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ُطخَبةُ  َل  اْلخ   األوخ

ُد ّلَِلَه  َمخ  الرهاَكَعيَ  َمعَ  َوارخَكُعوا الزهَكاةَ  َوآُتوا الصهََلةَ  َوَأَقيُمواالخَقاَئَل: َاْلخ

لُُه  َهُد َأنه ُُمَمهًدا َعبخُدهُ َوَرُسوخ ُ، َوَأشخ َقُّ الخُمَبيخ َهُد َأنخ ََل َإَلَه َإَله هللاُ الخَمَلُك اْلخ َوَأشخ
 ،َ َلخَق َأْجخََعيخ  َأفخَضُل اْلخ

َنخَبَياَء َوالخُمرخ  َرَف األخ َ، َوَعَلى اَلهلُهمه َصلَ  َوَسلَ مخ َعَلى َسيَ َدََن َوَموخََلََن ُُمَمهٍد َأشخ َسَليخ
يخَن،  َم الدَ  َساٍن َإَل يَ وخ  َآَلَه َوَأصخَحاَبَه َوَمنخ تََبَعُهمخ ِبََحخ

َن. ُه َلَعلهُكمخ تُ رخََحُوخ ُعوخ ا هللَا َوَأَطي خ  َأمها بَ عخُد فَ َيا َعَباَد هللَا ات هُقوخ

 دفك كطاعنت دان نءاكتقو كتكنغوسها منياسام بر-ماريله كيت سام
 دان كنادلقسان ثسوروهن االضتيكن سممس نغد وتعاىل هسبحان اهلل
 دان كنادلقسان واجب غي سوروهن انتارا. لكنغضدتي ثنغالر االضس

  .وقتو ليما فرض صالة اياله بايكناد حرام
  :تاجوق اراكنخممب اكن اين هاري دفميمرب مجعة 

  صالة ابايكنغم غي غاور فامران ترهاد                
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  سكالني اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
 اتس ك دواجبكن ليما، غي سالمإ روكون ساتو ساله اكنفصالة مرو

 دامل غنتيفتر غي عبادت اكنفمرو ضجو صالة. فُ لُ كُ مُ  غاور فستيا
 جيوا دامل سالمإ نفكمنت تندا. امضا غتيا ايضسبا اي كران سالم،إ

 افتن وقتو، ليما فرض صالة ضمنجا نغد اياله ايت انسان غسساور
ترجروموس ك دامل ملبه معصية،  ايت غسساور مودهله ترسبوت صالة

 : اهلل رسول سبدا. ثقاخال دان ةعشري عقيدة، مروسقكن بوليه غي
 

نَ ُهُم الصهَلُة، َفَمنخ تَ رََكَها فَ َقدخ َكَفَر. نَ َنا َوبَ ي خ ُد الهَذي بَ ي خ  الخَعهخ
ب ان(ي،ُائُ سُ والنُ )رواهُأمحد،ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  ُُُوالرتمذي،ُوابنُح 

 

 دان ﴾سالمإ غاور﴿ كامي انتارا ممبيذاكن بوليه غي سسواتو :ثمقصود
 غي افسسيا ايت اوليه. صالة اياله ،﴾كافري غاور-غاور﴿ مريك انتارا

 تله دي ثوهغضسسو مك ﴾ثنفكواجي كريغيغم نغد﴿ ثلكنغضمني
  . كافري منجادي
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 :يضبدا البرس ينداضب
َر تَ رخَك الصهََلَة. َ الشَ رخَك َوالخُكفخ َ الرهُجَل َوَبيخ                                                     َإنه َبيخ
  )رواهُمسلم(                                  

 نغد ﴾مسلم﴿ غسأور انتارا ممبيذاكن غي ثوهغضسسو : ثمقصود
  . صالة لكنغضمني اياله ايت كافري دان كيريش غي غسأور

 

  :برمقصود غي بركات رنهف والعنه ف اهلل ضيُرسيدنا عمر 
 صالة، اياله كو سيسي د غنتيف غاليف غي كامو اوروسن ثوهغضسسو
 افسسيا دان ثامضه ممليهارا اتل اي صالة، ممليهارا غي افسسيا ايت اوليه

 موده لبيه اداله صالة دفدر ينءال غي يضبا مك ،ثسياكن-منسيا غي
 غي غاور يضبا سالمإ دامل هابوان اد تيدق دان سياكن-دسيا اونتوق

