
 1 

 

  اللَّـهرسول كفد  اللَّـهتندا كاسيه سايغ  معراج دان اسراء
 م 2022 فيربواري 25برساماءن  هـ 1443 رجب 23

 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ
 يه ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم

خي حي جي  

 (01:إلسراءا)
 

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     فَيَاحئ  ٺ  

 ڎ ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ
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  ڱك تَاب ه  ڍ َتَعـاَلى  ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (59النساء:)    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  
 

"واهاي اورغ يغ براميان، طاعتله كامو كفد برمقصود: 

دان كفد "أوىل  اللَّـهدان طاعتله كامو كفد رسول  اللَّـه

اورغ يغ بركواس( درفد كالغن كامو. كمودين )األمر" 

برسليسيهن( دامل سسواتو فركارا، )بنته -كامو بربنته كج

القرءان(  )  اللَّـهكتاب( )هندقله كامو مغمباليكنث كفد  كم

دان   اللَّـهبراميان كفد  كامو بنر ك( رسولث، جهالسن)دان 

باضي كامو(، دان )يغ دمكني اداله لبيه باءيق  .اخريةهاري 

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 سكالني،  اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان  اللَّـه دفك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني

 االضس ملقساناكن وهغضوس-وهغضبرسو نغوتعاىل د

 مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف

 دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة تفمندا كيت
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 اسراء تاجوق هورايكنغم اكن اين كالي دف خطبة. اخريةد

صلى  اللَّـهرسول كفد  اللَّـهتندا كاسيه سايغ  معراج دان

 .عليه وسلم اللَّـه

 

 سكالني، اللَّـه  درمحيت غي مجعة غسيد

 ساتو ساله اكنفمرو معراج دان اسراء يستيوافر

 اللَّـهصلى  اللَّـه رسوليندا ضب دفك بريكنديغ  تربسر معجزة

 يغ كسن ممباوا تله اين يستيوافر. القرءان سفسل عليه وسلم

 وتعاىل هسبحان اللَّـه ناكيغضسه سالمإ سجاره دامل بسر

 ،سراءاإل ةسور نام نغد القرءان داملد ةسور ساتو مناماكن

مل دا تادي خطبة اول دف كنخدبا يغ ثمانفرباضاميان س

 :برمقصود يغ 1ايات  اءسراإلة سور

 

 مامل دف (حممد) ثهمبا منجالنكن تله يغ اللَّـهي خمها سو"

 قصىاأل كمسجد (دمكه) راماحل مسجد دري هاري

 اونتوق ،يغثسكليل بركيت كامي يغ ،(لسطنيفد)

 .كامي (كبسرن دان ناءككواس) تندا ثدفك رليهتكنفمم

 مها يضال ر،غدمن مها يغ جواله اللَّـه ثوهضغسسو

 ."تاهويغم
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 ،اللَّـهمعاشراملسلمني رمحكم 

 كلمة نغاين د ةوتعاىل مموالكن سور هسبحان اللَّـه

 ثصيفت دان ذات فترهاد نيخوفث برارتي يغ "سبحان"

 خملوق صيفت دفدر نيخوفث دان نغككورا االضس دفدر

اهل السنه  سبنر عقيدة اينله. يغ الءين سسواتو اتاو

 يكنخوثم يتءيا ن اأَلَشاِعَرْة دان َاْلَماُتِرْيِديَّْةَرْيِلواجلماعه، َأ

 ميقيين دان كلمهن االضس دفدر وتعاىل هسبحان اللَّـه ذات

 دلوار سهاج فا مالكوكن وفمم يغ ثناءككواس اكن

 .نسياءم وانفكمم

 

