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  خطبة جمعة

 أحزاب اداله اوجينفراڠن ف

دُ  َمح ُُٱۡلح َ ُوَعُحَُده ُحُحوَُّلَِله َُعبُحَُده َُصَدَق عََُُده َُونَََصَ
َ
نُحَوأ ُج  ُزه

َ ُالح َُوَهَزَم َزاَبُحُحَده 
شُح .َده ُوَحُح

َ
ُأ نُّله

َ
ُأ ُُـ ََََُُِهد  ُ ٱَُهَُِّله ُ َّلُُۥَده ُوَحُحُّلِله ََ ُ ََ َك ََ حُُ،ۥُ ُال لحََُ  ُاۡلحَُم   ََ َُو ُمُحَ  َ

ل ُك  َوُلََعَ َُوه  د 
شُحُ.ٍءُقََديرُ َشُح

َ
ًداَُعبُحَوأ َمه ُُم  نه

َ
ُأ ه َُهد  ُ ُۥد   َ و َُ ،ۥَورَس  َجُدُحالح ُادلُّ اَجُالُر  َ َ نَيََُوالّسل َُصُاللُهُ.م  مه ُه  َ

لل
َُُوَبارَكَُُوََسللَمُح َُوق دُحلََعَ َََنا ا ََ ُمِإَ ُوََشَِعََِنا دٍَُُحبَببََنا َمه ُُم  َُ ،َوتََنا َح

َ
ُأ

َ ُالح حُنحُ َِف َُوال َُسلَيَُرُحمُ بََعاءَ
حُُامَََُُمِإَ ََُعُادلُُّاَعَدُقَُوَُُيَُقَُتُهمُ ال حُوَُُة َُوَُُينَُدَُاهَُجَُمُ ال ََ ُآ َُولََعَ

َ
ُُبَهَُاحَُصحُأ

َ
نُحُ،مَجَِيَُأ ََ ُنََُُو َجهَُهُحَساَرُلََعَ

َينَُُيَوُحاََلُ  ُ.َمُادلل

ُِح اَُب َه
َ
ُ:دُ أ

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

ݢلکن منيڠدڠن مڠيکوت سݢل فرينتهڽ دان )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

 مسلمين يڠ درحماتي هللا،سوداراکو 

 هللا تعالى:فرمان 

َها يُّ
َ
أ َينََُُيَٰٓ ن واُُْٱَّله ََ َُْءا وا ر  َمَةُُٱذحك  ِح َ َُن ُُٱّلِله َعلَعحَهمح رحَسلحَنُا

َ
ن ودُٞفَأ محُج  َجآَءتحك  محَُِذُح َعلَعحك 

ُتََروحَهاَُۚوََكَنُ َهمح ُ ن وٗدا ُ رَكٗحاُوَج  َمل وَنُبََصًياُُٱّلِله ِح َُُِذُح٩ُبََماَُت ََنح َُو مح َنُفَوحقَك  َل مُ َجآء وك 
َُزاَغَتُ ُمِإَذح مح ََنك  َلُ َِ سح

َ
بحَص رُ أ

َ َُوَبلََغَتُُٱلح ل وب  َحق  ََناَجرَُٱُٱ َُُۡلح نُّوَنُب ََُوَتظ  ن ونَا ُُٱّلِله ١٠ُُٱَظُّ
ََُ َ َنال ََن ونَُُٱبحت َلَُُه  ؤح حم  حَزاّٗلَُشَديٗداُُٱل حزَل واُْزَل ل ُُمِإَذُح١١َُوز  ول  ونََُيق  َق  َنِ  حم  َينَُوَُُٱل َِفُق ل وبََهمُُٱَّله

اُوََعَدنَاُ َه َرٞضُ ُ َه ُ ُٱّلِله  َ و وٗراُُۥَُٓورَس  ر  ُغ   [٢2-٩:  ورة األحزاب]س١٢َُِّله
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ماس د كامو. سفهكنڽ كفهللا يڠ دليم ةيڠ برايمان، كنڠكنله نعم 2ي اورڠواه)مقصودڽ(: 

