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 خطبة جمعة 

 معروف نهي منکر ترس فڽالمت اومةمر أ

دُ  َمح َُُٱۡلح ه َُونَسُحَنحُّلَِله ُوََُمد  ه َُتغُحَديهََُونَسُحَتهُحنَسُحَتعَين ه  َُُ،فَر  وذ ُبَاّلِله نُحَُُمنُحَوَنع 
َ
ورَُأ َسَناُش   ُف 

عُحُوََمنُح
َ
ُ َيهُحَُمنُحُ،َماَِلَاَسي ََئاَتُأ َُلُ َُدهَُاّلِله َضله شُحُ.فَََلَُهادََيَُلُ ُلَلحُي ضحَُُوَمنُحُ،فَََلُم 

َ
نُأ

َ
ُأ َهد 

ُـ  ُإَلَ َُّله حُُ،ۥََّلَُُشَيَكَُلُ ۥَُده ُّلِله ُوَحُحٱَهُإََّله ال لحَُلُ  اۡلحَُم  َُوَلُ  َُشُحُدُ مُحك  َ
ُك   َوُلََعَ ُ.ٍءُقََديرُ َوه 

شُح
َ
َُوأ َهد 

َُعبُح ًدا َمه ُُم  نه
َ
ه ُأ ُ ُۥد  ول  َُُ،ۥَورَس  َجُدُحالح ُادلُّ اجُ ُر  َ َ نَيََُُوالّس  ُوََسل َمُحاللُهُ.الم  َ

َُصل  مه َُُوَبارَكُحُه  ُلََعَ
َوق دُح ِإَوَماَمَنُا وََشفَيعََنُا دٍَُحبَيبََنُا َمه ُم  َُٱ ،َوتََنُا هُحةَُلرهحح سُحَداةََُواِل َعُحالم  ُآَلََُوَصَُداةََُمةَُالم  بَهَُحُحَولََعَ

ه ُُۥتَبََعهُ َُوَمنُح ُ.ۥَوَواََّله ُُۥَونَََصَ
اَُبعُح مه

َ
ُ:دُ أ

َُ َُُ،َفَياَُعَباَدُٱّلِله واُْٱّلِله َُُ.ٱتهق  د واُفَإ َوىَوتََزوه ادَُٱتلهقح ُٱلزه َ َُخيح ونَُُ،نه تهق  حم  ُفَاَزُٱل ُ.َفَقدح
کفد هللا دڠن مڠيکوت سݢل فرينتهڽ دان منيڠݢلکن کامو هللا، برتقواله  2واهي همبا

ايت اداله برتقوى. مك دمي بکالن  2ڠݢوهڽ سبأيكو سݢل الرڠنڽ. چاريله بکالن، مك سس

 يڠ برتقوى کفد هللا. 2اورڠ سسوڠݢوهڽ برجاي دان سالمتله

 سوداراکو مسلمين يڠ درحماتي هللا،

 سبوت ددالم فرمانڽ:دهللا سبحانه وتعالى يڠ درفد رايڠاتن فماريله کيت مندڠر 

ن َك  وَنُإَََلَُُوتلح ع  ةُٞيَدح مه
 
ُأ مح َنك  َُم  َيح

َُُٱۡلح وَنُب ر  م 
ح
وَفَُوَيأ ر  حَمعح َنَُعَنُُٱل نَكرَ َُوَينحَهوح م 

ح ُٱل
ُ م  ْوَلَٰٓئََكُه 

 
ونََُوأ لَح  فح حم   [١٠٤:  ]سورة آل عمران١٠٤ُُٱل

دان هندقله اد دانتارا كامو ساتو فواق يڠ مڽرو )بردعوة( کفد کبجيکن )مقصودڽ(: 

رڠ درفد سݢل يڠ ساله )مڠمبڠکن اسالم( دان مڽوروه بربوات سݢل فرکارا يڠ بأيك، سرت مال 

