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  خطبة جمعة

 فونچا کلماهن اومة اسالم

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  رُح ،ۥَورَس 

َ
ُأ ُبََشًياُٱَسلَه  ّلِله 

ُ ََُونََذيًرا َُبيح اَعةَُٱُيََدَي ُُ.لسه ى ده
َ
ُٱفَأ

َ ُُ،َمانَةَُلح ُُ،لرََِساََةَُٱَوَبلهَغ ُٱَونََصَح
ةَُلح  ُُ،مه َُِف َُٱوََجاَهَد ُّلِله

َُجَهادَهَۦ ُوََسلَِمُحاللُهُ.َحقه َُصِلَ مه َُُوَبارَكَُُه  ََاَُوق دُحلََعَ ََاُمِإََماَم ََاُوََشَِعَِ َ دٍَُُحبَبب َمه ََاُُم  َ َُٱ ،َوت ةَُلرهحح
حُٱ هُحل َُم  ُِحٱوَُُ،َداة َ حُٱَمةَُلِ َُسُحمُ ل ُآَّلََُوَصحُحُ،َداة هُ ُبَهَۦَُوَمنُحَولََعَ َِ َ ه ُُۥتَب ُ.ۥَوَواَّله ُُۥَونَََصَ

ُِح اَُب مه
َ
ُ:دُ أ

َُ َُُ،َفَعاَُعَباَدُٱّلِله واُْٱّلِله ق  َوىُ.ٱته ادَُٱتلهقح ُٱلزه َ َُخيح واُفَإَنه د  ونَُُ،َوتََزوه تهق  حم  ُفَاَزُٱل ُ.َفَقدح

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

بکالن )باݢي کهيدوفن دنيا سهيڠݢ هاري  2بکالن، مك سسڠݢوهڽ سبأيكسݢل الرڠنڽ. چاريله 

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

 سيدڠ جمعة يڠ درحماتي هللا،

کفد  سبحانه وتعالى  ماريله کيت مڠمبيل اعتبار درفد فرايستيوا يڠ دالکوکن اوله هللا

م يڠ دکنالي دڠن اسراء دان معراج، فرايستيوا يڠ منجادي اوجين رسول هللا صلى هللا عليه وسل

کفد اومة اسالم سجق زمان اول سهيڠݢ کيني دان هاري قيامة. دڽتاکن اوله هللا سبحانه وتعالى 

 بتاف اوجينڽ:

ََاُ لح َِ َهَتُيُٱلرُّءحيَاَوَماَُج َهاَسُُٱ ََٗةََُِل ُفَتح َريحَن َكَُِّله
َ
 [٠٦:  ]سورة اإلسراءأ

يهتكن رلفيڠ تله كامي  (د مالم معراج)فنداڠن فدان تيادله كامي منجاديكن )مقصودڽ(: 

 .ينكن سباڬي ساتو اوجين باڬي مأنس يدامو مل فك
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ين کفد اوج ،دان ککواسأن هللا سبحانه وتعالى اوجين فرچاي کفد کتوهاننمروفاكن اي 

ڠهادفي عليه وسلم متله برسام دڠن رسول هللا صلى هللا  كيڠ تله اسالم، سجأوه مان مري كمري

 سݢل اوجين دان چابران.

جادي  عليه وسلم منهللا سبحانه وتعالى منجمفوت رسول يڠ دکاسيهيڽ محمد صلى هللا

دنيا.  اوله سلوره فلوسوق جوݢ دکفوڠ بهکن دکفوڠ اوله موسهڽ، يڠ براد دمکة  كتتاموڽ کتي

سبحانه  سولن يڠ دلنتيق اوله هللااسالم يڠ دباوا اوله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم برسام کر 

 وتعالى واجب دباوا کفد سلوره عالم اين انتوق مڽمفرناکن فرايشتهارن هللا سبحانه وتعالى:

يُ َٗةََُِلحَع لََمَيَُُوَما ُرَحح رحَسلحَن َكَُِّله
َ
 [٧٦١:  ]سورة األنبياء١٠٧ُأ

انتوق منجادي  )مقصودڽ(: دان تياداله کامي مڠوتوسکن اڠکو )واهي محمد(، ملينکن

 رحمة باݢي سکلين عالم.