  .صالة لكنغضمني
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  ياضبربها غي مجعة غسيد
 منظاهريكن دان سالمإ اجرن حياتيغم كيت ضاهلي كلوار لهفديدي

 ثليما وقتو دان ملقساناكن فرضليهارا عبادت صالة مم نغد ،ثشعار
 كران ،ثابايكنغم مريك ممبياركن كالي-سكالي نغجا ورنا،فمس نغد

 غي غاور-غاور فترهاد كراس امران ممربي تله وتعاىل هسبحان اهلل
 :59 ايات مريم ةسور دامل ثمانفر نغد صالة ابايكنغم

 ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

 غي كتورونن-كتورونن اوليه نتيكنضد مريك كمودين :ثمقصود
; ﴾وكن معصيةمالك نغد﴿نفسوُ هاوا منوروت سرتا صالة وايكنخمن

  .“﴾نراك دامل﴿ عذاب يفهادغم اكن مريك مك
 
 :5 دان 4 ايات، ونعاملا ةسور دامل ثنفرمادان 

 ڃ چ چ چ چ ڇ ڃ ڃ ڃ

 صالة اهلي غاور-غاور يضبا بسر نءاالكخك مك :ثمقصود
  .تثصال ورناكنفمثم دفدر الالي نءابركاد غي مريك ﴾يتءيا﴿
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  :سكالني اهلل دبركيت غي مجعة غسيد
 صالة لكنغضمني غي غاور-غاور افمنيم اكن غانتارا بهاي دان عذاب ي

 :اياله

 كيريشان د معصية ركاراف دامل ك ترجروموس اونتوق موده :رتامف
-حديث دامل ترسبوت غي اميانضسبا ،كافري جادي ببكنثم غي اهلل دفك

 . تادي حديث
 

 : اهلل رسول سبدا. ثرسول دان هللا نغرليندوف تفتيدق مندا كدوا:
ًدا فَ َقدخ َبرََئتخ َمنخُه َذمهُة اّلِلَه َوَرُسوَلهَ   َمنخ تَ َرَك الصهََلَة ُمتَ َعمَ 

 سفترل دي مك اجغس نغد صالة لكنغضمني غي افسسيا :ثمقصود
  “.ثرسول سرتا اهلل نغرليندوف دان جامينن دري

                                                   ﴿ُ  ﴾امحد روايةحديث
 

 رسول سبدا .اهلل اوليه دترميا اكن تيدق ثنقكباجي عمل االضس :ضكتي
 : اهلل

َم الخَقَياَمَة َمنخ َعَمَلَه َصََلتُُه، َفَإنخ  َإنه َأوهَل َما ُُيَاَسُب َبَه الخَعبخُد يَ وخ
َلَح َوَأْنخََح، َوَإنخ َفَسَدتخ فَ َقدخ َخاَب   .َوَخَسرَ َصَلَحتخ فَ َقدخ َأف خ

ُد،ُوابنُماجه(ُوداُوأبوُ)رواهُالرتمذي،ُوأمحد،ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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 ديري دف دحساب اكن غي رتامف ركاراف ثوهغضسسو :ثمقصود
 ايت اوليه. تثصال اياله ثعمل دفدر اخرية هاري دف همبا غسساور

 دان ،غمن دان برجاي اكن دي مك ،﴾ورنافمس﴿ باءيقتث صال جك
  .سلثم دان يضرو اكن دي مك ﴾بتول تيدق﴿ روسق تثصال جك

 

 تيدق (darahnya)ثداره صالة، لكنغضمني غي سالمإ غاور :تفمأك
 ك حكومن ناكنغم بوليه مرينتهف يهقف دان سالمإ دسيسي دحرميت

 . ثاتس
 : اهلل رسول سبدا

َهُدوا َأنخ ََل َإَلهَ  َإَله هللاُ َوَأنه ُُمَمهداً  "أَُمرخُت َأنخ أَُقاَتَل النهاَس َحَّته َيشخ
ُتوا الزهكاََة، فََإَذا فَ َعُلوا َذَلَك َعَصُموا  ُل هللَا، َويَُقيخُموا الصهََلَة َويُ ؤخ َرُسوخ

ََلَم َوَحَساُُبُمخ  َواََلُمخ َإَله ِبَقَ  اإَلسخ  َعَلى هللَا تَ َعاَل". َمّنَ  َدَماَءُهمخ َوَأمخ

