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 اسراء دان معراج ريستيوافصالة ماللوءي  نفكواجي
 م 2023 فيربواري 17 برساماءن هـ 1444 رجب 26

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

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

 خي حي جي
 (58)اإلسراء:

 

ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

ٿ    سَي ِّد نَاں  وَسَل ِّمْصَل ِّ ڈ      

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  

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  
 

 للَّه"واهاي اورغ يغ براميان، طاعتله كامو كفد برمقصود: 

دان كفد "أوىل األمر"  للَّهادان طاعتله كامو كفد رسول 

اورغ يغ بركواس( درفد كالغن كامو. كمودين جك )

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

)القرءان(  دان  للَّها هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب(

دان  للَّهابراميان كفد  )السنة( رسولث، جك كامو بنر

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 ،سكالني للَّها درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان للَّها دفك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني

 دان رينتهثف االضس ملقساناكن وهغضبرسو نغد وتعاىل

 تفمندا كيت مودهن-موده. نثغالر االضس لكنغضمني

             . داخرية دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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كواجيفن  وقجتا نركاتاكفمم اكن اين كالي دف خطبة

 . صالة ماللوءي فريستيوا اسراء دان معراج

 

 ،سكالني للَّها درمحيت غي مجعة غسيد

 بياسا لوار غي ريستيواف اكنفدان معراج مرواسراء 

 دان للَّه عليه وسلماصلى  للَّها لرسو ينداضب اوليه يملاعد غي

 نغوضأك سرتا ناءككواس بوقيت اكنفمرو اين ريستيواف

 برمقصود اسراء. ثهمبا فترهاد وتعاىل هسبحان للَّها

 فددر بوراق مناءيقي نغد مامل وقتو دف للَّها رسول رجالننف

 معراج. لسطنيفد قصىاأل دكمسج دمكه راماحل املسجد

 قصىاأل مسجد دفدر ينداضب رجالننف برمقصود والف

اين  رجالننف .ىَهَتْنامُل ُةَريْدِسك غضسهي كتوجوه يتغكال

 نغد للَّها رسول ينداضارا جاسد دان روح بخبرالكو س

حال اين دمكني  .السالم عليه جربيل مالئكة اوليه يغيريإد

 غي وتعاىل هسبحان للَّها فرمانسباضاميان يغ دجلسكن دامل 

 1 ايات االسراءة سور دامل تادي خطبة اول دف كناخدبا

 :برمقصود غي

 

 مامل دف (حممد) ثهمبا منجالنكن تله غي للَّهاي خمها سو"

 االقصى كمسجد (دمكه)م احلرا مسجد دري هاري
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 اونتوق ،غثسكليلي بركيت كامي غي ،(لسطنيفد)

. كامي (كبسرن دان ناءككواس) تندا ثدفك رليهتكنفمم

 مها يضال ر،غمند مها غي جواله للَّها ثوهغضسسو

 ".يءتاهوغم
 

 ،للَّهامعاشر املسلمني رمحكم 

 رلوف غي قيصه سقدر بوكن اين غوضا ريستيواف

 غي فا هاتي نوهفس نغد ميانيإد واجباله م يءدكتاهو

للَّه عليه اصلى  حممد نيب بسر نغجوجنو تسأك برالكو

 رااعتب مبيلغم هندقله كيت سالمإ اومت ايضسبا. وسلم

 هسبحان للَّها اوليه دتوجنوقكن تله غي اجرنغف مبيلغم دان

 كتكنغمني يضبا دحياتي اونتوق اين ريستيواف ددامل وتعاىل

 ريستيوافجرن دامل اغف دان حكمه انتارا. كيت مياننإك

 للَّها اوليه صالة ةعباد رينتهف اياله اين معراج دان اسراء

للَّه عليه اصلى  للَّها رسول ينداضب دفك وتعاىل سبحان

 قثسبا دفرضوكن ثموال دف اين صالة ةعباد رينتهف. وسلم

 للَّه عليه وسلماصلى  للَّها رسول ينداضب يفتتا اكن كالي، 50

 تله ينداضب مك ،نملقساناك وفمم تيدق غي ثاومت مميكريكن

 مموهون اونتوق وتعاىل هسبحان للَّها فهادغكالي م غولابر
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 كنغدكور غضسهي ترسبوت جومله نكنغدري ايفسو

 غي حديث نغد سالرس اين حال. سهاري كالي 5 دفك

 رضى بن ملك ْسَناَ دفدر البخاري االمام اوليه دروايتكن

 برسبدا للَّه عليه وسلماصلى  للَّها رسول ينداضب ثبهاواس عنه

 :برمقصود غي

 

 غي تفمت واتوسك يافمس غضكمودين اكو دمعراجكن هي"

