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  خطبة جمعة

 اسراء دان معراجهللا دالم فرايستيوا ككواسأن 

دُ  مح َ َُُٱۡلح َيّلَِله ُ ُٱَّله نُّله ُيَك  اَُولَمح َُوََلٗ َُيتهَخذح لحَكََُشَيٞكَُِفُُۥلَمح حم  ُ ُٱل نُّله ُيَك  ُوَُُۥَولَمح ٞ َلِ
ُ ِلَ ُِمََن َۢاُٱَّلُّ بََي ُتَكح حه  شُحُ.َوَكِّبَ

َ
ُأ ُّله ن

َ
ُأ ُُـ ََََُُِهد  َُِّله ُ ٱَُه َُّلُُۥَده ُوَحُحُّلِله ُُ،ۥَّلُ ََُشَيَك حُٱَّل  لحُل ُم  َُوَّل  ك 

َُشُحمُحۡلحَُٱ َ
ِ ُك  َوُلََعَ َُوه  شُحُ.ٍءُقََديرُ د 

َ
ًداَُعبُحَوأ َمه ُُم  نه

َ
ُأ هُ َهد  ُ ُۥد  وّل  رَُُ،ۥَورَس  َدب اَجُاَلُُُّاْلب َ ََُجُوَالِّسَ

َُ نَيب بم  ُوََسلَِمُحاللُهُ.ال َُصِلَ مه َُُوَبارَكُحُه  ُلََعَ ُمِإََماَمَنا ُوََشَِعََِنا دٍَُوق دُحَُحبَببََنا َمه ُُم  ُنَُ، َوتََنا َ َُٱَبِ ةَُلرهحح
ُٱوََشَِعَعُ

ةَُلح  ُآَّلََُوَصُُمه هُ َُوَمنُحبَهَُحُحَولََعَ َِ َ ه ُُۥتَب ُ.ۥَوَواَّله ُُۥَونَََصَ
ُِح اَُب مه

َ
ُ:دُ أ

َُ َُُ،َفَعاَُعَباَدُٱّلِله ٱّلِله ُب وا ق  َُُ.ٱته واُفَإ د  َوىَوتََزوه ادَُٱتلهقح ُٱلزه َ َُخيح ونَُُ،نه تهق  حم  ُفَاَزُٱل ُ.َفَقدح

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

)باݢي کهيدوفن دنيا سهيڠݢ هاري  بکالن 2سݢل الرڠنڽ. چاريله بکالن، مك سسڠݢوهڽ سبأيك

 يڠ برتقوى. 2اورڠ . مك سسڠݢوهڽ برجاي دان سالمتلهکفد هللا اياله برتقوى  اخيرة(

 سيدڠ جمعة يڠ درحماتي هللا،

برسام سلوره اومة اسالم مڽمبوت بولن رجب يڠ کبياسأنڽ ممفرايڠاتي ماريله کيت 

فرايستيوا اسراء دان معراج. والوفون فارا علماء تيدق سفندافت دالم مننتوکن بولن دان 

الم ڠ بنر برالکو، کران دسبوت ددتاهون برالکوڽ اسراء دان معراج، تتافي اي اداله فرايستيوا ي

يڠ صحيح. يڠ فنتيڠ بوکن مڠتهوي بولن دان تاهونڽ، تتافي مڠمبيل  2القرءان الکريم دان حديث

 يڠ دتنجوقکن فد مالم يڠ ساڠت برسجاره ايت. 2فڠاجرانڽ درفد فرکارا

 فرمان هللا تعالى:

بحَح نَُ َيُ ُس  َُُٱَّله بحَده َِ َ ُب ى  َ ۡسح
َ
حمَََُلحٗٗلُِمََنُُۦأ َجدَُٱل َرامَُُسح َ َجدََََُِلُُٱۡلح حَمسح قحَصاُٱل

َ َُُٱلح ُيٱَّله
َّلُ  َناَُحوح ََيهُ ُۥَب َركح َِنههُ ُۥََُن  َُءاَي تََنا ُۚٓ َوُُۥَمنح َمععُ ه  ََصيُ ُٱلسه  [1:  ]سورة اإلسراء١ُُٱْلح
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د مالم هاري دري ف (محمد)مها سوچي هللا يڠ تله منجالنكن همباڽ )مقصودڽ(: 

