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  خطبة جمعة

 کاسکن اومة اسالمبولن ممف

دُ  َمح َُُٱۡلح َيّلَِله ُ ُٱَّله نُّله ُيَك  اَُولَمح َُوََلٗ َُيتهَخذح لحَكََُشَيٞكَُِفُُۥلَمح حم  ُ ُٱل نُّله ُيَك  ُوَُُۥَولَمح ٞ َلِ
ِلَ ُِمََنُ بَيُرُٱَّلُّ حه ُتَكح شُحُ.اَوَكِّبَ

َ
ُأ نُّله

َ
ُأ ُُـ ََََُُِهد  ُ ٱَُهَُِّله حُُ،ۥََشَيَكَُّلُ َُّلُُۥَده ُوَحُحُّلِله ُال لحَُّل  َُوَّل ُم  ك 

َُشُحمُحاۡلحَُ َ
ِ ُك  َوُلََعَ َُوه  شُحُ.ٍءُقََديرُ د 

َ
اَُعبُحَوأ در َمه ُُم  نه

َ
ُأ ه َُهد  ُ ُۥد  وّل  َُ ،ۥَورَس  َجُدُحالح ُاَلُّ اجُ ُر  َ َُوالِّسَ

نَيَُ ُوََسلَِمُحاللُهُ.الم  َُصِلَ مه َُُوَبارَكَُُه  دٍَُوق دُحَُُحبَببََناُوََشَِعََِناُمِإََماَمَنالََعَ َمه ُنَُ ،َوتََناُُم  َ َُٱَبِ ةَُلرهحح
ُٱوََشَِعَعُ

ةَُلح  ُآَّلََُوَصُمه هُ َُوَمنُحبَهَُحُحَولََعَ َِ َ ه ُُۥتَب ُ.ۥَوَواَّله ُُۥَونَََصَ
ُِح اَُب مه

َ
ُ:دُ أ

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

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

 سوداراکو مسلمين يڠ درحماتي هللا،

سسڠݢوهڽ کيت سدڠ براد ددالم تيݢ عبادت يڠ بسر دالم اݢام اسالم. يأيت يڠفرتام 

عبادت سمبهيڠ يڠ دواجبکن يڠ منجادي روکن يڠکدوا دالم روکن اسالم. کيت بارو سهاج 

لن ل دالم بو منيڠݢلکن عبادت فواس فد بولن رمضان يڠ جوݢ روکن اسالم. کيت ماسوق فو 

 حج يڠ جوݢ روکن اسالم، بولن يڠ داشتهارکن اوله هللا سبحانه وتعالى:

َجُُّ ُُٱۡلح ل وَم ٞتَُۚٞفَمنُفََرَضُفَعَهنه ِح ٞرُمه ه  شح
َ
َجُهأ وَقَُوَّلَُجَداَلَُِفُُٱۡلح فَََلَُرفََثَُوَّلُف س 

َِجَ ُ
ُُٱۡلح ه  لَمح ِح َُي ٖ َُخيح َُمنح

ْ ل وا َِ ِح َُت ُُٱّلِله  َُوَما َ َُخيح ُْفَإَنه د وا ادََُوتََزوه ُ ُٱلزه َوى  ونَُوَُُٱتلهقح ْوَلَُيُ ُٱتهق 
 
ْوُأ

َحَب ُ
َ  [٧٩١:  ]سورة البقرة١٩٧َُبُٱلح

ڽ تيكن نفيڠ منت فبولن يڠ دمعلومي، بارڠ سيا فج اداله ببراح (موسيم)ڽ(: )مقصود

دالم د 2ربنتاهنه رافث، بربوات فاسيق دان بكن حج، مك تيدق بولادالم بولن ايت اكن مڠرج
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، هويڽ. بربكللهيكن، نسچاي هللا مڠتأكب فكن برو ايڠ كامو كرج فج. دان اماس مڠرجكن ح

 .يڠ برعقل 2ي اورڠهواكو ادفله كابكل اداله تقوى دان برتقو  2أيكدان سسوڠڬوهڽ سب

 ،يڠ ترکندوڠ دداملڽ عبادت روح، جسد، هرت بندا، ديري تيݢ عبادت يڠ بسر اين 

مروفاکن صفة سموالجادي مأنس ي يڠ تله دتتفکن اوله هللا سبحانه يڠ کلوارݢ دان مشارکت 

وتعالى. مأنس ي يڠ ممفوڽأي کلبيهن يڠ تيدق اد فد مخلوق يڠ ألين، بربيذا دڠن مالئکة، جين، 