ُ)رواهُالبخاريُومسلم(ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 مريك غضهي مأنسي يرغمم اونتوق رينتهكنفد اكو :ثمقصود

 رسول اداله حممد بهاوا دان اهلل ينءسال توهن اد تيدق بهاوا برسقسي
يريكن صالة دان منونايكن زكاة. جك مريك مالكوكن حال مند اهلل،

 حق نغد واليخك ي،غايت، مك داره دان هرتا مريك اكن دليندو
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  .وتعاىل هسبحان اهلل حق اداله مريك نغرهيتوف دان سالمإ
 دان هجَُّح هاي،خ ثيضبا اد تيدق صالة لغضمني غي سالمإ غاوركليم: 

-ينءن دان الْواُر، َقنوُ عُ ر ُفُ  نغد سام-برسام اكن دي ماله كسالمنت،
  .ين د دامل نراك ننيتءال

 : برمقصود غي سبدا رسول اهلل 
 هايخ منجادي اكن ايتتث صال مك ،تثصال ممليهارا غي افسسيا

 تيدق غي افسسيا دان. قيامة هاري دف كسالمنت سرتا هجَُّح دان ،ثيضبا
 ماله كسالمنت، دان هجَُّح هاي،خ ثيضبا اد تيدق مك ،تثصال ممليهارا

 نغد سام-برسام ﴾نراك دامل ك دهومنب﴿هاري قيامة دي اكن  دف
  “.فُ لُ خُ  بن ّيَبُأ دان ناَماَه ،نوُ عُ ر ُفُ  ن،ْواُرَق

﴾ناحّب ابن دان نياربطالامحد، روايةحديثُُ﴿                          
  

 ماله ،فثهيدو دامل كربكنت غهيل صالة لكنغضمني غي غاور من:أك
  .ليسهنضك دان ينتفكسم دامل فهيدو سنتياس

 :124، ايات َهَط ةاهلل دامل سور فرمان

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

 ی ی
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 كو،-توجنوقف دان نتغاي دري كرغاي غاليفبر غي افسسيا دان :ثمقصود
 اكن كامي دان يت،فمس غي نفكهيدو ثيضبا اداله ثوهغضسسو مك
  .بوتا ناءدأكمل دا قيامة هاري دف دي ونكنفهيم

 

  سكالني مجعة غسيد
 دان دنيا نفكهيدو بتكنقاعغم سهاج بوكن صالة نفكواجي ابايكنغم

 ايضسبا غضفدأ اي ،نغوندارف يضس دري بهكن ترججس، اخرية
 .غاوند-غاوند تيندقن دكناكن بوليه غي ةعشري جنايه كساهلن ساتو

كساهلن  (enakmen)، اينقمن (seksyen16)16منوروت سيكشن
 غي كساهلن ،تيضا نيضبها ،2001 انوغضتر ﴾تعزير﴿جنايه شرعية 

 (institusinya)ثاينستيتوسي دان سالمإ امضا نيخكسو نغد غبرهوبو
  :اتاكنثم “مجعة صالة منونايكن تيدق”كساهلن يتءيا

 

         مجعة صالة منونايكن تيدق غي ،فُ لُ كُ مُ  غي لالكي غمان اور-مان
 حكوم اوليه دبنركن غي ناءدأك-ناءدأك تفتردا واليخك مسجد د

 تيدق ددندا بوليه دسابيتكن ابيالفن كساهلن دان امالكوك اداله عشر
 دوا ملبيهي تيدق وهفتيم سالما نجارافد اتاو يتغضري ريبو ضتي ملبيهي
  .ثدوا-كدوا اتاو تاهون
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تيدق منونايكن ”يت كساهلنءيا،(seksyen18)18مانكاال دامل سيكشن
  :اتاكنثم والف“ فرضصالة 

 كعذورن افتن فرض صالة منونايكن تيدق غي فُ لُ كُ مُ  غي غمان اور-مان
 ددندا بوليه دسابيتكن ابيالفا دان كساهلن سواتو مالكوكن اداله شرعي
 تيدق وهفتيم سالما نجارافد اتاو يتغضري ريبو ليما ملبيهي تيدق

  .ثدوا-كدوا اتاو تاهون ضتي ملبيهي
 

 

  !سكالني اهلل دملياكن غي مجعة غسيد
لي كا-سكالي نغجا وقتو، ليما فرض صالة لهضجا ،ثولنفكسيم