براد دمکة سوده دکفوڠ اوله  كا رحمة ايت باݢي سلوره عالم، کتيبݢيمان هندق ممباو 

عرب  2درفد اورڠ دان هللا صلى هللا عليه وسلم سنديري  يڠ ترديري درفد کلوارݢ رسول  2موسه

ڽ محمد جمفوت رسولهللا سبحانه وتعالى من كين دکفوڠ اوله کوا  سسر دنيا. مسنديري، سل 

صلى هللا عليه وسلم منجادي تتامو کراجأنڽ. کالو منجادي تتامو کراجأن ددنيا اين دباوا مالوت 

کبيليق ݢرقکن نݢارا يڠ سمفيت انتوق مليهت سݢل فرنچاڠن دان فروجيق سرت سݢل کمݢاهن 

نتوق مليهت ا يڠ دسڠݢاکن. ادفون هللا سبحانه وتعالى ممباوا رسولڽ محمد صلى هللا عليه وسلم

عالم يڠ لوا ، عالم الڠيت دان بومي، عالم دنيا دان اخيرة، عالم يڠ دافت دليهت دان عالم 

غأيب، عالم يڠ تيدق ممفو داوکور اوله عقل مأنس ي يڠ ممرلوکن فرجالنن يڠ ساڠت جأوه يڠ 

دباوا اوله  کيلوميتر. يڠ تيدق بوله 2تيدق بوله داوکور دڠن جارق کيلوميتر، لبه درفد برتريليون 

م ساتو مال المدکندرأن يڠ فاليڠ الجو والوفون مڠاتس ي چهيا دان بوڽي. اي دباوا مالوت هاڽ 

سهاج مليهت عالم يڠ لوا  ايت، مننداکن ککواسأن هللا سبحانه وتعالى، کراجأنڽ يڠ تياد 

 بنديڠن دان تنديڠن. 

 2ينجوقکن مأنس عليهم الصالة والسالم، دتنجوقکن فارا مالئکة، دت 2دتنجوقکن رسول 

يڠ جاهت، دتنجوقکن جين، شيطان دان ابليس، دتنجوقکن  2، دتنجوقکن مأنس يكيڠ بأي

، كيڠ بأي كان سودهڽ مريموف سهيڠݢ هاري قيامة، دتنجوقکن ددالم فرجالنن هيد 2فڠاچو

يڠ جاهت دان کافر  كالح اکن کشرݢ، دتنجوقکن دمان مريبرايمان دان مڠرجاکن عمل يڠ ص

 ، دتنجوقکن کسمواڽ دڠن ککواسأن هللا سبحانه وتعالى:كدالم نراداهنڽ کو يڠ کس
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بحَح نَُ َيُيُس  َُُٱَّله بحَده َِ َ ُب ى  َ ۡسح
َ
َجدَََُلحٗٗلُِمََنُُۦأ حَمسح ََرامَُُٱل َجدََََُِلُُٱۡلح حَمسح قحَصاُٱل

َ َُُٱلح ُيٱَّله
َّلُ  ََاَُحوح ََيهُ ُۥَب َركح َِنههُ ُۥََُن  يُۚٓ ََا َ َُءاَي ت َوُُۥَمنح َمععُ ه  ََصيُ ُٱلسه  [٧:  ]سورة اإلسراء١ُُٱۡلح

د مالم هاري دري ف (محمد)مها سوچي هللا يڠ تله منجالنكن همباڽ )مقصودڽ(: 

تي سكليليڠڽ، انتوق ا، يڠ كامي برك(لسطينفد)قص ى كمسجد األ (ةدمك)لحرام امسجد

 ،كامي. سسڠڬوهڽ هللا جواله يڠ مها مندڠر (رن اككواسأن دان كبس) 2داڽ تندافرليهتكن كفمم

 .الڬي مها مڠتهوي 

توهن يڠ مها سوچي درفد سݢل صفة ککوراڠن، توهن يڠ مها سوچي درفد سام دڠن 

. مڠهافوسکن ما  يڠ الم، 2سروفا دڠن سݢالڽ مخلوقڽ، توهن يڠ مها سوچي درفد

مڠهافوسکن جارق يڠ جأوه، مننجوقکن کسمواڽ کفد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم باݢي 

سسر يڠ اد ددنيا اين درفد زمان دهولو سهيڠݢ هاري قيامة لبه مله  2مڽتاکن بهوا سموا کوا 

 2ى. هللا بوله مڠهافوسکنڽ بياليڠ هالو  دهدافن ککواسأن هللا سبحانه وتعال 2درفد هابوق 

 ما  سهاج. 

