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 خطبة جمعة 

 مڽمبوت مولد الرسول 

دَهَۦ َولَوح  يَن ُك َ َهَرهُۥ لََعَ ٱلد َ َِلُظح قد َ ٱۡلح حُهَدٰى َودَيَن  ۥ بَٱل رحَسَل رَُسوََلُ
َ

ٓي أ َ َ ٱَّله ُد ّلَِله مح َ ٱۡلح
ُكونَ  َ حُمۡشح شح  .َكرَهَ ٱل

َ
ـٰ أ ن َّله إَلَ

َ
ُ وَحح ٱَه إََّله َهُد أ ح  ،ۥََّل ََشَيَك ََلُ  ۥَدهُ ّلِله لح ََلُ ال ُد َوُهَو مح ُك َوََلُ اۡلحَ ُم

َ َشح 
شح  .ٍء قََدير  لََعَ ُكد

َ
ًدا َعبح َوأ مه نه ُُمَ

َ
رَُسوَُلُ  ۥُدهُ َهُد أ رح  ،ۥَو

َ
ُ بََشرًيا َونََذيًرا ٱَسلَُه أ َ بَ ّلِله  يََدَي يح

اَعةَ ٱ ى  ،لسه ده
َ
 ٱفَأ

َ َغ  ،اََمانَةَ لح  ٱَونََصَح  ،لردََسالَةَ ٱَوَبله
ُ ةَ لح َ َحقه َجَهادَهَۦٱوََجاَهَد َِف  ،اَمه اللهُهمه  .ّلِله

َ وََسلدَمح 
دٍ لََعَ َحبَيبََنا وََشفَيعََنا ِإَواََمااََمَنا َوقُدح  َوَبارَكح  َصلد مه َ  ،َوتََنا ُُمَ َ ٱنََبد  ٱفَي َِ ةَ وَشَ لرهحح

ُ ةَ لح اَمه
هُ  ۥتَبََعهُ  بَهَ َواََمنح َولََعَ آََلَ َوَصحح  َواََّلهُ  ۥَونَََصَ  .ۥَو

ا َبعح  اَمه
َ

 :دُ أ

 َ َ  ،َفَيا َعَباَد ٱّلِله ُقواْ ٱّلِله َوى .ٱته قح ادَ ٱتله َ ٱلزه ُدوا فَإَنه َخريح وه ُقونَ  ،َوتََز حُمته ٱل  .َفَقدح فَاَز 

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

بکالن اياله برتقوى کفد هللا. مك  2ڠݢوهڽ سبأيكو سݢل الرڠنڽ. چاريله بکالن، مك سس

 يڠ برتقوى. 2ڠݢوهڽ برجاي اورڠو سس

 سوداراکو مسلمين يڠ درحماتي هللا،

هللا   لى برسمفنا دڠن اومة اسالم دسلوروه دنيا مڽمبوت بولن کالهيران رسول هللا

ق اد سوروهن ددالم القرءان الکريم دان تيدق اد فسانن دري رسول دعليه وسلم والوفون تي

تابعين مڽمبوت  2تيدق دعملکن اوله فارا صحابة دان علماء رتس لى  هللا عليه وسلم هللا

ساتو  الهدهاري دان بولن کفترأن رسول هللا لى  هللا عليه وسلم، نامون فرايستيوا اين ا

فرايستيوا يڠ ساڠت بسر، واجر باݢي اومة اسالم انتوق مملياکنڽ کران کداتڠن نبي محمد لى  

لم اداله رحمة يڠ بسر دري هللا سبحانه وتعال . ستله هللا سبحانه وتعال  منچيفتا هللا عليه وس

عالم دان ملتقکن دالم کالڠن عالم ايت مأنس ي يڠ براد دعالم بومي، هللا تيدق ممبيارکن مأنس ي 

عليهم الصالة والسالم يڠ براخير  2دان رسول  2بݢيتو سهاج. دڠن رحمتڽ، هللا مڠوتوسکن نبي

 حمد لى  هللا عليه وسلم. فرمان هللا تعال :دڠن نبي م
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ٗة لدَلحَعٰلََمَي  َ رحَسلحَنَٰك إََّله رَحح
َ

 [٧٠١:  ]سورة األنبياء ١٠٧َواََمآ أ

)مقصودڽ(: دان تياداله کامي اوتوسکن اڠکو )واهي محمد(، مألينکن انتوق منجادي 

 رحمة باݢي سکلين عالم.

