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مڠيڠاتي ماتي مپوچيكن جيوا
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ِه  بِاللَّ َوَنُعْوُذ  َوَنْسَتْغِفُرُه.  َوَنْسَتِعْينُُه  َنْحَمُدُه  لِّلِه  َاْلَحْمُد 
ُه  اللَّ َيْهِدِه  َمْن  َأْعَمالِنَا.  َسيَِّئاِت  َوِمْن  َأْنُفِسنَا  ُشُرْوِر  ِمْن 

َفَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَل َهاِدَي َلُه. 

ُه َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد  َوَأْشَهُد َأْن اَل إِٰلَه إاِلَّ اللَّ
ْم  َوَسلِّ َصلِّ  َاللَُّهمَّ  َوَرُسوُلُه.  َعْبُدُه  ًدا  ُمَحمَّ َسيَِّدَنا  َأنَّ 
َوَمْن  َوَأْصَحابِِه  آلِِه  َوَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َسيِِّدَنا  َعَلى  َوَباِرْك 

ْين.  َتبَِعُهْم بِإِْحَساٍن إَِلى َيْوِم الدِّ

اَي  َوإِيَّ ُأْوِصْيُكْم  َه،  اللَّ ُقوا  اتَّ ِه،  اللَّ ِعَباَد  َفَيا  َبْعُد،  ا  َأمَّ
ِه، َفَقْد َفاَز اْلُمتَُّقْوَن. بَِتْقَوى اللَّ

   ه ماريله كيت برسام2 منيڠكتكن كتقواٴن كڤد اللَّ
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال 
ددنيا     ه  اللَّ دبركتي  كيت  موده-مودهن  الرڠنڽ. 
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دان اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

دان  الالي  سريڠ  كيت  مپببكن  دنياوي  كسيبوقن 
دموك  ه  اللَّ تڠڬوڠجواب سباڬاي همبا  مڠناٴي  لوڤا 
بومي. سدڠ اوسيا كيت ماكين منيڠكت، اد يڠ هاتيڽ 
تيدق  َوْحُي.  سولوهن  دري  جاٴوه  كراس،  ماكين 
راس دڤرهاتيكن توهن. هيلڠ جيوا كهمباٴن. اخيرڽ 
  ه هيدوڤ دڠن معصية دان كموڠكرن. فرمان اللَّ

دالم سورة اأَلْنبَِياء ايات ڤرتام:
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يڠ برمقصود: تله همڤير داتڠڽ كڤد مأنسي هاري 
كلالين،  دالم  مريك  سدڠ  عملڽ  ڤرهيتوڠن 

تيدق هيراوكن ڤرسدياٴن باڬيڽ. 

مك منجادي ساتو كواجبن اونتوق كيت منجينقكن 
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. سدرله،  ه  اللَّ مندكتكن هوبوڠن دڠن  دان  هاتي 
جيوا  ملونقكن  اونتوق  ترباٴيق  تذكرة  انتارا  بهاوا 
نبي  ڤسنن  اينيله  ماتي.  ممڤرايڠتي  دڠن  اياله  كيت، 

محمد  سڤرتي يڠ دروايتكن اوليه امام الترمذي:

اِت   )َيْعنِي اْلَمْوَت( َأْكثُِروا ِذْكَر َهاِذِم اللَّذَّ

يڠ  ڤركارا  مڠيڠاتي  ڤرباپقكنله  برمقصود:  يڠ 
مڠهيلڠكن كسنڠن )ياٴيت ماتي(.  

دالم حديث الٴين، نبي جوڬ ڤرنه منصيحتكن بهاوا:

اورڠ يڠ بيجق اياله مريك يڠ داڤت مناهن نفسوڽ 
دان برعمل اونتوق ستله كماتين. 

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

كيت،  نوراني  هاتي  منجنتيق  امت  اين  نبي  ڤسنن 
بتاڤ توندوقڽ كيت كڤد هاسوتن نفسو، اداله لنترن 
هيدوڤ  بكلن  دڠن  ڤدولي  تيدق  يڠ  كيت  سيكڤ 

سلڤس كماتين. 

ماريله كيت برسام2 مرنوڠ، دڠن سماكين منيڠكتڽ 
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اوسيا كيت، دڠن سماكين باپق بريتا كماتين اورڠ يڠ 
كيت  اجل  سسوڠڬوهڽ  بهاوا  كيت،  دڠن  تردكت 

سماكين همڤير. 

