
 

1 

 خطبة جمعة 

 حج سوارا اسالم درفد عبادت 

دُ  َمح ُُٱۡلح َ َيّلَِله ُ ُٱَّله نُّله ُيَك  َُولَمح ا َُوََلٗ َُيتهَخذح لحَكََُشَيٞكَُِفُُۥلَمح حم  ُ ُٱل نُّله ُيَك  ُۥَولَمح
ََنُ ُمي ٞ َ َُوَلي لي بََيَۢاُٱَّلُّ حه ُتَكح َ شُحُ.َوَكّبي

َ
ُـ أ ُإَلَ نَُّله

َ
ُأ َُهد  ُوَحُحٱَهُإََّله حُُ،ۥََّلََُشَيَكَُّلُ ُۥَده ُّلِله  ُال لحَُّل  ُم  ك 

ُاۡلحَُ َُشُحمُحَوَّل  َ
ي ُك  ُلََعَ َو َُوه  ُقََديرُ د  شُحُ.ٍء

َ
َُعبُحَوأ ًدا َمه ُُم  نه

َ
ُأ ه َُهد  ُ ُۥد  وّل  َُ ،ۥَورَس  َجُدُحالح ُاَلُّ ُر 

حُ ُال اج  َ َ نَيََُوالّسي ُوََسليَمُحُ.م  َ
َُصلي مه َُحبَيبََناُوََشفَيعََناُِإَوَماَمَناَُوق دُحَُوَبارَكَُُاللهه  َناَُوتََناُلََعَ َعليَم  َوم 

دٍُ َمه ُ ،ُم  َ َُٱنََبي ُٱ ِةَُوََشفَيَ ُلرهحح
َُِّلََُوَص ُحلح  ه ُُۥتَبََعهُ ُبَهََُوَمنُحمه ِةََُولََعَ ُ.ۥَوَواََّله ُُ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  2. چاريله بکالن، مك سسڠݢوهڽ سبأيك(سݢل الرڠنڽ

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

 سوداراکو مسلمين يڠ درحماتي هللا،

ة حج برهيمفون دمکة املکرمة. هاري اين دان ببراف هاري يڠ اکن داتڠ، فارا جماعفد 

دارت، ألوت  يڠ لواس، ماللوي جالن 2ملڠکه ݢونوڠ ݢانڠ بوکيت بوکاو مڠهاروڠي ألوتن مريك

دان اودارا برهيمفون دمکة املکرمة مڽاهوت سروان نبي ابراهيم عليه السالم منونيکن عبادت 

ببراف جوتا مأنس ي برهيمفون دڠن هيمفونن يڠ ساڠت بسر جملهڽ  . اي ادالهيڠ دنماکن حج

بوکن سفرت تونجوق فراسأن يڠ برالکو دالم  ،لقسان ساتو ديمونستراس ي اتو تنجوق فراسأن

ق تيدنيا انتوق ممبنته کراجأن، تتافي تنجوق فراسأن برهيمفون مڠادف هللا سبحانه وتعالى. د

برهيمفون دمکة املکرمة  مالوان هللا سبحانه وتعالى. مريك اد سسياف يڠ بوله ممبنته دان

 :مڽاهوت سروان هللا سبحانه وتعالى کفد سلوره مأنس ي
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َها يُّ
َ
أ َُُيَٰٓ ُُْٱنلهاس  وا ب د  ُُٱعح م  َيَربهك  ُوَُُٱَّله مح َينََُخلََقك  ُُٱَّله مح ُلََعلهك  مح َُقبحلَك  َمن
وَنُ َي٢١َُتتهق  ُُٱَّله م  ۡرَضَُجَعَلُلَك 

َ َمآءَُفََر ٗشاُوَُُٱلح نَزَلَُمَنُُٱلسه
َ
َمآءَُبََناٗٓءَُوأ َرَجُُٱلسه خح

َ
َماٗٓءُفَأ

َُُٱثلهَمَر تََُمَنُُۦبَهَُ فَََلََُتحَعل واُّْلَِله  ُ مح وَنُرَزحٗقاُلهك  لَم  َُتعح نت مح
َ
نَداٗداَُوأ

