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 صالة دسباليق حكمه

 2016  مي 6 ماءنابرس 1437 رجب 28

 

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   

ڻ    ۀ       ڻں  ں  ڻ  ڻ  ڱڱ

 (103)النساء:  ھۀ ہ  ہ  ہ         ہ  

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  
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 ڎ   ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ

 -قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيز:

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  حت  

 (59:)النساء    ىث  ختمت  ىت  يت  جث  مث
يغ برإميان، طاعتله كامو كفد  ٢واهاي اورغ"مقصودث: 

اهلل دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل 

يغ بركواس( دري كالغن كامو. كمودين  ٢اورغ)األمر" 

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

مكـ هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب( اهلل )القرءان(  

جيك كامو بنر برإميان كفد اهلل دان  -دان )سنه( رسولث 

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

 لوق فوال كسودهنث".دان لبيه اي

 

 اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

ماريله كيت برتقوى كفد اهلل دغن منيغكتكن 

ايت  خشوعصالة كيت، سسوغضوهث صالة يغ  خشوع

دان تاكوتله . اكن مالهريكن جيوا دان انسان يغ ترفوجي



 3 

همباث يغ -كيت دغن جنجي عذاب اهلل كأتس همبا

مودهن -غكر دغن سوروهنث دان سضاال تضاهنث. مودهيا

 .دأخريةكيت براوليه كبهاضياءن ددنيا دان 

 

 اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 اهلل اوليه  يغ عبادة وسوات مروفاكن صالة

 تله اهلل. إسالم اورغ ستياف كأتس سبحانه وتعاىل

 سباضاميان ،صالة منديريكن اونتوق كيت ممرينتهكن

  نتاراثأد ددامل القرءان ايات برباف دامل دسبوتكن

 مقصودث: 103ددامل سورة النساء ايات  تعاىل اهلل

  

كمودين افابيال كامو تله سلساي مغرجاكن مسبهيغ، "

مساس كامو  غاتي اهلليمك هندقله كامو مثبوت دان مغ

برديري اتاو دودوق، دان مساس كامو برباريغ. كمودين 

 مكافابيال كامو تله مراس تنرتام )برأدا دامل كأداءن امان( 

 مسبهيغ ايت )دغن مسفورنا سباضاميان بياسا(. ديريكنله

واجبكن د يغ ساتو كتتفن اداله ايتمسبهيغ  سسوغضوهث

 ."، يغ ترتنتو وقتوثميانإبر يغ اورغ اتس
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 صالة منمفتكن صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول دان

 ،ليم يغ إسالم روكون نتاراأد كدوا يغ روكون سباضاي

 :يغ برمقصود سبداث سباضاميان

 

 ياءيت ،ليم يغ روكون برداسركن دبينا ايت إسالم"

 دان اهلل سالءين دمسبه برحق يغ توهن تيادا بهاوا برسقسي

 ،زكاة ممباير ،صالة منديريكن ،اهلل فسوروه ايت حممد نيب

. اهلل كبيت حاج ملقسناكن دان  دبولن برفواسا

 (متفق عليه)

  

تيدق براميان اكن  يغ اورغ مك ،ايتوله كران اوليه

 حكوم دلقساناكن دان  حكومث ،كواجيفن صالة

 صالة مالاليكن يغ اورغ سدغكن .ترهادفث بونوه

 يغ عبادة اداله جوض صالة.  اورغ سباضاي دحكوم

 مان كتيك. بسر ساغت مندافت ضنجران يغ دان اوتام

 فاليغ يغ عمل تنتغ دتاث صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول

 (متفق عليه)". وقتوث فد صالة": منجواب ضينداب ،اوتام

 

 كران ،دعاء اداله بهاساث سضي دري صالة معنى

. كباءيقكن اونتوق دعاء فلباضاي دداملث تراغكوم

 عبادة وسوات اداله شريعتث دري سودوت معنى ماناكاال
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 دغن دموالكن يغ فربواتن دان اوخفن دغن بركاءينت يغ

