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  خطبة جمعة

 اسالم تتف دفليهارا اوله هللا

دُ  َمح ُُّٱۡلح ه َُنحُُلِّلَ َُونَسُحَتهُحنَسُحوَُُۥَتعّين هُ َونَسُحُۥَمد  ه َُتغُحّديهّ ُبّالَِلُُّ،ۥفّر  وذ  ورُُُّّن ُحَوَنع  ُش  
نُح
َ
ّسَناأ عُحُوّّن ُحُف 

َ
ّل َََُهُ ّدهُّالَِلُ َيهُحَُن ُحُ.َماِّلَاَسي َّئاّتُأ ُ.ۥل ََاَُهادَّيَُهُ ُل َّحُي لحَُُوَن ُحُ،ۥُل ََاُض 

شُح
َ
نَُّلُأ

َ
ُأ َُهُ َّلُُۥَده ُوَحُحُلَِلُ ٱَُهَُِّّلُُـ َََُُِّهد  ََ ُُ،ۥَُُشّك حُٱَه  لحُل ُم  َُوَه  َُشُحمُحۡلحَُٱَ  ّ

ُك   َوُلََعَ َُوه  ٍءُد 
شُحُ.قَّديرُ 

َ
َُعبُحَوأ ََمًدا َنُُم 

َ
ُأ ه َُهد  ُ ُۥد  وه  رُحُ،ۥَورَس 

َ
ُأ ُٱَسلَه  َُونَّذيًرا ُبَّشرًيا َُلَِل  ُ.لَساَعةُّٱُيََدّيَُبيح

َدىُ
َ
ُٱلَأ

َ ُُ،َنانَةَُلح ُُ،لر َّساََةَُٱَوَبَلَغ ُٱَونََصَح
ُُ،َنةَُلح  ُِّف ُّٱوََجاَهَد ُّجَهادّه َُحَق ُللَُٱُ.ۦلَِلّ ّ

َُص َ  َم ه 
َُُوَبارّكُحُوََسل ّمُح َُوق دُحلََعَ ُوََشفّيعَّنا ََمدٍَُُوتَّناَُحبّيبَّنا ُُم  َُٱُ،ِإَوَناّنَنا ُلرَحح حُٱّة هُحل َمةُِّل ّعُحٱوَُُ،َداةُّم 

حُٱ ُآّهَُّوَصحُحُ،َداةُّسُحمُ ل ه ُُۥتَبَّعهُ َُوَن ُحُۦبّهَُّولََعَ ُُ.ۥَوَواَّله ُُۥَونَََصَ
َناَُبعُح

َ
ُ:دُ أ

واُْٱلَِلَُُ,َفَياُّعَباَدُٱلَِلُّ ُُّ.ٱَتق  َوىَوتََزَود واُلَإ ُٱلَزادُّٱتَلقح َ ونَُُ،َنَُخريح َتق  حم  ُلَاَزُٱل ُ.َفَقدح

کفد هللا دڠن مڠيکوت سݢل فرينتهڽ دان منيڠݢلکن کامو هللا، برتقواله  2واهي همبا

بکالن اياله برتقوى. مك سسڠݢوهڽ  2سݢل الرڠنڽ. چاريله بکالن، مك سسڠݢوهڽ سبأيك

 يڠ برتقوى کفد هللا. 2برجياله )ددنيا دان داخيرة( اورڠ

 سيدڠ جمعة يڠ درحماتي هللا،

 مي فرمان هللا تعالى ددالم القرءان الکريم:ماريله کيت مندڠر دان ممها

ونَُ ّفُُي رّكد  ُُ ُ ِّل طح ُن وَر ْ ُوَُُٱلَِلُّوا لحَو هّّهمح
َ
ُُّٱلَِلُ بّأ ُن ورّه تّمُّ ُُۦن  َُكرّهَ ونََُولَوح ٨ُُٱَحَك فّر 

 [٨:  ]سورة الـّصـف

دڠن  (اڬام اسالم)ا هللا يوسها هندق ممادمكن چهامريك سنتياس بر )مقصودڽ(: 

اكن يڠ )ر تيدق سوك كاف 2ون اورڠفاڽ، سكالييرناكن چهفمڽم فڠ هللا تتمولوت مريك، سد

 .(دمكين
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اية اين مڠيڠتکن کفد اومة اسالم سفاي لبه يقين کفد اسالم برسام دڠن کيقينن 