عالى ملتقکن هللا سبحانه وت كو. دڠن کلبيهن يڠ اد فد مأنس ي، مبناتڠ، بوکيت بوکاو، کايو دان بات

 بومي. كدأتس مو  كمري

وهن يڠ مها فموره دان مها فڽايڠ سرت ممفوڽأي رحمة يڠ تيدق ترهيڠݢ تيدق ت

عليهم  2دان رسول  2ي نبيؤ هاج، دبري فتنجوق دان هداية ماللممبيارکن مأنس ي بݢيتو س

يڠ دلنتيق برمول دري نبي ادم عليه السالم دان دتوتف دڠن نبي محمد صلى الصالة والسالم 

حانه کران سلفس اين هللا سب ،يڠ تيدق اد الݢي نبي سلفسڽ هللا عليه وسلم، نبي اخير زمان

وتعالى اکن منمتکن رواية دنيا، اکن تيبا اجل دنيا يڠ دکنالي سباݢي هاري قيامة، سلوره الڠيت 

يڠ اد دداملڽ دبناسکن اوله هللا سبحانه وتعالى. هللا اکن مڠاداکن عالم بهارو  2مخلوق  نبومي دا

 يڠ دنماکن عالم قيامة.

 دبري  كبومي دان مري كو توݢس يڠ بسر انتوق ممعمورکن مو مأنس ي ممفوڽأي سات

اکن  كنجالنکن توݢس دڠن بتول. فڠکت مريم كه هللا سبحانه وتعالى سکيراڽ مريکمليأن اول

 دتيڠݢيکن فد هاري قيامة کلق. فرمان هللا تعالى:

فََحَسبحت مُح
َ
َُُُِأ مح نهك 

َ
َُوأ َُعَبٗثا مح َن ك  َُخلَقح َما نه

َ
ُأ وَن  ِ ُت رحَج َُّل :  ]سورة املؤمنون ١١٥ََُلحَنا

٧٧١] 

د فدري تياد ك)تاكن كامو فوا كامي هاڽ منچياتوت كامو مڽڠك بهفمك ادكه )مقصودڽ(: 

تيدق اكن  (ول فڠك مڽ)تأن ايت؟ دان كامو فد چيفسهاج دڠن تياد سبارڠ حكمة  (اد

 د كامي؟فن كکدكمبالي

ڠ اد ن كمليأن يڠسبحانه وتعالى دمأنس ي ممفوڽأي کواجيفن يڠ بسر دهدافن هللا  كم

دان هللا سبحانه وتعالى مميليه نبي محمد صلى هللا عليه وسلم ممباوا اسالم  كفد ديري مري

داخير زمان اين دڠن معجزة القرءان الکريم يڠ دتورنکن فد بولن رمضان، بولن يڠ بارو سهاج 

 واس يڠ منجادي روکن اسالم.کيت منونيکن ف
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 دنيا اخير زمان اين، هللا ممبري کمليأن کفد مأنس ي دڠن سديکيت علمو:دالم 

وتَبت مُِمََنُ
 
ُقَلَعَٗلُُٱَحَِلحمََُوَمآُأ  [٥١:  ]سورة اإلسراء٨٥َُِّله

 )مقصدڽ(: دان تيدق دبريکن علمو فڠتهوان مألينکن سديکيت سهاج.

الت يڠ بوله برفينده دان  2دڠن علمو يڠ سديکيت ايت مأنس ي بوله منچيفتا فلباݢي

فرݢي کتمفت يڠ جأوه دالم ماس يڠ چفت، مندافت بريتا دان معلومت دڠن سݢرا درفد سلوره 

 مصلى هللا عليه وسلاينترنيت يڠ تيدق اد دزمان نبي  2دنيا، بوکن سهاج تيليفون، تتافي دڠن الت

ݢي مننجوقکن هللا منورنکن معجزة القرءان الکريم، معجزة علمو باومڽ. سبل 2دان زمان

 مان علمو يڠ ممبري منفعة دان مان علمو يڠ ممبري مضرة.  ،مأنس ي کفد سموا علمو

القرءان الکريم ترکندوڠ دداملڽ علمو اݢام، علمو يڠ برکأيت دڠن عقيدة، ايمان دان 

يڠ برکأيت دڠن عمالن مأنس ي، سمأد دالم هوبڠن  . علمو شريعة2کفرچيأن کفد هللا دانألين

