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 خطبة جمعة 

 برفݢڠ کفد فساك رسول هللا

دُ  َمح ُُٱۡلح َ َيُ ّلَِله نحُُٱَّله
َ
ُالحُأ َ َُعبَده ُلََعَ َُزَل ُلَلحَُكَتاَب وَن ُنََذيًراَِلَك  شُحُ.َعالََمنَي

َ
ُأ َُّله ن

َ
ُأ َهد 

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

َ
َُوأ َهد 

َُعبُح ًدا َمه ُُم  نه
َ
ه ُأ ُ ُۥد  ول  رُح ،ۥَورَس 

َ
ُأ ُٱَسلَه  َُونََذيًرا ُبََشرًيا َُّلِله  َُبنيح اَعةَُٱُيََدَي ُُ،لسه ى ده

َ
ُٱفَأ

َ ُ،اََمانَةَُلح
ُ ُُ،لرلََسالَةَُٱَوَبلهَغ ُٱَونََصَح

ةَُلح  ُُ،اَمه َُِف َُجَهادَهَۦٱوََجاَهَد ََُحقه ُُ.ّلِله مه ُوََسللَمُحاللهه  َ
َُُوَبارَكُحَُصلل لََعَ

َُوق دُح ُِإَواََمااَمََنا ُوََشفَيعََنا دٍَُحبَيبََنا َمه ُُم  َُ ،َوتََنا حُالرهحح ُال هُحة  ُم  حَُواللَعُحَداة  ُال سُحَمةَ َُم  ُآَلَُُ،َداة َولََعَ
ه ُُۥتَبََعهُ َُواََمنُحبَهَُحُحَوَصُ ُ.ۥَوَواََّله ُُۥَونَََصَ

اَُبعُح اَمه
َ
ُ:دُ أ

َُ َُُ،َفَياَُعَباَدُٱّلِله واُْٱّلِله ق  َوىُ.ٱته ادَُٱتلهقح ُٱلزه َ َُخريح واُفَإَنه د  ونَُُ،َوتََزوه تهق  حم  ُفَاَزُٱل ُ.َفَقدح

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

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

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

 سوداراکو مسلمين يڠ درحماتي هللا،

ماريله کيت ممهامي ساتو وصية يڠ دسمفيکن اوله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 سبلوم وفاتڽ. سبداڽ:

ُتََركُح مُحُت  مُحُفَيك 
َ
َُُكََتاَبُُبََهَماُت مُحكُحَتَمسُهُاََماُتََضلُّواُلَنُحُنََُريُحأ نهةَُُاّلِله ]رواه ُ.نَبَيلَهَُُوَس 

 امام مالك[

سالݢي کامو  ق اکن سست، کامو تيد)مقصودڽ(: اکو تيڠݢلکن کفد کامو دوا فرکارا

 ، يأيت کتاب هللا دان سنة نبيڽ.2برفݢڠ دڠن کدواڽ
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سالمتڽ اومة سالݢي برفݢڠ دڠن القرءان الکريم،  ،برالکو 2اف يڠ دوصيتکن ايت بنر

فتنجوق معجزة دري هللا سبحانه وتعالى دان سالݢي برفݢڠ دڠن اجارن رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم يڠ مروفاکن حکمة اتو کبيجقسنأن يڠ دتنجوق اوله هللا سبحانه وتعالى.

ليه وسلم افبيل برالکوڽ بايڠکن بتاف يهياڽ اسالم سلفس وفاتڽ رسول هللا صلى هللا ع

فرايستيوا مرتد، سبهاݢين بسر قبيلة عرب مرتد، کلوار درفد اݢام اسالم، بوکن سهاج مريك 

ك مڠڠکت سنجات، دسوکوڠ اوله کواس بسر دنيا فرس ي کلوار درفد اݢام اسالم، ماله مري

م دان روم. دساعة يڠ ساڠت ممبهياکن اين، هللا سبحانه وتعالى منونيکن جنجيڽ ددال

 القرءان الکريم:

َها يُّ
َ
أ َينََُُيَٰٓ ُدَينَهَُُٱَّله َُعن مح ُاََمنك  تَده ُيَرح ُْاََمن ُُۦَءااََمن وا َِت

ح
ُيَأ ُ فََسوحَف ُُٱّلِله مح َبُّه  ُُي  ٖم بََقوح

ُُُۥ َوي َحبُّونَهُ  ُلََعَ ذَلهٍة
َ
اََمننَيَُأ ؤح حم  ُُٱل ُلََعَ ٍة َعزه

َ
ُُٱلحَك فَرَينَُأ َُسبَيَل َُِف وَن َُي َج َهد  ََُيَاف وَنُُٱّلِله َوََّل

ُ ل  ُفَضح َُذ لََك ََُّل ئَٖمٖۚ َُلَوحاََمَة ُوَُُٱّلِله ُۚ ُيََشا ء  ُاََمن تَيهَ ُ ي ؤح ُُٱّلِله َُعلَيم  َما٥٤َُو َسع  ُُإَنه م  ُ َوَِلُّك  ُٱّلِله
 ُ ول  َينَُوَُُۥَورَس  ُُٱَّله ْ َينََُءااََمن وا ُُٱَّله وَن ةَُي قَيم  لَو  ُُٱلصه ت وَن ةََُوي ؤح َكو  ُُٱلزه وَن َُر كَع  مح َُواََمن٥٥َُوه 

