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 خطبة جمعة

 سيستم اسالم دنوبت، کجاهتن کفار دسکت

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 نُ.ٱل
َ
ُأ ْشَهد 

َ
ُإََلََُُلُُأ ُ ُإَله شُحُ،ُلّلِله

َ
َُسي َدََُوأ نه

َ
ُأ ًدلَُعبُحَهد  َمه ه ُنَاُُم  وُۥد  ُ َورَس  ُلللُهُ.ۥل  مه ه 

ُوََسل َمُح َ
َُُوَبارَكُحَُصل  صحَُسي ََدنَُُلََعَ

َ
ُآَلََُوأ ٍدَُولََعَ َمه ُم  مُحَُحابَهََُوَمنُحُا َيَساٍنُإَََلُيَوُحإَحُحبَُُتَبََعه  ُ.نََُمُلل 

اَُبعُح مه
َ
ُ:دُ أ

َُ ُُْ!َفَياَُعَباَدُلّلِله ول َُُٱتهق  ُت َقاتَهَُُٱّلِله ونَُُۦَحقه لَم  سح نت مُمُّ
َ
َُوأ ُإَله وت نه  .َوَلَُتم 

تقوى. دان جاڠنله كامو  2د هللا دڠن سبنرفله سكالين كامو كاهللا! برتقو  2واهي همب

 .ينكن دالم كادأن اسالمماتي مل 

 2ساي مڽرو ديري ساي سنديري دان جوݢ سيدڠ جمعة سکلين اݢر کيت سام

 مالکوکن سݢل سوروهنڽ دان منجأوهي سݢل يڠ دتݢهڽ.منيڠکتکن کتقوأن کيت کفد هللا دڠن 

 تي سكالين،اسيدڠ جمعة يڠ دحرم

  تعالى: فرمان هللا

َُعنَكَُُولَن ودُ تَرحََض  َه  ُُٱِلح َدىُُٱنلهَص َرىُ َوَل ُه  ُإَنه ُۗۡق لح مح َُملهَته  ُتَتهبََع ََُحَّته  وَُُٱّلِله ُه 
ُۡۗ َدى  حه  َتَُولَئََنُُٱل َبعح َدُُٱته مَُبعح َول َءه  هح

َ
َيأ ََُماُلََكُمََنُُٱلحعَلحمََُجا َءَكَُمَنُُٱَّله َُوَلُُٱّلِله ّٖ َمنَُوَل 

 [٠2١:  ]سورة البقرة١٢٠ُنََصرٍيُ

دامو فو سوك كاكن برستوجو ات 2يهودي دان نصراني تيدق سكالي 2: اورڠ(صودڽمق)

: (ريكد مفك)تاكنله . ك(تسوڠ ايفييڠ تله تر )و منوروت أڬام مريك اڠك ݢسهيڠ (واهي محمد)

 دان دمي سسوڠڬوهڽ جك“. ڠ بنرتونجوق يفايتله  (أڬام اسالم)تونجوق هللا فسسوڠڬوهڽ “

تنتڠ )دامو فهوان كڠتف (وحي يڠ ممبري )سوده داتڠڽ دق هوا نفسو مريك سو منوروت كهناڠك

ت مڠاول دان ممبري فيڠ دا (ون ف سسوات)ه دري هللا ولار فو اكن له اڠكا، مك تياد(رن اكبن

 .موادفرتولوڠن كف
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رتمبوڠن انتارا اسالم دان فن تروس برلڠسوڠ. افور يمانن دان ككإهن انتارا كرموسف

. ڠ اسالماجو فهللا دالم مڠوجي كقواتن ايمان  ةاكن سنفو جاهلية تروس برالكو كران اي مر 

 لؤي د مالأدان اومتڽ سمڠي اسالم اوسها سياڠ دان مالم دالم ممر اه اسالم برفيكير دان بر موس

ي كتيك فه ايت امت مالڠ بيال كيت ماسيه لينا داوليت ميمون مينتل. اولفسراڠن فيزيكل ماهو 

ه تروس منروس نجڠ كتيك موسف 2هنتي، كيت تروس ليك دڠن اڠن فه مڽرڠ كيت تنموس

 نوه دندم. فمڽرڠ دڠن 

 ي يڠ تيدقفدڠن ميم رتاهنكنفه د، اسالم بوكن بول2ه دجولڠ دڠن اڠناسالم بوكن بول

ام انتاراڽ مڠهنچوركن اڬ ،موك يهودي تله مڽوسون لڠكهفارا في چونتوه هن. سباڬابركسود

ي دسبوتكن: مست أمفتموك بومي اين. دالم دوكترين يهودي كينن يڠ اد ددان سيستم كيق

دين ممأنس ي، ك فن ستيان براڬام دري بنق دان عقل فيكير اميكير فو ممبكوكن مڽيڠكير ات

