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  خطبة جمعة

 فيليهن مأنس ي سباݢي خليفة

دُ  َمح ُُٱۡلح ُ َ َيّلَِله ىُ ُٱَّله ُفََسوه َيوَُُ،َخَلَق َُفَهَدىُ ُٱَّله َر شُحُ.قَده
َ
ُأ نُّله

َ
ُأ ُُـ ََََُُِهد  َُِّله ُ ٱَُه ُّلِله

ُ َّلُُۥَده ُوَحُح ََ ُ ََ َك ََ ُُ،ۥُ حُٱََ  لحُل ُم   ََ َُو َُشُحمُحۡلحَُٱَ  َ
ل ُك  َوُلََعَ َُوه  شُحُ.ٍءُقََديرُ د 

َ
ًداَُوأ َمه ُُم  نه

َ
ُأ َهد 

ه َُعبُح ُ ُۥد   َ و حُٱُ،ۥَورَس  ََُمبُحل ُرَحح ُوََسللَمُحللُهٱُ.َعالََميَُ ًًةُلَلحُع وث  َ
َُصلل مه َُُوَبارَكُحُه  ََاُلََعَ ََاُوََشَِععَ َُحبَببَ

ََاَوق دُح َ دٍَُُوت َمه ََاُُم  ُ ،ِإَوَماَم
َ
َُأ ُٱَفَُح

َ ُوَُنحُلح حُٱبََعاءَ رُحل ََُوَصَُسلََيُم  ََ ُآ َُبَهَُحُحَولََعَ جح
َ
تلهابَعََيُٱعََيُوَُأ

َينَُٱَمَُساٍنَََُِلُيَوُحبَإَحُح ُ.لل
اَُبعُح مه

َ
ُ:دُ أ

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

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

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

 يڠ برتقوى کفد هللا. 2برجياله اورڠ

 سيدڠ جمعة يڠ درحماتي هللا،

 ماريله کيت مندڠر دان ممهامي فرمان هللا تعالى:

َُجاَعٞلَُِفُُِإَوذُح ُلَلحَمَلَٰٓئََك ًةََُِّنلَ ََ ۡرَضُقَاَلَُربُّ
َ ُُٱلح َسد  ِح ُفَعَهاَُمنُي  ََتحَعل 

َ
ۖٗقَال ٓواُْأ َِ ًة  َخلَع

ُ  َ َِ ََمآءَُفَعَهاَُويَسح وَنُُٱلل لَم  َُماَُّلَُتعح لَم  عح
َ
ُأ ٓ قَاَلَُِّنلَ ُٗۖ ََ َ ُل َس  َدَكَُون َقدل َُِبَمح ُن َسبلَح  ٣٠َُوََنحن 

 [٣٠:  ]سورة البقرة

ة: سسوڠڬوهڽ اكو هندق د مالئكفكتيك توهنمو برفرمان ك (ايڠتله)دان )مقصودڽ(: 

: (ن توهن ايت دڠن بركاتافتنتڠ حكمة كتت)بومي. مريك برتاڽ ورڠ خليفه دئمنجاديكن س

بومي ايت اورڠ يڠ اكن ممبوات بنچان دان هندق منجاديكن د (يا توهن كامي)و ادكه اڠك



 

2 

دڠن مموجيمو دان  ححال كامي سنتياس برتسبيدف، (2هنبربون)هكن داره فمينوم

 هويڽيڠ كامو تيدق مڠت فهوي اكن امنسوچيكنمو؟ توهن برفرمان: سسوڠڬوهڽ اكو مڠت

براد دأتس بݢيتوله کدودقکن کيت مخلوق مأنس ي يڠ دچيفتا اوله هللا سبحانه وتعالى 

دڠن کادأن يڠ ساڠت منچابر اکن برالکوڽ فرتاروڠن دانتارا ايمان دان کفور، بومي  موك

بومي .  اوجين يڠ اد دأتس موكاسالم دان جاهيلية، بنر دان ساله، ظاليم دان عاديل. ايتله 

والوفون فارا مالئکة يڠ ساڠت طاعة کفد هللا  فو مڠهادفي اوجين ايت،مأنس ي يڠ مم مك

 درهاکاکن هللا: 2اليسبحانه وتعالى يڠ تيدق سک

وَنُ َُيعحص  َُّله وَنُُٱّلِله َمر  َعل وَنَُماُي ؤح ِح َُوَك مح َمرَه 
َ
 [٦:  ]سورة الـتحريم٦َُمآُأ

د مريك، دان فرينتهكنڽ كفل يڠ دد هللا دالم سڬفك كهامريك تيدق مندر )مقصودڽ(: 

 .رينتهكنفل يڠ دمالكوكن سڬ فول تتفمريك 

ألين، تيدق بوله ممعمورکن بومي کران بومي  ڽأي صفة کجادين يڠمريك ممفو تتافي 

ممرلوکن  دان اين اداله عالم يڠ ڽات، عالم يڠ ظاهر، عالم يڠ برجسد، عالم يڠ ممرلوکن عقل

تناݢ کرج، هاڽ مخلوق مأنس ي سهاج يڠ بوله ملقسناکن توݢس ايت انتوق ممبتولکن 

اين. ايتله فرانن  بومي أتس موكکروسقکن يڠ برالکو دان مننتڠ مخلوق فروسق يڠ اد د

 مأنس ي. 

بومي  مأنس ي دسفنجڠ موك هللا يڠ مها مڠتهوي مننجوقکن کفد کيت دالم فرجالنن كم

يڠ دلنتيق اوله هللا سبحانه وتعالى. کطاعتن  2دان رسول  2اين يڠ فنوه دڠن چابران، اداڽ نبي

يڠ  نفس مريك مريك دافت مناهن هوالبه تيڠݢي دري فارا مالئکة. نامون  مريكدان روح  مريك

اين مڠاتس ي مرتابت مالئکة  2دان  رسول  2منجاديکن نبي سرت قوات، مناهن کماهوان دنيا

 يڠ تيدق اد نفسو.

يڠ ممرينته نݢارا  2دان فميميفين 2هللا سبحانه وتعالى مالهيرکن دکالڠن مأنس ي راج

الم دان دڠن عاديل، يڠ منݢقکن شريعة هللا سبحانه وتعالى سفرت نبي سليمان عليه الس

دڠن ککواسأن يڠ اد فداڽ تيدق تڠݢلم دالم  .ذوالقرنين عليه السالم يڠ دافت منعلوق دنيا

يڠ هوا نفسو، تيدق برالکو ظاليم، تروس منݢقکن شريعة هللا دڠن عاديل، والوفون دسان اد 

 ظاليم سفرت نمرود، فرعون دان يڠ سفرت دڠنڽ.
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يڠ کاي سفرت قارون يڠ مڠمفولکن ککيأن يڠ باڽق  2بومي اد اورڠ دأتس موكوالوفون 

يڠ کاي سفرت عثمان بن عفان رض ي هللا عنه يڠ مڠݢوناکن ککيأنڽ  2دان بسر، دسان اد اورڠ

ممعمورکن بومي دڠن شريعة هللا ماللوي ککيأن  دان انتوق ممبنتو مأنس ي منݢقکن اݢام هللا

 ايت.

ڠن دنيا. نبي صلى هللا عليه وسلم منچريتاکن برالکو دسان اد مأنس ي يڠ تيدق تڠݢلم د

دکالڠن اومة دزمان دهولو دوا اورڠ يڠ برجوال بلي تانه دڠن هرݢ يڠ دتتفکن. ستله برالکوڽ 

دتموي تمفاين يڠ دفنوهي دڠن  2مڠأوسهاکن تانهڽ. تيباايت تانه  مبليجوال بلي يڠ صح، ف

 کفداڽ.كمبالي کفد توان تانه انتوق مڽرهکن امس، اللو دي مڠڠکت تمفاين ايت دان ممباواڽ 

کاتڽ: "اکو جمفا تمفاين امس اين ددالم تانه يڠ اکو بلي. اکو بلي تانه سهاج، اکو تيدق 

 بلي امس يڠ اد دداملڽ." 