ُ ََُيَتَوله وَلُ ُٱّلِله َينَُوَُُۥَورَس  ُُٱَّله َُحزحَب ُْفَإَنه ََُءااََمن وا ُُٱّلِله م  -٥٤:  ]سورة املائدة٥٦ُُٱلحَغ لَب ونَُه 

٥٦] 

اليڠ تاده دري اڬامڽ فانتارا كامو بر د فيڠ برايمان! سسيا 2واهي اورڠ)مقصودڽ(: 

 ݢقوم يڠ دي كاسيهكن مريك دان مريك جو  ، مك هللا اكن منداتڠكن سوات(جادي مرتد)

يڠ برايمان دان برالكو تڬس ڬاڬه  2اورڠ فملبوت ترهاد ول برصفة ملهفمريك  ؛كاسيهكن دي

د فد جالن هللا دان مريك تيدق تاكوت كف 2ڠڬوه، مريك برجواڠ دڠن برسركاف 2اورڠ فترهاد

يڠ  فد سسيافڠ دبريكنڽ كرنيا هللا يه كفن اورڠ يڠ منچال. يڠ دمكين ايت اداله ليمچل 

نولوڠ فڠڬوهڽ ڠتهوانڽ. سسفوتي ف، الڬي مليڽاه كرنيفكران هللا مها لواس ليم ؛يڽکدكهندق

ان، يڠ منديريكن سمبهيڠ دان منونيكن زكاة، يڠ برايم 2اورڠ ان رسولڽ، سرتله هللا داڽكامو ه

ن هللا دان رسولڽ يڠ منجاديك ف. دان سسيا(رينته هللافتوندوق منجونجوڠ ) عكو سدڠ مريك ر 

ڬڠ فيڠ بر )ڠڬوهڽ ڬولوڠن ، كران سس(مك برجايله دي)نولوڠڽ فيڠ برايمان ايت  2اورڠ سرت

 .منڠ فهللا، ايتله يڠ تت (د اڬامفك

هللا مالهيرکن کمفولن اين دکالڠن مهاجرين دان انصار يڠ مواريثي اجارن رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم باݢي مڽتاکن بهوا اسالم تيدق ماتي دڠن وفاتڽ نبي محمد صلى هللا عليه 
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وسلم. والوفون تيدق اد نبي دان رسول سلفس محمد صلى هللا عليه وسلم، هللا سبحانه 

را اݢامڽ دڠن تيدق اد نبي دان رسول. يڠ اد اياله کمفولن يڠ مواريثي اجارن وتعالى تتف ممليها

عليهم الصالة والسالم يڠ براد ددالم کمفولن. هللا تعالى منيڠݢلکن اسالم  2دان رسول  2نبي

. نبي صلى هللا عليه وسلم منجنجيکن کالڠن يڠ 2چهيا يڠ تيدق بوله دفادمکن اوله موسهڽ

 يت:مواريثي اجارن اسالم ا

لََماءَُالحُُِإَونُه َُُوَرثَةُ ُع 
َ ُُِإَونُهُبََياءَُنحُالح

َ َث واُلَمُحُبََياءَُنحُالح ث واَُهًمادَرُحَُوََّلُُدَيَناًراُي َورل ُمَُعَلحُالحَُُوره
َخَذه َُُفَمنُح

َ
َخذَُُأ

َ
ُُأ ٍ  ]رواه أبو داود[ُ.َوافَرٍَُُِبَظل

منيڠݢلکن تيدق  2. دان نبي2)مقصودڽ(: سسڠݢوهڽ علماء ايت اياله فوارث نبي

فساك دؤيت أمس دان دؤيت فيرق، تتافي منيڠݢلكن فساك علمو. سسياف يڠ منريما فساك 

 ايت، دي مندافت فساك يڠ ساڠت بسر هرݢاڽ )دسيس ي هللا(.

هللا سبحانه وتعالى ممليهارا اݢام اسالم يڠ کيت ليهت دسفنجڠ زمان، برموال دڠن زمان 

 2سهيڠݢ زمان اومة اسالم دبنجيري اوله فهامنمرتد ستله وفاتڽ نبي صلى هللا عليه وسلم 

 يڠ دان فلسفه دڠن ترجماهن يڠ ساله دزمان عباسية. هللا سبحانه وتعالى ممليهارا اݢام اسالم

فلسفه دان هللا سبحانه وتعالى ممليهارا اسالم دزمان  2تيدق بوله دروسقکن اوله فهامن

يڠ فد  سالما سراتوس تاهون  بيةلبيت املقدس دتاون اوله تنترا صاففراڠن صالب افبيل 

ق اد رواڠ انتوق مڽالمتکنڽ. تتافي سلفس سراتوس تاهون بيت املقدس دبيبسکن عادتڽ تيد

 اوله اومة اسالم.