َ
-٢١:  ]سورة البقرة٢٢ُُأ

٢٢] 

ادتله کفد توهن کامو يڠ تله منچيفتاکن کامو عب)مقصودڽ(: واهي سکلين مأنس ي، بر 

يڠ( برتقوى. دياله يڠ  2يڠ تردهولو درفد کامو، سفاي کامو )منجادي اورڠ 2دان اورڠ

الڠيت )سرت سݢل ايسيڽ( سباݢي  سباݢي همفارن دان منجاديکن بومي اين انتوق کامو

باڠونن )يڠ دبينا دڠن کوکوهڽ( دان دتورونکنڽ اير هوجن دري الڠيت، اللو دکلوارکنڽ دڠن 

جاڠنله کامو مڠاداکن باݢي هللا  ؛ مك يڠ منجادي رزقي باݢي کامو 2نبواه 2اير ايت برجنيس

 ها اسا(.سبارڠ سکوتو، فدحال کامو سموا مڠتهوي )بهوا هللا اياله توهن يڠ م

سلوره مأنس ي يڠ برهيمفون دمکة املکرمة يڠ مڠانوت اݢام اسالم تيدق مڠيرا سمأد راج 

ن مسکين، تنفا اتو رعية، فريسيدن، منتري، فميمفين، فڠيکوت، عاليم دان جاهيل، کاي دا

سام سهاج دهدافن هللا سبحانه وتعالى مڽاهوت سروان هللا سبحانه  مڠيرا کدودقکن مريك

 وتعالى:

َُلهيُحيُحَلُه مه ُاۡلحَُُ.َكَُلهيُحَُكََُّلََُشَيَكُلََكَُلهيُحُ،َكَُكُاللهه  حَُدَُوانليَعُحمُحإَنه لحَُم َِةُلََكَُوال ََّلُُك ُم 
ُ.ََشَيَكُلََكُ

كفوجين  لݢس ڽوهڠݢسس، يا، يموݢتياد سكوتو با ،يا، )يا واهي توهنكو)مقصودڽ(: 

 .يموݢتياد سكوتو با، سبنر اداله ميليكمو ڠ. دان كراجأن يأنموڽدان نعمة كفو 

سموا کراجأن يڠ بسر ددالم دنيا اداله هابوق يڠ هالوس بهکن لبه هينا درفد هابوق يڠ 

هالوس دهدافن ککواسأن هللا سبحانه وتعالى. سݢل ککيأن دان هرت يڠ دکمفول تيدق اد 

ايت مها کاي، تياد بنديڠن  معنا دان ارتي سديکيت فون دهدافن هللا سبحانه وتعالى کران هللا

 .دان تياد تنديڠن

بومي هللا  مڽداري بتاف کدودقکن مريك دأتس موكمة اسالم يڠ مڽاهوت سروان هللا او 

دالم سلوره کهيدوفن سبحانه وتعالى اين مستي مڠعبديکن ديري کفد هللا سبحانه وتعالى 
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، برايکونومي، فرملبݢأن يك، برکلوارݢ، برفوليت، برعبادت، چارا هيدوف، مکانن، فکاينمريك

 نݢارا دان انتارابڠسا سمواڽ توندوق دباوه فمريتاهن هللا سبحانه وتعالى. 2اوندڠ

)مڽڠوتوکن هللا سبحانه وتعالى دڠن سسوات يڠ  ق اليق باݢي مريك يڠ شريكتيد مك

اݢام ايت مڠاکو  2ألين( برالݢق دهدافن ککواسأن هللا سبحانه وتعالى. والوفون فڠانوت برباݢي

اداله فڠيکوت ابراهيم عليه السالم دان مموجا ابراهيم دڠن کفرچيأن يڠ بتول دان ساله. 

