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  خطبة جمعة

 صلى هللا عليه وسلمنبي محمد داتڠن ک

دُ  مح َ َُُٱۡلح َيّلَِله ٰىُُٱَّله َُخلََقَُفَسوه َرَُفَهَدىُٰث مه شُحُ.قَده
َ
ُأ نُّله

َ
ُأ ُـََََُُُِٰهد  ُ ٱَُهَُِّله َُّلُُۥَده ُوَحُحُّلِله

َُلُ  ُُ,ۥََشَيَك ُٱَل 
َ ُلح ُ ٱَمسَمُ   ُٱوََُُنُٰسُحۡلح َفُت  َ َُٰحُٱلص  َل شُحُ.ىع 

َ
َُعبُحَوأ ًدا َمه ُُم  نه

َ
ُأ ه َُهد  ُ ُۥد  ول  ُ,ۥَورَمَس 

ُرُهلٱ حُٱمَحة  هُحل َُٱوََُُداةُ م  ُدُحلح ُٰٱر  َج ُوَمََسل َمُحللُهٱُ.ىدلُّ َ
َُصل  مه َُُوَبُرَكُحُه  َُوق دُحََعَ ََُ ُوََشفَععَ ََُ َ ُِتَََُوََُُحبَبب

دُ  َمه ََُُُم  ُآَلَُوَُُ,ِإَوَمَُم َُوََعَ
َ
ُ.َتَدىُٰهُحٱَوَمَنُُبَهَُُحَُصحُأ

َُُبعُح مه
َ
ُ:دُ أ

َُ واُُْ,َفَعَُُعَبَُدُٱّلِله ق  َُٱته َوىُ.ٱّلِله ادَُٱتلهقح ُٱلزه َ َُخۡيح واُفَإَنه د  ونَُُ,َوِتََزوه تهق  حم  ُفََُزُٱل ُ.َ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. 2داخيرة( اورڠ برجياله )ددنيا دان

 سيدڠ جمعة يڠ درحماتي هللا،

ماريله کيت ممهامي کالهيران نبي کيت محمد صلى هللا عليه وسلم ماللؤي فرمان هللا 

 ددالم القرءان الکريم. دانتاراڽ:

ََُُكنَُ س  ُُٱنلُه َُفَبَعَث َُوَٰحَدٗة ٗة مه
 
ُ أ ُُٱّلِله َ ُُنَُٱنلهبَي  م  َُمَعه  نَزَل

َ
َُوأ ََذرَيَن َُوم  َيَن َ بَّش  م 

َُُٱَحَكَتَٰبُ َق َُب ُُٱۡلح َ َمَُبۡيح ك  َسَُِلَحح ُْفَعَمُُُٱنلُه وا َتلَف  َُوَمُُُٱخح َتلََفُفَعهَِۚ ُُٱخح َيفَعهََُِّله وِت وه ُُنَُٱَّله
 
أ

َُجُٓ َُ َُمُ َد َُبعح مُ َمۢن ه  ُُتح َع ََنٰت  ُُٱلح َُۖۡفَهَدى مح ََه  ُبَبح َعۢا ُ َبغح َُُٱّلِله ُُينَُٱَّله ُْلََمُ َ وا َُْ اَم وا َتلَف  َُمَنُفَُُٱخح عهَ
َق َُ ُبَإَذحنَهَُُٱۡلح ُ وَُُۦ  ُُٱّلِله َتقَعم  سح َُصَرٰٖطُمُّ َََُِلٰ َديَُمنُيََشُٓ    [2١٢:  ]سورة البقرة٢١٣َُيهح

 ، مك هللا(رسليسيهنفستله تيمبول )يڠ ساتو.  ةمأنس ي ايت اداله اوم)مقصودڽ(: 

كن برسام ونيڠاتن، دان هللا منور ار فمبري فبر ڬمبيرا دان خمبري في ڬارا نبي سبافمڠوتوس 

رسليسيهكن. فركارا يڠ مريك فانتارا مأنس ي تنتڠ وتوسن دفنتوق ممبري كمريك كتاب دڠن بنر، ا
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يت ستله أي د مريك كتاب،فينكن اورڠ يڠ تله دداتڠكن كتاب ايت مل له برسليسيه تنتڠ كقتيد

نجوق تفدڠكي انتارا مريك سنديري. مك هللا ممبري  نار يڠ ڽات، ك 2د مريك كتراڠنفداتڠ ك

