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  خطبة جمعة

 کقواتن اومة اسالمشعار  –ج ح

دُ  َمح َُُٱۡلح َيُ ّلَِله كُحُٱَّله
َ
ََُرَمناُبَنَعُحأ لَُُ،مََُلُسُحَمةَُالح َُكثَيُرَوفَضه

َُُمَ ُاَناُلََعَ
ََُلح  شُحُ.َم

َ
نأ

َ
ُأ َُهد 

ُ ُُـ َََُُِّله ُ ٱَُهَُِّله ُ َّلُۥَُده ُوَحُحُّلِله ََ ُ ََ َك ََ حُُ،ۥُ ال  ُ لحََُ اۡلحَُم   ُ ََ َُو َُشُحمُحَ  َ
ل ُك  َوُلََعَ َُوه  ُ.ءرُقََديرُ د 

شُح
َ
ُهََُوأ د 

َُعبُح ًدا َمه ُُم  نه
َ
ه ُأ ُ ُۥد   َ و َُ ،ۥَورَس  َجُدُحالح ُادلُّ نَيَُُر  ُالم  اج  َ َ َُحاللُهُ.َوالّسل َ ُوََسلل َ

َُصلل َه َُُوَبارَكَُُه  ُلََعَ
دُرَوتََناَُوق دُحِإَوَماَمَناَُحبَيبََناُوََشفَيعََناُ َمه ُ ،ُم  َ َُٱنََبل ُٱةَُوََشفَيَ ُلرهحح

ةَُلح  ََُوَصُمه ََ ُآ َُوَم ُحبَهَُحُحَولََعَ
ه ُُۥتَبََعهُ  ُ.ۥَوَواَّله ُُۥَونَََصَ

اَُبعُح مه
َ
ُ:دُ أ

َُ َُُ،َفَياَُعَباَدُٱّلِله 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  2ك. چاريله بکالن، مك سسڠݢوهڽ سبأي(سݢل الرڠنڽ

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

 سوداراکو مسلمين يڠ درحماتي هللا،

 يڠ ممفوڽأي کممفوان م يڠ دري سلور  فلوسو  دنيا دان ستروسڽ، اومة اسال اين هاري 

ينته اوله يڠ دفر  عليه السال م، مڽاهوت سروان نبي ابراهيم برهيمفون دتانه سوچي مکة املکرمة

 :سبحانه وتعالىهللا 

ذلَن
َ
َُُٱنلهاَسَُُفَُُوأ َجلَُب َُعَميٖقُُٱۡلح ُفَجلر َ

ل تنََيَُم ُك 
ح
ُيَأ َُضاَمرٖ َ

ل ُك  َُولََعَ  ت وَكُرََجاّلا
ح
٢٧ُيَأ

 [2٢:  ]سورة الحج

ج، نسچاي مريك اكن كن عبادت حانتو  مڠرجمأنس ي ا ةدان سروكنله اوم)مقصودڽ(: 

يڠ كوروس يڠ داتڠڽ نتا او  2دڠن برجالن كاكي دان دڠن منوڠڬڠ برجنيس (رومه توهنموك)داتڠ 

 .و ٴيڠ جا (دان چرو  رنتاو)ي جالن دري برباڬ
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 مروايتکن، اڽدرفددان علماء يڠ کمدين علماء تفسير دکالڠن صحابة تابعين فارا 

يد  اد يڠ ت دبوميي توهن، بݢيمان بوله ساي برسرو : "واهسبحانه وتعالىهللا کن اڽابراهيم برت

 ؟"كايت دافت دتريما اوله مريسروان  ، بݢيمانمأنس ي لڠسوڠ

 ."ڽفيکنم، سروله، اکوله يڠ اکن مڽبراهيمامڽتاکن: "واهي هللا 

فد اف ک )مڽر  ديري دان فرچاي دأتس صفة اسال م سبحانه وتعالىفرچاي کفد هللا دڠن 

يڠ  ،ابراهيم مڽرو مأنس ي دري مکة املکرمة ك، م(سبحانه وتعالىدفرمانکن اوله هللا  سهاج يڠ

