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  خطبة جمعة

 دڠن کتابرعمل ب

دُ  َمح َُُٱۡلح َيّلَِله ُ ُٱَّله نُّله ُيَك  اَُولَمح َُوََلٗ َُيتهَخذح لحَكََُشَيٞكَُِفُُۥلَمح حم  ُ ُٱل نُّله ُيَك  ُوَُُۥَولَمح ٞ َلِ
ُ ِلَ ُِمََن َۢاُٱَّلُّ بََي حه ُتَكح شُحُ.َوَكِّبَ

َ
ُأ ُّله ن

َ
ُأ ُُـ ََََُُِهد  َُِّله ُ ٱَُه َُّلُ َُّلُُۥَده ُوَحُحُّلِله ُُ،ۥََشَيَك حُٱَّل  لحُل َُوَّل ُم  ك 

َُشُحمُحۡلحَُٱ َ
ِ ُك  ُلََعَ َو َُوه  ُقََديرُ د  شُحُ.ٍء

َ
َُعبُحَوأ ًدا َمه ُُم  نه

َ
ُأ ه َُهد  ُ ُۥد  وّل  حُُ،ۥَورَس  َُبُحمَُال ُرَحح وث  ًةُع 

ُ.َعالََميَُلَلحُ
ُوََسلَِمُحاللُه َُصِلَ مه َُُوَبارَكُحُه  ََُالََعَ مِإََماَم ََُا وََشَِععَ ََُا َ دٍَُوق دُحَُحبَبب َمه ُم  ََُا َ ُ ،َوت َ َُٱنََبِ ةَُلرهحح

ُٱوََشَِعَعُ
ةَُلح  ُآَّلََُوَصُُمه ه ُُۥتَبََعهُ َُوَمنُحبَهَُحُحَولََعَ ُ.ۥَوَواَّله ُُۥَونَََصَ

اَُبعُح مه
َ
ُ:دُ أ

َُ َُُ،َفَعاَُعَباَدُٱّلِله واُْٱّلِله ق  َُُ.ٱته واُفَإ د  َوىَوتََزوه ادَُٱتلهقح ُٱلزه َ َُخيح ونَُُ،نه تهق  حم  ُفَاَزُٱل ُ.َفَقدح

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

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

 يڠ برتقوى کفد هللا. 2اورڠ برجاي دان سالمتله

 سيدڠ جمعة يڠ درحماتي هللا،

ه کيت مڠمبيل فڠاجران درفد فرايڠاتن هللا سبحانه وتعالى ددالم القرءان الکريم. ماريل

 فرمان هللا تعالى:

َََُقوحَمهَُُمِإَذُح وََس  ُُۦقَاَلُم  ول  ُرَس  ِّنَ
َ
وَنُأ لَم  عح ذ ونََِنَُوقَدُته ََُي َقوحَمُلََمُت ؤح فَُُٱّلِله  ُ مح اَََُِلحك  لَمه

َزاَغُ
َ
ٓواُْأ ُ َزاغ  ُۚۡوَُُٱّلِله مح ُ ق ل وَبه  َديُُٱّلِله  [٥:  ]سورة الـّصـف٥ُُٱَحَف َسقَيَُُٱَحَقوحمََُّلَُيهح

ومكو! ي قد قومڽ: واهفكتيك نبي موس ى بركات ك (يستيواار فايڠتله )دان )مقصودڽ(:  

د فهللا ك هسورو فوا سسوڠڬوهڽ اكو اين كامو مڽاكيتي داكو، سدڠ كامو مڠتهوي به فمڠا

ن هاتي ويڠكي، هللا سل(هويڽن يڠ مريك سديا مڠتر ادري كبن)ويڠ يلكامو؟ مك كتيك مريك مڽ

قوم  دفنجوق كتفدان سميمڠڽ هللا تيدق ممبري هداية  (نجوق تفت هداية فدري مندا)مريك 

 .(درهاك)يڠ فاسيق 
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ات ليه السالم يڠ مليهت دڠن مفڠيکوت نبي موس ى ع ،هللا مڠيصهکن قوم بني اسرائيل

 2کرسولن معجزة نبي موس ى عليه السالم يڠ منعجوبکن يڠ مڠالهکن توکڠ 2سنديري تندا كمري

دڠن چارا يڠ منعجوبکن افبيل هللا  كبسر. هللا ممبري کمناڠن کفد مري فرعون يڠ 2سحير

ى عليه نبي موس  ک سنديري. تتافي افبيلك تنرراڽ دهدافن مات مر منڠݢلمکن فرعون دان باال

ولڠ ف منونيکن فرينته هللا سفاي منروسکن فرجواڠن منݢقکن اݢام هللا، كالسالم مڠاجق مري

فرت بني اسرائيل منجواب ساوله نبي ابراهيم عليه السالم،  كکبومي فلسطين، بومي يڠ دبو 

 :2مڠيجيق

ُْ َُِنهُُقَال وا وََسٰٓ فََُي م  واُْفَعَهُا اَُدام  مه بَٗدُا
َ
لََهآُأ خ  ََنُنهدح ُُا ََاُُٱذحَهبح َه ه  نَتَُوَربَُّكُفََق تَََلَُِٓنهُا