منݢسکن اسالم اداله اجارن الل يڠ دانوت اوله سلوروه  هللا سبحانه وتعال والوفون 

 فندودوق الڠيت دان بومي سمواڽ اداله اسالم. دسينيله مقصود فرمان هللا تعال : ،عالم

ۡرَض َطوحٗٗع َوَكرحٗها ِإَوَِلحهَ 
َ َمَٰوَٰت َوٱلح لََم اََمن َِف ٱلسه سح

َ
ۥٓ أ ُغوَن َوََلُ َ َيبح َ دَيَن ٱّلِله َفَغريح

َ
أ

 [٣٨:  ]سورة آل عمران ٨٣ يُرحَجُعونَ 

( ايت مريك منچاري ألين رجنجينفي دان منريما ؤ مڠاك)سوده فاتوتكه س)مقصودڽ(:  

 دأموندوق طاعة سكالين مخلوق يڠ اد دالڠيت دان دبومي، سداڽله تفدحال كفاڬام هللا؟  درفد

 .نکداڽله مريك دكمباليفقسا دان كفون تر فو دڠن سوكريال ات

نس ي. وه مأالل دري هللا سبحانه وتعال  کفد سلوروه عالم دان سلور اسالم اداله اجارن 

يڠ ألين درفد اسالم اداله فڽليويڠن درفد فتونجوق هللا  2ايديولوجي اتو2ادفون يڠ دنماکن اݢام

سبحانه وتعال  والوفون دداملڽ اد ببراف فرسمأن، تتافي تيدق برداسرکن کفد فتونجوق هللا 

دان لڠکف. هاڽ اسالم يڠ سمفرنا دان لڠکف. اسالم يڠ  سبحانه وتعال ، تيدق سمفرنا

مڽالمتکن مأنس ي دري دنيا سهيڠݢ هاري اخيرة. سلوروه مخلوق مستيله فاتوه کفد اسالم، 

 فتونجوق هللا سبحانه وتعال ، ترماسوق مخلوق مأنس ي.

نامون رامي درفد کالڠن مأنس ي مڽالهݢوناکن عقل يڠ دبري اوله هللا، مراس سومبوڠ، 

سنديري يڠ تيدق دايذينکن  2بور، مڠيکوت هاسوتن ابليس دان شيطان، مڠاداکن اجارن تک

يڠ ألين دري هللا، مڠاداکن حکوم شريعة دالم  2اوله هللا سبحانه وتعال  سهيڠݢ ملنتيق توهن

چارا هيدوف مريك يڠ بوکن سهاج منجادي سست، بهکن ممبيناسکن کهيدوفن مريك سنديري 

خيرة مريك سنديري افبيل مريك دهادفکن کفد هللا سبحانه وتعال . مك دان ممبيناسکن هاري ا

يڠ دتوتف دڠن کالهيران نبي محمد عليهم الصالة والسالم  2دان رسول  2هللا مڠوتوسکن نبي

لى  هللا عليه وسلم، کمونچق کفد اوسيا دان عمور دنيا اين کران هللا اکن منمتکن رواية عالم 

 لوم برالکوڽ قيامة، هللا ممبريکن سديکيت علمو کفد مأنس ي:اين دڠن برالکوڽ قيامة. سب

َن  َ وتَيُتم اَمد
ُ

 [٣٨:  ]سورة اإلسراء ٨٥إََّله قَلَيٗٗل  ٱلحعَلحمَ َواََمآ أ
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 )مقصودڽ(: دان کامو تيدق دبريکن علمو فڠتهوان مألينکن سديکيت سهاج.