 رجالننف برمقصود والف اين ايات دفكلمة اسراء 

 نغد مامل وقتو دف عليه وسلم اللَّـهصلى  اللَّـه رسول ينداضب

. قصىد األكمسج راماحل مسجد دفدر بوراق مناءيقي

 نغيندا دضب روح دان جسد اراخس برالكو اين رجالننف

 رجالننف سبلوم .السالم عليه جربيل مالئكة اوليه ييغداير

 توجوان يضبا دبده تله ينداضب دادا اين، معراج دان اسراء

 نغد سالرس اين حال .ينداضب هاتي غوكوهكنم اونتوق

 بن ْسَناَ دفدر البخاري االمام اوليه دروايتكن يغ حديث
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 اللَّـهصلى  اللَّـه رسول ينداضب سثبهاوا عنه اللَّـه يضر ْكاِلَم

 :برمقصود يغ برسبدا عليه وسلم

 

 غدات تيبا تربوك، رومهكو فمكه اتساعت اكو د"

. اللو دي ممبله داداكو كمودين السالم عليهالئكة جربيل م

 جبان والف ثدباوا. زم اير وناكنغضم نغد ثيخوخمن

 اغثدتو اللو اميان، دان حكمه برايسي امس دري تربوات

 نكوغتا ضغمم دي اللو. كمبالي فثمنوتو دان داداكو كدامل

 ".دنيا يتغال منوجو وكممباوا دان

 

 سكالني، اللَّـه  درمحيت غي مجعة غسيد

 مسجد دفدر ينداضب رجالننف برمقصود والفمعراج 

ة َرْدِسك  دان كتوجوه يتغكال ناءيق ضيغسه قصىاأل

 نيضسبها نغد برمتو تله ينداضب ترسبوت، يتغدال. ىَهَتْنامُل

 نراك دان ضشر ينداضب دفك رليهتكنفد دان رسول اراف

 ابيالفا. ينءال يغ وتعاىل هسبحان اللَّـه كبسرن تندا سرتا

 رينتهف نغد كنودوحي تله ينداض، بة املنتهىسدردتيبا 

 يضبا اوتام يغالف يغ ةعباد اكنفمرو يغ صالة نفكواجي

 يغ حديث نغد سالرس اين حال. نسياءم اومت

 صحيح صالةدامل كتاب د البخاري االمام اوليه دروايتكن
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 ينداضب ثبهاواس ،عنه اللَّـه رضي عباس ابن دفدر البخاري

 :برمقصود يغ برسبدا عليه وسلم اللَّـهصلى  اللَّـه رسول

 

 يغ تفمت كسواتو يفامس ضيغكمودين اكو دمعراجكن ه"

 اللَّـه كمودين. منوليس يغ يناف سوارا رغمند تفدا اكو

 مك. كالي ولوهف ليم قثسبا صالة كوتموا دفك مواجبكن

 نيب نغد افبرجوم اكو ضيغه ايت رينتهف ممباوا يضرف اكو

رينتهكن ف اللَّـه يغ فا ،ثبرتا اي اللو ،عليه السالم موسى

 اللو. كالي ولوهفجواب: صالة ليم منبوات اومتمو؟ اكو 

 تيدق اومتمو انكر ،توهنمو دفك كمباليله بركات، دي

 يغوراغم اللَّـه دان كمبالي اكو مك ،ممفو ملقسناكنث

عليه  موسى نيب منموءي كمبالي كمودين اكو. ثهغست

. ثهغست يغوراغم تله اللَّـه بهاوا كاتاكن اكو دان السالم

 تيدق اومتمو ناكر توهنمو دفليله ككمبا بركات، اي يفتا

 اللَّـه دان اللَّـه منموءي كمبالياكو  اللو. ممفو ملقسناكنث

 كمبالي اكو كمودين. يضال ثهغست يغوراغم كمودين

 كمباليله بركات، اللو اي ،عليه السالم موسى نيب منموءي

 مك. ممفو ملقسناكنث تيدق اومتمو ناكر ،توهنمو دفك

: ليم اين فرمانربللَّـه ا اللو ،عاىلت اللَّـه غهادفم كمبالي اكو
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 يضال اد تيدق. ولوهف ليم دري نيتفغض ايضاداله سبا

