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  خطبة جمعة

 نبي محمد صلى هللا عليه وسلمكرسولن 

دُ  مح َ َُُٱۡلح يُ ّلَِله َ وَلُ ُٱَّله رحَسَلُرَس 
َ

َُُۥأ َدىُ ب حه  ق ََُودَيَنُُٱل َ َهَره ُُٱۡلح ُُۥَِل ظح ينَُلََعَ َ َُُٱل  ُ ۦك  َه َوَكََف 
َُ َُب شُحُ.َشَهيٗداُٱّلِله

َ
ُأ ُّله ن

َ
ُأ ُُـ ََََُُِهد  َُِّله ُ ٱَُه َُّلُُۥَده ُوَحُحُّلِله َك ََ ََ ُُ,ۥَلُ ُ حُٱَل  حُل ل ُم  َُوَل  َوُمُحۡلحَُٱ َ  َُوه  د 

َُشُح َ
ُك   شُحُ.ٍءُقََديرُ لََعَ

َ
َعبُحَوأ ًدُا مه َ ُُم  نه

َ
ُأ هُ َهد  ُ ۥُد  ول  رَس  رُحُ,ۥَو

َ
ُأ َونََذيًرُاٱَسلَه  ُبََشرًيُا َُبَُّلِله  ُيََدَيُيح

اَعةَُٱ ُُ.لسه ى ده
َ
ُٱفَأ

َ ُُ,اََمانَةَُلح َغ ُُ,لر ََساََةَُٱَوَبله ُٱَونََصَح
ةَُلح  ُُ,اَمه َُِف َُٱوََجاَهَد َُجَهادَه َُحقه َ ُللُهٱُ.ّلِله مه ه 

ُوََسل َمُح َ
َُُوَبارَكُحَُصل  َُوق دُحلََعَ ا ََ َ ُوََشَِيِ ا ََ َ اَُحبَبب ََ َ دٍَُُوت مه َ ُُم  ا ََ َُٱُ,ِإَواََمااََم ُلرهحح حُٱةَ هُحل َُم  ُِحٱوَُُ,َداة َ َمةَُل 

حُٱ َُسُحمُ ل ُآَلََُوَصحُحُ,َداة َواَّله ُُبَهََُواََمنُحَولََعَ َو هُ  َُونَََصَ ه  َِ َ ُُ.تَب
ُِح اَُب اَمه

َ
ُ:دُ أ

َُ َُُ,َفَياَُعَباَدُٱّلِله واُْٱّلِله ق  َوىُ.ٱته قح ادَُٱتله ُٱلزه َ َُخريح واُفَإَنه د  وه ونَُُ,َوتََز ق  ته حم  ُفَاَزُٱل ُ.َفَقدح

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

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

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

 سيدڠ جمعة يڠ درحماتي هللا،

رنيا هللا ک يڠ مروفاکن ماريله کيت ممهامي کرسولن نبي کيت محمد صلى هللا عليه وسلم

نيا سهيڠݢ هاري اخيرة. اولهکران ممباوا فتنجوق يڠ مڽالمتکن کيت دديڠ يڠ ساڠت بسر 

دزمان  2ومکن کفد اومةهللا سبحانه وتعالى ممعل كڠنڽ اداله سوات فرکارا يڠ بسر، مکدات

 . فرمان هللا  تعالى:2ماسيڠ 2ي رسول ؤ لدهولو مال

ينَُ َ ُُٱَّله م  َن ه  رَف ونَهُ ُٱَحَكَت َبَُءاَتيح ِح ُفَرَكُۥَي ِإَونه ُۡۖ مح ا َءه  ََ بح
َ

رَف وَنُأ ِح َي تُ َكَمُا َُِلَكح مح ه  َح َ اَم  وَنُٗقُا م 
قهُ َ وَنُُٱۡلح لَم  ِح َُي مح  [٦٤١:  ]سورة البقرة١٤٦َُوه 
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 (ة دان انجيلتور )الكتاب  يڠ تله كامي بري  (يهودي دان نصراني) 2اورڠ)مقصودڽ(: 

انتارا مريك سنديري. دان سسڠڬوهڽ سبهاڬين د 2مريك مڠنل انقڽ رتفمڠنل محمد س

 .هوي مڠت دحال مريكفرن، امڽمبوڽيكن كبن

 فرمان هللا تعالى:

