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برمقصود" :واهاي اورغ يغ براميان ،طاعتله كامو كفد اهلل
دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل األمر"
(اورغ يغ بركواس) درفد كالغن كامو .كمودين جكـ
كامو بربنته-بنته (برسليسيهن) دامل سسواتو فركارا ،مكـ
هندقله كامو مغمباليكنث كفد (كتاب) اهلل (القرءان) دان
(السنة) رسولث ،جكـ كامو بنر براميان كفد اهلل دان
هاري أخرية .يغ دمكني اداله لبيه باءيق (باضي كامو) ،دان
لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
ماريله كيت برتقوى كفد اهلل سبحانه وتعاىل دغن
سبنر-بنر تقوى دغن ملقساناكن سضاال فرينتهث دان
منيغضلكن سضاال الرغنث .موده-مودهن كيت مندافت
رمحة دان كربكنت هيدوف ددنيا دان داخرية .خطبة فد
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كالي اين اكن ممفركاتاكن تاجوق اسراء دان معراج
هوبوغث دغن صالة.
اسراء دان معراج مروفاكن فريستيوا يغ لوار بياسا
دان معجزة يغ هاث دعاملي اوليه بضيندا رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم .فريستيوا اين برالكو ستاهون سبلوم هجرة دان
اياث مروفاكن بوقيت ككواسن دان كأضوغن اهلل سبحانه
وتعاىل ترهادف همبا-همباث .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل يغ
دباخكن فد اول خطبة تادي دامل سورة االسراء ايات  1يغ
برمقصود:
"مها سوخي اهلل يغ تله منجالنكن همباث (حممد) فد مامل
هاري دري مسجد احلرام (دمكه) كمسجد األقصى
(دفلسطني) ،يغ كامي بركيت سكليليغث ،اونتوق
ممفرليهتكن كفداث تندا (ككواسأن دان كبسرن) كامي.
سسوغضوهث اهلل جواله يغ مها مندغر ،الضي مها
مغتاهوي".
معاشراملسلمني رمحكم اهلل،
اسراء برمقصود فرجالنن رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم فد وقتو مامل دغن مناءيقي بوراق دري مسجد احلرام
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دمكه كمسجد األقصى دفلسطني .معراج فوال برمقصود
فرجالنن بضيندا دري مسجد األقصى كالغيت كتوجوه
سهيغض كسِ ْد َرةُ املُنَْتهَى .فرجالنن اين برالكو سخارا
جسد دان روح بضيندا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دغن
دايريغي اوليه مالئكة جربيل عليه السالم.
دمسجد األقصى بضيندا برصالة مغيمامي كسموا
ت املَ ْقدِس ،مميليه سوسو دان منولق
فارا رسول ،مليهت بَْي ُ
ارق .دالغيت ،بضيندا برمتو سباهاضني فارا رسول،
دفرليهتكن كأداءن فغهوني شرض دان نراك سرتا تندا
كبسرن اهلل سبحانه وتعاىل يغ الءين .دسِ ْدرَة املُنَْتهَى،
بضيندا دوحيوكن اهلل سبحانه وتعاىل دغن فرينته كواجيفن
منونايكن صالة يغ مروفاكن عبادة يغ فاليغ اوتام دامل
اسالم.
فريستيوا يغ اضوغ اين بوكن سقدر قيصه يغ فرلو
دكتاهوي ماله فركارا اين واجب دامياني دغن سفنوه هاتي
اف يغ برالكو كأتس جوجنوغن بسر نيب حممد صلى اهلل
عليه وسلم .سباضاي اومت اسالم كيت هندقله مغمبيل
اعتبار دان فغاجرن يغ تله دتوجنوقكن اوليه اهلل سبحانه
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وتعاىل دامل فريستيوا اين اونتوق دحياتي دمي منيغكتكن
كاءميانن كيت كفد اهلل سبحانه وتعاىل دان كفد بضيندا
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
انتارا توجوان بضيندا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
داسراء دان معراج اداله اونتوق منرميا فرينته عبادة صالة
ليما وقتو سهاري مسامل .فرينته عبادة صالة اين فد موالث
دفرضوكن سباثق  50كالي .اكن تتايف بضيندا رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم مميكريكن اومتث تيدق ممفو
ملقساناكنث ،مك بضيندا تله براولغ كالي مغهادف اهلل
سبحانه وتعاىل اونتوق مموهون سوفاي دريغنكن جومله
ترسبوت دان اهلل سبحانه وتعاىل تله ممفركننكن فرمينتاءن
بضيندا دغن مغورغكنث كفد  5كالي سهاج ،نامون بضيتو
فهاالث سام دغن  50صالة فرض.
حال اين منوجنوقكن بهاوا عبادة صالة مروفاكن
عبادة يغ فنتيغ دان مليا سهيغضاكن عبادة اين دفرينتهكن
كتيك برلغسوغث فريستيوا اسراء دان معراج .صالة جوض
اياله فركارا اوتام دامل عبادة دان اياث مروفاكن عمالن يغ
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اكن دحساب ترلبيه دهولو فد هاري اخرية كلق.
