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 خطبة جمعة 

 ݢ دان جنجي کمناڠن دنياشر نجي ج

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 َ
َُحبَيبََناُوََشفَيعََناُِإَوَماَمَناَُوق دُحَُوَبارَكُحَُصل  دٍُلََعَ َمه حُ ،َوتََناُُم  تهقََيَُوقَاإََماَمُال ََعةَُم  ئََدُالُّ
حُ َجاهََدينَُال ُآَلََُوَصحُحُم  َُبَهََُولََعَ جح

َ
َُلُهاوَُُعَيَُأ َينََُمُإَََلُيَوُحُانٍُسَُحُحإَُبَُُيَُعَُاب ُ.ال 

اَُبعُح مه
َ
ُ:دُ أ

َُ َُُ،َفَياَُعَباَدُٱّلِله واُْٱّلِله َوىُ.ٱتهق  ادَُٱلهقح ُ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  2سسڠݢوهڽ سبأيك. چاريله بکالن، مك (سݢل الرڠنڽ

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

 سوداراکو مسلمين يڠ درحماتي هللا،

 سلمصلى هللا عليه و رسول هللا کيت ممفرايڠاتي فرايستيوا يڠ برالکو دزمان ماريله 

يکن اسالم يڠ دجنج سهيڠݢ باڽق اورڠ تيدق فرچاي ينداسن يڠ دهشتنمڠهادفي تکانن دان ف

يرڽ ساتو ماس ايت الهفد . سبحانه وتعالىاوله هللا دبوقتيکن کڽتأنڽ  کمناڠن ددنيا دان داخيرة

ان القرءالم يڠ دسبوت دد سبحانه وتعالىيڠ سڠݢوف مڽاهوت تاوارن هللا کمفولن اسالم 

 :الکريم

َها يُّ
َ
أ َينََُُيَٰٓ َِلٖمُُٱَّله

َ
َُعَذاٍبُأ َنح مُم  ُتََج َرةُٖت نَجيك  محُلََعَ  لُّك  د 

َ
ُأ َمن ون١٠ََُُءاَمن واَُْهلح ُت ؤح

َُ َُب وَلَُُٱّلِله وَنَُِفُسَُُۦَورَس  َُبَيَلَُوت َج هَد  ُإَنُُٱّلِله مح ُلهك  ٞ َُخۡيح مح َُذ لَك  ۡۚ مح َسك  نف 
َ
َُوأ مح َو لَك  مح

َ
بَأ

ُ وَن لَم  َُتعح نت مح فَرُح١١ُك  َُُيغح ََُتحرَيَُمنََُتحتََها َُجنه ٖت مح َخلحك  َُوي دح مح ُذ ن وَبك  مح نحَه رُ لَك 
َ ُٱۡلح
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َُذ لََكُ ٖنٖۚ زُ َوَمَس َكَنَُطي ََب ًٗةَُِفَُجنه َتَُعدح َرىُ ١٢ُُٱلحَعَظيمُ ُٱلحَفوح خح
 
ََنَُُوأ ُم  ٞ َبُّوَنَهاُۖنَۡصح ََُت  ُٱّلِله

َُ َ َوبَۡش  َمنَيََُوَفتحٞحُقَرَيٞبُۗٞ ؤح حم   [٠١-٠١:  ]سورة الـّصـف١٣ُُٱل

يڠ برايمان، ماهوکه اکو تونجوقکن سسوات فرنيݢأن يڠ بوله  2واهي اورڠ)مقصودڽ(: 

د هللا دان کف ترفري ساکيتڽ؟ يأيت کامو برايمان يڠ تيدقعذاب سيقسا  دفمڽالمتکن کامو در 

يڠ  ؛ديري کامورسولڽ، سرت کامو برجواڠ ممبيال دان منݢقکن اݢام هللا دڠن هرت بندا دان 

ڠن ايت( )دکامو هندق مڠتهوي )حقيقة يڠ سبنرڽ(.  كباݢي کامو، ج كدمکين ايتله يڠ لبه بأي

يڠ مڠالير دباوهڽ ببراف  2کامو دان مماسوقکن کامو کدالم تامن 2هللا اکن مڠمفوکن دوسا

کمناڠن يڠ بسر. ايتله ددالم شرݢ عدن.  كتيڠݢل يڠ بأي 2کامو دتمفتن کسوڠي، سرت دتمفت

اد الݢي ليمفه کرنيا يڠ کامو سوکأي، يأيت فرتولوڠن دري هللا دان کمناڠن يڠ چفت )ماس دان 

