Orang yang Paling Dekat dengan ALLAH adalah yang Paling dengan
Imam pada Hari Jum’at

ORANG YANG PALING DEKAT DENGAN ALLAH ADALAH YANG PALING DEKAT
DENGAN IMAM PADA HARI JUM’AT
✍ Syaikh Shalih bin Abdillah Al-Fauzan haﬁzhahullah
Pertanyaan:
أﺣﺴﻦ اﻟﻠﻪ إﻟﻴﻜﻢ ﺳﻤﺎﺣﺔ اﻟﻮاﻟﺪ ﻳﻘﻮل اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻫﻞ اﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻹﻣﺎم ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻳﻜﻮن ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
و ﻫﻞ ﻫﺬا ﺧﺎص ﺑﻴﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ أم ﻛﻞ ﻗﺮب ﻣﻦ اﻹﻣﺎم ؟
Semoga Allah berbuat ihsan kepada Anda, wahai orang tua kami.
Penanya berkata, “Apakah mendekat kepada imam pada (shalat) Jum’at menjadikan
seseorang dekat dengan Allah Ta’ala pada hari kiamat? Apakah ini berlaku khusus pada
(shalat) Jum’at ataukah juga setiap kedekatan dengan imam?”
Jawaban:
ن أﻗﺮب اﻟﻨﺎس إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ أﻗﺮﺑﻬﻢ إﻟﻰ اﻹﻣﺎم ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ
ّ ﻫﺬا ورد ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ أ
Hal ini terdapat dalam riwayat yang shahih bahwasanya manusia yang paling dekat dengan
Allah pada hari kiamat adalah orang yang paling dekat dengan imam pada hari Jum’at.
 ﻧﻌﻢ، وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﻜﻴﺮ ﻟﺼﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻮز ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ واﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻹﻣﺎم
Ini menunjukkan anjuran agar seseorang berangkat di awal waktu untuk menghadiri shalat
Jum’at agar dia memperoleh keutamaan ini dan mendekat dengan imam.
Sumber : https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/9853
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