عليهم  2دان رسول  2دسفنجڠ فرجالنن فرجواڠن نبي ،کفد هللا سبحانه وتعالى يڠ مها برکواس

سالم چهيا فتنجوق اݢام يڠ دتورنکن اوله هللا تيدق مونکين دفادمکن اوله الصالة وال

ايت کواس بسر دنيا، يڠ ممفوڽأي ککيأن هرت، کقواتن باال تنترا  2والوفون موسهڽ 2موسهڽ

توق ممادمکن چهيا اݢام هللا ايت اوسها مريك اندبري ماس تيمفوه يڠ فنجڠ. هللا ممبنديڠکن 

ي مولوتڽ سهاج. ؤ ممادمکن فليتا ميڽق يڠ داڠݢف مله يڠ مڠهمبوس ماللسفرت اورڠ يڠ ماهو 

هللا تتف مڽمفرناکن چهياڽ. اين مننجوقکن اسالم تيدق بوله دماتيکن دان چهيا فتنجوقڽ 

 تيدق بوله دفادمکن.

هللا ممافرکن ددالم القرءان الکريم فرجواڠن نبي نوح عليه السالم، رسول يڠ فرتام 

فوران، کمونکارن دان کظاليمن دالم سجاره مأنس ي. بݢيندا ممفوڽأي برجواڠ مڠهادفي کک

 درفد 2، تيدق سمفي سراتوس اورڠ. بݢيندا دکفوڠ اوله موسهفڠيکوت يڠ ساڠت سديکيت

نبي نوح  کتيكتاهون.  950. بݢيندا دبري تيمفوه 2کالڠن اورڠ کافر يڠ مننتڠ اسالم هابيسن

يا مڠأڠݢف فرجواڠن بݢيندا اداله مستحيل، عليه السالم مڠاجق کفد اسالم، سلوره دن

يڠ دبري اوله هللا کف تاهون اداله تيمفوه  950 2تيدق اد هارفن انتوق منچافي کمناڠن. روفاڽ

سومبوڠ دان اڠکوه  مريكيڠ مننتڠ ايت انتوق برتوبة کفد هللا سبحانه وتعالى. جاڠن  مريك

 هللا سبحانه وتعالى.يڠ مننتڠ ايت دتڠݢلمکن اوله  ، مريكافبيل تيبا ماسڽ

يڠ  بݢيتوله چهيا اسالم يڠ دباوا اوله نبي ابراهيم عليه السالم مڠهادفي کراجأن بابيليون 

يڠ مروفاکن کواس بسر توڠݢل ددالم دنيا يڠ مننتڠ نبي ابراهيم  دفيمفين اوله راج نمرود

، چهيا اݢام اسالم هندق دفادمکن سهيڠݢ ابراهيم عليه السالم دحکوم باکر ددالم 2هابيسن

يندا دهالو اوله راج دان افي بسر يڠ دڽاالکن. ابرهيم دسالمتکن اوله هللا سچارا معجزة. بݢ

بل انتوق برهجرة کفلسطين. افبيل دليهت بتاف سديکيتڽ ايهڽ، اللو منيڠݢلکن تانهأيرڽ با

فڠيکوت نبي ابراهيم عليه السالم دان ککواسأن راج نمرود، سلوره دنيا فد ماس ايت مڠتاکن 

هللا مڠهافوسکن نمرود دڠن باال ماسڽ افبيل تيبا تتافي فرجواڠن نبي ابراهيم اداله مستحيل. 

 تنترا ڽاموق يڠ ساڠت مله.

اڠن نبي موس ى عليه السالم مڠهادفي فرعون، راج يڠ فاليڠ اڠکوه دان بݢيتوله فرجو 

يڠ مڠاکو ديريڽ منجادي توهن، دياله يڠ ممبري رزقي، دياله يڠ  ،سومبوڠ دالم سجاره مأنس ي

ممفوڽأي برجوتا باال تنترا، ککيأن امس يڠ ممبري کسناڠن دان کموداهن کفد رعية، 
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مڽمبليه انق لالکي  2مڠلوارکن اوندڠدي مي يڠ باڽق. حاصيل بو  دان ، کبون يڠ لواس2برفيکول 

يڠ دبري فلواڠ  يڠ دراملکن اوله اهلي نجومڽانتوق مڠهالڠ کالهيران نبي موس ى عليه السالم 

موس ى يڠ دچاري  2مڠتهوي بريتا کالهيران نبي موس ى عليه السالم. تيبا مريكاوله هللا انتوق 

فرعون. دان ايتله موس ى يڠ منجاتوهکن فرعون  دان هندق دبونه ايت دبسرکن ددالم مهليݢي

دنيا مڠتاکن مستحيل باݢي  ، کتيكدان منڠݢلمکن فرعون برسام دڠن باال تنتراڽ دألوت ميره

 موس ى مندافت کمناڠن.

