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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

ُلِّلَُُّدُُمُخلخَُاَُ ُّبَعبخّدّه َرى َُأسخ ُاأَلقخَصى،َُُليخلُاُاَلّذيخ ّجّد ُالخَمسخ ُّإَل ََراّم ُالخ ُالخَمّسّجّد ّمَن
ُ ُالَسَماَواّت ُّإَل ُّبّه ُالخُعلََُوَعَرَج َُأنخ َهُد َُوَأشخ ُإَُّلُ، ُُلَُُّإَلَه َدُه َُوحخ َُلُه،َُُلُهللُا َشرّيخَك

َُعَلىَُسيّ ّدََنُُُمََمٍدُ َطَفى،ُاَلَلُهَمَُصلّ َُوَسلّ مخ لُُهُالخُمصخ اَُعبخُدُهللّاَُوَرُسوخ َهُدَُأَنُُُمََمدا َوَأشخ
َى. َساٍنُّإَلُالطَاَمّةُالخُكْبخ ُتَّبَعُهمخُِبّّحخ َحاّبّهَُوَمنخ  َخْيخُّالخَوَرى،َُوَعَلىُآّلّهَُوَأصخ

اُهللَاَُحَقُتُ َقاتّّهُوَُُُدُفَ َياُّعَباَدُهللاَُّأَماُبَ عُخُ نََُُلُ!ُّاتَ ُقوخ ّلُموخ ُتَنُّإلَُوَأن خُتمخُُمسخ  .ََتُوخ

َُحّفَظُكُمُهللاُُ َ ّلّمْيخ  َُمَعاّشَرُالخُمسخ
 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن نغد وتعاىل هسبحان اهلل دفله كامو كابرتقو

 برادا كامو مالءينكن ماتي كامو نلهغجا سرتا ،ثنغالر االضس لكنغضمني
 :اياله اين هاري دف خطبة تاجوق. سالمإ كادأن دامل

            معراج  دان  اسراء  ا ريستيوف  ريد  اجرنفغ                   

  ياضبربها غي مجعة غسيد
 دمكه احلرام مسجد دري اْقَرُب مناءيقي  نيب رجالننفاسراء برارتي 

 ينداضب رجالننف برارتي والف معراج مسنتارا. لسطنيفد ،قصىاأل كمسجد
 دان كتوجوه يتغال غضسهي رتامف غي يتغكال قصىاأل مسجد دري

  .ىنتهامل ة كسدر ثسرتوس
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 دنيا دسلوروه سالمإ اومت رجب 27 لغضت ثتيبا ابيالفا تاهون فستيا
 يتغريفمم يضبا معراج، دان اسراء ريستيواف مسبوتن جمليس اداكنغم اكن
 يغاندوغم غي  اهلل رسول معجزة منجادي غي ريستيواف ساتو ساله
 .تبارنإعفغاتي دان دأمبيل دحي اونتوق اجرنفغ ايضبا-ايضبربا

 اميانضسبا ناءالقر دامل وتعاىل هسبحان اهلل اوليه دأباديكن تله اين ريستيواف
 : 1 ايات ءسرااإلة سور دامل ثنفرما

  
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹڀ ڀ ٺ ٺ   

  

  

 مامل دف ﴾حممد﴿ ثهمبا منجالنكن تله غي اهلل يخمها سو :برمقصود غي
 كامي غي ،﴾لسطنيفد﴿ االقصى كمسجد ﴾دمكه﴿ احلرام مسجد دري هاري
 دان ناءككواس﴿ تندا-تندا ثدافك رليهتكنفمم اونتوق ،غثسكليلي بركيت

  .مليهت مها يضال ر،غمند مها غي جواله اهلل ثوهغضسسو. كامي ﴾كبسرن
 

  سكالني اهلل دملياكن غي مجعة غسيد
 ريستيواف دري دحياتي دان تبارنإعفغ دأمبيل بوليه غي اجرنفغد انتارا 
  :اياله ترسبوت
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س مالكوكن بركوا وتعاىل هسبحان اهلل بهاوا يقني واجب: رتامف اجرنفغ
 دامل رجالننف ماس تكنخفرفمم ترماسوق ،ثدكهندقي غي سهاج فا
 بربولنيغ مغمبيل ماس  رجالننف ماس دري معراج دان اسراء ريستيواف

ة سور دامل اهلل فرمان. مامل ساتو ماس دامل ثها يغ رجالننف دفك ثالما
 :120 ايات ةدئاملا