تن ااڠك رتس (يڠ كنچڠ)د مريك اڠين ريبوت فنتركن ك، اللو كامي ه(ابز األح)كامو دداتڠي تنترا 

يڠ كامو  فهللا سنتياس مليهت ا (ايڠتله)ت مليهتڽ دان فيڠ كامو تيدق دا (دري مالئكة)تنترا 

ه داتڠ ملڠڬر كامو دري سبله هولو دان دري سبله هيلير ماس ايت اياله ماس تنترا موس الكوكن.

كران )منداڠن مات كامو تيدق بركتنتوان اره فكامو دان ماس ايت اياله ماس  (رتاهننفت فتم)

 ول ف 2دان كامو ماسيڠ (كران چمس تاكوت)سه ڬليسه ون ر فهاتي  سرت (ر دان بيڠوڠفڬم

يڠ برايمان دان  2ايتله داوجي اورڠ ةد ساعفسڠكأن.  2يهللا دڠن برباڬ فهادڠك تر مڽ

ڠن يڠ امت دهشت. دان الڬي ماس ايت اياله انديرينڽ دڠن ڬونچفن دان أراسفدڬونچڠكن 

وات ايمان دالم هاتيڽ بركات: هللا قدان تيدق  ةيڠ تيدق صيح 2منافق دان اورڠ 2ماس اورڠ

 .ردايكن سهاجفركارا يڠ ممفينكن د كيت مل فتيدق منجنجيكن كدان رسولڽ 

ول افبيل رس يڠ برالکو فد تاهون کليم هجرةحزاب أدڠن فرايستيوا اين برکأيت  2اية

له او  دکفوڠ اوله باال تنترا يڠ درنچڠ برايمان برسام دڠنڽ 2دان اورڠ صلى هللا عليه وسلمهللا 

اڠت ممبري سم برکونجوڠ کمکةتله يهودي  2فميمفيناسالم. يهودي انتوق مڠهافوسکن  2اورڠ

برݢابوڠ منوبهکن باريسن تنترا عرب يڠ ألين  2مڠاجق قبيلة دمکة دان مشرکين 2کفد فميمفين

 .کأتس مدينة 2انتوق ملنچرکن سراڠن بسران برسکوتو

فندودق يڠ اورڠ، لبه رامي درفد جمله سلوره  10,000يڠ جملهڽ دبنتوقله باال تنترا  كم

. ذور يڠ ع كترماسوق مري 2لالکي، فرمفوان، اورڠ توا دان کانقدچمفور  د دمدينةبرايمان يڠ برا

يڠ  صلى هللا عليه وسلمدان رسول بي ن ،دهافوسکناكن اسالم عادتڽ سوده تنتوله مڠيکوت 

سبحانه  ، تتافي هللامرنچڠ انتوق مننتڠ اسالم كريم دان اومتڽ برجاي دهافوسکن.ممباوا اسالم 

رسولڽ  2هللا دان موسه 2، موسهاسالم 2موسه ممفوڽأي فرنچاڠن انتوق ممبيناسکن وتعالى

 .صلى هللا عليه وسلم

داتڠن فريسيقکن تنتڠ بريتا ک فددر  مندافت معلومت صلى هللا عليه وسلمنبي افبيل 

 باݢي مڽتاکن مرض ي هللا عنهدکالڠن فميمفين فارا صحابة  ، اللو داداکن مشوارتموسه

ڠ ي رض ي هللا عنهچداڠن سلمان الفارس ي دڠن . سه يڠ بسر ايتو انتوق مڠهادفي م فرسديأن

ه ، دانتارا چارا فرتاهنن اياليڠ فرنه مڠهاروڠي ففراڠن يڠ بسرفرس ي  2مڠمبيل فڠاملن درفد اورڠ

