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 خطبة جمعة 

 ان هداية هللادنبي داتڠن ک

دُ  َمح َُُٱۡلح َيُ ّلَِله وَلُ ُٱَّله رحَسَلُرَس 
َ
وَنُلَلحُُۥأ شُحُ.َعالََمنَيُنََذيًراَِلَك 

َ
ُـ أ ُإَلَ نَُّله

َ
ُأ َُهد  ُ ٱَهُإََّله ُّلِله

َُلُ ُۥَده ُوَحُح ََُشَيَك ُُ،ۥََّل
َ ُالح ُ سُحَل  ُاۡلح ُالحُسُحَماء  َفات  َُوالَصِّ َلََُن شُحُ.ع 

َ
َُعبُحَوأ ًدا َمه ُُم  نه

َ
ُأ ه َُهد  ُۥد 

 ُ ول  رُح ،ۥَورَس 
َ
ُأ ُٱَسلَه  َُونََذيًرا ُبََشرًيا َُّلِله  َُبنيح اَعةَُٱُيََدَي دهىُُ،لسه

َ
ُٱفَأ

َ ُُ،اََمانَةَُلح ُ،لَةَُلرََِّساٱَوَبلهَغ
ُٱَونََصَحُ

ةَُلح  َُجَهادَهَۦٱوََجاَهَدَُِفُُ،اَمه ََُحقه ُُ.ّلِله مه ُوََسلَِّمُحاللهه  َ
َُحبَيبََناُوََشفَيعَنََُُوَبارَكُحَُصلِّ اُلََعَ

َناُوَُِإَواََمااََمَناُ َعلَِّم  دُ َوق دُحاَم  َمه ُ ،َوتََناُُم  َ َُٱنََبِّ ُوََشفَيَ ُلرهحح ُٱةَ
ُلح  ةَ ُآَلََُوَصُاَمه ُۥبََعهُ تََُُواََمنُحبَهَُحُحَولََعَ

ه ُ ُ.ۥَوَواََّله ُُۥَونَََصَ
اَُبعُح اَمه

َ
ُ:دُ أ

ََُفَياَُعَباَدُ َُُ،ٱّلِله 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

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

 يڠ برتقوى. 2ڠݢوهڽ برجاي اورڠو سس

 سوداراکو مسلمين يڠ درحماتي هللا،

 مڽمبوت بولن کالهيراندنيا  کيت برسام دڠن اومة اسالم دري سلوره فلوسوق ماريله 

ى هللا صلوالوفون تيدق اد اية القرءان دان حديث نبي  صلى هللا عليه وسلمنبي کيت محمد 

منجادي  ،اياله مڠيکوت اجارنڽيڠ فنتيڠ اف . يڠ مڽوروه کيت مڽمبوت کالهيرانڽ عليه وسلم

يڠ  نه وتعالىسبحادان کيت برشکور کفد هللا  المستله کيت منجادي اومة اس فڠيکوتڽ يڠ ستيا

 اسالم. 2تله ممبري هداية کفد کيت منجادي اورڠ

 2دان رسول  2يڠ دباوا اوله نبي کفد سلوروه عالم سبحانه وتعالىاداله اجارن هللا اسالم 

لوسوق ممباوا اسالم کسلوروه ف صلى هللا عليه وسلمنبي محمد کداتڠن . عليهم الصالة والسالم

، نݢريڽ سهاج دان ومڽ سهاجيڠ داوتوس انتوق ق يڠ لبه دهولو دريڽ 2ا دڠن رسول ذ، بربيدنيا

 :حانه وتعالىسبداشتهارکن اوله هللا  صلى هللا عليه وسلمکداتڠن نبي محمد دفون ا زمانڽ سهاج.
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َٗةُلَِّلحَع لََمنَيَُُواََما ُ ُرَحح رحَسلحَن َكُإََّله
َ
 [٧٠١:  ]سورة األنبياء١٠٧ُأ

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

 رحمة باݢي سکلين عالم.