ور  کفد مأنس ي درفد سلسروان . تيد  اد اورڠ ألين مألينکن دي دان کلوارݢاڽ سهاج کتيک ايت

 .سبحانه وتعالىمڽرو منونيکن فرينته هللا ابراهيم . فلوسو  دنيا

، ݢانڠ ڠنو و م ددڠاري اوله بوکيت بوکاو دان ݢابراهي سروانعلماء تفسير مڠتاکن، فارا 

 :مڽاهوت كمري)عالم ذورية(.  دساهوت اوله مأنس ي يڠ براد دعالم روح

ُ.ََُيُحَلُهَُُههُ اللُهََُُيُحَلُه

 توهنکو.)مقصودڽ(: واهي توهن، يا. واهي 

يا   فلوسو  دنرفد سلور مأنس ي يڠ داتڠ د .يڠ داوچفکن ريبوان تاهون يڠ اللوسروان 

ولن سهاج ماسوقڽ ب كسبأي. سبحانه وتعالىمڠݢوناکن کموداهن علمو يڠ دبريکن اوله هللا 

ر ، تيمو درفد سلور  نݢارا دان بنوا داتڠ دمکة املکرمة 2بردويون  شوال سهيڠݢاله بولن ذوالحجة

 ،يڠ مڽاهوت سروان اݢا م اسال م ، دمان سهاج اداڽ اورڠ اسال مدان بارت، اوتارا دان سالتن

 يڠ دڽتاکن: صلى هللا عليه وسلمدعوة نبي کيت محمد 

َُماُبَلََغُاللهيَْلَُوانلهَهار ْمَرَُيبْل غ 
َ
َذاُاْل ُهل ُ.َِنه

دمان )كسلور  فلوسو  دنيا( )مقصودڽ(: سسڠڬوهڽ اوروسن اڬا م اين اكن سمفي 

 اداڽ سياڠ دان مالم.

اڽ کفد مأنس ي، سمأد منريمترفولڠ .   فلوسو  دنيالور سکاين اݢا م اسال م سمفي هاري 

فنتيڠ باݢي  ڠي فد هاري قيامة. كانتو  مڠحساب مري سبحانه وتعالىکفد هللا ترسر  . اتو منولق

، اسال م 2منجاديکن کيت اورڠ يڠ تله سبحانه وتعالىاياله برشکور کفد هللا  کيت اومة اسال م

وء داتدان ، دالهيرکن درفد ايبوباف دان کتورونن كدڠن سبب با سمأد کيت مڠانوت اسال م
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اداله نعمة دري هللا سمواڽ . اتو کيت ماسو  اسال م دڠن سنديري  يڠ براݢا م اسال منينيق 

 ، اݢا م يڠ دتريما اولهسبحانه وتعالىڽ اݢا م يڠ دإعتراف اوله هللا 2مڠانوت ساتو سبحانه وتعالى

 .سبحانه وتعالى، اݢا م يڠ ألين دتولق اوله هللا سبحانه وتعالىهللا 

رفد بوکن سهاج د عليه السال مهللا مميليه ابراهيم منجادي ساتو حکمة يڠ بسر اداله 

ر ، بهکن درفد ذوريتڽ جوݢ الهيصلى هللا عليه وسلمدالهيرکن نبي اخير زمان، محمد  ذوريتڽ

 2ورڠا. دسبوت اوله سموا اݢا مابراهيم .  مافڠانوت فلباݢي اݢالهيرڽ  دان ني اسرائيلب 2نبي

 2، اورڠايروفه مڽبوت ابراهم 2اورڠي مڽبوت ابراهيم، ديهو  2اورڠاسال م مڽبوت ابراهيم، 

