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(سورة التوبة )18 :
ِال اهلل وَحْدَهُ الَ شَرِْيكَلَهُ ،وَأَشْهَدُ أَنَّمُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
أَشْهَ ُد أَنْ َّال إِلَهَ إ َّ
صحْبِهِ َأجْمَِعيْنَ،
اَلّلهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلى سَيِّدِنَاُمحَمَّدٍ وَعَلىآلِهِ وَ َ
أَمَّابَعْدَُ ،فيَا عِبَادَ اهللُِ .أوْصِيْكُمْ وَإِيَّايَبِتَقْوَى اهللِ ،فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ.

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯ

سيدغ مجاعه يغ درمحيت اهلل،
برتقواله كيت مسواث كفد اهلل سبحانه وتعاىل دغن سبنر-بنر تقوى دان جاغن
كيت ماتي مالءينكن دامل اسالم ،ساي مثرو ديري ساي دان جوض سيدغ مجاعه
اضر كيت سام-سام منيغكتكن كتقوأن دغن برسوغضوه-سوغضوه ملقساناكن
سضاال سوروهنث تراومتا منجاض صالة دان منجاءوهي الرغنث .مسوض كيت مسوا
بروليه رمحة دان مغفرة كأمفونن دري اهلل سبحانه وتعاىل .تاجوق خطبة كيت فد
هاري مجعة يغ مليا اين اياله" :كأوتامأن صالة برمجاعه".

سيدغ مجاعه يغ درمحيت اهلل!
صالة اتاو مسبهيغ مروفاكن ساله ساتو روكون اضام اسالم .اوليه كران ايت
اورغ يغ تيدق صالة سأوله-اوله دي تيدق براضام اسالم .فربيذأن انتارا اورغ
براضام اسالم دغن اورغ يغ بوكن اسالم اياله دغن منديريكن صالة .لبيه جلس
الضي اورغ اسالم صالة ،اورغ تيدق اسالم تيدق صالة .اورغ يغ منديريكن
صالة اياله اورغ يغ منضقكن اضام دان اورغ يغ تيدق صالة اياله اورغ يغ
مروبوهكن دان مغهنخوركن اضام كران صالة ايت تياغ اضام .كتاهويله!
عمالن-عمالن يغ فرتام سكالي اكن دحساب اوليه اهلل سبحانه وتعاىل ننيت فد
هاري قيامة اياله صالة.
دري أنس ريض اهلل عنه دري نيب صلى اهلل عليه وسلم سبداث" :فرتام سكالي
عمل سساورغ همبا دحساب فد هاري قيامة اياله صالتث .جك صالتث باءيق،
مك باءيقله سلوروهث دان جك روسق صالتث مك روسقله سلوروه عمالنث".
(رواية طربانى)

اوليه ايت ،ماريله كيت برسام-سام منجاض صالة سفاي جاغن مثسل ننيت
دهاري قيامة.
سيدغ مجاعه يغ درمحيت اهلل،
اهلل سبحانه وتعاىل دان رسولث صلى اهلل عليه وسلم مثوروه منديريكن صالة
بوكن سقدر صالة .مك صالة هندقله ديديريكن دغن مسفورنا ياءيت دغن منجاض
روكون ،شرط ،خشوع دان يغ الءين-الءينث .دان سفاتوتث هندقله برمجاعه

دمسجد اتاو سوراو .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل ددامل القرءان سورة البقرة اية
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مقصودث" :دان ديريكنله كامو اكن مسبهيغ دان كلواركنله زكاة ،دان روكوع-
له كامو مسوا (برمجاعة) برسام-سام اورغ -اورغ يغ روكوع".
دري عبد اهللِ ْبنِ عَ ْمرٍو بْنِ العَاصْ ريض اهلل عنهما بهاوا رسول صلى اهلل عليه
وسلم برسبدا" :صالة برمجاعه لبيه اوتام دري صالة برسنديرين دغن دوا فولوه
(رواية البخاري دان مسلم)
توجوه درجة".
سيدغ مجاعه يغ درمحيت اهلل،
الغكه اونتوغث اورغ يغ سنتياس صالة برمجاعه .بايغكنله!!! سكرياث فهاال
برمجاعة دنيالي دغن واغ ريغضيت ،ساتو وقتو صالة برمساءن  27ريغضيت
دضنداكن دغن  5وقتو سهاري مسامل ،مك كيت اكن ممفرأوليهي  135ريغضيت
سهاري .دضنداكن الضي نيالي ستاهون ياءيت  365هاري برمساءن 49،275
ريغضيت .اين هاثله سقدر فربنديغن هابوان دنيا بربنديغ دغن فمربيان اهلل يغ لبيه
برضندا-ضندا.
افابيال دألوغكن اذان فد ماس رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مسوا صحابة اكن
فرضي ك مسجد اونتوق منديريكن صالة برسام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،
دان كليهاتن كوتا مدينة سفرتي كوتا يغ تيدق برفغهوني .اورغ يغ عذور دان
اورغ منافق سهاج يغ تيدق حضري.

