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  محاسبه اونتوق كبركتن اوسيا

 (ه1441 األخير ربيع 30/ م9112 سيمبريد 27)

 

ُ وَنَتُوُب ِإلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِالل ّٰهِ مِنْ  ُ وَنَْستَغْفِرُه ُ وَنَْستَعِيْنُه َمْدَ لِل ّٰهِ، نَحْمَدُه ُ  ِإن َّ الح نَا ش ِِ ُ نْف َن ُرُوِِ 
ا مُْرِشدًا. عْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ الل ّٰهُ فَهُوَ المُْهتَدِ وَمَْن يُْضلِْل فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي ًّ َن  وََسي ِئَاِت 

 ُ دًا عَبْدُهُ وََُِسوْلُه ن َّ مُحَم َّ َن شْهَدُ  َن يَْك لَهُ، وَ ا الل ّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَُرِ ا ِإلََٰهَ ِإل َّ ْن ل َّ َن شْهَدُ  َلل َّ َن ه َُ َّ ، ا
دٍ وَعَلَى آلِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن. ِ وََسل ِْم عَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ  َصل 

قُوْا الل ّٰهَ،  ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰهِ، اِت َّ م َّ ِتَْقوَى الل ّٰهِ وََطاعَتِهِ لَعَل  َّ َ  َن  .تُْفلُِحونَ كُْم ْوِصيْكُْم وَنَْفسِْي ب

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ۉ  ې  ې    ۉڭ  ۇ  ۇ   ۆ     ۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ

 ې  ې  

 دكاسيهي، جماعه يڠ  سيدڠ 

 هن كڤد اهلل سبحانءايقي ديري دڠن ممڤرتيڠكتكن كتقوءڤربا ٢ماريله كيت سام

مودهن -الرڠنڽ. مودهوهي سڬاال ءوتعالى، منجونجوڠ اكن سڬاال تيته ڤرينتهڽ دان منجا

 .خيرةأن ددنيا دان دقيءوليه منفعة اونتوق كبااكيت اكن بر

محاسبه اونتوق ”يڠ برتاجوق:  هبر جمعة ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبنم

 .“ كبركتن اوسيا

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

مك . خيرةأسسوڠڬوهڽ كهيدوڤن ددنيا اين امتله سيڠكت بربنديڠ كهيدوڤن ابادي د

سوده ڤستي كيت ڤرلو مڽوسون لڠكه سوڤاي داڤت ممنفعتكن ستياڤ ساعت سرتا عمور 
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ي اباڽق عمل صالح اونتوق منچاڤ-وتعالى دڠن مالكوكن سباڽق هيڠ دأنوڬرهكن اوليه اهلل سبحان

ل اونتوق ر سبنرڽ اوسيا كيت اين اداله مودل، سام سڤرتي مودكه كيت سدانڽ. ادءكريضا

يه ءن باڬي مراءل كيت تيدق داڤت منجالنكن ڤرنياڬان. تنڤا مودءڤرنياڬامنجالنكن سسواتو 

 .ونتوڠنأك

وتعالى اڬر دڤنجڠكن اوسيا،  هكيت سريڠكالي مموهون كڤد اهلل سبحان ءكتيك بردعا

ه ڬوناڽ لانامون تركادڠ كيت لوڤا اونتوق مموهون كبركتن اوسيا اڬر سنتياس دالم كطاعتنڽ. اڤ

دان دوسا. دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه  ابرتروسن برڬلومڠ دالم نودعمور يڠ ڤنجڠ، تتاڤي 

 :ضي اهلل عنهبو بكر رأدرڤد سيدنا  ه اهللمحامام الترمذي ر

ن َّ َِجُلاً قَاَل: يَا َُِسوَل الل هِ  اَن ي   الن َّ ُ وَحَ خَيْرٌ؟  سِ َن  نَ ُِ قَاَل : مَْن َطاَل عُمُرُه
 َ اعَم ي   الن َّ ُ  سِ لُهُ. فَأن ٌّ؟ قَاَل : مَْن َطاَل عُمُرُهُ وََساءَ عَمَلُه  .شَُر 

