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  خطبة جمعة

 هللا ن شريعةڠݢلکمنياقيبة ع

دُ  َمح َُُٱۡلح َيُ ّلَِله َُعبحَدهَُُٱَّله ٰ نَزَلُلََعَ
َ
ُ ُٱلحَكَتَٰبُأ ََُيحَعلُّله شُحُ.َعوََجاُ ُۥَولَمح

َ
ُأ نُّله

َ
ُأ َهُـَُُِٰلََُهد 

ُ ُ ٱَُِّله َُّلُ َّلُُۥَده ُوَحُحُّلِله ََ َك ََ ُُ،ۥُ حُٱَّل  لحُل ُم  َُوَّل  َُشُحمُحۡلحَُٱَ  َ
ل ُك  َوُلََعَ َُوه  شُحُ.ٍءُقََديرُ د 

َ
َُوأ نه

َ
ُأ َهد 

َُعبُح ًدا َمه ه ُُم  ُ ُۥد  وّل  حُٱُ،ۥَورَس  ََُمبُحل ُرَحح ُلَلحُع وث  ُوََسللَمُحللُهٱُ.يََُعالَمَُ ًًة َ
َُصلل مه َُُوَبارَكُحُه  بََناَُُحبَ لََعَ

دٍَُُوتََناوََشفَيعََناَُوق دُح َمه ُُ،ِإَوَماَمَناُُم  َ َُٱنََبل ُلرهحح ُٱَوَشفَيَعُ ًةَ
ُآَّلََُوَصُُمه ًةَُلح  ُۥتَبََعهُ ُنُحَومَُبَهَُحُحَولََعَ

ه ُ ُ.ۥَوَواَّله ُُۥَونَََصَ
اَُبعُح مه

َ
ُ:دُ أ

َُ َُُ,َفَياَُعَباَدُٱّلِله واُْٱّلِله َُُ.ٱتهق  د واُفَإ َوىَوتََزوه ادَُٱتلهقح ُٱلزه َ َُخۡيح ونَُُ،نه تهق  حم  ُفَاَزُٱل ُ.َ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

ُ
َ
َُأ وذ ُب ََُمَنُٱع  يُحٱّلِله ُ.لرهَجيمَُٱَطاَنُلشه

َم ًَةُُلحُسَُ ُنَعح لح َ َبدل َوَمنُي  بَ لََن ًة ُٖۗ ُِۢ َُءاي ًَة َنح مُمل َُءاَتيحَنٰه  َٰٓءَيَلَُكمح َر َُِسح َُبََِن  َدَُماُُٱّلِله َمۢنَُبعح
ُ ََُجا َءتحه ُفَإَنه ُُٱّلِله كلَن٢١١َُُُٱلحعََقاَبَُشَديد  واُُْز  َيَنَُكَفر  َيٰوة ُلََّله َ نحَياُٱۡلح وَنَُمَنُُٱدلُّ َخر  َينََُويَسح ُٱَّله

ُوَُ ْْۘ َينََُءاَمن وا ُُْٱَّله ا َقوح ُُٱته ُيَوحَم مح ُ وَُُٱلحقََيَٰم ًةَٖۗفَوحَقه  ُُٱّلِله َُحَساب  َ ُبََغۡيح ُيََشا ء  َُمن ق  ز  ]سورة ٢١٢ُيَرح

 [212 - 211:  البقرة

يڠ ڽات، يڠ تله كامي  (رن اكبن) 2باڽقڽ تندا فد بني إسرائيل: "برافتاڽكنله ك)مقصودڽ(: 

 داڽ، مكفايت ك ةهللا ستله داتڠ نعم ةمعيڠ منوكر ن فسياد مريك". دان بارڠفبريكن ك

 2نداڠن اورڠفن دنيا دجاديكن اينده دالم فڽ. كهيدو ساقس سيڠڬوهڽ هللا ساڠت كر سس
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د فه مليا در يڠ برتقوى ايت لب 2دحال اورڠفيڠ برايمان.  2ندڠ هينا اورڠر، دان مريك ممكاف

 .باتس فڽ تنيکيڠ دكهندق 2د اورڠفهاري قيامة. دان هللا ممبري رزقي كمريك د

 سيدڠ جمعة يڠ درحماتي هللا،

في دن مڠهاسديهكمڠالمي  كکتي صلى هللا عليه وسلماين دتورونکن کفد رسول هللا  2اية

مشرکين يڠ مڠتهوي سجق اول بريتا  2اهل الکتاب، ݢولوڠن کريستيان دان اورڠ ييهود 2اورڠ

يهت لم دانکتهوي  كداتڠڽ رسول ايت يڠ مريافبيل . صلى هللا عليه وسلمکداتڠن نبي محمد 

 .2سرت مننتڠ دڠن سکرسڽ کفور دان  هوڠيو ممب كمري 2فد ديريڽ، تيباکبنارن يڠ اد 

فد رسول بري سماڠت کمبور دان مانتوق مڠهياين  2منورونکن اية سبحانه وتعالىهللا 

دڠن چارا برتاڽ کفد  مرض ي هللا عنهسام دڠنڽ ڠ بر برايمان ي 2اورڠان د صلى هللا عليه وسلمهللا 

