عبرة كمبارا انسان ترأولوڠ

منوال خطبة مولتيميديا

عبرة كمبارا انسان ترأولوڠ
سمڤنا إسراء معراج
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( 6مي 2016م  28 /رجب 1437ﻫ)
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ن ل َِّلتِي هِي َ أَ ق ْوَم ُ،
ا ْلحم َْد ُ ل َِّله ِ الَّذ ِي ع ََّلم َ و َأَ نْعَم َ ،و َهَد َانَا ب ِالْقُر ْآ ِ
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ك لَه ُ ،و َأَ شْهَد ُ أَ َّن سَيِد َنَا مُح ََّمدًا عَبْدُه ُ
الله ُ وَحْدَه ُ ل َا شَر ِي َ
أَ شْهَد ُ أَ ْن ل َا ِإلَه َ ِإ َّلا َّ
وَرَسُولُه ُ،

َّ
ن ِإلَى
صحَابِه ِ وَم َنْ ت َبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ س َا ٍ
َل وَسَل ِ ْم عَلَى سَيِدِنَا مُح ََّمد ،و َعَلَى آلِه ِ و َأَ ْ
الله َُّم ص ِ
5

6

يَو ْ ِم الد ِيْنِ.
صيْك ُ ْم و َِإ َّيايَ بتَِقْو َى الله ِ وَطَاع َتِه ِ ،فَق َ ْد فَاز َ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهَِّ ،اتقُو ْا اللهَُ ،أ ْو ِ

الزادِ َّ
ال ْم َُّتقُوْنَ ،و َتَز ََّودُوْا ف َِإ َّن خَيْر َ َّ
اب ،لَع َ َّل ك ُ ْم
ن يَا ُأول ِي الْال َْب َ ِ
التقْو َى ،و ََّاتقُو ْ ِ
1
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حوْنَ.
تُفْل ِ ُ
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8

ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي سكالين،
ڤد ﻫاري بربهاڬيا اين ،ماريله كيت برسام-سام منيڠكتكن كتقواءن كڤد اهلل
سبحانه وتعالى دڠن ملقساناكن سڬاال تيته ڤرينتهڽ دان منيڠڬلكن سڬاال
الرڠنڽ .موده-مودﻫن كيت منداڤت كباءيقن ددنيا دان دأخيرة.
كحاضيرن بولن رجب ساڠت مڠوسيك جيوا اومت إسالم سلوروه دنيا
خصوصڽ دڠن مڠيمباو ڤريستيوا اڬوڠ يڠ برالكو ڤد جونجوڠن موليا نبي
محمد

ﷺ

ياءيت إسراء دان معراج .ڤريستيوا اين اكن تروس دكنڠ دري

ساتو ڬينراسي كساتو ڬينراسي يڠ الءين دان دأمبيل ڤڠاجرنڽ سهيڠڬاله
كهاري قيامة.
9

جوسترو ،خاطب ڤد ﻫاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة برتاجوق” :عبرة
كمبارا انسان ترأولوڠ“.
مسلمين يڠ دكاسيهي سكالين،
ببنن دعوة يڠ دتڠڬوڠ اوليه بڬيندا رسول

10

منداڤت تنتڠن يڠ ﻫيبت درڤد مشاركت عرب كتيك ايت دسڬنڤ
سودوت .تمبهن ڤوال دڠن ڤرڬيڽ سأورڠ دمي سأورڠ انسان٢ڤنتيڠ دالم
كهيدوڤن بڬيندا
بڬيندا
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ﷺ

ساڠت برت لبيه٢الڬي اي

ﷺ

يڠ توروت ممبريكن سومبڠن يڠ بسر دالم ممبنتو دعوة

ﷺ.

سيهيبت مان ڤون مأنسي ،ڤستي اكن مراسا سديه دان دوكچيتا اڤابيال
برﻫادڤن سيتواسي دمكين .نامون ڤرانچڠن اهلل سبحانه وتعالى مڠاتسي
2
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سڬاالڽ ،كسموا ڤراساءن ايت دأوبت دان دڬنتي دڠن ڤراساءن يڠ اڬوڠ
اڤابيال بڬيندا ﷺ دجمڤوت برتمو دڠن اهلل سبحانه وتعالى.
نبي
12