دري ابو هريرة ريض اهلل عنه كاتث برسبدا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :صالة
يغ فاليغ برت باضي اورغ منافق اياله صالة عشاء دان صالة صبح .جك مريك
(رواية البخاري مسلم)
تاهو كلبيهنث مريك اكن داتغ واالوفون دغن مرغكق".
دري عامثن بن عفان ريض اهلل عنه دري نيب صلى اهلل عليه وسلم سبداث" :سسياف
صالة عشاء برمجاعه سأوله-اوله مغهيدوفكن ستغه مامل دان سسياف صالة صبح
برمجاعه سأوله-اوله مغهيدوفكن سفنجغ مامل".

(رواية مسلم)

سيدغ مجاعه يغ درمحيت اهلل،
كيت مسوا مغتاهوي كفنتيغن صالة ،تتايف كناف ماسيه اد دانتارا كيت يغ منسيا-
سياكن صالة؟ بهكن مراسا برت مغرجكنث سخارا برمجاعه .صالة مروفاكن
فغهوبوغ انتارا كيت سباضاي همبا دغن اهلل سبحانه وتعاىل ،باضاميانا جك
هوبوغن دغن اهلل سبحانه وتعاىل تله فوتوس؟ روضي سكالي جك سساورغ
مندغر سروان ددنيا دان فرهياسنث دي فون سضرا مثاهوتث .تتايف سباليقث افابيال
مندغر سروان اهلل" ،حى على الصالة ،حى على الفالح" دي مراسا برت دان
برفاليغ دريث.
اوليه كران ايت سوده تيبا ماسث اونتوق كيت مسوا اونتوق ممفرهاتيكن فلقسانأن
صالة كيت ،دان مالكوكنث سخارا برمجاعه دمسجد دان سوراو سهيغض كيت
مراسا كنعمنت.
اهلل سبحانه وتعاىل برفرمان ددامل سورة النساء اية  142يغ برمقصود:
"سسوغضوهث اورغ-اورغ منافق ايت مالكوكن تيفو داي ( ترهادف اضام) اهلل

(دغن فورا-فورا براميان سداغ مريك كافري فد باطينث) دان اهلل فوال تتف ممبالس
تيفو داي مريك (دغن ممبياركن مريك دامل كأداءن منافيق) .مريك فوال افابيال
برديري هندق مسبهيغ ،مريك برديري دغن مالس .مريك (هاث برتوجوان) رياء
(ممفرليهتكن مسبهيغث) كفد مأنسي (سفاي دسغكا بهاوا مريك اورغ يغ براميان)
دان مريك فوال تيدق مغيغيت اهلل (دغن مغرجاكن مسبهيغ) مالءينكن سديكيت
سكالي (جارغ-جارغ)".
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بَارَكَ لهللُلِيْ لَلَكُمْ بالْقُرْءَلن للْعَ ِظيْم لَنَفَعَنِي لَإيَّاكُمْ بمَا فِيْهِ مِنَ ْلوأَيَاتِ لَللذِّكْر لْلحَكِيْم ،لَتَقَبَّلَ مِني َلمِنْكُمْ تَِولَتَهإ إنُههإ
إهوَ للسَّمِيْعإ لْلعَلِيْمإ .أَقُوْ ُ َقوْلِيْ هَذَل لَأَسْتَغْفِرإ لهللَ للْعَ ِظيْمَلِيْ لَلَكُمْ لَِلسَائِر للْ إمسْلِِميْنَ لَللْمإسْلِمَاتِ لَللْ إمؤْمِِنيْنَ لَللْمإؤِْمنَاتِ
ْلوأَحْيَاءِ ِمنْهإمْ لَْلوأَمْوَلت ،فَاسْتَغْفِرإلْهإ إنُههإ إهوَ لْلغَفُوْرإ للرَّ ِحيْمإ.