، يڠ داوتوسکن اوله هللابݢيتوله جوݢ نبي اخير زمان، محمد صلى هللا عليه وسلم 

اتو قوم، ساتو بڠسا دان زمانڽ سهاج تتافي انتوق يڠ ألين، بوکن انتوق س 2بربيذا دڠن رسول 

سلوره دنيا سهيڠݢ هاري قيامة. دزمان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ݢولوڠن يهودي دان 

يت ککيأن، دتاورکن فڠکت، دکرهکن دڠن مڠݢوناکن دؤ  مشرکين برݢابوڠ انتوق مننتڠ اسالم

اݢام اسالم. هللا سبحانه وتعالى  باال تنترا، دسجير دان دراچون انتوق مڠهالڠ فرکمباڠن

مڽمفرناکن اݢامڽ دان هللا موفاتکن نبي محمد صلى هللا عليه وسلم سرت هللا منجنجيکن بهوا 

وفاتڽ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  کتيكاومتڽ هندقله مڽمبوڠ فرجواڠن اسالم ايت. 

فر دڠن دبنتو اوله کواس عرب يڠ مرتد، کلوار درفد اݢام اسالم دان منجادي کا 2رامي قبيلة

 بسر دنيا فرس ي دان روم.

فارا صحابة رض ي هللا عنهم دالم کادأن سديه منريما بريتا کوفاتن رسول هللا صلى  کتيك

 هللا عليه وسلم، خليفة ابو بکر رض ي هللا عنه مڽمفيکن اوچافن انتوق ممبري کيقينن:

ُُلَمُحَُحُىُالَِلَُُلَإّنَُُالَِلَُُب دُ َيعُحََُكنَُُ ُحنَُ ََمًداُب دُ َيعُحََُكنََُُوَن ُحَُيم تح ََمًداُلَإّنَُُُم  ُقَدُحُُم 
َُُوَناُ.َناَتُ ُّن َُقبحلّهّ َُخلَتح ُقَدح وٞل ُرَس  َُِّّل ََمد  ُُٱلرُّس  َ  ُُم  ُق ت ََّ وح

َ
لَإّيْ َُناَتُأ

َ
ُُٱنَقلَبحت مُحأ ٰٓ لََعَ

ُ َ َُعقَّبيحهُّلَلَ ُيَُض  ُلََعَ  مح َُوَن ُيَنَقلّبح َق بّك  عح
َ
ُُٱلَِلَُأ زّيُُ ُ َشيح وََسَيزح ُو ]رواه ُ.ٱََش ّكرّك َُُٱلَِلُ ا

ُابن ماجه[
سسڠݢوهڽ هللا ايت مها هيدوف تيدق ماتي  ، مك)مقصودڽ(: سسياف يڠ مڽمبه هللا

دان محمد ايت . سسڠݢوهڽ محمد سوده ماتي ، مكدان سسياف يڠ مڽمبه محمد 2سکالي

يڠ تله ماتي )اورڠ رسول  فه ببراي اولؤ ون ددهولف ورڠ رسول يڠ سودهئله ساڽين هتيدق أل 

اليڠ تاده فبر )كامو برباليق  (اتوتكه)فه، ول ماتي اتو تربونفو دي . جك دمكين، كال(هاتو تربون

مك دي تيدق اكن  (رمنجادي كاف)يڠ برباليق  ف، سسيا(ايڠتله)؟ دان (رمنجادي كاف
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د فهال كفممبري بالسن  هللا اكن (سباليقڽ)ون دان ف د هللا سديكيتفمنداتڠكن مضرة ك

 .(اسالم يڠ تيدق اد بنديڠنڽ ايت ةاكن نعم)يڠ برشكور  2اورڠ

ابو بکر رض ي هللا عنه مميمفين اومة اسالم بڠکيت مننتڠ ݢولوڠن مرتد يڠ مڠفوڠ 

مدينة. ݢولوڠن مرتد دکاله دان دهنچورکن. ستروسڽ اسالم مارا مڠهادفي دوا کواس بسر دنيا 

کواس بسر دنيا ايت  2فرس ي دان روم. دزمان خليفة عمر ابن الخطاب رض ي هللا عنه کدوا

اسالم  2دسمبوڠ اوله خلفاء الراشدين يڠ کمدين درفداڽ دان خليفةتومبڠ دان جاتوه. اللو 

 يڠ ستروسڽ. 

