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َا ْل َح ْم ُد لِ َّل ِه َن ْح َم ُد ُه َو َن ْس َت ِع ْينُ ُه َو َن ْس َت ْغ ِف ُر ُهَ .و َن ُع ْو ُذ بِال َّل ِه
ِمن ُشرو ِر َأ ْن ُف ِسنَا و ِمن سي َئ ِ
ات َأ ْع َمالِنَاَ .م ْن َي ْه ِد ِه ال َّل ُه
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َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
اد َي َل ُه.
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وح َد ُه اَل َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد َأ َّن
َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه ْ
َس ِّي َد َنا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْو ُل ُهَ .ال َّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َو َب ِ
ار ْك
َع َلى َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َأ ْص َحابِ ِه َأ ْج َم ِع ْي َن.
ِ
ِ
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اي بِ َت ْق َوى
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
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ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َ
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
سڬاال
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي ال َّله  ددنيا
دان اخيرة.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

سسوڠڬوهڽ ،بولن رجب مروڤاكن ساله ساتو درڤد
بولن حرام يڠ ممڤوپاٴي كدودوكن يڠ ايستيميوا دالم
اسالم .علماء برڤنداڠن بهاوا ڤد بولن اينيله برالكوڽ
ڤريستيوا اسرأ دان معراج .كڤنتيڠن ڤريستيوا اين
داڤت دليهت دڠن جلس ،سهيڠڬ دجاديكن ساله
ساتو درڤد نام سورة دالم القرءان.
اسرأ دان معراج بوكنله ساتو سمبوتن سمات.2
سباليقڽ ،اي مروڤاكن ساتو معجزة كأتس نبي محمد
 ،يڠ سارت دڠن ڤڠاجرن اونتوق دحياتي .ال َّله
 برفرمان دالم سورة اإلسرأ ايات ڤرتام:

ﭷﭸﭹﭺﭻ
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ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
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يڠ برمقصود :مها سوچي ال َّله يڠ تله منجالنكن
همباڽ (محمد) ڤد مالم هاري دري مسجد
الحرام (دمكة) كمسجد االقصى (دفلسطين)،
يڠ كامي بركتي سكليليڠڽ ،اونتوق ممڤرليهتكن
كڤداڽ تندا( 2ككواساٴن دان كبسرن) كامي.
سسوڠڬوهڽ ال َّله جواله يڠ مها مندڠر ،الڬي
مها مڠتاهوٴي.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

انتارا ڤڠاجرن درڤد ڤريستيوا اسرأ دان معراج ،اياله
كڤنتيڠن اونتوق برسوچي دان منجاڬ كبرسيهن.
سبلوم دباوا مناٴيقي ُب َراق ،نبي محمد  ترلبيه دهولو
تله دبله داداڽ اونتوق دچوچي َق ْل ُب جنتوڠڽ .اينيله
سيكڤ يڠ دڤندڠ ريڠن اوليه سبهاڬين اومت اسالم،
اڤابيال مڠابايكن كبرسيهن خاصڽ سبلوم منديريكن
صالة دمسجد .واالوڤون ترداڤت باپق ڬالقن سڤرتي
بروضوء ،ممبرسيهكن ڬيڬي دان برواڠي-واڠين،
تتاڤي ماسيه اد يڠ تيدق مڠحورمتي مسجد دڠن
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تيدق منجاڬ كبرسيهن ،بادن دان مولوت يڠ برباٴو
دسببكن روكوق اتاو ماكنن ،سرتا تيدق منچوچي
تاندس سلڤس مڠڬوناكنڽ .ماريله كيت برسام2
ممولياكن عباده دان مسجد ،دڠن منجاڬ كبرسيهن،
اڬر عمل عباده كيت لبيه دڤندڠ اوليه ال َّله .

ڤريستيوا اسرأ دان معراج جوڬ تله مڠهوبوڠكن
اومت اسالم دڠن مسجد كتيڬ ترڤنتيڠ دالم اڬام ،يڠ
جوڬ مروڤاكن ِق ْبلة ڤرتام ،ياٴيت المسجد األقصى
يڠ ترلتق دفلسطين .واالوڤون سچارا لوجيق عقل،
اداله لبيه موده سكيراڽ نبي محمد  دمعراجكن
تروس كالڠيت دري مكة ،تتاڤي اد حكمه مڠاڤ
بڬيندا سيڠڬه كبومي ڤارا ا ْنبِ َياء بيت المقدس ترلبيه
دهولو .زمان سكارڠ ،بومي يڠ سدڠ دجاجه اوليه
كراجاٴن حرام زياونيس ( )zionisايت سماكين
دلوڤاكن .اومت اسالم لبيه مڠنالي نام داٴيرهڽ دالم
بهاس يهودي ،بربنديڠ نام عربڽ .اد جوڬ يڠ تيدق
مڠنالي المسجد األقصى .بهكن اد يڠ تيدق سيمڤاتي
كأتس نصيب ورڬ فلسطين يڠ درامڤس كامڤوڠ
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هالمن مريك اوليه ڤنجاجه حرام إسرائيل .مك دڠن
ممڤرايڠتي قصه ڤرجالنن اسرأ دان معراج اين ،موده-
مودهن اومت اسالم سماكين چقنا دڠن ڤركمبڠن يڠ
برالكو دفلسطين دان مڠمبيل ڤرانن اونتوق ممبريكن
سومبڠن كأره ڤمبيبسن القدس.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

