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 خطبة جمعة 

 هللا تاليدڠن برفݢڠ 

َىَدَ مَۡۡلَحٱ ََاَّله نهاََِلحهََّۡلَِله اَك  مح اَوح ذح انحاَلَهح دح حوَۡهح َل نََۡتحَديح
ح
َأ َ ََلح انحاَاّلِله دح شََۡ.هح

ح
َـ أ َإَلح نََله

ح
َأ د  َهح هح

َ َوححَۡٱإََله ه َّلِله  َ َۥدح َلح َيكح ََشح ََۡ،ۥَلح َال لَۡلح  َاۡلَحم  لح  َوح َمَۡك  َ
ل َك  ح َلَعح وح َوحه  َۡد  َقحَديرَ شح شََۡ.ٍء

ح
أ َوح نه

ح
َأ د  هح

بَۡ ًداَعح حمه ه َُم  َ َۥد  ول  رحس  رَۡ ،ۥوح
ح
َأ لحه  نحَذيًراَٱسح حَشرًياَوح َب ۡيَحّلِله  َيَبح ةََٱَيحدح اعح ىََ،لسه ده

ح
َٱفحأ

ح
انحةَحۡل ََ،مح بحلهغح وح

الحةَحٱ ََ،لرلَسح حح نحصح َٱوح
 
ةَحۡل ََِفََ،مه دح اهح ادَهَۦٱوحجح ََجهح قه ََحح ََ.ّلِله مه للَمَۡاللهه  َوحسح َ

لل بحارَكََۡصح َََوح بَيب َحح ح نحاَلَعح
ق دَۡ َوح اَمنحا َِإَومح فَيعَنحا دٍَوحشح حمه َُم  تَنحا َۡشَح ،وح

ح
َأ

ح
َاۡل َۡنَۡ َِف ال َوح رَۡبَيحاءَ لَيَحم  َوحصحََ،سح َ َآَل ح َحَۡوحلَعح َبَهَ

ح
َأ َمجحعَيح

َ اتلهابَعَيح ََوح َيحوَۡإَحَۡب اٍنَإََلح َيسح َ.نَََمَالل

عَۡ اَبح مه
ح
َ:دَ أ

َ يحاََعبحادح ََفح َحَ،ٱّلِله واَْٱّلِله ق  ىَ.ٱته ادََٱتلهۡقوح َٱلزه رۡيح َخح واَفحإَنه د  وه تحزح ونَحَ،وح تهق  َٱلۡم  ۡدَفحازح قح َ.فح

هللا، برتقواله کامو کفد هللا دڠن مڠيکوت سݢل فرينتهڽ دان منيڠݢلکن  2واهي همبا

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

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

 سوداراکو مسلمين يڠ درحماتي هللا،

ماريله کيت مڠمبيل فڠاجران درفد سبب دوحيوکن فرمان هللا تعالى کفد رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم:

َْ وا ََوحٱۡعتحَصم  َََِبحۡبَل َوَحَٱّلِله ْْۚ ق وا ره فح َتح َلح َوح َيٗعا ََْمجح وا ر  ََٱۡذك  تح ََنَۡعمح نت ۡمََٱّلِله َك  َإَۡذ ۡم لحۡيك  عح
تَهََ َبَنَۡعمح ۡصبحۡحت م

ح
َفحأ ۡم َق ل وبَك  ۡيح َبح لهفح

ح
َفحأ اٗٓء ۡعدح

ح
ََۦَٓأ َنح َٖمل ة ۡفرح َح  ا فح َشح ح  َلَعح نت ۡم ك  َوح َِلهارََٱإَۡخوح ٗنا

َ م ك  ذح نقح
ح
ا َفحأ َۡنهح ََمل  َ َي بحيل ذح لَكح َ كح َءحايح تَهَََٱّلِله ۡم ََۦلحك  ونح َتحۡهتحد  ۡم لهك  :  ]سورة آل عمران١٠٣َلحعح

٣٠١] 
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نله دان جاڠ (اڬام اسالم)د تالي هللا فڬڠ تڬوهله كامو سكالين كفدان بر )مقصودڽ(: 