اومة اسالم دداتڠي بالء کداتڠن تنترا تاتر يڠ مناون بغداد، فوست کراجأن اسالم، 

اسالم، بأو ميت دافت دهيلڠکن  2يڠ دکارڠ اوله علماء 2ممبونه برجوتا مأنس ي، ممباکر کتاب

سالما امفت تاهون، بغداد منجادي کولم داره، اير سوڠي فرات دان دجلة هيتم کران دعوت 

 .يڠ دفوڠݢه کدالم سوڠي. تتافي هللا ممليهارا اݢام اسالم، اسالم تيدق بوله دماتيکن 2کتاب

يڠ ظاليم دان ݢانس ايت بوکن سهاج تاتر  .تنترا تاتر دکالهکن اوله اومة اسالم دعين جالوت

دکالهکن، بهکن اومة اسالم برجاي مڠإسالمکن قوم تاتر. تيدق اد دالم سجاره دنيا قوم يڠ 

منجاجه دافت داسالمکن اوله رعيت يڠ دجاجه. کبياسأنڽ رعيت اکن ترفڠاروه دڠن فنجاجه 

ترفڠاروه  دان يڠ منجاجه تانهأير مريك، ترفڠاروه دڠن عادت، ترفڠاروه دڠن فکاين فنجاجه

دڠن بهاس فنجاجه، تتافي دزمان اورڠ اسالم قوات برفݢڠ دڠن اجارن اسالم، بوکن سهاج 
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قوم تاتر تيدق برجاي مڠهافوسکن اݢام اسالم دان اومة اسالم، بهکن اومة اسالم يڠ قوات 

 برفݢڠ دڠن اجارن اسالم تله برجاي مڠإسالمکن قوم تاتر.

ن فنجاجه بارت يڠ منجاجه اومة اسالم اومة اسالم دزمان متأخر مڠهادفي کداتڠ

فنجاجه. مريك  2اومة اسالم دفچه دان دفرينته دکالڠن کواس 2نݢري  .دسلوره فلوسوق دنيا

برجاي منيفو اومة اسالم، مموڠݢه حاصيل بومي اومة اسالم دان ممبونه اومة اسالم، سمأد 

ف ممليهارا اݢامڽ، اسالم سچارا لڠسوڠ اتوفون دالݢاکن دکالڠن اومة اسالم سنديري. هللا تت

 تيدق بوله دماتيکن. 

سموا يڠ برالکو سهيڠݢ هاري اين هندقله منمبهکن کيقينن کيت دان کايمانن کيت 

کفد اسالم مڠيکوت فساك يڠ دتيڠݢلکن اوله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يڠ ترکندوڠ 

 ددالم القرءان الکريم دان سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

ُ
َ
َُأ وذ ُب َُاََمَنُٱع  يُحٱّلِله  .لرهَجيمَُٱَطاَنُلشه

ُُق لحُ َبُّوَن ُُت  نت مح ُك  َُإَن وَنُفَُُٱّلِله ُُٱتهبَع  م  حبَبحك  ُ ُي  ُوَُُٱّلِله ُۚ مح ُذ ن وَبك  مح ُلَك  فَرح ُ َوَيغح ُٱّلِله
ُ ُرهَحيٞم ورٞ ُُق لح٣١َُُغف  ْ وا َطيع 

َ
َُأ وَل ُوَُُٱّلِله ُُٱلرهس  ُفَإَنه ْ ا ُتََولهوح َُفَإَن ُُٱّلِله َبُّ ُُي  ٣٢ُُٱلحَك فَرَينَََُّل

 [٣٢-٣١:  ]سورة آل عمران

ي هللا مك ايكوتيله داكو، ه: جك بنر كامو مڠاسي(ي محمدواه)تاكنله ك)مقصودڽ(: 

ون، فمڠف، هللا مها (ايڠتله)كامو دان  2ونكن دوسافمڠم ي كامو سرتهنسچاي هللا مڠاسي

ه ايت جك د هللا دان رسولڽ. اولفكامو كله ت: طاع(ي محمدواه)تاكنله الڬي مها مڠاسيهاني. ك

 .ريڠ كاف 2د اورڠفڠڬوهڽ هللا تيدق سوك ك، مك سس(كهار مند)اليڠ فكامو بر 

ُ مُحٱبَاَرَك َُولَك  َُِل ُُّلِله  ُوَُلحُٱَِف َنةَُٱَكَتاَب مُحُ،لسُّ ُِإَويهاك  ََُُوَنَفَعَِن ُٱب ُوَُلح َِ َُٱيَا ُ.َمةَُكُحۡلح
ُقَوُح ق ول 

َ
َُتغُحَذاَُواَسُحَِلَُه ُأ ُٱفَر  َ مُحلحُٱّلِله حُٱَولََسائَرََُُعَظيَمَُِلَُولَك  سُحل حُٱلََمنَيُوَُم  سُحل ُإَنههُ م  َِ َوُُۥلََما ه 
ُلحُٱ ور   .لرهَحيمُ ٱَغف 
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