نسي ءاسياڤاكه م : ملسو هيلع هللا ىلصسسوڠڬوهڽ سأورڠ لالكي برتاڽ كڤد نبي محمد ”مقصودڽ: 

يق ڤوال عملنڽ. اللو دتاڽ ءمنجواب: اورڠ يڠ ڤنجڠ عمورڽ دان با ملسو هيلع هللا ىلصيق؟ مك نبي ءيڠ با

يڠ ڤنجڠ عمورڽ  رڠمنجواب: او ملسو هيلع هللا ىلصنسي؟ مك نبي ءابوروق م-قالڬي: سياڤاكه سبورو

 “.لنڽتتاڤي بوروق عم

حديث ترسبوت منجلسكن كڤد كيت بهاواسڽ ستياڤ انسان يڠ مڠاكو برايمان كڤد 

سياكن اوسيا يڠ دأنوڬرهكن -وتعالى دان جوڬ هاري اخيرة تيدق بوليه منسيا هاهلل سبحان

يڠ برمنفعة  ٢يسي دڠن ڤركاراأوتعالى. اوسيا اتاو عمور ترسبوت ڤرلوله د هاوليه اهلل سبحان

 .صالح دان منونتوت علمو سڤرتي مالكوكن عمل

 لياكن اهلل،ودم جماعه يڠ  سيدڠ 

ن دان عمل صالح. قيءمانه بسر يڠ مستي دڤليهارا دان دمنفعتكن دڠن كباااوسيا اداله 

ي هرتا دان كسنڠن دنيا، جوڬ مڠيمڤيكن اوسيا يڠ ڤنجڠ. ءنسي چندروڠ منچينتاءافطره م

يڠينن ترهادڤ هرتا دان هيدوڤ الما ددنيا أورڠ، كأبرتمبهڽ اوسيا سسبهكن سماكين 

سماكين برتمبه. سدرله بهاوا كماتين ايت اداله سسواتو يڠ ڤستي. دالم سبواه حديث يڠ 
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 ملسو هيلع هللا ىلص، نبي ضي اهلل عنهنس بن مالك رأدرڤد  حمه اهللدروايتكن اوليه امام البخاري ر
 :برسبدا

 َ ُ يَْكب يَْكبَر بُْن آدَمَ وَ ِ  رُ ا  مَعَهُ اثْنَاِن؛ ُحب   المَاِل وَُطوُْل عُمُرِه
وسيا انق آدم، سماكين ممبسر برسام ﴿دجيواڽ﴾ دوا ڤركارا: اسماكين بر”مقصودڽ: 

 .“ چينتاكن دنيا دان ڤنجڠ عمور

ورڠ يڠ دكورنياكن اهلل دڠن اوسيا يڠ ڤنجڠ هندقله بروسڤادا دان جاڠن هاڽوت أسس

ن اوسيا يڠ ڤنجڠ ايت اداله ءسياكنڽ. سدڠكن كورنيا-يادبواي دڠن نعمت دنيا سهيڠڬ منس

 :73ر ايات طفا ةوتعالى. حال اين سباڬايمان فرمانڽ ددالم سور هاوجين درڤد اهلل سبحان

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۇئې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ

  ۈئ  ېئ  

بوكنكه كامي تله ملنجوتكن عمور كامو دان ممبريكن ماس يڠ چوكوڤ ”مقصودڽ: 

كامو ڤوال  يڠت؟ داناڽ باڬي سسياڤا يڠ سوك برفيكير دان برايڠت ڤدابرفيكير دان بر اونتوق