سلفسڽ برالکوڽ هجرة، دتݢقکن نݢارا داملدينة املنورة، اسالم دسمفرناکن اوله هللا 

حابتڽ يڠ صسبحانه وتعالى. هللا موفاتکن رسولڽ محمد صلى هللا عليه وسلم، دسمبوڠ اوله فارا 

ن دسلوره فلوسوق دنيا، بهکن دزما سلورهڽ. بوکن سهاج اسالم برکمبڠ ملقسناکن اجارن ايت

سسر دنيا ساتو دمي ساتو. اسالم برجاي مڠوبه کهيدوفن  2کݢميالڠنڽ منومبڠکن کوا 

 أنس ي يڠمأنس ي، مڠاسالمکن مأنس ي يڠ ماهوکن اسالم تنفا فقسأن، مڠاسالمکن علمو م

 2ا برباݢيفتي عقل مأنس ي يڠ دافت دليهت کماجوان فد هاري اين منچيؤ دکرنياکن اوله هللا مالل

 الت اداله حاصيل درفد تمدون اسالم.

کران منيڠݢلکن اجارن اسالم. اف يڠ کيت سدڠ معالمي کلماهن اومة اسالم يڠ برفوچا 

مالوت بيت املقد  يڠ  كعمر بن الخطاب رض ي هللا عنه کتي دسبوت اوله أمير املومنين

ماهوکن  فدري سسر بيت املقد دبيبسکن اوله باال تنترا اسالم درفد فنجاجهن روم بيزينتين. 

 سمفي کبيت املقد ، عمر رض ي هللا كعمر بن الخطاب رض ي هللا عنه. کتيکحاضيران خليفة 

 عنه مڽمفيکن اوچافن:

ُقَوُحَنحُ ُ ن  نَاُاّلِله َعزه
َ
ُأ َُم  َُ ةَُزُهَُِاَحُ غَُتَُبحُنَُ امَُهُحمَُوَُُ،َٗلمَُسُحُبَاإح َُغَُب َُيح ُُه

َ
َُذَُأ ُ له ُ.اُاّلِله
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اومة يڠ دبري كمليأن اوله هللا دڠن اسالم، سكيراڽ كيت )مقصودڽ(: كيت اداله 

 منچاري كمليأن سلين دريڽ نسچاي كيت منريما فڠهينأن درفد هللا.

کيت سدڠ مهڠادفي اومة اسالم يڠ دتيمفا کهينأن کران منيڠݢلکن اجارن اسالم. فرکارا 

 باڽق. دانتاراڽ: يڠ 2يڠ تله دبري امارن اوله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دالم حديث

ُُي وَشك ُ
نُحَُممُ الح 

َ
مُحَعلَعُحُتََداَعُُأ ُُتََداَعَُُكَماُك 

َ َََُُِلُُلََكلَةُ الح تََهاقَصح َِ
َُمنُحوَُُقَائَل َُُفَقاَلُُ.

نُحُبَلحُُقَاَلُُ؟َمئَذٍُيَوُحُنُ َنحُُقَلهةٍُ
َ
مُحَُكثَيُ َُمئَذٍُيَوُحُت مُحأ َهك  َثاءُ َُوَََك َثاءَُُغ  عُحَُكغ  َُُلَُالسه ُ َُعنُهَوََلَنح ُاّلِله

ورََُُمنُح د  مُ ُص  ولََِك  حَُُعد  َُحَُهابَةَُمَُال مُحَم ُ َُذَفنُهَوََلَقُحُك  مُ َُِفُُاّلِله حُُق ل وبَك  ُيَاُقَائَل َُُفَقاَلُُ.وََهنَُال
وَلُ َُُرَس  حَُُوَماُاّلِله ُُقَاَلُُ؟َهنُ وَُال بُّ نُحُح  حَُُوَكَراهََعةُ َُعااَلُّ  ]رواه أبو داود[ُ.تََُموُحال

