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 خطبة جمعة 

 اخيرةکبأيکن ددنيا دان ممباوا  اسالم

دُ  َمح َُُٱۡلح َيُ ّلَِله وَلُ ُٱَّله رحَسَلُرَس 
َ
َُُۥأ َدىُ ب حه  َق ََُودَيَنُُٱل َهَره ُُٱۡلح ُُۥَِل ظح َينَُلََعَ ُوَُُۦك  َهَُُٱل  لَوح

ونََُكرَهَُ َك  حم ۡشح شُحُ.ٱل
َ
ُـ أ ُإَلَ نَُّله

َ
ُأ َُهد  ُوَحُحٱَهُإََّله حُُ،ۥََّلََُشَيَكَُلُ ُۥَدهُ ّلِله  لُحَل ُال َُوَل ُاۡلحَُم  َوُمُحك  َُوه  د 

َُشُح َ
ُك   شُحُ.ٍءُقََديرُ لََعَ

َ
ًداَُعبُحَوأ َمه ُُم  نه

َ
ُأ ه َُهد  ُ ُۥد  ول  حُ ،ۥَورَس  ََُمبُحال ُرَحح ُلَلحُع وث  ُالُ.َعالََميَُ ًًة مه لهه 

ُوََسل َمُح َ
َوق دُحَُوَبارَكََُُصل  ِإَوَماَمَنُا وََشفَيعََنُا َُحبَيبََنُا دٍَُوتََنُالََعَ َمه َُ ،ُم  َشح

َ
ُأ

َ حُبََياءَُنحُ َِفُاأح رُحَُوال َُسلَيَُم 
حُ حُِإَوَماَمُال ََعةَُال تهقََيَُوقَائََدُالُّ َجاهََدينَُم  ُآَلََُوَصحُحُم  َُبَهََُولََعَ جح

َ
َُنهُحَُوَمنُحُعَيَُأ ُجََُساَرُلََعَ ََ هَُإَ

َينَُيَوُح ُ.َمُال 
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  2. چاريله بکالن، مك سسڠݢوهڽ سبأيك(سݢل الرڠنڽ

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

 سوداراکو مسلمين يڠ درحماتي هللا،

رمان ف. مکة املکرمةکيت ممهامي برکأيت دڠن فارا جماعة حج يڠ منونيکن حج دماريله 

 هللا تعالى:

ُفَُ مح َن َسَكك  ُمه ُقََضيحت م ُْفَإََذا وا ر  َُُٱذحك  ُفََمَنُُٱّلِله ٗرۗا ُذَكح َشده
َ
ُأ وح
َ
ُأ مح َُءابَا َءك  مح رَك 

َكَذكح
َءاتََناَُِفُُٱنلهاَسُ  ُ َُربهَنا ول  نحَياَمنَُيق  َُخَل ٖقُُٱٓأۡلَخَرةََُِفُُۥَوَماَُلُ ُٱلُّ ُ ٢٠٠َُمنح ول  نَُيق  مُمه َوَمنحه 

َءاتََناَُِفُ  ُ َياَربهَنا نح َُ ٢٠١ُُٱنلهارََُحَسَن ًٗةَُوقََناَُعَذاَبُُٱٓأۡلَخَرةََُحَسَن ًٗةَُوَِفُُٱلُّ ْوَلَٰٓئََكُل
 
ُنََصيٞبُأ مح ه 

ُوَُ ْْۚ اَُكَسب وا َمه ُ م  ُُٱّلِله ََساَبََُسَيع   [2٠2-2٠٠ : ]سورة البقرة٢٠٢ُُٱۡلح
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، له )دڠن مڽبوت( هللابرذکير  ك، مت حجيمومڽلسيکن عبادافبيل کامو تله )مقصودڽ(: 

، اتو )بهکن( برذکيرله لبه باڽق درفد ايت. ( نينيق مويڠموکن2ا)ممبڠݢ 2سبݢيمان کامو مڽبوت

اله دددنيا،" دان تيا دانتارا مأنس ي اد اورڠ يڠ بردعا: "يا توهن کامي، بريله کامي )کبأيکن( كم

کامي  بردعا: "يا توهن کامي، بريلهيڠ اورڠ اد  كدانتارا مريدان خيرة. اباݢيڽ بهاݢين )يڠ مڽنڠکن( د

يڠ  2له اورڠايت ك" مري. كن فليهاراله کامي درفد سيقسا نرايکن ددنيا دان کبأيکن داخيرة داکبأ

 دان هللا ساڠت چفت فرهيتوڠنڽ. ؛اوسهاکن كندافت بهاݢين درفد اف يڠ مريم

، مڠرجاکن حج كافبيل مري عرب دزمان جاهيلية 2کأيت دڠن فراڠي اورڠاين بر اية 

لواڠ انتوق ي ايتله فچافر  كمري. كيڠ دبڠݢا اوله مري عليه السالممڠهيدوفکن شعار نبي ابراهيم 

