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  خطبة جمعة

 مل سا املقدس منجادي اوجين كفد اومةيت ب

دُ  َمح َُُٱۡلح َيّلَِله ُ ُٱَّله نُّله ُيَك  اَُولَمح َُوََلٗ َُيتهَخذح لحَكََُشَيٞكَُِفُُۥلَمح حم  ُ ُٱل نُّله ُيَك  ُوَُُۥَولَمح ٞ َلِ
ِلَ ُِمََنُ ُحُٱَّلُّ َۢاَوَكِبَ بََي شُحُ.ه ُتَكح

َ
ُأ نُّله

َ
ُأ ُُـ ََََُُِهد  ُ ٱَُهَُِّله ُُ،ۥََُشَيَكَُّلُ َّلُُۥَده ُوَحُحُّلِله حُٱَّل  لحُل َُوَّل ُم  ك 

ُمُحۡلحَُٱ َو َُوه  َُشُحد  َ
ِ ُك  ُقََديرُ لََعَ شُحُ.ٍء

َ
َُعبُحَوأ ًدا َمه ُُم  نه

َ
ُأ ه َُهد  ُ ُۥد  وّل  رُح ،ۥَورَس 

َ
ُأ ُبََشًياُٱَسلَه  ّلِله 

ََُونََذيًراُ اَعةَُٱُيََدَيَُبيح دهىُُ.لسه
َ
ُٱفَأ

َ ُٱَونََصَحُُ،لرََِساََةَُٱَوَبلهَغُُ،َمانَةَُلح
ةَُلح  َُٱوََجاَهَدَُِفُُ،مه ُّلِله

َُ َُجَهادَه ُوََسلَِمُحاللُهُ.ۦَحقه َُصِلَ مه َُُوَبارَكُحُه  ََاَُوق دُحلََعَ ََاُمِإََماَم ََاُوََشَِعَِ دٍَُُحبَببَ َمه ََاُُم  َ َُٱ ،َوت ةَُلرهحح
حُٱ هُحل ُِحٱوَُُ،َداةَُم  َ حُٱَمةَُلِ ُآَّلََُوَصحُحُ،َداةَُسُحمُ ل هُ َُوَمنُحُۦبَهََُولََعَ َِ َ ه ُُۥتَب ُ.ۥَوَواَّله ُُۥَونَََصَ

ُِح اَُب مه
َ
ُ:دُ أ

َها يُّ
َ
أ َينََُُيَٰٓ َ واُُْٱَّله َُْءاَم وا َُُٱتهق  ُت َقاتَهَُُٱّلِله َُُُِۦَحقه وت نه نت مُمَُُّوَّلَُتم 

َ
َُوأ ونَُّله لَم   .سح

 2تقوى دان جاڠن سكالي 2د هللا دڠن سبنرفله كامو كايڠ برايمان! برتقو  2واهاي اورڠ

 .ينكن دالم كادأن اسالمكامو ماتي مل 

 سيدڠ جمعة يڠ درحماتي هللا،

 صلى هللاعراج، دمان نبي کيت محمد م فرايستيوا اسراء دانکيت ممفرايڠاتي دبولن 

ڠ ي ، بيت املقدس دان مسجد األقص ىسبحانه وتعالىدجمفوت منجادي تتامو هللا  عليه وسلم

 ه وسلمصلى هللا عليمعراج، دسيتوله برتموڽ نبي  يڠ تراخير دان برموالڽ منجادي تمفت اسراء

صلى  ل هللاو برامامکن رس برسمبهيڠ جماعة كمري. عليهم الصالة والسالم 2فارا رسول دڠن روح 

 .عليهم الصالة والسالم 2دان رسول  2نبيمننداکن کساتوان اݢام يڠ  هللا عليه وسلم

 :سبحانه وتعالىيڠ داکوي اوله هللا  ماڽ اݢ2، ساتوڠانوت اسالمم 2ن رسول اد 2نبيسموا 

ََُعََدُُٱَِلَينََُُِنُه َل م  ُُٱّلِله َسح
 [٩١:  ]سورة آل عمرانُُٱۡلح

 )مقصودڽ(: سسڠݢوهڽ دين )اݢام( دسيس ي هللا اياله اسالم.
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َُُوَمن َ َُغيح َل مَُيَبحَتَغ َسح
ُُٱۡلح َُِف َو َُوه  َحه  َُم َبَل قح ُفَلَنُي  ا َٗ ُُٱٓأۡلَخَرةَُدَي 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

