إيندهث صرب
ِ
ِ
نستَ حغ ِفُرُه
و
ه
ن
ي
ع
ت
س
ن
و
ه
د
م
َن
هلل
اَ حْلَ حم ُد
َ
َ
ح َ ُ ُ َ حَ حُُ َ ح

َو نَعُوذُ بِاهلل ِم حن

ُشروِر أَنح ُف ِسنَا وِمن سيِّئ ِ
ات أ حَعمالِنَا ،من ي ه ِد ِه اهلل فَالَ م ِ
ض َّل
َ ح ََ
َ َ ح َح
ُ ُ
ُ
ضلِحله فَالَ ه ِ
ي لَهُ ،أَ حش َه ُد أَن الَّ إِلِهَ إِالَّ اهللُ َو حح َد ُه
اد
لَهُ َوَم حن يُ ح ُ َ َ
ك لَهَُ ،وأَ حش َه ُد أ َّ
ص ِّل
الَ َش ِريح َ
َن ُُمَ َّم ًدا َعحب ُدهُ َوَر ُس حولُهُ .اللَّ ُه َّم َ
وسلِّم علَى ُُم َّم ٍد وعلَى آلِِه وأَصحابِِه ومن تَبِعهم بِِاحس ٍ
ان
َ َ ح َ َ ََ
َ ح َ ََ ح َُ ح ح َ
اِ ََل يَ حوِم الدِّيحن.
يأَي ها الّ ِ
ين َآمنُواح اتّ ُقواح اللّهَ َح ّق تُ َقاتِِه َوالَ ََتُوتُ ّن إِالّ َوأَنحتُ حم
ذ
َ َّ
َ
ّم حسلِ ُمو َن .أ ََّما بَ حع ُد ،فَِا َّن

ث كَِ
أَص َد َق اْل ِدي ِ
اب اهللَ ،و َخحي َر
ت
ح
َ ح
ُ

ا حْل حد ِي ه حدي ُُم َّم ٍ
صلَّى اهللُ َعلَحي ِه
د
َ َ ُ َ
َ

1

َو َسلَّ َمَ ،و َشَّر األ ُُم حوِر

ٍ
ٍ
ض َاللٍَة
ض َاللَةٌَ ،وُك َّل َ
ُحُم َدثَاتُ َهاَ ،وُك َّل ُحُم َدثَة بِ حد َعةٌَ ،وُك َّل بِ حد َعة َ
ِِف النَّا ِر.
سيدغ مجعة يغ بربهاضيا،
ماريله سام-سام كيت برتقوى كفد اهلل ،دغن منطاعيت
سضاال فرينتهث دان منيغضلكن سضاال الرغنث ،كيت
برشكور كفد اهلل كران كيت دافت هيدوف دغن امان
دان داماي .موده-مودهن دغن نعمة ترسبوت كيت
دافت ملقسناكن عبادة كفد اهلل سرتا منجادي سأورغ
مؤمن يغ برجاي ددنيا دان داخرية .سيدغ مجعة يغ
دكاسيهي سكالني ،تاجوق خطبة كيت فد هاري اين
اياله; "إيندهث صرب".
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سيدغ مجعة يغ دكاسيهي اهلل سكالني،
صرب ارتيث تاهن منمفوه سسوات يغ سوكر .صرب يغ
ترفوجي اداله صرب اتس مغرجاكن كطاعنت كفد اهلل
 ،منجاءوهي سضاال معصية يغ دالرغث دان صرب اتس
سضاال تقديرث .تتايف دانتارا صفة صرب ايت ،تردافت صفة
صرب كران مغرجاكن كطاعنت دان منيغضلكن معصية
اداله صرب يغ لبيه اوتام ،لبيه اوتام دري صرب اتس سضاال
تقدير يغ امت سوسه دان مغضليسهكن فراساءن .اهلل
مثبوت فركاتاءن صرب لبيه  07كالي فد فلباضاي متفت
ددامل القرآن .اهلل

سوكا ،كاسيه دان خينتا كفد

اورغ-اورغ يغ برإميان دان صرب كتيك مان مريك داوجي
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دغن فلباضاي اوجني دامل هيدوف اين ،سفرتيمان اهلل
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مقصودث" :دان (إيغتله) ،اهلل سنتياس مغاسيهي اورغ-
اورغ يغ صرب".
اورغ برإميان يغ قوات كصربنث ،اكن سنتياس مندافت
كباءيقكن دامل سضاال اوروسنث ،كران دي سنتياس
برشكور كفد اهلل