 عالى(:ابراهيم مڽرو کفد توحيد )مڠاساکن هللا سبحانه وت

َُمَنَُُما ََُكَن َُوَما لَٗما سح ُمُّ َُحنَيٗفا ََُكَن َُوَل َكن ا انَييٗ َ ُنََصح َُوََّل ودَييٗا َُيه  ُإَبحَر هَيم  ََكَن
َكَيَُ حم ۡشح  [٦٧:  ]سورة آل عمران٦٧ُُٱل

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

يڠ )ورڠ مسلم ئي ستس داسر توحيد سباڬأد فورڠ يڠ تتئدي سي فملوق اڬام كريستيان، تتاف

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

 ان فد سݢل فرکارا يڠ منجادي ميليكيڠ مڽڠوتوکن هللا فد ذاتڽ، فد صفتڽ د مريك مك

يڠ ألين  2سهاج ملنتيق توهنهللا اداله مڽڠݢه دان منچابر ککواسأن هللا سبحانه وتعالى. بوکن 

دان شيطان، مالئکة دان  دري هللا يڠ دسمبه دان دفوجا سفرت مأنس ي، فاتوڠ برهاال، جين

، يڠ دلنتيق منجادي توهن اداله اجارن يڠ سست دان دتولق اوله هللا سبحانه وتعالى 2مخلوق 

 2دان ألين، ايکونومي دالم فوليتيك سنديري، حکوم شريعة 2مڠاداکن اوندڠتتافي جوݢ 

 مڽڠݢه شريعة هللا سبحانه وتعالى اداله مڽڠوتوکن هللا دڠن سسوات يڠ ألين.

يڠ مڠانوت اݢام کتابي  2دسبوت ددالن فراوتوسن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم راج

 دان سماوي:

َلُُق لحُ هح
َ
أ ُُٱلحَكَت بََُيَٰٓ

َ
ُأ مح َُوَبيحَنك  ُِۢبَيحَنَنا َُسَوآء ََُكََم ِةٖ ُْإَََل  ا َُتَعالَوح ُإََّله ب َد َُنعح ََُّله َوََّلُُٱّلِله

ََكُبَهَُ ُُۦن ۡشح َنُد وَنُُ َُٗشيح َباٗباُمي رح
َ
ًناُأ َناَُبعح َهُاَُوََّلَُيتهَخَذَُبعحن  ول واُُْٱّلِله اَُْفق  ُْفَإَنُتََولهوح وا َهد  ُٱشح

َُ نهاب
َ
وَنُُأ لَم  سح  [٦٤:  ]سورة آل عمران٦٤ُم 

، ماريله کفد ساتو کليمة يڠ )مقصودڽ(: کتاکنله )واهي محمد(: واهي اهل الکتاب

برسمأن انتارا کامي دڠن کامو، يأيت کيت سموا تيدق مڽمبه مألينکن هللا دان کيت تيدق 
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اکن سبهاݢين سکوتوکن دڠنڽ سسوات جوا فون دان جاڠن فول سبهاݢين دري کيت مڠمبيل 

 مريك جكکن سألين دري هللا. کمدين 2يڠ دفوجا دان دديوا 2يڠ ألين انتوق دجاديکن اورڠ

: سقسيکنله کامو بهوا مريك کتاکنله کفد منريماڽ( مك )اهل الکتاب( برفاليڠ )اڠݢن

 اسالم. 2سسڠݢوهڽ کامي اداله اورڠ

عليهم الصالة والسالم يڠ داوچفکن  2دان رسول  2اينله سروان هللا يڠ دباوا اوله نبي

 مڠحرماتي کعبة دان ،مڠليليڠي کعبة مريكاورڠ اسالم يڠ برهيمفون دمکة املکرمة. والوفون 

 مڠوچوف حجر األسود، سيدنا عمر دڠن تݢس مڽتاکن:

ُ عُحُإَنيَ
َ
نهَكُُلَمُ أ

َ
َُُُّوََّلَُُف ُ َتنُحََُّلَُُحَجرُ ُأ ََُُّلَُولَوُحُ،تَض  نيَ

َ
يحُُأ

َ
َُرأ وَلُُت  َُُرَس  َُصُُاّلِله ُ ّله ُُاّلِله

َقبيَل َكُُمَُلُهسَُوَُُهَُيُحلَُعَُ  ]رواه أبو داود[ُُ.ت َكَُقبهلحَُُماُي 

منفعة دان  2ڠݢوهڽ اکو تاهو کامو اداله باتو يڠ تيدق ممبري افسس)مقصودڽ(: 

مضرة. سکيراڽ اکو تيدق مليهت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مڠوچوفمو، نسچاي اکو 

 تيدق اکن مڠوچوفمو.