َ
أ

وَنُ  [2٢:  ]سورة املائدة٢٤َُق عَد 

ي موس ى، سسوڠڬوهڽ كامي تيدق اكن بركات: واه (منولق دڠن)مريك )مقصودڽ(: 

و رڬيله اڠكفه ايت دداملڽ; اول ڽ سالڬي قوم ايت ماسيه براد2مماسوقكي نڬري ايت سالما

 .ق منوڠڬوسينيله دودراڠيله مريك. سبنرڽ كامي دفبرسام توهنمو دان 

عالى يڠ وت ممفرسنداکن هللا سبحانهدان ممفرسنداکن نبي موس ى عليه السالم  كمري

ه کمناڠن يڠ منعجوبکن. بݢيتول كدبري کفد مري سرت تعمة اسالم كتله مڠرنياکن کفد مري

اب ي برعمل دڠن کتداجق سفا كرنياکن کتاب توراة، مريالسالم دکليه افبيل نبي موس ى ع

اچ کتاب توراة، مڽبوت کتاب هاڽ منجادي فمباچڽ سهاج. ساڠت قوات ممب كايت، تتافي مري

 يڠ اد دداملڽ. 2ممباوا کتاب توراة کسان کماري، تتافي تيدق برعمل دڠن حکوم دان توراة

 هللا مڽبوت ددالم القرءان الکريم:

َينََُُمَثل ُ ُُْٱَّله َِل وا َرى ةَُح  ُُٱتلهوح َُكَمَثَل ََُيحَمل وَها ُلَمح ََمارَُث مه ُُٱۡلح َُمَثل  ُبَئحَس َۢاۚۡ اَر َِ سح
َ
ُأ ََُيحَمل 

َينَُُٱَحَقوحمَُ ب واُْأَِبُٱَّله ََُۚۡي َتَُكذه ُ وَُُٱّلِله َديُُٱّلِله  [٥:  ]سورة الـجـمـعـة٥ُُٱَظه لََميَُُٱَحَقوحمََُّلَُيهح

مڠتهوي دان )رتڠڬوڠجوابكن دان دتوڬسكن فيڠ د (يهودي) 2بنديڠن اورڠمقصودڽ(: )

رناكن تڠڬوڠجواب دان توڬس ايت، فدين مريك تيدق مڽمكتاب توراة، كم( ناكن حكومملقس

. بوروق (هوي كندوڠنڽسدڠ اي تيدق مڠت)بسر  2ل بنديال كتابكلداي يڠ مميكو  تر فسامله س

، هللا تيدق ممبري هداية (ايڠتله)كرراڠن هللا دان  2ةسوڠڬوه بنديڠن قوم يڠ مندوستاكن اي

 .د قوم يڠ ظاليمفنجوق كتف
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هللا مڽبوت فرکارا اين ددالم القرءان الکريم سفاي دباچ اوله اومة محمد صلى هللا عليه 

اومة محمد تيدق برفراڠي سفرت قوم بني اسرائيل يڠ تيدق برعمل دڠن کتاب  سفاي ،وسلم

بة، . بني اسرائيل منريما عقيمڠهينا رسول يڠ دلنتيق اوله هللا سبحانه وتعالى 2سئوله ،توراة

يڠ رامي،  2علموان دان يڠ بيجق 2اداله اورڠ كمندافت هداية والوفون دکالڠن مريتيدق  كمري

 اند ي، منچيفتا برباݢي اجارن يڠ سالهبوم كسست دأتس مو هيدوف دالم کادأن  كمري

 مالکوکن برباݢي معصية. فارا علماء مڠتاکن:

َببَُ وَصُالسه َظَُّلَُِب ص  ِْ وَمُالله م  ُ.اَْعَّْبة ُبَع 
 سبب يڠ خصوص.)مقصودڽ(: فڠاجران دامبيل درفد لفظ يڠ عموم، بوکن 

، ءانالقرممباچ يڠ هاڽ فنداي  صلى هللا عليه وسلماومة محمد بݢيتوله سکيراڽ  كم

 2، منوليس ايةقرءان کسان کماري ال، ممباوا ، برعمل دڠن بچأنڽڽ يڠ بتول 2مڽبوت کليمة

 ،منجاديکن فرهياسن يڠ دلتقکن فد دينديڠ چنتيق دان مناريق،قرءان دڠن توليسن يڠ ال

نجوق ، فتيدق دعملکنتالقرءان دالم ، تتافي فرينته يڠ اد دکتاب يڠ دسوچي دان دملياکن

 .سبحانه وتعالىفرينته هللا  2، دڠن معنا ممفرمأينکنيدق دعملکنتالقرءان 

ه مندافت فتنجوق، بݢيتولدڠن توراة دان تيدق سکيراڽ قوم يهودي تيدق برعمل کالو 

 ق مندافت فتنجوق.ديتالقرءان  ندڠيڠ تيدق برعمل  صلى هللا عليه وسلم جوݢ اومة محمد

 سهيڠݢ کيت داجر سفاي بومي اين كدالم کهيدوفن کيت دمو فتنجوق ايت فنتيڠڽ تاف ب

 :رکعة سمبهيڠ 2فد تيف بردعاء

َدنَا َر َطُُٱهح َتقَعمَُُٱلِصَ سح حم  َينََُُصَر َط٦ُُُٱل َُُٱَّله َُغيح َتَُعلَعحَهمح نحَعمح
َ
وَبُأ ض  حَمغح ُُٱل َعلَعحَهمح

