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  خطبة جمعة

 سباݢي اوجين اسراء دان معراج

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 َُّلُ َّلُُۥَده ُوَحُحُّلِله ُُ،ۥََُشَيَك حُٱَّل  لحُل ُم  َُوَّل  ك 

َُشُحمُحۡلحَُٱ َ
ِ ُك  َوُلََعَ َُوه  شُحُ.ٍءُقََديرُ د 

َ
ًداَُعبُحَوأ َمه ُُم  نه

َ
ُأ هُ َهد  ُ ُۥد  وّل  َُُ،ۥَورَس  اَجُاَلُُُّرَُدُحالح َ ََُجُوَالِّسَ

حُ نَيَُال ُوََسلَِمُحاللُهُ.م  َُصِلَ مه َُُوَبارَكُحُه  ُلََعَ َُوق دُحَُحبَببََنا ُِإَوَماَمَنا دٍُوََشفَيعََنا َمه ُُم  ُنَُ، َوتََنا َ َُٱَبِ ةَُلرهحح
ُٱوََشفَيَعُ

ةَُلح  ُآَّلََُوَصُمه ه ُُۥتَبََعهُ َُوَمنُحبَهَُحُحَولََعَ ُ.ۥَوَواَّله ُُۥَونَََصَ
اَُبعُح مه

َ
ُ:دُ أ

َُ َُُ،َفَياَُعَباَدُٱّلِله واُْٱّلِله ق  َوىُ.ٱته ادَُٱتلهقح ُٱلزه َ َُخيح واُفَإَنه د  ونَُُ،َوتََزوه تهق  حم  ُفَاَزُٱل ُ.َفَقدح
هللا، برتقواله کامو کفد هللا دڠن مڠيکوت سݢل فرينتهڽ دان منيڠݢلکن  2واهي همبا

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

 يڠ برتقوى. 2. مك سسڠݢوهڽ برجاي دان سالمتله اورڠکفد هللا اياله برتقوى  يرة(اخ

 سيدڠ جمعة يڠ درحماتي هللا،

ومة ايڠ دسمبوت اوله  سماڠت درفد فرايستيوا اسراء دان معراج کيت مڠمبيلاريله م

بولن  دان اهون ء تيدق برسفاکت منتفکن ت، والوفون فارا علماافبيل تيباڽ بولن رجبسالم ا

يڠ دسبوت ددالم برالکو  2يڠ فنتيڠ اياله فرايستيوا يڠ بنرنامون . برالکوڽ فرايستيوا ايت

يڠ فنتيڠ کفد کران . الݢي متواتر يڠ صحيح 2دان دچريتاکن ددالم حديث القرءان الکريم

بيل متتافي مڠ، برالکوڽ  لن دان هاري و ، ببوکن سقدر مڠتهوي تاهون جنراس ي اول اومة اسالم 

صلى هللا  کفد رسول هللا سبحانه وتعالىدالکوکن اوله هللا يف فرايستيوا يڠ تدرفد س فڠاجران

 :القرءان الکريممنݢسکن ددالم  هللا .عليه وسلم

يَاَوَماَُجَعلحَناُ َهَتُيُٱلرُّءح ُفَتحَنٗةََُِلنهاَسُُٱ َريحَن َكَُِّله
َ
 [٠٦:  ]سورة اإلسراءأ
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يهتكن رلفيڠ تله كامي  (د مالم معراج)فنداڠن فدان تيادله كامي منجاديكن )مقصودڽ(: 

 .ينكن سباڬي ساتو اوجين باڬي مأنس يدامو مل فك

 كق مڠوجي کإيمانن دان کفرچيأن مريانتو  ادي اوجين کفد مأنس ياين منجفرايستيوا 

هللا . راڠنکو کسݢل يڠ برصفة دڠن صفة يڠ مها سوچي درفد  سبحانه وتعالىکفد کتوهانن هللا 