ق نتو تي سكليليڠڽ، اا، يڠ كامي برك(لسطينفد)قص ى مسجد األك (مكهد)لحرام امسجد

واله يڠ مها مندڠر، ڠڬوهڽ هللا جكامي. سس (رن اككواسأن دان كبس) 2داڽ تندافرليهتكن كفمم

 .هوي الڬي مها مڠت

ار بياس، ساڠت جأوه، مڠيکوت عقل مأنس ي ممرلوکن ماس يڠ فنجڠ. و فرجالنن يڠ ل

هاڽ دڠن ساتو مالم، دزمان تيدق اد الت دان کندرأن يڠ بوکن سقدر دري مکة کبيت املقدس 

چفت، دتمبه الݢي دڠن فرجالنن سهيڠݢ سدرة املنتهى يڠ مڠاتس ي الڠيت يڠ کتوجه، بولن 

بينتڠ دان سݢل چکراواال، يڠ جأوه فرجالننڽ کبينتڠ دانتاراڽ مماکن ماس تريليون تاهون 

 ڽ فد ساتو مالم. فرمان هللا تعالى:بݢيمان اي بوله برالکو ها کالجوان فرجالنن چهيا.

لحَناُ َِ يَاَوَماَُج َهَتُ ُٱلرُّءح ُفَتحَنٗةََُِلنهاَسُُٱ َريحَن َكَُِّله
َ
 [٠٦:  ]سورة اإلسراءأ

يهتكن رلفيڠ تله كامي  (د مالم معراج)فنداڠن فدان تيادله كامي منجاديكن )مقصودڽ(: 

 .ي ساتو اوجين باڬي مأنس يينكن سباڬدامو مل فك

فرچاي کفد هللا دان کفد ککواسأن هللا سرت  كليهت سجأوه مان مرين اين انتوق ماوجي

اسالم يڠ دباوا اوله نبي محمد صلى هللا عليه وسلم. ستيف اورڠ يڠ برايمان کفد هللا، فرچاي 

کفد ککواسأنڽ تتف برايمان بهوا ايت اداله ککواسأن هللا سبحانه وتعالى. هللا بوله مڠهافوسکن 

فد ساتو مالم سهاج. کران جارق يڠ جأوه كدفينديقکن  دان ، مڠهافوسکن ماس يڠ المجارقڽ

انتوق مالکوکن فرکارا  ڽ2ڠهافوسکن سݢالدان ماس يڠ الم اداله مخلوق هللا دان هللا بوله م

 ايت کفد رسولڽ محمد صلى هللا عليه وسلم.

 عليه رسول هللا صلى هللا كاوا اوله هللا سبحانه وتعالى کتيفرايستيوا يڠ بسر اين دب

مشرکين طائف سلفس کماتين ايستريڽ أم املؤمنين خديجة  2وسلم مڠهادفي تکانن فميمفين

رض ي هللا عنها دان کماتين ابو طالب يڠ مروفاکن دوا اورڠ مأنس ي يڠ برفڠاروه دان دسݢاني اوله 

سوده تيدق اد الݢي. منجاديکن نبي صلى هللا عليه وسلم دکفوڠ دڠن کظاليمن  فندودق مکة

اسالم. افبيل ترفقسا فرݢي کطائف، فندودق طائف لبه ݢانس درفد  2دان کجاهتن موسه

فندودق مکة. بݢيمان رسول يڠ داوتوسکن اوله هللا کفد سلوره مأنس ي دان سلوره دنيا سهيڠݢ 

يا، مصر دان کواس بسر دنيا فرس ي دان روم، چينا دان اند هاري قيامة بلوم الݢي مڠهادفي
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بسر دنيا تيمور دان بارت سفرت امريکا، روشيا، چينا،  2کواس ول حبشه، دزمان اين ف

  .2بريتيش، فرنچيس دانلين

لوسوق له سمفي کسلوره فبݢيمان اسالم اݢام يڠ داوتوسکن اوله هللا سبحانه وتعالى بو 

ى  سبحانه وتعالهللااللو کرمة سوده دکفوڠ، دسکت دان دتاهن. براد دمکة امل كدنيا، کتي

منجمفوت نبيڽ محمد صلى هللا عليه وسلم انتوق منجادي ضيف اتو تتاموڽ يأيت تتامو 

بوکن ماچم تتامو کراجأن يڠ اد فد هاري اين، سقدر مالوت بيليق  ،کراجأن هللا سبحانه وتعالى

وا تتافي نبي محمد صلى هللا عليه وسلم دباݢرقکن نݢارا، مليهت سݢل فروجيق دان فرنچاڠن، 