هيڠڬ  كرج،  اوروسن  دڠن  سيبوق  كيت  كادڠ2 
فرض  صلة  سڤرتي  واجب  تونتوتن  اللو  كڤنتن، 
َغْيَره  كيت  كادڠ2  ابايكن.  كيت  دمسجد،  برجماعه 
اونتوق منيمبون ككاياٴن، تتاڤي زكاة دان صدقه تيدق 
كيت كلواركن. كادڠ2 كيت برأوسها كراس اونتوق 
مراٴيه ڤوڤولريتي، مڠأوتاماكن ڤندڠن مأنسي، تتاڤي 

كيت مڠابايكن ڤندڠن توهن. 

سماكين  دتيق،  ستياڤ  موت،  ملئكة  سدڠكن 
ملينتس  دي  اڬقڽ  كالي  براڤ  كيت.  مڠهمڤيري 
دهادڤن كيت، مننتي ڬيليرن. ايڠتله ڤد ساعت ڬيليرن 
درڤد جسد كيت.  اكن دسنتڤ  تيبا، مك روح  كيت 

تيدق اكن ترليوات واالو سساعت.

تتكاال روح سمڤاي ككروڠكوڠ، ساعت ايتوله ڤينتو 
توبة تله دتوتوڤ. مك ڤد وقتو ايت، تياد ڬونا الڬي 



16

واڠ يڠ باپق، رومه يڠ بسر، كلوارڬ يڠ راماي، راكن 
تاولن يڠ برڤڠاروه، ملٴينكن يڠ منجادي ڤنمن كيت، 

اداله عمل صالح يڠ دباوا سكالي. 

اينيله ڤنتيڠڽ مڠيڠاتي ماتي، كران اي اكن مپوچيكن 
جيوا كيت، دان مندوروڠ كيت سوڤاي ممڤرباپقكن 
عمل كباٴيقن. سبدا نبي محمد  دالم حديث رواية 

امام الترمذي:

َكْيَف  َفِقيَل  اِْسَتْعَمَلُه    .   َخْيًرا  بَِعْبٍد  ُه  اللَّ َأَراَد  إَِذا 
ُقُه لَِعَمٍل َصالٍِح  ِه. َقاَل    ُيَوفِّ َيْسَتْعِمُلُه َيا َرُسوَل اللَّ

َقْبَل اْلَمْوِت

كڤد  كباٴيكن  مڠهندقي  ه  اللَّ اڤابيل  برمقصود:  يڠ 
ه اكن ممبواتڽ برعمل. ڤارا صحابة  سسأورڠ، مك اللَّ
منجواب:  بڬيندا  برعمل؟  ممبواتڽ  باڬايمان  برتاڽ; 
ملقساناكن  اونتوق  كڤداڽ  توفيق  ممبريكن  اكن  ه  اللَّ

عمل صالح سبلوم دي منيڠڬل دنيا.

ڃ ڃ ڃ چ چ 
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يڠ برمقصود: كاتاكنله )واهاي محمد(: "سبنرڽ 
ايت،  درڤدڽ  ديري  ملريكن  كامو  يڠ  موت 
تتڤله اي اكن منموءي كامو; كمودين كامو اكن 
يڠ  سڬاال  مڠتاهوءي  يڠ  ه  اللَّ كڤد  دكمباليكن 
غائب دان يڠ پات، اللو اي ممبريتاهو كڤد كامو 

اڤ يڠ كامو تله الكوكن )سرتا ممبالسڽ(".

اُكْم  ُه لِْى َوَلُكْم فِْى الُقْرَءاِن اْلَعظِْيِم، َوَنَفَعنِْى َوإِيَّ َباَرَك اللَّ
ْكِر اْلَحِكْيِم، َوَتَقبََّل ِمنِّْى َوِمنُْكْم  بَِما فِْيِه ِمَن اْلَياِت َوالذِّ

ِمْيُع اْلَعِليُم. ُه ُهَو السَّ تَِلَوَتُه، إِنَّ

َه اْلَعظِْيَم لِْى َوَلُكْم َولَِساِئِر  َأُقْوُل َقْولِْى ٰهَذا َوَأْسَتْغِفُر اللَّ
َواْلُمْؤِمنَاِت،  َواْلُمْؤِمنِْين  َواْلُمْسِلَماِت  اْلُمْسِلِمْيَن 

ِحْيُم. ُه ُهَو اْلَغُفْوُر الرَّ َفاْسَتْغِفُرْوُه، إِنَّ


