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  خطبة جمعة

 صفة ݢولوڠن خوارج

َّاْلَح َّلَ ََدْْم ل بّ هَّالّْكتحابح َعح ح َلَعح لح نْزح
ح
ّىَأ َنحّذيًرااّلذ حدّْمنيح ال َلّلْعح ونح شَ َ.ِّلحكل

ح
نََّلَأ

ح
َأ ََـ إّلحََهح ل هح

هلَوححَ ََلَلٱَإَّّلَ ََۥ ح َلّلح َح َ َح ّك َح ََ،ۥَ ل ل َل َٱَح َدْمل ل َح َوح َحٱَل َ دْمَ ل  َشح ّ
ذ َكل ح َلَعح وح َوحهل شَ َ.قحّ يرَ ٍءَ ل

ح
أ َنَوح

ح
َأ هح ل

بَ  حدَْمً اَعح هلَُمل َلَۥ ل َل و رحسل رَ َ،ۥوح
ح
َأ لحهل نحّذيًراَٱسح حّشرًياَوح َب َحَلل ّ َبحني  ةَّٱَيح ح َدىََ،لَساعح

ح
َٱفحأ

ح انحةَحل  ََ،اَمح بحَلغح وح
الحةَحٱ ََ،لرذّسح حح نحصح َٱوح

ل َِّفََ،اََمةَحل  اهح ح ادّهّۦٱوحجح َقَّجهح َللََٱَ.َلَّحح ّ
لذ َمَصح لذّمَ هل بحارّكَ َوحسح ََوح ح بّببَّلَعح َنحاََحح

فّيعَّنحاَوحقل َ  تَّنحاوحشح حدَْم ٍََوح ااَمَّنحاَُمل َح، ِإَواَمح هَ ةَّال َالرَح  اةَّدْمل الذّعَ َ، ح ةَّال َوح سَ دْمح اةَّدْمل َّوحصحََ، ح َّ َآ ح نَ هَّبَّحَ وحلَعح َوحاَمح
هَل هلََۥتحبّعح ح نحَصح هلََۥوح اّلح وح َ.ۥوح

اََماَبحعَ 
ح
َ: َلأ

َٱَلَّ يحاَّعبحادح واَْٱَلَحَ،فح َودلواَفحإََّ.ٱَتقل تحزح وحىوح َٱلَزادَّٱتَلق  ح ري  ونَحَ،َنَخح َتقل َٱل دْمل َفحازح قح   َ.فح

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

)انتوق دنيا سهيڠݢ اخيرة( اياله بکالن  2سݢل الرڠنڽ. چاريله بکالن، مك سسڠݢوهڽ سبأيك

 يڠ برتقوى کفد هللا. 2اورڠ برتقوى. مك سسڠݢوهڽ برجاي دان سالمتله

 سيدڠ جمعة يڠ درحماتي هللا،

 :سبحانه وتعالىهللا  دان مڠمبيل فرايڠاتن درفد امارن ماريله کيت ممهامي 

ََّقلل َ مَب َنلنحبذّئلكل ل  ّكنَحهح َسح خ 
ح مح ًًلََٱل  ع 

ح
َِّفََٱَّلّينَح١٠٣َأ م  يلهل ع  َلَسح ةَّضح حيحو  ن يحاَٱل  ََٱدلُّ م  وحهل

َن ًعاَ َصل ََيل ّسَنلونح م  َنهل
ح
َأ بلونح َح١٠٤َََيح سح ّ ئ َٰٓ ْولح

ل
واَْأَِبَٱَّلّينَحَأ رل فح ّهَّكح ِه ا لّقح َوح بذّّهم  ََۦَٰيح ّرَرح ر  بّطح فححح

َ َيحو مح م  حهل َل َنلقّيمل َفحًلح م  مح للهل ع 
ح
ةَّأ ٗناََٱل قّيح دْمح ز  َح١٠٥ََوح ّ وَذح ل رل فح اَكح َبدّْمح ََنمل هح َجح م  هؤلهل ا زح َْوَحجح َْا ا وه َٱََّتحذل

ًواَ زل ِّلَهل رلسل  [٣٠١-٣٠١:  ]سورة الكهف١٠٦َءحاَٰيح ِّتَوح
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اليڠ فيڠ  2د كامو اكن اورڠف: ماهوكه كامي خبركن ك(ي محمدواه)تاكنله ك)مقصودڽ(: 

ن دنيا اين، سدڠ فعمل اوسهاڽ دالم كهيدو  2يڠ تله سيا 2اورڠ (يتأي)ربواتنڽ؟ ف 2روڬي عمل

 2له اورڠاسهاج يڠ مريك الكوكن. مريك فد اف أيكسنتياس بتول دان بوا مريك مريك مڽڠك به

مريك;  2ه ايت ڬوڬورله عملرتموان دڠنڽ; اولفتوهن مريك دان اكن  2ةفور ايڠكر اكن اييڠ ك

قيامة  د هاري فنتوق منيالي عمل مريك، ڠن ااكامي تيدق اكن ممبري سبارڠ تيمب تڽمك عقيب

 ول فك فور ايڠكر دان مريلسنڽ نراك جهنم، دسببكن مريك كدمكين، با (مريك يڠ برصفة)كلق. 

