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محشر دنيا
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( سيڤتيمبر 2016م   /ذو الحجة 143ﻫ)
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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 ِ

ﭧﭨ ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱﭲ
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ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃﮄﮅ
لا ِإلَه َ ِإ َّ
أَ شْهَد ُ أَ ْن َّ
ك لَه ُ ،و َأَ شْهَد ُ أَ َّن سَيِد َنَا مُح ََّمدًا عَبْدُه ُ
لا الله ُ وَحْدَه ُ لا َ شَر ِيْـ َ
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ح
ص َ
خيْرَتُه ُ م ِنْ خ َلْقِه ِ ،ب َّلَ َغ الرِسَالَة َ ،و َأَ َّدى الأَ م َانَة َ ،و َن َ َ
سو ْلُه ُ ،وَصَف ُِّيه ُ وَخ َلِيْلُه ُ ،و َ ِ
وَر َ ُ
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صحَابِه ِ وَس ََّلم َ تَسْلِيْم ًا كَثِيْر ًا.
صَلَوَاتُ الله ِ وَسَلاَم ُه ُ عَلَيْه ِ و َعَلَى آلِه ِ و َأَ ْ

كنَهَارِه َا لا َ يَز ِي ْ ُغ عَنْهَا ِإ َّ
لا ه َال ِكٌ ،
جع َلَنَا عَل َى ال ْمَح ََّجة ِ ال ْبَيْضَاء ِ لَي ْلُه َا َ
ال ُّأ َّمة َ ،و َ َ

صيْك ُ ْم و َِإ َّيايَ بتَِقْو َى الله ِ وَطَاع َتِه ِ ،فَق َ ْد فَاز َ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهِ ،ا َِّتق ُوا اللهَُّ ،أ ْو ِ
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الزادِ َّ
ال ْم َُّتق ُونَ ،و َتَز ََّودُوْا ف َِإ َّن خَيْر َ َّ
اب لَع َ َّلـك ُ ْم
التقْو َى ،و ََّاتق ُوا الله َ يَا ُّأول ِي ا ْلأَ لْب َ ِ

7

سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،

تُفْلِحُونَ.
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محشر دنيا

ماريله برسام كيت منيڠكتكن كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن ڤنوه
كطاعتن ،كيقينن دان كإخالصن ماللوءي عمل٢كباءيقن دان مڠهيندركن
ديري كيت درڤد ڤربواتن دوسا دان معصية يڠ ممبيناساكن ديري.
ميمبر ڤد ﻫاري يڠ موليا اين اكن ممبيچاراكن خطبة يڠ برتاجوق“ :محشر
دنيا“.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ستياڤ تاﻫون جوتاءن اومت إسالم دري سلوروه ڤلوسوك دنيا برأد دعرفة
باڬي ملقساناكن عبادة وقوف يڠ مروڤاكن ساله ساتو دري روكون حاج.
وقوف برمقصود برﻫنتي دان برأد دعرفة سبنتر اتاو سكتيكا .تيمڤوه ماسڽ
برموال دري ماسوق وقتو ظهر ڤد  9ذوالحجة سهيڠڬ تربيتڽ فجر ڤد 10
ذوالحجة.
منينجاو دري سودوت كدودوقنڽ ،عرفة مروڤاكن ڤادڠ ڤاسير سرتا تانه
ڬرسڠ يڠ تيدق ممڤوڽاءي سومبر اءير دان تومبوه-تومبوﻫن.
جارقڽ كيرا KM 22 ٢دري سبله تيمور مسجد الحرام دان سلواس 10.4
KM

ڤرسڬي .اي دكليليڠي اوليه ڬورون دان بوكيت بوكاو دري سڬنڤ

اره دڠن دڤنوﻫي ريبوان خيمه يڠ دبينا اونتوق كڬوناءن ڤارا جماعه.
ڤادڠ عرفة ڤستيڽ مڠيمبس كمبالي سجاره اڬوڠ إسالم .دسينيله نبي محمد
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ﷺ