، عالم بومي دان الڠيت، عالم مأنس ي دان مالئکة، عالم ڽات دان مالوت عالم دنيا دان اخيرة

کواس  2عالم غائب، دتنجوقکن هاڽ فد ساتو مالم سهاج. انتوق مڽتاکن بهوا سموا کراجأن

ه هينا دان لب ،أن هللا سبحانه وتعالىبسر يڠ اد ددالم دنيا اداله هابوق يڠ هالوس دباوه ککواس

سالم ا رنده درفد هابوق يڠ هالوس. سلوره عالم اين براد دباوه کراجأن هللا سبحانه وتعالى افبيل

 تيدق اد سياف يڠ بوله ممادمکن اسالم.  كدري هللا سبحانه وتعالى م

 2ول دڠن رس ايتله معنا اسراء دان معراج. دباواڽ نبي محمد صلى هللا عليه وسلم برتمو

يت سمبهيڠ برجماعة يڠ دامامکن اوله نبي ک ،عليهم الصالة والسالم، برسمبهيڠ دمسجد األقص ى

اداله اسالم، تيدق اد نبي يهودي دان  2محمد صلى هللا عليه وسلم. مننجوقکن بهوا سموا نبي

سمبهيڠ  كنبي کافيتاليس دان کومينيس. مري کريستيان، تيدق اد نبي هيندو دان بوذا، تيدق اد

 :مڠهادف توهن يڠ ساتو. اينله معنا دان يڠ سامڠن چارا د

ََُعنَدُُٱَِلَينََُُِنُه َل م  ُُٱّلِله َسح
 [1١:  ]سورة آل عمرانُُٱۡلح

 )مقصودڽ(: سسڠݢوهڽ دين )اݢام( دسيس ي هللا اياله اسالم.

َُُوَمن َ َُغيح َل مَُيَبحَتَغ سح َ
ُُٱۡلح َُِف َو َُوه  َُمنحه  َبَل قح ُي  ُفَلَن َُدَيٗنا ُُٱٓأۡلَخَرة ٨٥ُُٱَحَخ َّسَينََُمَن

 [٥٨:  ]سورة آل عمران

تيدق اکن دتريما درفداڽ  كمنچاري اݢام سلين اݢام اسالم، م)مقصودڽ( سسياف يڠ 

 يڠ روݢي. 2دان دي فد هاري اخيرة کلق درفد اورڠ

جاهيل.  يڠ كفرکارا اݢام يڠ دفهامي اوله مري اسالم ايت اداله اجارن يڠ سمفرنا لبه درفد

ه اجارن هللا يڠ ممرينته سلوره عالم اين. سلوره عالم اين واجب اسالم. مأنس ي يڠ اسالم ادال
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منجادي سبهاݢين درفد عالم مستيله اسالم، بوکن سقدر ماکن، مينوم، برفکاين، سمبهيڠ، زکاة 

، تتافي فمرينتاهن نݢارا دان هوبڠن انتارابڠسا اداله اسالم. اينله دان حج دالم فرکارا عبادة

سهيڠݢ نبي سلفسڽ عليهم الصالة والسالم  2ا اوله نبي ادم عليه السالم دان نبيو دبا اسالم يڠ

 محمد صلى هللا عليه وسلم.

فد مالم اسراء دان معراج نبي محمد صلى هللا عليه وسلم داجر سفاي براستقامة، 

ن ابراستقامة دالم فرجالنن انتوق برتمو دڠن هللا سبحانه وتعالى والوفون دݢودا اوله سرو 

شيطان دان ابليس، دݢودا اوله سروان يهودي دان کريستيان، دݢودا اوله دنيا دان سݢل 

فرهياسنڽ. سمواڽ تيدق دالين اوله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. مالئکة جبريل عليه السالم 

مڠياکنڽ. اين مننجوقکن فرجالنن کيت ددالم کهيدوفن دنيا اين سهيڠݢ برتمو دڠن هللا 

َر َطُ الى هندقله دأتسسبحانه وتع َتقَعمَُُٱلِصَ سح حم   )جالن يڠ بتول يڠ دتتفکن اوله اݢام اسالم(. ٱل

نُه
َ
ُفََُُوأ َتقَعٗما سح ُم  َُصَر َِط وه  َُه َذا  ِ َ ُبُٱتهب وا  ِ َ ُتَتهب ب َلَُوَّل َُُٱلسُّ َُسب َُعن مح ُبَك  َق ره َِ ُعلَهََُفَت ُۚۦٓ

