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 خطبة جمعة 

 سالمادان جنجي کمناڠن جرة ه

دُ  َمح َُُٱۡلح َيُ ّلَِله نحُُٱَّله
َ
َُعبَدهَُالحُأ وَنُلَلحَُكَتاَبَُزَلُلََعَ شُحُ.َعالََمنَيُنََذيًراَِلَك 

َ
ُإَلَُأ نَُّله

َ
ُأ َهُُـ َهد 

ُ ُوَحُحٱإََّله حُُ،ۥََّلََُشَيَكَُلُ ُۥَده ُّلِله  ُال لحَُل  ُاۡلحَُم  َُوَل  ُمُحك  َوُلََعَ َُوه  َُشُحد  َ
ل شُحُ.ٍءُقََديرُ ك 

َ
َُوأ نه

َ
ُأ َهد 

ًداَُعبُح َمه ه ُُم  ُ ُۥد  ول  رُح ،ۥَورَس 
َ
ُأ ُبََشرًياَُونََذيًراُٱَسلَه  َُّلِله  اَعةَُٱُيََدَيَُبنيح دهىُُ،لسه

َ
ُٱفَأ

َ َوَبلهَغُُ،اََمانَةَُلح
ُٱَونََصَحُُ،لرلََسالَةَُٱ

ةَُلح  َُجَهادَهَۦٱوََجاَهَدَُِفُُ،اَمه ََُحقه ُوََسللَمُحُ.ّلِله َ
َُصلل مه َُحبَيبََُُوَبارَكُحُاللهه 

ََناُلََعَ
دٍُوََشفَيعَََناُِإَواََمااََمََناَُوق دُح َمه َُ ،َوتَََناُُم  ُالرهحح َ ُنََبل

ُوََشفَيَ ُالح  ةَُةَ ُآَلََُوَصحُحُ،اَمه َُولََعَ ُۡحوَُبَهَ ُُاََم تَبََعه 
ه َُوَواََّله ُ  .َونَََصَ

اَُبعُح اَمه
َ
ُ:دُ أ

َُ َُُ،َفَياَُعَباَدُٱّلِله واُْٱّلِله َوىُ.ٱتهق  ادَُٱتلهقح ُٱلزه َ َُخريح د واُفَإَنه ونَُُ،َوتََزوه تهق  حم  ُفَاَزُٱل ُ.َفَقدح
هللا، برتقواله کامو کفد هللا دڠن مڠيکوت سݢل فرينتهڽ دان منيڠݢلکن  2واهي همبا

بکالن )باݢي کهيدوفن دنيا سهيڠݢ هاري  2سݢل الرڠنڽ. چاريله بکالن، مك سسڠݢوهڽ سبأيك

 يڠ برتقوى. 2يرة( اياله برتقوى کفد هللا. مك سسڠݢوهڽ برجاي دان سالمتله اورڠاخ

 سوداراکو مسلمين يڠ درحماتي هللا،

ماريله کيت مڠمبيل فڠاجران دري فارا صحابة رض ي هللا عنهم يڠ ترليبت دڠن فرايستيوا 

 :هجرة دکالڠن مهاجرين دان انصار يڠ دڽتاکن اوله هللا ددالم القرءان الکريم

َُۡ َي واَُِْفَُسبَيَلَُُوٱَّله واَُْوَج َهد  ََُءااََمَن واَُْوَهاَجر  َُۡوَُُٱّلِله َي ُُٱَّله م  ْوَلَٰٓئََكُه 
 
اُْأ و  نَََص  َءاَوواُْوه

اََمَن ونَُ ؤح حم  ٞقَُكرَيٞمُُٱل فََرةَُٞورَزح غح مُاَمه هه  اُۚل  [٤٧:  ]سورة األنفال٧٤َُحقلّٗ

نتوق ا)د جالن هللا فبرجهاد  يڠ برايمان دان برهجرة سرت 2دان اورڠ)مقصودڽ(: 

اسالم  2د اورڠفك)رتولوڠن فن دان ت كديامفيڠ ممبري تم (انصار) 2دان اورڠ (ال اسالميممب
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ه فونن دان ليمفمأه كيولا. مريك بر 2يڠ برايمان دڠن سبنرڽ  2له اورڠا، مريك(يڠ برهجرة ايت