دان برصرب .دي سنتياس براد فد

كدودوقكن رضا دان مراس خوكوف .باضيث ،كسناغن
يغ دترميا اداله انضره دري اهلل

 ،ماناكاال مصيبة يغ

منيمفا فوال اداله اوجني يغ ممفو مناءيقكن كدودوقكنث
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سرتا ممبواهكن فهاال تنفا باتسن دري سيسي اهلل
سفرتيمان رسول اهلل

،

تله برسبدا دامل سبواه حديث

رواية مسلم" :عَجَبًا ألَ ْمرِ اْلمُؤْمِنِ إِنَّ أَ ْمرَهُ ُكلَّهُ خَْيرٌ وَلَْيسَ
ذَاكَ ألَ َحدٍ إِالَّ ِل ْلمُؤْ ِمنِ إِنْ َأصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَ َكرَ فَكَانَ خَْيرًا لَهُ
َوإِنْ َأصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صََبرَ فَكَانَ خَْيرًا لَهُ".
مقصودث" :ساغت عجاءيب كأداءن سسأورغ يغ
برإميان ،سسوغضوهث سضاال اوروسنث اداله باءيق ،دان
ايت تيدق ترجادي كفد سسأورغ كخوالي هاث باضي
اورغ يغ برإميان .جك دي مندافت كسناغن دي
برشكور ،مك دمكني ايت كباءيقكن بواتث .دان جك
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دي مندافت كسوسهن ،دي برصرب ،مك دمكني ايت
اداله كباءيقكن بواتث".
سيدغ مجعة يغ دحرميت سكالني،
اهلل

ممرينتهكن كفد فارا همباث يغ برإميان سوفايا

سنتياس مموهون فرتولوغن كفداث اونتوق مغهاديف سضاال
كسوسهن دامل مثمفورناكن تيته فرينته اهلل

دغن

خارا برصرب دان صالة ،سسوغضوهث اهلل

سنتياس

منولوغ اورغ-اورغ يغ صرب ،سفرتيمان اهلل
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مقصودث" :واهي سكالني اورغ-اورغ يغ براميان!
مينتاله فرتولوغن (اونتوق مغهاديف سوسه فايه دامل
مثمفورناكن سسوات فرينته توهن) دغن برصرب دان دغن
(مغرجاكن) صالة; كران سسوغضوهث اهلل مثرتاءي
(منولوغ ) اورغ-اورغ يغ صرب".
اوليه ايت ،اورغ-اورغ يغ برصرب تيدق اكن فرنه
برفوتوس اسا ،ماله مساكني تضوه دان يقني هاتيث دغن
اف يغ اد دسيسي اهلل

 .اورغ يغ برصرب فسيت اكن

مغمباليكن ستياف فركارا دان اوروسنث هاث كفد اهلل.
دغن ايت ،كإميانن دان توحيدث فون اكن منجادي
مساكني مسفورنا .سسيافا يغ برصرب ،دي تاهو اهلل سنتياس
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برساماث ،سكاليضوس مغتاهوءي بهاوا ديريث سنتياس
دفليهارا دان دأوسي اوليه اهلل

