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  خطبة جمعة

 اورڠ برايمان 2اهل بدر سمليا

دُ  مح َ َُُٱۡلح يُ ّلَِله َ وَلُ ُٱَّله رحَسَلُرَس 
َ

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

َ
ُأ ُّله ن

َ
ُأ ُُـ ََََُُِهد  َُِّله ُ ٱَُه َُلُ َّلُُۥَده ُوَحُحُّلِله ََ َك ََ ُُ،ۥُ حُاَل  لُحل ُاۡلحَُم  َُوَل  ُمُحَ  َوُد  َوه 

َُشُح َ
ُك   ُقََديلََعَ شُحُ.رُ ٍء

َ
َُعبُحَوأ ًدا مه َ ُُم  نه

َ
ُأ ه َُهد  ُ ُۥد  ول  رَس  حُا ،ۥَو َُبُحمَُل ُرَحح وث  ُلَلحُع  ُلُهالُ.َعالََميًَُة مه ه 

ُوََسل َمُح َ
َُُوَبارَكََُُصل  ََاَُوق دُحلََعَ ََ ا ََ اُمِإَ ََ اُوََشَِيعَ ََ َ اَُُحبَبب ََ َ دٍَُوت مه َ حُُ،ُم  اَمُال ََ َ قََيَُوقَُِ ته ََ َُِم  اََِدُالع

حُ َجاهََدينَُال ُآَلََُوَصُُم  َُبَهَُحُحَولََعَ جح
َ

نُحعََيُأ ََ َُنهُحَُو ينَُُيَوُحَجهَُاََلَُساَرُلََعَ َ ُُ.َمُال 
اَُبعُح َه َ

ُ:دُ أ

َُ َُُ،َفَياَُعَباَدُٱّلِله واُْٱّلِله ق  َوىُ.ٱته قح ادَُٱتله ُٱلزه َ َُخۡيح واُفَإَنه د  وه ونَُُ،َوتََز ق  ته حم  ٱل ُفَاَزُ ُ.َفَقدح
دڠن مڠيکوت سݢل فرينتهڽ دان منيڠݢلکن )هللا، برتقواله کامو کفد هللا  2واهي همبا

بکالن )باݢي کهيدوفن دنيا سهيڠݢ هاري  2. چاريله بکالن، مك سسڠݢوهڽ سبأيك(سݢل الرڠنڽ

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

 سيدڠ جمعة يڠ درحماتي هللا،

درفد فرايستيوا يڠ بسر يڠ برالکو فد بولن رمضان کفد ماريله کيت مڠمبيل اعتبار 

، سلمو کمفولن فرتام اومة اسالم، يأيت کمفولن يڠ اول برسام دڠن رسول هللا صلى هللا عليه 

. فرايستيوا تاهون کدوا هجرةرمضان  17داوجي دڠن ففراڠن بدر يڠ برالکو فد  افبيل مريك

يڠ باڽق. دانتاراڽ فرمان  2ي ايةؤ اين دڽتاکن اوله هللا سبحانه وتعالى ددالم القرءان الکريم مالل

 هللا تعالى:

َُُوَََقدُح م  َك  ُ نَََصَ فَُُٱّلِله ُٞۖ َهة  َ ذ
َ

ُأ مح نت 
َ

َُوأ ٖ ر ُْبََبدح وا ق  َُُٱته ُُٱّلِله وَن ر  ك  ُتَشح مح ]سورة آل ١٢٣َََُعلهك 

 [١٢٣:  عمران

ر، راڠن بدففي كمناڠن دالم فڠڬوهڽ هللا تله منولوڠ كامو منچادان سس)مقصودڽ(: 

له ارتقو ه ايت ب. اول(ڠر فڠنڽ دان ككوراڠن الت كران كامو سديكيت بيال )ڠ كامو بركادأن مله سد

 .(اكن كمناڠن ايت)اي كامو برشكور فد هللا، سفكامو ك



 