 .2کني ايجيقسباڬ کو2و دان رسول ک2ةمنجاديكن اي

کن کفد سعد بن ابي وقاس رض ي هللا عنه، اداکه اية اين اڽ، دتبرهوبڠ دڠن اية اين

جهه و منين علي بن ابي طالب کرم هللا مير املؤ مڠنأي ݢولوڠن خوارج يأيت کالڠن يڠ برفچه دري أ

 ايت. اية اين برکأيت تيدق اد کنا مڠنا دڠن مريك يڠ دکنالي دڠن قوات عبادتڽ. سعد منجواب:

يهودي دان نصراني. افبيل دتاڽ کفد علي بن ابي طالب کرم هللا وجهه، اداکه  2دڠن اورڠ

َهر    ݢولوڠن اين ترکنل
ْ
 ر  کفد ݢولوڠن ال

قوات باچ  دان ݢولوڠن خوارج يڠ قوات عبادتڽ ةي 

 علي منجواب، يا، اد کنا مڠنا.ءانڽ. سيدنا قر

 ݢولوڠن اين ترماسوق  ددالم اف يڠ دسبوت اوله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

ْقرحءلونَح ْرآنَحَيح ََالْقل حاوّزَلَّلح مََُْيل اقّيحهل   [البخاري ]رواه َ.تحرح

، تتافي بچأن ايت سقدر حلقوم دڠن بچأن يڠ بأيك باچ القرءان )مقصودڽ(: مريك 

 منجادي ايمان دان کفرچيأن(. )تيدق ماسوق کدالم هاتي مريك سهاج

 ،فارا علماء تفسير مڽتاکن اية اين تراللو عموم والوفون اي دتورنکن دمکة املکرمة

 2اومة اسالم بلوم برچمفور دڠن اورڠ کتيكدسبوت ددالم سورة الکهف ساتو سورة مکية. 

 ݢولوڠن خوارج، نامون علماء مڠتاکن قاعدة:کريستيان، بلوم الݢي وجود  2يهودي دان اورڠ

وّصَالَسبحبَّ َِّبلصل وّمَالَلْفّظَّلح دْمل َ.الْعّْْبةلَبّعل

 )مقصودڽ(: فڠاجران دامبيل درفد لفظ يڠ عموم، بوکن درفد سبب يڠ خصوص.

 القرءان الکريم اداله فتنجوق سهيڠݢ هاري قيامة:



 

3 

َحَ ّ ََذح ل ََٱل ّكتح بل َتقّنيح ٗ ىَلذّل دْمل ََۛفّيهَِّۛهل ك بح َرح  [2:  ]سورة البقرة٢َّلح

تنتڠ داتڠڽ دري هللا دان )ڽ ادفكتاب القرءان اين، تيدق اد سبارڠ شك )مقصودڽ(: 

 .برتقوى  (هندق)يڠ  2نجوق باڬي اورڠتفول منجادي ف; اي (رناڽفتنتڠ سم

يڽ، هندقله ممبوات ستيف اورڠ يڠ برايمان هندقله منانمکن صفة تقوى ددالم هات

 فراڠي يڠ دالکوکن ، عمالن يڠ دبوات دانتنتڠ کفرچيأن هاتي 2ترهادف ديري ماسيڠفرهيتوڠن 

يڠ کيت بوات دأتس دنيا اين، باڽق  2اداکه منفاتي القرءان اتوفون تيدق. دبيمباڠي عمالن

 تيدق دتريما اوله هللا فد هاري قيامة. 2بأيکڽ، تيبا 2عمالن

يهودي دان کريستيان يڠ مڠاکو منجادي فڠيکوت نبي موس ى دان نبي  2ݢولوڠن اورڠ

عيس ى عليهما السالم منريما کتاب توراة دان انجيل يڠ ددالم کتاب ايت دسبوت کالهيران نبي 

تيدق برايمان دڠن نبي محمد صلى هللا عليه وسلم.  مريك 2محمد صلى هللا عليه وسلم. تيبا

تيك کة دان انجيل. دزمان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوات ممباچ کتاب هللا، تورا مريك

 2برسام دڠن اومة اسالم ددالم نݢارا يڠ مندولتکن شريعة هللا، هللا منورنکن حکوم مريك

 مريك ممفرسندا 2. تيبا، حکوم يڠ سام ددالم کتاب مريك، حکوم قصاص دان حدودجناية

 دان ممفرمأينکن حکوم ايت.