دڠن هللا، هوبڠن مأنس ي دڠن ديريڽ سنديري، هوبڠن مأنس ي دڠن اورڠرامي دان هوبڠن مأنس ي 

يڠ ألين. علمو يڠ برکأيت دڠن اخالق يع دنماکن احسان اتو تصوف يڠ برکأيت  2دڠن مخلوق 

 أنس ي انتوق ممبتولکن عمالن مأنس ي. دڠن فراڠي دان هاتي مأنس ي يڠ منجادي راج ددالم ديري م

يڠ اد دأتس  2ق مڠݢوناکن مخلوق علمو بݢيمان مأنس ي هند 2اين مننجوقکن برباݢي

ان هندق مڠاتور کهيدوفن دنيا اين. هللا بݢيم سرت بومي دڠن سمفادن حالل دان حرام كمو 

ڠ فرتام ي مکة املکرمة مميمفين ݢولوڠنمميليه نبي محمد صلى هللا عليه وسلم يڠ دلتقکن د

درفد اومة اسالم، مهاجرين دان انصار، مڠاجر اورڠ اسالم بݢيمان برعمل دڠن القرءان 

ماکن مينوم سهيڠݢاله منديريکن کراجأن يڠ  دان ريم، برمول درفد عبادت، برومهتڠݢالک

نيکن و ن رحمة کفد سلوره عالم. انتوق منمندولتکن شريعة هللا سبحانه وتعالى يڠ عاديل دا

 هللا سبحانه وتعالى:فراشهتاران 

ُٓ َٗةََُِلحَع لََمنَيَُُوَما ُرَحح رحَسلحَن َكَُِّله
َ
 [٧٠١:  ]سورة األنبياء١٠٧ُأ

)مقصودڽ(: دان تياداله کامي اوتوسکن اڠکو )واهي محمد(، مألينکن انتوق منجادي 

 رحمة باݢي سکلين عالم.
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يڠ دتورونکن اوله هللا  فتنجوق يڠ ترکندوڠ ددالم رحمة ايت اد ددالم القرءان الکريم

ُجوم فد  سبحانه وتعالى کسلوروهنڽ دري لوح محفوظ کالڠيت دينا بيت العزة اتو َمَواِقِع النُّ

بولن رمضان، بولن يڠ دواجبکن کفد اومة اسالم منونيکن عبادت فواس. اين مننجوقکن 

ن کسڠݢوف منيڠݢلکن ماکن دان مينوم والوفون ما سهيڠݢ کطاعتن کفد هللا سبحانه وتعالى

مينوم ايت اداله روکن هيدوف، منيڠݢلکن کفواسن هوا نفسو والوفون يڠ دحاللکن فد ماس 

دحرامکن فد سياڠ هاري بولن رمضان انتوق مالتيه ديري طاعة کفد هللا سبحانه  تتافي يڠ ألين

 وتعالى. 

ُقوَن )سفاي کامو برتقوى کفد هللا(، سلفسڽ  تَّ
َ
ْم ت

ُ
ك
َّ
َعل

َ
جوݢ دڽتاکن توجوان فواس ايت ل

مو مستيله برتقوى کفد هللا سبحانه وتعالى دڠن منجاديکن القرءان الکريم ايت سباݢي کا

رکعة  2فتنجوق. هللا منݢسکن القرءان الکريم ايت اداله فتنجوق يڠ کيت منتا فد تيف

ِلَك 
َ
ْسَتِقيَم )تنجوقکنله کامي جالن يڠ لوروس(. دان مڽتاکن، ذ

ُ ْ
 امل

َ
َرأط ِ

ا الص 
َ
سمبهيڠ، اْهِدن

ِكتَ 
ْ
ِقيَن )كتاب اين تيدق اد كراݢوان فداڽ يڠ ممبري فتنجوق کفد ال ُمتَّ

ْ
 َرْيَب ِفيِه ُهًدى ِلل

َ
اُب ال

الکريم سباݢي فتنجوق. يڠ برتقوى سهاج يڠ منجاديکن القرءان  2يڠ برتقوى(. هاڽ اورڠ 2اورڠ

وارا سق اد تقوى ددالم ديريڽ ممبالکڠي القرءان الکريم والوفون دي ممباچڽ دڠن داورڠ يڠ تي

 يڠ سدف، منوليس دڠن توليسن يڠ اينده دان چنتيق. دسبوت اوله نبي صلى هللا عليه وسلم: 

