َ
َ
تِ اَلو َته إِ َّنه هو ِ
ِ
يم.
السم ُ
يع ا ْل َعل ُ
َ ُ ُ ُ َ َّ
ِ
ِ
َأ ُق ُ ِ
يم لِي َو َلك ُْم َولِ َس ِائ ِر
ول َق ْولي ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغف ُر ال َّل َه ا ْل َعظ َ
ؤمن ِ
ات وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ِ
ا ْلمس ِل ِمين وا ْلمس ِلم ِ
َات
َ َ ُ
َ ُ
َ َ ُ ْ َ
ُ ْ
اس َت ْغ ِف ُرو ُه َف َيا َف ْو َز ا ْل ُم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا َن َجا َة ال ّت ِائبِ ْي َن.
َف ْ
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