ُُِإَوذُح َُعبََس نُ قَاَل ُُٱبح ول  ُرَس  َُِّن َ َٰٓءَيَل َر َُِسح َُي َبَِن  َكَم ََُمرح ُُٱّلِله َ َُبيح ُل ََما ٗقا َ َصد  ُاَمُّ م ََِِلحك 
ُاََمَنُ َرى ةَُيََديه َديُُٱتلهوح ِح َُب َِتُاََمنَۢ

ح
وٖلُيَأ بَرَس  َُۢا َ َ بَش  ُۥ َواَم  ه  م  مُُٱسح َجا َءه  ُا فَلَمه ُۡۖ د  َ حح

َ
َُأ ََن ُب َي  َُُْتُٱۡلح َقال وا

بَٞيَُُذاَه ُ ٞرُاَمُّ  [١:  ]سورة الـّصـف٦َُسحح

بني  ييك نبي عيس ى ابن مريم بركات: واهكت (يستيواار ف ݢايڠتله جو )دان )مقصودڽ(: 

كن رن كتاب يڠ دتوروناكن كبنصحد كامو، مڠفهللا ك هسورو فڠڬوهڽ اكو اين يل، سسئاسرا

ن داتڠ ورڠ رسول يڠ اكئممبريكن بريتا ڬمبيرا دڠن كداتاڠن سة دان يت كتاب تور أسبلومكو، ي

لس ڽات، يڠ ج 2د مريك ممباوا كتراڠنفاحمد. مك كتيك دي داتڠ ك كو برنامادفدين در كم

 !حير يڠ جلس ڽاتمريك بركات: اين اياله س

 دالم اية ألين هللا برفرمان:

َخَذُُِإَوذُح
َ

ُ أ ُاََميَث َقُُٱّلِله َ وٞلُُنَُٱلهبَي  ُرَس  مح َُجا َءك  مه َمةُٖث  نُكََت ٖبُوََحكح َ مُاَم  ك  ت  َءاتَبح  ُ لََما
َُ ُبَه ه اََمُن  تَل ؤح ُ مح ك  َِ ُاََم ُل ََما ٞق َ َصد  ههُ ُۦاَمُّ ن َُوتَلَََص   ُُۥ  ۖي َ َُِۡصح مح َك   َ َُذ ُلََعَ  مح ت  َخذح

َ
َُوأ مح ت  رح قحَر

َ
َُءأ قَاَل

قحُ
َ

ُْأ ا نَا ُقَال و  رح ُفََُُر ُْقَاَل وا َهد  ُاَم َُُٱشح م ك  َِ ُ۠اََم نَا
َ

َُوأ َهَدينََُن ئ ٨١َََُُُٱَشه  ْوَلَٰٓ
 
ُفَأ َُذ ل َََ َد ِح َُب ُتََوَّله  َفَمن

ُ م  ونَُه   [12 - 1٦:  ]سورة آل عمران٨٢ُُٱَحَف َسق 

: (دڠن فرمانڽ) 2رجنجين ستيا دري نبيفكتيك هللا مڠمبيل  (ايڠتله)دان )مقصودڽ(: 

 د كاموفك ول فدين داتڠ د كامو، كمفجوا كتاب دان حكمة يڠ اكو بريكن ك فڠڬوهڽ اسس

داڽ دان فك 2ڠڬوهد كامو، هندقله كامو برايمان سفيڠ اد  فكن اصحورڠ رسول يڠ مڠئس

ي ؤ : سودهكه كامو مڠاك(د مريكفبرتاڽ ك)منولوڠڽ. هللا برفرمان الڬي  2ڠڬوههندقله كامو برس

تن جنجيكو سچارا يڠ دمكين ايت؟ مريك منجواب: كامي ادان سودهكه كامو منريما اكن ايك

ين، مك سقسيكنله كامو دان اكو . هللا برفرمان الڬي: جك دمكاڽ(ي دان منريمؤ مڠاك)براقرار 
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ايڠکر سسوده فرجنجين ستيا کمدين سسياف يڠ برفاليڠ  .كامو 2منجادي سقس ي برسام ݢجو 

 يڠ فاسق. 2ايتله اورڠ كمري كايت، م

مکة  2رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دالهيرکن کدنيا، دليهت اوله فندودقمالڠڽ افبيل 

 كسول هللا صلى هللا عليه وسلم کتييڠ مڽقسيکن باتڠ توبه ر  2دان دسقسيکن اوله فدري 

فينتو الڠيت انتوق  كسولن يڠ اد فداڽ، بهکن هللا ممبو کر  2ماسيه رماج، مليهت تندا

 اهلي نجوم، اهلي تعبير ميمفي يڠ برصحابة دڠن جيناجارن ساله،  2ممعلومکن کفد فڠانوت

کالهيران نبي اخير سفاي دبريتاهو کفد فڠيکوت  كشيطان يڠ کافر داشارتکن کفد مري دان

. اولهکران بريتا کالهيران نبي محمد صلى هللا عليه وسلم بوکن سهاج دسبوت دالم 2ماسيڠ