ٓاََِيََُوَّلُ  [٧-٦:  ة]سورة الفاتح٧ُُٱلضه

رنياكن و تله كيڠ اڠك 2يت جالن اورڠأيتونجوكيله كامي جالن يڠ لوروس. )مقصودڽ(: 

يڠ  2اورڠ (جالن) ول في دان بوكن أركو تله ميڠ اڠك 2اورڠ (جالن)د مريك، بوكن فك ةنعم

 .سست

عليهم الصالة  2دان رسول  2يڠ دبري نعمة اوله هللا اياله جالن نبي 2ڠاور  2جالن

 ماتي سهيڠݢ ، يڠ برجواڠ برسام دڠن نبيڽاستله فرچاي کفد يڠ مڠيکوت نبي 2، اورڠوالسالم

أي يڠ دمرک كمري. القرءان الکريمکندوڠ ددالم نبي يڠ تر  دان برعمل دڠن اجارن يڠ دبري اوله
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م اف يڠ اد ددال ندڠل م، تتافي تيدق برعکتاب كيڠ دبري کفد مري يهودي 2اياله اورڠاوله هللا 

دان مشرکين يڠ تيدق مڠکاجي دڠن مندالم،  رى انص 2اورڠيڠ سست فول اياله  كريم .کتاب

يڠ دبري اوله هللا  ق مڠݢوناکن عقلدتي ڠند سچارا بودوه كمري 2يمسااتو  2مڠيکوت فنديتا

  .سبحانه وتعالى

اي سف دالم کهيدوفن کيت اين فندوانيکن دهندقله دجافرايڠاتن ترسبوت موا س

يڠ  منجادي هاري دان هاري فرتموان ايت  دتريما اولهڽ سبحانه وتعالىفرتموان کيت دڠن هللا 

 .باݢي کيت فاليڠ بهݢيا

ُ
َ
َُأ وذ ُب ََُمَنُٱع  عُحٱّلِله  .لرهَجعمَُٱَطاَنُلشه

َت مُح َُُك  وَنُب ر  م 
ح
َهاَسُتَأ ُلَل رََجتح خح

 
ٍةُأ مه

 
ُأ َ وَفَُخيح ر  حَمعح َنَُعَنُُٱل َحَهوح ََكرََُوَت حم  َ ونَُُٱل َم َُوت ؤح

َُ َهُب ُُٱّلِله ل  هح
َ
ُأ َُءاَمَن ُُٱَحَكَت بََُولَوح م  َحه  ُِمَ ۚم هه  ُل ا ٗ َُخيح َ ونَََََُكَن َم ؤح حم  ُُٱل م  ََث ه  كح

َ
ونََُوأ ١١٠ُُٱَحَف َسق 

 [١١١:  ]سورة آل عمران

 (فاءيده)يڠ دالهيركن باڬي  ةاوم 2كيأاداله سب (محمد ةي اومواه)كامو )مقصودڽ(: 

كارا يڠ ر ف لد سڬفدان مالرڠ در  كيأركارا يڠ بف لكامو مڽوروه بربوات سڬ (كران)مأنس ي،  ةاوم

وله اهلي دان كال (ايمان 2دڠن سبنر)د هللا فبرايمان ك ول فكامو  سرت (بوروق دان كجي)ساله 

منجادي  ايت (ايمان)، تنتوله (يمان يڠ سمستيڽڬسب)ايت برايمان  (يهودي دان نصراني)اب كت

 .قيڠ فاس 2ن مريك اورڠقکڽاانتارا مريك اد يڠ برايمان دان كبد (يفتتا)باڬي مريك.  كيأب

ُ ُ ٱبَاَرَك مُحُّلِله َُوََك  َُُِل ُوََُحُٱَِف ََةَُٱَكَتاَب مُحُ،لسُّ ُمِإَيهاك  َعَِن َِ ََُُوَن ُٱب ُوَُلح َُٱيَاَت ُ.ةَُمَُكُحۡلح
ُ
َ
ُقَوُحأ َُتغُحَذاَُواَسُحَلَُه ُق ول  َُٱَِر  مُحَحُٱُّلِله حُٱَولََسائَرََُُعَظعَمَُِلَُوََك  سُحل حُٱَيُوَُلَمَُم  سُحل َوُُۥلََماَتَُِنههُ م  ه 
َُحُٱ ور   ِ  .لرهَحعمُ ٱَغ

 (10/04/2015) ١٢4٦ خيرجمادال  2١