 مح جخ حخ مخ جس حس خس مس حص مص جض حض خض

 االضس سرتا بومي دان يتغال عامل واساءيغم غاهلل جواله ي :برمقصود غي
  .سسواتو فتيا-فتيا اتس كواس مها غي جوا لهادي دان; ثدف اد غي
 

 دسيسي يغضتي تغسا غي درجت اكنفمرو همبا درجت: كدوا اجرنفغ
. همبا يلنفغض نغد اهلل اوليه دسبوت  ينداضب اين، ريستيواف دامل. اهلل

 اهلل همبا كيت ديري جاديكن بنر-بنر رضا بروسها كيت هندقله ايت اوليه
 اليق غي غاور اداله اهلل همبا ايضسبا داعرتاف غي غاور كران ، طاعة غي

 :30-27 ايات الفجرة سور دامل اهلل فرمان. اهلل ضشر مماسوقكي
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 ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ    ٺ ٿ ٿ ٿ

 ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

 ﴾ةنَِّئَمْطُم﴿ فتت غتن سنتياس غي جيوا يءاثوفمم غي غواهاي اور” :برمقصود غي
 نءاكاد نغد توهنمو دفك كمباليله!.ثيقءبا نءباوا دان نءاايخرفك نغد
 يءادرض يضال ﴾دبريكن غي نعمت االضس نغد﴿ هاتي واسفبر كاوغا

 غي﴿ همباكو-همبا ولنفكوم دامل كاوغا ماسوقله سرتا.!﴾توهنمو دسيسي﴿
  .“!كوض ن ماسوقله كدامل شردا ﴾ياضبربها

 

 نغد غبربندي مليا غاليف غي ةعباد اكنفمرو صالة ةعباد: ضكتي اجرنفغ
 اراخس رينتهكنفد صالة عبادت نفكواجي ايتله كران ،ينءال غي ةعباد-ةعباد

 مسنتارا جربيل، مالئكة نءارانتارف ماللوءي افتن  اهلل رسول دفك غسوغل
 ثها ثايضسبا دان حج واسا،ف ،زكاة رتيفس ينءال غي ةعباد-ةعباد نفكواجي

 رسول سبدا نغد سالرس اين. جربيل مالئكة نءارانتارف ماللوءي رينتهكنفد
 : اهلل

ُ
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 ...ةُُلَُالصَُُهُُدُُوُخمُُعَُوَُُلمُُسُخالُُّرُّمُخاألَُُسُُأخُرَُ
 ُُُُُُُُُ)ُواهُالرتمذيُوابنُماجهُُرُ                                                         (

  صالة اداله غثتيا سالم،إ ايت، امضا اوروسن االفك  :برمقصود غي

 ﴾ ماجه ابن دان رتمذيال يةارو﴿                                          
  

 غي بالسن منرميا اكن بوروق دان يقءبا غي ربواتنف فستيا: تفكام اجرنفغ
 ينداضب دفك دددهكن غي اميانضننيت، سبا ةاخي  دهاري ،ثنغد لفتيمس

 تفدا اهلل، جالن دف برجهاد غي غاور: ثانتارا ترسبوت، ريستيواف دامل
 سيكت غتوك دري غدات غي هاروم وءبا برتروسن، يغ ثحاصيل منوايكن
 رتاهنكنفمم كران دبونوه ماتي فوغضس غي ﴾هطشام﴿ فرعون انق رمبوت
 هكنخمم برتروسن نغد ثعذاب صالة لكنغضمني غي غاور اهلل، دفك توحيد

  برتروسن نغد ثعذاب ممفتنه غي غاور ، غاول-غولابر سنديري االفك
 غي عذاب يضال ايضبا-ايضبربا دان سنديري بيبري دان ليده غونتيغضم
 .ينداضب دفك رليهتكنفد

  سكالني اهلل دبركيت غي مجعة غسيد

ا اسراء معراج اين دان دامل سيتواسي ريستيوف يتغرايفمم نافمس :ثولنفكسيم
 بتكنقاعغم تله غي 19-يدؤوك باءو نوالرنف نغد نفبرهاد غسدا كيت غي

 1000 ملبيهي والف كماتني كيس دان كيس، ريبو راتوسن ملبيهي كينتغج
 دري تبارنفغإع مبيلغم دان حياتيغم سام-سام كيت ماريله. اين غاور
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 نغهوبو يقيءربافري، برصرب سرتا ممدي برحماسبة يضبا ترسبوت ريستيواف
-موده ءدعا دان ةعباد قكنثربافمم نغد وتعاىل هسبحان اهلل نغد كيت