 سباݢي بينتيڠ فرتاهنن. مڠݢالي فاريت
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 برايمان 2اورڠ رفددمدينة  دکالڠن فندودق 2ينممبهاݢ صلى هللا عليه وسلمنبي و الل

ان تنترا برکودا د فددر  سهو ي اوله مؤ اسن يڠ بوله داللدمان سهاج کاو  انتوق مڠݢالي فاريت

 دسمفرناکن.يڠ دچادڠکن ايت دافت  تماس يڠ چفت، فاريالم د الن کاکي.برج

 سهيڠݢ اول ذوالقعدة.، برموال درفد اول شوال سالما سبولنمدينة دکفوڠ نامون 

اورڠ يڠ برايمان دان  2انتوق منافيس اورڠ يڠ بنر سبحانه وتعالىايت برالکوله اوجين هللا  كتيک

 هللا تعالى:فرمان . بوهوڠ برايمان

َحَسَبُُ
َ
ُأ َتن وَنُُٱنلهاس  ِح َُّلُي  مح نهاَُوه  ََ ول ٓواَُْءا نَُيق 

َ
ٓواُْأ ك  َ نُي ۡتح

َ
َينََُفَتنهاَُُوَََقدُح٢ُأ ََنُُٱَّله

ُ لََمنه ِح فَلََع ُۡۖ ُ َقبحلََهمح َينَُُٱّلِله ُُٱَّله لََمنه ِح  [٣-2:  ]سورة العنكبوت٣ُُٱَحَك َذبَيََُصَدق واَُْوََلَ

دڠن هاڽ بركات: كامي وا مريك اكن دبياركن ڠك بهاتوتكه مأنس ي مڽف)مقصودڽ(: 

كامي تله  ڠڬوهڽ؟ دان دمي سس(چوبأن دڠن سسوات)ڠ مريك تيدق داوجي برايمان، سد

هوي هللا كتيڠ د ف، ڽات ا(جين يڠ دمكيندڠن او )د مريك، مك فيڠ تردهولو در  2مڠوجي اورڠ

 .يڠ بردوستا 2هويڽ تنتڠ اورڠيڠ دكت فا ول فبرايمان دان ڽات  2ڽ يڠ سبنر  2تنتڠ اورڠ

ا انتوق دان برسدي صلى هللا عليه وسلميڠ بنر برايمان برديري تݢوه برسام نبي  2اورڠ

يڠ  كمنافق دان مري 2ورڠا باݢي ممفرتاهنکن اسالم. دڠن مڠربانکن هرت دان جيوا راݢ ماتي

منددهکن فراسأن تيدق قوات  دان كن کبوروقکن يڠ اد ددالم هاتي مريمنظاهيرک مله ايمانڽ

والوفون برجنجي دڠن رسول هللا  كمري ةمنظاهيرکن خيان يهودي فول  2ورڠا دڠن اسالم. كمري

 .صلى هللا عليه وسلم

 :داملدينة املنورةبرايمان يڠ  2کالڠن اورڠمنددهکن  سبحانه وتعالىهللا 

ا حمُ رََءُاَُولَمه ََن ونَُٱل َزاَبُُؤح حح
َ وََعَدنَُاُٱلح ُا ََ ُ قَال واَُْه َذُا ُ ُٱّلِله  َ و ُ َوَصَدَقُُۥَورَس  ُ ُٱّلِله  َ و َُورَس  ُۥۚ
لَعٗماُ َُِٓيَم ٗناَُوتَسح َُِّله مح اَُزاَده  ََ َن٢٢ََُُو ََنَيََُُل ؤح حم  واُُْٱل اَُع َهد  ََ َُرََجاٞلَُصَدق واُْ مُُٱّلِله فََمنحه  َعلَعحهَُِۖ

نُقََضُ  ل واَُْتبحَديٗٗلُُۥََنحَبهُ َُه اُبَده ََ َو ُۡۖ نُيَنَتَظر  َه مُ ََنحه   [2٣-22:  ]سورة األحزاب٢٣َُو