 ناءيغم علمو بالجرله. اهلل دبركيت كيت نفكهيدو ضمسو ،ثلكنغضمني
 نغد ثملقساناكن تفدا ايفسو صالة نغد بركاءينت غي حكام حكوم

 اداله بتول تيدق اراخس صالة مالكوكن غي غاور كران ورنا،فمس
 .ضجو صالة لكنغضمني غي غاور امفسأوم
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 الرهَجيمَ  الشهيخطَانَ  َمنَ  َِبللَ  َأُعوذُ 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

 ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ې ې
 

 دان كامو ديري ليهارالهف! براميان غي غاور-غاور واهاي: ثمقصود
 باتو دان مأنسي: ثباكرن باهن-باهن غي نراك دري كامو ضكلوار

 غي مالئكة-مالئكة اوليه دكاول دان ضدجا ايت نراك; ﴾برهاال﴿
 غي االضاهلل دامل س دفك كهمندر تيدق مريك; ﴾ثالينن﴿ كاسر كراس

 غي االضس مالكوكن فتت والف مريك دان مريك، دفك ثرينتهكنفد
 .“رينتهكنفد

 (6يات ا:  ريمحتال ةسور )                               
 

   َرَك هللاُ ِل َوَلُكمخ ِف الخُقرخآَن الخَعَظيخَم.ِبَ 
َر  ُكمخ ِبَا َفيخَه َمَن اآلَّيَت َوالذ َكخ ََكيخَم.َونَ َفَعَّن َوَاّيَ   اْلخ

 َوتَ َقبهَل هللا َمّنَ  َوَمنخُكمخ َتَلَوَتُه َانهُه ُهَو السهَميخُع الخَعَليخُم.
تَ غخَفُر هللَا الخَعَظيخَم ِلخ َوَلُكمخ  ِل َهذا َوَأسخ ُل قَ وخ  أقُ وخ

َمَناتَ  َ َوالخُمؤخ َمَنيخ َلَماَت َوالخُمؤخ َ َوالخُمسخ َلَميخ  َوَلَساَئَر الخُمسخ
تَ غخ   ُر الرهَحيخُم.فَاسخ ُه إنهُه ُهَو الخَغُفوخ  َفُروخ
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ُطخَبُة الثهانََيةُ اَ   ْلخ

دُ  َمخ َ  ّلَِلهَ  اْلخ َهدُ . َربَ  الخَعاَلَميخ َدهُ  هللاُ  َإَل َإَلهَ  َل َأن َوَأشخ َهدُ  ،َلهُ  َشرَيخكَ  َل َوحخ  َوَأشخ
لُهُ  هُ َعبخدُ  ُُمَمهًدا َسيَ َدَنَ  َأنه   ُُمَمهٍد، َسيَ َدَنَ  َعَلىَوَِبَركخ  َوَسلَ مخ  َصلَ   اللهُهمه . َوَرُسوخ

َ. َوَأصخَحاَبهَ  آَلهَ  َوَعَلى  َأْجخََعيخ
َن. اّلِلهَ  ات هُقوا! هللا َعَبادَ  فَ َيا بَ عخُد، َأمها  فَ َقدخ فَاَز الخُمت هُقوخ

َ  َمَعاَشرَ  َلَميخ  هللا، َرََحَُكمُ  الخُمسخ
 

ُُرسولُهللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 تسورةُاألحزاب،ُااي اهلل دامل فرمانسباضاميان 

 ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 لىَ عَ  تَ يخ له ا صَ مَ كَ ،  دمه  ُمَُ َنَ دَ يَ  سَ  آلَ  لىَ عَ وَ  ،دٍ مه  ُمَُ َنَ دَ يَ  ى سَ لَ عَ اللهُهمه َصلَ  
 ،دٍ مه  ُمَُ َنَ دَ يَ  سَ  لىَ عَ  كخ رَ ِبَ وَ ، مَ يخ اهَ رَ ب خ  إَ َنَ دَ يَ  سَ  آلَ  لىَ عَ وَ  ،مَ يخ اهَ رَ ب خ  إَ َنَ دَ يَ  سَ 
 آلَ  لىَ عَ وَ ، مَ يخ اهَ رَ ب خ  إَ َنَ دَ يَ  سَ  لىَ عَ  تَ كخ َر ا ِبَ مَ كَ ،دٍ مه  ُمَُ َنَ دَ يَ  سَ  آلَ  لىَ عَ وَ 
َ مَ الَ عَ  الخ ِف  مَ يخ اهَ رَ ب خ  إَ َنَ دَ يَ  سَ  يخٌد َمََيخٌد. ،يخ   َإنهَك َحََ
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 َ َمَنيخ َمَناَت، اللهُهمه اغخَفرخ َللخُمؤخ َ  َوالخُمؤخ َلَميخ َلَماتَ  َواملُسخ َياَء  ،َوالخُمسخ اأَلحخ
ُهمخ  يخٌع َقرَيخٌب َمَُّ  ،َواأَلمخَواتَ  َمن خ  .يخُب الدهَعَواتَ َإنهَك َسََ