رسليسيهكن ايت دڠن كهندقڽ. دان هللا فرن تنتڠ حال يڠ مريك اد كبنفيڠ برايمان ك 2اورڠ

 .د جالن يڠ لوروسفڽ كاورڠ يڠ دكهندقي نجوق تفساللو ممبري 

 رمڠيکوت تفسير ابن عباس رض ي هللا عنهما، سئورڠ صحابة يڠ عاليم دالم علمو تفسي

بهارو  ك عليه وسلم کتيسول هللا صلى هللاالقرءان الکريم برکة علمو يڠ دچافيڽ درفد دعاء ر 

 دالهيرکن ددنيا:

مُهٱ َُٱُهُ َعل َمُحُللهه  َُُمةَُكُحۡلح
ح
 [هرواه ابن ماج]ُ.َكَتَُبَُحُٱُوَيَلَُوِتَأ

 )مقصودڽ(: يا هللا، اجركنله دي حکمة دان دڠن علمو بركأيت دڠن تفسير.

 كريم ،برموال دڠن ادم عليه السالم مأنس ي ايتابن عباس مڠتاکن اية اين ممبري معنا 

اداله ساتو اومة. هللا مڠوتوسکن ادم منجادي رسول کفد کلوارݢاڽ. ادم ممباوا اجارن توحيد 

ممعمورکن بومي دڠن شريعة هللا  دان اخالق يڠ ملياڠاجر ممڠاساکن هللا سبحانه وتعالى، 

ادم  ستله سريبو تاهون ادم دوفاتکن اوله هللا سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى سهيڠݢاله 

ري هللا يڠ ألين د 2مڠاداکن توهن كيويڠن يڠ دهشة دکالڠن مأنس ي. مريدوفاتکن، برالکوله فڽل

مڠاداکن حکوم حکم سنديري دالم فرکارا يڠ تيدق دايذينکن  كمري دان سمبه دان دفوجايڠ د

 اوله هللا سبحانه وتعالى. 

مڠوتوسکن نبي نوح عليه السالم، رسول يڠ فرتام ممبتولکن مأنس ي يڠ مڽليويڠ هللا  كم

ايت. بݢيتوله مأنس ي ايت سيليه برݢنتي افبيل براللوڽ ماس رسول يڠ دلنتيق اوله هللا مماکن 

 مأنس ي مڽليويڠ درفد عقيدة توحيد، ول ايت وفات، مڽببکن رامي دکالڠنماس يڠ الم ستله رس

 مڠاداکن حکوم شريعة مڠيکوت هوا نفسوڽ.  دان يڠ جاهتبراخالق دڠن اخالق 

هللا مڠوتوسکن رسول سيليه برݢنتي برسام دڠن کتاب يڠ دتورونکن منجادي فتنجوق 

کفد مأنس ي دڠن رحمة دان عاديلڽ هللا يڠ تيدق ترکيرا. سهيڠݢاله هللا مڠوتوسکن نبي اخير 

ڽ يڠ مروفاکن ساتو اومة، زمان، محمد صلى هللا عليه وسلم داوتوسکن کفد مأنس ي سلوره

ادت برعب اومة مأنس ي، اومة دعوة، اومة يڠ واجب مڠيکوت شريعة هللا سبحانه وتعالى يڠ واجب

الم چارا د دان  دالم عبادت، دالم حکوم شريعةمڽڠوتوکن هللا كمڠاساکن هللا، تيدق بوله شري
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 كتو. مرياومة يڠ ساهيدوفڽ. هللا مڠوتوسکن نبي محمد صلى هللا عليه وسلم کفد اومة مأنس ي، 

 اداله کتورونن نبي ادم دان حواء عليهما السالم. هللا منݢسکن فرکارا اين:

َهُ يُّ
َ
أ َُُيَٰٓ س  ُُٱنلُه ْْۚ ُتَلََعَُرف ٓوا َُوَقَبُٓئََل وٗبُ ع  ُش  مح ُوََجَعلحَنٰك  نََثٰ

 
َُوأ َُذَكرٖ َن ُم  م َنٰك  َُخلَقح َِنُه

َُعََدُ مح َرَمك  كح
َ
ُأ ََُِنه َُُٱّلِله ُِْۚ مح َقىٰك  تح

َ
ُأ َُنه  [١٢:  ]سورة الُحـُجـرات١٣َُعلَعٌمَُخبَۡيُُٞٱّلِله

تاكن كامو دري لالكي دان فڠڬوهڽ كامي تله منچيمأنس ي! سس ةواهي اوم)مقصودڽ(: 