مڠليليڠي هيداڠن يڠ لذات.  2ورڠکامو لقسان األين اکن مڠليليڠي  2اومة)مقصودڽ(: 

ا  ايت سديکيت؟ جواب رسول هللا، تيدق، بهکن مبرتاڽ صحابة، ادکه جمله کيت فد  كم

امو يه يڠ دهاڽوت اوله ابر بنجير. هللا مڠهيلڠکن کهيباتن کؤ ب سفرتكامو جمله کامو رامي، تتافي 

ي کامو فڽاکيت الوهن. اللو فارا کامو دان هللا چمفقکن کدالم هات 2يڠ اد ددالم هاتي موسه

صحابة برتاڽ، افکه الوهن ايت، واهي رسول هللا؟ جواب رسول هللا، تراللو کاسيهکن دنيا دان 

 تاکوتکن ماتي.

اسالم اکن دتيمفا براد دالم کادأن يڠ مله. اومة  كومة اسالم دچوبيت دان دراته. مريا

لو باڽق. دوسا يڠ دبوات ترال کوتکن ماتي کرانا تنفا مڠيرا حالل دان حرام، تاينفڽاکيت کاسيه د

 کورڠ يقين کفد جنجي هللا سبحانه وتعالى. دان کورڠ يقين کفد هاري اخيرة كمري

 2ناومة اسالم دبهاݢيک 2کيت مڽقسيکن زمان کجاتوهن خالفة عثمانية، نݢري 

 . کيت مڽقسيکن اومة اسالم برفرڠ دڠن سماڠت کبڠسأنكمڠيکوت فتا يڠ داتور اوله مري

 ك. م2جاجه دڠن سماڠت کبڠسأن ماسيڠبرجواڠ کمرديکأن مننتڠ فن كدان مري 2ماسيڠ

 اوله موسه اسالم، والوفون سوده الم منچافي کمرديکأن. 2مڠيکوت فتا يڠ دفچه كمرديکاله مري

 هاري اين کيت مڠالمي فول بنچان يڠ دسبوت اوله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

واتَرُحَُّلُ  ِ ُِحَُج اًراَُدىَب ِه َُُك  ُيَضح ُِحُب  مُحَب ك  ُِحُرَقَاَبُُض   ]رواه البخاري[ُ.ٍضَُب

بونهن بر )مقصودڽ(: جاڠن کامو مڽليويڠ )درفد اجارن اسالم( سلفسکو، ننتي کامو اکن 

 دانتارا ساتو سام ألين.



 

5 

 ألين يڠ دالݢاکن اوله کيت سدڠ مڽقسيکن اومة اسالم سدڠ برفرڠ دانتارا ساتو سام

، ففراڠن دأنس نام قوم دان كمري 2سچارا فروقس ي )وکيل( موسه، ففراڠن كمري 2موسه

مذهب يڠ دوجودکن، فدحال قوم دان مذهب سوده ريبوان تاهون اد فد اومة اسالم. اسالم 

برفرڠ دانتارا ساتو سام ألين سفرت داسيا  كکن سموا مسئله ايت. هاري اين مريدافت مڽلسي

يهق بربونهن دانتارا ساتو سام ألين، برفرڠ باݢي ف كيبارت دان مريبق کفد ببراف نݢارا اسالم. مر 

ايت. کيت باير سنجات  2موسهسنجات انتوق ممباير هرݢ سنجات يڠ دلتقکن اوله  2فنياݢ

برفرڠ انتوق منأيقکن  كمري يڠ دتنتوکن اوله موسه اسالم.يت اومة اسالم دڠن هرݢ ؤ دڠن د

 2ان فميمفيند 2سه، يڠ مڽالمتکن راجهرݢ ميڽق، برفرڠ انتوق منيڠکتکن ايکونومي نݢارا مو 