ڠ اب، بركاتله مريك: اينله يز يڠ برايمان مليهت تنترا األح 2د ماس اورڠفدان )مقصودڽ(: 

لڽ دان هللا دان رسو  (يڠ تله دجنجيكن فا)د كامي دان بنرله فتله دجنجيكن هللا دان رسولڽ ك

د فدر  يند مريك سل فايت تيدق ممبري سبارڠ كسن ك (ه يڠ مريك ليهتتن تنترا موسااڠك)
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يڠ برايمان ايت، اد يڠ  2انتارا اورڠد هللا. دفك 2هن ديري مريك بولتاڽر فن منمبهكن ايمان دا

انتارا مك د ؛(ال اسالمينتوق برجواڠ ممبا)د هللا فيڠ تله دجنجيكنڽ ك فيكن ابنر منون فبرسيك

ڬو انتاراڽ اد يڠ منوڠن د، دا(اللو ڬوڬور شهيد)ي منجالنكن جنجيڽ ايت مريك اد يڠ تله سلس 

 .ون فسديكيت (يڠ مريك جنجيكن ايت فا)تيدق مڠوبه  ول فليرن دان مريك ڬي

داتڠله  ك، ممفرتاهنکن اسالمسڠݢوف ميڠ داوجي اوله هللا  2اداڽ کالڠن اورڠافبيل 

ڠ تيدق دافت ي باال تنترا اڠين طوفن دان درفد باال تنترا مالئکة سبحانه وتعالىفرتولوڠن هللا 

 2فد اورڠممبري فرتولوڠن کهللا دان دالم کادأن فورق فرندا. حزاب أيڠ مڽببکن باال تنترا دليهت 

 يڠ برايمان.

وفاتڽ سلفس . اومة اسالمم سجاره ڽ يڠ برالکو دال2أحزاب بوکن ساتوفرايستيوا 

)کلوار  عرب مرتد 2قبيلة، سهاج مندڠر کوفاتن بݢيندا ك، سبأيصلى هللا عليه وسلمرسول هللا 

 ڠيکوتم فرس ي دان روم.کواس بسر دنيا دسوکوڠ دان دبنتو اوله  كمري. درفد اݢام اسالم(

سبحانه هللا في اتت. صلى هللا عليه وسلمبرسام دڠن وفاتڽ رسول هللا  عادتڽ هابيسله اݢام اسالم

 كريمممبري کمناڠن کفد تنترا اسالم.  هللادفادمکن. تيدق مڠإيذينکن چهيا اݢام اين  وتعالى

 فرس ي دان روم. ايناخيرڽ منجاتوهکن دوا کواس بسر د دان دتر ميڠ ولوڠن ݢمڠالهکن دافت 

برساتو دان برݢابوڠ بارت  2، سلوره نݢاراجوݢ مڽقسيکن دزمان ففراڠن صالبکيت 

، بوکن ساتو تاهون  100سالما  برجاي مناون بيت املقدس كمري. انتوق منجاتوهکن اسالم

 المکتاڠن اومة اس مڠمباليکن بيت املقدس سبحانه وتعالىهللا خيرڽ ا ماس يڠ سکجف. كجڠ

يڠ دجنجيکن  کمناڠن 2يڠ لولوس اوجين مڠيکوت شرطيڠ برايمان  2افبيل اداڽ دکالڠن اورڠ

 .سبحانه وتعالىاوله هللا 

 2ندالݢاک ،دفرينته ،دفچه ،تانهأير اومة اسالم دجاجهاين کيت مڽقسيکن زمان هاري 

نامون . تمفت 2دبونه اومة اسالم دمرات ك دانکوت حاصيل بومي مريڠا، داوله موسه اسالم

 ، بولنمتهاري تيدق بوله ممادمکن  كسبݢيمان مري چهيا اݢام هللادمکن تيدق بوله مما كمري