2 

اي اداله ساتو فرايستيوا بسر يڠ دملياکن اوله هللا سبحانه وتعالى. هللا مملياکن فارا 

دڠن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يڠ مڽرتأي هاري بدر ايت يڠ برجمله  2صحابة يڠ برسام

رڠ يڠ مڽرتأي ف كفد مرياورڠ. هللا سبحانه وتعالى مڽبوت فرمانڽ ددالم حديث قدس ي ک 313

 بدر:

ُشَُاعُحٍرَُلُبَدُحاَهُحيَاُ ا ََ رُحَُفَقدُحُمُحتُ ئُحَمل واُ َِ مُحَغ ََُك  ُ.ت 
 سسڠݢوهڽ اکو امفونکن دوسا کامو. مكواهي اهل بدر، بواتله اف سهاج. )مقصودڽ(: 

 مريك بدر والوفون  مڠاف هللا سبحانه وتعالى ممبري کأمفونن يڠ بݢيتو روف کفد اهل

اومة اسالم  کتيك يڠ برجاي دالم اوجين يڠ فرتام 2اداله اورڠ مريك يڠ بسر؟ 2مڠرجاکن دوسا

ترفقسا برهدافن دڠن موسه يڠ لبه بسر، لبه قوات، لبه کاي دان  افبيل مريك دالم کادأن مله

 لبه باڽق سنجاتڽ.

سلم کلوار و فرايستيوا اين داتور اوله هللا سبحانه وتعالى والوفون نبي صلى هللا عليه 

برسام فارا صحابة رض ي هللا عنهم دکالڠن مهاجرين دان انصار يڠ ترليبت دالم فرايستيوا بدر 

ايت برتجوان انتوق مڽکت دان ممينتس قبيلة قريش يڠ فولڠ برنياݢ دري شام ممباوا هرت بندا 

رمفس م مريكداݢڠن يڠ باڽق دڠن دکاول اوله ببراف اورڠ سهاج سباݢي تيندق بالس  2دان بارڠ

 اسالم دمکة. اي اداله فرکارا يڠ دايذينکن اوله هللا سبحانه وتعالى: 2هرت دان منظاليمي اورڠ

ذَنَُ
 

ُُأ ُمِإَنه  ْ وا لَم  ُظ  مح ه  نه
َ

ُبَأ ُي َق َتل وَن يَن َ َُلََّله ُُٱّلِله َََُقَدير  َهَمح ُنََصح ين٣٩َُُلََعَ  َ واُُْٱَّله رَج  خح
 

أ
اُ ََ ول واَُْربع نَُيق 

َ
أ  ُ َُِّله ََُحق ٍ نُدََي رَهَمُبََغۡيح هََُ  [٤٠-٣٩:  ]سورة الحجُُٱّلِله 

، (هنچيروبفه ڬولوڠن اول)راڠي فيڠ د (اسالم) 2ڠ باڬي اورڠر فدايذينكن بر )مقصودڽ(: 

نتوق منولوڠ مريك كران سسڠڬوهڽ مريك تله دأنياي دان سسڠڬوهڽ هللا امت بركواس ا

وڠ هالمنڽ دڠن تيدق برداسركن سبارڠ فيت مريك يڠ داوسير دري كمأي. (ي كمناڠنفمنچا)

 .كران مريك بركات: توهن كامي اياله هللا 2سمات (مريك داوسير)سن يڠ بنر، اال 

ايت سهاج فونچاڽ يڠ داڠݢف ساتو کسالهن. اد يڠ دهالو دري رومه، کمفوڠ هالمن 

رڠ يڠ برايمان ايت برف مريكدان نݢري، اد يڠ درمفس هرتاڽ دان اد يڠ دبونه. هللا مڠإيذينکن 

 .٢دڠن موسهڽ
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 كاصلڽ مريفد  يڠ دبدر دان فد هاري بدرففراڠن يڠ داتور اوله هللا سبحانه وتعالى 

هللا منتقديرکن قبيلة ايت  2وق مڽکت قبيلة يڠ باڽق هرتاڽ دان سديکيت فڠاولڽ. تيباکلوار انت

ترفقسا بردفن دڠن باال تنترا مشرکين مکة يڠ جملهڽ بسر يأيت  مريكدافت ملفسکن ديري. 

