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امارن! ڤهيق جابنت اݢام اسالم ڤرياق تيدق برتڠڬوڠجواب كأتس س بارڠ ڤمنهبن اايت سالءين دري اكندوڠن خطبه يڠ دلكواركن.

" أأخري زمان :سدركه كيت؟"
 24جامدى ا ألول  8 / 1442جنواري 2021

ون ّل َي ْص ّ ُب ْواَ ،و ّب َما يُ ْفتَ ُن ْو َن
ون ّليَ ْش ُك ُر ْواَ ،و ّب َما يَ ْك َر ُه َ
الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلّ َ 1اَّلي ي َ ْبتَ ّل ِّ َبا َد ُه ّب َما ُ ّيب َ
للا تَ َع َال ّف ّك َتا ّب ّه ْال َك ّر ْي:
ّل َي ْح َذ ُر ْوا .قَا َل ُ
ﳅﳇﳈﳉ
ﳆ
ﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄ

ﳊ2

َشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن َس ّيدَ نَ ُم َح َمدً ا َِ ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُ ُل.
للا َو ْحدَ ُه َّل َ ّ
َأ ْشهَدُ َأ ْن ل ا َ َل ا َّل ُ
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3
ْ
ّ
ّ
َ
َ
َ
َ
ّ
ّ
ّ
َ
ْ
ّ
َ
ح
ال
س
الل َ ُه َم َص ّل َو َس ْل عَل َ ّيدنَ ُم َح َمد َوعَل أل َوأْصا ّبه و تَا ّبع َي له ُْم ِب ْ َسان ال ي َ ْو ّم
ّ َِ َ ْ َ ِ
ْ
ُ
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للاُ 4أ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا َاي َي ّب َت ْق َوى للا ،فقد ف َاز ال ُ تَق ْو َن.
الينَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ِّ َبا َد للا! ات َ ُق ْوا َ
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
ماريهل كيت سام ۲منيڠكتكن كتقواءن كڤد للا ،دڠن ملقسانكن سݢاّل
ڤرينهتڽ ،دان منجاءويه سݢاّل ّلرڠڽن .موده-مودهن هيدوڤ كيت دبراكيت ددنيا دان
اخرية .س بلوم مرنوسكن خطبه ،خطيب ايڠي برڤسن اڬر ڤارا جامعه تيدق برچاکڤ٢
ااتو برماءين تيليفون كتيك خطبه دمسڤايكن .موده-مودهن ،ڤهاّل مجعة كيت تيدق
س يا .۲منب هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبه براتجوق " ،أأخري زمان :سدركه كيت؟".
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
كيت ِبرو سهاج مماسويق اتهون هبارو  .2021دامل كسيبوقن كيت مرنوسكن
كهيدوڤن داتهون ِبرو ،ساتو ڤراكرا يڠ امت ڤرلو كيت سدر ادال ،جارق ماس كيت
دڠن رسول للاﷺ سوده سامكي جاءوه .بݢيندا نيبﷺ سوده منيڠݢلكن كيت لبيه ...
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 1400 ...اتهون ّلماڽ .تتاڤي اكس يه بݢيندا كڤد اومڽت امت لواس دان مندامل .انتارا
بوقيت اكس يه نيب محمدﷺ كڤد كيت ادال ،بݢيندا ِبڽق برس بدا تنتڠ أكداءن اومت د أأخري
زمان .حال اين سوڤااي كيت داڤت برهايت-هايت ،دان ممبوات ڤرس ياڤن مڠهادڤي فنتة۲
يڠ مننيت د أأخري زمان.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
كوۏيد 19-ادال سال ساتو سريي وابق يڠ ملندا اومت ماءنيس د أأخري زمان .اي
مروڤاكن ساتو ڤرايڠنت درڤد للا اڬر كيت كبا ي برتوبة كڤداڽ .س يدن َِ ْوف ّب ْن
َم ّال مروايتكن ،نيبﷺ برس بدا:
ُاعدُ ْد ّس تًّا ب َ ْ َي ي َدَ ّي الْ َساعَ ّةَ :م ّويتَ ُ ،ث فَ ْت ُح ب َيْ ّت الْ َم ْق ّد ّسَ ُ ،ث ُمواتَ ن ي َأ ُخ ُذ ّف ُ ْ
يُك َك ُق َعا ّص
الْغَ َ ّن ...
مقصودڽ :هيتوڠهل امن ڤراكرا يڠ اكن ترجادي منجلڠ هاري قيامة( .انتاراڽ يڠ ڤراتم)
كوفاتنكو ،كدوا ڤمبواكءن بيت املقديس ،كتيݢ كامتي (يڠ ِبڽق) يڠ مڽرڠ اكمو ِبڬايكن
(حديث رواية البخاري)
ڤڽاكيت يڠ مڽرڠ كبيڠ سهيڠڬ مايت سچارا تيبا... ۲
سالءين ڤنولرن وابق ڤڽاكيت ،ترسيبارڽ اكتيۏييت هيبورن دان ڤرزيناءن جوݢ
منجادي تندا هباوا دنيا سوده برادا دڤڠهوجوڠڽ .راچنڠن ۲هيبورن ماس يه تتڤ برجالن،
