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  خطبة جمعة

 اسراء دان معراجدالم فرايستيوا  2ݢڠݢوان

دُ  َمح َُُٱۡلح َيُ ّلَِله َُعبحَدهَُُٱَّله ٰ نَزَلُلََعَ
َ
ُ ُٱلحَكَتَٰبُأ ََُيحَعلُّله شُحُ.َعوََجۜاُُۥَولَمح

َ
ُأ نُّله

َ
ُأ َهُـَُُِٰلََُهد 

ُ ُ ٱَُِّله َُّلُ َّلُُۥَده ُوَحُحُّلِله ََ َك ََ ُُ،ۥُ حُٱَّل  لحُل ُم  َُوَّل  َوُمُحۡلحَُٱَ  َُوه  َُشُحد  َ
ل ُك  شُحُ.ٍءُقََديرُ لََعَ

َ
َُوأ نه

َ
ُأ َهد 

َُعبُح ًدا َمه هُ ُم  ُ ُۥد  وّل  حُ ،ۥَورَس  ََُمبُحال ُرَحح ُلَلحُع وث  ُوََسللَمُحاللُهُ.َعالََميَُ ًًة َ
َُصلل مه َُُوَبارَكُحُه  ََاُلََعَ َُحبَببَ

َُوق دُح ََا ُِإَوَماَم ََا دٍُوََشفَيعَ َمه ُُم  ََا َ َُ ،َوت َح
َ
ُأ

َ حُنحُ َِفُاأح َُوال رُحبََياءَ َُوَصَُُسلَيَُم  ُآَّلَ ُحُحَولََعَ َُبَهَ جح
َ
عََيُأ

مُح َينََُساٍنَََُِلُيَوُحبَإَحُحَُواتلهابَعََيُلَه  ُ.َمُالل
اَُبعُح مه

َ
ُ:دُ أ

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

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

 يڠ برتقوى. 2هاري اخيرة( اياله برتقوى کفد هللا. مك سسڠݢوهڽ برجاي دان سالمتله اورڠ

 سيدڠ جمعة يڠ درحماتي هللا،

 لى:فرمان هللا تعا

ُ
َ
َُأ وذ ُب ََُمَنُٱع  يُحٱّلِله َُُِمۡسِبُ.لرهَجيمَُٱَطاَنُلشه  .ٱلرهَحيمَُُٱلرهِنَٰمۡحُٱّلِله

بحَحٰنَُ َيُ ُس  َُُٱَّله ٰىُبََعبحَده َ ۡسح
َ
ََنُُۦأ ُمل َجدَََُلحٗلا حَمسح ََرامَُُٱل َجدََََُِلُُٱۡلح حَمسح قحَصاُٱل

َ َيُٱأح ُٱَّله
َّلُ  ََاَُحوح ََكهُ ُۥَبَٰركح َِنههُ ُۥلَُن  ََا ُۚٓ َ َُءاَيٰت َوُُۥَمنح َميعُ ه  ََصۡيُ ُٱلسه  [١:  ]سورة اإلسراء١ُُٱۡلح

د مالم هاري دري ف (محمد)مها سوچي هللا يڠ تله منجالنكن همباڽ )مقصودڽ(: 

نتوق تي سكليليڠڽ، اا، يڠ كامي برك(لسطينفد)قص ى مسجد األك ة(مكد)لحرام ادمسج

واله يڠ مها ڠڬوهڽ هللا جكامي. سس (ناكبسر ككواسأن دان ) 2داڽ تندافرليهتكن كفمم

 .هوي مندڠر، الڬي مها مڠت
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هللا  فرايستيوا اسراء دان معراج، کتيك کيت مڠمبيل إعتبار سفنوهڽ درفد ماريله

صلى هللا عليه وسلم منجادي تتاموڽ. فد مالم محمد سبحانه وتعالى منجمفوت نبي کسايڠنڽ 

ککواسأن هللا سبحانه وتعالى انتوق ممبري سماڠت ( کبسران دان 2ايت دتنجوقکن اية )تندا

دان فڠاجران کفد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دان اومتڽ سهيڠݢ هاري قيامة. سموا 

فرکارا يڠ دتنجوقکن فد مالم ايت اداله فڠاجران دان اعتبار، بوکن سهاج واجب دکتهوي، 

 بهکن واجب دعملکن دالم فرجالنن هيدوف اين.