 مان.يڠ براي 2فد اورڠبرالکوڽ( دان سمفيکنله بريتا يڠ مڠݢمبيراکن ايت ک

رض ي هللا ق صديدتماني اوله صحابتڽ أبو بکر ال صلى هللا عليه وسلمرسول هللا افبيل 

 ڠداله عبادت ييڠ مڠرجاکن حج، کران عبادت حج ا عرب 2مالوات خيمه فميمفين عنه

ن مألوڠک دان منديريکن کعبة ،مکة املکرمةك ممبو  عليه السالمسجق ابراهيم دتونيكن 

 2دکالڠن اورڠسهيڠݢ حج دتونيکن دزمان جاهيلية  سفاي مأنس ي منونيکن حجسروان هللا 

الوات م صلى هللا عليه وسلمنبي افبيل . دان قوات مننتڠ اسالم انميڠ بلوم براي مشرکين

أيت ، ييڠ دجنجيکن اوله هللاݢأن ك فرنيمناورکن کفد مري 2ماسيڠ دخيمه له عربيبق 2فميمين

 :كهرت دان ديري مري كق ممبلي دري مريدهللا هن

ُ َُإَنه ىُ ُٱّلِله ََتَ َمنَيََُمَنُُٱشح ؤح حم  ُُٱل م  ُلَه  نه
َ
مُبَأ َو لَه  مح

َ
َُوأ مح َسه  نف 

َ
ُۚۡأ نه ًَة َ  [٠٠٠:  ]سورة التوبةُُٱۡلح

 ڠ برايمان اكن جيوا مريك دان هرتي 2ڠڬوهڽ هللا تله ممبلي دري اورڠ: سس(مقصودڽ)

  .ݢوليه شر اوا مريك اكن بر به (بالسن)بندا مريك دڠن 

اين  کران جنجي هللااوله . برجنجي انتوق ممباير دڠن شرݢ دان جنجي کمناڠن ددنياهللا 

رکارا ، فاتوفو ن جنجي اخيرة، سمأد جنجي دنيا ق دافت دليهت دڠن ماتد، يڠ تيجنجي يڠ غأيب

 يڠ برايمان 2هاڽ ديقيني اوله اورڠاداله فرکارا يڠ دجنجيکن اوله هللا  ن برکةفهال، فضيلة دا

ديري  ال هرت دانبرسديا منجو  سرت اسوق اسالممبرسديا  افبيل دتاورکن فرنيݢأن اوله هللا

 . مناورکن کأونتوڠن يڠ بسر ددنيا دان داخيرةهللا . کفد هللا
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يڠ منولق دڠن کرس، د ا ق منريما تاوارن ايت.ددان تي عرب منولق 2فميمفينکباڽقکن 

انتوق  2، تتافي تراݢق، اسالم اداله کبأيکن، اد يڠ فرچاي بنرڽ اسالماد يڠ منولق دڠن ملبوت

 كبو د يڠ داتڠ دري مدينة ݢولوڠن أوس دان خزراج لههڽا. سبحانه وتعالىدري هللا  ريما تاوارن ت

فتنجوق(، ) ايةدمندافت ه دفيليه اوله هللا كمري. سبحانه وتعالىاوله هللا  كفينتو هاتي مري

 فرمان هللا تعالى:ه بنرل. کبنارن  2منچاري  كمري

َينَُ َُُوٱَّله ِإَونه ب لََناُۚۡ ُس  مح َدَينهه  واُْفَيَناََُلَهح ََُج َهد  َسنَيَُلََمَعُُٱّلِله حح حم   ]سورة العنكبوت٦٩ُُٱل

 :٩٦] 

ي، ق اݢام کامدنکران ممنوهي که 2رسڠݢوهوسها دڠن بيڠ برا 2)مقصودڽ(: دان اورڠ

راوله برݢمبيرا سرت ب كيکن مريدکجالن کامي )يڠ منجا كسسڠݢوهڽ کامي اکن مميمفين مري

يڠ براوسها ممبأيکي  2بسرت اورڠ الهددان بنتوان( هللا ا لوڠنو )فرت وهڽسسڠݢ کريضأن( دان

 عمالنڽ.