ي ڠ برجاي دڠن اسالمام سيڠ بر  كمريهاڽ . سبحانه وتعالىاداله دري هللا ، کران اسالم بينتڠ دان

 .دان کبهݢيأن دهاري اخيرةمندافت کبهݢيأن دنيا  ي اوجينؤ مالل

ُ
َ
َُأ وذ ُب َََنُٱع  َُ عُحٱّلِله  .لرهَجعمَُٱَطاَنُلشه
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َها يُّ
َ
أ َينََُُيَٰٓ ََلٖمُُٱَّله

َ
َُعَذاٍبُأ َنح َل مُ ُتََج َرةُٖت نَجعك  محُلََعَ  َُّك  د 

َ
ُأ ن واَُْهلح ََ ََن ون١٠ََُُءا ُت ؤح

َُ َُب َُُٱّلِله ََ و وَنَُِفَُسبَعَلُُۦَورَس  ََُوت َج هَد  سَُُٱّلِله  ِ ن
َ
َُوأ مح َك   َ َو َح

َ
َُِنُبَأ مح َهك  ُ ٞ َُخيح مح َك   َ َُذ ۚ مح ك 

ُ وَن لَم  ِح َُت نت مح َِرُح١١ُك  َُُيغح ََنََُتحتََها ََُتحرَيُ َُجنه ٖت مح ك 
َخلح َُوك دح مح ُذ ن وَبك  مح نحَه رُ ََك 

َ ُٱلح
ُ ََ َ َُذ ل ٖنٖۚ َس َكَنَُطعلََبٗةَُِفَُجنه َتَُعدح ََ زُ َو وح َِ َظعمُ ُٱَح َِ َرىُ ١٢ُُٱَح خح

 
ََُُوأ ََنَُت  َل ُ ٞ نََصح ُۡۖ َُبُّوَنَها ُٱّلِله

َُ َ َوبَّشل ََنَيََُوَفتحٞحُقَرَكٞبُۗٞ ؤح حم   [٢٣-٢١:  ]سورة الـّصـف١٣ُُٱل

 هڬان يڠ بولرنيف يمان! ماهوكه اكو تونجوقكن سسواتيڠ برا 2ي اورڠواه)مقصودڽ(: 

هللا دان  دفيت، كامو برايمان كأيري ساكيتڽ؟ فمڽالمتكن كامو دري عذاب سيقسا يڠ تيدق تر 

ڠ ي ؛بندا دان ديري كامو ام هللا دڠن هرتال دان منڬقكن اڬيبرجواڠ ممبكامو  رسولڽ، سرت

 (ڠن ايتد). (حقيقة يڠ سبنرڽ )هوي باڬي كامو، جك كامو هندق مڠت كيأه بدمكين ايتله يڠ لب

 فباوهڽ ببرايڠ مڠالير د 2دالم تامنان مماسوقكن كامو ككامو د 2ونكن دوسافهللا اكن مڠم

. ايتله كمناڠن يڠ بسر. دنع ݢدالم شر  كيأتيڠڬل يڠ ب 2تفتمتكن كامو دفدتم ي، سرتسوڠ

ماس )ت فرتولوڠن دري هللا دان كمناڠن يڠ چفيت أيي، أرنيا يڠ كامو سوكه كفدان اد الڬي ليم

 .يڠ برايمان 2د اورڠفيكنله بريتا يڠ مڠڬمبيراكن ايت كفدان سم (برالكوڽ 

ُ ُ ٱبَاَرَك مُحُّلِله َُوََك  َُُل َنةَُٱَكَتاَبُوََُحُٱَِف مُحُ،لسُّ ََِِنُمِإَيهاك  َِ ََُُوَن ُٱب
َُٱيَاَتُوَُلح ُ.ةَُمَُكُحۡلح

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

 

 (17/07/2015) ٢3٣1شوال  ٢