 اتو، ساله سولو، قبلة فرتام باݢي اومة اسالمده اومة دزماناملقدس منجادي قبلة بيت 

ڽداري کيت مماريله . کمليأن دان کلبيهنڽمننجوقکن  يڠ درفد تيݢ تانه سوچي اومة اسالم،

بحانه سزيونيس يڠ دلعنة اوله هللا  قوم يهودي لهو دفرينته امڠاف بيت املقدس فد هاري اين 

 . ور دالم سجاره مأنس ييڠ ترسه 2دان علماء 2، نبي2مبونه رسول ميڠ  وتعالى

اسالم هندقله مميکول اومة . اومة اسالم منجادي اوجين کفدايت يڠ برالکو اف 

قوم يهودي يڠ دلعنة اوله له مڠالمي بنچان بيت املقدس دتعلوق او  كڠاف مريمتڠݢوڠجواب 

 يت املقدس:وت بمال  كمنݢسکن کتي رض ي هللا عنه بخليفة عمر بن الخطا ؟سبحانه وتعالىهللا 

ُقَوُحَنحُ ُ ن  نَاُاّلِله َعزه
َ
ُأ َُم  َُ ةَُزُهَُِاَحُ غَُتَُبحُنَُ امَُهُحمَُوَُُ،ََلمَُسُحُاَاۡلح َُغَُا َُيح ُُه

َ
َُذَُأ ُ له ُ.اُاّلِله

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

 منچاري كمليأن سلين دريڽ نسچاي كيت منريما فڠهينأن درفد هللا.

 فرمان هللا تعالى:ايتله 

َُّلُيَكُ  ُث مه مح ك  َ ُقَوحًماَُغيح تَبحَدلح اُْيَسح َهوح ُْمِإَنَُتَتَو مُُون ٓوا َث لَك  مح
َ
 [٨٥:  محّمـد]سورة ٣٨ُأ

دي اكن  (واڠجد برايمان، برتقوى دان بر فدر )اليڠ فدان جك كامو بر )مقصودڽ(: 

 .كامو رتفين; ستله ايت مريك تيدق اكن بركادأن سمڠڬنتيكن كامو دڠن قوم يڠ أل 

فبيل ا صلى هللا عليه وسلمدڠن سبلوم نبي محمد ، برمول منجاديکن سجاره براولڠهللا 

، عالىسبحانه وتان تيدق برعمل دڠن شريعة هللا ئيل منيڠݢلکن کتاب توراة دقوم بني اسرا

وکن اوله قوم يڠ ب سبحانه وتعالى، دحکوم اوله هللا اکن دهالو کلوار دري بيت املقدس كريم

ياله يڠ ابهوا قوم يڠ اليق ممرينته بيت املقدس  كمڠاجر مرينتوق ايڠ برالکو اداله ف ا اسالم.

ستيف . عليهم الصالة والسالم 2دان نبي 2رسول  کفد ، فڠيکوت يڠ ستيابرعمل دڠن کتاب هللا

 بومي بيت املقدس. اکن دهالو کلوار دري  قوم يڠ تيدق برعمل دڠن کتاب هللا
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لى هللا عليه صاومة محمد تيبا ݢيليران سکارڠ ، سيليه برݢنتي. سجاره دزمان دهولوايتله 

ملقدس افبيل بيت ا صلى هللا عليه وسلمتله مڠاجر اومة محمد  سبحانه وتعالىدان هللا  وسلم

اسالم دهينا دان دبونه سهيڠݢ اومة . سراتوس تاهون همفير  الماس دتعلوق اوله تنترا صالب

ݢلکن سيتو منيڠاياله افبيل اومة اسالم يڠ براد دفونچاڽ . دبيت املقدس ت برݢليمفاڠنمي

اللوي فيمفينن مبيت املقدس  تله ممبيبسکن سبحانه وتعالى هللادان . سبحانه وتعالى شريعة هللا