يڠ باڽق دالم فرجالنن رسول هللا  2را يڠ فرلو دبري فرهاتين اياله ݢڠݢواندانتارا فرکا

سرت دنيا دان ݢودأنڽ، سروان سروان يهودي، سروان نصراني، سفرت صلى هللا عليه وسلم، 

ابليس دان شيطان. ايتله جوݢ يڠ مڠݢڠݢو فرجالنن هيدوف کيت اومة اسالم سبلوم سروان 

  سبحانه وتعالى.کيت منيڠݢل دنيا انتوق برتمو هللا

عبادت سمبهيڠ يڠ دواجبکن کفد اومة اسالم دوحيوکن سچارا لڠسوڠ دري هللا 

 کيت ترهادف فرتولوڠن هللا:سبحانه وتعالى. دداملڽ ترکندوڠ فرمنتأن 

َدنَا َرَٰطُُٱهح َ َتقَيمَُُٱلصل سح حم   [٦:  ]سورة الفاتحة٦ُُٱل

 )مقصودڽ(: تنجوقکيله کامي جالن يڠ لوروس.

يت دݢڠݢو دالم فرجالنن هيدوف اين، دݢڠݢو اوله يڠ لوروس دان بتول اکران جالن 

يهودي، کريستيان، دنيا دان کميواهنڽ، هوا نفسو، ابليس دان باال تنتراڽ دکالڠن شيطان، 

دان اللي سرت  درفد جالن يڠ بتول، سفاي کيت ليك مأنس ي دان جين سفاي کيت مڽليويڠ

دمي سديکيت دسستکن کيت، اخيرڽ مڽليويڠ تيدق برعمل دڠن اجارن اسالم. سديکيت 

 درفد اجارن اسالم.

اسالم ايت برهمفس فولس  2دنيا هاري اين مننجوقکن سفنجڠ ماس بݢيمان موسه

 الت دان مڠݢوناکن خدم مريك 2ن برباݢي، مڠݢوناکڠن فنوه تناݢ مڠݢوناکن ککيأن مريكد

 دسلوره دنيا انتوق مميسوڠکن اومة اسالم درفد اجارن اسالم.

 القرءان الکريم باڽق ممبري فرايڠاتن کفد کيت. دانتاراڽ فرمان هللا تعالى: 2اية

َها يُّ
َ
أ َينََُُيَٰٓ ُُٱَّله ََن ُمل ا ُفَرَكقا ْ وا ُت َطيع  َُِن ْ َ و ا َينََُءاَم ُُٱَّله ْ وت وا

 
َدُُٱلحَكَتَٰبُأ َُبعح م وك  دُّ يَر 

َُكٰفَرَكَنُ مح  [١٠٠:  ]سورة آل عمران١٠٠َُِيَمََٰك 
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 2واق دري اورڠف برايمان! جك كامو طاعة اكن سسواتيڠ  2اورڠي واه)مقصودڽ(: 

ن كامو منجادي کقكتاب ايت نسچاي مريك اكن مڠمبالييڠ دبريكن  (يهودي دان نصراني)

 .سوده كامو برايمانكافر س 2اورڠ

 سبدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

نُه َينََُُسَنَُُتَلَتهبَع  مُحَقبُحَُمنُحُاَّله ًُُلَك  ٍُُاَشبح ُُبََذَراٍعَُُوذََراًعُُبََشبح َُفَُُدَخل واُلَوُحَُحّته
حُح ُُرَُج  َبعُحَّلَُُضبلٍ مُحته وه  وَلُُيَاََُاق لحُُ.ت م  َُُرَس  َُاُاّلِله ودََُلح  ]رواه مسلم[ُ.َفَمنُحُقَاَلُُ.َوانلهَصاَرىُه 

يڠ سبلوم کامو ايت سجڠکل دمي سجڠکل دان  مريك 2)مقصودڽ(: کامو اکن ترايکوت

کامو ماسوق کدالم لوبڠ بياوق  )سديکيت دمي سديکيت( سهيڠݢ مريك سهستا دمي سهستا

فارا صحابة برتاڽ، واهي رسول هللا، اداکه يهودي دان نصراني؟ جواب رسول اللو ايکوت سام. 

 سيافکه الݢي؟ مكهللا صلى هللا عليه وسلم، 

کيت مليهت اوسها يڠ دالکوکن سجق زمان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دان فارا 

تيدق  دان مريك ݢاݢل مڽکت اورڠ درفد ماسوق اسالم مريكصحابة رض ي هللا عنهم ستله 

براوسها سفاي اورڠ اسالم منيڠݢلکن اجارن اسالم  مريكبرجاي ممرتدکن اورڠ اسالم. 