منريما وحيو ترأخير كتيك بڬيندا مڠرجاكن حجة الوداع .نون جاءوه

دڤيڠڬير بوكيت ترلتقڽ جبل رحمه يڠ دكنلي سباڬاي تمڤت ڤرتموان سموال
نبي آدم عليه السالم دان سيتي حواء.
ﻫاري عرفة اداله ڬمبارن ڤرﻫيمڤونن سلوروه مأنسي دڤادڠ محشر كلق.
2
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سموا مأنسي مڠاكوءي كسيلڤن يڠ دالكوكن .لينڠن اءير مات برڬوڬورن
سباڬاي تندا ڤڽسالن دأتس سڬاال دوسا يڠ تله دالكوكن .مريك مڠمبيل
كسمڤتن بردعاء مموﻫون ليمڤهن رحمة دان ڤڠمڤونن دري اهلل سبحانه وتعالى
دڠن ڤنوه كإخالصن .سمواڽ سام سهاج دسيسي اهلل ،تياد ڤربيذاءن انتارا
كاي دان ميسكين ،ڤميمڤين دان رعيت ماﻫوڤون اورڠ تيمور دان بارت.
مريك بروقوف ڤد ﻫاري يڠ سام ،برڤاكاين إحرام دڠن ساتو ورنا ،مڠيكوت
ڤراتورن يڠ سام بهكن برتلبية دڠن الءوڠن يڠ سام:
ك و َال ْمُل ْكَ
ك ل َّ ََّبيْكَِ ،إ َّنَّ ا ْلحم َْد َ و َالن ِعْم َة َ ل َ َ
ك لَ َ
ك لا َ شَر ِي ْ َ
الله َّ َُّم ل َّ ََّبيْكَ ،ل َّ ََّبي ْ َ
ك َّ َّ
ل َّ ََّبي ْ َ
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ك
ك لَ َ
لاَشَرِي ْ َ

مقصودڽ” :يا توﻫنكو ،اكو مڽاﻫوت سروانمو .تياد سكوتو باڬي-مو!
ياتوﻫنكو ،اكو مڽاﻫوت سروانمو .سسوڠڬوﻫڽ سڬاال ڤوجين دان نعمت
باڬيمو سهاج ،دان كراجاءن سبنرڽ ميليقمو جوڬ ،تياد سكوتو باڬيمو ﴿تياد
توﻫن يڠ الءين درڤدامو﴾“.
سيدڠ جماعه يڠ دملياكن،
عرفة دمولياكن كران عبادة حاج .ڤد ﻫاري ترسبوت اهلل سبحانه وتعالى
ممبيبسكن ﻫمبا-ﻫمباڽ دري سيقساءن اڤي نراك سباڬايمان حديث يڠ
دروايتكن اوليه إمام مسلم رحمه اهلل درڤد سيدتنا عائشة رضي اهلل عنها
بركات بهاوا رسول اهلل ﷺ برسبدا:

الله ُ ف ِيه ِ عَبْدًا م ِنْ َّ
النارِ م ِنْ يَو ْ ِم عَر َف َة َ و َِإ َّنه ُ لَيَدْنُو ث َُّم
م َا م ِنْ يَو ْ ٍم أَ كْ ثَر َ م ِنْ أَ ْن يُعْت ِ َ
ق َّ

ل م َا أَ ر َاد َ ه َؤُل َاء ِ؟
يُبَاهِي بِه ِ ْم ال ْمَلَائِك َة َ فَيَق ُو ُ
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مقصودڽ” :تيدق اد ساتو ﻫاري دمان ڤد ﻫاري ايت اهلل ڤاليڠ باڽق
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ممبيبسكن ﻫمباڽ دري اڤي نراك سالين ﻫاري عرفة .سسوڠڬوﻫڽ دي
امت دكت ﴿دڠن مريك ڤد ﻫاري ايت﴾ كمودين دي بربڠڬ دڠن مريك
دﻫادڤن ڤارا مالئكة ،كمودين دي برتاڽ :اڤ يڠ مريك ايڠينكن؟“
ڤارا جماعه حاج دڬالقكن ممڤرباڽقكن عملن سڤرتي بردعاء ،برذيكير،
ممباچ القرءان دان الءين٢عملن كران وقتو وقوف مروڤاكن انتارا وقتو يڠ
دمقبولكن دعاء اوليه اهلل سبحانه وتعالى .عمل عبادة اين تيدق ترحد كڤد
جماعه يڠ برأد دعرفة سهاج بهكن دڬالقكن اونتوق برڤواسا كڤد مريك يڠ
تيدق مڠرجكن عبادة حاج.
اين دجلسكن ماللوءي حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام مسلم رحمه اهلل
درڤد أبو قتادة األنصاري رضي اهلل عنه بركات بهاوا رسول اهلل
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دتاڽ بركناءن دڠن ڤواسا سنة ﻫاري عرفة ،اللو بڬيندا برسبدا:

ﷺ

تله

يُكَف ِر ُ َّ
السن َة َ المَاضِي َة َ و َالبَاق ِي َة َ
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مقصودڽ” :اي منبوس دوسا ستاﻫون يڠ تله اللو دان ستاﻫون يڠ اكن داتڠ“.
سيدڠ جماعه يڠ دمولياكن،
ستياڤ عبادة يڠ تله دشريعتكن اوليه اهلل سبحانه وتعالى سوده ڤستي
ممڤوڽاءي حكمه دان كونسيڤڽ يڠ ترسنديري .بڬيتوله جوڬ يڠ تركندوڠ ڤد
ﻫاري عرفة ،دانتاراڽ اياله:
ڤرتام :مالتيه ديري برصفة صبر دان تابه دالم ملقساناكن ڤرينته اهلل.
ﻫاري عرفة مروڤاكن ﻫاري ڬمبارن ڤرﻫيمڤونن مأنسي يڠ ڤنوه دڠن كڤايهن
دان كسوسهن ﻫيدوڤ .كسوسهن دبومي عرفة مڠوجي صفة كهمباءن
سباڬاي ﻫمبا اهلل .دڠن سوﻫو چواچ يڠ ڤانس دان رواڠ ڤرڬرقن يڠ امت
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ترحد كتيك ددالم خيمه ،ڤارا جماعه ترڤقسا برصبر منجالني اوجين اهلل.
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مريك ﻫاروس برتولق انسور دان برتيمبڠ راس دڠن جماعه يڠ الءين .سوده
ڤستي ،تنڤا ڤرسدياءن دسودوت علمو ،مينتل دان فيزيكل مڽببكن عبادة
مريك اكن ترڬڠڬو دان تيدق ممڤو اونتوق منروسكن عمل عبادة اين.
كدوا :مڽوبوركن سماڠت ڤرساوداراءن دان ڤرڤادوان.
ڤرﻫيمڤونن اين اداله ڤرﻫيمڤونن تربسر اومت إسالم دالم ممبينا ايكتن
ڤرﻫوبوڠن دان ڤركنلن .سلوروه جماعه حاج تتكاال وقوف دعرفة مڠناكن
ڤاكاين يڠ سام دان مالكوكن عبادة برسام-سام سرتا ساليڠ بكرجاسام .تيدق
اد ساتو ڤون دري كالڠن مريك يڠ دإيستيميواكن دري يڠ الءين.
ڤرساوداراءن دان ڤرڤادوان اينله يڠ ڤرلو دتكنكن دان ﻫاروس دسوبوركن
سرتا دڤرتاﻫنكن اڬر كيت منجادي اومت يڠ ممڤروليه كمولياءن دان
كريضاءن اهلل سبحانه وتعالى سرتا دسڬني اوليه مشاركت دنيا.
حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام بخاري رحمه اهلل درڤد أبو موسى
األشعاري رضي اهلل بركات بهاوا رسول اهلل ﷺ برسبدا:
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َّ
ن كالبُنيانِ ،يَش ُُّد بَعضُه ُ بَعضًا.
إن المُؤم ِ َ
ن للمُؤْم ِ ِ

