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 صالة  نغد  ثغهوبو معراج   اسراء دان
 م 2021 مخ 12 ماءنابرس ـه1442 رجب 28

 

لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     

ٿ      ٿ    ٿڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺ

 ٿ  ٹ  ٹ 

 (1 :اإلسراء) 

 

ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

ٿ    سَي ِّد نَاں  صَل ِّ وَسَل ِّمْڈ      

ۇئ    وَأَصْحَاب ه آل ه ڇ  

ہ  ہ      ۇ  ۆ  يَافحئ  ٺ  

 ڎ ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ
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  ڱك تَاب ه  ڍھ ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  
 

د اهلل فطاعتله كامو ك براميان، غي غواهاي اور"برمقصود: 

د "أوىل األمر" فد رسول اهلل دان كفدان طاعتله كامو ك

كمودين جكـ ن كامو. غكال دفبركواس( در غي غاور)

مكـ  ،ركاراف سواتوبنته )برسليسيهن( دامل س-كامو بربنته

د )كتاب( اهلل )القرءان(  دان فمباليكنث كغهندقله كامو م

د اهلل دان فك براميان كامو بنر جكـ ،( رسولثالسنة)

دان  ،دمكني اداله لبيه باءيق )باضي كامو( غي أخرية.هاري 

 وال كسودهنث".فلبيه ايلوق 

 

 ،سكالني اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 نغد وتعاىل هسبحان اهلل دفماريله كيت برتقوى ك 

 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن نغد تقوى بنر-سبنر

 تفمندا كيت مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني

 دف خطبة. ةخريدا دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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 معراج دان اسراء تاجوق ركاتاكنفمم اكن اين كالي

 .صالة نغد ثغهوبو

 

 بياسا لوار غي ريستيواف اكنفاسراء دان معراج مرو  

صلى اهلل  اهلل رسول ينداضب اوليه يعاملد ثها غي معجزة دان

 دان هجرة سبلوم ستاهون برالكو اين ريستيواف. عليه وسلم

 هسبحان اهلل نغوضأك دان ككواسن بوقيت اكنفمرو ثايا

 غي وتعاىل هسبحان اهلل مانرف. ثهمبا-همبا فترهاد وتعاىل

 غي 1االسراء ايات  ةتادي دامل سور خطبة اول دف كنخدبا

 :برمقصود

 

 مامل دف (حممد) ثهمبا منجالنكن تله غي اهلل يخسو مها"

 قصىاأل كمسجد (دمكه) احلرام مسجد دري هاري

 اونتوق ،ثغسكليلي بركيت كامي غي ،(لسطنيفد)

. كامي (كبسرن دان ككواسأن) تندا ثدافك رليهتكنفمم

 مها يضال ر،غمند مها غجواله ي اهلل ثوهغضسسو

 ."تاهويغم

 

 ،معاشراملسلمني رمحكم اهلل

صلى اهلل عليه  اهلل رسول رجالننف برمقصود اسراء  

 راماحل مسجد دري بوراق مناءيقي نغد مامل وقتو دف وسلم
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 برمقصود والف معراج. لسطنيفد قصىألا كمسجد دمكه

 كتوجوه يتغكال قصىاأل مسجد دري ينداضب رجالننف

 اراخس برالكو اين رجالننف. كِسْدَرُة امُلْنَتَهى غضسهي

 نغد صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ينداضب روح دان جسد

 .السالم عليه جربيل مالئكة اوليه يغدايري

 

 كسموا ميايمغم برصالة ينداضب قصىألا دمسجد  

 منولق دان سوسو مميليه ،سِدْقامَل ُتْيَب مليهت رسول، اراف

را رسول، اف نيضسباها برمتو ينداضب يت،غدال. ارق

 تندا سرتا نراك دان ضشر هونيفغ ناءدأك رليهتكنفد

 ،ة امُلْنَتَهىَرْددِس. ينءال غي وتعاىل هسبحان اهلل كبسرن

 كواجيفن رينتهف نغد وتعاىل هسبحان اهلل كنودوحي ينداضب

 دامل اوتام غاليف غي ةعباد اكنفمرو غي صالة منونايكن

 .اسالم

 