الت.  2دڠن علمو يڠ سديکيت ايت مأنس ي مندافت نعمة دان کرنيا هللا، منچيفتا برباݢي

الم فروت بومي، دد انديڠ باڽق دأتس موك بومي  2بوکن سهاج مريك دافت مڠݢوناکن باهن

فرهوبڠن انتوق برهوبڠ دانتارا ساتو تمفت دڠن تمفت يڠ ألين دالم ماس  2مريك منچيفتا الت

ى  محمد ل يأيت نبي ،هاجساݢي دنيا اخير زمان اين دڠن سئورڠ رسول يڠ چفت، مك چوکف ب

 رسول انتوق سلوروه دنيا.  ،هللا عليه وسلم

 2دان سامي 2يڠ تردهولو، دکتهوي اوله فدري  2بريتا کالهيرانڽ دبريتاهو اوله رسول 

درفد کالڠن جين دان مأنس ي يڠ  2نجوم، شيطان، ابليس دان راکنڽ 2سرت دددهکن کفد اهىي

دبري اوله هللا معلومت کالهيران نبي الڠيت،  2ك فينتو اوله هللا انتوق منچوري رهسيادبو 

 محمد لى  هللا عليه وسلم نبي اخير زمان.

تتافي بيال داتڠڽ نبي دان رسول يڠ دفيليه اوله هللا، مريك مننتڠ رسول ايت دڠن 

ان د عال  کباڽقکنڽ مڽالهݢوناکن عقل. هاڽ مريك يڠ دبري هداية اوله هللا سبحانه وت2سکرسڽ

يڠ ألين دري هللا، مڠاداکن فراتوران  2ملنتيق دان مموجا توهن كمري .يڠ دبري اوله هللا نعمة

مروسقکن عالم.  دان  سبحانه وتعال  يڠ مروسقکن ديري حالل دان حرام دلوار سمفادن هللا

مريك کران  2موسنهکن عالم اين دڠن تاڠنم دان نس ي سنديري يڠ مروسقکن ديري مريكمأ

 هللا يڠ منچيفتا سلوروه عالم. فرمان هللا تعال : 2تيدق مڠيکوت فراتوران دان اوندڠ

َ َِف  ٱلحَفَسادُ  َظَهرَ  رَ وَ  ٱلحَبد َحح حَدي  ٱۡلح ي
َ

َض  ٱنلهاَس بََما َكَسَبتح أ َ َِلَُذيَقُهم َبعح َعَملُواْ  يٱَّله
ُهمح يَرحَجُعوَن   [١٧:  ]سورة الروم ٤١لََعله

بب وت دڠن سبنچان ددارت دان دأل  ءكن دان بالقتله تيمبول برباڬي كروس)مقصودڽ(: 

كران هللا هندق مراساكن مريك  (تيمبولڽ يڠ دمكين) ؛يڠ تله دالكوكن اوله تاڠن مأنس ي فا

انصاف دان )اي مريك كمبالي فبوروق يڠ مريك تله الكوكن، س 2ربواتنفسبهاڬين دري بالسن 

 .(برتوبة

فڽاکيت يڠ بياس دان لوار  2کيت مليهت برالکوڽ کرونتوهن اخالق، مريبقڽ برباݢي

 مريكمأنس ي سنديري يڠ مروسقکن ديري  2بياس، موسنهڽ چواچ عالم سکيتر دڠن سبب تاڠن

منيڠݢلکن فتونجوق توهن يڠ منجاديکن عالم اين. کيت  برفونچا درفد مروسقکن عالم، دان

 اين.  سقسيکن سنديري اف يڠ برالکو فد هاري 



 

4 

مك ماريله دبولن کالهيران نبي محمد لى  هللا عليه وسلم، بوکن دسمبوت هاري جادي 

ماچم مأنس ي يڠ ألين مڽمبوت هاري جادي. تيدق اد ݢونا کيت مڽمبوت هاري جادي، کران يڠ 

 فنتيڠ اياله منجادي فڠيکوت يڠ ستيا کفد رسول هللا لى  هللا عليه وسلم. 