بسکن ممبييڠ اليق  كمريهاڽ . اسالم دڠن شريعة هللايڠ مميمفين اومة صالح الدين األيوبي 

  بومي يڠ سوچي دان مليا.منجاݢ  انتوق ممليهارا دان بيت املقدس دايذين اوله هللا

رمفس بيت املقدس دكيني ، ، کالو دهولو سراتوس تاهون اکن مرمفس سمنتارا وقتو هللا

، برجواڠ دأتس سماڠت کبڠسأن ن اسالمکݢلمنيڠبرمول دڠن قوم عرب سجق ستڠه ابد 

، كمڠحکوم مريهللا . اسالم 2برسکوڠکول دڠن موسه دان ، منجاتوهکن کراجأن عثمانيةعرب

دڠن مالکوکن  قدسکبيت امليهودي  2دان دماسوقکن اورڠ بيت املقدس درمفس اوله فنجاجه

يل ؤ کن کباݢي منديري اياله اوسها انتوق مروبهکن مسجد األقص ىفاليڠ ممبهياکن يڠ اف سهاج. 

ددعوا  يڠ منعلوق دنياودي يڠ انتوق مڠمباليکن کراجأن يه يڠ دنماکن هيکل سليمان يهودي

 .فرجواڠن ݢولوڠن زيونيساينله . منديريکن نݢارا يهودي اݢوڠ دان كاوله مري

 ڠت مليا ايت براد دالمتمفت يڠ سا. سالم دزمان ايناومة ا لهو اوجين يڠ دهادفي ااينله 

دانتاراڽ . يڠ باڽق 2فرايڠاتن ددالم حديثتله ممبري  وسلمصلى هللا عليه نبي نامون . هياکادأن ب

 :صلى هللا عليه وسلمسبدا رسول هللا 

ةُ ُتََزال َُُّلُ َِ َ َتَُُمنُحَُطائ مه
 
ُُأ مُحَُّلَُُظاهَرَينَُُقَُِاۡلحَُُلََعَ ُّه  مُحَيُحَُمنُحُيَُض  ل ه  ُُذ  َُُحته

ح
مُحَُتَُيَأ

َ
ُرُ أ

َُ  رواه الترمذي [] ُ.اّلِله

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

 مريك سهيڠݢ داتڠڽ اوروسن هللا. چيواکنڠيڠ م 2بوله دمضرتكن اوله اورڠ

بهکن  ،كعرب دکليليڠڽ تيدق منولوڠ مري 2ا، نݢار اين اکن دکچيواکنکمفولن 

، منجاݢ سيڠݢهسان دان استان کميواهندڠن ککيأن دان  كلي كمري. كممبيارکن مري

 .كاوله اورڠ يڠ مڠچيواکن مريلهکن ابوله دکيدق تيڠ کمفولن دفلسطين تردافت . 2ماسيڠ

 صحابة برتاڽ:فارا 

مُحَُمنُح ُُه  وَلُاّلِله  ؟يَاُرَس 
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 ايت، واهي رسول هللا؟ ك(: سيافکه مريڽ)مقصود

 سبدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

مُح صحُُه 
َ
َُبعُحأ حَُحاب  كُحَمقُحَتُال

َ
َُبعُحَدَسَُوأ حََُاف  ُ.َدَسَُمقُحَتُال

 اياله فندودق بيت املقدس دان دکليليڠ بيت املقدس. ك)مقصودڽ: مري

تيدق مڽره  2دان کايو 2وفلسطين دڠن بات انتفاضة )کبڠکيتن( 2انقمڠهارفکن کيت 

 .صلى هللا عليه وسلموله نبي يڠ دسبوت امروفاکن اف  ،ودرن دزمان اينم 2کاله دڠن سنجات

کبڠکيتن يڠ دوجودکن  2، بهکن تندا2اوله موسهڽ سهاج چهيا اسالم تيدق بوله دفادمکنبوکن 

أتس سماڠت ، بوکن دکبڠکيتن ايت برسام دڠن اسالمفرچياله تتافي . سبحانه وتعالىه هللا اول