سکالي دڠن اف يڠ اد دأتس تانه ايت، بر اللو س ي فنجوال مڠتاکن: "اکو جوال تانه 

 يت ترماسوقله امس دان تمفاينڽ."امبيلله سموا ايس ي يڠ اد دأتس تانه ا

جواب فمبلي تانه ايت: "تيدق، اکو هاڽ ممبلي تانه سهاج، اکو تيدق ممبلي امس يڠ اد 

 دداملڽ."

برالکو فربالهن دانتارا دوا مأنس ي اين. اخيرڽ دباوا کفد سئورڠ يڠ بيجق انتوق 

 مڽلسيکن مسئله ايت.

 نق لالکي؟"اورڠ يڠ بيجق ايت برتاڽ: "اداکه کامو ممفوڽأي ا

 جواب فنجوال: "يا."

 تاڽڽ الݢي: " اداکه کاکو ممفوڽأي انق فرمفوان؟"

 جواب فمبلي: "يا."

دڠن بربيسن باݢي مڽلسيکن  ايت انق لالکي دان فرمفوان کدوا مريك اللو دکهوينکن

 مسئله ايت.
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اداکه کيت تيدق برفيکير اداڽ مأنس ي يڠ سفرت اين؟ اداکه کيت تيدق سدر هللا 

وتعالى موجودکن مأنس ي يڠ سفرت اين؟ مونکين کيت مليهت دنيا يڠ اد فد هاري اين  سبحانه

يڠ  2يڠ فنوه جوݢ دڠن کجاهتن. دمان کدوا دان يڠ فنوه دڠن خيانة، يڠ فنوه دڠن امانه

فنوه اين منجادي اوکوران کفد کيت انتوق مڠوکورڽ، سمأد مميليه جالن دنيا اتوفون جالن 

 اخيرة.

ُ
َ
َُأ وذ ُب ََُمَنُٱع  عُحٱّلِله  .لرهَجعمَُٱَطاَنُلشه

ََاَُِفُُٱنلهاَسُفََمَنُ َ ََآَُءات َُربه ول  نحَعاَمنَُيق  ُ ُٱلُّ ََ َُخَل ٖقُُٱٓأۡلَخَرةََُِفُُۥَوَماُ َحه م٢٠٠َُمنح َُوَم
ََاَُِفُ َ َُٓءات ََا َُربه ول  نَُيق  نحَعامه َُوَِفُُٱلُّ ََ ًة  ََاَُعَذاَبُُٱٓأۡلَخَرةََُحَس َُوقَ ََ ًة  ٢٠١ََُُُٱنلهارََُحَس َ ئ ْوَلَٰٓ

 
ُأ

ُوَُ ْْۚ اَُكَسب وا َمه ُنََصعٞبُمل مح ُ لَه  ُُٱّلِله ََساَبََُسَكع   [٢٠٢-٢٠٠:  ]سورة البقرة٢٠٢ُُٱۡلح

 (يكنأكب)انتارا مأنس ي اد اورڠ يڠ بردعا: "يا توهن كامي، بريله كامي مك د)مقصودڽ(: 

انتارا مريك اد اورڠ يڠ بردعا: "يا داخيرة. دان د (يڠ مڽنڠكن)ددنيا"، دان تيادله باڬيڽ بهاڬين 

سا قليهاراله كامي دري سيفاخيرة دان يكن دأدنيا دان كبيكن دأتوهن كامي، بريله كامي كب

ت فيڠ مريك اوسهاكن; دان هللا ساڠت چ فت بهاڬين دري افيڠ مندا 2نراك". مريك ايتله اورڠ

 .رهيتوڠنڽف

ُ ُ ٱبَاَرَك مُحُّلِله َُوََك  ََُُل ََ ًةَُٱَكَتاَبُوََُحُٱَِف مُحُ،لسُّ َعَِنُِإَويهاك  َِ ََُُوَن ُٱب
َُٱيَاَتُوَُلح ُ.َم ًةَُكُحۡلح

ُ
َ
ُقَوُحأ َُتغُحَذاَُواَسُحَِلَُه ُق ول  َُٱَِر  مُحَحُٱُّلِله حُٱَولََسائَرََُُعَظعَمََُلَُوََك  سُحل حُٱَيُوَُلَمَُم  سُحل َوُُۥلََماَتَُِنههُ م  ه 
َُحُٱ ور   ِ  .لرهَحعمُ ٱَغ
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