ڽ نيادعا کفد هللا ممينتا کبأيکن دبر  كمريامون ن .سبحانه وتعالىدان بردعا کفد هللا  برمناجة

ڠ يهاݢين درفد مأنس ي سباڽ ه اخيرة يڠ ککل ابادي.لوف کفد فرکارا هاري  كمري دڠن سهاج

کالڠن يڠ  منݢسکن هاڽهللا . کبأيکن دنيا دان کبأکين دهاري اخيرةبردعا مينتا هللا بري کفداڽ 

ري هللا د يڠ اکن مندافت ݢنجارن يڠ سبنرڽ  ن دنيا دان کبأيکن اخيرةکييڠ ممينتا کبأدوا ک

  .سبحانه وتعالى

يڠ  درفد عبادت حج اڠو مڠمبيل فل كمريسفاتوتڽ . فراڠي مأنس ي دزمان جاهيليةله ايت

، تياد توهن يڠ سبنر مألينکن هللا مڠاکو ،يڠ منݢقکن اݢام توحيدداساسکن اوله نبي ابراهيم 

توهن يڠ ممبري ليمفه کرنيا يڠ تيدق دان ، منجاديکن سلوره عالم رتستوهن يڠ منچيفتا 

ڠن دوا داکن مڠهادفي دان بردفن  كبهوا مريمڽداري  كمريفاتوتڽ س کفد سلوره عالم. ترهيڠݢ

اداله تمفت فرسيڠݢاهن نيا د .يرةخهيدوفن دنيا دان کهيدوفن دهاري ا، يأيت ککهيدوفن

هوبڠن دڠن  ،دالم هوبڠن دڠن هللا كيڠ بأي 2مڠرجاکن عمل كانتوق مري سمنتارا وقت سهاج

دلقسانکن انتوق منچافي کبأيکن دان  بومي كيڠ اد دأتس مو  2هوبڠن دڠن بندا دان مأنس ي

  منولق کبوروقکن.

يڠ  کبأيکن دهاري اخيرةانتوق  كسفرت ايت منجادي جمباتن کفد مريمالن ع

ل ڠمبيم كمريماس يڠ سام سفاتوتڽ دالم . سبحانه وتعالىدجنجيکن بايران فهال اوله هللا 

کشکوران  ننداکنماين  .سبحانه وتعالىدڠن هللا منمبهکن هوبڠن يڠ ايرت درفد دنيا اين  منفعة

الم د كريمرنياکن رزقي يڠ مليمفه رواه کفد ، مڠكکفد هللا يڠ تله منجاديکن مري كمري

ن ي بتاف کواجيفي هللا دان مڽدار ڠݢوناکن نعمة يڠ تيدق ترهيڠݢ در م کهيدوفن دنيا اين.

 .سبحانه وتعالىبرشکور کفد هللا 
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َُعَبادََيُ َنح ورُ َوقَلَيٞلُم  ك   [٣١:  ]سورة سبإ١٣ُُٱلشه

 کو يڠ برشکور.2: دان سميمڠڽ سديکيت سکالي دانتارا همبا)مقصودڽ(

مڠاجق مأنس ي برهيمفون دمکة  عليه السالمحج يڠ داساسکن اوله نبي ابراهيم عبادت 

يڠ سالم ا ڠر ، مڠهيمفونکن او وسلم صلى هللا عليهمحمد ، دسمبوڠ اوله نبي اخير زمان املکرمة

 دڠن فرسودارأن دانتارا ساتو سام ألين كمڠهوبوڠکن مري داتڠ درفد سلوره فلوسوق دنيا

 ارا برسام.سچملقسانکن کواجيفن اسالم  دان اسالمممباوا رسالة  كهکن مريييڠ ممبول کإيمانن

 صلى هللا عليهتکن اوله رسول هللا يڠ دصف يڠ برايمان 2اورڠ نيڠ ايرات دکالڠهوبڠن 

 :وسلم

حُ ُال ؤُحَمَثل  َهَمُحم  ََهمُحَُمنََيَُِفُتََواد  فََهمُحوََُُوتََراح  ُالحََُُتَعاط  ضحُهُ َتََكَُمنُحإََذاُاشُحُ،َسدََُمَثل  ُُع  و 
ُالحَُ ُ تََداََعَُل َُسائَر  َهرََُواۡلح َُسَدُبَالسه  [رواه البخاري ومسلم] – ّمه

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

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

 دان دمم. ساكيت ين توروت مراسه يڠ أل توب اڠڬوتا

بوله ممباوا  كسهيڠݢ مري كيڠ مڽاتوکن مرييڠ برايمان  2دکالڠن اورڠ نهوبڠايتله 

سلوره مڽمفيکن اسالم ک صلى هللا عليه وسلممحمد  مڽمبوڠ اف يڠ دباوا اوله نبيرسالة اسالم 