لى هللا ص، دجمفوت رسول هللا فد مالم اسراء دان معراج مننجوقکن کبسرانڽ سبحانه وتعالى

ددنيا  کراجأنتتامو کراجأن بوکن سفرت تامو ت منجادي ضيف اتو تتامو کراجأنڽ. عليه وسلم

ت عالم ، تتافي دباوا مالو دالم کاواسن يڠ سمفيت سقدر ممباوا تتامو کدالم بيليق ݢرقکن اين

 ،دنيا دان عالم الڠيت م، عالغأيب مڽات سهيڠݢ عال ، عالم، عالم دنيا سهيڠݢ اخيرةيڠ لواس

 لىسبحانه وتعا، هاڽ ممفو دلقسناکن اوله هللا داوکور اوله مأنس ي کاواسن يڠ تيدق ممفو

نبي  دان راݢو ترهادف کرسولن يايڠ ممفرتيک كمڽتاکن ککواسأن هللا کفد مرينتوق ا ڽ.2سݢال

 :ك، ممباوا رحمة کفد مري، رسول يڠ داوتوس انتوق سلوره عالم عليه وسلمصلى هللامحمد 

يُ َٗةََُِلحَع لََمنَيَُُوَما ُرَحح رحَسلحَن َكَُِّله
َ
 [٧٦١:  ]سورة األنبياء١٠٧ُأ

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

 رحمة باݢي سکلين عالم.

 يڠ تيدق اد حاصيل دان برمول دري بومي مکة يڠ کريڠرسول يڠ داوتوسکن اين  كکتي

ڠ جأوه ي )بوتا حروف( ، فندودقڽ اداله أميين، بومي يڠ تيدق اد مأنس ي يڠ قواتبر ايکونوميمسو 

له ممباوا بو وسکن اين يڠ داوتول سر . يڠ دبڠݢاکن اوله مأنس ي ددنيا اين درفد صفة تمدون دنيا

بڠساڽ  اند ، اوله کلوارݢفوڠ دکمفوڠڽ سنديري دک 2تيبا اجارن هللا کفد سلوره عالم

، مڠهادفي فنينداسن دان کظاليمن 2دان فڠيکوتڽديري . تنتاڠن يڠ ساڠت هيبتڠن د سنديري 

 ، چينا، انديا دانمڠهادفي کواس بسر دنيا فرس ي دان روم بلوم الݢي کلوار دري کاواسن مکة

بݢيمان رسول اين . بلوم الݢي کواس تيمور دان بارت يڠ اد فد هاري اين ايت، مصر دزمان

اين ممفو يڠ دباوا رسول  اجارن اداکه قيامة.  داورتوسکن انتوق سلوره عالم سهيڠݢ هاري 

 . فلوسوق دنيا ري سلورهداتڠ دمڠهادفي کفوڠن يڠ 

اء دان فد مالم اسر  صلى هللا عليه وسلممنجمفوت رسول هللا  سبحانه وتعالى هللا كم

عليهم  2دان نبي 2، دتموکن دڠن رسول سبحانه وتعالىمنجادي ضيف دان تتامو هللا  معراج

ڠ ي منجادي امامڽ صلى هللا عليه وسلمدڠن نبي محمد  ،، سمبهيڠ برسامالصالة والسالم
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يهم الصالة عل سهيڠݢ هاري قيامة ڽريين دديڠ کم 2دان رسول مننجوقکن رسول سجق ادم 

 سهاج يأيت اݢام اسالم. مڠانوت ساتو اݢام والسالم

ََُعنَدُُٱَِلَينََُُِنُه َل م  ُُٱّلِله َسح
 [٧١:  ]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  سلين اݢام اسالم، مكمنچاري اݢام )مقصودڽ( سسياف يڠ 

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

افکه  ي يڠ مها مڠتهو  عالم()توهن يڠ منجاديکن سکلين  رب العاملين اداله اݢام هللام اسال 

 ، مخلوق يڠ دجاديکن اوله هللابومي اين كدأتس مو  ندتوݢسکق يڠ و ، مخليڠ اليق باݢي مأنس ي

 ،دان اد عقل، هيدوف برسنديري  ، اد جسد، اد روحدڠن عنصور سموال جادي سبحانه وتعالى

ݢس يڠ ، تو بومي كبرتوݢس دأتس مو له و أنس ي بکجادين ايت مدڠن . دان برمشارکتارݢ و برکل

مأنس ي يڠ اد ايت  2صفةڠن د ، بناتڠ، باتو دان کايو.تيدق بوله دلقسناکن اوله فارا مالئکة

يکن امانة ، منونبومي، برخالفة ممعمورکن ادتبانتوق برع سبحانه وتعالىدتوݢسکن اوله هللا 

 . سبحانه وتعالىملفسناکن شريعة هللا 

، يڠ دنماکن ايدولوجي، يڠ دنماکن سمأد يڠ دنماکن اݢاماسالم  درفديڠ ألين  2اجارن 

، تيدق ممنوهي عنصور کجادين ق سمفرنادسمواڽ تي فراتوران دان 2، يڠ دنمان اوندڠتيوري

ممونکينکن  .ق اکن ممفودتيدق ممفو دان تي اسالم رفددسموا اجارن يڠ ألين  كم. مأنس ي

 هاڽ دڠن اسالم. ميو ب كدأتس مو  مأنس ي انتوق ملقسناکن کواجيفنڽ

 2ان رسول د 2نبي. سکلين عالم يڠ مها برکواستوهن  ،سبحانه وتعالى دري هللااسالم 

. بحانه وتعالىسهللا له و ادلنتيق  صلى هللا عليه وسلمنبي محمد ترماسوق  عليهم الصالة والسالم

 ، افالݢي يڠ کچيلبسر دنيا 2سمأد کواس يڠ مننتڠ اسالمڠ اد ددالم دنيا اين کراجأن يسموا 

 سکنو افمڠه لهو بهللا . سبحانه وتعالىدهدافن ککواسأن هللا  لبه مله درفد هابوق يڠ هالوس

 توق ناين ان عالم دنيا کمنجادي سبحانه وتعالىهللا تافي ت سکليف مات سهاج.سمواڽ دالم 

 هللا توهانن، صفة کسمفرنأنك، کبسران ،کفد ککواسأنفرچاي يڠ  يمأنس هاڽ . مڠوجي مأنس ي
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يڠ تيدق  كمري. فرايستيوا اسراء دان معراجي ؤ مالل ي کفد اسالميڠ فرچا سهاج سبحانه وتعالى

 كدأتس مو تيدق برجاي انتوق تݢق  2اسالم اداله مله، اسالم اين سمفي بيالفرچاي مڠأڠݢف 

 مي اين.و ب

 :، دمکة املکرمة داول اسالميڠ منولق اسالم 2فميمفينمنددهکن اوچافن  هللا

ُْ َُُوقَال ويا ُنهتهبََع َدىُ َِن حه  َُءاَمٗناُُٱل َُحَرًما مح هه  ُل ن َمِكَ ُن  ُلَمح َو
َ
أ يُۚٓ ۡرَضَنا

َ
ُأ َُمنح فح َتَخطه ُن  َمَعَك

وَنُ لَم  َُّلَُيعح مح ََثَه  كح
َ
ُأ نهاَُوَل َكنه ءُِٖرَزحٗقاُِمَنَُله  َُشح َ

ِ ُك  َََُِلحهََُثَمَر ت  حَبٰٓ  ]سورة القصص٥٧ُُي 

 :٨١] 

و نجوق يڠ اڠكتفيمو منوروت أو كامي مڽرتبركات: كال (ريڠ كاف)دان مريك : )مقصودڽ(

ه ڬولوڠن يڠ اول)دان داوسير دري نڬري كامي  فدتڠك مرت باوا ايت، نسچاي كامي دڠن سرت

نڬري )؟ بوكنكه كامي تله مليندوڠي مريك دان منجاديكن (بركات دمكين)مريك  ف. مڠا(مننتڠ

 لري سڬمن دانداڽ حاصيل تفي تانه سوچي يڠ امان، يڠ دباوا كسباڬ ت تيڠڬل مريكفتم (مكه

ي ف، تتا(بنر، كامي تله منجاديكن سمواڽ ايت)مبرين دري سيس ي كامي؟ في رزقي جنيس، سباڬ

 .(برشكور  سرت)هويڽ نتوق مڠتركارا ايت افن مريك تيدق مميكيركن کقڽاكب

صلى د منجمفوت نبي محم سبحانه وتعالىهللا . دفندڠ ريڠن سبحانه وتعالىهللا کڽتأن 

دق اد هللا تيککواسأن . ڽ، کبسرانڽنجادي تتامو انتوق مليهت ککواسأنم هللا عليه وسلم

انتوق واڠ سباݢي فلببراف تاهون تله ممبري ماس کفد مأنس ي هللا . نکهلسسياف يڠ بوله مڠـا

معنا يتله ا .م دهاري اخيرةو سبلوم دحک ماس سهاج 2بيال دان هللا بوله مڠحکوم ددنيا برفيکير

 .اسراء دان معراج يڠ فاليڠ بسر

ُ
َ
َُأ وذ ُب ََُمَنُٱع  يُحٱّلِله  .لرهَجيمَُٱَطاَنُلشه

يمُي ١ُُُُال َحَسَب
َ
ُأ ُُٱنلهاس  ن

َ
ُأ َتن وَن فح ُي  َُّل مح َُوه  َُْءاَمنها ول ويا َُيق  ن

َ
ُْأ ويا ك  َ ۡتح َفَتنهاَُُوَََقدُح٢ُي 

َينَُ ُُٱَّله لََمنه َُقبحلََهمح ُفَلََيعح ُ َمن َينَُُٱّلِله ُُٱَّله لََمنه َُْوََلَعح :  ]سورة العنكبوت٣ُُٱَحَك َذبنَيََُصَدق وا

٣-٧] 

 دڠن هاڽ بركات: كاميوا مريك اكن دبياركن ڠك بهمأنس ي مڽاتوتكه ف م.ال)مقصودڽ(: 

ڠڬوهڽ! كامي تله ؟ دان دمي سس(چوبأن دڠن سسوات)ڠ مريك تيدق داوجي برايمان، سد
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هوي هللا يڠ دكت ف، ڽات ا(دڠن اوجين يڠ دمكين)د مريك، مك فيڠ تردهولو در  2مڠوجي اورڠ

 .يڠ بردوستا 2هويڽ تنتڠ اورڠيڠ دكت فا ول فن ڽات ڽ برايمان دا2بنريڠ س 2تنتڠ اورڠ

ُ ُ ٱبَاَرَك مُحُّلِله َُوََك  َُُِل ُوََُحُٱَِف َنةَُٱَكَتاَب مُحُ،لسُّ ُِإَويهاك  ََُُوَنَفَعَِن ُٱب ُوَُلح َُٱيَاَت ُ.ةَُمَُكُحۡلح
ُ
َ
ُقَوُحأ َُتغُحَذاَُواَسُحَلَُه ُق ول  َُٱفَر  مُحَحُٱُّلِله حُٱَولََسائَرََُُعَظيَمَُِلَُوََك  سُحل حُٱنَيُوَُلَمَُم  سُحل َوُُۥلََماَتَُِنههُ م  ه 
َُحُٱ ور   .لرهَحيمُ ٱَغف 

 (01/05/2015) ٧3٣٠ رجب ٧2