 للَّها كمودين. منوليس غي يناف سوارا رغمند تفدا اكو

 مك. كالي ولوهف ليم قثسبا صالة كوتموا دفك مواجبكن

نيب  نغد افبرجوم اكو غضهي ايت رينتهف ممباوا يضرف اكو

 رينتهكنف للَّها غي فا ،ثبرتا اي اللو ،عليه السالم موسى

كالي. اللو  ولوهف ليم صالة: جوابمن اكو اومتمو؟ بوات

 تيدق اومتمو ناكر توهنمو، دفدي بركات، كمباليله ك

 يغوراغم للَّها دان كمبالي اكو مك! فوغضس اكن

عليه  موسىنيب  منموءي كمبالي كمودين اكو. ثهغست

. ثهغست يغوراغم تله للَّها بهاوا كناكات اكو دان السالم

 تيدق اومتمو ناكر توهنمو دفك كمباليله بركات، اي يفتا

 للَّهادان  للَّهالو اكو كمبالي منموءي ال .فوغضس اكن

 كمبالي اكو كمودين .يضال ثهغست يغوراغكمودين م
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 كمباليله" بركات، اي ،عليه السالم موسىنيب  منموءي

. فوغضس اكن تيدق فتت اومتمو ناكر توهنمو، دفك

 اللَّه اللو وتعاىل هسبحان للَّها منموءي كمبالي اكو مك"

 فددر نيتغضف ايضسبا اداله اين ليم: فرمانبر وتعاىل هسبحان

 ، !دسيسيكو وتوسنفك روبهنف يضه. تيدق اد الولوف ليم

 اي دان عليه السالم موسىنيب  منموءي كمبالي اكو مك

 كاتاكن، اكو،  !توهنمو دفك كمباليله بركات، كمبالي

 وكممباوا عليه السالم جربيل لنتس. توهنكو دفك مالو اكو

-ورنا نغد دسليموتي غي نتهىامل ةدسدر يافمس غضهي

. كمودين اكو ايت اكهفا بندا تاهو تيدق اكو غي ورني

 غي كوبه قثبا ثددامل اتثتر ،ضدماسوقكن كدامل شر

 ".كستوري قثمي دري ثتانه دان تياراوم دفدر ربواتفد

 

 ،سكالني للَّها درمحيت غي مجعة غسيد

 مليهت تفدا كيت اين، هاري دف يتوضنامون ب

 دان هيميمر ماسيه غي سالمإ اومت نغكال دامل اد ماسيه

 براس تيدق مريك غضالة اين سهيص نفكواجي ابايكنغم

ماءنسي  ادخونتوهث . صالة ةعباد ملقساناكن تيدق برساله

 لياوم غندفد ماهو كران ثسباليق ،للَّها كران بوكن صالة غي
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 وغضمسي صالة غي اد ضجو يتوضب. الءين نسياءم اوليه

 نفكواجي تنتغ برت مبيلغم افتن مجعة صالة يتءيا سكالي

 اومت نغت، اد دامل كالاي ينءسال. وقتو ليم فرض صالة

 ثنوهفس صالة ةعباد علمو منداملي تيدق غي سالمإ

 ةعباد ددامل تفتردا غي حكوم ابايكنغم مريك اكنغضسهي

  .ترسبوت
 

 ،سكالني للَّها درمحيت غي مجعة غسيد

 ريستيواف نغيت براميان دك ثاوليه ايت، تياد ارتي

 بوقيت منوجنوقكن تيدق كيت ثندايأس اين معراج دان اسراء

 ثهوغضسسو .اين صالة ةعباد ممليهارا دان منونايكن نغد

 ابايكنغم غي مريك فترهاد برت غممند امت سالمإ امضا

 اراف اكنغضسهي اين، صالة نفكواجي كاريغيغم دان

 ليم صالة لكنغضمني غي غرسسأو بهاوا اكتفبرس علماء

بوليه جاتوه كفد  دان بسر بردوسا اداله اجغس نغد وقتو

 داخرية دان ددنيا كروضني تفمندا اكنسرتا  ككفورن

فقون ايات ااملن ةسوروتعاىل دامل  هسبحان اللَّه فرمان. كلق

 :برمقصود غي 9
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 اوليه دالاليكن كامو نلهغجا! براميان غيغ واهاي اور"

 دفدر كامو ينقف-انق دان كامو بندا هرتا (اوروسن)

 ،(تلهغاي) دان. (ثرينتهف منجالنكن نغد) اللَّه اتيغيغم

 غي غاور لهوايت مريك مك دمكني، مالكوكن غي افسسيا

 ".يضرو

 

 خطبة خريياغم يضبا روموسن ايضسباجوسرتو 

 كهفا سكالني، مجاعه تكنغيغم نيغاي ربنم اين، كالي دف

اكن  رواه هفمليميغ  هرتا نغد ددنيا فهيدو كيت ثوناض

 لكنغضمني غي غاور نغولوض دامل ترماسوق كيت يفتتا

 نفكواجي غتنت نغري مبيلغم كيت نلهغجاجوسرتو  .صالة

 مموتوسكن تله كيت برارتي صالة افتن كران اين صالة

 يفاينصغم كيت ماريله. وتعاىل هسبحان للَّها نغد نغهوبو

 غضهي صالةة عباد منديريكن دامل ةستقامإ دان ديري

 ضسنتياس ممستيكن اهلي كلوار غيفدمس كيت حياة خريأك

 ابايكنغم تيدق كيت انق دان سرتييا ترماسوق كيت

 ةسور دامل وتعاىل هسبحان للَّها فرمان. اين صالة نفكواجي

 :132 ايات طه
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 جخمخ مح مججح حج مث متهت خت  حت جت هب
 خس  حس جس

 

 اومتمو سرتا ومضكلوار رينتهكنلهفدان " 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 فاعاِنَىئلُْقْرءا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀوا


