صلوات كأتس نبي  كلبيهن دان لفظ يغ صحيح.
بسم اهلل ،احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد..
دفينيسي  -معنى فركاتاءن" :صلوات".

فركاتاءن صلوات برأصل دري بهاس عرب( :الصلوات) دأمبيل دري فركاتاءن (الصالة)
يغ برأرتي دعا اتاو فوجيان.
صلوات اهلل  اياله فوجيانث دسيسي فارا مالئكة.
صلوات مالئكة اياله دعا مموهون متبهن ضنداءن فهال.
دان صلوات اورغ مؤمن اياله بردعا مموهون سوفاي اهلل  مليمفهكن رمحة ،منمبهكن
كملياءن ،كحرماتن دان كفوجني كفد فغهولو كيت نيب حممد .
معنى صلوات دري اهلل تعاىل كفد همباث اداله ليمفهن رمحة ،فغامفونن ،فوجيان،
كملياءن دان كربكاتن دريث[ .ليهت كتاب "زاد املسر".]893/6 ،
اد جوض يغ مغاتاكن اي برارتي توفيق دري اهلل تعاىل اونتوق مغلواركن همباث دري
كضالفن ﴿كسسنت﴾ منوجو خهاي ﴿فتوجنوقث﴾ ،سباضاميان دامل فرمانث :
ات إِلَى النُّوِر وَكا َن بِالْم ْؤِمنِ ِ
{ ُهو الَّ ِذي يصلِّي َعلَْي ُكم ومالئِ َكتُهُ لِي ْخ ِرج ُكم ِمن الظُّلُم ِ
يما}
َُ
ْ ََ
ين َرح ً
ُ َ ْ َ َ
ُ َ
َ
َ

{دياله يغ برصلوات كفدمو (واهاي مأنسي) دان مالئكة-ث (دغن مموهونكن كأمفونن
اونتوقمو) ،سوفاي دي مغلواركن كامو دري كضالفن كفد خهاي ﴿يغ ترغ﴾ .دان اداله دي
مها فثايغ كفد اورغ-اورغ يغ براميان[ .األحزاب.]38:
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حكوم برصلوات.
فارا علماء تله سفاكت منتفكن حكوم برصلوات كفد نيب حممد  اداله واجب فد
كسلوروهنث ،تتايف مريك تيدق سفاكة (إمجاع) تنتغ بيالكه ماس واجب برصلوات دان
برافكه بيالغنث .انتاراث :
 .1واجب برصلوات دامل ماس مغرجاكن صالة.
 .2ممباخ تشهد (حتية).
 .8ممباخ تشهد كدوا  /حتية أخري.
 .3ستياف كالي مثبوت ،مندغر أتاو منوليس نام نيب حممد  ،ضنيت نامث اتاو فغكت
كرسولن دان كنبني بضيندا .
اراهن ممباخ صلوات
دامل مسوا فرينته مغرجاكن عبادة ،اهلل  مثوروه همباث برصلوات .سباضاميان دامل
فرمانث دأتس تادي ،اهلل سنديري مموالكن صلوات كأتس نيب ،دايكوتي مالئكة كمودين
دأجنوركن كفد مسلمني مغعملكنث .اين برمعنى ممباخ صلوات ايت ساغت أوتام.
كلبيهن صلوات:
دري أنس بن مالك  ، بلياو بركات بهوا رسول اهلل  برسبدا:
ٍ
ت عنه َع ْش ُر
وحطَّ ْ
« َمن صلَّى َّ
صلى اهللُ عليه َع ْش َر َ
علي صال ًة واحد ًةَ ،
صلَ َواتُ ،
ت له َع ْشر َدرج ٍ
ٍ
ات»
ورفِ َع ْ
ُ ََ
َخطيئاتُ ،
“سسياف يغ مغوخفكن صلوات كفدكو ساتو كالي مك اهلل اكن برصلوات باضيث
سفولوه كالي ،دان دضوضوركن سفولوه كساهلنث )دوسا( ،سرتا دتيغضيكن باضيث سفولوه
درجة/تيغكنت (دشرض كلق)[ ".حديث رواية النسائى ،نومبور  ،1291امحد ،صحيح].
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حديث يغ اضوغ اين منوجنوقكن كأوتاماءن برصلوات كفد نيب  دان اجنورن
ممفرباثقكن صلوات ترسبوت.
باثق برصلوات كفد رسول اهلل  مروفاكن تندا خينتا سأورغ مسلم كفد بضيندا ،
كران فارا علماء مغاتاكن" :سسياف يغ منخينتائي سسواتو مك دي اكن سريغ مثبوتث".
صلوات فاليغ أفضل
ممباخ صلوات اونتوق نيب  اداله عبادة يغ اضوغ دان مروفاكن ساله ساتو تندا
كخينتاءن كفد نيب  سكاليضوس منجادي فكتور أوتام اونتوق منخافاي شفاعة نيب 
دهاري قيامة كلق .فرينته كفد أومة اسالم اونتوق ممباخ صلوات اونتوق نيب  داتغ ستله
اهلل تعاىل ممربيتاهو بهوا دي برصلوات كفد نيب حممد  سباضاميان فرمانث :
َّ ِ
ِ
ِ
صلُّوا َعلَْي ِه َو َسلِّ ُموا تَ ْسلِي ًما}
{إِ َّن اللَّهَ َوَم َالئ َكتَهُ يُ َ
آمنُوا َ
ين َ
صلُّو َن َعلَى النَّب ِّي يَا أَيُّ َها الذ َ

{سسوغضوهث اهلل دان فارا مالئكتث برصلوات (مموجي دان بردعا) كأتس نيب (حممد
 .)واهاي اورغ-اورغ يغ براميان برصلواتله كامو كأتسث سرت اوخفكنله سالم دغن
فغحرمنت[ .األحزاب]66 :
ايات دأتس تيدق منجلسكن ساتو بنتوق نص صلوات ترتنتو اونتوق دباخ افابيال سأورغ
مسلم هندق ممباخ صلوات كفد نيب حممد .
نامون دمكني ،تردافت برباف رواية يغ منوكيلكن بهوا برباف اورغ صحابة نيب  تله
برتاث رسول اهلل  خارا اتاو كيفية اونتوق برصلوات كأتس بضيندا  ،مك دأجرث كفد
مريك.
انتاراث اياله رواية دامل صحيح البخاري نومبور 2391دري كعب بن عجرة  .صحابة
يغ مليا اين منخريتاكن بهوا فارا صحابة فرنه برتاث كفد نيب  تنتغ باضاميان خارا برصلوات
كفد بلياو.
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بضيندا منجواب دغن مغاتاكن" :كاتاكنله:
ِ ِ ِ
ٍ
ص ِّل َعلَى ُم َح َّم ٍد و َعلَى ِ
ك َح ِمي ٌد َم ِجي ٌد،
يم إِنَّ َ
صلَّْي َ
آل ُم َح َّمدَ ،ك َما َ
اللَّ ُه َّم َ
َ
ت َعلَى آل إبْ َراه َ
ِ ِ ِ
ٍ
ٍ
ِ
َّ ِ
ك َح ِمي ٌد َم ِجي ٌد.
يم إِنَّ َ
ارْك َ
ت َعلَى آل إبْ َراه َ
الل ُه َّم بَار ْك َعلَى ُم َح َّمد َو َعلَى آل ُم َح َّمدَ ،ك َما بَ َ
اينله انتارا كيفية برصلوات يغ دأجركن نيب  كفد فارا صحابة  سباضاي جوابن
كفد فرتاثاءن مريك مغنائي خارا برصلوات اونتوق بضيندا .مك اداله لوجيق اونتوق دكاتكن
اياث سباضاي لفظ فاليغ أفضل دامل برصلوات.
اإلمام الحافظ ابن حجر العسقالني رحمه اهلل مغاتكن:
“اف يغ دمسفايكن اوليه نيب  كفد فارا صحابة  تنتغ كيفية (دامل ممباخ صلوات) اين
ستله مريك مناثاكنث ،منجادي فتوجنوق بهوا ايت اداله نص صلوات يغ فاليغ أوتام كران
بضيندا  تيدق له مميليه باضي ديريث كخوالي يغ فاليغ مليا دان فاليغ مسفورنا[ “.فتح الباري:
.]66/11

منوروت كتاب "مستيك حديث" " :)2001( 269/1دان يغ سأفضل-أفضلث اياله
صلوات يغ بياس دباخ سلفس تشهد اخري ستياف صالة .اين كران فارا علماء تله منتفكن
بهوا سسياف يغ برسومفه اتاو برنذر هندق برصلوات كفد نيب حممد  دغن سأفضل-أفضل
صلوات ،تيدق دحكوم ترلفس درفد واجب منفيت سومفه اتاو نذرث ايت مالءينكن دغن
ممباخ صلوات ايت".
مك اداله لبيه باءيق افابيال لفظ صلوات اين يغ دعملكن دامل ممباخ صلوات اونتوق نيب
 ،بوكن لفظ-لفظ صلوات سوسونن سسأورغ ،مسكيفون بوكن الرغن اونتوق مثوسون
بنتوق تيك س صلوات سنديري .صلوات-صلوات سالين يغ دأجركن اوليه نيب  كادغ-
كادغ تيدق ترلفس دري ككلروان ،باءيق دامل فميليهن بهاس ،ماوفون ( دان اين يغ فاليغ
فاره ) كساهلن دامل عقيدة.
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لفظ صلوات يغ صحيح:
لفظ باخاءن صلوات يغ فاليغ ريغكس يغ سسواي دغن دليل-دليل يغ صحيح اداله :
دري حديث [ :النسائي  ،1292 :صحيح]
ص ِّل َعلَى ُم َح َّم ٍد و َعلَى ِ
آل ُم َح َّم ٍد
اللَّ ُه َّم َ
َ
يا توهن كامي ،صلوات كنله كأتس نيب حممد دان كأتس كلوارضث.

كمودين تردافت رواية-رواية يغ صحيح دالم الفن رواية ،ايائت :
 .1دري كعب بن عجرة : 
ِ ِ ِ
ِ ِ
ٍ
ص ِّل َعلَى ُم َح َّم ٍد و َعلَى ِ
يم
صلَّْي َ
آل ُم َح َّمدَ ،ك َما َ
اللَّ ُه َّم َ
َ
يم َو َعلَى آل إبْ َراه َ
ت َعلَى إبْ َراه َ
ِ ِ
ٍ
ٍ
إِنَّ َ ِ ِ
ِ
َّ ِ
يم
ارْك َ
ت َعلَى إبْ َراه َ
ك َحمي ٌد َمجي ٌد ،الل ُه َّم بَار ْك َعلَى ُم َح َّمد َو َعلَى آل ُم َح َّمدَ ،ك َما بَ َ
ِ ِ ِ
ك َح ِمي ٌد َم ِجي ٌد.
يم إِنَّ َ
َو َعلَى آل إبْ َراه َ
“يا اهلل بريله صلوات كفد حممد دان كفد كلوارض حممد سباضاميان اغكو تله برصلوات
كفد إبراهيم دان كلوارض إبراهيم ،سسوغضوهث اغكو مها ترفوجي (الضي) مها مليا .يا اهلل،
بركاتيله حممد دان كلوارض حممد سباضاميان اغكو تله ممربكاتي إبراهيم دان كلوارض إبراهيم،
سسوغضوهث اغكو مها ترفوجي (الضي) مها مليا[ ".حديث رواية خباري دان مسلم]
 .2دري أبو ُح َميد الساعدي : 
ِ ِ ِ
ِ ِ ِِ
ٍ
يمَ ،وبَا ِر ْك َعلَى
صلَّْي َ
ص ِّل َعلَى ُم َح َّمد َو َعلَى أَ ْزَواجه َوذُ ِّريَّتهَ ،ك َما َ
اللَّ ُه َّم َ
ت َعلَى آل إبْ َراه َ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِِ
ٍ
ك َح ِمي ٌد َم ِجي ٌد.
يم إِنَّ َ
ارْك َ
ت َعلَى آل إبْ َراه َ
ُم َح َّمد َو َعلَى أَ ْزَواجه َوذُ ِّريَّتهَ ،ك َما بَ َ
“يا اهلل ،بريله صلوات كفد حممد دان كفد اسرتي-اسرتي بضيندا دان كتوروننث،
سباضاميان اغكو تله برصلوات كفد كلوارض إبراهيم .يا اهلل ،بركاتيله حممد دان اسرتي-
اسرتي بضيندا دان كتوروننث ،سباضاميان اغكو تله ممربكاتي كلوارض إبراهيم ،سسوغضوهث
اغكو مها ترفوجي (الضي) مها مليا[ “.حديث خباري دان مسلم].
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 .3دري أبي مسعود األنصاري : 