دالم ڤريستيوا معراج ،سماس سيڠڬه دستياڤ
الڠيت ،نبي محمد  تله برتمو دڠن رسول يڠ
تردهولو .ستياڤ رسول راس ڬمبيرا دان مڠإعتراف
كدودوكن نبي محمد  سباڬاي اوتوسن تراخير
يڠ دمولياكن .اينيله كمولياٴن يڠ ال َّله بريكن كڤد نبي
محمد  .مالڠڽ ،اومت بڬيندا خاصڽ كيت يڠ
براد دأخير زمان اين ممندڠ ريميه مڠناٴي كڤنتيڠن
منچينتاٴي نبي .بوقتي يڠ ڤاليڠ جلس ،اياله براڤ
راماي انتارا كيت يڠ برصلوات سماس مندڠر نام
نبي محمد  دسبوت؟ براڤ راماي انتارا كيت يڠ
منجاديكن عملن باپق برصلوات ڤد هاري جمعة
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سباڬاي كالزيمن؟ باڬايمان موڠكين كيت اليق
منداڤت شفاعة بڬيندا دأخيرة كلق سكيراڽ ماسيه
تيدق برڤوتيق راس چينتا كڤد نبي محمد  ؟

سالٴين ايت ،وقتو عباده صالة جوڬ دفرضوكن
سچارا لڠسوڠ درڤد ال َّله  سماس نبي محمد 
براد ِ
الم ْن َت ٰهى .بتاڤ ڤموره دان سايڠڽ ال َّله
دس ْد َر ُة ُ
 كڤد كيت ،سهيڠڬ مڠكلكن ڤهاال  50كالي ڬندا
صالة ،واالوڤون دكورڠكن بيلڠنڽ درڤد  50وقتو
ك 5-وقتو سهاج .دالم صحيح مسلم ،نبي مپاتاكن
يڠ ال َّله تله برفرمان:
واهاي محمد! سسوڠڬوهڽ اكو فرضوكن
ليم وقتو سهاري سمالم .ستياڤ صالة فرض
دليڤت ڬنداكن دڠن سڤولوه كالي ڬندا .مك
ايتوله ليم ڤولوه صالة فرض .بڬيتو جوڬ
بارڠ سياڤا يڠ برنية ،اونتوق مالكوكن كباٴيقن
تتاڤي تيدق مالكوكنڽ ،نسچاي اكن دچاتت
باڬيڽ ساتو كباٴيقن .جك دي ملقساناكنڽ ،مك
دچاتت سڤولوه كباٴيقن باڬيڽ .سباليقڽ بارڠ
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سياڤا يڠ برنية ايڠين مالكوكن كجاهتن ،تتاڤي
تيدق مالكوكنڽ ،نسچاي تيدق دچاتت باڬيڽ
سسواتوڤون.

سمڤنا دڠن ڤڠحياتن اسرأ دان معراج ،ماريله كيت
برسام 2برأوسها منجادي اومت اسالم يڠ صالح،
اڬر منجادي همبا يڠ برنيالي دسيسي ال َّله  .جاڬاله
كبرسيهن ،چينتاٴيله االقصى ،ڤرباپقنله برصلوات
كأتس نبي  ،دان جاڬاله صالة ڤد ستياڤ وقتو.
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يڠ برمقصود :دان (ايڠتله) كتيك كامي وحيوكن
كڤدامو (واهاي محمد) ،بهاوا سسوڠڬوهڽ
توهنمو مليڤوتي اكن مأنسي (دڠن علموڽ)دان
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ككواساٴنڽ; دان تياداله كامي منجاديكن ڤنداڠن
(ڤد مالم معراج) يڠ تله كامي ڤرليهتكن كڤدامو
مالٴينكن سباڬاي ساتو اوجين باڬي مأنسي;
دان (دمكين جوڬ كامي جاديكن) ڤوكوق
يڠ دلعنة ددالم القرءان; دان كامي بري مريك
تاكوت (دڠن برباڬاي 2امرن) مك سمواڽ ايت
تيدق منمبهكن مريك مالٴينكن دڠن ككفورن
يڠ ملمڤاو.

بار َك ال َّله لِي و َلكُم فِي ال ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِ ْي َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن ْاآلي ِ
ات َو ِّ
الذك ِْر ا ْل َح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمن ِّْى َو ِمنْك ُْم
َ ْ َ َ
تِ اَلو َته ،إِ َّنه هو ِ
ِ
يم.
السم ْي ُع ا ْل َعل ٌ
َ ُ ُ ُ َ َّ

َأ ُق ْو ُل َق ْولِ ْي ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ا ْل َعظِ ْي َم لِ ْي َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ْؤ ِمن ِ
ا ْلمس ِل ِمين وا ْلمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا َن َجا َة ال َّت ِائبِ ْي َن.
اس َت ْغف ُر ْو ُه َف َيا َف ْو َز ُ
َف ْ
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