اورغ-اورغ يغ تيدق الالي مغيغيت اهلل
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َو َسلَّ َمَ ،و َشَّر األ ُُم حوِر
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ُحُم َدثَاتُ َهاَ ،وُك َّل ُحُم َدثَة بِ حد َعةٌَ ،وُك َّل بِ حد َعة َ
ِِف النَّا ِر.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل،
ماريله كيت سام-سام منيغكتكن كإميانن دان كتقوائن
كفد اهلل

دغن برسوغضوه-سوغضوه ،مغرجاكن اف

يغ دسوروه ،دان مناهن ديري دري مالكوكن فركارا-
 ،موده-مودهن كيت مسوا

فركارا يغ دتضه اوليه اهلل

ترضولوغ دامل كالغن اورغ-اورغ يغ مندافت نعمة
كجاياءن ددنيا دان كسجهرتاءن داخرية .تاجوق خطبة
كيت فد هاري اين اياله" :اورغ-اورغ يغ تيدق الالي
مغيغيت اهلل".
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سيدغ مجعة يغ دكاسيهي سكالني،
إسالم منضه اومتث درفد برصفة الالي ،الفا دغن
كسناغن ،كنعمنت دان كمانيسن دنيا ،سهيغض مثببكن
مريك منيغضلكن اف يغ تله دفرينتهكن اوليه اهلل

.

سباليقث ،كيت مسوا دتونتوت سوفايا سنتياس مغيغيت اهلل
دغن ملقسناكن سضاال سوروهنث دان سنتياس برسياف
سديا اونتوق كهيدوفن يغ ككل ابادي دهاري اخرية
كلق .اهلل
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مقصودث":الكي-الكي يغ تيدق دالاليكن اوليه
فرنياضاءن دان تيدق (فوال) اوليه جوال بلي دري مغيغيت
اهلل دان (دري) منديريكن صالة دان (دري) ممباير زكاة.
مريك تاكوت كفد سوات هاري يغ (دهاري ايت) هاتي
دان فغليهنت منجادي ضوخنغ( .مريك مغرجاكن يغ
دمكني ايت) سوفايا اهلل ممربيكن بالسن كفد مريك (دغن
بالسن) يغ لبيه باءيق دري اف يغ تله مريك كرجاكن،
دان سوفايا اهلل منمبه كورنياث كفد مريك .دان اهلل ممربي
رزقي كفد سسيافا يغ دكهندقيث تنفا باتس".
اإلمام ابن َكثِري
مقصودث;"اهلل

تله منجلسكن تنتغ ايات اين،
ممربيتاهو (تنتغ اورغ-اورغ لالكي
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يغ) تيدق دسيبوقكن دغن دنيا سرتا كإيندهنث،
فرهياسنث ،متفت فرنياضاءنث دان كلذاتنث دري مغيغيت
توهن مريك يغ تله منخيفتا مريك دان يغ تله ممربي رزقي
كفد مريك .مريك مغتاهوءي بهوا اف يغ براد دسيسي
اهلل لبيه باءيق اونتوق مريك دان لبيه برمنفعة باضي مريك
درفد اف يغ مريك اد ،كران سسوغضوهث اف يغ اد
دسيسي مريك اكن هيلغ دان اف يغ دسيسي اهلل اكن
ككل (بوات سالما-الماث)".
اوليه كران ايت ،ضولوغن لالكي يغ تيدق الالي مغيغيت
اهلل

اياله مريك يغ مندهولوءي كطاعنت دان
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درفد كخينتاءن ترهادف

كخينتاءن مريك كفد اهلل
دنيا دان ديري مريك سنديري.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل
اهلل

،

تله مثبوت تنتغ فرنياضاءن ددامل ايات اين ،كران

فرنياضاءنله يغ فاليغ باثق مالاليكن ماءنسي دري
مغرجاكن صالة دان كطاعنت كفد اهلل

 ،اين كران

دسببكن تراللو سيبوق برنياض ،سهيغض بوليه مثببكن
مريك منيغضلكن صالة اتاو تيدق منديريكن صالة تفت
ول اللَّ ِه
فد وقتوث .درفد أ ُِّم فَ حرَوَة ،بلياو بركاتُ ":سئِ َل َر ُس ُ
الصالَةُ ِِف أ ََّوِل َوقحتِ َها".
ض ُل قَ َال َّ
أ ُّ
َى األ حَع َم ِال أَفح َ
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ارتيث" :رسول اهلل

فرنه دتاث ،افاكه عملن يغ فاليغ

أفضل؟ بلياو فون منجواب" ،صالة (يغ دلقساناكن) فد
اول وقتوث"( .حديث صحيح ،رواية ابو داود)
اوليه كران ايت ،جك سسأورغ ايت تراللو مثيبوقكن
ديريث دغن فرنياضاءن دان تيدق منخاري سبب مسبب
يغ دافت منيغكتكن كإميانن دان كتقوىءنث كفد اهلل
 ،مك دي اكن منجادي سأورغ يغ الالي دري مغيغيت
اهلل دان موغكني دي اكن ترجروموس كدامل فربواتن-
فربواتن دوسا ،سفرت; مالكوكن فنيفوان كتيك برجوال
بلي ،برخاكف بوهوغ ،خيانة ،سومفه فلسو ،دان
الءين-الءين فربواتن دوسا الضي .فارا فنياض اكن منمفوه
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فلباضاي اوجني كتيك برنياض .جك دي تيدق مميليكي
بينتيغ إميان دان تقوى يغ قوات ،مك دي اكن مالكوكن
باثق فربواتن دوسا .اوليه كران ايت ،رسول اهلل