ففراڠن يڠ چوکف دزمان  2اورڠ لڠکف دڠن سنجات دڠن فاسوقکن برکودا دان الت 1,000

 اورڠ سهاج دالم کادأن سنجات يڠ تيدق لڠکف. 313اڽ برجمله ايت. سدڠکن اومة اسالم ه

ݢاݢه دڠن  2مدينة اتو تروس مڠهادفي موسه ايت، تيبادفيليه سمأد فولڠ دهولو كافبيل 

مميليه انتوق مڠهادفي موسه يڠ رامي ايت يڠ بوکن سهاج لڠکف دڠن سنجات، تتافي  براني مريك

تو بڠسا، ساتو کتورونن دري نينيق مويڠ، ايه جوݢ دري کالڠن قوم کلوارݢ يڠ دکاسيهي، سا

 دان ايبو يڠ سام. کتوروننڽ ساتو، تتافي اݢامڽ ألين. ساتو کلوارݢ، تتافي اݢامڽ ألين.

برسديا  مريك. اداکه 2ساڠت دهشت ددالم هاتي ماسيڠيڠ اوجين اي مروفاكن ساتو 

لم اکن صلى هللا عليه وسنبي ؟ انتوق مڠهادفي موسه دري کالڠن کلوارݢ سنديري يڠ دکاسيهي

دان رامي الݢي. ابو بکر الصديق رض ي  برتمو دڠن باف سوداراڽ عباس، دڠن سفوفوڽ عقيل

هللا عنه بردفن دڠن انقڽ عبدالرحمن دفيهق مشرکين. ابو عبيدة عامر رض ي هللا عنه بردفن 

 درفد بردفن انتارا انق دان ايه سرت سفوفو سفاف مريك  دڠن ايهڽ جراح دفيهق مشرکين.

 .مريك ساتو کلوارݢ يڠ مروفاکن هوبڠن يڠ دکت سوده تنتو مڠوجي فراسأن

افبيل داداکن مشوارت، يڠ مان ساتو هندق دفيليه، سمأد براوندور فولڠ کمدينة اتو 

 منجواب: برهدافن دڠن مشرکين، مريكتروس 

وَلُُيَا َُُرَس  َُُّلُُاّلِله ول  َُُكَماَُنق  َ وُقَاََتح ََُُب ُاذُحُاَِيَلَُِسح حَُُهبح ن
َ

َُُتُأ ََ َربع هاَُفَقاتََلَُُو َُهاَُِن
ا ََ ونَُُه  ُاذُحَُوَََكنَُُ،قَاَعد  حَُُهبح ن

َ
َُُتُأ ََ َربع هاَُفَقاتََلَُُو َماَُِن َعك  نَََُُ حََُُ َقاتَلَيَُال  ]رواه أحمد[ .م 

واهي رسول هللا، کامي تيدق برکات کفد رسول هللا سبݢيمان بني اسرائيل )مقصودڽ(: 

فراڠيله  انداجق برجهاد(: "فرݢيله اڠکو برسام توهنمو د )افبيل مريك برکات کفد نبي موس ى

 دان برسام دڠن هللا ، سبنرڽ کامي دسيني دودق منوڠݢو." تتافي کامي برکات: "فرݢيلهمريك

 ، سسڠݢوهڽ کامي اکن برسام دڠن کامو."فراڠيله مريك

الم لتقکن اسم مريكکفد هللا.  اين مننجوقکن کإيمانن مريكساڠت تݢس يڠ اوچافن 

افبيل برتمبوڠ دانتارا اسالم دان کلوارݢ، اسالم  .ايت لبه دکاسيهي درفد کلوارݢ )انق دان ايه(

 ددهولوکن.
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 يڠ براصل دري مدينة. رسول هللا صلى هللا اللو دايکوتي اوله فارا صحابة دکالڠن انصار

ه وسلم. لى هللا عليهاڽ منجادي فڠيکوت رسول هللا ص مريكعليه وسلم بوکن کلوارݢ يڠ دکت. 