 :نݢسکنم سبحانه وتعالىهللا نامون . مشرکين هيندو مڽبوت برهما

َُمَ َُُما ََُكَن َُوَما ا لَما سح ُمُّ ا َُحنَيفا ََُكَن َُوَل َك  ا انَيلا َ ُنََصح َُوَّل ودَيلاا َُيه   َ َُِبحَر هَي ََكَن
َكنَيَُ حم ۡشح  [٧٢:  ]سورة آل عمران٦٧ُُٱل

ورڠ ئملو  اڬا م يهودي دان بوكنله دي سفورڠ ئبوكنله نبي إبراهيم ايت س)مقصودڽ(: 

يڠ )مسلم  ورڠئي ستس داسر توحيد سباڬأد فورڠ يڠ تتئي دي سفتتاملو  اڬا م كريستيان، ف

 .مشرك 2وال بوكنله دري اورڠفدان دي  (د هللافك 2  بولتطاعة دان برسر 

دفيليه  اند سبحانه وتعالىيڠ دفوجي اوله هللا  اياله توکو  بسر دالم اݢا م اسال مابراهيم 

اجأن يڠ دتݢقکن اوله کواس بسر دنيا کر  كکران فرجواڠنڽ مننتڠ شري سبحانه وتعالىاوله هللا 

ي )جالن يڠ بتول( والوفون دباکر ددالم اف ، تݢق دأتس استقامة، فرجواڠن يڠ ݢاݢه برانيون بابل

 .ابراهيم تتف تݢق برسا م دڠن اسال منامون ، دهالو دري تانهأيرڽ  دان يڠ بسر

يکن دفرينته مندير  دان بومي مکة كانتو  ممبو  عليه السال مهللا مميليه ابراهيم  كم

سال م اومة افول فرينته داللو  اخير زمان.يڠ منجادي قبلة فڠانوت اݢا م اسال م د باڠونن کعبة

هاج بوکن سمڠيکت اومة اسال م و  تان منونيکن عبادت حجيڠ داتڠ دري سلور  فلوسو  دنيا 

بحانه سقرءان يڠ ساتو يڠ دفليهارا اوله هللا ال، ، مڠادف کأر  قبلة يڠ ساتومڽمبه توهن يڠ ساتو

ون نوت اسال م والوفمڠا كمري. صلى هللا عليه وسلمڠ ساتو محمد ي نانبي اخير زم دان وتعالى

  د م، تياسال دارأن دساتوکن دڠن فرسو  كمريدان الفيسن.  توروننک ،فلباݢي بڠسا ك درفدمري

 :كکيرا سياف مري

َما َمن ونََُُِنه ؤح حم  َوةُُٞٱل  [٠١:  ]سورة الُحـُجـراتَُِخح
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 يڠ برايمان ايت اداله برسودارا. 2)مقصودڽ(: سسڠݢوهڽ اورڠ

حُ ُال ؤُحَمَثل  َُحم  َهَ َُحَُمننََيَُفُتََوادل ََه َُحوََُُوتََراح  فََه ُالحََُُتَعاط  ضحُهُ َتََكَُمنُحََِذاُاشُحُ،َسدََُمَثل  ُُع  و 
ُالحَُ ََ َُسائَر  ُ تََداََعُ َهرََُواۡلح َُسَدُبَالسه  [روا  البخاري ومسلم] – ّمه

 مؤمين دالم حال بركاسيه سايڠ دان ساليڠ چينتا 2ن اورڠأمفومار ف: (مقصودڽ)

ساله ساتو اڠڬوتاڽ مڠادو كساكيتن، مك سلورو   بيلفه. ارت سباتڠ توبفي اداله سأمنچينت