 دداملث ،دعاء سالءين. سالم دغن  دان تكبري

 اين صالة عبادة. انَءْرالُق ُةَواَلِت دان اهلل ُرْكِذ تردافت جوض

 اضام دسيسي باءيق ترباتس تيدق يغ  باثق مميليكي

 كصيحنت، باضي  ساغت اين عبادة. دنيا ماهوفون

 دان كمشاركنت هوبوغن دامل كسن يغ باءيق ممربي

 عبادة فوخنق مروفاكن صالة كران ،هيدوف برفرأتوران

 . ْةَيِنَبَد

 

 ممفوثاءي هاري ستياف لقساناكن كيت يغ صالة

 اين موليا يغ عبادة. إسالم دامل اضوغ يغ كدودوقن

نيب  اومت فد هاث ، تيدقاومت سلوروه فد دشريعتكن

سبحانه  اهلل فرينته سباضاميان صلى اهلل عليه وسلم حممد

عليه السالم ددامل  ىعيس نيب ايبوندا مريم كفد وتعاىل

 مقصودث: 43عمران ايات  سورة آِل

  

  سرتا لهسجود دان ،توهنمو كفد لهطاعت ،مريم ياواه"

 يغ اورغ سام-برسام )مغرجاكن مسبهيغ( علهروكو

  ع".روكو
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 كران جوض ،صالة فنتيغث منوجنوقكن اين حال

. توهنث دغن سسأورغ انتارا فغهوبوغ مروفاكن صالة

  اين صالة كواجنب منرميا مصلى اهلل عليه وسل اهلل رسول

اسراء  مامل فد ،نتاراءنأفر تنفا سبحانه وتعاىل اهلل دري

 يغ صالة. كتوجوه سدرة املنتهى، دالغيتد معراج

 دري ديري منخضه بوليه مسفورنا سخارا دلقساناكن

ددامل سورة  اهلل  سباضاميان موغكر فربواتن

 برمقصود: 45ايات  وْتُبَكْنَعاْل

 

 سسوغضوهث(، تكوندان ديريكنله مسبهيغ )دغن ..."

 دان كجييغ  فربواتن دري منخضه ايت مسبهيغ

 "....موغكر

 

  اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 

 مروفاكن صالة بهاوا منوجنوقكن يغ بوقيت نتاراأد

 الءين عملن دبنديغكن بيال ،اوتام دان تيغضي يغ عملن

 صالة مالكوكن سسأورغ مالرغ، اهلل سبحانه وتعاىل 

 ممستيكن دغن دمتبه  دغن برسوخي اي سبلوم

 صالة متفت دان فاكاين ،سلوروهث بادن كربسيهن

 سبلوم بادن اغضوتا باسوهمم. جنيس دري برسيههندقله 
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 يغ دوسا مغضوضوركن دافت ،فوال  دغن صالة

 ايت سسأورغ منوجنوقكن اين. الكوكن كيت فرنه

 برسيه يغ كأداءن دامل سبحانه وتعاىل اهلل مغهادف برديري

 دان يستيميواءنإك تيض ممفوثاءي صالة. سوخي دان

 صالة ،صالة وسسوات دامل اين تيض-كتيض اد تيدق جك

. سكالي سام  تيدق غضفأد ايت

. ذكراهلل دان اياله ايت يستيميواءنإك

  يغ كفد سسأورغ ممباوا اكن 

 ممبنتو اكن ذكراهلل دان موغكر فربواتن دري منخضه اكن

، موغكر دري منخضهث دان  يغ مالكوكن

 فريبادي افابيال. سسأورغ جيوا مغواتكن دافت دمسفيغ

 ،صالة ماللوءي دبنتوق دافت اين يسفرت اوغضول

 دان امان منجادي اكن مشاركات دان كلوارضنسخاي 

 . سالمت

 

 ماس فغوروس منجادي إسالم اومت منديديق صالة

 سبحانه وتعاىل اهلل 103 ايات النساء سورة دامل. باءيق يغ

 مقصودث: 
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 يغ ساتو كتتفن اداله ايتمسبهيغ  سسوغضوهث..."