ﷺ

دڤرجالنكن اوليه اهلل سبحانه وتعالى برموال دري بومي مكة منوجو

كڤلسطين ستروسڽ دباوا منروبوس ساتو ڤرساتو الڠيت سبلوم تيبا كسِدِ ِر ِةِ

المِنِتهِى.
ِ

فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة اإلسراء اية : 1
13
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برمقصود ” :مها سوچي اهلل يڠ تله ممڤرجالنكن ﻫمباڽ ﴿محمد﴾ ڤد مالم
ﻫاري دري مسجد الحرام ﴿دمكة﴾ كمسجد األقصى ﴿دڤلسطين﴾ ،يڠ كامي
بركتي سكليليڠڽ ،اونتوق ممڤرليهتكن كڤداڽ تندا﴿٢ككواساءن دان كبسرن﴾
كامي .سسوڠڬوﻫڽ اهلل جواله يڠ مها مندڠر ،الڬي مها مڠتاﻫوءي“.
واالو ڤريستيوا اين ﻫاڽ برالكو تيدق سمڤاي تيمڤوه سمالمن كتيك كمبالي

15

سموال كمكة ،نامون اي اداله معجزة اڬوڠ يڠ تيدق ڤرنه دبري كڤد
مان٢مأنسي سڤنجڠ زمان حتى ڤارا نبي تردﻫولو.
خاطب ايڠين مناريق ڤرﻫاتين حاضيرين سكالين برﻫوبوڠ اية
 ،18سورة النجم يڠ دباچاكن دڤرموألن خطبة تادي:
برمقصود” :دان دمي سسوڠڬوﻫڽ! ﴿نبي محمد﴾ تله مليهت ﴿مالئكة جبريل
13

16

ﻫيڠڬ

دالم بنتوق روڤاڽ يڠ اصل﴾ سكالي الڬي دسِدِ ِر ِة ِا ِلمِنِتهِى ،يڠ دسيسيڽ
3
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ترلتق شرڬ جنة المأوى﴿ .نبي محمد مليهت جبريل دالم بنتوق روڤاڽ يڠ
المِنِتهِى ِايت دليڤوتي اوليه
اصل ڤد كالي اين اياله﴾ سماس سِدِ ِر ِة ِ ِ

مخلوق٢دري عالم٢غائب ،يڠ تيدق ترﻫيڠڬ .ڤڠليهتن ﴿نبي محمد﴾ تيدق
برڤاليڠ درڤد مڽقسيكن دڠن تڤت ﴿اكن ڤمندڠن يڠ اينده دسيتو يڠ
دايذينكن مليهتڽ﴾ ،دان تيدق ڤوال ملمڤاوي باتس .دمي سسوڠڬوﻫڽ دي تله
مليهت سبهاڬين دري سبسر-بسر تندا﴿٢يڠ ممبوقتيكن لواسڽ ڤمرينتهن دان
ككواساءن﴾ توﻫنڽ“.
منوروت إمام ابن كثير رحمه اهلل ،ايات اين منونجوقكن بهاوا نبي

17

دڤرليهتكن سبهاڬين تندا٢كبسرن اهلل سبحانه وتعالى يڠ بسر .انتاراڽ اياله
بڬيندا مليهت جبريل عليه السالم دالم بنتوقڽ يڠ سبنر .اين برتوجوان باڬي
مڽڠكل دعواءن اورڠ٢كافير يڠ تيدق ممڤرچاياءي
درڤد جبريل عليه السالم.
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ﷺ

نبي ِﷺ

منريما وحيو

مسكيڤون اورڠ٢كافير تيدق مليهتڽ ،نامون ڤينچيريتاءن اهلل سبحانه وتعالى
تنتڠ جبريل عليه السالم منروسي القرءان تله مڠوكوﻫكن إيمان ،مڠهيلڠكن
كراڬوان ماله منمبه كيقينن مأنسي ترﻫادڤ كسلوروﻫن اجرن القرءان.
حاضيرين يڠ درحمتي اهلل سكالين،
ڤريستيوا إسراء دان معراج يڠ دعلمي اوليه بڬيندا رسول

19
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ﷺ

ممڤوڽاءي باڽق

عبرﻫڽ .انتاراڽ اياله ڤرينته منونايكن صالة فرض ليما وقتو سهاري سمالم.
ڤرينته اين مروڤاكن روكون كڤد اجرن إسالم ماله اي اداله ڤراشرط ماسوق
كشرڬ اهلل سبحانه وتعالى.
إمام مسلم رحمه اهلل مروايتكن حديث درڤد جابر بن عبد اهلل رضي اهلل
4
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عنه:
ل :أَ ر َأَ ي ْتَ ِإذ َا ص ََّلي ْتُ
الله ُ عَلَيْه ِ وَس ََّلم َ .فَق َا َ
ل رَسُو َ
أَ َّن رَج ُلًا سَأَ َ
الله ِ صَلَّى َّ
ل َّ

َّ
ل وَح ََّرمْتُ الْحَرَام َ ،و َل َ ْم
صم ْتُ رَمَضَانَ و َأَ حْلل َ ْتُ الْحلََا َ
ات و َ ُ
ات ال ْمَكْت ُوب َ ِ
الصلَو َ ِ