 برسديا انتوق سهيدوف سماتي برسام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ريكم

بردعا کفد  2دالم فرتمبوڠن يڠ ساڠت مڽايت هاتي دان مڽنتوه فراسأن ايت، ماسيڠ

 هللا، ترماسوق يڠ مننتڠ اسالم. ابو جهل بردعا کفد هللا:

قُحاللُه
َ

ُأ مه اُلَلرهَحمَُه  ََ ُتَانَاُبََماَُّلَُنعُحَوآُ،َطع  َُحُ،رَف  َح
َ
 .َغَدا َُِهَُاَحُفَأ

)مقصودڽ(: يا هللا يا توهنکو، اينله )محمد دان فڠيکوتڽ( يڠ مموتوسکن صلة الرحم 

له دي بناسکن )سست(، مك )هوبڠن کلوارݢ(، ممباوا کفد کامي اجارن يڠ يڠ تيدق کامي کنالي

 فد هاري اين.

 عليه وسلم بردعا کفد هللا:دالم ماس يڠ سام رسول هللا صلى هللا 

مُه ه  َُتهُحَُِنُحُالله َح َ َُُل حَُُهَذه نُحُعََصابَةُ اَ هُحََُ
َ

َُُلَُأ عُحَُّلُُمََُلُسُحالح َُُفَُُبدُحت 
َ  ]رواه مسلم[ُ.َضُۡرالح

سکيراڽ بناس )تيواس اتو کاله( فاسوقکن يڠ کچيل  جك)مقصودڽ(: يا هللا يا توهنکو، 

 بومي. دسمبه الݢي دموكڠکو تيدق اکن اين درفد کمفولن اسالم، نسچاي ا

اوچافن اين ممبري معنا يڠ بسر. مڠاف تيدق ددعاکن، "يا توهنکو، سکيراڽ کامي کاله 

فد هاري اين، هرت کامي اکن درمفس، تانهأير کامي اکن دجاجه دان انق استري کامي اکن 

بناس فاسوقکن يڠ کچيل اين، اڠکو تيدق اکن دسمبه الݢي."  جكدتاون." تتافي دسبوت، "

نجادي م سسڠݢوهڽ فڠعبدين ديري کفد هللا اداله فرکارا يڠ فنتيڠ دالم کهيدوفن مأنس ي.

 متالمت دان تجوان کهيدوفن مأنس ي دجاديکن اوله هللا سبحانه وتعالى:

ا ََ َُُو ت  نُهَخلَقح َ
نَسُوَُُٱۡلح َ

وَنُُٱلح د  ب  َُِلَعح  [٥٦:  ]سورة الذاريات٥٦َُِّله

 جين دان مأنس ي مألينکن انتوق مريكنچيفتاکن )مقصودڽ(: دان )ايڠتله( اکو تيدق م

 مڽمبه دان برعبادت کفداکو.