ه يڠ برچڠݢ ولوجيي، بوکن دأتس داسر دان ايدمو ق ن، بوکن دأتس سماڠت فواق داکبڠسأن

اريثي انتوق مو  سبحانه وتعالىيڠ دايذين اوله هللا کمفولن يڠ برفݢڠ هاڽ . مدڠن اجارن اسال 

ڽاله ه داخير زمانيهودي  2کمونچولن اورڠ ،سبحانه وتعالىيڠ دجنجيکن اوله هللا کمناڠن 

ري امارن ، سبݢيمان يڠ دبكيڠ ددعوا اوله مري ، بوکن انتوق منديريکن نݢارا يهوديانتوق برقبور 

 :صلى هللا عليه وسلماوله نبي 

ومُ َُّلُ اَعةُ َُتق  ُُالسه َقاتََلَُُحته حُُي  سُحال ونَُم  َُُلَم  ودَُالح مُ َفَعقُحُه  حُُت ل ه  سُحال ونَُم  ُُلَم  َُتبَئََُيُحَُحته
َُ ودَىُُّالح َجرََُُجرَُاۡلحََُُوَراءََُُمنُحُه  ول َُُوالشه وََُُجرُ اۡلحََُُفَعق 

َ
َجرُ ُأ سُحُيَاُالشه َُُدََُعبُحُيَاُلَمُ م  َُهَذاُاّلِله

ودَىُ  اَلَُُفَُخلحَُُيه  َِ ُُهُ ت لحُفَاقُحَُفَت ََُُشَجرََُُمنُحُفَإَنههُ ُقَدََُغرُحاَحَُُِّله ودَُالح  [وأحمد ]رواه مسلمُ.ه 

 2ڠممبونه اور اسالم  2سهيڠݢاله اورڠمة تيدق اکن برالکو هاري قيا)مقصودڽ(: 

و: تبرکات کايو دان با ك، مدسباليق کايو دان باتويهودي برسمبوڽي  2، سهيڠݢ اورڠيهودي

 ه دي."، داتڠله دان بونهلو، واهي همب هللا، دسيني يهودي برسمبوڽي دبالکڠکواهي اورڠ اسالم"

 سسڠݢوهڽ فوکوء ايت درفد فوکوء يهودي. كم. فوکوء غرقدملينکن 

ڠ براد ي يڠ مروفاکن ساتو جنجي يڠ بنر سبحانه وتعالىنبي اداله اوچافن دري هللا اوچافن 

 .سبحانه وتعالىددالم علمو هللا 

ُ
َ
َُأ وذ ُا ََُمَنُٱع  عُحٱّلِله  .لرهَجعمَُٱَطاَنُلشه
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وَُ َيُُٓه  وَّلُ ُٱَّله ُرَس  رحَسَل
َ
َُُۥأ َدىُ ا حه  ُُٱل َقََُِودَيَن َهَره ُُٱۡلح ُُۥَل ظح َِهَُُٱَِلَينَُلََعَ َُكرَهَُُۦك  َولَوح

ونَُ َك  حم ۡشح  [١:  ]سورة الـّصـف٩ُُٱل

 دڠن ممباوا (محمد صلى هللا عليه وسلم)دياله يڠ تله مڠوتوس رسولڽ )مقصودڽ(: 

 لڬتس سأاي دي ممنڠكنڽ دان منيڠڬيكنڽ ف، س(اڬام اسالم)نجوق دان اڬام يڠ بنر تفهداية 

 .يڽأمشرك تيدق مڽوك 2ون اورڠفو ين، والاڬام يڠ أل 

ُ ُ ٱاَاَرَك مُحُّلِله َُوََك  َُُِل ََةَُٱَكَتاَبُوََُحُٱَِف مُحُ،لسُّ ََِِنُمِإَيهاك  َِ ََُُوَن ُٱا
َُٱيَاَتُوَُلح ُ.ةَُمَُكُحۡلح

ُ
َ
ُقَوُحأ َُتغُحَذاَُواَسُحَلَُه ُق ول  َُٱَِر  مُحَحُٱُّلِله َظعَمَُِلَُوََك  حُٱَولََسائَرََُُِ سُحل حُٱَيُوَُلَمَُم  سُحل َوُُۥلََماَتَُِنههُ م  ه 
َُحُٱ ور   ِ  .لرهَحعمُ ٱَغ
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