بݢيمان سئورڠ راج دزمان عمر ابن الخطاب رض ي هللا عنه يڠ داتڠ مڠرجاکن حج 

کن حکومن قصاص جاتوهمميجق جوبهڽ يڠ البوه تله دمنمفر سئورڠ رعية بياس يڠ 

 ترهادفڽ. اين منݢسکن بهوا کيت اداله سام دهدافن هللا سبحانه وتعالى.

اينله  دان عليهم الصالة والسالم 2دان رسول  2اينله سوارا اسالم يڠ دباوا اوله نبي

يدوفکن شعار سماڠت يڠ دباوا اوله فارا جماعة حج يڠ برهيمفون دمکة املکرمة باݢي مڠه

 توحيد يڠ داساسکن اوله نبي ابراهيم عليه السالم.

َُ وذ ُب ع 
َ
ََُمَنُٱأ يُحٱّلِله  .لرهَجيمَُٱَطاَنُلشه

ُإَبحَر َهَُُوَمن َله ِةَ ُمي َُعن َسهُ ُۧيَرحَغب  َُنفح َُسفََه َُمن ُإََّله َُم ُُۥه َطَفيحَن هُ َولََقَد ُُٱصح َيا َُِف نح ُٱَلُّ
َُّلُ ُإَذُح١٣٠ُُٱلصه لََ يَُلََمَنُُٱٓأۡلَخَرةََُِفُُۥِإَونههُ  ُُۥَُٓربُّهُ ُۥقَاَل َ ُلََربي لَمحت  سح

َ
ُأ لَمح ُقَاَل سح

َ
ُٱلحَع لََميَُأ

١٣١ُ ُ ُُۧبََهآُإَبحَر َهَُُوَوّصه ُإَنه ه َِ ََُٰ َب وب  ق  ُبََِيهََُوَيعح َُم  َطَفُ ُٱّلِله ُُٱصح م  َينَُلَك  ُُٱَلي ُإََّله وت نه فَََلَُتم 
وَنُ لَم  سح نت مُمُّ

َ
 [١٣٢-١٣٠,القرةسورةُ]١٣٢َُوأ
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دان تيدق اد يڠ بنچي کفد اݢام ابراهيم، مألينکن اورڠ يڠ ممفربودوهکن )مقصودڽ(: 

 2ديريڽ سنديري، دان سڠݢوه کامي تله مميليهڽ ددنيا دان سسڠݢوهڽ دي داخيرة بنر

توهنڽ برفرمان کفداڽ: توندوق فاتوهله. ابراهيم منجواب:  کتيكيڠ صالح.  2ترماسوق اورڠ

اکو توندوق فاتوه کفد توهن سمستا عالم. دان ابراهيم تله موصيتکن اوچافن ايت کفد 

 تله مميليه اݢام کو، سسڠݢوهڽ هللا2، دمکين فول يعقوب. )ابراهيم برکات(: واهي انق2انقڽ

 م مملوق اݢام اسالم.جاڠنله کامو ماتي کچوالي دال اين باݢيمو، مك

ُ مُحٱبَاَرَك َُولَك  ََُل َن ِةَُٱَكَتاَبُوَُلحُٱَِفُُّلِله  مُحُ،لسُّ ُِإَويهاك  َِ ََُُوَنَفَع ُٱب
َُٱيَاَتُوَُلح ُ.َم ِةَُكُحۡلح

ُقَوُح ق ول 
َ
َُتغُحَذاَُواَسُحَلَُه ُأ ُٱفَر  َ مُحلحُٱّلِله حُٱَولََسائَرََُُعَظيَمََُلَُولَك  سُحل حُٱلََمَيُوَُم  سُحل َوُُۥلََماَتُإَنههُ م  ه 
ُلحُٱ ور   .لرهَحيمُ ٱَغف 
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