وچت برتهجد سهيڠݢ ف ، مريكدزمان سيدنا علي کرم هللا وجهه بݢيتوله ݢولوڠن خوارج.

 تيدق منريما حکوم هللا ، تتافي مريكقوات ممباچ القرءان دان موکاڽ، مننداکن قوات عبادتڽ

 ريكمڠيکوت عقل فيکيران م مميندا شريعة هللا مريك. يڠ دواجبکن کفد مريكسبحانه وتعالى 

 سنديري. 

کفد کيت دالم سفنجڠ حيات سبلوم برتمو دڠن هللا  القرءان اداله فندوان هيدوف

ستيف فرکارا يڠ برالکو دهدافن کيت هندقله دسولوه دڠن القرءان  مكسبحانه وتعالى. 

الکريم دان فتنجوق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ستيف اورڠ خلفاء الراشدين يڠ مڠݢنتي 

دافن ستيف فرکارا يڠ اد ده مليهت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ستله وفاتڽ منيمبڠ دان

ق تيد مريكرسول هللا صلى هللا عليه وسلم. سکيراڽ  2دڠن القرءان الکريم دان حديث مريك

رامي، اداکه دکالڠن برتاڽ کفد اورڠ اين باڠون ددالم مسجد 2برجمفا اتو تيدق ايڠت، خليفة

 عليه وسلم يڠ برکأيت حديث رسول هللا صلى هللا 2اية القرءان دان مان 2کامو يڠ ايڠت مان

براجتهاد  ، مريكايت 2تيدق برتمو دڠن اية سکيراڽ مريك دڠن فرکارا يڠ دتيمبولکن اين؟
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 يڠ دتيڠݢلکن اوله رسول هللا ، فساكدڠن فتنجوق هللا ،برفندوکن فتنجوق القرءان الکريم

 صلى هللا عليه وسلم.

ن اسالم يڠ دالهيرکن دفادڠ دنيا. کمفول 2اومة اسالم تݢق منجادي اومة يڠ مليا دتڠه

 2يڠ سديکيت ايرڽ، سديکيت تنامنڽ دان سديکيت رزقي انتوق هيدوف، تيبا ،فاسير يڠ کريڠ

منجادي اومة يڠ مليا، منعلوق دنيا، ماسوق کسلوره فلوسوق بومي، ملقسناکن شريعة هللا 

، 2ون را بردويفندودق نݢري يڠ دماسوقکي اوله اومة اسالم ماسوق اسالم سچا .سبحانه وتعالى

ذا دڠن نݢري يڠ دماسوقکي فنجاجه يڠ داتڠ دري بارت، ممقسا رعية ممفرهمباکن رعية، بربي

 يڠ بوروق. 2منيڠݢلکن فراڠي دان منيندس دڠن ظاليم

دان هينا. الکوکن  هاري اين کيت براد دالم کادأن اومة اسالم منجادي اومة يڠ مله

ڠاروه هاڽوت دڠن ف ألين دان تتافي دفرهمباکن اورڠمحاسبة ديري سنديري، بوکن سهاج هينا، 

کيت  ماريله اورڠ ألين. فونچاڽ کران تيدق اد کفريبادين يڠ تيڠݢي برسام دڠن اجارن اسالم.

 سدر دان انصاف کمبالي کفد هللا.

َ
ح
َّأ وذلَب َٱعل اّنَلَشيَ ٱَلَّاَّمنح  .لرَّجيمَّٱطح

رَح هح ادَلَظح سح َِّّفََٱل فح ذ ْبح
رَّوَحَٱل  حح 

ي ّ  ََٱۡل 
ح
َأ بحر  سح اَكح ََٱلَاّسَبدّْمح مَبحع ضح هل دّْمللواََْ ٱَّلَِّّللّذيقح عح

َ َيحر ّجعلونح م  َلهل  [١٣:  ]سورة الروم٤١َلحعح

بب وت دڠن سأل كن دان باال بنچان ددارت دان دقتله تيمبول برباڬي كروس)مقصودڽ(: 

ك ندق مراساكن مريكران هللا ه (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

َ مَ ََلَلٱبحارحكح لحكل َوح ََِّل َنحةَّٱّكتحاّبَوَحل َٱِّف مَ َ،لسُّ عحِّنَِإَويَاكل نحفح ََّوح َٱب
َّٱيحاّتَوَحل  َ.ةَّدْمَحكَ ل 

َ
ح
َقحوَ أ احسَ ِّلَهح َقلولل اَوح َتحغَ ذح مَ ل َٱََلَحٱفّرل لحكل َِّلَوح ّظيمح اِّرََّعح لّسح سَ ل َٱوح َوَحلدّْمَّدْمل سَ ل َٱنيح اّتَإّنَهَلدْمل ََۥلدّْمح وح هل
َل َٱ ورل فل  .لرَّحيمَلٱغح

 (27/03/2015) ٣١١١ خرجماداأل  ١


