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  خطبة جمعة

 تنترا أحزابراڠن س

دُ  مح َ ُُٱۡلح َ يُ ّلَِله َ وَلُ ُٱَّله ُرَس  رحَسَل
َ

َُُۥأ َدىُ ب حه  ُُٱل ق ََُودَيَن َ َهَره ُُٱۡلح ُُۥَِل ظح ينَُلََعَ َ َُُٱل  ُوَُُۦك  َه لَوح
ونََُكرَهَُ ك  َ ۡشح حم  شُحُ.ٱل

َ
ُأ نُّله

َ
ُأ ُُـ ََََُُِهد  ُ ٱَُهَُِّله حُُ،ۥََشَيَكَُلُ َُّلُُۥَدهُ وَحُحُّلِله ُال لُحَل  ُاۡلحَُم  َُوَل  ُمُحك  َو َُوه  د 

َُشُح َ
ُك   ُ.ٍءُقََديرُ لََعَ

شُح
َ

َعبُحَوأ ًدُا مه َ ُُم  نه
َ

ُأ ه َُهد  ُ ۥُد  ول  رَس  َُ ،ۥَو َجُدُحالح ُالُّ نَيَُُر  ُالم  اج  َ َ ُ.َوالّس 
ُاللُه مه ه 

ُوََسل َمُح َ
َُُوَبارَكََُُصل  َنالََعَ ََ ا ََ ُمِإَ ُوََشَِعََِنا دٍَُوق دُحَُُحبَببََنا مه َ ُُم  ُ ،َوتََنا َ َُٱنََب  ُوَشَُلرهحح ُ ِةَ ُٱَِع َِ

َه ِةَُلح 

ُآَلََُوَصُ نُحبَهَُحُحَولََعَ ََ هُ َُو َِ َ ه ُُۥتَب َواَّله ُُۥَونَََصَ ُ.ۥَو
ُِح اَُب َه َ

ُ:دُ أ

َُ َُُ،َفَعاَُعَباَدُٱّلِله واُْٱّلِله ق  َوىُ.ٱته قح ادَُٱتله ُٱلزه َ َُخيح 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

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

 سوداراکو مسلمين يڠ درحماتي هللا،

ليه صلى هللا عزمان رسول هللا ، بولن اومة اسالم دماسيه الݢي براد دبولن شوالکيت 

يڠ ن اهل الکتاب ڠيهودي ݢولو  2افبيل اورڠ برالكوي ا .حزابأداوجي دڠن فرايستيوا  وسلم

يڠ  2دان تندا فد جسدڽيڠ اد  2، مڠتهوي تنداصلى هللا عليه وسلممڠتهوي کداتڠن نبي محمد 

ان حسد کر نامون ، ڽکفداسرت فرکارا يڠ دسبوت ددالم کتاب يڠ دوحيوکن  اد فد فارا صحابتڽ

يڠ دايذينکن  كلڠن مريادکجوݢ ماسوق تر  .2دامبيلڽ لڠکه مننتڠ اسالم هابيسن كڠکي مريد

، مشارکت مجموع، برسام ددالم مشارکت اومة اسالم صلى هللا عليه وسلماوله رسول هللا 

هللا يڠ  2حکومدافت مليهت  كسفاي مري براد دباوه فمرينتاهن اسالم بربيلڠ اݢام دان قوم

القرءان يڠ دسبوت ددالم  2، فرکاراصلى هللا عليه وسلم، رحمة کداتڠن نبي محمد عاديل

يڠ  2کفد رسول يڠ دوحيوکن  2، انجيل دان کتابباڽق فرسمأن ددالم کتاب توراة الکريم
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ت يڠ دالم مشارک ، نبي يڠ داوتوسکن بوتا حروفيڠ دتورونکن دمکة املکرمةقرءان لا. تردهولو

 . ن چيفتأن مأنس يبوک، هللاانتوق ممبوفتيکن القرءان سبنرڽ کتاب  بوتا حروف

کران فناتيق قوم  دان کران حسد دڠکي ترهادف اسالم مننتڠ اسالم جوݢ كمرينامون 

سجق زمان رسول هللا  انتوق مروسقکن اومة اسالم لڠکه دامبيل 2يبرباݢ. يهودي يڠ ساڠت تبل

 ،مهاجرين دان انصارلڠن اممچهکن فرفادوان اومة اسالم دک كمري. يه وسلمصلى هللا عل

دساتوکن  ة کران سماڠت قبيلةمشارکت يڠ برفرڠ دزمان جاهيلي، دکالڠن أوس دان خزراج

 2ڠاور نامون . سبحانه وتعالىله هللا و يڠ دجالين ا دڠن فرسودارأن ايمان دڠن سماڠت اسالم

 مصلى هللا عليه وسلل هللا و سر  هنت، ممفممچهکن اومة اسالمچارا انتوق  2يهودي مرنچڠ برباݢي

 ،مرنچڠ انتوق ممبونه رتس يڠ دچيفتا يڠ مروفاکن ميديا دزمان ايت دڠن شعير دان ساجق

  .صلى هللا عليه وسلمدان مراچون رسول هللا  مڽيحير

ي ؤ داتڠ کمکة منم كمري 2افبيل فميمفين مرنچڠ فرايستيوا أحزاب كلبه دهشت مريڠ ي

الم يڠ اسدان  صلى هللا عليه وسلمممبري سماڠت انتوق مننتڠ نبي محمد  مشرکين 2فميمفين

 .دباواڽ

 2مروفاکن علماءيڠ تاب کاداله ݢولوڠن اهل ال كمريمشرکين مليهت  2اورڠاولهکران 

، يڠ بسر جملهڽعرب  2ابوڠکن قبيلةدݢ. توق مننتڠ اسالمنت ااڠممنمبهکن س يڠ تاهو کتاب

 اومة اسالم فد ماس ايتلبه بسر درفد جمله اورڠ،  10,000 باال تنترا يڠ لڠکف برسنجات

جمله باال  10,000دان يڠ چاچت تيدق منچافي اڠکا  2، اورڠ توا، کانقفوانمدچمفور لالکي فر 

اين  تيواسقمکن فرايامر  سبحانه وتعالىهللا . داتڠ انتوق مڠفوڠ مدينة كمري .يتاتنترا أحزاب 

ان د مڠمبيل سمفنا فرايستيوا ايت دالم سورة يڠ دنماکن سورة األحزاب القرءان الکريمددالم 

 فرمانڽ: دڠن القرءان الکريمزاب ايت ددالم حهللا مڽبوت األ 

ا ونَُرََءُاَُولَمه ن  ََ ؤح حم  َزاَبُُٱل حح
َ وََعَدنَُاُٱلح ُا ََ ُ قَال واَُْه َذُا ُ ُٱّلِله ول  رَس  ُ َوَصَدَقُُۥَو ُ ُٱّلِله ول  رَس  َُو ُۥ 

لَعٗماُ َِيَم ٗناَُوتَسح  ُ َُِّله مح اَُزاَده  ََ ن٢٢ََُُو َ نَيََُُ  ََ ؤح حم  واُُْٱل اَُع َهد  ََ َُرََجاٞلَُصَدق واُْ مُُٱّلِله ه  فََمنح هَُِۖ َعلَعح
ََُنحَبهُ  نُقَََض  َديٗٗلُُۥَه ل واَُْتبح اُبَده ََ َو ُُۖ نُيَنَتَظر  َه مُ ه  نح ََ  [2٢-22:  ]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 فن در يٴد مريك سالفايت 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 منوڠ، دان د(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

 صلى هللايڠ دديديق اوله رسول هللا  فارا صحابة ديري  د دالمکقواتن ايمان يڠ ادڠن 

دي يڠ يهو  2، ددالم مدينة اد اورڠاوله باال تنترا أحزاب نة دکفوڠيوالوفون مد عليه وسلم

يڠ  منجادي اورڠ اسالم 2يڠ برفورا منافق 2مدينة اد اورڠددالم . تله مونکير جنجي برجنجي

 .نرڠ سبيك ديري مري نکمندده كمري، بيال داوجي دڠن فرايستيوا أحزاب 2و اسالم برفورامڠاک

 .ممبري کمناڠن کفد اومة اسالممنجاديکن فرايستيوا ايت انتوق  سبحانه وتعالىهللا 

کتاب معجزة سهيڠݢ  الهداالقرءان . القرءان الکريماين دسبوت ددالم فرايستيوا 

يدق اداله فرايستيوا يڠ تددالم القرءان دان فرايستيوا مننجوقکن بهوا چريتا اين . هاري قيامة

 ، بهکن اي برفنجاڠن سهيڠݢ هاري قيامة.دان هابيس دزمان ايت سهاجسلس ي 

تأخر، مدزمان . أحزاب يڠ براولڠ کاليسجاره، اومة اسالم مڽقسيکن فرايستيوا دسفنجڠ 

ناتيق فدان  فرقومنتله برجاي منيوفکن سماڠت دکالڠن کمفولن فنجاجه باال تنترا أحزاب 

، منعلوق تانهأير اومة برجاي منجاتوهکن کراجأن اسالم كمري. يڠ ممچهکن اومة اسالم ذهبم

 .فنجاجه 2دکالڠن کواستانهأير دان بڠسا اومة اسالم  2دان ممبهاݢيکن اسالم

تله هللا . 2سکالي تيدق مڠإيذينکن چهيا اسالم دفادمکن سبحانه وتعالىهللا نامون 

 :القرءان الکريمبرجنجي ددالم 

ونَُ َفُُي رَيد  َرَُِل طح َُواُْن و ُوَُُٱّلِله فحَو هََهمح
َ
ُ بَأ َُُٱّلِله رَه ُن و تَمُّ َُكرَهَُُۦَ  ونََُولَوح َر   ِ ]سورة ٨ُُٱَحَك

 [٨:  الـّصـف

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

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

 بيبسکن درفد فنجاجهنباڽق نݢارا اومة اسالم سوده دهاري اين کيت مليهت  سهيڠݢ

کمبالي سموال زمان  ينيك .اسيڠ 2دڠن فهامن ماسيه دجاجه كي، والوفون فميکيران مر اسيڠ

ي دڠ مڠهادفس اومة اسالم دزمان کينيکبڠکيتن . انتوق کمبالي کفد اسالم کبڠکيتن اومة اسالم
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، سالممڠفوڠ کبڠکيتن اي ميديا، ماللوي برباݢي اڠکاتن ؤ ماللدرفد تنترا أحزاب چابران بهارو 

، كفوليتي اوفراس ي 2برباݢيي ؤ سنديري اتو مالل فرفادوان اومة اسالمممچهکن  سمأد دڠن

 يا.مميمفين دن تيدق مڠإيذينکن اومة اسالم کمبالي سموالنتوق ا ترأننومي دان کتنايکو 

جيکن سبݢيمان دجن ن تتف ممليهارا چهيا اݢامڽاک سبحانه وتعالىبهوا هللا له ايفرچ

 .القرءان الکريمددالم 

ُ
َ

َُأ ُب وذ  َنُٱع  ََ َُ عُحٱّلِله  .لرهَجعمَُٱَطاَنُلشه

وَُ يُ ُه  َ وَلُ ُٱَّله ُرَس  رحَسَل
َ

َُُۥأ َدىُ ب حه  ُُٱل ق ََُودَيَن َ َهَره ُُٱۡلح ُُۥَِل ظح ينَُلََعَ َ َُُٱل  َُكرَهَُُۦك  َه َولَوح
ونَُ ك  َ ۡشح حم   [٢٢:  ]سورة التوبة٣٣ُُٱل

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

 2رڠاو  ون فو ين، والٴل اڬام يڠ التوق دمنڠكن دان دتيڠڬيكنڽ اتس سڬن، ا(اڬام اسالم)بنر 

 .مشرك تيدق مڽوكايڽ

ُ ُ ٱبَاَرَك مُحُّلِله َُوََك  َُُِل ُوََُحُٱَِف َن ِةَُٱَكَتاَب مُحُ،لسُّ هاك  ُمِإَي َِن َِ َِ ََُُوَن ُٱب ُوَُلح َُٱيَاَت ُ. ِةَُمَُكُحۡلح
ُ

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

َُحُٱ ر  و  ِ  .لرهَحعمُ ٱَغ
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