ق کفد مأنس ي يڠ تيد كيڠ برايمان دان چال نس يأاداله بريتا ݢمبيرا کفد مکداتڠنڽ 

ڠ ي، سلفس اين اکن برالکو قيامة اداله تندا بسر هاري قيامةداتڠنڽ ک دان مننتڠڽ. برايمان

 عليه صلى هللايڠ دباوا اوله نبي محمد مأنس ي منولق اسالم افبيل  ،مڠهنچورکن دنيا سلوروهڽ

 يڠ ألين: 2دالم اية صلى هللا عليه وسلمد ڠن نبي محممڠاشتهارکن کداتهللا . وسلم

وَُ َيُ ُه  وَلُ ُٱَّله ُرَس  رحَسَل
َ
َُُۥأ َدىُ ب حه  ُُٱل َقََُِّودَيَن َهَره ُُٱۡلح ُُۥَِل ظح َينَُلََعَ َِّهَُُٱلِّ َُكرَهَُُۦك  َولَوح

ونَُ َك  حم ۡشح  [٩:  لـّصـف]سورة ا٩ُُٱل

 دڠن ممباوا (محمد صلى هللا عليه وسلم)دياله يڠ تله مڠوتوس رسولڽ )مقصودڽ(: 

 لدي ممنڠكنڽ دان منيڠڬيكنڽ اتس سڬاي ف، س(اڬام اسالم)تونجوق دان اڬام يڠ بنر فهداية 

 .يڽأمشرك تيدق مڽوك 2ون اورڠفو ين، والاڬام يڠ أل 

 ألين درفداڽ، سمأد يڠ دنماکنيڠ . حانه وتعالىسبله هللا و اسالم سهاج يڠ دتريما اهاڽ 

 :سبحانه وتعالىهللا  لهو دتولق ا 2اتو ايديلوجي 2اݢام

َُُواََمن َ َُغريح َل مَُيَبحَتَغ َسح
ُُٱۡلح َُِف َو َُوه  ُاََمنحه  َبَل قح ُفَلَنُي  ُُٱٓأۡلَخَرةَُدَيٗنا ٨٥ُُٱلحَخ َِسَينَُاََمَن

 [٥٨:  ]سورة آل عمران

ين اڬام اسالم، مك تيدق اكن دتريما يڠ منچاري اڬام سأل  فدان سسيا)مقصودڽ(: 

 .يڠ روڬي 2د هاري اخيرة كلق دري اورڠفڽ دان دي ادفدر 

 2تيف. يڠ لبه دهولو دريڽ 2اوله رسول دبريتاهو  صلى هللا عليه وسلمنبي محمد کداتڠن 

واجب  كنبي اين داتڠ مريافبيل . اخير زمان ، اکن داتڠ نبي2رسول ممبريتاهو اومة ماسيڠ

 :دڠنڽ 2، منريما اجارنڽ دان برجواڠ برسامبرايمان

َخَذُُِإَوذُح
َ
ُ أ ُاََميَث َقُُٱّلِله َ ولُ ُنَُٱنلهبَيِّ ُرَس  مح َُجا َءك  َمةُٖث مه َنُكََت ٖبُوََحكح مُاَمِّ َءاتَيحت ك   ُ ُلََما

ُبَهَُ ه اََمُن  ُتَل ؤح مح ََِّماُاََمَعك  ُل ق  َ َصدِّ نههُ ُۦاَمُّ َُوتَلَنَص    [٥٧:  ]سورة آل عمرانُُۥ 
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: (دڠن فرمانڽ) 2رجنجين ستيا دري نبيفكتيك هللا مڠمبيل  (ايڠتله)دان )مقصودڽ(: 

و د كامفك ول فدين داتڠ د كامو، كمفجوا كتاب دان حكمة يڠ اكو بريكن ك فسسوڠڬوهڽ ا

داڽ دان فك 2د كامو، هندقله كامو برايمان سوڠڬوهفيڠ اد  فكن احصورڠ رسول يڠ مڠئس

 .منولوڠڽ 2هندقله كامو برسوڠڬوه

لى صمندافتي بريتا کالهيران نبي محمد  مڠکاجي فربنديڠن اݢام فد هاري اينيڠ  كمري

 وکنبدان اݢام يڠ  )يهودي دان کريستيان(اݢام سماوي  2دسبوت ددالم کتاب هللا عليه وسلم

