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  خطبة جمعة

 يڠ مليا 2فڠاجران درفد بولن

دُ  َمح َُُٱۡلح َيُ ّلَِله نحُُٱَّله
َ
َُعبُحأ وَنُلَلحَُكَتاَبَُدهَُالُحَزَلُلََعَ شُحُ.َعالََمنَيُنََذيًراَِلَك 

َ
ُأ نُّله

َ
ُأ َهُُـ إَلََُُهد 

ُ ُ ٱُإَّله ُ َّلُُۥَده ُوَحُحُّلِله ََ ُ ََ َك ََ ُُ،ۥُ
َ ُالح ُ سُحََ  ُاۡلح ُالحُسُحَماء  َفات  َُوالَصِّ َلََُن شُحُ.ع 

َ
ًداَُوأ َمه ُُم  نه

َ
ُأ َهد 

ه َُعبُح ُ ُۥد   َ و َُ ،ۥَورَس  حُالرهحح ُال هُح ُة  ُم  ََُداة  َجُدُحَوالح ُادلُّ ُوََسلَِّمُحاللُهُ.ر  َ
َُصلِّ مه َُُوَبارَكَُُه  ََاُلََعَ َُحبَببَ

ََاَُوق دُح دُ وََشفَيعَ َمه ََاُُم  ََاُِإَوَماَم َ َُوَُ ،َوت ََ ُآ َُولََعَ
َ
ُُ.ىَتَد َُوَمَنُاهُحُبَهَُاحَُصحُأ

اَُبعُح مه
َ
ُ:دُ أ

َُ َُُ،َفَياَُعَباَدُٱّلِله واُْٱّلِله َوىُ.ٱتهق  ادَُٱتلهقح ُٱلزه َ َُخۡيح 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،

رمضان يڠ  ي بولنيڠ مليا ستله کيت ماللؤ  2رفد بولنماريله کيت مڠمبيل فڠاجران د

يکن فواس، کيت ماللؤي بولن شوال، دواجبکن کيت منون دتورونکن فداڽ القرءان دان

اومة اسالم موال ملڠکه  2حج، بولن 2مروفاکن بولنيڠ کداتڠن بولن ذوالقعدة دان ذوالحجة 

منوجو مکة املکرمة انتوق منونيکن عبادت حج، مڽاهوت سروان نبي ابراهيم عليه السالم يڠ 

 دفرينته اوله هللا سبحانه وتعالى.

ذَِّن
َ
َُُٱنلهاَسَُُفَُُوأ َجَُِّب َُعَميٖقُُٱۡلح ُفَجِّ  َ

ِّ تنََيَُمنُك 
ح
ُيَأ َُضاَمرٖ َ

ِّ ُك  َُولََعَ  ت وَكُرََجاّلا
ح
٢٧ُيَأ

 [2٢:  ]سورة الحج

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

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

 .وهٴيڠ جا (دان چروق رنتاو)ي جالن دري برباڬ
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دسرو سجق ريبوان تاهون يڠ اللو دزمان تيدق اد الت فرهوبڠن چفت، ايت اوچافن 

ن يڠ تيڠݢل دکاواس اتوتيدق اد مأنس ي يڠ همفير  دق اد کندرأن يڠ ممودهکن فرجالنن دانتي

نبي  دزمان ،ت دتريما اوله مأنس ي فد هاري اينايت، دڠن کواس هللا سبحانه وتعالى سوران اي

ق اوله هللا سبحانه وتعالى کفد سلوره مأنس ي، نبي محمد صلى هللا عليه تراخير، نبي يڠ دلنتي

عالم الڠيت دان بومي  دمان ، نبي اخير زمان يڠ دلنتيق اوله هللا سبلوم هاري قيامةوسلم

 م اخيرة.دتمتکن روايتڽ انتوق دچيفتا عالم قيامة اتو عال

کموداهن  2بوله منچيفتا الت ، مريكدزمان متأخر، هللا مڠرنياکن علمو کفد مأنس ي

وله ب کة املکرمة دالم ماس يڠ چفت. مريكسهيڠݢ بوله برجالن کتمفت يڠ جأوه ترماسوق کم

ق برچاکف دانتارا ساتو سام الٴين دان مندافت بريتا دڠن فرهوبڠن انتو  2مڠݢوناکن الت

دبري معجزة القرءان  سئورڠ رسول سهاج يڠچوکف دڠن دنيا اخير زمان اين  موده. مك

الکريم، معجزة علمو يڠ مننونجوق سلوره مأنس ي، جالن يڠ بنر باݢي کهيدوفن دنيا سهيڠݢ 

 کهيدوفن هاري اخيرة.