 .رنيا يڠ ملياك

 رض ي هللا عنهم، بوکن سهاج مريكاف يڠ دڽتاکن اين تربوقتي ددالم ديري فارا صحابة 

 2ستله مريك مندڠر جنجي 2يڠ برايمان دڠن چاکف دان کات 2اسالم دان اورڠ 2منجادي اورڠ

مريك  ،هللا ددالم القرءان الکريم دان جنجي يڠ دسمفيکن اوله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .2سوڠݢوهبر مالکوکن هجرة ايت دڠن 

 فارا صحابة يڠ دتيندس دمکة املکرمة کتيك جملهنتڠ تهللا سبحانه وتعالى مڠيصهکن 

ن ك دسيقسا دا، دالم کادأن يڠ مله دان دالم کادأن مسکين مريمريك دالم کادأن يڠ سديکيت

 اسالم. فرنيݢأن دان کرجا مريك دهالڠ دان دسکت. 2دهينا كران منجادي اورڠ

 هللا منورونکن فرمانڽ برکنأن فرايستيوا يڠ برالکو دزمان دهولو:

َُُون رَيدُ  ُلََعَ ۡه نُنهم 
َ
َُۡأ َي ُُْٱَّله وا عَف  ت ضح ۡرَضَُِفُُٱسح

َ ُُٱلح م  َُوََنحَعلَه  ةّٗ ئَمه
َ
ُأ مح ُلحَو رَثنَيَُٱَوََنحَعلَه 

 [٥:  ]سورة القصص٥ُ

 د قوم يڠ ترتيندسفرتولوڠن كفن دڠن ممبريكن احسادان كامي هندق بر )مقصودڽ(: 

يڠ  2هندق منجاديكن مريك اورڠ سرت ،2ينفميمفنڬري ايت دان هندق منجاديكن مريك د

 .(ه فرعون دان قومڽليكي اوليڠ دمي فا)ي ثموراي

نبي موس ى عليه السالم مڠهادفي  نيڠ برايمان برسام دڠ 2يصهکن اورڠاية اين مڠ

، يأيت فرعون يڠ مڠاکو کراجأن يڠ فاليڠ ظاليم دالم سجاره مأنس ي، راج يڠ فاليڠ سومبوڠ

کفد رعية، مڠاکو دياله  2نکڽأي ککيأن هرت يڠ مليمفه دبهاݢيديريڽ منجادي توهن، يڠ ممفو 

يڠ ممبري رزقي کفد رعية، مڽببکن سبهاݢين رعية دالم کتاکوتن، هاڽ سديکيت سهاج يڠ برايمان 

يڠ فاليڠ  2مڠيکوت نبي موس ى دان نبي هارون عليهما السالم. مريك دسيقسا الݢي دڠن اوندڠ

فرمفوان. انق لالکي يڠ دالهيرکن دسمبليه  2ممبنرکن انقلالکي دان  2ظاليم يأيت مڽمبليه انق

فرمفوان  2سفاي تيدق اد کقواتن باݢي فڠيکوت نبي موس ى دان نبي هارون عليهما السالم. انق

يڠ برايمان انتوق منچافي  2يڠ مله سهاج دبنرکن. مڠيکوت فد ظاهيرڽ تيدق اد هارفن باݢي اورڠ

 ون عليهما السالم بردعا کفد هللا:کمناڠن سهيڠݢ نبي موس ى برسام نبي هار 
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ه َُُوقَاَلُ
َ
َنَُوَمََل َُربهََنا ُإَنهَكَُءاَتيحَتُفَرحَعوح وََس  َُِفُُۥم  َو َّلّٗ اَمح

َ
َُوأ َُزَيََنةّٗ ة َيو  َ نحَياُٱۡلح بهََناُرَُُٱدلُّ

ََناُ َربه َُِل َضلُّواَُْعَُۡسبَيلََكَُۖ َمسح ُوَُُٱطح َو لََهمح اَمح
َ
ُأ َٰٓ دُحلََعَ د  ُُْٱشح ا ُيََرو  اََمَن واَُْحَّته  ُفَََلُي ؤح ُق ل وبََهمح ُلََعَ 

َِلمَُُٱلحَعَذاَبُ
َ ُفَُُقَاَل٨٨ُُُٱلح َما َوت ك  َجيَبتُدهعح

 
ُأ َتقَيَماقَدح ُُٱسح َُسبَيَل َ ُتَتهبََعا نل ََُۡوََّل َي ََُّلُُٱَّله

وَنُ لَم   [٨٨-٨٨:  ]سورة يونس٨٩َُيعح

توهن كامي! سسوڠڬوهڽ  بركات: واهي (مرايو دڠن) ول فدان نبي موس ى مقصودڽ(: 

يواه دالم بندا يڠ م رهياسن دان هرتف 2قومڽ بارڠ 2د فرعون دان كتوافو تله ممبريكن كاڠك

تكن عقيبتڽ مڽس (د مريكفو بريكن ككميواهن يڠ اڠك)ي توهن كامي! كهيدوڤن دنيا اين. واه

يك بندا مر كنله هرت ا. واهي توهن كامي! بناس(ن مريكافور دڠن سبب كك)مريك دري جالنمو 

ت ف، مك دڠن ايت مريك تيدق اكن دا(س ممباتومنجادي كر  ݢسهيڠ)يكنله هاتي مريك دان متر 

ري ساكيتڽ. هللا برفرمان: سسوڠڬوهڽ تله فمريك مليهت عذاب يڠ تيدق تر  ݢبرايمان سهيڠ

 (تروسڽرينتهكو سفمنجالنكن  فتت) استقامة ه ايت هندقله كامواول ؛بولكن دعا كامو بردواقد

 .(ن جنجيكواراتور )فهوي يڠ تيدق مڠت 2جاڠنله كامو منوروت جالن اورڠ دان

يڠ تيدق مڠرتي، نبي موس ى  2دڠن مڠيکوت جالن يڠ بتول دان تيدق مڠيکوت جالن اورڠ

دبري کمناڠن اوله هللا سبحانه وتعالى. فرعون دان باال  2عليه السالم برسام دڠن فڠيکوتڽ

 تنتراڽ دبناساکن اوله هللا.

اين کفد فارا صحابة رض ي هللا عنهم انتوق  2يڠ مڠندوڠي قيصه 2هللا منورونکن اية

 ممبري سماڠت  کفد مريك. فد 
 
 ب  سوات هاري خ

 
 ب   2ت برسام راکنڽر  اب بن األ

 
ار م  اح، ع  ب  ر  ل بن ال

اوه ك براد دبداتڠ منمؤي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتي2ر رض ي هللا عنهم دان أليناس  بن ي  

 وقت تڠهاري. خباب برکات:بايڠن کعبة د

َُ وَلُاّلِله وََلَااَََّلُتَدُحُ،يَاُرَس  ََُلَاتََنُحاَََّلُتَسُحُ،ع  ُ.ََص 
)مقصودڽ(: واهي رسول هللا، مڠاف تيدق بردعاء كفد هللا، مڠاف تيدق موهن فرتولڠن 

 اسالم ايت دبناساكن دڠن سڬرا(؟ 2كفد هللا )سفاي دمنڠكن اسالم دان موسه

  عليه وسلم:جواب رسول هللا صلى هللا
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ُۡحََُكنَُُقَدُح مُحَقبُحُاََم ل ُُي ؤَْخذُ ُلَك  َُُِفَُُلُ َُفرُ َفي حُحُالرهج 
َ حَُُتُي ؤُحُث مُهَُضُۡرالح ُۡحفََُُشارََُمنحُبَال َُعل ُي 

ُ ُُلََعَ
ح
ُۡحَُسهََُرأ َُفَرُحَُعل َُفي  َُُاََماَُقَتنيح ُۡحَُذلََكُُف هُ يََصح َُوي مُحُدَيَنَهََُُع مُحَُشط 

َ
ُد ونَُُااَمََُُديدَُاۡلحََُُشاَطُبَأ

ُۡحَُمهََُعظُح َُُاََماُوََعَصٍبُُمٍَُۡلُحُاََم ُۡحَُذلََكُُف هُ يََصح َُُ،دَيَنَهََُُع ُۡهَُواّلِله ُ َُِل تَمه َُُهَذاُاّلِله
َ ُُرَُمُحالح ََُُحَّته َُسريَُي