 .دان دهاري اخيرة ددنيا كکفد مري ، ممباوا کبأيکندنيا

. اسالم سنديري  2دکالڠن اورڠ هوبڠن يڠ ساڠت رافوهاين کيت سدڠ مڠهادفي هاري 

 :كحج مڠاجر مريعبادت 

وَقَُوََّلَُجَداَلَُِفُ ُفَََلَُرفََثَُوََّلُف س  َجه ُٱۡلح ل وَم ٞتَُْۚفَمنُفََرَضُفَيَهنه عح ٞرُمه ه  شح
َ
ُأ َجُّ ٱۡلح

ُۗ َج َ
 [٣٩١:  ]سورة البقرةُٱۡلح

تڽ منتفکن ني ڠراف بولن يڠ دمعلومي، بارڠسياف ي)مقصودڽ(: )موسيم( حج اداله بب

، بربوات فاسق دان چاکف لوچه()بر  تيدق بوله رفث كدالم بولن ايت اکن مڠرجاکن حج، م

 ددالم ماس مڠرجاکن حج.  2بربنتاهن
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 دان طبيعةدڠن فراڠي ق دنيا مأنس ي اسالم دري سلوره فلوسو يڠ مڠهيمفونکن حج 

م الددتيه دال. ، اد يڠ برسوفن دان اد يڠ تيدق برسوفندان اد يڠ کاسر يڠ هالوساد . 2ماسيڠ

ن ، تيدق برباله دا، برݢأول سسام اسالماورڠ يڠ برصبر منجادي كعبادت حج ايت سفاي مري

 برسودارا دان قوات.انتوق مالهيرکن ساتو اومة اسالم يڠ  تيدق برکالهي

يڠ برفچه دانتارا ساتو سام  اسالم سنديري  اين کيت سدڠ مهڠادفي بنچان دنياهاري 

سالم اومة ااداڽ . اومة اسالم دسلوره دنيا، يڠ تيدق مڠمبيل تاهو مسئله يڠ دهادفي اوله ألين

ڠ قى   يد األج، املساسالم، بهکن يڠ لبه ملمفاو الݢي 2سهو ، دمامه دان دبونه اوله ميڠ دراته

دکالڠن اورڠ اسالم يڠ تيدق رامي . يهودي 2اورڠه اوله اومة اسالم دچروبمنجادي قبلة فرتام 

 2فرمفوان دان کانق ،توا 2دسوکوڠ اوله اورڠدڠن دبيت املقدس  2دسان فموداسدر 

 ن يڠ دباوا اوله تنترار مڠهادفي سنجات مود سهاج 2دڠن باتو ممفرتاهنکن املسجد األقى  

 .يهودي اسرائيل

لي کفد انتوق کمبا كاسالم دان مڽدرکن مرييڠ سفرت ايت سفاتوتڽ مڽنتوه اومة ا فرکار 

ن مڠيرتکن دا، مڠيرتکن هوبڠن کاسيه دڠن هللا يندانتارا ساتو سام أل  كريمڽاتوکن ميڠ  اسالم

سبحانه  ره اوله هللاأيڠ دفرينته دان دسفاي منچافي متالمت  هوبڠن کاسيه دانتارا سسام اسالم

 کبأيکن ددنيا دان کبأيکن دهاري اخيرة.يڠ ممباوا اسالم  ، يأيتوتعالى

َُ وذ ُب ع 
َ
ََُمَنُٱأ يُحٱّلِله  .لرهَجيمَُٱَطاَنُلشه

َما َمن ونَُُإَنه ؤح حم  ُوَُُٱل ْۚ مح َخَويحك 
َ
ُأ َ َُبيح ْ وا لَح  صح

َ
ُٞفَأ َوة ُْإَخح وا َُُٱتهق  ُُٱّلِله ُت رحَح وَن مح ١٠ُلََعلهك 

 [٣٠:  ]سورة الُحـُجـرات

داميکنله دانتارا دوا  كله برسودارا، ماايت اد امانيڠ بر  2بنرڽ اورڠس)مقصودڽ(: 

 سودارا کامو )يڠ برتليڠکه( ايت دان برتقواله کفد هللا سفاي کامو براوله رحمة.

ُ مُحٱبَاَرَك َُولَك  ََ ُ َن ًةَُٱَكَتاَبُوَُلحُٱَِفُُّلِله  مُحُ،لسُّ ََُُوَنَفَعَِنُِإَويهاك  ُٱب
ُوَُلح َِ َُٱيَا ُ. ًةَُمَُكُحۡلح

ُقَوُح ق ول 
َ
َُتغُحَذاَُواَسُحَِلَُه ُأ ُٱفَر  َ مُحلحُٱّلِله َُولَك  ََ حُٱَولََسائَرََُُعَظيَمُ سُحل حُٱلََمَيُوَُم  سُحل ُإَنههُ م  َِ َوُُۥلََما ه 
ُلحُٱ ور   .لرهَحيمُ ٱَغف 

 (25/09/2015) ٣3١1 ذوالحجة ٣٣