منيڠݢلکن فرکارا يڠ سنة دان يڠ دهاروسکن، سديکيت دمي سديکيت، برمول درفد 

سهيڠݢاله منيڠݢلکن فرکارا يڠ دواجبکن. سهيڠݢ تيدق تيڠݢل فد اورڠ اسالم مألينکن 

درفد اجارن اسالم. مڽببکن  دسليويڠکن مريك هيدوف اورڠ اسالم 2چارا .برعبادت سهاج

خير زمان اين بوکن ڽببکن اومة اسالم دام ايمان منجادي مله، فݢاڠن کفد اݢام تيدق قوات

اسالم سرت  2اوله موسه دراته اسالم، بهکن مريك 2علوق اوله موسهسهاج دجاجه دان دت

 دفرالکوکن اف سهاج.

کفد اجارن اسالم. دسينيله حکمتڽ  فݢاڠن مريك فونچاڽ افبيل اومة اسالم سوده مله

جاي دبيبسکن افبيل سيدنا عمر ابن الخطاب رض ي هللا عنه منزيارهي بيت املقدس ستله بر 

دڠن فرتولوڠن هللا سبحانه  اوله باال تنترا اسالم درفد فنعلوقکن نصارى )کريستيان( بيزينتين

وتعالى اسالم دافت مڠالهکن کريستيان يڠ مڠواسأي بيت املقدس. سيدنا عمر مڽقسيکن 

مڽمفيکن اوچافنڽ يڠ مشهور بليو فرايستيوا فڽراهن کوت بيت املقدس، ستله سمفي دسان 

 انتارا ألين مڠتاکن:يڠ 

ُقَوُحَنحُ ُ ن  نَاُاّلِله َعزه
َ
ُأ َُم  َُ ةَُزُهعَُالحُ غَُتَُبحُنَُ امَُهُحمَُوَُُ،َٗلمَُسُحُبَاإح َُغَُب َُۡيح ُُه

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

 هللا. منچاري كمليأن سألين دريڽ نسچاي كيت منريما فڠهينأن درفد

کيت مليهت بتاف هيناڽ اومة اسالم هاري اين، بوکن سهاج بيت املقدس دتعلوق اوله 

 مريك 2اسالم دفرمأينکن دان فميمفينيهودي، نݢري اورڠ  يأيت موسه اسالم يڠ فاليڠ ظاليم

اوله  تيدق بوله دفادمکن ، فرچياله چهيا اسالمدفرکوداکن. والوفون کادأن دمکين جاديڽ

يڠ منيڠݢلکن چهيا  مريكيڠ براد برسام چهيا اسالم اين.  مڽالمتکن مريك تف. هللا تمريك

 .2اسالم اکن سست دان جأوه درفد اݢام دڠن سجأوهڽ

ُ
َ
َُأ وذ ُب ََُمَنُٱع  يُحٱّلِله  .لرهَجيمَُٱَطاَنُلشه

ونَُ َفُُي رَكد  طح ُي  ن
َ
ُُ ُ أ ُن وَر ْ َُوا ُُٱّلِله ََب

ح
َُوَكأ فحَوٰهََهمح

َ
ُ بَأ ُن وَره ُُٱّلِله ُي تَمه ن

َ
ُأ َُكرََهُُۥَِّله  َولَوح

ونَُ  [٣٢:  ]سورة التوبة٣٢ُُٱلحَكٰفَر 

ڠ دڠن مولوت مريك، سد (اڬام اسالم)ا هللا يمريك هندق ممادمكن چه)مقصودڽ(: 

اكن يڠ )ر تيدق سوك كاف 2ون اورڠفاڽ، سكالييرناكن چهفينكن مڽمي مأل کهللا تيدق مڠهندق

 .(دمكين

ُ ُ ٱبَاَرَك مُحُّلِله َُولَك  ََُُل ََ ًةَُٱَكَتاَبُوَُلحُٱَف مُحُ،لسُّ ََُُوَنَفَعَِنُِإَويهاك  ُٱب
َُٱيَاَتُوَُلح ُ.َم ًةَُكُحۡلح

ُ
َ
ُقَوُحأ َُتغُحَذاَُواَسُحَِلَُهُٰق ول  َُٱفَر  مُحلحُٱُّلِله حُٱَولََسائَرََُُعَظيَمََُلَُولَك  سُحل حُٱَيُوَُلَمَُم  سُحل َوُُۥلََماَتَُِنههُ م  ه 
ُلحُٱ ور   .لرهَحيمُ ٱَغف 
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