، دڠن بڬيتو يڠ اد ددالم اوتق مأنس ي 2ن سماتأد كبندفرهاتين كفيريڠيڽ اونتوق ممبري مڠ

ا ي دنيأله واڠ. دان اونتوق مرياليساسيكن رنچان ترسبوت بڠسا يهودي هاروس مڠواساڽه

وتر بليت معلومت ترسبوت اونتوق فوان دڠن فنيفدين ممبوات ن معلومت كماڽيبار ف

 .مڽلوروهاڬندا ميس ي يهودي سچارا فرو ف

 تي هللا،اسيدڠ جمعة يڠ برك

 : تعالىفرمان هللا 

َينَُُإَنُه ولَُْعنَُسبَيَلُُٱَّله دُّ َُِلَص  مح َو لَه  مح
َ
وَنُأ ولُْي نفَق  َهَُكَفر  ُتَكُ ُٱّلِله وَنَهاُث مه ُفََسي نفَق  ون 

وَُ لَب وَنُۗۡ غح ُي  ٗةُث مه َ َُحۡسح َينََُعلَيحَهمح حَۡشُ ُٱَّله َُجَهنهَمُُي  لُْإَََل  و   [٦٣:  ]سورة األنفال٣٦ُوَنَُكَفر 

مريك اونتوق  كافر يڠ ساللو ممبلنجاكن هرت 2: سسوڠڬوهڽ اورڠ(مقصودڽ)

ايت  (هرت يڠ دبلنجاكن)دين ممبلنجاكنڽ كم فدري جالن هللا، مك مريك تت (مأنس ي)مڠهالڠي 

 (اخيرڽ )ر ايت كاف 2اورڠ (ايڠتله)ول مريك دكالهكن. دان فهن اد مريك، تمبفڽسالن كفمڽببكن 

 .ونكن دالم نراك جهنمفدهيم

ه نومبور ساتو، سبب اڬام باڬي مشاركت دنيا بڠسا يهودي ملتقكن اڬام سباڬي موس

م هنچور مك ن سوسيال يڠ صيحت. كتيك اڬافنچڠ اخالق دان مورل كهيدو فاداله تياڠ 

 : اداله. انتارا چارا يهودي مڠهنچوركن دان مروسق مشاركت دنيا 2مانكبجاتن مورل برالكو د
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ج الچورن بوكن سهافوست في اوسها دالم مڽوبوركن لباڬفمان د ،يك س بيبسس  [1]

يكت دڠن اا تر ف. سيك س بيبس تنيقنوه ليچفاسالم تله دأتور دڠن  ةنڬارا اومه ماله دفايرو د

نڬارا ولر ككيني من اه دان اميريكفايرو اڬام بارو يڠ سبلوم اين سوبور د ركهوينن سأكن منجاديف

 اخالق.  فرينسيفمڠڬوڬت مشاركت تيمور يڠ تركنل ممڬڠ تڬوه  ݢسهيڠكيت 

ا دالم زن ياه مڽوبوركن الڬي بودڠن يڠ بولاداوسها اتو چ ه ايت كيت مننتڠ سبارڠاول

مندعوا  G25ي لي سباڬاولن يڠ دكنفسبواه كوم بيلفرت ايسو يڠ تربارو افمشاركت س

لوات جك ربواتن خف فسبارڠ حكومن ترهادن، مريك مننتڠ أرملباڬف فرينسيفد فندوكن فبر 

ن اينديۏيدو. جك كماهوا فريۏاس ي ستيفرسنديرين كران ايت اداله حق دان فرومه دالكوكن د

 اورڠ جاهيل دتوروتكن مك روسق بيناساله مشاركت دان نڬارا. 

ايسو زنا، روڬول، كالهيرن انق لوار نكاح، بواڠ بايي يڠ سنتياس منيڠكت اكن ماكين 

هودي رن سست ياڠاروه دڠن اجفاته الڬي تر فيق عقل اجد لو فك شريعة اسالم توندوق كاره جف

ايت  ورڠئد سسأمين سام هاڽ حق اينديۏيدو يڠ تيدق بوله دڬڠڬو اوله اورڠ أل تاكن اڬيڠ مڽ

 ايت ورڠئن جك سسکه دأمبيل تيندقن اڬام اتو مڠابيكنڽ، تيدق بولفماهو لقسان كواجي

ن نبي راايڽ. ايڠتله امعورة دان سباڬ فرت صالة، توتو فن اڬام ستيدق ماهو لقسان كواجيڤ