دان  2، فنديتا2فدري . شارة کداتڠن نبي اخير زمانا ممبري  (2)هيندو، بوذا دان ألين سماوي 

 . علمو مميکول دوسا مڽمبوڽيکنڽ يڠ مڽمبوڽيکن 2سامي

ان دڠن کر  سبحانه وتعالىواجب برشکور کفد هللا کيت يڠ تله منجادي اسالم اين  كم

يڠ  كمريهاڽ . بوکن مودهاية اين دهمندافت  .اسالم 2منجادي اورڠ ق دان هداية هللافتونجو 

 :مندافت هداية سهاج يڠ برحق سبحانه وتعالىدفيليه اوله هللا 

ُُإَنهَكُ َببحَتَُوَل َكنه حح
َ
ُأ َديُاََمنح َََُّلَُتهح َُُٱّلِله ُب لَم  عح

َ
َوُأ َوه   ُ َديُاََمنُيََشا ء  َتَدينََُيهح هح حم  ٥٦ُُٱل

 [٨٥:  ]سورة القصص

تونجوق فتيدق بركواس ممبري هداية  (ي محمدواه)و سسوڠڬوهڽ اڠكصودڽ(: قم)

ري ي هللا جواله يڠ بركواس ممبف، تتا(اي دي منريما اسالمفس)و كاسيهي يڠ اڠك فد سسيافك

ياله جوا يڠ دان د (راتورنڽف 2منوروت اوندڠ)يڽ کيڠ دكهندق فد سسيافتونجوق كفهداية 

 .(د مملوق اسالمفك)تونجوق فت هداية فمندا (ن اونتوق أرسديفاد )يڠ  2هوي اكن اورڠه مڠتلب

دکت دڠن  يڠ اتو سفوفو نبي اتو کلوارݢ باف سودارا نبي اتو اورڠ ايت باف نبيوالوفون 

 كريماڽ ه تيدق منجادي اورڠ اسالم.دان  تيدق اليق مندافت هداية نبي دان هيدوف دزمان نبي

ان د مڠݢوناکن عقلڽ دڠن بتول کران  .منجادي اورڠ اسالم سبحانه وتعالىيڠ دفيليه اوله هللا 

يڠ . نه وتعالىسبحااليق مندافت هداية هللا  دڠن هاتي يڠ اخالص منچاري کبنارن  2برسوڠݢوه

 يدق مندافت هداية.توالوفون عاليم دان باڽق علموڽ،  سومبوڠ ماچم ابليس

َُ وذ ُب ع 
َ
َُاََمَنُٱأ يُحٱّلِله  .لرهَجيمَُٱَطاَنُلشه

َينَُ  َُُوٱَّله ِإَونه ب لََناُ  محُس  َدَينهه  نَلَهح واُْفَيَنُا ََُج َهد  َسننَيَُلََمَ ُُٱّلِله حح حم   ]سورة العنكبوت٦٩ُُٱل

 :٥٩] 
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كران ممنوهي كهندق اڬام كامي،  2وسها دڠن برسوڠڬوهايڠ بر  2دان اورڠ)مقصودڽ(: 

 يڠ منجاديكن مريك برڬمبيرا سرت)كامي  2جالنين مريك كفسسوڠڬوهڽ كامي اكن مميم

وسها ايڠ بر  2اورڠ هللا اداله برسرت (ولوڠن دان بنتوانرتف)دان سسوڠڬوهڽ  (أنضوليه كريابر 

 .ي عمالنڽكممبأي

ُ مُحٱبَاَرَك َُولَك  َُِل َنةَُٱَكَتاَبُوَُلحُٱَِفُُّلِله  مُحُ،لسُّ ََُُوَنَفَعََنُِإَويهاك  ُٱب
َُٱيَاَتُوَُلح ُ.ةَُمَُكُحۡلح

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

 (18/12/2015) ٧34٥ ربيع األول  ٥