ك
ل :و ََّالله ِ ل َا أَ زِيد ُ عَلَى ذَل ِ َ
ل :نَع َ ْم .قَا َ
ل الْج َّن َة َ ؟ قَا َ
شي ْئًا ،أَ أَ ْدخ ُ ُ
ك َ
أَ زِ ْد عَلَى ذَل ِ َ
شي ْئًا( .رواه مسلم)
َ

برمقصود” :سأورڠ لالكي تله برتاڽ كڤد رسول اهلل
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ﷺ

 ،كاتاڽ :اڤاكه

ڤندڠن توان سكيراڽ اكو برصالة دڠن صالة٢يڠ تله دواجبكن ﴿صالة ليما
وقتو﴾ ،برڤواسا سبولن رمضان ،مڠحاللكن يڠ حالل دان مڠحرامكن يڠ حرام
دان اكو تيدق منمبه سسواتو ڤون درڤد ڤركارا٢ترسبوت .اداكه اكو اكن
ماسوق شرڬ؟ جواب بڬيندا ﷺ :يا .لالكي ترسبوت بركات :دمي اهلل ،اكو
تيدق اكن منمبه سسواتو ڤون درڤد ڤركارا٢ترسبوت“.
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مها سوچي اهلل! حديث ترسبوت تله مڠإشارتكن كڤد سلوروه مأنسي بهاوا
اينيله شرط اساس يڠ جك دڤنوﻫي كسمواڽ ،مك سسأورڠ ايت اليق
منجادي ڤڠهوني شرڬ اهلل سبحانه وتعالى .اي سبسر-بسر رحمة اهلل
سبحانه وتعالى .نامون مالڠڽ ،ﻫاري اين اومت إسالم سريڠكالي مڠأبايكن
صالتڽ.
فينومينا اين ساڠت مندوكاچيتاكن كيت .اڤاكه كيت تيدق مڠإيمڤيكن
اونتوق بروليه شرڬ اهلل سبحانه وتعالى؟ لنتس ،مڠاڤ كيت مڠأبايكن
ڤلقساناءن صالة؟ سموڬ باقي اوسيا اين كيت دبريكن كسمڤتن اونتوق
5

عبرة كمبارا انسان ترأولوڠ

منوال خطبة مولتيميديا

برتوبة.
تتامو٢اهلل يڠ دمولياكن،
منروسي كباڽقن رواية يڠ صحيح ،بڬيندا
24
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دان نراك ،سرتا ڤريحال ڤارا اﻫليڽ كتيك ڤريستيوا إسراء دان معراج .اين
منونجوقكن بهاوا ڬنجرن شرڬ ايت بنر دان عذاب نراك ايت جوڬ بنر.
كدواڽ ايت اداله مروڤاكن تمڤت كمبالي سلوروه مأنسي.
كهيدوڤن ددنيا ﻫاڽاله سباڬاي ميدن اوجين كڤد سلوروه مأنسي .لنترن
ايت ،تياد ڤيليهن باڬي مأنسي مالءينكن منوروتي كهندق دان ڤرينته اهلل
سبحانه وتعالى يڠ تله منجاديكن مريك .مڠإيڠكاريڽ دڠن مالكوكن ڤركارا
موڠكر دان معصية اكن مڠوندڠ كموركاءن اهلل سبحانه وتعالى .دنيا مودن
ﻫاري اين مڽقسيكن ڤنوالرن معصية يڠ مرنتسي جنتينا.
إمام البخاري رحمه اهلل تله مروايتكن حديث درڤد ابن عباس رضي اهلل
عنهِ :

ات
ل ب ِالنِس َاء ِ ،و َال ْمُتَشَبِه َ ِ
الله ُ عَلَيْه ِ وَس ََّلم َ ال ْمُتَش َبِهِينَ م ِنْ الرِج َا ِ
ن رَسُو ُ
لَع َ َ
الله ِ صَلَّى َّ
ل َّ
ل( .رواه البخاري)
م ِنْ النِس َاء ِ ب ِالرِج َا ِ

برمقصود” :رسول اهلل
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ﷺ

تله دڤرليهتكن بركناءن شرڬ

ﷺ

ملعنة لالكي يڠ مڽروڤاكن ديري دڠن وانيتا دان

وانيتا يڠ مڽروڤاكن ديري دڠن لالكي“.
اين بوكن سقدر ايسو حق كبيبسن برڤاكاين سسأورڠ ،نامون لبيه ڤاره
الڬي ،اي اداله ڤنافين ترﻫادڤ فطرة دان قضاء قدر اهلل سبحانه وتعالى.
اڤاكه كيت ماﻫو انق٢ڤرمڤوان ،استري ،ساودارا ڤرمڤوان دان ايبو كيت

6
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برڬاءول دڠن ڤارا ڤرمڤوان جادين؟

28

سياڤاكه يڠ اكن منجادي ڤڽمبوڠ ذورية كيت ،انداي انق٢ڬاديس كيت
بركهوين دڠن لالكي جادين؟ اين سموا كسوڠسڠن عقل يڠ ممڤڠاروﻫي ڬاي
ﻫيدوڤ مشاركت مودن ﻫاري اين .اي سكالي-كالي تيدق منداتڠكن
منفعة ،ماله مڠوندڠ مصيبة .جك تله دلعنة نبي
شفاعة اوسه دميمڤي.