 .ساكيت ين توروت مراسه يڠ أل توب اڠڬوتا

  .سبحانه وتعالىأن اسال م يڠ دڽتاکن اوله هللا ن فرسودار ڠهوبايتله 

 م اسال  ڠکاجي اجارن م ڠي)توکو  علموان بارت بوکن اسال م( فميمفين اورينتاليس سئورڠ 

، برجاي منجاتوهکن کراجأن اسال مايروفه  2مڽر  کاله والوفون کواس مشارکت اسال مان د

ان اد : "دسبليو مڠتاکن ددالم توليسنڽ ،ال مبرجاي منعلو  دان منجاجه سلور  نݢري اومة اس

وله سݢل ا ، يڠ تيد  بوله دفچهکندنيا اسال ميڠ براد دفسيسيران فنتي دوا باتو يڠ ساڠت کرس 

( ل فرڠفک)سکيراڽ ارمادا بهکن . دان کواس مودرن يڠ دميليکي اوله کواس ايروفه الت لتوفن

ل فرڠ بهکن کفݢاݢل مڠهنچورکنڽ،  ك، بوکن سهاج مريمڠهمفيري دوا باتو يڠ کرس اينبارت 

 ".ةدان مکة املکرم القرءان الکريمڽ اياله 2دواک دڠن کقواتن کدوا باتو ايت. اکن هنچور  كمري

 كسالما ايتله مري اورڠ اسال م منونيکن حج، املكرمة دان مکةالكريم  قرءانالي اد سالݢ

، 2ءڽ، علما2ممبونه فميمفينڽبوله  كاسال م والوفون مرياݢا م مڠهافوسکن بوله   دتي

وله تيد  ب ك، مريكبهاݢيکن دکالڠن مري فچه فرينته ك، مريمنجاجه تانهأير اومة اسال م

 إيذينکن  مڠدتعالى تيهللا .  م اسال مادان تيجق بوله مڠهافوسکن اݢ ممادمکن چهيا اݢا م اسال م

 .2سکالي كمري

ڠ واجب ي كقواتن اومة اسال مساله ساتو شعار ، بولن براد دبولن حج تيکسکارڠ 

 .او دفهامي اوله کيت سم

ُ
َ
َُأ وذ ُب ََُمَ ُٱع  يُحٱّلِله ََُٱَطاَنُلشه  .لرهَجي

وَُ َيُ ُه  ُ ُٱَّله ََ و ُرَس  رحَسَل
َ
َُُۥأ َدىُ ب حه  ُُٱل َقلََُودَيَ  َهَره ُُٱۡلح ُُۥَِل ظح َي َُلََعَ لَهَُُٱدلل َُكرَهَُُۦك  َولَوح

ونَُ َك  حم ۡشح  [٣٣:  ]سورة التوبة٣٣ُُٱل
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نجو  دان اڬا م يڠ بنر تفدڠن ممباوا  (محمد)دياله يڠ تله مڠوتوس رسولڽ )مقصودڽ(: 

مشرك  2ون اورڠفو ين، والتو  دمنڠكن دان دتيڠڬيكنڽ اتس سڬل اڬا م يڠ أل ن، ا(اڬا م اسال م)

 .يڽأتيد  مڽوك

ُ ُ ٱبَاَرَك َُحُّلِله َُوََك  َُُِل َنةَُٱَكَتاَبُوََُحُٱَف َُحُ،لسُّ ََُُوَنَفَعَِنُِإَويهاك  ُٱب
َُٱيَاَتُوَُلح ُ.ةَُمَُكُحۡلح

ُ
َ
ُقَوُحأ َُتغُحَذاَُواَسُحَِلَُه ُق ول  َُٱفَر  َُحَحُٱُّلِله َُِلَُوََك  ََ حُٱَولََسائَرََُُعَظي سُحل حُٱنَيُوَُلَمَُم  سُحل َوُُۥلََماَتَُِنههُ م  ه 
َُحُٱ ور  َُ ٱَغف   .لرهَحي

 

 (21/08/2015) ٠3٣٧ذوالقعدة  ٧