 2اݢام اسالم برکمبڠ دسلوره فلوسوق دنيا منمبوس ي بنوا انديا، نݢري چينا، هوتن

کواس فنجاجه بارت مڠمبيل فلواڠ درفد کلماهن دان کالفأن  کتيكافريقا دان مارا کإيروفه. 

وله اسالم. تانهأير اومة اسالم دجاجه دان دفرينته ا 2کراجأنمنجاتوهکن  ، مريكاومة اسالم

سام کواس  2اومة اسالم دبهاݢي 2، نݢري ة اسالم دفچه دان دراته اوله مريك، اوممريك

تيدق بوله  سهاج مريكبراوسها انتوق ممادمکن چهيا اݢام هللا. بوکن  مريكفنجاجهن ايت. 

کواس بسر يڠ مليندوڠيڽ، برکمبڠ دسلوره يڠ تيدق اد کراجأن ممادمکن چهيا اݢام هللا 

فلوسوق دنيا، منچيفتا اف يڠ دجنجيکن اوله هللا سبحانه وتعالى يڠ دسبوت اوله رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم:

ضُحٱَُهَذاُل َغ ََُِلَبُح
َ
 ]رواه احمد[ .ِلََهارُ ٱوَُُ َ ُلَليُحٱُبََلغََُُناُرُ ل

 دمان سمفيڽ سياڠ دان مالم.)مقصودڽ(: اکن سمفي اوروسن )اݢام( اين 

انتوق مڠهينا اسالم  2اسالم اکن برکمبڠ کسلوره فلوسوق دنيا. اولهکران ايت، اوسها

ي تتف منمؤ دان مڠهينا باتڠ توبه نبي محمد صلى هللا عليه وسلم دڠن اف چارا سکاليفون 

 باݢي هللا سبحانه وتعالى يڠ مڠواسأي سلوره عالم اين. اله ميليكکݢاݢالن، کران اسالم اد

اولهکران ايت ماريله کيت يقين برسام دڠن اسالم دالم سموا کادأن يڠ دعالمي اوله 

 اومة اسالم. اسالم تتف دفليهارا اوله هللا سبحانه وتعالى.

ُ
َ
ُّأ وذ ُب  .لرَّجيمُّٱَطاّنُلَشيُحٱلَِلُّّنَ ُٱع 
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وَُ وَهُ ُٱََّلّيُ ُه  ُرَس  رحَس ََ
َ
ُُّۥأ َدىُ ب حه  ُُٱل َق َُّودّيّ  ّهَره ُُٱۡلح ُُۥِّل ظح ّي ُّلََعَ َُكرّهَُُۦك  ّهُُّٱل  َولَوح

ونَُ ّك  حم ۡشح  [٣٣:  ]سورة التوبة٣٣ُُٱل

نجوق دان اڬام يڠ تفدڠن ممباوا  (محمد)دياله يڠ تله مڠوتوس رسولڽ )مقصودڽ(: 

 2ون اورڠفو ين، والاتس سڬل اڬام يڠ أل  توق دمنڠكن دان دتيڠڬيكنڽن، ا(اڬام اسالم)بنر 

 .يڽأمشرك تيدق مڽوك

ُ مُحُلَِلُ ٱبَاَرَك َُوََك  ُُِّل َنةُّٱّكَتاّبُوََُحُٱِّف مُحُ،لسُّ َُُّوَنَفَعِّنُِإَويَاك  ُٱب
ُّٱيَاّتُوَُلح ُ.َمةُّكُحۡلح

ُ
َ
ُقَوُحأ َُتغُحَذاَُواَسُحِّلَُه ُق ول  مُحَحُٱُلَِلَُٱفّر  َُُعّظيَمُِّلَُوََك  حُٱَولَّسائّرّ سُحل حُٱَيُوَُلّمُّم  سُحل َوُم  ُه  لَّماّتُِّنَه 
َُحُٱ ور   .لرَّحيمُ ٱَغف 

 (16/01/2015) 1436 ربيع األول  25