 يڠ برجاي. 2)بوروق دان کجي( دان مريك يڠ برصفة دمکين اياله اورڠ
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يڠ  2يڠ بربيذا دڠن مخلوق  ݢسو منجالنکن تڠ منجاديکن مأنس ي ي سبحانه وتعالىهللا 

يڠ تيدق اد فد ل و مفو برک دان ، برتناݢدان جسد، بوله برݢرق دبري عقل فيکيران  كمري. ألين

 بوکن سهاج برعبادت کفداڽوݢسکن کفد مأنس ي ت سبحانه وتعالىهللا  كم. يڠ ألين 2مخلوق 

سبحانه بومي هللا هندقله ممعمورکن  كماس يڠ سام مري لماد ، تتافييڠ ألين 2سفرت مخلوق 

  .ڽ2كدڠن چارا يڠ سبأي وتعالى

اد يڠ دان  كاد يڠ بأي، يسجاد يڠ ن دان اد يڠ برسيهبومي اين  كاف يڠ اد دأتس مو 

برسيه دجاديکن ڠ ي .سبحانه وتعالىاوله هللا  يکيڠ دکهندقدوڠي حکمة نمڠسمواڽ بوروق. 

اد سمواڽ . راچون داوله منجادي اوبتيڠ . دجاديکن باجنجيس يڠ . دان فکاين نومن، ميمکانن

 .سبحانه وتعالىحکمة دسيس ي هللا 

يل بمسفاي مأنس ي مڠ اجارنڽ يڠ دنماکن اسالممنورونکن  سبحانه وتعالىهللا  كم

 رانکولها بومي اين. كاف يڠ اد دأتس مو اونتوق ملقسناکن يڠ بتول اسالم ايت فتونجوق درفد 

دالم کالڠن  2فڠيکوتسفرت ابليس يڠ دافت مڠومفولکن  هللا 2موسهبومي اين اد  كدأتس مو 

يڠ  سبحانه وتعالىتيدق سدر هللا  كمري. سبحانه وتعالىدرفد اجارن هللا سفاي مڽليويڠ مأنس ي 

هللا کفد کاسيه . ڽ2يڠ کاسيه کفد همبا ،فڽايڠمها ان ره دو ها فممهللا يڠ منورونکن اسالم ايت 

کفد لبه درفد کاسيه سودارا فد همباڽ کهللا اسيه ک .درفد کاسيه ايبو باف کفد انقڽهمباڽ لبه 

  تنديڠن. دان تيدق اديڠ تيدق اد بنديڠن کاسيه . اراڽ يڠ أليندسو 

تيدق سايڠ دان تيدق  كمري. سنديري  كکفد ديري مريمأنس ي تيدق کاسيه الڠڽ م

هللا ر فرينته ݢڠمل ڠنس ي يأممڽببکن اد کالڠن  كيڠ سايڠ کفد مري سبحانه وتعالىهللا مڠحرماتي 

 نکو کيڠ حرام دال .بومي كيڠ اد دأتس مو ، مڽالهݢوناکن بندا کن نعمةناو لهݢا، مڽسبحانه وتعالى

 . دان منيڠݢلکن کبأيکنيڠ حالل دتيڠݢلکن  ،قکناتو دݢوناکن مڽببکن کروس

 عليهم الصالة والسالم 2دان رسول  2تيدق سهاج منوݢسکن نبي سبحانه وتعالىهللا  كم

يڠ بردعوة مڠاجق کالڠن اومتڽ  صلى هللا عليه وسلمسلفس محمد سلفس تيدق اد الݢي نبي 

تيدق ماسوق اسالم يڠ . ت اجارن اسالمو مڠيک سهاج ماسوق اسالموکن ب کفد اسالم.اورڠ 

ن يڠ مالس داجق باليق دايڠ منيڠݢلکن اجارن اسالم اتو ، سوده اسالميڠ . داجق ماسوق اسالم