 .، يغ ترتنتو وقتوث"ميانإبر يغ اورغواجبكن اتس د

 

 سلوروه كفد دحياتي جك اين وقتو كفد كفيكاءن

 ضولوغن ساتو إسالم اومت منجاديكن اكن ،كهيدوفن

 فسيت ماس مغهرضاءي يغ ضولوغن. ماس مغهرضاءي يغ

 نتاراأد. سسأورغ ديسيفلني ممبنتوق دافت دان مخرلغ اكن

  اياله صالة سبلوم دلقساناكن واجب يغ فركارا

. ترتيب دغن مالءينكن صح تيدق دأغضف  دان

 دينوكم يغ ددهولوكن دهولو يغ برمقصود ترتيب

 واجب ترتيب ،صالة دغن جوض دمكني. دكمودينكن

 اومت منديديق جوض صالة ،ايت دري سالءين. دفليهارا

حال اين دسببكن كران صالة  ،علمو ممنتيغكن اضر إسالم

يغ دلقساناكن اكن لبيه دحياتي دان لبيه بركسن افابيال 

  ملقساناكن دامل كأداءن برعلمو. سسأورغ

  

 سريغ جيوا تكنن ،فوال نتكصيح سودوت دري

 ممفو يغ فناور ممفوثاءي صالة دان ماءنسي ملندا

 جك دان ذيكري مغندوغي صالة دسببكن اين. مرداكنث

اي  ،معناث مغحياتي مسبيل  دغن دالكوكن اياث
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سبحانه  اهلل 14 اياتطه  سورة دامل. هاتي مندامايكن ممفو

 :مقصودثوتعاىل 

 

سسوغضوهث اكوله اهلل، تياد توهن مالءينكن اكو، اوليه "

 اونتوق مسبهيغ نلهديريك دانايت، مسبهله اكن داكو، 

 ."كودا تيامغيغ

  

  اهلل دكاسيهي يغ مجعة سيدغ

 دعبارتكن بوليه  سخارا دالكوكن يغ صالة

 دامل ،مقصودث. بياسا راوتن مليبيهي يغ راوتن يسفرت

 اونسور تردافت سخارا دالكوكن يغ صالة

 صالة دسببكن ،بياسا راوتن دغن بربيذا اياث تتايف ،راوتن

 كتتافن اداله صالة دامل كلمة. عبادة ساتو اياله مروفاكن

 كتنغن اداله دفرأوليهي يغ كتنغن دانسبحانه وتعاىل  اهلل

 يغ مريك ،ايت دري لبيه. سبحانه وتعاىل اهلل كورنياءن

سبحانه  اهلل درفد رمحة مندافت اكن  دغن صالة

 بهاوا مغاكوءي تله جوض س ساءين كاجني. وتعاىل

 اوتق دان هاتي ،جنتوغ ترهادف راوتن برباف تردافت

 دثوتن مغاول خونتوهث برصالة دغن دالكوكن بوليه

 . سباضايث دان اوتق ضلومبغ منيغكتكن ،جنتوغ

 سسأورغ اوليه دالكوكن يغ صالة ،كسيمفولنث

.  دان ددنيا ديريث كفد  دان فولغن ممربي
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 سرتا برت مغمبيل سام كيت ماريله، اوليه ايت

. هاري ستياف الكوكن كيت يغ صالة ممفركمسكن

 يغ اورغ ضولوغن دامل ترضولوغ كيت موداهن-موده

 اوليه دجنجيكن يغ سباضاميان  دان ددنيا برجاي

 سورة  2دان  1ايات  فرمانث ددامل حانه وتعاىلبس اهلل

: 

 ،ميانإبر يغ اورغ الهبرجاي سسوغضوهث": مقصودث

 .مسبهيغث" دامل  يغ مريك ياءيت

 ڃ ڃ ڃ چ چ

 ٻ  ٻ  ٻ ٱ      

    ڀٻ  پ  پ  پ  پ    ٻٱ  ٻ  ٻ  

 ( 59:)النساء

ڻ       ڦ  ڑ  ہفَعَن ينـَـوَ ىئلْقُرْءَان ب اېئ ەئ    ٺبَارَكَ

جب  حب  تَهُ ت الَوَ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

لتَّائ ب نيَڀيَا وَلْمُسْتَغْف ر ينَٱفَوْزَفَيَا حئ