 :صلى هللا عليه وسلم

ََّتُُتََزلل َُُلُ مه
 
ُُلَمَُُْماَُِبَرْيٍُُأ َنَاَُوَلُ ُفَيَهمَُُْيْفش  َنَاَُوَلُ ُفَيَهمُُْفََشاُفَإََذلُللز  نُُْي وَشك ُفَُُللز 

َ
ُأ

مُ  ه  مه ُ َُيع   ]رواه أحمد بسند حسن[ .بَعََقاٍبُُوََجلهَُُعزُهُلّلِله

انق  بر لواسيترسيكن سالما تيدق أدالم كب ااكن تروس براد (اين): اومتكو (مقصودڽ)

ير سهاج هللا اكن فكالڠن مريك، مك همر لواس دبيبيل انق زنا ترسفكالڠن مريك. ازنا د

 .د مريك سلوروهڽفمنورونكن عذاب سيقسا ك

 تي هللا،اسيدڠ جمعة يڠ دبرك

 : تعالىهللا  فرمان

ا ودُُّٖفَلَمه نض  ُمه يلّٖ َ َنَُسج  يحَهاَُحَجاَرٗةُم 
نَاَُعلَ َطرح مح

َ
نَاَُجَعلحَناَُع لََيَهاَُسافَلََهاَُوأ ر  مح

َ
َجا َءُأ

َسوهَمة٨٢ًُُ َُمَنُُمُّ َوَماَُِهَ ُُٱلظه لََميََُعنَدَُرب ََكَُۖ  [٢٦-٢2:  ]سورة هود٨٣ُبََبعَيدّٖ
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رينته كامي، كامي جاديكن نڬري قوم ف (رلقسنأنفماس )بيل داتڠ ف: مك ا(مقصودڽ)

 2دان كامي مڠهوجنيڽ دڠن باتو (موك بوميڽدل يڠ اد ترتيمبوس سڬ)ايت دترباليقكن  طلو 

اونتوق ممبيناساكن )سيس ي توهنمو ايت دتنداكن د 2. باتو2ڽ برتالوفاكر، منيمادري تانه يڠ دب

 .يڠ ظاليم ايت 2وه دري اورڠأله جقول تيدف، دان اي (مريك

ي لباڬفمك كيت توروت بيمبڠ دڠن  ،ارهفين مسئله سيك س بيبس يڠ سماكين سل 

هن يڠ تروس مندسق اڬر دحاللكن سنجات يهودي رتوبفو رساتوان اتفه اوسها يڠ دالكوكن اول

هوموسيك س دان ليسبيان اين اداله  يرندف. انتارا مودوس او يت سيك س سجنيسأي دوايڠ ك

يقڽ. بهكن سبال ݢرت لالكي دان جو فريالكو سفاال لالكي دان بر كاين فمڠاجق وانيتا اونتوق بر 

 .ونداڠنار فڠ اين دأكوي سچارا فريالكو مڽيمفريڠكت انتارابڠسا دالكوكن اڬر في اوسها لباڬف

ول ُُلََعنَُُقَاَلَُُعبهاٍسُُلبْنََُُعنَُ َُُرَس  َُصُُلّلِله ُ ُّله َخنهثَيَُُمَُلُهسَُوَُُهَُيُْلَُعَُُلّلِله ََُُمنَُُللْم  َُجالَُللر 
َلُ َ ََتَج   [رواه الترمذي]  .للن ََساءََُُمنَُُتََُوللْم 

د كالڠن فأي وانيتا در فملعنة مريك يڠ مڽروصلى هللا عليه وسلم : رسول هللا (مقصودڽ)

 .د كالڠن وانيتافأي لالكي در فلالكي دان مريك يڠ مڽرو

يڠ  فكن چارا هيدو فم دان كسنين دالم منرااياله مڠڬوناكن فيلتيݢ سنجات يهودي ك

 هد داده، ارق دان سباڬيڽ. اولفاو يڠ منجوروس كفد اڬام ترماسوق زنا، هيبورن ملمفبيبس در 

يسن فناف ݢمنتري سبلوم اين ممينتا اڬر ملباردان فتن اباداڽ منتري دج بيلفليق افايت تيدق 

م الم فيلكن دقلو فڬاڠن تاڠن، بر فاسڠن برچينتا بر فتيدق ممبسركن ايسو اديڬن  (LPP)م فيل

تنه نونتون. اينله فف فره معصية ترهادأي هاڽ سقدر الكونن يڠ تيدق مڠوندڠ كران مندعوا اك