ِ ِ ِ
ٍ
ص ِّل َعلَى ُم َح َّم ٍد و َعلَى ِ
يمَ ،وبَا ِر ْك َعلَى ُم َح َّم ٍد
صلَّْي َ
آل ُم َح َّمدَ ،ك َما َ
اللَّ ُه َّم َ
َ
ت َعلَى آل إبْ َراه َ
آل إِب ر ِاه ِ
ِ
ت َعلَى ِ
و َعلَى ِ
ك َح ِمي ٌد َم ِجي ٌد.
ين إِنَّ َ
آل ُم َح َّم ٍدَ ،ك َما بَ َارْك َ
يم في ال َْعالَم َ
َ
َْ َ

“يا اهلل بريله صلوات كفد حممد دان كفد كلوارض حممد سباضاميان اغكاو تله برصلوات
كفد كلوارض إبراهيم ،دان بركاتيله حممد دان كلوارض حممد سباضاميان اغكاو تله ممربكاتي
كلوارض إبراهيم اتس سكالني عامل ،سسوغضوهث اغكو مها ترفوجي (الضي) مها مليا“.
[حديث رواية مسلم]
 .4دري أبي مسعود ،عقبة بن عمرو األنصاري ( جالن كدوا) :
ت علَى إِبر ِاه ِ ِ ِ
ص ِّل َعلَى ُم َح َّم ٍد النَّبِ ِّي ْاأل ُِّم ِّي و َعلَى ِ
آل ُم َح َّم ٍدَ ،ك َما َ َّ
يمَ ،وبَا ِر ْك
اللَّ ُه َّم َ
َ
يم َوآل إبْ َراه َ
صلْي َ َ ْ َ َ
ِِ ِ
ِ ِ
ك َح ِمي ٌد َم ِجي ٌد.
يم إِنَّ َ
َعلَى ُم َح َّم ٍد النَّبِ ِّي ْاأل ُِّم ِّيَ ،ك َما بَ َارْك َ
يم َو َعلَى آل إبْ َراه َ
ت َعلَى إبْ َراه َ
"يا اهلل بريله صلوات كفد حممد نيب يغ أ ّمي دان كفد كلوارض حممد ،سباضاميان اغكو تله
ممربي صلوات كفد إبراهيم دان كلوارض إبراهيم .دان بركاتيله حممد ،نيب يغ أ ّمي سباضاميان
اغكو تله ممربكاتي إبراهيم دان كلوارض إبراهيم ،سسوغضوهث اغكو مها ترفوجي (الضي) مها
مليا[ ".حديث رواية أبو داود نومبور  ،931صحيح]
 .6دري أبي سعيد اخلدري : 
ِ ِ ِ
يمَ ،وبَا ِر ْك َعلَى
ص ِّل َعلَى ُم َح َّم ٍد َع ْب ِد َك َوَر ُسولِ َ
صلَّْي َ
كَ ،ك َما َ
اللَّ ُه َّم َ
ت َعلَى آل إبْ َراه َ
ِ ِ
ٍ
ٍ
ِ
يم.
ارْك َ
ت َعلَى إبْ َراه َ
ُم َح َّمد َو َعلَى آل ُم َح َّمدَ ،ك َما بَ َ
"يا اهلل بريله صلوات كفد حممد همبا-مو دان رسول-مو ،سباضاميان اغكو تله برصلوات
كفد كلوارض إبراهيم .دان بركاتيله حممد دان كلوارض حممد ،سباضاميان اغكو تله ممربكاتي
إبراهيم[ ".حديث رواية خباري]
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 .6دري سأورغ لالكي ،صحابة نبي :
ِ ِ ِِ
ِِ
ٍ
ت َعلَى ِ
آل
صلَّْي َ
ص ِّل َعلَى ُم َح َّمد َو َعلَى أ َْه ِل بَ ْيته َو َعلَى أَ ْزَواجه َوذُ ِّريَّتهَ ،ك َما َ
اللَّ ُه َّم َ
ِ ِ
ك ح ِمي ٌد م ِجي ٌد .وبا ِر ْك َعلَى مح َّم ٍد و َعلَى أ َْه ِل ب ْيتِ ِه و َعلَى أَ ْزو ِ
اج ِه َوذُ ِّريَّتِ ِهَ ،ك َما
ََ
يم إِنَّ َ َ َ
َ
َ َ
َُ َ
إبْ َراه َ
ِ ِ ِ
ك َح ِمي ٌد َم ِجي ٌد.
يم إِنَّ َ
ارْك َ
ت َعلَى آل إبْ َراه َ
بَ َ