مقصودڽ” :سسوڠڬوﻫڽ سأورڠ مؤمن كڤد مؤمن يڠ الءين سڤرتي ساتو
بيناءن ،سبهاڬينڽ مڽوكوڠ سبهاڬين يڠ الءين“.
كتيڬ :محاسبة ديري كڤد اهلل.
سباڬاي مأنسي بياسا ،كيت تيدق داڤت الري درڤد كألڤاءن دان كالالين.
كران ايت كيت امت ممرلوكن ڤرإيڠتن ،محاسبة دان ساليڠ برڤسن سسام
كيت .وقتو يڠ ترلواڠ اين دمنفعتكن اوليه ڤارا جماعه اونتوق برمناجة كڤد
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اهلل دان منيالي بنتوق عمل يڠ تله دالكوكن سبلوم اين.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة الحشر اية :18
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ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ
مقصودڽ ” :واﻫاي اورڠ ٢يڠ برإيمان! برتقواله كڤد اهلل ﴿دڠن مڠرجاكن
سوروﻫنڽ دان منيڠڬلكن الرڠنڽ﴾ دان ﻫندقله ستياڤ ديري مليهت دان
ممرﻫاتيكن اڤ يڠ تله دي سدياكن ﴿دري عمل-عملڽ﴾ اونتوق ﻫاري ايسوق
﴿ﻫاري اخيرة﴾ .دان ﴿سكالي الڬي دإيڠتكن﴾ :برتقواله كڤد اهلل،
سسوڠڬوﻫڽ اهلل امت مليڤوتي ڤڠتاﻫوانڽ اكن سڬاال يڠ كامو كرجاكن“.
برتيتيق تولق دري ڤركارا٢يڠ دسبوتكن تادي ،داڤتله كيت فهمي سديكيت
سباڽق حكمه ﻫاري عرفة .مك سباڬاي مسلم يڠ دڤنوﻫي دڠن راس كاسيه
دان ڤرساوداراءن ،ماريله كيت برسام-سام مناده تاڠن مندعاءكن
كسجهتراءن دان كسالمتن سلوروه جماعه حاج خصوصڽ جماعه حاج
مليسيا .موڬ مريك دكورنياكن حاج يڠ مبرور دان دأمڤوني سڬاال دوسا.٢
سالءين ايت ،ماريله كيت مڠمبيل كسمڤتن بردعاء اڬر ديري كيت جوڬ
ترڬولوڠ دالم ڬولوڠن يڠ بركممڤوان دري سڬي ماتيريال دان فيزيكل سرتا
دإيذينكن اوليه ربّ الجليل منجادي تتامو دتانه يڠ ڤنوه بركة اين.
مڠأخيري خطبة ڤد ﻫاري اين ،ميمبر ايڠين مڠيڠتكن ڤارا جماعه
سكالين كڤد ببراڤ ڤركارا:
ڤرتام :وقوف دعرفة مروڤاكن روكون حاج يڠ اوتام .اينيله كمونچق حاج يڠ
ممبيذاكن دأنتارا عبادة حاج دان عمرة .سسياڤا يڠ برنية مڠرجاكن حاج
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تتاڤي تيدق مالكوكن وقوف ،حقيقتڽ دي تيدق مالكوكن عبادة حاج.
كدوا :ﻫاري عرفة سيمبوليق سبواه ڤرﻫيمڤونن تربسر مأنسي لقسان ڤادڠ
محشر .ڤد ﻫاري اين سموا مأنسي سام دسيسي توﻫن مالءينكن مأنسي يڠ
برتقوى دان برعمل صالح.
كتيڬ :ﻫاري عرفة مالتيه ديري برصفة صبر دان تابه دالم ملقساناكن ڤرينته
اهلل دسمڤيڠ مڽوبوركن سماڠت ڤرساوداراءن دان ڤرڤادوان تنڤا مڠيرا باتس،
ڤڠكت ،ﻫرتا دان كتورونن.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة الحجرات اية :13
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
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ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
مقصودڽ” :واﻫاي اومت مأنسي! سسوڠڬوﻫڽ كامي تله منچيڤتاكن كامو
دري لالكي دان ڤرمڤوان ،دان كامي تله منجاديكن كامو برباڬاي بڠسا دان
برسوكو ڤواق ،سوڤاي كامو بركنل-كنلن ﴿دان برامه مسرا انتارا ساتو دڠن يڠ
الءين﴾ .سسوڠڬوﻫڽ سموليا-موليا كامو دسيسي اهلل اياله اورڠ يڠ لبيه تقواڽ
دأنتارا كامو﴿ ،بوكن يڠ لبيه كتورونن اتاو بڠساڽ﴾ .سسوڠڬوﻫڽ اهلل مها
مڠتاﻫوءي ،الڬي مها مندالم ڤڠتاﻫوانڽ ﴿اكن كأداءن دان عملن كامو﴾“.
ات
ن الآي َ ِ
ن الْعَظِي ِْم ،و َنَفَعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الله ُ ل ِ ْي و َلـَك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ

30

ل م ِنِي وَمِنْك ُ ْم تِلاو َتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْي ه َذ َا
السمِي ُع الْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،و َتَق ََّب َ
و َالذِكْر ِ الْح َ ِ
ات و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ
و َأَ سْ تَغْف ِر ُوا الله َ ال ْعَظِي ْم َ ل ِ ْي و َلـَك ُ ْم و َلِسَائِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ
7

محشر دنيا

منوال خطبة مولتيميديا

ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم و َالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ الْغَفُوْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
و َال ْمُؤْم ِن َ ِ
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