 .ت يڠ سست الڬي مڽستكنفندافس ي جاهيل مڠلواركن  بيلفاخير زمان ا

 تي سكالين،اسيدڠ جمعة يڠ دحرم

 : تعالىفرمان هللا 

َمن ونَُ ؤح حم  ُوََُُوٱل َمَن ت  ؤح حم  َُُٱل ُب وَن ر  م 
ح
ُيَأ ٖۚ َُبعحضّٖ َِلَا ء  وح

َ
ُأ مح ه  وَفَُبعحض  ر  حَمعح َُعَنُُٱل َن َوَينحَهوح

نَكرَُ م 
ح وَنُُٱل ةََُوي قَيم  لَو  ت وَنُُٱلصه ةََُوي ؤح َكو  وَنُُٱلزه ََُوي َطيع  وَلُ ُٱّلِله َُورَس  ُُۥ ه م  ْوَلَٰٓئََكَُسرَيحََح ه 

 
ُۗۡٱأ ُّلِله 

ُ َُإَنه َُحَكيم ُٱّلِله  [١٠:  ]سورة التوبة٧١َُُعزَيزح
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 نولوڠ باڬيفوان، ستڠهڽ منجادي فرمفيڠ برايمان، لالكي دان  2: دان اورڠ(مقصودڽ)

ريك دان م ؛د بربوات كجاهتنفيكن، دان مالرڠ در أمريك مڽوروه بربوات كب ؛ينستڠهڽ يڠ أل 

ة ولڽ. مريك ايت اكن دبري رحمد هللا دان رسفطاعة ك ريكن سمبهيڠ دان ممبري زكاة، سرتمندي

 .سسوڠڬوهڽ هللا مها كواس، الڬي مها بيجقسان ؛اوله هللا

 ةالم مروسقكن عقيدة دان اخالق اومه ددان برسوڠڬوهڽ موس يقد ليچفمليهت ك

تن اد تيدور اونتوق باڠون مننتڠ ستروسڽ منجولڠ كهيبفمك كيت واجب بڠكيت در  ،اسالم

 فاسالم دالم ستي 2نأن اوندڠلقسفن سموال کين دڠن مڠمباليفميمفد فدر  اسالم. برمول 

ين سنديري فميمفيڽ. بيال ، ايكونومي، سوسيال دان سباڬكيتيلو فن ترماسوق فيك كهيدو فاس

 هللا.  ي ر وه دأسماكين ج ةمك كادأن اوم د اڬامفريبادي دان دنياوي در فتيڠن نفماكن كتاه مڠو لب

د فس در افيكيت تيدق ماهو مسئله سوسيال يڠ تروق دان جنايه يڠ منيڠكت عقيبة تم

بسيدي كن سقناريفس فبارڠ سل ݢن هر کيأدڠن كن ماكادأن ايكونومي يڠ سماكين تروق تراوت

 RM20ڠڬونا يڠ مڠڬونا كورڠ فد فك اجوت RM150سباڽق  كنماتن سبسيدي ايليتريفيترول، ف

ن تول کيأالجر، كنفونيۏرسيتي عوام يڠ باكل ممببن يكن اونتوق قونتو ار فڠوراڠن فسبولن، 

 ن دانادرانن بفن رعيت. ستروسڽ فعوام يڠ سماكين ممريتكن كهيدو  مبڠ كندرأندان ت

اسالم  ةكالڠن اومد صيحت فماهمن دان چارا هيدو فد فركاس كفرساتوان اڬام دالم ممف

اين مڽببكن  2نادد بفكن دان بنتوان كقونتو ار فن أڽالهڬونفدمان كيت تيدق ماهو ايسو 

 .د اسالمفوه در أمشاركت سماكين ج

كر دالم نامر معروف نهي م ركاس كرجفرلو ممفرانن مشاركت يڠ ف ݢبڬيتو جو 

ن بوكن موڠكي كيأونيۏرسيتي مستي دڬوناكن سبينشرح دفسكوله، رانن ڬورو دفمشاركت. 