 نغد اين باءو دان ءبال كتغغم اكن وتعاىل هسبحان اهلل ايت نغد مودهن
 اهلل شاء نإ راضس

 أعوذُابهللُمنُالشيطانُالرجيم 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 

 اَبَرَكُهللاُُِلخَُوَلُكمخُِفخُالُقرخَءاّنُالخَعّظيخم،

َّكيخّم،َونَ َفَعِّنخَُوّإََّيُكمخُ ّرُالخ  ابّخأَلََّيّتَُوالذ ّكخ

ُّتَلَوَتُه،ُّإنَُهُُهَوُالَسّميخُعُالخَعّليخُم،  َوتَ َقَبَلُّمِنّ خَُوّمنخُكمخ

تَ غخّفُرُهللَاُالخَعّظيخَمُِلخَُوَلُكمُخ ِلخَُهَذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ َُأقُ وخ
ّلَماّتُُ َُوالخُمسخ َ ّلّمْيخ  َوّلَساّئّرُالخُمسخ

ُهُ تَ غخّفُروخ ُرُالَرّحيخمَُُفاسخ  .ّإنَُهُُهَوُالخَغُفوخ
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ُطخَبُةُالثَانَّيةُُاَُ  ْلخ

َُدىَُوّديخّنُ اَلّذيُخ لِّلَُُّدُُمُخالخَُ َلُهُاّبْلخ ُُكلّ ّهَُأرخَسَلَُرُسوخ يخّن ُّلُيظخّهَرُهَُعَلىُالدّ  َقّ  الخ
رُّكوخن. َُكرَّهُالخُمشخ َُوَلوخ

 ،ُهَُُلُُكَُيخُرُّشَُُلَُُوهُُدَُحُخوَُُهللاُُُلَُّإُُهََُلُّإُُلَُُنُخَأُُدُُهَُشُخأَُوَُُ

 .هُُُلُوُخسَُُرُوَُُوهُُدُُبُخاُعَُدُامَُُمَُُُنََُأُُدُُهَُشُخأَُوَُ

َُعُّجخََُأُُهُّبُّحُخصَُوَُُهُّىُآلُّلَُعَُوَُُدٍُمَُُُمََُُنَُدُّيُّ ىُسَُلَُعَُُمُخلُّ سَُوَُ لُّ صَُُمَُهُُاللَُ ُ.ْيخ

 .،ُوَُكونُواَُمَعُالَصاّدّقْيَُاُهللاَُوُخقُُات َُُ،هللاُادَُبَُاُعُّيَُف َُُ،دُُعُخب َُُامَُأَُ

 

َُُّإخَواّنَُ ّلّمْيخ   ،هللاُُُُكمَُُحّفظَُُالخُمسخ

  .سكالني اهلل دملياكن غي مجعة غسيد
ن دا ضمنجا نغد اداله صالة نءاورنفارا اونتوق منمبهكن كسمخدانتارا 

 :برسبدا رسول اهلل  .دامل صالة برمجاعه صفملوروسكن 

 لةُّالصَُُامَُّتََُُنُخمُُّوخفُّفُُالصُ ُةََُيُوُّسُخَتُُنَُإُّ،ُفَُمُخكُُفَُوُخفُُاُصُُوُخوُ سَُ
 ثوهغضسسو كران كامو، صف-صف لوروسكنله”:ثمقصود

 .“صالة نءاورنفكسم ترماسوق ايت صف ملوروسكن
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 غي صف ستيكنف سكالني، دكاسيهي غي حاضرين ارافاوليه ايت، 
 نغد لوروس اريسنض ساتو دامل برادا ننيت برمجعة كتيك دديريكن

  .كانن دان كريي مجاعه توميت كنقكدودو امكنثم

 ضمنجا قسافتر دان غماسي-غاتس سجاده ماسيد برادا كيت ونفبيار
 صف ممستيكن رلوف فتت ماسيه كيت الين، سام ساتو انتارا جارق
 نءاورنفكسم نيضسباها منجادي اي مودهن-موده. لوروس ككل
 .كيت صالة

 بربهاضيا يغ مجعة غسيد

 صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم ،فد هاري مجعة يع مليا اين
سورة األحزاب،  دامل اهلل فرمانان سباضامي  رسول هللا كفد سالم دان
 -:56 تااي