 .حصيلث ،دي اكن

سنتياس رضا ترهادف كتنتوان دري اهلل

دان تيدق

بركلوه-كسه بيال مغهاديف اوجني .دغنث دي فون اكن
تتف تكون برعبادة هاث كفد اهلل

واالو اف فون

كأداءنث دان سديكيت فون تيدق برحاجة اونتوق
مالكوكن حال-حال يغ بوليه منخمركن كإسالمنث دغن
مالكوكن حال-حال يغ شريك ،حال-حال يغ حرام،
سرتا حال-حال يغ معصية الضي ملمفاوءي بات.
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سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
دغن سبب صرب ،ستياف مصيبة يغ داتغ اكن منجادي
نعمة .اي اكن دبري فهاال يغ تيدق تركريا ،درجتث
دناءيقكن ،اهلل مغاسيهيث ،براوليه فتنجوق ،رمحة تورون
كفداث ،دان دوسا-دوساث فوال دسوخيكن .رسول اهلل
صيب الحم حؤِمن ِ
تله برسبدا" :ما ي ِ
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َوالَ َس َق ٍم َوالَ َحَزٍن َح ََّّت ا حْلَ ِّم يُ َه ُّمهُ إِالَّ ُكفَِّر بِِه ِم حن َسيِّئَاتِِه".
مقصودث; "تيدقله منيمفا سأورغ مؤمن ايت فندريتاءن،
كسوسهن ،فثاكيت دان جوض كسديهن ،سهيغضاله
كريساوان يغ مرونسيغكن ،مالءينكن اكن دهافوسكن
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دري ديريث كساهلن-ساهلن (دوساث)"( .حديث رواية
مسلم)
سيدغ مجعة يغ دكاسيهي اهلل سكالني،
اونتوق مغ أخريي خطبة كيت فد هاري اين ،ممرب إيغني
مثرو ديري سنديري دان فارا مجاعة سكالني ،ماريله
كيت سام-سام براوسها مغهياسي دان مثوبوركن صفة
صرب ددامل ديري كيت مسوا سفرتيمان مان يغ تله
دفرينتهكن اوليه اهلل
;077
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مقصودث" :واهي اورغ-اورغ يغ براميان! برصربله كامو
(مغهاديف سضاال كسوكران دامل مغرجاكن فركارا-
فركارا يغ بركبجيكن) ،دان قواتكنله كصربن كامو لبيه
درفد كصربن موسوه ،دميدن فرجواغن) ،دان برسدياله
(دغن كقواتن فرتهانن دداءيره-داءيره مسفادان) سرتا
برتقواله كامو كفد اهلل سوفايا ،كامو برجاي (منخافاي
كمنغن).
صفة صرب ايت اداله مروفاكن ساتو صفة يغ امت
ترفوجي دان دساجنوغي دان مندافت متفت يغ موليا
دسيسي اهلل

 .سيكف صرب اكن ممربي ضنجاران كفد

ماءنسي باءيق ددنيا ماهو فون داخرية .اهلل جوض
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منجنجيكن بالسن يغ باءيق ،كمنغن دان فرتولوغن يغ
بسر باضي اورغ-اورغ يغ صرب ،سفرتيمان يغ تله
دسبوت اوليه نيب

دامل حديث يغ صحيح ،رواية امام

امحد; "أ َّ
الص حِب".
َّصَر َم َع َّ
َن الن ح
مقصودث; "سسوغضوهث كمنغن ايت برسام كصربن".
صرب جوض اداله انتارا صفة اورغ-اورغ مؤمن يغ سجاتي
دان منجادي ساله ساتو عملن صاحل .اورغ يغ
مالكوكنث اكن مندافت ضنجاران فهاال يغ بسر .بضيتوله
بسرث حكمة كصربن دامل كهيدوفن كيت سباضاي
اومت إسالم  .تنفا اداث صفة صرب ،كهيدوفن يغ مسفورنا
تيدق اكن وجود .مسواث اكن منجادي كوخر-كاخري
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دان فوراك-فرندا .إسالم جوض ممرينتهكن سوفايا اومتث
صرب مغعملكن عملن اضام دان صرب ممفرتاهنكن كبنرن.
صرب منديديق جيوا كيت سوفايا رضا دغن سضاال
كتنتوان اهلل

دان صرب جوض دافت مغهالغ ديري

كيت سوفايا تيدق مالكوكن فربواتن يغ مثغضاهي اضام،
سفرت مراتف مساس كماتني .برصفة صرب بوكن برارتي
كيت تيدق براوسها.

دمكينله كإيندهن صرب ،صفة

صرب تربنتوق حاصيل دري كإميانن يغ بنر الضي مسفورنا.
اهلل
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مقصودث; "دان كتابهن اورغ-اورغ يغ صرب دامل ماس
كسمفينت ،دان دامل ماس كساكينت ،دان جوض دامل ماس
برمتفور دامل فرجواغن فريغ سَبِْيل .اورغ-اورغ يغ
دمكني صفتث)  ،مريك ايتوله اورغ-اورغ يغ بنر (برإميان
دان مغرجاكن كباجيقكن); دان مريك ايتوله جوض
اورغ-اورغ يغ برتقوا".
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