ن عقيدة کمبنتوقفي توروت چمرلڠ دالم فريقسأن سهاج تاففسهاج دالم ممستيكن چمرلڠ دالم 

اڽق كيس كران ب فنتيڠ سكالي اياله ايبوباف اليڠفدان اخالق يڠ هيبت. ڬولوڠن يڠ  فيڠ منت

اتس  فرهاتين دان كاسيه سايڠ ايبوبافد فترسيسيه در  2كن اخالق عقيبة انققبرالكوڽ كروس

د تمن دان اورڠ لوار فت دان مڠادو مسئله كفه رالب 2سن سيبوق دڠن كرجاي. اخيرڽ انقاال 

و يڠ سوك مڠمبيل ات ݢايت دري كالڠن يڠ روسق اخالق جو  يليهفمان دبيمباڠي اورڠ يڠ دد

 .ينتن اتس مسئله اورڠ أل فاكسم

د فوهكن مشاركت دنيا در أه اسالم دالم منجن يڠ دجاج اوله موساميكير فانتارا سراڠن 

يفورنيا الکاريس دان فيت سراڠن دأياياله مموموقكن اسالم دڠن كڬانسن. ايسو تربارو  اسالم
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يكن لبفرتي ريفاشريكت دري  اريسيدن اميريكفن چالون فاسالم. ماله اوچا يتكن دڠنأدك چوب

ڠ روۏوكاس ي يف اكن سواتفمرو  اد ماسوق نڬارا اميريكفاسالم دحرامكن در  ةيڠ ماهو سموا اوم

چالون  فوا ستيا ممبابي بوتا. كيت سموا تاهو بهندڠ يڠ ساله سچار کاسالم د ةملتقكن اوم

نتيڠن يهودي دان نڬارا حرام فد كفلوبي كفيڠ ماهو منڠ مستي منجادي  اريسيدن اميريكف

 .إسرائيل

يا، ر سلسطين، فاسالم د ةه اومكجاهتن مريك دالم ممبون فمنوتو  به اسالم چو موس

دالم  راڠن دتركيففملتوسكن  عراق، أفغانستان، يمن دان سباڬيڽ دان تربارو چوب

س زيوني ماه اسالم تراوتد موسفمن كاادي انچاسالم يڠ منج ةنڬارا اوم فوهكن ستيفملوم

 .إسرائيليهودي د

اسالم يڠ  ةي اومماريله كيت سباڬ ،تودوهن ليار اين نجواب سڬله ايت دالم ماول

ڽ دالم ناكنم مندالمي علمو اڬام ستروسڽ ملقسن اوسها دالاکچينتاكن هللا دان رسول مڠڬند

اسالم سنديري بوكن سهاج جاهيل تنتڠ اسالم  ةن. كيت تيدق ماهو اومفيك كهيدو فاس فستي

سباليقڽ  ،هه موساسڠ اولفماله ممبنچي اڬامڽ سنديري. جاڠن ترماسوق دالم جرت يڠ د

واتكن قه. ي معلومت اونتوق مڽرڠ باليق موسجه ترماسوق تيكنولو ي موسجڬوناله تيكنولو 

ير ف سماكين همد هللافجنجي كمناڠن در  ݢنجي اسالم سهيڠفباوه اسالم د ةكساتوان اوم

 .يه. اسالمله نسچاي كيت سالمت دنيا اخيرةأي دان در فاونتوق دچا

ُ
َ
َُأ وذ ُب ََُمَنُٱع  يُحٱّلِله  .لرهَجيمَُٱَطاَنُلشه

مُبَهَُُٱلحَك فَرَينَُت َطَعُُفََلُ   ه   [٢2:  ]سورة الفرقان٥٢َُجَهاٗدلَُكبرَٗياُُۦَوَج َهدح

ر، دان كاف 2منوروت كهندق اورڠ (ي محمدواه)و اوله ايت، جاڠنله اڠك: (مقصودڽ)

 .2رجواڠن يڠ بسر دان برسوڠڬوهفي مريك دڠن فالقرءان مڠهاد 2برجواڠله دڠن حجه

 ُ ُلّلِله مُحبَاَرَك َُولَك  ُللحََُُُل رُحَِف ُللحُءَُق  َُونََُعَظيآَن مُحَم ُفَيَُفَعَِنُِإَويهاك  ُبََما ُللح َُمَن ُيَاتَُهَ
َكُح َُوَمنُحُ،مََُكيرَُلۡلحََُولَّل  َ مُحَوَتَقبهَلَُمِن  ُللحُُ,َوتَهُ تََلُُك  َميع  َوُللسه ُه  ُُ.مُ َعلَيإَنهه 

ََُتغُحَولسُح ُلّلِله مُحُللحُفَر  َُولَك  ََُل حَُُعَظيَم ُلل حُلَمَُسُحمُ َولََسائَرَ َُولل سُحَي حُم  َُولل ؤُحلََماَت َُمنَيَُم 
حُ ؤُحَولل وَتغُحَمَناَتُفَاسُحم  حَُفَياُفَوُحُ،ه ُفَر  سُحَزُلل  .لتلهائَبَيََُُوَياََُنَاةََُنُفَرَيَتغُحم 
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