د يڠ ا  هللا عليه وسلم کتيك  فارا صحابة دالم كسديهن، فد هاري وفاتڽ رسول هللا لى

دي تيدق ماتي، ککل ماچم توهن، تتافي رسول هللا  2، سئولههارفكن رسول هللا تيدق ماتيمڠ

ددالم کبيڠوڠن دان کسديهن اداله مأنس ي يڠ اد اجل، دماتيکن اوله هللا. کتيك فارا صحابة 

کن صديق رض ي هللا عنه، صحابة يڠ فاليڠ کانن مڽمفيفاتن نبي کسايڠن ايت، ابو بکر الاتس کو 

 اوچافن يڠ ترکنل دڠن منݢسکن:

َها انلهاُس  ًدا ُبُد َيعح  ُكمح اََمنح ََكَن  نح مَ فَ ، اَيُّ مه ًدا فَإَنه ُُمَ مه ُبُد ََكَن َيعح  َواََمنح  .اََماَت  قَدح ُُمَ
َ ََحٌّ ََّل َيُموُت  َ فَإَنه اّلِله لَهَ  َواََما .اّلِله د  إََّله رَُسوٞل قَدح َخلَتح اََمن َقبح مه وح  ٱلرُُّسُل  ُُمَ

َ
اَت أ فَإَيْن اَمه

َ
أ

ُتمح قُتََل  َ فَلَن يَُُضه  ٱنَقلَبح ه ٰ َعقََبيح َقٰبَُكمح  َواََمن يَنَقلَبح لََعَ عح
َ

ٰٓ أ َ لََعَ و وَسَ َشيح  ٱّلِله زَي ا ۡح ُ َي  ٱّلِله
َكرَينَ  ٰ  .ٱلشه

اف يڠ مڽمبه محمد، محمد سوده ماتي. بارڠسياف يڠ بارڠسي)مقصودڽ(: واهي مأنس ي، 

ورڠ ئله ساڽين هدان محمد ايت تيدق أل  .2مڽمبه هللا، هللا ايت مها هيدوف، تيدق ماتي سکالي

ن، . جك دمكي(هيڠ تله ماتي اتو تربون)اورڠ رسول  فه ببراي اولؤ ون ددهولف رسول يڠ سوده

؟ دان (راليڠ تاده منجادي كاففبر )كامو برباليق  (اتوتكه)فه، ول ماتي اتو تربونفكالو دي 

هللا  دفمك دي تيدق اكن منداتڠكن مضرة ك (رمنجادي كاف)يڠ برباليق  ف، سسيا(ايڠتله)

 ةاكن نعم)يڠ برشكور  2د اورڠفهال كفهللا اكن ممبري بالسن  (سباليقڽ)ون دان ف سديكيت

 .(اسالم يڠ تيدق اد بنديڠنڽ ايت

ُ َل ٱبَاَرَك  َنةَ ٱَكَتاَب وَ لح ٱَِف  َولَُكمح  ّلِله هاُكمح  ،لسُّ َ  َوَنَفَعَِن ِإَوي َ ٱيَاَت وَ لح ٱب  .ةَ مَ كح ۡلح
قُوُل قَوح 

َ
ٰ أ َ ٱفَُر َتغح َذا َواَسح َِل َه ح ٱَولََسائَرَ  َعَظيَم َل َولَُكمح لح ٱّلِله ح ٱلََمَي وَ ُمسح ل ههُ ُمسح ل ُهَو  ۥلََماَت إَن

ُر لح ٱ  .لرهَحيمُ ٱَغُفو

 (25/12/2015) ٧١٨1 ربيع األول  ٧٨