ُ اكَب  َُُاََماُالره ََُُعاءََُصَنُحَُبنيح ُُاََماَُتَُموُحوََحضح ََُُيَاف  َُُإََّله َئحَُُتَعاَلُُاّلِله َُُبَُواَّلل مُحَولَكََُُغََنَمهَُُلََعَ َُنهك 
ل ونََُتعُح  ] رواه ابو داود [ُ.َۡ

سبلوم كامو دانتاراڽ اد يڠ دبونه دڠن دتيمبوس  2)مقصودڽ(: سسڠڬوهڽ اورڠ

كدالم بومي، كمدين دداتڠكن ڬرڬاجي يڠ دلتقكن دأتس كفالڽ دان اي دبله منجادي  2هيدوف

فڽ ر دوا بهاڬين، حال ترسبوت تيدقله ممبواتڽ برفاليڠ دري اڬامڽ. اد يڠ دسيكت داڬيڠ دان سا

دڠن سيكت بس ي سمفي كتولڠڽ، تيدقله حال ترسبوت منجاديكنڽ برفاليڠ دري اڬامڽ. دمي 

هللا، سسڠڬوهڽ هللا اكن مڽمفرناكن فركارا اين هيڠݢ اورڠ يڠ بركندرأن برجالن انتارا صنعاء 

دان حضرموت دالم كادأن تيدق تاكوت كچوالي كفد هللا سرت سريڬاال يڠ اكن مماكن كمبيڠ، 

 يڠ تراللو ڬوفوه. 2ي كامو اداله اورڠاكن تتاف

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دبورو اوله  ،مك برالکوله هجرة. دالم فرجالنن هجرة ايت

 ر  س  
 
 .رکنو اك، سئورڠ هولوبالڠ جاهيلية مکة يڠ ايڠن مندافت هديه يڠ بسر يڠ دتال  ة بن م  اق

 ايکور اونتا 2اکن دبري براتوسمحمد صلى هللا عليه وسلم سکيراڽ دافت ممبونه اتو منڠکف 

برجاي مڠسن نبي صلى هللا عليه وسلم دان  لهتاکن منجادي سئورڠ يڠ کاي راي. سراقة  يڠ

صحابتڽ أبو بکر الصديق رض ي هللا عنه دالم فرجالنن منوجو کمدينة. سبأيك سهاج انتوق 

انه. دي س تمڽببکن سراقة جاتوه ترݢوليڠ دأت ،کاکي کوداڽ دفݢڠ اوله بومي 2برتيندق، کأمفت

 ، کاکي کوداڽ ترفروسوق کبومي. سراقة يڠ مڽداري براوسها ببراف کالي. ستيف کالي داوسهاکن

فرکارا يڠ لوار بياس دان فليق ايت اللو داتڠ ملوتوت دان مڽره ديري دهدافن نبي صلى هللا عليه 

ولڽ، کوسلم. نبي صلى هللا عليه وسلم تيدق برتيندق مڠحکوم سراقة دڠن ممبونه دان ممو 

سباليقڽ برکات: "واهي سراقة، اکو جنجيکن کفدامو انتوق ممبري هديه ݢلڠ امس کبسران 

 کراجأن فرس ي." 

 اند بلوم الݢي منچافي کمناڠنجنجي ايت اداله جنجي يڠ بنر. بلوم الݢي سمفي دمدينة، 

 انه وتعالىسبح، تتافي سوده فرچاي دڠن جنجي هللا بلوم الݢي مندافت کواس فمرينتاهن نݢارا

اياله اکن منجاتوهکن دوا کواس بسر فرس ي جنجيڽ انتارا د .اکن ممبري کمناڠن کفد اسالم يڠ
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سول ر . اکن مندافت کمناڠنسالم ا کواس بسر دنيا ايت اکن دکالهکن اوله اسالم.دوا . دان روم

 .كکفد سراقة بن مالفرس ي کراجأن منجنجيکن ݢلڠ کبسران  صلى هللا عليه وسلمهللا 

وهن کجات. صلى هللا عليه وسلمق ترتوني فد ماس هيدوف رسول هللا دايت تيجنجي 

ئورڠ مننجوقکن سسين ا .رض ي هللا عنه، عمر بن الخطاب فرس ي برالکو فد زمان خليفة يڠکدوا