 أيتي عليه السالم يڠ دکرنياکن اوله هللا کفد نبي موس ى معجزة 2برکنأن دڠن تندا ودييه 2اورڠ

انتوق مڽالمتکن بني  2وڠيڠ لواس دجاديکن لور يڠ منعجوبکن يڠ بوله ممبله ألوت  توڠکت

والوفون . عليه السالمس ى و دا کبنارن نبي ممنجادي تناي . 2دان ممبناسکن موسهڽ اسرائيل

، يه السالمعلمڽاکيتي نبي موس ى  كمري .عليه السالمي موس ى بنفرنه مڠکفوري  كدمکين، مري

ترهادف  كيجوݢ فراڠي مر ايتله . كسباݢي فميمفين يڠ مڽالمتکن مري سنجوڠ كنبي بسر يڠ مري

 .صلى هللا عليه وسلمنبي محمد 

. نجڠ زمانمننتڠ اسالم دسف کافر يڠ 2کفد اورڠ اداله فرهياسن ديري  منݢسکن ايتهللا 

دکت، کميواهن يڠ دکت دان کنعماتن يڠ يڠ دنيا  ؛مڠجر کهيدوفن دنيا دان کميواهنڽ كمري

 .دجنجيکن هللا بوکن سقدر ايت يڠ اخيرة يڠ ککل اباديوفاکن هاري لمسهيڠݢ  سمنتارا وقت

کران يڠ اد دهدافن  دان نعمة ق مڠمبيل هرتدکران تي مانيايڠ بر  2ممفرسنداکن اورڠ كمري

وم دکتهوي بل دان ، اخيرة بلوم الݢي تيبانعمة ايت، کجرله دنيا ايتامبيلله . برفݢڠ دڠن اسالم

 . دڠن ترڠ دان ڽات

اداله فراڠي يڠ برفݢڠ دڠن اسالم  2اورڠاسالم دان اين مننجوقکن بهوا مڠهينا اية 

 كري اين مريسکيراڽ هاجاڠن کيت مراس فليق  كم سجق زمان برزمان. يڠ بوکن اسالم 2اورڠ

رسنداکن سرت ممف صلى هللا عليه وسلم، مڠهينا هللا تعالى دان مڠهينا نبي محمد مڠهينا اسالم

ا دان ديڠ ممفرسن ومتل، مڽيبرکن معكيڠ اد فد مري دڠن مڠݢونان کموداهن ميدياشريعة هللا 

 چارا. 2دڠن برباݢيمليکيهکن اسالم 
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له يڠ ديقيني او  يڠ برصفة دڠن بنر هللا يڠ مها مڠتهوي  2اتو کات هللا اداله کالم هللاکتاب 

دڠن  برفݢڠ كيڠ برالکو کران مريڠن سݢل فرکارا س هينا داسفاي جاڠن مر  يڠ برايمان 2اورڠ

 دان ، يقين کفد هللا، يقين دڠن اسالم، برمݢهله دڠن اسالماله دڠن اسالمبربڠݢاجارن اسالم. 

اري دري دنيا سهيڠݢ همأنس ي اسالم يڠ بوله مڽالمتکن هاڽ دان رسول. سول، کفد جنجي هللا ر 

 اخيرة.

يهودي  2هاري اين بهوا اورڠ ڠݢيهس تله مننجوقکن دسفنجڠ سجاره سبحانه وتعالىهللا 

وف دالم کتاکوتن، هيدف هيدو ، هيدوف مريمفت، ککيأن يڠ تيدق ممبري نعمةيڠ کاي راي ايت 

ان دمنيڠݢلکن نعمة  كمري رانکفونچاڽ . کادأن يڠ تيدق تنڠهيدوف دالم  دان دالم فڽاکيت

يڠ  2رسول  كالڠن مريدکدلنتيق  .سبحانه وتعالىتيدق برشکور ترهادف نعمة يڠ دبري اوله هللا 

بنديڠ تيدق بوله د جوق يڠ منجادي نعمة يڠ بسريڠ مروفاکن فتن ، دکرنياکن کتاب توراةرامي

مة يڠ اداله نعيڠ دنماکن اسالم  کران فتنجوق هللا يڠ اد ددالم کتابڽ ينأل يڠ  دڠن سݢل نعمة

 .دري دنيا سهيڠݢ هاري اخيرة مڽالمتکن مأنس يممبهݢيا دان 

 ،مننداکن کشکوراندان تيدق مڠمبيل نعمة اين ݢلکن نعمة اين ڠينکيت مسکيراڽ 

. درفد طاعة همباڽفائده  2کفد افيڠ تيدق برحاجت هللا منجونجوڠ فرنته هللا دان فتنجوقڽ. 