اتاسن سهاج، يڠ دسدياکن تمفت تيڠݢل باݢي مالريکن ديري. رعية دباوه منجادي مڠسا 

 .كاوله موسه مري 2مة اسالم دالݢاکنففراڠن. او 

نامون دمکين، سݢل چابران اين اکن براخير. هللا تيدق مڠإيذينکن چهيا اݢام اسالم ايت 

ا چهي كرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ميمان دکفوڠ دزمان سبݢ 2دفادمکن اوله موسهڽ

 اسالم يڠ هندق دفادمکن ايت تيدق بوله دفادمکن کران اد جامينن دري هللا سبحانه وتعالى:

ونَُ َفُُي رَيد  َُواُْن وَرََُل طح ُوَُُٱّلِله فحَو هََهمح
َ
ُ بَأ َُُٱّلِله ُن ورَه تَمُّ َُكرَهَُُۦم  ونََُولَوح َر   ِ  ]سورة٨ُُٱَحَك

 [٨:  الـّصـف

ت دڠن مولو  (اڬام اسالم)هللا  ايوسها هندق ممادمكن چهامريك سنتيا  بر )مقصودڽ(: 

 .(اكن يڠ دمكين)ر تيدق سوك كاف 2ون اورڠفڽ، سكاليايرناكن چهفمڽم فڠ هللا تتمريك، سد

اسالم رونتوه ساتو دمي ساتو. دنيا تله  2فرتاهنن موسه 2هللا تله ممفرليهتکن بينتيڠ

نومي، كو يڠ ألين درفد اسالم. دنيا مڽقسيکن کݢاݢالن تيوري اي 2مڽقسيکن کݢاݢالن اݢام

وبه چواچ يڠ برامڽقسيکن کهيدوفن يڠ سوسه، دنيا يڠ ألين درفد اسالم.  2دان اوندڠ كفوليتي

باڽقڽ جنايه دان کمونکارن. اف يڠ برالکو اداله فڽاکيت درفد  سرت ن مأنس ييڠ مڽوسهک

ايت اکن داتڠ کفد اسالم. ترفولڠ  2. اکن تيباڽ مأنس ي يڠ منچاري يڠ ألين درفد اسالم 2اجارن 

 مڽمفيکن اسالم اين کفد سلوره مأنس ي. كاسالم انتوق منونيکن کواجيفن مريکفد اومة 

ُ
َ
َُأ وذ ُب ََُمَنُٱع  عُحٱّلِله  .لرهَجعمَُٱَطاَنُلشه

وَُ َيُيُه  وَّلُ ُٱَّله ُرَس  رحَسَل
َ
َُُۥأ َدىُ ب حه  ُُٱل َقََُِودَيَن َهَره ُُٱۡلح ُُۥََل ظح َِهَُُٱَِلَينَُلََعَ َُكرَهَُُۦك  َولَوح

ونَُ َك  ۡشح حم   [٩:  ]سورة الـّصـف٩ُُٱل
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 دڠن ممباوا (محمد صلى هللا عليه وسلم)دياله يڠ تله مڠوتو  رسولڽ )مقصودڽ(: 

ل ڬتس سأاي دي ممنڠكنڽ دان منيڠڬيكنڽ ف، س(اڬام اسالم)نجوق دان اڬام يڠ بنر تفهداية 

 .يڽأمشرك تيدق مڽوك 2ون اورڠفو وال ين،اڬام يڠ أل 

ُ ُ ٱبَاَرَك مُحُّلِله َُوََك  ََُُل ُوََُحُٱَِف ََةَُٱَكَتاَب مُحُ،لسُّ ُمِإَيهالَك  َِن َِ َِ ََُُوَن ُٱب ُوَُلح َُٱيَاَت ُ.ةَُمَُكُحۡلح
ُ
َ
ُقَوُحأ َُتغُحَذاَُواَسُحَلَُه ُق ول  َُٱَِر  مُحَحُٱُّلِله َظعَمََُلَُوََك  حُٱَولََسائَرََُُِ سُحل حُٱَيُوَُلَمَُم  سُحل َُُلََماتَُم  َوُُۥنههُ ِ ه 
َُحُٱ ور   ِ  .لرهَحعمُ ٱَغ
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