والاوڤون نݢارا سدڠ دلندا دڠن بنچان عامل دان وابق ڤڽاكيت .س بدا رسول للاﷺ:
ُْش َب اخل َ ْم ُر ،وي َ ْظه ََر ال ّزنَ
الساعَ ّةَ :أ ْن يُ ْرفَ َع ال ّع ْ ُل ويَثْبُ َت اجلَهْ ُل ،وي ْ َ
ا َن ّم ْن َأ ْ َ
َش ّاط َ
مقصودڽ :د أأنتارا تندا ۲ترجاديڽ هاري قيامة اايل :علمو د أأڠكت ،كجاهيلن برللواسا،
(حديث رواية البخاري)
ارق دمينوم دان زن دّلكوكن دڠن ترڠ-ترڠن.
دامل س بواه حديث يڠ ّلءين ،رسول للاﷺ برس بدا:
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ون َخدَاعة ،ي ُ َصد َُق ّفهيَا الْ َك ِّذ ُبَ ،ويُ َك َذ ُب ّفهيَا ال َصا ّد ُق،
اّنَ َا َس تَأ ّيت عَ َل النَ ّاس ّس ُن َ
ِ
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ْ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
ُ
ّ
َ
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َ
ويُؤتَ َم ُن فهيَا ال َخائ ُنَ ،وُي َو ُن فهيَا الم ُيَ ،وي َ ْنط ُق فهيَا الر َويْبّضَ ة .ق ْي َلَ :و َما الر َويْبّضَ ة َاي
َر ُسو َل ّ
(حديث رواية ابن ماجه)
الس ّفي ُه ي َ َت َكَ ُم ّف َأ ْم ّر الْ َعا َم ّة
للا؟ قَا َلَ :
مقصودڽ :اكن داتڠ كڤد ماءنيس اتهون ۲يڠ ڤنوه دڠن ڤنيڤوان دان تيڤو داي .اكت۲
ڤندوس تا دبرنكن دان اكت ۲اورڠ يڠ برن ددوس تاكن ،دبري أأمانه كڤد ڤڠخيانت دان
اورڠ يڠ أأمانه دخيانيت .كودين اكن براكت-اكاتل ڬولوڠن ُالر َويْبّضَ ْة .بڬيندا داتڽ:
س ياڤاكه ڬولوڠن ا ُلر َويْبّضَ ْة؟ بڬيندا منجواب :اورڠ جاهيل ّلڬي فاس يق ،يڠ بربيچارا
(يعين منتدبري) اوروسن اورڠ راماي.
قوم مسلمي يڠ دمولياكن للا،
اونتوق ترسالمت درڤد اوجي د أأخري زمان ،كيت ڤرلو كبا ي انصاف دان برتوبة
كڤد للا .هاري قيامة سوده برن ۲دكت .جك كيت ڤرهاتيكنِ ،بڽق تندا ۲كچيل
قيامة سوده موچنول دتڠه مشاركت .دڠن ملهيت تندا ۲اين ،ماس هيكه كيت ماهو
تڠݢل دامل معصية دان تتڤ برلومبا-لومبا مڠجر دنيا؟
اسالم مالرڠ زن تتاڤي ماس يه راماي اورڠ اسالم يڠ مالكوكن زن .اسالم مالرڠ
ريبا تتاڤي ماس يه راماي اورڠ اسالم يڠ ترليبت دڠن ترنسكيس ( )transaksiريبا.
اسالم مالرڠ منددهكن ِورة ،تتاڤي ايسرتي دان انق ڤرمڤوان كيت ماس يه دبياركن
منددهكن ِورة .اسالم مالرڠ منچوري دان رسواه ،تتاڤي ماس يه راماي اورڠ
اسالم يڠ منچوري دان رسواه.
اسالم مواجبكن زاكة دان صالة ،تتاڤي ماس يه راماي اومت اسالم يڠ تيدق
ممباير زاكة ،ماس يه راماي اومت اسالم يڠ مليڠهكن صالة ،هبكن تيدق سديكيت يڠ
منيڠڬلكن صالة تنڤا راس برسال دان ڬليسه دامل هاتڽي .اڤاكه جواڤن يڠ ممڤو كيت
بريكن ،ساِت برديري دهادڤن للا دهاري قيامة لكق؟
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س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
دامل ميڠݢو تر أأول اتهون  ،2021نݢارا كيت سوده دتميڤا دڠن بباڤ مصيبة.
انتاراڽ بنچان عامل سڤريت بنجري ،اتنه رونتوه يڠ مراݢوت ڽاوا ،كهيلڠن متڤت تيڠݢل
دان برّلكوڽ ِبڽق كوس هنن .كجادين مڽايت هايت اين منونتوت كيت اونتوق س نتياس
ايڠت كڤد للا ،برصب دڠن اوجيڽن ،دان ممبنتو ساودارا ۲كيت يڠ تركسن دڠن
مصيبة اين .بنتول مريك سداي-اوڤاي مڠيكوت كمڤوان كيت ،سكليڤون هاڽ دامل
بنتوق كريمين دعاء.
موده-مودهن للا مليندوڠي كيت درڤد سڬاّل بنتوق مصيبة ماهوڤون فتنة،
ِبءيق يڠ منڤق ماوڤون يڠ تيدق منڤق .دان مسوڬ للا منوجنوقكن كڤد كيت ڤينتو۲
كباءيقن ،سهيڠڬ كيت داڤت مڠيكوتڽي ،دان منوجنوقكن كڤد كيت ڤينتو ۲كباطيلن،
سهيڠڬ كيت داڤت منجاءوهڽي .س بلوم مڠأأخريي خطبة ،ماريهل كيت حيايت مقصود
فرمان للا يڠ خطيب ِبچاكن د أأول خطبه:
ﳅﳇﳈﳉﳊ
ﳆ
ﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄ

مقصودڽ :واهاي توهن اكيم! جاڠنهل اڠكو ڤيسوڠكن هايت اكيم سسوده اڠكو بري
ڤتوجنوق كڤد اكيم ،دان كورنياكنهل كڤد اكيم لميڤه رمحة دري سيس ميو; سسوڠڬوهڽ
(سورة ال معران اايت )8
اڠكو جوال توهن يڠ ملميڤه-لميڤه ڤمبيڽن.
للا ّ ْ ي َولَ ُ ُْك ِّبلْ ُق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّْي َون َف َع ّ ْين َوا َاي ُ ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال َاي ّت َو ّاَّل ْك ّر الْ َح ّك ْ ّْي َوتَ َقبَ َل
َِب َركَ ُ
للا الْ َع ّظ ْ َْي ّ ْ ي َولَ ُ ُْك
الس ّم ْي ُع الْ َع ّل ْ ُْيَ .أ ُقِ ْو ُل قَ ْو ّ ْ ي ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّف ُر َ
ّم ّ ْين َو ّمنْ ُ ُْك ّت َال َوتَ ُه ِان َ ُه ه َُو َ
ات َوالْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي َوالْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
َو ّل َسائّ ّر الْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
ات ْ َال ْح َيا ّء ّم ْهنُ ْم َو ْ َال ْم َو ّات فَ ْاس َت ْغ ّف ُر ْو ُه
ان َ ُه ه َُو الْ َغ ُف ْو ُر َالر ّح ْ ُْي.
ِ
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خطبه كدوا

َشيْ َك َلَُ ،و َأ ْشهَدُ َأ َن
للا َو ْحدَ ُه َّل َ ّ
الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلْ َ 5محدً ا َك ّث ًريا َ َمَك َأ َمرَ .أ ْشهَدُ َأن ل ا َ َل ا َّل ُ
ِ ِ
َس يّدَ نَ َون َ ّبيَنَا ُم َح َمدً ا َِ ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُلُ .الل َ ُه َم َص ّل َو َس ّ ْل َو َِب ّركْ عَ َل َس ّي ّدنَ ُم َح َمدَ 6وعَ َل
ْصا ّب ّه َأ ْ َمج ّع ْ َيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ِّ َبا َد ّ
أ ّ ّل َو َأ ْ َ
الصا ّد ّق ْ َي.
للا! ّات َ ُق ْوا َ
للاَ 7و ُك ْون ُْوا َم َع َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
منب مڽرو ڤارا جامعه اڬر تتڤ تݢوه برڤݢڠ كڤد ِقيدة اسالمية ،برترسكن أأهل
الس نة وامجلاعة ،يڠ منجادي وارينث رسول للاﷺ ،ڤارا ْصابت دان اتبعي ،هيڠڬ
كڤد كيت هاري اين .جاݢال هوبوڠن كيت دڠن للا دان سسام ماءنيس .معمورکنهل
رومه ٢للا دڠن اس تقامة مالکوکن ِبادة ،تر أأواتماڽ صالة فرض برجامعه .س بدا نيبﷺ:
صلة الماعة ت فضل صلة الفذ بسبع وعشرين درجة

(رواه البخاري )645

مقصودڽ :صالة برجامعه ملبهييي صالة سچارا برس نديرين س باڽق  27درجت.