سماس جاهلية ) 2هند كامو كتيك كامو برموسفهللا ك ةبراي دان كنڠله نعم كامو برچراي

، م(اسال  ةادو دڠن نعمف كامو برساتو ݢسهيڠ)انتارا هاتي كامو د، اللو هللا مڽاتوكن (دهولو

ي فتدارا دان كامو دهولو تله برادا دو اسالم يڠ برس 2هللا ايت اورڠ ةمك منجاديله كامو دڠن نعم

، اللو هللا سالمتكن كامو دري نراك ايت (ن كامو سماس جاهليةافور دسببكن كك)جورڠ نراك 

اي كامو فكتراڠنڽ، س 2ةد كامو ايفكينله هللا منجلسكن ك. دمݢ(اسالم جو  ةدسببكن نعم)

 .ڽههداي تونجوق فت فمندا

هللا منورونکن اية اين دڠن فرايستيوا يڠ برالکو دکالڠن جنراس ي اول اومة اسالم، 

جنراس ي يڠ دديديق، داسوه دان داجر اوله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. دانتاراڽ دڠن وحيو 

الکوکن کسالهن يڠ مڠندوڠي حکمة انتوق منجادي فڠاجران کفد اومة يڠ دتورونکن. مريك م

 . اسالم سهيڠݢ هاري کمدين

ڠن اسالم خصوصڽ عرب يڠ برفرڠ دزمان جاهلية د 2مڽاتوکن اورڠسبحانه وتعالى هللا 

تاهون دالم  2دوا کمفولن أوس دان خزراج، فندودق اصل مدينة براتوس ستله برالکو هجرة،

. ستله مريك ماسوق اسالم، بوکن سهاج مريك بوله برساتو دڠن ففراڠن دانتارا ساتو سام ألين

عرب يڠ ماسوق اسالم دلوار مدينة يڠ داتڠ ممباوا ديري برسام دڠن  2مهاجرين، اورڠ 2اورڠ

ك فتنجوق اسالم منجينقکن مريك يڠ برهجرة. اسالم مڠاجر مري 2اسالم، مريك منريما سودارا

 مريك. بهکن دوا قبيلة أوس دان خزراج برساتو دان بربأيك دانتارا ساتو سام ألين. 2هاتي

يهودي يڠ  2کادأن اورڠ اسالم يڠ ساڠت بأيك اين منيمبولکن حسد کدڠکين کفد اورڠ

س کفد اسالم يڠ عاديل ممباوا رحمة کفد يهودي يڠ تيدق مڠنڠ جا 2جوݢ فندودق مدينة. اورڠ

دڠن اسالم دکالڠن أوس دان خزراج،  2کن اورڠ2يهودي مالݢا 2مريك. دڠن حسد ايت اورڠ

أوس دان خزراج  2. فمودا2ممباچ شعير ممبڠݢاکن فهالوان ماسيڠ دان الم 2منيمبولکن چريتا

. همفيرله 2ت قبيلة ماسيڠماهو برمݢه دڠن سماڠ 2برباله دانتارا ساتو سام ألين کران ماسيڠ

منچتوسکن ففراڠن سموال دانتارا دوا فواق ايت. مك نبي صلى هللا عليه وسلم کلوار مڽتاکن 

کفد مريك: "اداکه کامو ايڠين کمبالي سموال کفد جاهلية ستله هللا مڽالمتکن کامو دڠن 

 ايت.  2اسالم؟" دان هللا منورونکن اية

کن مريك دان مڠݢرقکن هاتي مريك انتوق برمعافن ايمان يڠ اد ددالم ديري مريك مڽدر 

ايتله جنراس ي اول اسالم، کمفولن اورڠ اسالم يڠ فرتام يڠ دتانمکن  دانتارا ساتو سام ألين.
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ايمان يڠ سبنر ددالم هاتي مريك. مريك کمبالي سموال کفد اسالم دان فتنجوق هللا سبحانه 

 وتعالى.