 منموءي كمبالي اكو مك ،دسيسيكو وتوسنفك روبهنف

 كمبايله بركات، كمبالي اي دان عليه السالم موسى نيب

 جربيل. كوتوهن دفك مالو اكو كاتاكن اكو ،توهنمو دفك

 يغ ىَهَتْنة امُلَرْدِسد يفامس ضيغه وكممباوا لنتس عليه السالم

 اكهفا بندا تاهو تيدق اكو يغ ورني-ورنا نغوتي ددسليم

 ثددامل اتثتر ،ضرش كدامل دماسوقكن اكو كمودين. ايت

 قثمي دري ثتانه دان تياراوم دري تربوات كوبه قثبا

 ".كستوري

 

 سكالني، اللَّـه  درمحيت غي مجعة غسيد

 اسراء ريستيواف كسيغر اراخس صحيح روايتاينله 

 اللَّـهصلى  اللَّـه رسول ينداضب دفك برالكو يغ معراج دان

 منوجنوقكن تله اين ريستيوافسسوغضوهث . عليه وسلم

 كفد وتعاىل هسبحان اللَّـه اكن كاسيه سايغ كيت دفك

 هسبحان . انتاراث اللَّـهعليه اللَّـهصلى  اللَّـه رسول ينداضب

 دبريكن رنهف تيدق يغ معجزة ثرهكنضانوغمتله  وتعاىل

 ايضسباجوض  اين ريستيواف. سبلوم اين ينءال نيب دفك

 ءيداللو يغ نءاضدو دان اوجني فترهاد نيتفغضهديه دان 
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 فهيدو دامل يغنتف غاور دوا نغكهيليغ تله  ينداضب اوليه

 دان هجيخد سييت ،ينداضب نيغكسا سرتييا يتءيا ،ينداضب

 اين ريستيواف سالءين ايت الب.ط ابو ينداضب ساودارا فبا

 وتعاىل هسبحان اللَّـه يغسا كاسيه تندا منوجنوقكن تلهجوض 

 انتوق ينداضب رموهوننف كننركنفمم تلهياءيت  ينداضب كفد 

 وقتو 5 منجادي ضيغه وقتو 50 صالة رينتهف كنغورغم

 .دمي انتوق اومتث سهاري مسامل

 

 سكالني، اللَّـه  درمحيت غي مجعة غسيد

 كالي دف خطبة خريياغم روموسن بوات ايضسبا

 اين ريستيوافبهاوا  سكالني مجاعه مغيغتكن نييغا ربنم اين،

 سودوت دري ثنيالي ييغضت يغ ريستيواف ساتو اكنفمرو

 تندا قثبا تراللو كران . حال اين دمكنيننيحكرو

يغ تردافت دامل فريستيوا  وتعاىل هسبحان اللَّـه ناءككواس

دجاديكن فغاجران باضي منيغكتكن دان  اونتوقاين 

دان  وتعاىل هسبحان اللَّـهكفد  كيتمغوكوهكن كأميانن 

 يغ نسياءم ثها. عليه اللَّـهصلى  اللَّـه رسول ينداضبكفد 

 اكن سهاج كوكوه يغ اميان دان فيكرين عقل وناكنغضم

 بسرنك تندا ايضلباف تاهويغمت فدا ث دانياءايخرفمم
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دامل سورة  وتعاىل هسبحاناهلل فرمان . اين ريستيواف ددامل اللَّـه

 :14هيغض  11النجم ايات 

 

  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت ٱ
مل يك ىك مك لك اك يق  

 

 يغ فا مندوستاكن تيدق (حممد نيب) هاتي": ثمقصود

 ناءيغم ثممبنته هندق كامو اتوتكهف دمكني، جك. ثدليهت

 نيب)! ثوهغضسسو دمي دان ايت؟ ثدليهت تله يغ فا

 يغ ثافرو بنتوق دامل جربيل، مالئكة) مليهت تله (حممد

 . "ة املنتهىسدرسيسي د ي،ضال سكالي (اصل

 

كا  را انِ َِب ېئ ەئ    ٺَبا فاعاِن ىئلُْقْرءا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وا   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تا  حئ  ٱلتَّائِِبيا  ةا ڀوا يا  ِفرِينا غفاياا فاْوزا ٱلُْمس ْ