يدق دنيا تجنجي . ، جنجي دنيا دان جنجي اخيرةکفد جنجي هللايڠ برايمان ايت مستي فرچاي 

کيراڽ س اخيرة مستي برالکوجنجي تتافي . فت دڠن هيدوفڽق مستي سمدتي دان مستي دليهت

 عليه صلى هللايڠ دبوقتيکن اوله نبي نله يا سهيڠݢ اخير حياتڽ. تݢوه دأتس اسالم 2دي بنر

 . وسلم

فد کدان دأتس کيقينن اينله هللا ممبري کمناڠن  کيقينن اينله برالکوڽ هجرةدأتس 

 2افبيل اومة اسالم ممنوهي شرط دان هللا ممبري کمناڠن اسالم دزمان اخير اسالم دزمان اول 

 ددنيا دان داخيرة. هللا 2دان برايمان کفد جنجيکمناڠن 

َُ وذ ُب ع 
َ
ُٱأ َۡ َُاََم يُحٱّلِله  .لرهَجيمَُٱَطاَنُلشه

ُ ُوََعدَُ َُُۡٱّلِله َي ُوََعَمل واُُْٱَّله مح َُِفُلَُُٱلصه لََح َتَُءااََمَن واُْاََمَنك  مح لََفَنهه  َتخح ۡرَضَُيسح
َ َُكَماُٱلح

لََفُ َتخح َُُۡٱسح َي ُُٱَّله م  ُدَيََنه  مح ُلَه  َََنه َُوَِل َمكل َياََمَُۡقبحلََهمح تََضُ ُٱَّله َُبعحدَُُٱرح ۢۡ َ مُاَمل ََلهه  َ َُوَِل َبدل مح ُلَه 
ُ وَنَُِبَُشيح َك  ونََِنََُّلُي ۡشح ب د  اَُۚيعح َنّٗ اَمح

َ
ُأ َٰ َُخوحفََهمح َدُ َُۡفَفَرَُبعح ُاَُۚواََم م  ْوَلَٰٓئََكُه 

 
ونَُٱلحَف سَُلََكُفَأ ُق 

 [٥٥:  ]سورة الّنور ٥٥ُ

واهي )ل صالح دري كالڠن كامو يڠ برايمان دان برعم 2هللا منجنجيكن اورڠ)مقصودڽ(: 

مرينتاهن دبومي، فيڠ ممڬڠ كواس  2وا دي اكن منجاديكن مريك خليفهبه (محمد ةاوم

يڠ بركواس دان دي اكن مڠواتكن  2خليفه يڠ سبلوم مريك 2يمان دي تله منجاديكن اورڠسبڬ

اكن  ݢدان دي جو  ؛نتوق مريكيڠ تله درضأيڽ ا (اڬام اسالم)دان مڠمبڠكن اڬام مريك 

تروس  . مريك(همن موسادري انچ)ن وتاکمانن ستله مريك مڠالمي كتأمڠڬنتيكن باڬي مريك ك

يڠ  فياسس (ڠتلهاي)ين دڠنكو دان رسكوتوكن سسوات يڠ أل فداكو دڠن تيدق ممفبرعبادت ك

 .يڠ درهاك 2سوده ايت، مك مريك ايتله اورڠكفور ايڠكر س
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ُ مُحٱبَاَرَك َُولَك  َُل ََنةَُٱَكَتاَبُوَُلحُٱَِفُُّلِله  مُحُ،لسُّ ََُُوَنَفَعَِنُِإَويهاف  ُٱب
َُٱيَاَتُوَُلح ُ.ةَُمَُكُحۡلح

ُقَوُح ق ول 
َ
َُتغُحَذاَُواَسُحَِلَُه ُأ ُٱفَر  َ مُحلحُٱّلِله حُٱَولََسائَرََُُعَظيَمَُلَُولَك  سُحل حُٱلََمنَيُوَُم  سُحل َوُُۥلََماَتُإَنههُ م  ه 
ُلحُٱ ور   .لرهَحيمُ ٱَغف 

 (23/10/2015) 1٧41محرم  10