 َنه إَ  مه هُ الله  .كَ يخُ غَ  هُ فُ رَ صخ َل يَ  امَ  اءَ شَ حخ فَ الخ وَ  ءَ ِبَ وَ الخ وَ  َلءَ بَ ا الخ نه عَ  عخ فَ ادخ  مه هُ الله 
 فَ اشخ  مه هُ الله . امَ قَ سخ األَ  ئَ ي َ سَ َمن وَ  امَ ذَ الخُ وَ  ونَ نُ الخُ وَ  صَ الربََ  نَ مَ  كَ بَ  وذُ عُ ن َ 
 .انَ بَ  لَ زَ ا ن َ يمَ ا فَ نَ بَ  فخ طُ الخ وَ  ،َنَ تَ وخ مه  مخ حَ ارخ  وَ اَنَ ضَ رخ مَ 

َفظخ َموخَلََن الخَواَثَق َِبلَل  َزانَ  لخطَانَ السُّ اللهُهمه احخ بخَن اَ  ،زَيخَن الخَعاَبَديخنَ  َمي خ
َم  َتَفيخ َِبلَل َشاه، َوأَنخَزَل الرهَحخََة َعَليخَه َوَعَلى  َُمخُمودَ  لخطَانَ سُّ الالخَمرخُحوخ الخُمكخ

 .ترغضانو نُ وخر زَاَهَرة، ُسلخطَانَةَ  لخطَانَةَ سُّ ال

ن خ  َلَماَت ِف الدُّ َ َوالخُمسخ َلَميخ َلُه َوَرَعاَّيُه َمَن الخُمسخ َفظخ َأوخَلَدُه َوَأهخ َيا َواحخ
َ. َواآلَخَرَة، َبَرَحخََتكَ    َّي َأرخَحَم الرهاََحَيخ

َد  َفظخ َوِله الخَعهخ َاَعيخلَ  ُُمَمهدَ  تغكواللهُهمه احخ  لخطَانَ سُّ ال بخَن الخَواَثَق َِبللَ اَ  َإَسخ
َزانَ   .زَيخَن الخَعاَبَديخنَ  َمي خ
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  فغاسيه مها غيا اهلل، واهاي ذات ي
 

 فثاكيت، وابق دان بنخان بالء ماالفتاك، سضاال فدهيندريله كامي در
 ككجامن ،نءفرسغكيتا فلباضاي درفد كموغكرن، دان ككجني درفد
 ماهوفون منفق يغ ن،ءكسغسارا دان كسولينت درفد ،هارا هورو دان
  .ترمسبوثي يغ
 

 .سسواتو سضاال اتس بركواس مها اغكاو غضوهثسسو
 
 

ن خَيا    َحَسَنًة َوِف اآلَخَرَة َحَسَنًة َوَقَنا َعَذاَب النهاَر.رَب هَنا آتََنا ِف الدُّ
  .مَ له سَ وَ  هَ بَ حخ صَ وَ  هَ لَ آ ىلَ عَ وَ  دٍ مه ُمَُ  َنَ دَ يَ  سَ  ىلَ عَ  هللاُ  ىله صَ وَ 

 َ ُد لَل َربَ  الخَعاَلَميخ َمخ  .َواْلخ
 

 َعَباَد هللَا!
ُه  ُكُروخ  َعَلى نََعَمَه َيَزدخُكمخ،اُذخُكُروخا هللَا الخَعَظيخَم َيذخُكرخُكمخ، َواشخ

َن. نَ ُعوخ رَبُ، َوهللاُ يَ عخَلُم َما َتصخ ُر هللَا َأكخ  َوَلذَكخ

ا َإَل َصَلَتُكمخ  ُموخ  يَ رخََحخُكُم هللا. ،قُ وخ

 