 ٢رن، اوليه ايت راساله عذاب سيقسا كران اورڠادداتڠي اوليه رسول ﴿كامي﴾ يڠ ممبري ام

 .“ وليه اڤ ڤون ڤرتولوڠنايڠ ظاليم ايت تيدق اكن بر

، ايات اين منجلسكن طْيِسالَواوي دالم كتابڽ تفسير طنطشيخ سيد الالمنوروت 

تروس الالي دڠن  يڠ ٢رن كڤد انساناوتعالى ممبري تڬورن دان ام هاهلل سبحان باڬايمان

 .ممڤو اونتوق منچاري كبنرن ڽسبنر اوسيا مريك ايت ڠكنكهيدوڤن دنيا سد

 دكاسيهي سكالين، حاضيرين يڠ 

برمحاسبة مالبوهكن تيرايڽ، ماريله كيت سموا مرنوڠ دان  9112سبلوم تاهون 

كه اي اليق اونتوق دڤرسمبهكن دهادڤن اترهادڤ سڬاال عملن كيت سڤنجڠ تاهون اين. اد

كه عملن كيت سالما اين ممڤو ملڤسكن ديري درڤد عذاب قبور اوتعالى؟ اد هاهلل سبحان

 شر كلق؟حن دڤادڠ مءدان كسڠسارا
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تيدق داڤت نسي مڠلوه كران سيبوق دڠن كرجاي دان مسئله دنيا سهيڠڬ ءاڽقن ماكب

ن. قدان كباجي ةدالم صالة دان مالس مالكوكن عباد ع، تيدق خشوةي مانيسڽ عبادءمراسا

وبتي سڬرا دان ساله ساتو چاراڽ اداله دڠن برمحاسبة. عملن محاسبة أاين ڤرلو د ٢ڤڽاكيت

 يتدحاج يڠ يق سوڤاي اڤءورڠ مسلم اونتوق مرنچان ڤرانچڠن لبيه باأجوڬ اكن ممبنتو سس

 :ڤرنه بركات ضي اهلل عنهاونتوق دلقسان. سيدنا عمر الخطاب ر اكن موده

ْن تُوْزَنَ عَلَيْكُمْ  َن نْفَُِكُْم قَبْلَ  َن ْن ُتحَاَسبُوا؛ وَزِنُوا  َن نْفَُِكُْم قَبْلَ  َن اُس! حَاِسبُوا  هَا الن َّ ي    َن
دان  ،سبلوم كامو دحساب كامو حسابله ديرينسي! ءواهاي سكالين ما”مقصودڽ: 

 .“سبلوم كامو دتيمبڠ كلق ڤد هاري اخيرةكامو  تيمبڠله عملن 

يا اشارتكن كڤد كيت بهاوا عملن برمحاسبة ڤرلو دترڤكن دالم بودياين مڠ ٢كات

ر ڤريستيوا سيلم دان ستروسڽ برتوبة اي ڤنيالين، مڠمبيل اعتبءهيدوڤ ستياڤ مسلم ماللو

ن دالم هيدوڤ. تمبهن ڤوال، ڤريستيوا يڠ ءاكجايسرتا برعزم اونتوق تروس مارا دالم مننتوكن 

ورڠ ترهادڤ كسيالڤنڽ دسمڤيڠ منجادي أسسفكن امڠينص تله براللو اداله ڤڠالمن يڠ ممڤو

 .ڤڠاجرن برڬونا دالم مندڤني چابرن هيدوڤ

 بربهاڬيا، يڠ  هعاجم سيدڠ 

اين  ڤد ميڠڬو هسباڬاي كسيمڤولن، ببراڤ ڤڠاجرن ڤنتيڠ يڠ داڤت دأمبيل دري خطب

 :الهيا

ن قيءمانه بسر يڠ مستي دڤليهارا. اي هاروس دمنفعتكن دڠن ڤلباڬاي كباااوسيا اداله  ڤرتام:

 .دان كطاعتن سرتا عمل صالح

 .يق دنيالي ڤد كبركتنڽ يڠ ترحاصيل دري عمل صالحڽءنسي يڠ باءااوسيا م كدوا:

كسيالڤنڽ دسمڤيڠ منجادي ورڠ ترهادڤ أسس مڠينصافكنعملن برمحاسبة ممڤو  كتيڬ:

 .ڤڠاجرن برڬونا دالم مندڤني چابرن هيدوڤ

وتعالى  همرنوڠ فرمان اهلل سبحان ٢ڤد ميڠڬو اين، ماريله كيت سام همڠاخيري خطب

 :29البقرة ايات  ةددالم سور
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 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ    ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ

 ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڌچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

-عمطدمي سسوڠڬوهڽ اڠكاو ﴿واهاي محمد﴾ اكن داڤتي مريك ايت س”مقصودڽ: 

 ٢كافير مشرك. تياڤ ٢ڽ﴾ ملبيهي طمع اورڠانسي كڤد هيدوڤ ﴿يڠ لنجوت ماسءاطمع م

سأورڠ دري مريك سوك سكيراڽ دي بوليه هيدوڤ سريبو تاهون، ڤدحال عمور يڠ ڤنجڠ 

دري عذاب اهلل. دان ايڠتله اهلل سنتياس مليهت اڤ يڠ سدميكين تيدق داڤت ملڤسكن 

 .“مريك الكوكن

اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن الآيَاِت وَالذ ِكْرِ  بَاَِكَ الل ّٰهُ لِْي وَل َكُْم بِالْقُرْآِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِي وَِإي َّ
مِ  َّ ِ هُ هُوَ ال َل مِن ِي وَمِنْكُْم تِلاوَتَهُ ِإن َّ سْ اْلحَِكيِْم، وَتَقَب َّ َن قُوُْل قَوْلِْي هذَا وَ َن تَغْفِرُ الل ّٰهَ يُع الْعَلِيْمُ. 

ْحيَاءِ مِْنه َُْ  لِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت الأن ِْ ُ لِمِيْنَ وَالْم ِْ ُ ِ الْم ئِر َ لِْي وَل َكُْم وَلَِِا  الْعَظِيْم
 ُ ِحيْم هُ هُوَ الْغَفُوُِْ الر َّ ْموَات، فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ  .وَالأن
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 خطبه كدوا

 ِ ِينَ  الحمْدُ لِل ّٰه َم دِ  ،َِب ِ الْعَال لَامُ عَلىَ َسي ِدِنَا مُحَم َّ َّ ِ ُ وَال لَاة مِي نِ وَالص َّ بِي ِ اْلأن نِ، وَعَلَى آلِهِ الن َّ
يَن وَمَْن تَبِعَه َُْ بِِإْحَِاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِن. اهِرِ ْصحَابِهِ الط َّ َن  وَ

ْن  َن شْهَدُ  ُ َن ا ِإلٓهَ ِإلا َّ الل ّٰه دًا عَبْدُهُ وََُِسولُهُ. ل َّ شْهَدُ َن َّ َسي ِدَنَا مُحَم َّ َن يَْك لَهُ، وَ  وَحْدَهُ لاَ شَُرِ

ا م َّ قُوا الل ّٰهَ  َن ِ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰهِ، اِت َّ ْمرٍ عَظِيمٍ  َحق َّ تُقَاتِه مَرَكُْم بِأن َن مَرَكُْم ، وَاعْلَمُوا َن َّ الل ّٰهَ  َن

ِيمِ  ِ الْ كَر لِيِم عَلَى نَبِي ِه ِْ لَاةِ وَالت َّ ُ تَعَالَى:بِالص َّ ڄ   ڃ    ڄ  ڄ  ڄ ، فَقَاَل الل ّٰه

 ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

ه َُ َّ  َلل َّ دٍ وَعَلَى  ا ِ دِنَا مُحَم َّ َ آَصِل  عَلَى َسي بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ يَْت عَلَى َسي دٍ َكمَا َصل َّ ِ دِنَا مُحَم َّ ِل آ وَعَلَى ِل َسي
دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ َ وَبَاِِْك عَلَى َسي بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ َِْكَت عَلَى سَ آَسي َا بَا دٍ َكم ِ دِنَا مُحَم َّ ِ دِنَا ِل َسي ي