ابراهيم عليه السالم انتوق ممبوك بومي مکة،  هللا مميليه اداله منجادي حکمة يڠ بسر

مڠهنتر فتراڽ اسماعيل عليه السالم انتوق دالهيرکن نبي اخير زمان محمد  ة دانممبينا کعب

صلى هللا عليه وسلم يڠ منريما القرءان. فرکارا يڠ داتور اوله هللا سبحانه وتعالى مڠيکوت علمو 

دان کبيجقسنأنڽ انتوق مڽتاکن هاڽ ساتو اݢام سهاج يڠ دتريما اوله هللا سبحانه وتعالى يأيت 

 مشرکين يڠ مڽمبه برهاال 2کريستيان دان اورڠ 2يهودي، اورڠ 2الم، والوفون اورڠاݢام اس

م، اسالم دان يهودي منماکن ابراهي 2. اورڠاله فڠيکوت ابراهيم عليه السالماي مڠاکو مريك

فرکتأن ابراهيم  هيندو مشرکين منماکن برهما. 2اورڠ کريستيان منماکن ابراهم دان 2اورڠ

 هللا منݢسکن:. دسنجوڠ اوله مريك

َُمَنَُُما ََُكَن َُوَما ا لَما سح ُمُّ ا َُحََيفا ََُكَن َُوَل َكن ا انَيِّا َ ُنَۡصح َُوَّل ودَيِّاا َُيه  ُإَبحَر هَيم  ََكَن
َكنَيَُ حم ۡشح  [٧٢:  ]سورة آل عمران٦٧ُُٱل

ورڠ ئملوق اڬام يهودي دان بوكنله دي سفورڠ ئبوكنله نبي إبراهيم ايت س)مقصودڽ(: 

يڠ )مسلم  ورڠئي ستس داسر توحيد سباڬأد فورڠ يڠ تتئي دي سفتتاملوق اڬام كريستيان، ف

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

 ڽ اݢام يڠ دإعتراف دان دتريما اوله هللا سبحانه وتعالى.2اسالم اياله ساتو
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 کتورونن دان باكسمأد اسالمڽ کران ماريله کيت برشکور کران منجادي اورڠ اسالم، 

يڠ دالهيرکن درفد ايبو باف دان نينيق مويڠ يڠ براݢام اسالم اتوفون ماسوق اسالم دڠن 

. يڠ لبه فنتيڠ کيت ممهامي اف دي اسالم. اسالم يڠ سنديري. يڠ فنتيڠ منجادي سئورڠ اسالم

 ڽره ديري عليهم الصالة والسالم، اسالم يڠ مواجبکن مأنس ي م 2دان رسول  2دباوا اوله فارا نبي

مڽره ديري دالم عبادتڽ، مڽره ديري دالم چارا هيدوفڽ، مڽره ديري  –کفد هللا سبحانه وتعالى 

دالم برفکاين، ماکن مينوم دان فرݢاٴولن کيت سرت سلوره کهيدوفن کيت هندقله مڽره ديري 

 کفد هللا. ايتله اسالم.

 دڽتاکن اوله فرمان هللا تعالى:

َمٖنَُوَّلَُُوَما ؤح ََُكَنُلَم  ََ ُإََذاُقَ ََ ُة  َم ؤح ُ ُم  ُ ُٱّلِله  َ و ُُُۥ َورَس  م  وَنُلَه  نُيَك 
َ
ًراُأ مح

َ
ََۡيَة ُأ ُُٱۡلح َمنح

َوَمنَُيعحَصُ ُۡۗ رَهَمح مح
َ
َُأ ُ ُٱّلِله ََ و اُُۥَورَس  َا بَب ُمُّ َُضَل ٗلا َُضله  [٦٧:  ]سورة األحزاب٣٦َُفَقدح

 هللا بيلفوان افرمفيڠ برايمان، لالكي دان  2له هاروس باڬي اورڠقدان تيد)مقصودڽ(: 

ي حق ٴوڽافمم (له هاروس مريكقتيد)ركارا ف ي سسواتٴوتوسن مڠنافكن كفدان رسولڽ منت

 د حكوم هللافيڠ تيدق طاعة ك في اوروسن مريك. دان سسياٴن سنديري مڠناافمميليه كتت

 .تن يڠ جلس ڽاتادان رسولڽ مك سسوڠڬوهڽ دي تله سست دڠن كسس

 تتافي ،ايمان يڠ بتول  دان بوکن سهاج فرچاي دڠن هاتيايتله صفة اورڠ اسالم يڠ سبنر، 

دالم ماس يڠ سام مستيله مڽره ديري کفد هللا سبحانه وتعالى دالم سلوره کهيدوفن کيت، کران 

اد کيت  ق سبحانه وتعالى. کالو هللا تيدق منجاديکن کيت، مك تيدکيت دجاديکن اوله هللا

مأنس ي يڠ دبري توبه بدان، دبري روح دان ڽاوا، دأتس دنيا اين. هللا منجاديکن کيت سئورڠ 