 کفد اسالم. 
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هندقله  كم. دان معصية هندقله دسالمتکنيڠ مڠرجاکن کمونکارن  كاد مريدسان 

 .يڠ منجالنکن کواجيفن ايتدرفد کالڠن اومة اين 

 :صلى هللا عليه وسلمرسول هللا سبدا 

ىَُمنُح
َ
مُحَمنُحَُرأ نُحُك  ُحفَلحَُُكًرام  َ َُُه ُي َغي  َُتَطعُحيَسُحُلَمُحُفَإَنُحُفَبَلََسانَهََُُتَطعُحيَسُحُلَمُحُفَإَنُحُبََيَده

ضحَُُوَذلََكُُبَهَُفَبََقلحُ
َ
ُأ ََُُعف   ]رواه مسلم[ُ.يَمانَُالح

)مقصودڽ(: سسياف يڠ مليهت سسوات يڠ منکر، هندقله منچݢه دڠن تاڠنڽ 

)ککواسأن يڠ اد فداڽ(. سکيراڽ تيدق ممفو، مك دڠن ليده )ممبري نصيحة(. دان سکيراڽ 

 ايمان. 2تيدق ممفو جوݢ، هندقله بنچي ددالم هاتي. ايتله سلمه

يڠ م ال اس 2موسه. دنيافلوسوق روه و کمونکارن يڠ مريبق دسلبراد دالم زمان کيت 

 ك، بهکن مريدالم نݢري ايت ماسوق  رکمون اسالموسه مبوکن سهاج فڠاروه  برمهراجليال

 .ماسوق کدالم رومه دان کلوارݢ

سالمت دڠن اسالم سفاي  ممليهارا کلوارݢ ،ممليهارا اومةمنجادي تڠݢوڠجواب اداله 

ترس يڠ مڽالمتکن اومة نهي منکر اداله أمر معروف کواجيفن  ددنيا دان سالمت دهاري اخيرة.

 .2سکالييڠ تيدق بوله کيت تيڠݢلکن  اسالم

َُ وذ ُب ع 
َ
ََُمَنُٱأ يُحٱّلِله ُ.لرهَجيمَُٱَطاَنُلشه

َينَُ َُِفُُٱَّله مح نه ه  كه ۡرَضُإَنُمه
َ واُُْٱۡلح قَام 

َ
ةَُأ لَو  اُُْٱلصه ةََُوَءاتَو  َكو  َُُٱلزه واُْب َمر 

َ
وَفَُوأ ر  حَمعح اُُْٱل َوَنَهوح

نَكرَُ َعَنُ م 
ح ُُٱل ََُع قََبة  ورََُوّلَِله م 

 [٤١:  ]سورة الحج٤١ُُٱۡلح 

مي بريكن مريك ككواسأن ممرينته يڠ جك كا (اسالم ةاوم)يت مريك أي)مقصودڽ(: 

يكن أزكاة، دان مريك مڽوروه بربوات كبممبري  نسچاي مريك منديريكن سمبهيڠ سرت بوميد

هن اباڬي هللا جواله كسود (ايڠتله)كر دان نركارا يڠ مفمالكوكن كجاهتن دان  فدسرت مالرڠ در 

 .ل اوروسنسڬ
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مُحٱبَاَرَكُ ََُلَُولَك  َُُُّلِله  ُٱب
َنةَُٱَكَتاَبُوَُلح مُحُ،لسُّ ََُُوَنَفَعَِنُِإَويهاك  ُٱب

َُٱيَاَتُوَُلح ُُ.َمةَُكُحۡلح ق ول 
َ
أ

َواَسُحَِلَُه ُقَوُح َُتغُحَذُا َُٱفَر  مُحلحُٱّلِله حُٱَولََسائَرََُُعَظيَمََُلَُولَك  سُحل حُٱلََمنَيُوَُم  سُحل َوُۥُلََماَتُإَنههُ م  ُلحُٱه  ور  َغف 
ُ.لرهَحيمُ ٱ
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