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇڇ ڇ 

ُلىَُعَُُتَُيخُلَُاُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُمََُُنَُدُّيُّ سَُُآلُُّلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُمََُُنَُدُّيُّ ىُسَُلَُعَُالَلُهَمَُصلّ ُ
ُيماهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّ سَُُآلُُّلىَُعَُوَُُ،يماهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّ سَُ ُ،دٍُمَُُُمََُُنَُدُّيُّ سَُُلىَُعَُُكُخرُّابَُوَُ،
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ُابَُمَُكَُُُ،دمَُُُمََُُنَُدُّيُّ سَُُآلُُّلىَُعَُوَُ ُيماهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُا ُآلُُّلىَُعَُوَُ،
يٌدَُمَّيُ،ْيَُمُّالَُعَُُالُخِفُُيمَُاهُّرَُب ُخُإَُّنَُدُّيُّ سَُ ٌُُد.ّإَنَكَُحَّ

ُاغخّفرُخ ّمّنْيَُّلُ الَلُهَم ّمَناّت،ُلخُمؤخ ّلّمْيََُُوالخُمؤخ ّلَماتَُُّواملُسخ َياّءُُ،َوالخُمسخ اأَلحخ

ُهمُخ يُ،َواأَلمخَواتُُّّمن خ ُالَدَعَوات.ُبٌُُعَُقرّيٌبَُمُّيّإَنَكَُسَّ

ُ.كَُْيخُُغَُُهُُُفُرُّصُخلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُابَُوَُالُخوَُُلءَُبَُاُالُخنَُعَُُعُخفَُادُخُمَُهُُاللَُ

.امُّقَُسُخاألَُُئُّي ُّسََُُوّمنُخُامُّذَُالخُُوَُُونُّنُُالخُُوَُُصُّالْبََُُنَُمُُّكَُّبُُوذُُعُُُن ََُنَُّإُُمَُهُُاللَُ
ُ.اَنُّبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُّنُّبُُفُخطُُالُخُوََُنَُتَُوُخمُمَُحَُارُخوَُُاَنَُضَُرُخمَُُفُّاشُخُمَُهُُاللَُ

ُ

ُ ُاّبهلّل ُالخَواّثَق َُموخلََن َفظخ ُاحخ ُالخَعاّبّديَُزانَُّميُلخطَانَُالسُ الَلُهَم بخَنُّاُُ،نَُزَيخَن
َتّفيَُُمخُمودُُّلخطَانُّسُ الّمُالخَمرخُحُو اّبهلّلَُشاّه،َُوأَنّزّلُالَرَحخََةَُعَليخّهَُوَعَلىُُالخُمكخ

ُُ.ترغضانوُرُزَاّهَرة،ُُسلخطَانَةُّنُُوُلخطَانَةُّسُ ال

َلهُُ َُوَأهخ َُأوخلَدُه َفظخ ّلّمْيََُُواحخ ُالخُمسخ ُّمَن ن خَياَُوَرَعاََّيُه ُالد  ُِف ّلَماّت َُوالخُمسخ
َّتكَُ  ُ.ََّيَُأرخَحَمُالَراَّحّْيََُُواآلّخَرّة،ُّبَرَحخ

ّدُ ُالخَعهخ َُوِلَ َفظخ َاّعيُتغكوالَلُهَمُاحخ ُلخطَانُّسُ البخَنُالخَواّثّقُاّبهلّلُلُاُُُّمََمدُّإَسخ
ُ.نَُزَيخَنُالخَعاّبّديَُزانَُّمي
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ن خَياَُحَسَنةاَُوِفُاآلّخَرّةَُحَسَنةاَُوّقَناَُعَذاَبُالَناّر. ُرَبَ َناُآتَّناُِفُالد 

 .مَُلَُسَُوَُُهُّبُّحُخصَُوَُُهُّّلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُمََُُُنَُدُّيُّ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَُصَُوَُ

ُدُهلّلُ َمخ ََُوالخ ُالخَعاَلّمْيخ ُ.َربّ 

 

ُّعَباَدُهللّا!

ُكُرُواُهللَاُالخعَُاُذخُكُرُو َواسأَُلوُهُّمنُُُهَُعَلىُنَّعّمّهَُيّزدخُكمخ،ّظيَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

ّلّهُيُ عخّطُكمُخ َْبُ،َفضخ ُرُهللّاَُأكخ نَ ُعُوُ،َُوَلذّكخ َُن.َوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ

ُيَ رخََحخُكُمُ  .هللاُُُقوُمواُّإَلَُصلّتُكمخ