مُبَهَُ ى ك  َُوصه مح َك   َ وَنُُۦَذ َُتتهق  مح لهك  َِ  [1٨١:  األنعام]سورة ١٥٣ََُ

يڠ بتول لوروس، مك  (اڬام اسالم)وا سسوڠڬوهڽ اينله جالنكو دان به)مقصودڽ(: 

 2، كران جالن(ين دري اسالميڠ أل ) 2هندقله كامو منوروتڽ دان جاڠنله كامو منوروت جالن

ن كامو، رينتهكفبرايكن كامو دري جالن هللا، دڠن يڠ دمكين ايتله هللا  منچراي (ين ايتيڠ أل )

 .اي كامو برتقوى فس

دنيا اين،  2اين مننجوقكن بهوا كيت واجب برسام دڠن اسالم، تيدق بوله مالين اومفن

ين ، تيدق بوله مال دان کسناڠنتيدق بوله مالين سروان يهودي دان نصراني دڠن سݢل ݢودأن 

مڠاتور دق نهنفسو، تتافي هللا  وادان کيت اد ه مها مڠتهوي کيت ممرلوکن هرتهللا . هوا نفسو

معنا اسراء دان ينله ا .تتف دأتس اجارن اسالم ايتندقله ه کيت دڠن اجارن اسالم.هيدوف 

 .هللا عليه وسلمصلى دتنجوقکن کفد رسول هللا  يڠ معراج

قيبة ع ، هللا مننجوقکن اومة اسالم براد ددالم کادأن يڠ ملهبرالکوڽ هاري قيامةسبلوم 

کن و بسر يڠ ب 2دجاجه اوله کواس كمري. اسالم يڠ منيڠݢلکن اجارن اسالم درفد کالڠن اومة

 2دان سمفادن يڠ دفچهکناومة اسالم داتور مڠيکوت فلن  2اراݢن اد دالم دنيا اين.اسالم يڠ 

 مصلى هللا عليه وسلتمفت اسراءڽ رسول هللا سهيڠݢ مڽببکن مسجد األقص ى  كاوله مري

  .سبحانه وتعالىيڠ دحرامکن اوله هللا  يهودي 2دتعلوق اوله اورڠ
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يهودي اداله  2دتعلوق اوله اورڠمنجاديکن فرايستيوا کجاتوهن مسجد األقص ى  هللا

سيدنا . کريستيان 2اوله اورڠتعلوق قص ى دݢيمان فرنه مسجد األبس اوجين کفد اومة اسالم

ر يڠ اوله فدري بس ڽراهن کوت سوچي بيت املقدسفيڠ مڽقسيکن  رض ي هللا عنهعمر الخطاب 

 دسعمر داتڠ سنديري کبيت املقسيدنا . يڠ تله دکالهکن اوله اسالم براد دباوه فمريتاهن روم

 اياله: ددالم اوچافن ايت تو يڠ دانتاراڽ دسب دان مڽمفيکن اوچافن

ُقَوُحَنحُ ُ ن  نَاُاّلِله َعزه
َ
ُأ َُم  َُ ةَُزُهَُِاَحُ غَُتَُبحُنَُ امَُهُحمَُوَُُ،َٗلمَُسُحُبَاۡلح َُغَُب َُيح ُُه

َ
َُذَُأ ُ ّله ُ.اُاّلِله

)مقصودڽ(: كيت اداله اومة يڠ دبري كمليأن اوله هللا دڠن اسالم، سكيراڽ كيت 

 منچاري كمليأن سلين دريڽ نسچاي كيت منريما فڠهينأن درفد هللا.

سفرت  بسر دنيا 2کفد کواسڠ اسالم دالم کادأن هينا، منجادي همب ادفي اور ڠهمكيت 

هللا نامون . اچار  2سسام سنديري دان برباݢيبوله مڠݢوناکن کيت برفرڠ  يڠ امريکا دان ايروفه،

ا اسالم ايت چهي دانتارا ،صلى هللا عليه وسلمسبݢيمان فسانن نبي  تيدق ممادمکن چهيا اسالم

 :براد دبيت املقدس ڠاياله ي

َُُّلُ ةُ ُتََزال  َِ َ َتَُُمنُحَُطائ مه
 
ُُأ َُُُّّلَُُظاهَرَينَُُقَُِاۡلحَُُلََعَ مُحيَض  مُحَيُحَُمنُحُه  ل ه  ُُذ  َُُحته

ح
مُحَُتَُيَأ

َ
ُرُ أ

َُ  ] رواه الترمذي [ُ.اّلِله

)مقصودڽ(: اكن تتف اد دكالڠن اومتكو كمفولن يڠ باڠون مڽتاكن كبنارن، مريك تيدق 

 يڠ مننتڠ مريك سهيڠݢ داتڠڽ اوروسن هللا. 2بوله دمضرتكن اوله اورڠ

 صلى هللا عليه وسلم: فارا صحابة رض ي هللا عنهم برتاڽ کفد رسول هللا

مُحَُمنُح ُُه  وَلُاّلِله  ؟يَاُرَس 

 ايت، واهي رسول هللا؟ كسيافکه مري(: ڽ)مقصود

 سبدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

مُح صحُُه 
َ
َُبعُحأ حَُحاب  كُحَُدَسَُمقُحَتُال

َ
َُبعُحَوأ حَُناف  ُ.َدَسَُمقُحَتُال

 اياله فندودق بيت املقدس دان دکليليڠ بيت املقدس. كمري)مقصودڽ: 
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 2اتيدق بوله دکالهکن اوله سنجتبݢيمان فندودق بيت املقدس دنيا مڽقسيکن سلوره 

 2مننتڠ سنجات 2دان کايو 2دڠن باتو 2بڠکيت لقسان اومبق يڠ برتالو كمري. مودرن يهودي

م تيدق يڠ مننداکن اسال  اداله جنجي يڠ بنر صلى هللا عليه وسلمدسبوت اوله نبي  يڠاف . مودرن 

 ، ايکوتله چارا اسالم.کيت ماهو سالمت دنيا دان اخيرةسکيراڽ . بوله دفادمکن چهياڽ

ُ
َ
َُأ وذ ُب ََُمَنُٱع  عُحٱّلِله  .لرهَجعمَُٱَطاَنُلشه

ُ َشده
َ
ُأ ُبُٱّلهاَسُ۞تَلََجَدنه َيَنَُءاَمن وا ودََُعَد َوٗةَََُِّله َه  َينَُوَُُٱَلح مُُٱَّله قحَرَبه 

َ
ُأ َُوتَلََجَدنه ب  وا ك  َ َشح

َ
أ

بُ َُءاَمن وا َيَن َََُِّله ٗة َوده َينَُمه هُ ُٱَّله نه
َ
َُوأ َباٗنا َُور هح بَسنَي ُقَِسَ مح َُمنحه  نه

َ
ُبَأ َُذ لََك ٓۚ ُنََص َرى  بَُِنها َُّلُُمُحقَال و ا

وَنُ َّب  َتكح  [٥2:  سورة املائدة]٨٢ُيَسح

س سكالي تي مأنس ي يڠ كر فاكن دا (ي محمدواه)و ڠڬوهڽ اڠكدمي سس)مقصودڽ(: 

ڠڬوهڽ مشرك دان دمي سس 2يهودي دان اورڠ 2يڠ برايمان اياله اورڠ 2د اورڠفهنڽ كرموسف

يڠ  2يڠ برايمان اياله اورڠ 2د اورڠفيڠ دكت سكالي كاسيه مسراڽ ك 2تي اورڠفو اكن دااڠك

دان  2نديتافانتارا مريك صراني يڠ دمكين ايت، دسببكن اد دن 2وا كامي اين اياله اورڠبه بركات:

 .تيدق برالكو سومبوڠ ول فعبادت، دان كران مريك  2اهلي

ُ ُ ٱبَاَرَك مُحُّلِله َُوََك  ََُُل ُوََُحُٱَِف َنةَُٱَكَتاَب مُحُ،لسُّ ُمِإَيهاك  َِن َِ َِ ََُُوَن ُٱب ُوَُلح َُٱيَاَت ُ.ةَُمَُكُحۡلح
ُ
َ
ُقَوُحأ َُتغُحَذاَُواَسُحَلَُه ُق ول  َُٱَِر  مُحَحُٱُّلِله َظعَمََُلَُوََك  حُٱَولََسائَرََُُِ سُحل حُٱنَيُوَُلَمَُم  سُحل َوُُۥلََماَتَُِنههُ م  ه 
َُحُٱ ور   ِ  .لرهَحعمُ ٱَغ

 (24/04/2015) 13١٠ رجب ٨