، تتافي 2( يڠ مواريثي اجارن رسول کتاب تورة، انجيل دان دالم کتاب اݢام سماوي )اݢام الڠيت

اݢام مڽبوت کالهيران  2جوݢ دسبوت ددالم کتاب ويدا اݢام هيندو، بوذا، ماجوس ي دان برباݢي

بوکن  يڠ 2نبي اخير زمان. مالڠڽ بيال نبي اين دالهيرکن اوله هللا ممباوا اجارن يڠ بنر، کمفولن

 .2رسڽانتوق مننتڠ اسالم دڠن سک كکت سسام مرياسالم اين برفا

 عليه وسلم دڠن اسالم سجق زمان رسول هللا صلى هللا هݢاݢل برحج كستله مري

الم توق مڽرڠ اسمڠمفولکن باال تنترا مڠڠکت سنجات دڠن ݢانس ان كسهيڠݢ هاري اين، مري

حال . فد2مننتڠ اسالم هابيسن انتوق  كمڠݢوناکن سݢل الت يڠ اد فد مري كدان فڠانوتڽ. مري

روت اداله کا كمڽداري اجارن مري كبنر دري هللا سبحانه وتعالى، مرييڠ تاهو اين اداله  كمري

 دان سست، ممباوا کرونتوهن دان کموسناهن.

يڠ ألين  2ݢاݢلن اوندڠيڠ ألين درفد اسالم، ک 2هاري اين کيت مڽقسيکن کݢاݢلن اݢام

بردݢيل،  ڠکݢاݢلن چارا هيدوف يڠ دريکا اوله مأنس ي، تتافي رامي کالڠن مأنس ي ي دان درفد اسالم

 2تيدق ماهو منريما اسالم. ايتله کتنتوان دري هللا سبحانه وتعالى انتوق مڠوجي مأنس ي دان اورڠ

يڠ کفور  2اورڠ، سمنتارا باݢي كڠ برايمان اکن منمبهکن ايمان مريي 2يڠ برايمان. باݢي اورڠ

شرݢ دان  انتوق منجادي اهلي كيڠ برايمان ماليقکن مري 2ݢي اورڠ. باكمري 2منمبهکن دوسا

. ايتله کتنتوان هللا کفد كانتوق منجادي اهلي نرا 2هابيسن كيڠ مننتڠ ماليقکن مري 2باݢي اورڠ

 عالم دنيا اين يڠ مستي کيت ممهاميڽ.

ُ
َ

َُأ ُب وذ  َُاََمَنُٱع  يُحٱّلِله  .لرهَجيمَُٱَطاَنُلشه

ُ
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وَُ يُ ُه  َ وَلُ ُٱَّله ُرَس  رحَسَل
َ

َُُۥأ َدىُ ب حه  ُُٱل ق ََُودَيَن َ َهَره ُُٱۡلح ُُۥَِل ظح ينَُلََعَ َ َُُٱل  َُكرَهَُُۦك  َه َولَوح
ونَُ ك  َ شح حم   [٣٣:  ]سورة التوبة٣٣ُُٱل

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

مشرك  2ون اورڠفو ين، والتوق دمنڠكن دان دتيڠڬيكنڽ اتس سڬل اڬام يڠ أل ن، ا(اڬام اسالم)

 .يڽأتيدق مڽوك

ُ ٱُبَاَركَُ مُحُّلِله َُوََك  َُُِل ُوََُحُٱَِف ةَُٱَكَتاَب ََ مُحُ،لسُّ هاك  ُِإَوي َِن َِ َِ ََُُوَن ُٱب ُوَُلح َُٱيَاَت ُ.ةَُمَُكُحۡلح
ُ

َ
ُقَوُحأ َُه ُق ول  َُواَسُحََّل َُتغُحَذا َُٱَِر  مُحَحُٱُّلِله َُوََك  َُِل َظيَم َُُِ حُٱَولََسائَرَ سُحل ُوَُلَمَُم  حُٱَي سُحل ههُ م  َُِن َوُلََماَت ُه 

َُحُٱ ر  و  ِ  .لرهَحيمُ ٱَغ

 (09/01/2015) ٦٤٣١ ربيع األول  ٦1