مله فݢاڠنڽ کفد القرءان الکريم  دان ه ايمانڽکيت سدڠ مڠهادفي زمان اومة اسالم يڠ مل

سهيڠݢ مڠهيلڠکن کواس فمرينتاهن اسالم. هيلڠڽ کواس فمرينتاهن اسالم فد اول ابد يڠ اللو 

منولق فمرينتاهن  2اداله کران اورڠ اسالم يڠ برباݢي بڠسا ايت برسماڠت کبڠسأن ماسيڠ

ولن بڠسا ايت ممفوڽأي کقواتن يڠ کبت .اسالم يڠ دکواسأي اوله ساتو بڠسا دڠن اومة اسالم

بوله مميمفين دان منأوڠي اومة اسالم دسلوره دنيا. سماڠت کبڠسأن يڠ دتانمکن اوله فنجاجه 

 تله برجاي ممچهکن اومة اسالم دانتارا ساتو سام ألين. 

  .تيدق دنفيکن بهوا فمرينتاهن ايت مالکوکن کظاليمن، کجاهتن دان کسيالفن

اسالم  2ممڠݢيل موسه تتافي والوفون کظاليمن دان کسيالفن اداله حرام باݢي اورڠ اسالم،

ه مريك، لاسالم انتوق مڽلسيکن مسئ 2انتوق مڠهنچورکن ديري مريك، منجمفوت موسه

اداله  اسالم انتوق مننتڠ سودارا مريك کران کسالهن يڠ دالکوکن 2منريما بنتوان موسه

 . رکسيالفن يڠ جأوه لبه بس

 .ممباوا کرونتوهن کفد خالفة دان فمرينتاهن اسالميڠ نله کسيالفن داول ابد يڠ اللو اي

اومة اسالم دهينا دسلوره دنيا، بوکن سهاج  دان بوروق. نتيجهڽ دتيمفاکن بالء يڠ لبه دهشة

بوکن انتوق مريك تتافي انتوق  2دان دبهاݢيکن 2بهکن تانهأير مريك دفچه 2بڠسا مريك دفچه

 کواس فنجاجهن.

هاري اين کيت سدڠ مڽقسيکن فڽاکيت اين ماسيه بلوم سمبوه. ماسيه اد دکالڠن نݢارا 

اسالم انتوق مڽلسيکن مسئله مريك. بسر يڠ برموسه دڠن  2اومة اسالم منجمفوت کواس

فرچياله، کمونکارن يڠ برالکو اين اکن مڠوندڠ بنچان دان ماال فتاك يڠ يڠ ستروسڽ کفد اومة 

 اسالم.

 2ماريله کيت مڽداري کلماهن يڠ برالکو دان کسيالفن يڠ اد دڠن ممبتولکن ديري ماسيڠ

 يأيت اسالم. دڠن فتنجوق دري هللا 2ممبتولکن کدودوقکن دتمفت ماسيڠدان 

ََ وذ َب ع 
ح
َٱأ َََمنح يَۡٱّلِله اَنَلشه  .لرهَجيمََٱطح
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ا   هح يُّ
ح
أ َٰٓ َينَحٱَيح َََّله َنح َمل َفحرَيٗقا ْ وا َت َطيع  َإَن ْ ن ٓوا َينَحٱءحامح َََّله ْ وت وا

 
َٱأ ََلَۡكتح بح َبحۡعدح م وك  دُّ يحر 

َ ۡمَكح فَرَينح  [٣٠٠:  ]سورة آل عمران١٠٠َإَيمح نَك 

 2واق دري اورڠف برايمان! جك كامو طاعة اكن سسواتيڠ  2ي اورڠواه)مقصودڽ(: 

 2ن كامو منجادي اورڠکيڠ دبريكن كتاب ايت نسچاي مريك اكن مڠمبالي (يهودي دان نصراني)

 .سوده كامو برايمانكافر س

َ مَۡٱبحارحكح لحك  َوح َََل ََّلِله  َوَحلَۡٱَِف نحةََٱَكتحاَب مََۡ،لسُّ َِإَويهاك  َِن عح فح نح َََوح َوَحۡلَٱب َِ ََٱيحا َ.ةََمَحكَۡۡل
َقحوَۡ ق ول 

ح
حسََِۡلَهح َأ ا اَوح َتحغَۡذح َٱفَر  ح مَۡلَۡٱّلِله لحك  َََلَوح َظيمح ائَرَََعح لَسح َۡٱوح سَۡل َوَحم  َۡٱلََميح سَۡل َإَنههَ م  َِ ا ََۥلَمح وح ه 
َلَۡٱ ور  ف   .لرهَحيمَ ٱغح
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