سكاليفون سسأورغ ايت مالكوكن عبادة الءين ،نامون
جك تيدق منونايكن صالة مك سلوروه عمالن كباءيقنث
اكن دتولق اوليه اهلل سبحانه وتعاىل .دامل سبواه حديث يغ
دروايتكن اوليه االمام الرتمذي درفد ابو هريرة رضي اهلل
عنه ،بهاواسث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا:
"سسوغضوهث عمل يغ فرتام كالي دحساب فد سأورغ
همبا فد هاري قيامة اداله صالتث .سكرياث صالة ايت
باءيق ،سوغضوه اي تله براونتوغ دان سالمت .دان جك
صالتث روسق ،مك اي اكن روضي دان تيدق براونتوغ".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
نامون بضيتو فد هاري اين ،اد دامل كالغن اومت
اسالم يغ ماسيه مرمييهكن دان مغابايكن كواجيفن صالة
اين سهيغض مريك تيدق براس برساله كران تيدق
ملقساناكن عبادة صالة اين .اد يغ صالة بوكن كران اهلل
سبحانه وتعاىل ،سباليقث كران مالو دان ايغني دفندغ مليا
اوليه اورغ الءين .اد جوض يغ برصالة مسيغضو سكالي
سهاج ياءيت صالة مجعة تنفا مغمبيل برت ترهادف
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كواجيفن صالة فرض ليما وقتو يغ الءين .سالءين ايت اد
دامل كالغن اومت اسالم يغ تيدق مغمبيل برت تنتغ علمو
صالة سهيغضاكن مريك تيدق دافت منيالي حكوم حكام
بركنأن عبادة ترسبوت .اخريث صالة ترسبوت تيدق اكن
ممربي منفعة كفد ديريث دان تياد نيالي دسيسي اهلل سبحانه
وتعاىل .ماله ،اد يغ لبيه سست الضي افابيال مثاتاكن بهاوا
عبادة صالة ايت تيدق واجب.
سسوغضوهث اضام اسالم امت ممندغ برت ترهادف
مريك يغ مغابايكن دان مغيغكاري كواجيفن صالة اين،
سهيغضاكن فارا علماء برسفاكت مثاتاكن بهاوا سسأورغ
يغ منيغضلكن صالة ليما وقتو دغن سغاج اداله بردوسا بسر
دان اكن مندافت حكومن دان كموركاءن اهلل سبحانه
وتعاىل سرتا مندافت كهيناءن ددنيا دان داخرية .فرمان اهلل
سبحانه وتعاىل دامل سورة مريم ايات  59يغ برمقصود:
"كمودين مريك دضنتيكن اوليه كتورونن يغ منخوايكن
مسبهيغ سرتا منوروت هاوا نفسو (دغن مالكوكن
معصية) ،مك مريك اكن مغهاديف عذاب (دامل نراك)".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
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كتيك فريستيوا اسراء دان معراج اين جوضله بضيندا
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تله دفرليهتكن كفد ساتو
قوم يغ دهمفف كفاالث دغن باتو بسر .ستياف كالي
دهمفف ،كفاال مريك بركخاي .كمودين برخنتوم مسوال
سفرتي سديا كاال .حال اين تروس-منروس برالكو تنفا
هنيت .بضيندا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برتاث كفد
مالئكة جربيل عليه وسلم تنتغ فريستيوا ترسبوت ،لنتس
جربيل عليه السالم منجواب" ،مريك ايت اياله اورغ يغ
سنتياس مالس اونتوق منونايكن صالة فرض" .دمكينله
بتاف دهشتث سيقساءن كفد مريك يغ مالس دان سوك
منيغضلكن عبادة صالة اين.
اوليه ايت ،تياد ارتيث براميان دغن فريستيوا اسراء
دان معراج اين سأندايث كيت تيدق منوجنوقكن بوقيت دغن
منونايكن دان ملقساناكن فرينته صالة اين .جوسرتو
اونتوق مغاخريي خطبة فد كالي اين ،منرب ايغني مثرو
مجاعه سكالني ،ماريله كيت مغينصايف ديري دان استقامه
دامل منديريكن عبادة صالة .جاغنله كيت مغمبيل ريغن
تنتغ كواجيفن صالة اين دان جاغنله كيت ترماسوق دامل
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ضولوغن اورغ يغ الالي .دمسفيغ ايت ،كيت جوض هندقله
سنتياس ممستيكن اهلي كلوارض كيت ترماسوق ايسرتي
دان انق كيت تيدق مغابايكن كواجيفن صالة اين .فرمان
اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة طه ايات :132
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜﯝ
ﯞﯟ ﯠ

برمقصود" :دان فرينتهكنله كلوارضمو سرتا اومتمو
مغرجاكن مسبهيغ ،دان هندقله اغكاو تكون برصرب
منونايكنث .كامي تيدق ممينتا رزقي كفدمو( ،بهكن)
كاميله يغ ممربي رزقي كفدمو .دان (ايغتله) كسودهن يغ
باءيق اداله باضي اورغ يغ برتقوى".
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ اوناَـف اع ِ َ
ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوتا ُهَ
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ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اِيَ
ينَ او اَ
ﰁفَ اياَف ْو ازَٱلْ ُم ْس تاَغف ِر اَ
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