اڬام دان ِخ اَل َفه

(اعتبر كجاتوهن بغداد  10فيبرواري )1258
 9فيربواري  23 / 2018جماد األول 1439

ﺧﻄﺒﺔ ﺟﻤﻌﺔ

َا ْل َح ْم ُد لِ َّل ِه َن ْح َم ُد ُه َو َن ْس َت ِع ْينُ ُه َو َن ْس َت ْغ ِف ُر ُهَ .و َن ُع ْو ُذ بِال َّل ِه
ِمن ُشرو ِر َأ ْن ُف ِسنَا و ِمن سي َئ ِ
ات َأ ْع َمالِنَاَ .م ْن َي ْه ِد ِه ال َّل ُه
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
2009/10
2014/1
َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
اد َي َل ُه.
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ

ﺳﻴﺮي

َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْح َد ُه اَل َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد َأ َّن
َس ِّي َد َنا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْو ُل ُهَ .ال َّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َو َب ِ
ار ْك
َع َلى َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َأ ْص َحابِ ِه َأ ْج َم ِع ْي َن.
ِ
ِ
ِ
اي بِ َت ْق َوى
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله ،
سڬاال
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منجاٴوهي
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
9

الله ددنيا ماهو ڤون اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

انتارا توجوان ڤنچيڤتاٴن مأنسي اياله اونتوق منجادي
خليفه دموك بومي اين .سباڬاي خليفه ،مأنسي
برتڠڬوڠجواب اونتوق منتدبير عالم اين براساسكن
شريعة ال َّله  .فرمان ال َّله  دالم سورة َ
األن َْعام ايات
:165
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يڠ برمقصود :دان دياله يڠ منجاديكن كامو
خليفه دبومي دان منيڠڬيكن ستڠه كامو اتس
ستڠهڽ يڠ ألين ببراڤ درجت ،كران دي هندق
مڠوجي كامو ڤد اڤ يڠ تله دكورنياكنڽ كڤد
كامو .سسوڠڬوهڽ توهنمو امتله چڤت عذاب
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سيقساڽ ،دان سسوڠڬوهڽ دي مها ڤڠامڤون،
الڬي مها مڠاسيهاني.

اتس أمانه اين ،انتارا عقيدة ڤرجواڠن يڠ دتونجوقكن
اوليه نبي محمد  اياله كڤرلوان منجاڬ اڬام
منروسي كواس ڤمرينتهن دالم سسبواه نڬارا.
سكيراڽ اسالم ايت هاڽ مماداٴي دڠن صالة دان
ڤواسا ،مك نبي محمد  تيدق اكن برهجرة اونتوق
ممبينا نڬارا مدينة .اين كران دمكة ،نبي محمد  دان
ڤارا صحابة بوليه سهاج منديريكن صالة .اكن تتاڤي
سجاره مڠاجر بهاوا باپق سودوت اڬام ايت بوليه
دتڬقكن دڠن سمڤورنا اڤابيال اسالم ممرينته .دالم
كتاب ا ِ ْح َياء ُع ُلو ِم الدِّ ْين ،امام الغزالي ڤرنه مپاتاكن:
يڠ برمقصود :ڤمرينته دان اڬام ايت عبارت
ساودارا كمبر .اڬام ايت داسر ،ڤمرينته ايت
ڤڠاولڽ .بارڠ سياڤا يڠ تياد داسر ،مك اكن
بيناسا .بارڠ سياڤا يڠ تياد ڤڠاول ،مك اي اكن
كهيلڠن.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

كمونچق كڤد كجاياٴن ڤمرينتهن اسالم داڤت
دسقسيكن سماس زمان خالفه َع َّب ِ
اس َّية يڠ برڤوست
دكوتا بغداد .ڤد وقتو ايت دنيا كاڬوم دڠن ڤنچاڤاين
اومت اسالم دالم بيدڠ ساٴينس دان تيكنولوڬي.
دنيا جوڬ مڠحورمتي كقواتن ڤمرينتهن اسالم
يڠ منجادي ڤمبيال كڤد مأنسي يڠ دظاليمي .بغداد
منجادي رجوعكن سلوروه دنيا يڠ ايڠين ممڤالجري
ڤلباڬاي علمو ،ساٴينس دان تيكنولوڬي.
اكن تتاڤي ڤد تڠڬل  10فيبرواري  1258مسيحي،
ستله همڤير  500تاهون بركواس ،كراجاٴن َع َّب ِ
اس َّية
اخيرڽ جاتوه جوڬ كتاڠن تنترا َت ْر َت ْر دباوه ڤمرينتهن
ُهو َل ُڬ َ
وخن .قيصه كجاتوهن بغداد اين امت مميلوكن.
ريبوان پاوا تله دبونوه ،رومه كديامن تله دروبوهكن،
بهكن َب ْي ُت ِ
الح ْك َمة يڠ منجادي ڬدوڠ علمو تركموك،
تله دباكر .كتاب 2تله دچمڤق اونتوق دجاديكن
جمبتن كسوڠاي َد ْج َلة سهيڠڬ ايرڽ برتوكر منجادي
كهيتمن.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