فرنه

مثمفايكن اخنمن كفد ضولوغن فنياض ،سفرتيمان يغ
ترسبوت دامل حديث يغ صحيح ،رواية امام امحد; "إِ َّن
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ارتيث":سسوغضوهث فارا فنياض اداله اورغ يغ فُ َّجار (يعنى
باثق مالكوكن دوسا)" .بلياو فون دتاث" ،واهي رسول
اهلل بوكنكه اهلل تله مغحاللكن جوال بلي؟ "بلياو
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بركات" ،يا ،تتايف (اد دكاالغن) مريك (افابيال)
برخاكف مريك منيفو ،مريك برسومفه دان مريك
(مالكوكن) دوسا".
دان رسول اهلل

ُّج َار ُحُي َشُرو َن
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ارتيث; "سسوغضوهث فارا فنياض اكن دكومفولكن
دهاري قيامة سباضاي اورغ يغ فُ َّجار (يعنى باثق
مالكوكن دوسا) ،كخوالي سأورغ (فنياض) يغ برتقوى،
بربوات كباجيقن دان جوجور (دامل فرنياضاءن)".
(حديث صحيح ،رواية اَلطَّْبرَانِي)
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،سيدغ مجعة يغ دكاسيهي سكالني
ضولوغن يغ ممبياركن ديري مريك الالي دان برفاليغ
دري فرإيغنت اهلل دغن منيغضلكن سضاال اف يغ تله
دفرينتهكن دان مالكوكن فربواتن يغ دالرغ اوليه اهلل
 مك مريك اكن مندافت مورك دان عذاب دري اهلل،
برفرمان

 سفرتيمان اهلل،ددنيا دان دهاري اخرية كلق
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مقصودث" :دان سسيافا يغ برفاليغ إيغكر دري ايغنت دان
فتنجوقكو ،مك سسوغضوهث اداله باضيث كهيدوفن يغ
مسفيت ،دان كامي اكن هيمفونكن دي فد هاري قيامة
دامل كأداءن بوتا" .اي بركات" :واهي توهنكو ،مغاف
اغكاو هيمفونكن داكو دامل كأداءن بوتا ،فدحال اكو
دهولو مليهت؟ " .اهلل برفرمان" :دمكينله كأداءنث! تله
داتغ اية-اية كرتغن كامي كفدامو ،اللو اغكاو ملوفاكن
سرتا منيغضلكنث ،دان دمكينله اغكاو فد هاري اين
دلوفاكن سرتا دتيغضلكن".
دان دامل ساتو حديث قدسي ،دري ابو هريرة
برسبدا :اهلل

 ،نيب

آد َم تَ َفَّر حغ لِعِبَ َادِِت
برفرمان" :يَا ابح َن َ
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ُش حغ ًال َوََلح أ ُ
مقصودث" :واهي انق ادم ،برعبادةله سفنوهث كفداكو
(دغن بنر) ،نسخاي اكو اكن ممنوهي دادامو دغن
ككاياءن (يعنى كخوكوفن) دان منوتويف ك َف ِقحي َرن مو،
تتايف جك اغكاو تيدق ملقسناكنث ،نسخاي اكو اكن
ممنوهي دادامو (اتو تاغنمو) دغن كسيبوقكن دان تيدق
منوتويف ك َف ِقحي َرن مو"( .حديث صحيح ،رواية ابن مَاجَه)
سيدغ مجعة يغ دحرميت سكالني،
اوليه ايت ،اف سهاج جنيس فكرجاءن اتاو اكتيؤييت يغ
كيت الكوكن ،سسيبوق مان فون كيت بركرجا
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منخاري نفقه اونتوق ديري دان اهلي كلوارض ،مسواث
ايت تيدق بوليه جاديكن السن اونتوق كيت تيدق مغيغيت
اهلل .مك ،جاغنله مسفاي سضاال ضرق كرجا يغ كيت
الكوكن ددنيا اين مالاليكن كيت دري متالمت دان
توجوان سبنر كيت سباضاي سأورغ همبا اهلل دأتس موك
بومي اين دان هندقله كيت مغتاهوءي دان ممهمي دغن
باءيق ،بهاواساث اهلل له يغ ممربي رزقي دان سضاال نعمة
كفد كيت مك هاث كفداثله كيت مغعبديكن ديري دان
كفداثله كيت اكن كمبالي .اهلل
النساء ايات ;407
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مفهومث" :كمدين افابيال كامو تله سلساي مغرجاكن
مسبهيغ ،مك هندقله كامو مثبوت دان مغيغيت اهلل مساس
كامو برديري اتاو دودوق ،دان مساس كامو برباريغ.
كمدين افابيال كامو تله مراس تنرتام (براد دامل كأداءن
امان) مك ديريكنله مسبهيغ ايت (دغن مسفورنا سباضاميان
بياسا) .سسوغضوهث مسبهيغ ايت اداله ساتو كتتفن يغ
دواجبكن اتس اورغ-اورغ يغ برإميان ،يغ ترتنتو
وقتوث".
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ات والحمؤِمنِْي والحمؤِمنَ ِ
ولَ ُكم ولِسائِِر الحمسلِ ِمْي والحمسلِم ِ
ات
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الرِححي ُم.
استَ حغ ِفُرحوهُ إِنَّهُ ُه َو الحغَ ُف حوُر َّ
فَ ح
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