 ايڠت، ايت سنديري. 2کفد همبا، نعمة دان حکمتڽ ل طاعة همباڽ کمبالي سݢل کبأيکنسݢ

اکن هينا  المسخصوصڽ اجارن ايڠ منيڠݢلکن اجارن هللا مأنس ي يڠ تيدق فرچاي کفد نعمة هللا 

 . يرةخدان هينا دهاري ا ددنيا

 :علماء مڠتاکنفارا 

َُالحُ وَمُاللُهعَبح م  وَظَُّلَُبُ فُحة ُبَع  َببَُص  ُ.َصُالسه

 )مقصودڽ(: فڠاجران ايت دامبيل درفد لفظ يڠ عموم، بوكن دڠن سبب يڠ خصوص.

يراڽ اومة سک، نامون فڠاجرانڽ اية اين برکأيتن دڠن بني اسرائيلسبب تورونڽ  والوفون 

 ريمکالقرءان ال، تيدق فرچاي کفد معجزة هللادان اجارن ن شريعة منيڠݢلک اسالم سنديري 

واهن کران مڠجر کمي صلى هللا عليه وسلمنبي محمد تيدق فرچاي کفد فتنجوق يڠ دباوا  دان

اقيبة فرچياله اکن منريما ع كم، موده، ککيأن يڠ بوله دامبيلڠ بوله دچافي دڠن ي ،يڠ دکتدنيا 

 دان عذاب فد هاري اخيرة.سام، دتيمفا عذاب ددنيا يڠ 
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سلوره دايکونومي يڠ دعالمي بݢيمان بنچان بالء کموسناهن اين کيت مڽقسيکن هاري 

اج ملندا ، بوکن سهيڠ مڽيبرکن فڽاکيت کرونتوهن اخالقستله برالکوڽ بالء دان بنچان دنيا 

يڠ توروت اسالم  2، تتافي ترماسوق جوݢ نݢارايڠ دفڠاروهي اوله زيونيس يهودي بارت 2نݢارا

 اکن منريما عاقيبة يڠ سام. ترفڠاروه دڠنڽ

اتن منجادي فرايڠ، بهکن ممبري امارن کفد بني اسرائيلاية ترسبوت بوکن سهاج  كم

 کفد اومة اسالم سهيڠݢ هاري قيامة.دان فتنجوق 

ُ
َ
َُأ وذ ُب ََُمَنُٱع  يُحٱّلِله  .لرهَجيمَُٱَطاَنُلشه

َمن وَنُبََبعُح َفت ؤح
َ
ُُٱلحَكَتٰبََُُضُأ مح َُمنك  ََ َ َُذٰل َعل  َُمنَُيفح َُفَماَُجَزا ء  ٖۚ وَنُبََبعحض  ر  ف  َوتَكح

ُ َُِف ٞي َُخزح َيٰوةََُِّله َ َيا ُُٱۡلح نح ُُٱدلُّ ُُٱلحقََيَٰم ًةََُوَكوحَم َ َشدل
َ
ُأ َََُِلَٰٓ وَن ُُٱلحَعَذاَبُٖۗي َردُّ ُ َوَما اُٱّلِله َُعمه ُبََغٰفٍَل

َمل وَنُ ٨٥َََُُتعح َ ْوَلَٰٓئ
 
َُُأ ُُْينَُٱَّله ا و  ََتَ َيٰوةَُُٱشح َ نحَياُٱۡلح َُُٱدلُّ ُُٱٓأۡلَخَرةَ ُب م  َُعنحه  ف  َفه ُفَََلُُي  َّلُوَُُٱلحَعَذاب 
وَنُ ُي نََص  مح  [٥٨-٥٨:  ]سورة البقرة٨٦ُه 

 فدان ايڠكر ترهاد (توراة)الكتاب  هاڬيند سبفاكه كامو برايمان كفا)مقصودڽ(: 

ن دالم أيستينكن كنمو، مل ادفبوات دمكين در ن باڬي اورڠ يڠ بر ه بالسلاين؟ تيادهاڬين يڠ أل سب

 سا يڠ ساڠت برت. هللا تيدققد سيفن كکد هاري قيامة مريك دكمباليفن دنيا، دان فكهيدو 

اخيرة، مك  (نفكهيدو )ن دنيا دڠن فيڠ ممبلي كهيدو  2ربوات. ايتله اورڠفيڠ كامو  فه دري اڠيل

 .سا مريك دان مريك تيدق اكن دتولوڠقتيدق اكن دريڠنكن سي

ُ ُ ٱبَاَرَك مُحُّلِله َُولَك  ََُُل ُوَُلحُٱَِف َن ًةَُٱَكَتاَب مُحُ،لسُّ ُِإَويهاك  ََُُوَنَفَعَِن ُٱب ُوَُلح َُٱيَاَت ُ. ًةَُمَُكُحۡلح
ُ
َ
ُقَوُحأ َُتغُحَذاَُواَسُحَِلَُهُٰق ول  َُٱفَر  مُحلحُٱُّلِله حُٱَولََسائَرََُُعَظيَمََُلَُولَك  سُحل حُٱَيُوَُلَمَُم  سُحل َوُُۥلََماَتَُِنههُ م  ه 
ُلحُٱ ور   .لرهَحيمُ ٱَغف 
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