بهاي ڤپاكيت چينتا دنيا
 22فيبرواري  17 / 2019جماد األخير 1440

ﺧﻄﺒﺔ ﺟﻤ

ِ
ِ ِ ِ
الح ِّق
اله َدى َود ْي ِن َ
ا ْل َح ْم ُد ل َّله ا َّلذ ْي َأ ْر َس َل َر ُس ْو َل ُه بِ ُ
ِ
الم ْش ِرك ُْو َن،
لِ ُي ْظ ِه َر ُه َع َلى ِّ
الد ْي ِن ُك ِّله َو َل ْو ك َِر َه ُ
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َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْح َد ُه اَل َ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 ُه .ال ّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َو َب ِ
ار ْك
َع َلى َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َأ ْص َحابِ ِه َو َم ْن َتبِ َع ُه ْم
بِإِحس ٍ
الد ْين.
ان إِ َلى َي ْو ِم ِّ
ْ َ

َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ِع َبا َد ال َّل ِه ،إِ َّت ُق ْوا ال َّل َه َح َّق ُت َقاتِ ِه َو اَل َت ُم ْو ُت َّن
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
إِ اَّل َو َأ ْن ُت ْم ُم ْس ِل ُم ْون.
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
سڬاال
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت برأوليه كأمڤونن ددنيا
26

دان اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

كهيدوڤن مأنسي عبارت سواتو ڤڠمباراٴن يڠ ڤنجڠ.
دنيا مروڤاكن تمڤت تيڠڬل مأنسي يڠ صفتڽ هاڽ
يستِ ْينَاسي يڠ دتوجو سبنرڽ اداله اخيرة.
سمنتاراِ .د ْ
اسالم مڠاجر كيت اونتوق منجاديكن دنيا سباڬاي
جمبتن منوجو اخيرة ،بوكن منجاديكن دنيا سباڬاي
متالمت هيدوڤ يڠ حقيقي.
ڤلباڬاي ڤرومڤاماٴن دبريكن كڤد كهيدوڤن ددنيا كران
صفتڽ يڠ سمنتارا .انتاراڽ ،اي دعبارتكن سباڬاي
تمڤت برماٴين 2دان برسندا ڬوراو سمات .2فرمان
ال َّله  دالم سورة َ
األن َْعام ايات :32
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يڠ برمقصود :دان تياداله كهيدوڤن دنيا اين
مالٴينكن هاڽ ماٴين 2دان سندا ڬوراو بالك،
دان سوڠڬوه نڬري اخيرة ايت لبيه باٴيق باڬي
اورڠ يڠ برتقوى .مك تيدقكه كامو مماهاميڽ؟

ايات اين مڠيڠتكن كيت اڬر تيدق ترتيڤو دڠن دنيا
كران سڬاال يڠ اد ددنيا تيدق ككل دان اكن بيناسا.
اورڠ يڠ طمع مڠجر كسنڠن دنيا اتاو دجڠكيتي
ڤپاكيت چينتا دنيا سبنرڽ سدڠ براد دالم ڤرماٴينن يڠ
مالاليكن .تيدق الما الڬي ڤرماٴينن ايت اكن برأخير
كران دنيا اكن بيناسا.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

استري ،انق-ڤينق ،بناتڠ ترنق دان هرتا بندا هاپاله
سبهاڬين ڤرهياسن دنيا .كيت تله دايڠتكن اوليه
ال َّله  اڬر تيدق ترڬولوڠ دالم كالڠن اورڠ يڠ
روڬي كران دالاليكن اوليه دنيا .فرمانڽ دالم سورة
المن ِ
َاف ُقون ايات :9
ُ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
28

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
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يڠ برمقصود :واهاي اورڠ برإيمان ،جاڠنله
هرتامو دان انق-انقمو مالاليكن كامو دري
مڠيڠاتي ال َّله .سسياڤا يڠ بربوات دمكين مك
مريك ايتوله اورڠ يڠ روڬي.