 2لناكناي كامو بر فواق، سفي بڠسا دان برسوكو ان كامي تله منجاديكن كامو برباڬوان دفرمف

كامو دسيس ي هللا اياله اورڠ يڠ  2لياسسڠڬوهڽ سم. (ينبرامه مسرا انتارا ساتو دڠن يڠ أل دان )

وي، الڬي ه. سسڠڬوهڽ هللا مها مڠت(و بڠساڽبوكن يڠ لبه كتورونن ات)انتارا كامو، ڽ دالبه تقو 

 .(اكن كادأن دان عمالن كامو)هوانڽ ڠتفمها مندالم 

، دالم كالم عبادت مريد سبحانه وتعالىسفاي مڠاساکن هللا لورهڽ سهللا مڽرو مأنس ي 

 .كهيدوف مري اراچدان دالم سلوره  ك، دالم اخالق مريكعمالن مري

َهُ يُّ
َ
أ َُُيَٰٓ س  ُُْٱنلُه وا ب د  ُُٱعح م  َيَربهك  ُوَُُٱَّله مح َينََُخلََقك  وَنُُٱَّله َُتتهق  مح َََُعلهك  مح َمنَُقبحلَك 

َي٢١ُ ُُٱَّله م  ۡرَضَُجَعَلََُك 
َ َمُٓ َُفََرٰٗشُُوَُُٱلح نَزَلَُمَنُُٱلسه

َ
ََُٗٓ َُوأ َ َمُٓ َُب َرَجُبَهَُُٱلسه خح

َ
َمَنُُۦَمُٗٓ ُفَأ

وَنُُٱثلهَمَرٰتَُ لَم  َُتعح نت مح
َ
نَداٗداَُوأ

َ
َُأ فَََلََُتحَعل واُّْلَِله ُۡۖ مح َهك  ُ[22 - 2١:  ]سورة البقرة ٢٢ُرَزحٗقُُ

ن كامو تاكفد توهن كامو يڠ تله منچيفي سكالين مأنس ي! برعبادتله كواه)مقصودڽ(: 

دياله يڠ منجاديكن  .برتقوى  (يڠ 2منجادي اورڠ)اي كامو فد كامو، سفيڠ تردهولو در  2دان اورڠ

يڠ دبينا )ي باڠونن سباڬ (ايسيڽ لسڬ سرت)رن دان الڠيت افي همنتوق كامو سباڬن ابومي اي

 2دان دتورونكنڽ اير هوجن دري الڠيت، اللو دكلواركنڽ دڠن اير ايت برجنيس (دڠن كوكوهڽ

دحال ف، سبارڠ سكوتو، يڠ منجادي رزقي باڬي كامو; مك جاڠنله كامو مڠاداكن باڬي هللا 2بواهن

 .(وا هللا اياله توهن يڠ مها اسابه)هوي كامو سموا مڠت

 لقسان ساتو اداله مڠاجق مأنس ي سلورهڽ صلى هللا عليه وسلمنبي محمد کداتڠن 

داخير زمان اين  كهللا مندکتکن مري .کو قومو دان برس 2بربڠسا كوالوفون مري کلوارݢ سهاج

بوله برهوبڠ دانتارا ساتو سام  كمري. كکفد مري دڠن سݢل کموداهن علمو يڠ دبري اوله هللا

ڠ بسر ي اتس صفة ساتو کلوارݢ مأنس ي دان بوله برتولوڠ منولوڠ دانتارا ساتو سام ألين ألين
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و دان يڠ ساتسام کفد توهن يڠ کور شهندقله بر  ،برسامدان حاجة دان ممفوڽأي کفنتيڠن 

  .سبحانه وتعالىيأيت هللا 

ه صلى هللا علييڠ منجادي معجزة کفد رسول هللا  القرءان الکريممنورونکن  هللا كم

 ينکن هللايڠ تياد توهن مل  سبنر ڠباݢي مڠنل توهن ي دان فتنجوق کفد مأنس ي جالن يڠ بنر وسلم

، دڠن سݢل يڠ فاليڠ اݢوڠ دان بسر 2، دڠن صفتڽيڠ فاليڠ مليا دان اينده 2دڠن نامڽ

کفد  ، توهن يڠ ممبري رزقيكکفد توهن يڠ منجاديکن مري داجر کفد مأنس ي برشکور  .کبسرانڽ

ان د دڠن مڠعبديکن ديري کفداڽ. كکفد مريڠݢ ، توهن يڠ ممبريکن نعمة يڠ تيدق ترهيكمري

دان فراتوران  يڠ سبنر 2ندڠيدوف يڠ سبنر، سيستم يڠ سبنر، او هچارا  كمننجوقکن کفد مري

 دايذين اوله هللاتيدق مڠاداکن فراتوران سنديري دالم فرکارا يڠ  2جاڠن فنداي كمرييڠ سبنر. 