منب جوݢ ايڠي برڤسن أأݢر ڤارا جامعه تروس برصب مماتويه  SOPيڠ تهل دتتڤكن.
حاضريل كسجد دامل أكداءن بروضوء ،دواجبكن ممباوا جساده س نديري ،دان ممأاكي
ڤليتوڤ موك .ماري ل كيت سام ۲بروسڤادا ،اݢر مسجد ۲كيت تيدق منجادي
لكوسرت (ِ )klusterبرو ،يڠ اكن مڠݢاݢلكن أأوسها ممبندوڠ ڤنولرن وابق كوۏيد.19-
ﱧﱩﱪ ﱫﱬﱭﱮﱯ
ﱨ
ﱢﱣﱤﱥﱦ

8

اللَهُ َم َص ّل عَ َل ُم َح َمد َوعَ َل أ ّل ُم َح َمد َ َمَك َصل َ ْي َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َْي َوعَ َل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َْي َو َِب ّركْ عَ َل
ِ
ِ
ْ
َ
ّ
ّ
ّ
ُم َح َمد َوعَ َل أ ّل ُم َح َمد َ َمَك َِب َر ْك َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َْي َوعَ َل أ ّل ا ْب َراه ْ َْي ّ ْف ال َعالم ْ َي ان ََك َمح ْيد َم ّج ْيد.
ِ
ِ
ِ
للا 5
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اتَ 9والْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي والْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
اللَهُ َم ا ْغ ّف ْر ّللْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
اتَ ،و َأ ْص ّل ْح َِذ َات بَيْ ّ ّهن ْم َو َأ ّل ْف ب َ ْ َي
ُقلُ ْوهبّ ّ ْم َوا ْج َع ْل ّ ْف ُقلُ ْوهبّ ّ ُم ْاّليْ َم َان َوالْ ّح ْْكَ َة َوثَ ّب ْهتُ ْم عَ َل ّم َ َّّل َر ُس ْو ّل للاﷺ.
ِ
وصا َۏ ُير ْو َس ال ُك ُورونَ َ ،والغ ََال َءَ ،وا ّمل َح َنَ ،وال ّف َ َنت،
اللَهُ َم ادفَ ْع َِنا ال َب َالءَ ،وال َو َِبء ،خ ُُص ً
َما َظه ََر ّم ْهنَا َو َما ب َ َط َنْ َِ ،ن ب َ َ ّلنَ ه ََذا خ ََاصةَ ،و َِن َسائّ ّر بُ ْ َلان عَا َمةَ ،اي َأ ْر َح َم َالر ّ ّ
امحي.
َاللَهُ َم َأ ْص ّل ْح ُسلْ َطانَنَا السلْ َطان نَ ْز ّرين ُم ّعز ّالين َشاه ا ْب ّن الْ َم ْر ُحوم ُسلْ َطان أأ ْزل َن ُم ّحب
ّالين َشاه َالْ َم ْغ ُف ْو ُر َلَُ ،وت َُوا ْن ُكو َز َارا َسا ّل ْْيَ َ ،مَك ن َ ْسأَ ُ َل َأ ْن ت ُْص ّل َح َأئّ َم َتنَا َو ُو َّل َة ُأ ُم ْو ّرنَ ،
َوا ْج َع ْل ّو َّليَتَنَا ّف ْي َم ْن خَافَ َك َوات َ َقاكَ َاي َر َب الْ َعال َ ّم ْ َي.
َربَنَا أ ّتنَا ّف النْ َيا َح َس نَ ًة َو ّف ْال ّخ َر ّة َح َس َن ًة َو ّقنَا عَ َذ َاب النَ ّار.
فَ َيا ِّ َبا َد ّ
للا يَأ ُم ُر ِّبلْ َع ْد ّل َو ْ ّأال ْح َس ّان َوايْ َتا ّء ِّذي الْ ُق ْر ََب َويَ ْهنَي َِ ّن الْ َف ْحشَ ا ّء
للا ،ا َن َ
والْ ُم ْن َك ّر والْب ْغ ّي ِ ي َ ّع ُظ ُ ُْك ل َ َعل َ ُ ُْك ت ََذكَر ْو َن .فَ ْاِذ ُكر ْوا َِ
للا الْ َع ّظ ْ َْي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْك َو ْاش ُك ُر ْو ُه عَ َل ّن َع ّمهّ
َ
ُ
ُ
َ َ
يَ ّزد ُ ُْْك َو ْاسأَلُ ْو ُه ّم ْن فَ ْض ّ ّهل يُ ْع ّط ُ ُْك َو َ َّّل ْك ُر ّ
للا ي َ ْع َ ُل َما ت َْصنَ ُع ْو َن.
للا َأ ْك َ ُبَ ،و ُ
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