بومي اين. فرايستيوا بدر منݢسکن متالمت  دأتس موكايتله متالمت کجادين کيت 

کجادين کيت انتوق مڠعبديکن ديري کفد هللا مڠاتس ي سݢل کاسيه کفد کلوارݢ دان تانهأير، 

 يڠ برتقوى فيليهن هللا سبحانه وتعالى. 2اورڠ مريكهللا منجاديکن  كسرت کاسيه کفد هرت. م
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ُُافبيل هللا مڽاهوت سروان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
َنَُُِذُح َ  َ ُ َُءاَل ٖف َ ُبََثَل َثة م ك  َُربع مح ك  ُي َمده ن

َ
ُأ مح ََِيك  ُيَكح ََن

َ
ُأ َََي ََ ؤح ُلَلحم  ول  َتق 

ئََكةَُ حَمَلَٰٓ ُُٱل زَنَََي وُبََلَٰٓ ١٢٤َُُ  َِب  ُتَصح َُِن م ك  َُربع مح ك  َددح مح ُي  َُه َذا رَهَمح ُفَوح ن َ  َ ُ م ت وَك 
ح

َُْوَكأ وا ق  َُْوَتته ا
َنُ َ  َ َسةََُءاَل ٖفُ مح ئََكةََُِبَ حَمَلَٰٓ َيُُٱل ََ َ َسو   [١٢٥-١٢٤:  ]سورة آل عمران١٢٥ُم 

نتوق ا)يڠ برايمان  2د اورڠفو بركات ككتيك اڠك (ي محمدايڠتله واه))مقصودڽ(: 

و تنترا يبر  ݢوا هللا ممبنتو كامو دڠن تيباڬي كامو، به فتيدقكه چوك: (مڠواتكن سماڠت مريك

جك كامو برصبر دان برتقوى دان  (د ايتفدالم ). (يفمنچوك)بهكن  دري مالئكة يڠ دتورونكن؟

ئكة ريبو مال  نسچاي هللا ممبنتو كامو دڠن ليم ،مرت ڠ مڽرڠ كامو دڠن سرتدات (موسه)مريك 

 .2يڠ برتندا ماسيڠ

شرط )صبر دان تقوى( دتونيکن اوله نبي دان فارا صحابتڽ فد هاري بدر  2افبيل کدوا

صبر مڠهادفي کلوارݢ يڠ کافر دان جاهت، صبر مڠهادفي فراسأن يڠ اد ددالم هاتي  مريكايت، 

 ماليقکن هللا مكبرتقوى کفد هللا سبحانه وتعالى.  دان مريك ، مڠهادفي اورڠ يڠ دکاسيهييكمر 

برايمان يڠ  2فرتولوڠن دري هللا. هللا ممبري کلبيهن کفد فارا صحابة دان اورڠ مندافت مريك

يڠ برايمان دان مالئکة يڠ حاضر فد هاري بدر اداله  2اورڠ 2حاضر فد هاري بدر اداله سمليا

 مالئکة. 2سمليا

ُ
َ

َُأ ُب وذ  َنُٱع  ََ َُ يُحٱّلِله  .لرهَجيمَُٱَطاَنُلشه

نُه َ ُ َُوَِلَََص  ه ُُٱّلِله نُيَََص   ََُ ُُۥ   ََُِنه ُُٱّلِله َُعزَكز   [٤٠:  ]سورة الحج٤٠َََُقوَيٌّ

، هللا اكن منولوڠ سسياف يڠ منولوڠ اݢامڽ )اسالم(ڠڬوهڽ سس)مقصودڽ(:  

 سسڠݢوهڽ هللا مها قوات الݢي مها کواس.

ُ ُ ٱبَاَرَك مُحُّلِله َُوََك  َُُل ُوََُحُٱَف ةَُٱَكَتاَب ََ مُحُ،لسع هاك  ُمِإَي َعَِن َِ ََُُوَن ُٱب ُوَُلح َُٱيَاَت ُ.ةَُمَُكُحۡلح
ُ

َ
ُقَوُحأ َُه ُق ول  َُواَسُحَِل َُتغُحَذا َُٱَِر  مُحَحُٱُّلِله َُوََك  َُل َُُعَظيَم حُٱَولََساَِرَ سُحل ُوَُلَمَُم  حُٱَي سُحل ههُ م  َُِن َوُُۥلََماَت ه 

َُحُٱ ر  و  ِ  .لرهَحيمُ ٱَغ
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