"يا اهلل بريله صلوات كفد حممد دان كفد اهل البيت-ث (كلوارضث) دان اسرتي-اسرتيث
دان كتوروننث ،سباضاميان اغكو تله برصلوات كفد كلوارض إبراهيم ،سسوغضوهث اغكو مها
ترفوجي (الضي) مها مليا .دان بركاتيله حممد دان كفد اهلي بايتث دان اسرتي-اسرتيث دان
كتوروننث ،سباضاميان اغكو تله ممربكاتي كلوارض إبراهيم ،سسوغضوهث اغكو مها ترفوجي
(الضي) مها مليا[ ".حديث رواية امحد ،صحيح].
 .7دري أبو هريرة :
آل ُم َح َّم ٍد ،وبَا ِر ْك َعلَى ُم َح َّم ٍد و َعلَى ِ
ص ِّل َعلَى ُم َح َّم ٍد و َعلَى ِ
آل ُم َح َّم ٍدَ ،ك َما
اللَّ ُه َّم َ
َ
َ
َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ك َح ِمي ٌد َم ِجي ٌد.
يم إِنَّ َ
ارْك َ
صلَّْي َ
يم َ
َ
وعلَى آل إبْ َراه َ
ت َعلَى إبْ َراه َ
ت وبَ َ
“يا اهلل بريله صلوات كفد حممد دان كلوارض حممد ،دان بركاتيله حممد دان كلوارض
حممد ،سباضاميان اغكو تله برصلوات دان ممربكاتي إبراهيم دان كلوارض إبراهيم ،سسوغضوهث
اغكو مها ترفوجي (الضي) مها مليا[ “.حديث رواية الطحاوي دامل "مشكل اآلاثار" ،16/8
النسائى دامل "عمل اليوم والليلة" نومبور  .31صحيح]
 .3دري طلحة بن عبيد اهلل :
ِ ِ
ٍ
ص ِّل َعلَى ُم َح َّم ٍد و َعلَى ِ
ك َح ِمي ٌد َم ِجي ٌد.
يم إِنَّ َ
صلَّْي َ
آل ُم َح َّمدَ ،ك َما َ
اللَّ ُه َّم َ
َ
ت َعلَى إبْ َراه َ
ِ ِ ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ك َح ِمي ٌد َم ِجي ٌد.
يم إِنَّ َ
ارْك َ
ت َعلَى آل إبْ َراه َ
َوبَار ْك َعلَى ُم َح َّمد َو َعلَى آل ُم َح َّمدَ ،ك َما بَ َ
“يا اهلل بريله صلوات كفد حممد دان كلوارض حممد ،سباضاميان اغكو تله برصلوات كفد
إبراهيم سسوغضوهث اغكو مها ترفوجي (الضي) مها مليا .دان بركاتيله حممد دان كلوارض
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حممد ،سباضاميان اغكو تله ممربكاتي كلوارض إبراهيم ،سسوغضوهث اغكو مها ترفوجي
(الضي) مها مليا[ “.حديث رواية امام امحد ،صحيح].
وقتو أفضل برصلوات
 ماس فاليغ أفضل دتونتوت برصلوات اياله :
 كتيك مندغر اورغ مثبوت نام نيب .
 سسوده منجواب أذان دان سبلوم ممباخ دعا أذان.
 سلسي بروضوء ،سبلوم ممباخ دعا.
 فد فرموالءن ،فرتغهن دان فنوتوف دعا.
 د أخري قنوت دامل صالة.
 ددامل صالة جنازة.
 كتيك ماسوق دان كلوار دري مسجد.
 ستياف وقتو فاضي دان فتغ.
 هاري مخيس مامل مجعة.
 سفنجغ هاري مجعة.
 كتيك برادا دمان-مان متفت فرهيمفونن اورغ راماي.
دمكينله فربينخغن ريغكس تنتغ لفظ صلوات كأتس نيب حممد  يغ دافت دكومفولكن،
برداسركن رواية-رواية يغ صحيح .سباضاي فندوان اونتوق برعمل دغن سنة دان صلوات يغ
ممفوثاءي كقواتن سند يغ بنر دان صحيح درفد نيب  .واهلل أعلم.
Sumbangan untuk
Pondok Sg. Durian
boleh disalurkan melalui akaun :

أخوكم:

أبو أنس مدني ،عفا اهلل عنه وعن والديه.

فوندوق سوغاي دورين ،كواال كراي ،كلننت.
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