 رلوف غقدر قيصه يس بوكن اين غوضا غي ريستيواف  

 هاتي نوهفس نغد ميانياد واجب اين ركاراف ماله دكتاهوي

صلى اهلل  حممد نيب بسر نغجوجنو تسأك برالكو غي فا

 مبيلغم هندقله كيت اسالم اومت ايضسبا. عليه وسلم

 هسبحان اهلل اوليه دتوجنوقكن تله غي اجرنفغ دان رااعتب
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 كتكنغمني دمي دحياتي اونتوق اين ريستيواف دامل وتعاىل

 ينداضب دفك دان وتعاىل هسبحان اهلل دفميانن كيت كءاك

 . صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ينداضب توجوان انتارا  

صالة  عبادة رينتهف منرميا اونتوق اداله معراج دان داسراء

 ثموال دف اين صالة ةعباد رينتهفليما وقتو سهاري مسامل. 

 اهلل رسول ينداضب يفتتا اكن. كالي 50 قثسبا كنرضوفد

 وفمم تيدق ثاومت مميكريكن صلى اهلل عليه وسلم

 اهلل فهادغم كالي غولابر تله ينداضب مك ،نثملقساناك

 جومله نكنغدري ايفسو مموهون اونتوق وتعاىل هسبحان

 ناءرمينتف ركننكنفتعاىل تله ممو هسبحان اهلل دان ترسبوت

 يتوضب نامون ،سهاج كالي 5 دفك ثكنغورغم نغد ينداضب

 .ضرف صالة 50 نغد سام ثالاهف

 اكنفمرو صالة عبادة بهاوا منوجنوقكن اين حال  

 رينتهكنفد اين عبادة اكنغضسهي مليا دان غنتيف غي عبادة

 ضجو صالة. معراج دان اسراء ريستيواف ثغسوغبرل كتيك

 غي عمالن اكنفمرو ثايا دان عبادة دامل اوتام ركارافه ايال
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. كلق ةخريا هاري دف دهولو ترلبيه دحساب اكن

 نامون ين،ءال عبادة مالكوكن ايت غورأسس ونفسكالي

 ثنقيءكبا عمالن سلوروه مك صالة منونايكن تيدق جك

 غي يثحد سبواه دامل. وتعاىل هسبحان اهلل اوليه دتولق اكن

اهلل  ضير ةابو هرير فددريه االمام الرتمذي اول دروايتكن

 :برسبدا صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ثعنه، بهاواس

 

 غسأور دف دحساب كالي رتامف غي عمل ثوهغضسسو"

 ايت صالة ثسكريا. ثتصال اداله قيامة هاري دف همبا

 جك دان. سالمت دان غونتوابر تله اي وهغضسو باءيق،

 ."غتوونابر تيدق دان يضرو اكن اي مك روسق، ثتصال

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 اومت نغكال دامل اد اين، هاري دف يتوضب نامون  

 صالة كواجيفن ابايكنغم دان هكنيميمر ماسيه غي اسالم

 تيدق كران برساله براس تيدق مريك غضسهي اين

 اهلل كران بوكن صالة غي اد. اين صالة عبادة ملقساناكن

 مليا غندفد نيغلو دان ايما كران ثيقسبال وتعاىل، هسبحان

 سكالي وغضمسي برصالة غي ضجو اد. ينءال غاور اوليه

 فترهاد برت مبيلغم افتن مجعة صالة يتءيا سهاج
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 اد ايت ينءسال. ينءال غي وقتو ليما ضرف صالة كواجيفن

 علمو غتنت برت مبيلغم تيدق غي اسالم اومت نغكال دامل

حكام  حكوم منيالي تفدا تيدق مريك اكنغضسهي صالة

 اكن تيدق ترسبوت صالة ثخريترسبوت. ا عبادةبركنأن 

 هسبحان اهلل دسيسي نيالي تياد دان ثديري دفك عةفمن ممربي

 بهاوا اتاكنثم ابيالفا يضال سست لبيه غي اد ماله، .وتعاىل

 .واجب تيدق ايت صالة عبادة

 

 فترهاد برت غممند امت اسالم امضا ثوهغضسسو  

 اين، صالة كواجيفن كاريغيغم دان ابايكنغم غي مريك

 غورأسس بهاوا اتاكنثم اكتفبرس علماء اراف اكنغضسهي

 بسر بردوسا اداله اجغس نغد وقتو ليما صالة لكنغضمني غي

 هسبحان اهلل ناءكمورك دان حكومن تفمندا اكن دان

 اهلل مانرف. ةخريدا دان ددنيا ناءكهين تفمندا سرتا وتعاىل

 :برمقصود غي 59يات ا مريم ةسور دامل وتعاىل هسبحان

 

 وايكنخمن غي كتورونن اوليه نتيكنضد مريك كمودين"

 مالكوكن نغد) سوفن هاوا منوروت سرتا غمسبهي

 ."(نراك دامل) عذاب يفهادغم اكن مريك مك ،(معصية

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
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 ينداضب لهضجو اين معراج دان اسراء ريستيواف كتيك  

 ساتو دفك رليهتكنفتله د صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول

 كالي فستيا. بسر باتو نغد ثاالفك ففدهم غي قوم

 مسوال نتومخبر كمودين. ايخبرك مريك االفك ،ففدهم

 افتن برالكو منروس-تروس اين حال. كاال سديا رتيفس

 دفك ثبرتا صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ينداضب. هنيت

نتس ل ترسبوت، ريستيواف غتنت عليه وسلم جربيل مالئكة

 غيغمريك ايت اياله اور"منجواب،  مسالالعليه جربيل 

 دمكينله. "رضف صالة منونايكن اونتوق مالس سنتياس

 سوك دان مالس غي مريك دفك ناءسيقس ثدهشت فبتا

 .اين صالة عبادة لكنغضمني

 

  اسراء ريستيواف نغد براميان ثارتي تياد ايت، اوليه  

 نغبوقيت د منوجنوقكن تيدق كيت ثسأنداي اين معراج دان

 سرتووج. اين صالة رينتهف ملقساناكن دان منونايكن

 روثم نيغاي ربنم اين، كالي دف خطبة يخرياغم اونتوق

 استقامه دان ديري يفاينصغم كيت ماريله سكالني، مجاعه

 نغري مبيلغم كيت نلهغجا. صالة عبادة منديريكن دامل

 دامل ترماسوق كيت نلهغجا دان اين صالة كواجيفن غتنت
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 هندقله ضجو كيت ايت، غيفدمس. الالي غي غاور نغولوض

 سرتييا ترماسوق كيت ضكلوار اهلي ممستيكن سنتياس

 مانرف. اين صالة كواجيفن ابايكنغم تيدق كيت انق دان

  :132 ايات طه ةسور دامل وتعاىل هسبحان اهلل

 

  ٴۇۈ  ۈ  ۆۇ  ۇ  ۆ  ڭۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭ

 ۋ  ۋ      ۅ  
 

 اومتمو سرتا موضكلوار رينتهكنلهف دان": برمقصود

 برصرب تكون كاوغا هندقله دان ،غمسبهي كنارجغم

 (بهكن) دمو،فك رزقي ممينتا تيدق كامي. ثمنونايكن

 غي كسودهن (تلهغاي) دان. دموفك رزقي ممربي غي كاميله

 ."برتقوى غي غاور يضبا اداله باءيق

 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا َـاىئلُْقْرءا ن ِنَفوا ڻ       ڦ  ڑ  ہعا

تاهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاَفيااَفَ حئ َٱ لُْمس ْ َيَاَرِينَافغْوزا لتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 
ٱ


