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إعتبر أحزاب
( ٣٠جون ٧٠٠٢م  ٦ /شوال ٠٣٤١ﻫ)
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ُوب ِإلَيْه ِ ،وَنَع ُوذ ُ ب ِاللّٰه ِ م ِنْ
ِإ َّن الحم َْد َ لِلّٰهِ ،نَحْمَد ُه ُ وَنَسْت َع ِي ْنُه ُ وَنَسْتَغْف ِر ُه ُ وَنَت ُ
ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِ اللّٰه ُ فَه ُو َ المُهْتَدِ وَم َنْ يُضْ لِلْ
ش ُر ُورِ أَ نْفُسِنَا وَم ِنْ سَي ِئ َ ِ

شدًا.
تجِد َ لَه ُ وَل ًِّيا م ُ ْر ِ
فَلَنْ َ
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أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّلا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ ل َا شَر ِي ْ َ
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن مُح ََّمدًا عَبْد ُه ُ
سو ْلُه ُ،
وَر َ ُ
َل وَسَل ِ ْم عَلَى نَب ِي ِنَا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آلِه ِ وَصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِدَعْوَتِه ِ ِإلَى
ا َ َّلله َُّم ص ِ
يَو ْ ِم الد ِيْنِ.

ي بتَِقْو َى اللّٰه ِ وَطَاع َتِه ِ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللّٰه ِ ،ا َِّتقُو ْا اللّٰهَ ،ا ُ ْوصِيْك ُ ْم وَن َ ْفس ِ ْ
لَع َ َّل ك ُ ْم تُفْلِحُونَ.

ﭧﭨﭷﭸﭹﭺﭻ
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ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اهلل،
ماريله سام٧كيت منيڠكتكن كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن ڤنوه
كطاعتن ،كيقينن دان كإخالصن .ياءيت دڠن ملقساناكن سڬاال سوروﻫنڽ
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إعتبر أحزاب

سرتا منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ .موده-مودﻫن كيت منجادي إنسان يڠ برتقوى
ستروسڽ برجاي ددنيا دان دأخيرة.
جوسترو ،ميمبر ﻫاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة برتاجوق“ :إعتبر
أحزاب“.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي،
شوال مڠيڠتكن كيت دڠن ڤريستيوا ڤڤرڠن أحزاب يڠ برالكو ڤد تڠڬل 7
شوال ،تاﻫون ك 5-ﻫجرة .كتيك اين ،اومت إسالم دأوجي كإيمانن دان
كطاعتن كڤد اهلل سبحانه وتعالى دان نبي محمد ﷺ .كتيك ايت ،اومت

إسالم برﻫادڤن دڠن سيتواسي يڠ منچمسكن دان مڠڬوسركن.
جوسترو ،ستياڤ كالي الءوڠن تكبير ﻫاري راي مك برڬما سام اوڠكڤن:
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صد َقَ وَعْد َهُ ،وَنَصَر َ عَبْد َهُ ،وَأَ ع ََز ُ
لآ ِإلَه َ ِإلا َ اللّٰه ُ وَحْد َهَُ ،
جنْد َه ُ
ب وَحْد َه ُ
وَه َز َم َ الْأَ حْزا َ َ
مالءينكن

اهلل يڠ اسا ،يڠ منڤتي جنجيڽ ،يڠ منولوڠ
برمقصود“ :تياد توﻫن
ﻫمباڽ دان يڠ ممولياكن تنتراڽ دالم مڠالهكن تنترا األحزاب دڠن سنديري
﴿ككواساءنڽ﴾“.
ڤرسوءالنڽ ،مڠاڤاكه ڤڤراڠن أحزاب دسبوتكن سچارا خصوص دسيني دان
اڤاكه حكمهڽ؟ڤرڠ أحزاب برالكو اڤابيال موسوه٧إسالم يڠ ترديري درڤد
مشركين قريش ،يهودي دان سوكو غطفان برسكوتو ممراڠي إسالم .كلومڤوك
مشركين قريش ترديري درڤد بني سليم ،بني أسد ،بني فزارح ،بني أشجاع
دان بني مُ َّرة .ماناكاال يهودي ترديري درڤد بني نضير ،بني ويل دان بني
قريظة.
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ﻫيمڤونن ڬولوڠن األحزاب اين دچاتتكن برجومله  01،111اورڠ تنترا
سدڠكن تنترا مسلمين ڤوال ﻫاڽ برجومله  0،111اورڠ سهاج .ڤرڠ اين
جوڬ دناماكن ڤرڠ خندق يڠ برمقصود ڤاريت .سلمان الفارسي رضي اهلل
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عنه تله مڽارنكن سوڤاي دڬالي ڤاريت دڠن ڤرستوجوان رسول اهلل ﷺ

اونتوق مڠهادڤي تنترا أحزاب .ستراتيڬي ڤڤرڠن سڤرتي اين بلوم ڤرنه
دكتاﻫوءي بڠسا عرب كتيك ايت.
مسلمين يڠ دكاسيهي،
ڤڤراڠن أحزاب ترجادي كران ڤڠخيانتن ،موسليهت دان تيڤو داي يهودي.
يهودي بني نضير مڠڬرقكن ،مڠهاسوت دان مڠهيمڤون ڤرإيكتن أحزاب.
ماناكاال يهودي بني قريظة يڠ تريكت دڠن ڤرجنجين ڤياڬم مدينة مڠخيانتي
قوم مسلمين.
ڤرإيكتن أحزاب برموال اڤابيال ببراڤ اوتوسن دري قوم يهودي بني نضير
برڠكت كمكة اونتوق مڠاجق مشركين قريش برسكوتو دڠن مريك .ماله،
مريك جوڬ مڠاجق سوكو غطفان دان سوكو الءين يڠ مڽيمڤن دندم ترﻫادڤ
إسالم.
سسوڠڬوﻫڽ ،ڤڤرڠن أحزاب اداله اوجين بسر باڬي اينديۏيدو يڠ مڠاكو
برإيمان .جيوا يڠ تيدق برإيمان ﻫاڽ مليهت كماتين دﻫادڤن اللو مڠاتاكن
جنجي اهلل سرتا رسولڽ ﻫاڽاله تيڤو-داي سمات-مات .ماناكاال جيوا٧يڠ
برإيمان تتڤ تڬوه مڠإيمڤيكن كمنڠن اتاو شهيد دڠن كماتين دان اين
منمبهكن كإيمانن سرتا ڤڽرﻫن مريك كڤد اهلل سبحانه وتعالى.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى د دالم سورة األحزاب اية :22

3

إعتبر أحزاب

منوال خطبة مولتيميديا

ﰁﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉﰊ ﰋﰌ
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ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ
برمقصود“ :دان ڤد ماس اورڠ يڠ برإيمان مليهت تنترا األحزاب ،بركاتله
مريك :اينيله يڠ تله دجنجيكن كڤد كامي اوليه اهلل دان رسولڽ ،دان بنرله
اهلل دان رسولڽ دان يڠ دمكين ايت تيدق منمبهكن كڤد مريك مالءينكن
إيمان دان ڤڽرﻫن ديري".
واالو بتاڤ ﻫيبت ڤرانچڠن ڤيهق تنترا أحزاب اونتوق مڠالهكن إسالم نامون
دڠن ڤرتولوڠن اهلل سبحانه وتعالى يڠ منورونكن تاوفن سرتا كبيجقساناءن
رسول اهلل ﷺ برسام ڤارا صحابة ،اخيرڽ كمنڠن برڤيهق كڤد إسالم.
ﻫيله ڤروۏوكاتيف نُ َعيم بن مسعود يڠ برجاي ممڤورق-ڤرانداكن ڤرإيكتن
أحزاب .كڤوڠن يڠ دالكوكن اوليه أحزاب سالما سبولن ايت لڠسوڠ تيدق
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ممبري اڤا ٧كلبيهن دان كباءيقن كڤد مريك .اهلل سبحانه وتعالى مڠهاالو
موسوه-موسوﻫڽ برسام كموركاءنڽ.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة محمد اية :7
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ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞ
برمقصود “ :واﻫاي اورڠ٧يڠ برإيمان ،كاالو كامو ممبيال ﴿اڬام﴾ اهلل نسچاي
اهلل ممبيال كامو ﴿اونتوق منچاڤاي كمنڠن﴾ دان منڬوﻫكن تاڤق ڤنديرين
كامو“.
مسلمين يڠ درحمتي اهلل،
ڤڤرڠن أحزاب مڽونتيق ڤلباڬاي ڤڠاجرن كڤد ستياڤ اومت إسالم .واالوڤون
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ڤريستيوا ترسبوت تله الما براللو نامون سيتواسي يڠ دعلمي اوليه مريك
سأوله-اوله برالكو دزمان اين .جوسترو ،انتارا ڤڠاجرن بسر دري ڤريستيوا
اين اياله :
ڤرتام  :واجب يقين دان ڤرچاي ترﻫادڤ جنجي٧اهلل سبحانه وتعالى دان
رسولڽ.
ساعت٧ڬتير كتيك مڠهادڤي ڤرڠ أحزاب ترڤقسا داللوءي اوليه مشاركت
إسالم دمدينة .ڤد كتيك ايتوله ڬولوڠن منافيق منونجولكن صفة سبنر مريك.
اومت إسالم يڠ برإيمان دأوجي دڠن كات٧ﻫاسوتن دري مريك سوڤاي
مراڬوءي جنجي اهلل دان رسول .نامون ،بتاڤ ﻫيبتڽ إيمان دان عقيدة ڤارا
صحابة يڠ سنتياس برأد دسمڤيڠ رسول اهلل ﷺ دالم ممڤرتاﻫنكن إسالم دان
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تانه اءير.
جك دليهت ڤد ﻫاري اين ،اڤاكه كيت جوڬ ممڤو منجادي سڤرتي مريك يڠ
سڠڬوڤ برڬاداي ڽاوا دان ﻫرتا دمي إسالم؟ رياليتي ﻫاري اين إسالم
سنتياس دسرڠ دڠن ڤلباڬاي چارا اوليه موسوه٧اهلل ،اداكه كيت ممڤو
ممبيال إسالم؟
كدوا  :اومت إسالم مستي برساتو-ڤادو ممليهارا كدولتن تانه اءير..
كيت داڤت مڽقسيكن دالم ڤڤرڠن اين اومت إسالم يڠ ترديري دري مهاجرين
دان انصار برڤادو تناڬ مڠڬلي ڤاريت .تنڤا مليهت طرف كدودوقن سام اد
كاي اتاو ميسكين ،توا اتاو مودا ،لالكي اتاو وانيتا ،ڤميمڤين اتاو رعيت،
سمواڽ بكرجاسام .ليهتله ،رسول اهلل ﷺ توروت مڠڬلي سهيڠڬ اڠڬوتا

توبوه بادن بڬيندا دلوموري تانه تبل.
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ماله ،بڬيندا سنديري مڠهنچوركن بوڠكه باتو بسر يڠ مڠڬڠڬو ڤڠڬالين
ڤاريت ترسبوت .أخالق دان تاوالدن يڠ دتونجوقكن اوليه رسول اهلل ﷺ
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دان ڤارا صحابة واجر دإيكوتي اوليه كيت ﻫاري اين .جك دالم اوروسن
يڠ كچيل ڤون كيت تيدق داڤت بركرجاسام ،اداكه كيت ممڤو برساتو جك
نڬارا كيت مڠهادڤي انچمن سڤرتي اين؟
كتيڬ  :وسڤادا دڠن سنديوارا ڤيهق موسوه يڠ سنتياس ممراڠي إسالم.
ڤڤرڠن أحزاب منونجوقكن بهاوا قوم يهودي دمدينة دان سكيترڽ سرتا
مشركين قريش سنتياس مڽيمڤن دندم ترﻫادڤ اومت إسالم .ڤرانچڠن دان
ستراتيڬي مريك ساڠت ليچيق سهيڠڬ ڤندودوق مدينة ترڤقسا برسياڤ-
سياڬ سياڠ دان مالم.
نامون ،رسول اهلل ﷺ دان ڤارا صحابة توروت مرانچڠ ستراتيڬي يڠ لڠسوڠ
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تيدق ترلينتس دفيكيرن ڤيهق موسوه .حاصيلڽ ،كمنڠن برڤيهق كڤد إسالم.
رياليتي ﻫاري اين ،اومت إسالم سماكين لمه .ڤلباڬاي اليرن ڤميكيرن دان
ڤربيذاءن ڤنداڤت منجاديكن اومت إسالم برڤچه.
باڬايمان كيت ممڤو مڠهادڤي رنچان موسوه ٧يڠ سنتياس منچاري جالن
مروسقكن اومت إسالم؟ جوسترو ،ماريله كيت كمبالي برساتو دباوه عقيدة
اﻫل السنة والجماعه دمي مڠمباليكن كڬميلڠن إسالم.
سيدڠ جمعة يڠ دكاسيهي اهلل،
مڠأخيري خطبة ڤد ﻫاري اين ،ماريله كيت اماتي ببراڤ كسيمڤولن
سباڬاي رنوڠن كيت برسام.
ڤرتام :كإيمانن ،كطاعتن دان كتولوسن كڤد اهلل سبحانه وتعالى دان رسولڽ
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ممبواﻫكن كتنڠن دالم مڠهادڤي سڬاال چابرن كهيدوڤن.
كدوا :كمنڠن قوم مسلمين دالم ڤڤرڠن أحزاب يڠ دڤرأوليهي ماللوءي ڤرتمڤورن
اداله بوقتي سبهاڬين بنتوان اهلل سبحانه وتعالى يڠ دكورنياكن كڤد ستياڤ
ﻫمبا يڠ منولوڠ اڬاماڽ.
كتيڬ :كيت مستي كمبالي برساتو دباوه عقيدة اﻫل السنة والجماعة اونتوق
مڠمباليكن كڬميلڠن إسالم دمات دنيا .ڤرتولوڠن اهلل سبحانه وتعالى اكن
سنتياس برسام كيت.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة األحزاب اية :9
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
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ﭮ ﭯ ﭰﭱﭲ ﭳﭴ ﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
برمقصود“ :واﻫاي اورڠ يڠ برإيمان ،كنڠكنله نعمت اهلل كڤدامو ،سماس
كامو دداتڠي تنترا األحزاب ،اللو كامي ﻫنتركن كڤد مريك اڠين ريبوت دان
اڠكتن تنترا دري مالئكة يڠ كامو تيدق داڤت مليهتڽ دان اهلل مها مليهت اڤ
يڠ كامو الكوكن".
ات
ن الآي َ ِ
ن ال ْعَظِي ِْم ،وَنَف َعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا ف ِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ اللّٰه ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ل م ِنِي وَم ِنْك ُ ْم تِلاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل
السمِي ُع الْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،وَتَق ََّب َ
وَالذِكْر ِ الْح َ ِ
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ات
قَو ْل ِ ْي هذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُوا اللّٰه َ ال ْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم وَلِسَا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ
ات الأَ حْ يَاء ِ م ِنْه ُ ْم وَالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ
وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
الْغَفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
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