ﷺ

 ،مك اونتوق منداڤت

ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
سبلوم برالكوڽ ڤريستيوا إسراء دان معراج،

29

30

31

نبي ِﷺ

ترلبيه دﻫولو دداتڠي

جبريل عليه السالم اونتوق ممبله دادا بڬيندا ،ممباسوه دان ممبواڠ سڬاال
ككوتورن يڠ اد سبلوم مماسوقكنڽ دڠن علمو دان حكمه .اين اداله سواتو
سيمبوليق بركاءيتن ڤڽوچين ﻫاتي دان جيوا سسأورڠ ،سبلوم برعمل دڠن
عملن اسالم .كدواڽ ساليڠ ممرلوكن ،اين كران سسواتو عملن ايت برتوجوان
سباڬاي عبادة كڤد اهلل سبحانه وتعالى .مان موڠكين اي دتريما انداي
دلقسان دڠن ﻫاتي يڠ كوتور.
ﻫيدوڤ ددنيا اين ساڠتله سيڠكت .كأوڤاياءن مأنسي جوڬ ساڠت ترحد.
الڠكه روڬيڽ كيت اڤابيال ملقساناكن ڤكرجاءن ،نامون نياليڽ ترحد ﻫاڽ
ددنيا دان تيدق برڤنجڠن ﻫيڠڬ داڤت دمنفعتكن دأخيرة ،نڬري يڠ ككل
ابادي.
حاضيرين مؤمنين يڠ درحمتي اهلل،
مڠأخيري خطبة ڤد ﻫاري اين ،ماريله حياتي ببراڤ كسيمڤولن
سباڬاي رنوڠن دان بكلن كيت برسام:
7
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ڤرتام :إسراء دان معراج اداله ڤريستيوا يڠ اڬوڠ سباڬاي ﻫديه درڤد اهلل
سبحانه وتعالى كڤد نبيِﷺ.
كدوا :منونايكن صالة ليما وقتو اداله تونتوتن يڠ واجب دتونايكن اوليه ستياڤ
مسلم.
كتيڬ :جاءوﻫيله ڤركارا موڠكر دان معصية سرتا برأوسهاله سنتياس
ممبرسيهكن جيوا.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة النور ،اية ِ :21
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مقصودڽ” :واﻫاي اورڠ٢يڠ برإيمان ،جاڠنله كامو منوروت ججق لڠكه
شيطان دان سسياڤا يڠ منوروت ججق لڠكه شيطان ،مك سسوڠڬوﻫڽ
شيطان ايت سنتياس مڽوروه ﴿ڤڠيكوت-ڤڠيكوتڽ﴾ مالكوكن ڤركارا يڠ كجي
دان ڤربواتن يڠ موڠكر .دان كاالوله تيدق كران ليمڤه كورنيا اهلل دان رحمتڽ
كڤد كامو ،نسچاي تيدق اد سأورڠ ڤون دأنتارا كامو منجادي برسيه دري
دوساڽ سالما-الماڽ اكن تتاڤي اهلل ممبرسيهكن سسياڤا يڠ دكهندقيڽ
﴿منوروت اوندڠ٢ڤراتورنڽ﴾ دان ﴿ايڠتله اهلل مها مندڠر﴾ الڬي مها
8

عبرة كمبارا انسان ترأولوڠ

منوال خطبة مولتيميديا

مڠتاﻫوءي“.
ات و َالذِكْر ِ
ن الْآي َ ِ
ن الْع َظ ِي ِْم ،و َنَفَعَن ِ ْي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الله ُ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
34

ل مِن ِي وَمِنْك ُ ْم ت ِلَاو َتَه ُِ ،إ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل هَذ َا
ل قَو ْ ِ
السمِي ْ ُع الْع َلِي ِْم .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،و َتَق ََّب َ
الْح َ ِ

ات ،و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ
و َأَ سْ تَغْف ِر ُ الله َ الْعَظِي ِْم ل ِي و َل َكُمْ ،و َلِس َائِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ

ن و َيَا نَجَاة َ َّ
التائبِِيْنَ.
ات ،فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ فَيَا فَوْز َ ال ْمُسْتَغْفِرِي ْ َ
و َال ْمُؤْم ِن َ ِ
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