جُ  وُُْالزهَمانَُُآَخرََُُِفُُقَوْمُ ََُيْر 
َ
ََُُِفُُأ ةََُُهَذه مه

 
ْرآنََُُيْقَرء ونَُُال َاوَزُ ُّلَُُاَْق  مُُُْي  وُُْتََراقََعه 

َ
ُأ

مُْ وَمه  لْق   رواه ابن ماجه[] .ح 

اکن اد دکالڠن اومتکو داخير زمان يڠ ممباچ القرءان تيدق لبه درفد ڽ(: مقصود)

 حلقوم )تيدق ماسوق کدالم هاتيڽ(. 

 بارڠ دجاٴوهکن درفد صفة ايت.

ليه اد ددالم ديري کيت. هللا ممي ماريله کيت منيڠݢلکن بولن رمضان دڠن صفة تقوى يڠ

هيمفونن اومة اسالم يڠ داتڠ درفد سلوره فلوسوق دنيا منونيکن عبادت حج دمکة املکرمة، 

حج شوال يڠ دايکوتي دڠن ذوالقعدة دان سفاروه بولن ذوالحجة. اورڠ  2دموالکن دڠن بولن

تناݢ  اند بيسکن هرتاسالم يڠ داتڠ درفد سلوره فلوسوق دنيا برهيمفون دمکة املکرمة مڠها

انتوق منونيکن فرينته هللا سبحانه وتعالى منوجو کمکة املکرمة تمفت يڠ درسميکن اوله نبي 

ابراهيم عليه السالم دان تمفت کالهيران نبي محمد صلى هللا عليه وسلم يڠ بوکن سهاج 
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رتام فمنجادي قبلة انتوق کيت برسمبهيڠ، تتافي دالم ماس يڠ سام مڠيڠتکن کيت کفد کمفولن 

يڠ تله برعمل دڠن القرءان الکريم يڠ دبري کمليأن اوله هللا سبحانه وتعالى، کمفولن يڠ برمول 

ْيِر ِذى َزْرٍع )ملبه يڠ تيدق اد تنامن
َ
ان د (، يڠ تيدق اد ايردڠن بومي مکة يڠ کريڠ کونتڠ، َواٍد غ

يڠ  كالقرءان الکريم مريتيدق سڠݢوف دديامي بناتڠ يڠ فاليڠ بواس. دبومي يڠ کريڠ ايت دڠن 

برفݢڠ دڠن القرءان الکريم يڠ برتقوى کفد هللا برعمل دڠن فرينته هللا منيڠݢلکن الرڠنڽ 

منجادي اومة يڠ مليا يڠ دبري کمليأن اوله هللا سبحانه وتعالى دڠن اسالم سهيڠݢ مڠواساٴي 

ق دنيا فلوسو مڠمبڠکن اسالم کسلوره رت سدنيا منجاتوهکن کواس بسر دنيا فرس ي دان روم 

 سهيڠݢ هاري قيامة. 2دان چهياڽ تيدق بوله دفادمکن اوله موسه

ماريله کيت جاديکن بولن يڠ مليا اين بولن ممفرکاسکن اومة اسالم دڠن کمليأن اسالم 

 يڠ دبري اوله هللا سبحانه وتعالى.

ُ
َ
َُأ وذ ُب ََُمَنُٱع  عُحٱّلِله  .لرهَجعمَُٱَطاَنُلشه

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

ونَُ َك  حم ۡشح  [٣٣:  ]سورة التوبة٣٣ُُٱل

تونجوق دان اڬام يڠ فدڠن ممباوا  (محمد)دياله يڠ تله مڠوتوس رسولڽ )مقصودڽ(: 

 2ڠون اور فو ين، والٴل اڬام يڠ النڽ اتس سڬتوق دمنڠكن دان دتيڠڬيكن، ا(اڬام اسالم)بنر 

 .مشرك تيدق مڽوكايڽ

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

ُ
َ
ُقَوُحأ َُتغُحَذاَُواَسُحَلَُه ُق ول  َُٱَِر  مُحَحُٱُّلِله َظعَمَُِلَُوََك  حُٱَولََسائَرََُُِ سُحل حُٱنَيُوَُلَمَُم  سُحل َوُُۥلََماَتَُِنههُ م  ه 
َُحُٱ ور   ِ  .لرهَحعمُ ٱَغ

 

 (31/07/2015) ٧3٣1شوال  ٧١