 .سبحانه وتعالى

 2يندان أل  يوامڽمبه باتو، ک ، يڠديريڽ سنديري  هکنو يڠ ممبوددسان اد مأنس ي نامون 

ڠاداکن م كمري. سبحانه وتعالىيڠ دبري اوله هللا  ك، مڠهينا کمليأن مريالݢي سسام مخلوق 

 کافيتاليسجارن ا يڠ ظاليم دانتارا ساتو سام ألين. 2اوندڠ ،دالم چارا هيدوف يري دسن 2اوندڠ

، فرتمبوڠن کاي 2دان کومينيس منظاليمي اورڠمسکين، اجارن سوسياليس  2منظاليمي اورڠ

 . سنديري  كفراڠن سسام مرييڠ ممباوا فمشارکت  ددالم

سفاي تيدق مالکوکن اخالق يڠ  كيڠ منديديق مري 2دڠن اوندڠ كمڠاجر مريهللا 

ڠݢلکن مني كمري. كول ديري دان هوا نفسو مريايڠ بوله مڠ يڠ ممفوڽأي کهيباتن 2، اوندڠبوروق 

، يري دأنس ي سنم 2برالکوله کموسناهن يڠ دالکوکن اوله تاڠن كم. سبحانه وتعالىهللا  2اوندڠ

 2رباݢيب مڽيبرکن دان دانتارا ساتو سام أليندڠن ممبونه  كديري مري هاج مروسقکنن سکبو 

ران طمع ک مڽيبرکن کموسناهن عالم كريم سنديري. كيڠ دتيمبولکن اوله ديري مري فڽاکيت

 كم .سبحانه وتعالىيڠ دچيفتا اوله هللا  مروسقکن فراتورن عالم دان سنديري  كهلوب مري

 .سبحانه وتعالىهللا ارن اوله ما ي ر برالکوله کموسناهن يڠ تله دب

ُ
َ
َُأ وذ ُب ََُمَنُٱع  عُحٱّلِله  .لرهَجعمَُٱَطَُنُلشه

ََُِفُُٱَحَفَسُدُ َُظَهرَُ َب 
رَُوَُُٱَح َحح يحَديُُٱلح

َ
ُأ َسُبََمَُُكَسَبتح َضُُٱنلُه مَُبعح ََُِل َذيَقه  َعَمل واُُْيٱَّله

وَنُ ُيَرحَجع  مح  [١١:  ]سورة الروم٤١َََُعلهه 



 

5 

بب وت دڠن سأل دارت دان دكن دان باال بنچان دقي كروستله تيمبول برباڬ)مقصودڽ(: 

كران هللا هندق مراساكن مريك  (تيمبولڽ يڠ دمكين)ه تاڠن مأنس ي; يڠ تله دالكوكن اول فا

انصاف دان )اي مريك كمبالي فبوروق يڠ مريك تله الكوكن، س 2ربواتنفهاڬين دري بالسن سب

 .(برتوبة

ُ ٱبََُرَكُ مُحُّلِله ََةَُٱَكَتَُبُوََُحُٱَِفََُُلَُوََك  مُحُ،لسُّ ك  ََُُوَنَفَعَنُِإَويُه ُٱب َُٱيََُتُوَُلح ُُ.َمةَُكُحۡلح
َ
ُأ َِلُُقَوُحق ول 

َُواَمَسُحَهُٰ َُتغُحَذا َُٱفَر  مُحَحُٱُّلِله َُوََك  ََُل َُُعَظعَم حُٱَولََسُئَرَ سُحل ُوَُلَمَُم  حُٱَۡي سُحل ُم  َو ُه  َُِنهه  ورُ َحُٱلََمَُت َُغف 
 .لرهَحعمُ ٱ

 (02/01/2015) ١١٢1 بيع األول ر  ١١