اينيله كسن دان عقيبة سكيراڽ اسالم هيلڠ كواس
ڤمرينتهن .برموال دري ساعت ايت ،ڤڠواساٴن
مسلم دالم ساٴينس دان تيكنولوڬي موال ڤودر.
ڬولوڠن مأنسي يڠ لمه تيدق الڬي منداڤت ڤمبيالٴن
يڠ سواجرڽ .شعار اسالم دهاڤوسكن سديكيت دمي
سديكيت ،سمنتارا شريعة اسالم دڤيڠڬيركن.

انتارا سبب كجاتوهن خالفه َع َّب ِ
اس َّية دبغداد،
اياله كران ڤرڤچهن يڠ برالكو دالم كالڠن اومت
اسالم سنديري يڠ اخيرڽ ممباوا كڤد ببراڤ سيري
ڤمبرونتقن ) .(pemberontakanهيلڠڽ كساتوان
اومت ،تله ملمهكن نڬارا .انتارا كلمهن كڤيمڤينن
اسالم وقتو ايت اياله كتيريسن دالم ڤنتدبيرن ،مريك
سيبوق ممبولوت هرتا ككاياٴن سرتا مڠابايكن
أمانه يڠ دبريكن دان مڠوتاماكن كبنداٴن ملبيهي
دري مڠوات دان مڠوكوهكن اڬام اسالم .سالٴين
ايت ،سڬلينتير اومت اسالم ڤوال دسيبوقكن دڠن
ڤركارا ريميه-تيميه ،سهيڠڬ مريك ترلوڤا اونتوق
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ملقساناكن توڬسن خالفه يڠ لبيه ڤنتيڠ ،سڤرتي
ممڤرتاهنكن اسالم دڠن نڬارا يڠ قوات دان برساتو
ڤادو.

ماريله كيت مڠمبيل اعتبر درڤد كجاتوهن بغداد،
دڠن بروسها برسوڠڬوه 2ممڤرتاهنكن ڤمرينتهن
اسالم .دان جاڠنله سكالي 2كيت برسكوڠكول
دڠن ڬولوڠن يڠ ماهو ملمهكن شريعة اسالم .ماريله
كيت برسام 2ممبنتوق ساتو مشاركت يڠ منچينتاٴي
ال َّله  دان رسولڽ برموال دڠن منچينتاٴي مسجد
دڠن منديريكن صالة برجماعه .دڠن ايت ،مشاركت
اومت اسالم اكن منجادي كوكوه دان برساتو ڤادو
دالم مڠهادڤي مسئله يڠ دهادڤي اوليه مشاركت
هاري اين ،ستروسڽ داڤت مڠمبڠكن اڬام اسالم يڠ
سوچي اين سباڬايمان فرمان ال َّله  دالم سورة ال ُّن ْور
ايات .55
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يڠ برمقصود :ال َّله منجنجيكن اورڠ يڠ برإيمان
دان برعمل صالح دري كالڠن كامو (واهاي
اومت محمد) بهاوا اي اكن منجاديكن مريك
خليفه 2يڠ ممڬڠ كواس ڤمرينتهن دبومي،
سباڬايمان اي تله منجاديكن اورڠ 2يڠ سبلوم
مريك :خليفه 2يڠ بركواس؛ دان اي اكن
مڠواتكن دان مڠمبڠكن أڬام مريك (اڬام
اسالم) يڠ تله درضاٴيڽ اونتوق مريك؛ دان اي
جوڬ اكن مڠڬنتيكن باڬي مريك كامانن ستله
مريك مڠالمي كتاكوتن (دري انچمن موسوه).
مريك تروس برعبادة كڤداكو دڠن تيدق
ممڤرسكوتوكن سسواتو يڠ الٴين دڠنكو .دان
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(ايڠتله) سسياڤا يڠ كوفور ايڠكر سيسوده ايت،
مك مريك ايتوله اورڠ يڠ درهاك.

بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ال ُقرء ِ
ان ال َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِى َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن اآلي ِ
ات َو ِّ
الح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمن ِّْى َو ِمنْك ُْم
الذك ِْر َ
َ ْ َ َ
ِ
الس ِم ْي ُع ال َع ِل ْي ُم
ت اَل َو َت ُه إِ َّن ُه ُه َو َّ

َأ ُق ُ
ول َق ْولِى ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ال َعظِ ْي َم لِ ْى َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،والم ْؤ ِمنِين والم ْؤ ِمن ِ
المس ِل ِمين والمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا َن َجا َة ال َّت ِائبِ ْي َن.
اس َت ْغف ُرو ُه َف َيا َف ْو َز ُ
َف ْ
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