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  ِيْنَ ِإن ََّك حَمِيْدٌ َمجِيْدٌ.آِإ َم بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال ِ دِنَا ِإ  ِل َسي

اِشدِيَن وَ  ُلُفَاءِ الر َّ ه َُ َّ عَِن اْلخ َِْض الل َّ ةِ وَا ْجمَعِينَ،  عَْن بَقِي َّ َن حَابَةِ  ابِعِينَ وَاَابِيِ  وَ عَِن الت َّ الص َّ
ابِعِينَ  ا وَمَْن تَبِعَه َُْ  الت َّ َِْض عَن َّ ِ  بِِإْحَِاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَا كْرَم كْرَمَ اْلأن َن  .ينَ مَعَه َُْ يَا 

ْموَاِت. ْحيَاءِ مِْنه َُْ وَالأن لِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الأن ِْ ُ لِمِينَ وَالم ِْ ُ ه َُ َّ اْغفِرْ لِلْم  الل َّ

وْفِيِْق  ي ِْد بِدَوَاِم الت َّ َن ه َُ َّ  ُ الل َّ لَامَةِ مَلِ كَ نَا ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م َّ ِ ةِ وَال ح َّ ليا ووَالْهِدَايَةِ وَالص ِ
ُ الد ِيْن ال مُْصطَفَى  سُري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ، الُِلطَان عَبْدُ الل ّٰه ِِعَايَة

بْنِ  تَعِيْن بالل ّٰه.  المرحوم بِالل ّٰه َشاه ا ِْ ُ ْحمَد َشاه ال م َن  ُسلْطَان حَاِج 
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 ِ ُ وَكَذل ليا سُري ڤدوك بڬيندا ِاج ڤرمايسوِي اڬوڠ، وَك ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م
يَةْ بِنِْت ال مَرُْحوْم ال مُتَوَك ِْل عَلَى  (Tunku)تُونكو مِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَِِ َن حاجه عَزِيْزَةْ 

َاج. ِْ الح  الل ّٰه ُسلْطَان ِإْسكَنْدَ

ه َُ َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَهُ وَوُزََِا الَهُ وََِعَايَاهُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت بِرَْحمَتَِك الل َّ ءَهُ وَقَُضاتَهُ وَعُم َّ
اِحمِينَ .  َِْح ََ الر َّ َن  يَا 

َلَدَنَا  ه َُ َّ اْجعَْل ب يَا الل َّ مَاٍن، مَالِيزِ َن ْمٍن وَ َن ا، َسخَاءً َِخَاءً، دَاَِ عَْدٍل وَِإيمَاٍن، وَ آمِناً مُْطمَئِن ًّ
لِمِينَ. ِْ ُ ئِرَ بِلَادِ الْ م  وََسا

عْدَاءَ الد ِيِن وانْصُُرْ مَْن نَصَُرَ الد ِيَن،  َن  َ عْدَاءَك َن لِمِيْنَ ، وَدَم ِْر  ِْ ُ عِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْم َن ه َُ َّ  الل َّ
عِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن. َن لِمِيْنَ، وَ ِْ ُ  وَاخْذُْل مَْن خَذََل الْم

اِِ. نْيَا َحَِنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ َحَِنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن َّ ِنَا فِي الد   نَا آت َب َّ ِ 

 عِبَادَ الل ّٰهِ،

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   ڎ  

    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ
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َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى  فَاذْكُرُوا  ُ الل ّٰهَ الْعَظِيْم لُوهُ مِْن فَْضلِهِ يُعْطِك ْم نِعَمِهِ يَزِْدكُْم، وَاْسأن
ْكبَرُ، وَالل ّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ. َن  وَلَذِكْرُ الل ّٰهِ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