مالئکة، ممبيذاکن کيت دڠن بناتڠ دان ممبيذاکن کيت  دڠن انتوق ممبيذاکن کيت لدبري عق

يڠ الٴين، صفة يڠ ممبولهکن مأنس ي ايت منريما اجارن هللا سبحانه وتعالى يڠ  2دڠن مخلوق 

اف نبي ابراهيم عليه السالم، يڠ دباوا اوله بدنماکن اسالم يڠ سمفرنا. ايتله اسالم يڠ دباوا اوله 

سهيڠݢاله عليهم الصالة والسالم  2دان رسول  2مأنس ي نبي ادم عليه السالم دان دباوا اوله نبي

 نبي اخير زمان، نبي محمد صلى هللا عليه وسلم.

هللا ممرينته سفاي مأنس ي يڠ براݢام اسالم برهيمفون دمکة املکرمة سکيراڽ ممفوڽاٴي 

نه اان باݢي مڠهيدوفکن عبادت حج يڠ اد دداملڽ شعار اتو ملبڠ مڠاساکن هللا سبحکممفو 

)مڽڠوتوکن هللا دڠن سسوات يڠ الٴين( دان مڽداري حقيقة  وتعالى، منولق سݢل بنتوق شريك
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يمان هللا سبحانه وتعالى ملنتيق نبي محمد صلى هللا عليه وسلم دان منورونکن القرءان ݢب

 ڽالمتکن مأنس ي ددنيا سهيڠݢ هاري اخيرة.الکريم، فتنجوق يڠ م

دان دالم کادأن يڠ  ماريله کيت مڽداري بتاف مأنس ي هاري اين دالم کادأن کلم کابوت

يڠ مروسقکن توبه بدان،  2بوکن سهاج فراڠيڽ روسق، مريبقڽ فڽاکيت ساڠت مڽوسهکن.

انس ف سفرت ،چواچ يڠ تيدق مننتوسرت منيمبولکن کهيدوفن يڠ هورو هارا دان مڽوسهکن، 

هوجن، بنجير، ݢمفا بومي يڠ تيدق مننتو دان تيدق ددوݢ. سمواڽ کران اداله دسببکن مأنس ي 

 اند توهن يڠ منجاديکن مريك ،انه وتعالىمنيڠݢلکن اسالم، منيڠݢلکن فرينته هللا سبح

رکعة سمبهيڠ الحمد هلل رب العاملين  2سبوت فد تيف منجاديکن سلوره عالم اين يڠ مريك

دڠن  برعمل مڠواساٴي سلوره عالم( تتافي مريك وجي باݢي هللا توهن يڠ منجادي دان)سݢل ف

کوله برال يذين اوله هللا سبحانه وتعالى. مكسنديري دڠن چارا سنديري يڠ تدق دا 2فراتوران

 کسوسهن يڠ کيت راساکن فد هاري اين.

ُ
َ
َُأ وذ ُب ََُمَنُٱع  يُحٱّلِله  .لرهَجيمَُٱَطاَنُلشه

ََُفُُٱلحَفَسادُ َُظَهرَُ َبِّ
رَُوَُُٱلح َحح

يحَديُُٱلح
َ
ُأ َضُُٱنلهاَسُبََماَُكَسَبتح مَُبعح ََُِل َذيَقه  َعَمل واُُْيٱَّله

وَنُ ُيَرحَجع  مح  [١٤:  ]سورة الروم٤١ُلََعلهه 

بب وت دڠن سبنچان ددارت دان دأل  ءكن دان بالقتله تيمبول برباڬي كروس)مقصودڽ(: 

كران هللا هندق مراساكن مريك  (تيمبولڽ يڠ دمكين)يڠ تله دالكوكن اوله تاڠن مأنس ي;  فا

انصاف دان )اي مريك كمبالي فبوروق يڠ مريك تله الكوكن، س 2ربواتنفسبهاڬين دري بالسن 

 .(برتوبة

ُ ٱبَاَرَكُ  مُحُّلِله ََ ُةَُٱَكَتاَبُوَُلحُٱَفَُُِلَُولَك  مُحُ،لسُّ ََُُوَنَفَعََنُِإَويهاك  ُٱب
َُٱيَاَتُوَُلح ُ. ُةَُمَُكُحۡلح

ُ
َ
ُقَوُحأ َُتغُحَذاَُواَسُحَِلَُه ُق ول  َُٱفَر  مُحلحُٱُّلِله حُٱَولََسائَرََُُعَظيَمَُِلَُولَك  سُحل حُٱنَيُوَُلَمَُم  سُحل َوُُۥلََماَتُإَنههُ م  ه 
ُلحُٱ ور   .لرهَحيمُ ٱَغف 
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