منريما دڠن هاتي  ك، مريأوس دان خزراج 2فميمفينکفد تاوارن اين دکموکاکن افبيل 

فرجنجين ) ، يأيت بيعة العقبةڠ ترکنلبرالكوله عقد بيعة يك م. دڠن فنوه کيقينن كيڠ تربو 

يڠ برايمان ايت  2دڠن تاوارن افبيل اورڠ سبحانه وتعالى هللااله جوالن دري دايعة ب. عقبة(

 اند ممبلي، هللا تيدق برحاجة کفد هرتهللا . دڠن تاوارن ديري دان هرتاڽمناورکن کفد هللا 

 .، تتافي همبا يڠ برحاجة کفد هللاڽ2تيدق برحاجة کفد همبا

تو ا داجق مالکوکن بيعة كمري. سبحانه وتعالىري هللا ديڠ برالکو اداله اوجين اف 

ري دباير دڠن دي ،، سڠݢوف منݢقکن اسالميأيت اسالم يأيت جوالن دري هللا مالکوکن جوالن

 :وسلم  عليهصلى هللايڠ داوچفکن اوله رسول هللا  برالکوله عقد بيعة ايت كم. دان هرت بندا

وَنُ َبايَع  ُُت  مُحُلََعَ َُُكَسلََُوالحُُالنهَشاَطَُُِفُُاَع ًةََُوالطهُُعَُالسه َُلحُاَُِفُُاَلهَفَق ًةََُُولََعَ ََُوالحُُع سح ُي سح
ُ َُُولََعَ

َ ُُرَُمُحاۡلح
ح وَفَُمعُحبَال َُُر  حَُُعنََُُواَلههح نُحال َُُكرَُم  نُحَُولََعَ

َ
ول واُأ ََُُِفَُُتق  ََُُّلُُاّلِله

ح
مُحتَأ ك  ذ  َُم ًةُ لَوُحُهَُفَيُخ 

ُُئَمٍََُّلُ نُحَُولََعَ
َ
وَنَُتنُحُأ ُقََدمُحُإََذاُۡص   َُُت 

وَنَُفَتمُحَُبَُيثح اَُنع  نُحُهُ َمنُحَُنع ونََُتمُحَُممه
َ
مُحأ َسك  ُف 

زُح
َ
مُحَوأ بُحَُواَجك 

َ
مُحَوأ مُ َُناَءك   ]رواه امام احمد[ُ.نه ًةُ اۡلحََُُولَك 

دڠر دان طاعة فد ماس راجين  داسر أتس(: کامو بربيعة )برجنجي( کفداکو )مقصودڽ

سر أتس دافد ماس سنڠ دان سوسه، أتس داسر برنفقة )برسديا انتوق بربلنجا( دان مالس، 
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يڠ  چألن اورڠبرکات بنر تنفا مڠهيروکن أتس داسر مڽوره يڠ معروف دان منچݢه کمونکارن، 

أتس داسر ممبري فرتولوڠن کفداکو افبيل اکو تيبا کفدامو، کامو ممفرتاهنکو ، دان منچال

 کن شرݢ.بريکامو. باݢي کامو د 2تاهنکن ديري، استري دان انقکامو ممفر اکو سبݢيمان 

انتوق هرت دان ديري  ، فرجنجين انتوق مڽرهکنيعة يڠ ترکنلبرالکوله بك م

فد سجاره کيڠ ترکنل يڠ منجادي تيتيق تولق  الکوله فرايستيوا هجرةبر ك م. ممفرتاهنکن اسالم

اهون باݢي تي فرکيرأن يڠ دچاتت منجادفرايستيوا . قڽ نݢارا يڠ مندولتکن شريعة هللا، تݢاسالم

 فميمفين، رسول دامبيل درفد تاريخ الهير  كمري 2تاهون  ،ألين 2، بربيذا دڠن بڠسااومة اسالم

تيوا اسالم اياله فرايسفرايستيوا . کمناڠن دميدن فرڠ دان يڠ دفوجا، هاري کمرديکأننبي  اتو

سبحانه  ، فرايستيوا يڠ دفوجي اوله هللامنجادي تيتيق تولق يڠ فنتيڠ يڠ تله منچيفتا هجرة بيعة

 .يڠ باڽق 2ددالم اية وتعالى

َُ وذ ُب ع 
َ
ََُمَنُٱأ يُحٱّلِله  .رهَجيمَُلٱَطاَنُلشه

وَُ َيُ ُه  وَلُ ُٱَّله ُرَس  رحَسَل
َ
َُُۥأ َدىُ ب حه  ُُٱل َق ََُودَيَن َهَره ُُٱۡلح ُُۥَِل ظح َينَُلََعَ َُكرَهَُُۦك  َهَُُٱل  َولَوح

ونَُ َك  حم ۡشح  [١١:  ]سورة التوبة٣٣ُُٱل

نجوق دان اڬام يڠ بنر تفدڠن ممباوا  (محمد)دياله يڠ تله مڠوتوس رسولڽ )مقصودڽ(: 

مشرك  2ون اورڠفو ين، والتوق دمنڠكن دان دتيڠڬيكنڽ اتس سڬل اڬام يڠ أل ن، ا(اڬام اسالم)

 .يڽأتيدق مڽوك

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

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

 (02/10/2015) ٠3١٩ ذوالحجة ٠8