ڤپاكيت چينتا دنيا دان تاكوت ماتي اتاو دسبوت
اوليه نبي سباڬاي َا ْل َو ْه ُن اداله ڤونچا اومت اسالم
منجادي لمه .عقيبتڽ اومت اسالم اخير زمان دتنتڠ
اوليه مأنسي دري سلوروه ڤلوسوك دنيا بق سموت
مڠهوروڠ ماكنن .اومت اسالم اكن منجادي لمه
كران اشيق مڠجر كدنياٴن سهيڠڬ مڠابايكن اخيرة.
سبدا رسول ال َّله  دالم سبواه حديث يڠ دروايتكن
اوليه امام احمد:
آخرتِ ِه ومن َأحب ِ
ِ
آخ َر َت ُه
ب ُد ْن َيا ُه َأ َض َّر بِ َ َ َ ْ َ َّ
َم ْن َأ َح َّ
َأ َض َّر بِ ُد ْن َيا ُهَ .فآثِ ُروا َما َي ْب َقى َع َلى َما َي ْفنَى
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يڠ برمقصود :سياڤا يڠ بڬيتو ڬيال دڠن دنياڽ،
مك ايت اكن ممضرتكن اخيرتڽ .دان سياڤا يڠ
بڬيتو چينتا اخيرتڽ ،مك ايت اكن مڠوراڠي
كچينتاٴنڽ ڤد دنيا .دهولوكنله نڬري يڠ اكن
ككل ابدي (اخيرة) درڤد نڬري يڠ اكن َفنَاء
(دنيا)“.
اورڠ يڠ چينتا دنيا اكن مپيبوقكن ديري دڠن كرجا
مڠومڤول ككاياٴن ،ممبلي بارڠ 2ميواه دان برجنام،
برهيبور سمڤاي برلبيه-لبيهن ،ممڤرينده تمڤت
تيڠڬل ،ممبلي كندراٴن يڠ بوليه دبڠڬاكن دان ماكن
ماكنن يڠ الذت .2مريك سأوله 2تيدق سدر بهاوا
هرتا دنيا هاپاله ڤينجامن.

عبدالله بن مسعود بركات :دنيا اين اداله تتامو دان هرتا
ايت اداله ڤينجامن .ستياڤ تتامو ڤستي اكن ڤرڬي دان
ستياڤ ڤينجامن ڤستي هاروس دكمباليكن.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

انتارا چيري اورڠ يڠ تركنا ڤپاكيت چينتا دنيا اداله
30

مالس برعباده دان جك برعباده دي مالكوكنڽ سچارا
سڤانتس كيلت دان ايڠين چڤت 2سلساي .اورڠ يڠ
چينتاكن دنيا جوڬ اكن منجادي بخيل دان كيكير.
دي خواطر جك برصدقه اتاو برإنفاق ،هرتاڽ اكن
بركورڠ .دي جوڬ سوك بردوستا كران تيدق تاكوت
دڠن انچمن ال َّله  .ستروسڽ اورڠ يڠ برڤپاكيت
چينتا دنيا سوك برخيانة ،موڠكير جنجي ،ڤڠچوت
دان مالو دڠن كبنرن.

اخير سكالي ،اورڠ بڬيني تيدق ماهو ملقساناكن َا َم ْر
َم ْع ُروف دان َن ِهي ُم ْنكر.
سبدا رسول ال َّله  دالم سبواه حديث يڠ دروايتكن
اوليه امام مسلم:

الد ْن َيا ِس ْج ُن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َو َجنَّ ُة ا ْلكَافِ ِر
ُّ

يڠ برمقصود :دنيا اداله ڤنجارا باڬي اورڠ برإيمان
دان شرڬ باڬي اورڠ كافر.

اورڠ يڠ برايمان منجاديكن دنيا سأكن 2ڤنجارا.
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ارتيڽ ،ستياڤ مؤمن يڠ مماهامي حقيقة دنيا اكن
ممباتسكن ديريڽ درڤد مالكوكن دوسا ددنيا
مسكيڤون دوسا اتاو كجاهتن ايت كبياساٴنڽ نمڤق
مپرونوقكن .ماناكاال ،اورڠ كافر مالكوكن اڤ سهاج
يڠ سرونوق دان مپنڠكن ددنيا تنڤا مڠيرا دوسا دان
ڤهاال .سبب ايتوله دنيا سأوله 2شرڬ باڬي اورڠ
كافر .حقيقتڽ مريك اكن ماتي دان دچمڤقكن كدالم
نراك ڤد هاري اخيرة كلق.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ماريله كيت برسام 2كمبالي مڠإنصافي ديري دان
مپدري حقيقة بهاوا دنيا هاپاله ڤينجامن يڠ برصفة
سمنتارا .جاديكنله دنيا سباڬاي ميدن ممبوات بكلن
سچوكوڤڽ اونتوق كهيدوڤن يڠ ككل ابدي دعالم
اخيرة ننتي ستروسڽ ترڤيليه مماسوقي شرڬ ال َّله .
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يڠ برمقصود :دان تيادله كهيدوڤن دنيا اين
مالٴينكن سندا ڬوراو دان ماٴين .2دان
سسوڠڬوهڽ اخيرة ايتوله كهيدوڤن يڠ سبنرڽ،
جك مريك مڠتاهوٴي.

بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ال ُقرء ِ
ان ال َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِى َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن اآلي ِ
ات َو ِّ
الح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمن ِّْى َو ِمنْك ُْم
الذك ِْر َ
َ ْ َ َ
ِ
الس ِم ْي ُع ال َع ِل ْي ُم.
تلاَ َو َت ُه إِ َّن ُه ُه َو َّ

َأ ُق ُ
ول َق ْولِى ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ال َعظِ ْي َم لِ ْى َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،والم ْؤ ِمنِين والم ْؤ ِمن ِ
المس ِل ِمين والمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الر ِح ْي ُم.
اس َت ْغف ُر ْو ُه إِ َّن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ْو ُر َّ
َف ْ
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