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مغهياسي ديري دغن صفة صرب

دسدياكن اوله:
جباتن حال إحوال مسجد
كمنرتين حال إحوال أضام
نضارا بروني دارالسالم
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مجاعه يغ درمحيت اهلل،
برتقوى له كفد اهلل سبحانه وتعاىل دغن سبنر-بنر تقوى يإيت دغن
منيغكتكن كإميانن كفدث .سسغضوهث اورغ يغ فاليغ مليا دسيسي اهلل سبحانه
وتعاىل اياله اورغ يغ فاليغ برتقوى .مدهمداهن كيت منجادي إنسان يغ
سنتياس مغإيغيت اهلل سبحانه وتعاىل ،برأوله كجيأن دان كسالمنت ددنيا دان
جوض دأخرية.
مجاعه يغ درمحيت اهلل،
أضام كيت منونتوت كيت سالكو أومتث انتوق مميليكي صفة 2مَحْمُودَه
يإيت ترفوجي دان مالرغ أومتث دري برصفة كجي انتوق منخايف كبهضيأن
دان كجيأن دامل كهيدوفن دنيا دان أخرية .إمام الغزايل َرمِحَهُ هللاُ تعاىل دامل كتابث
ول ِّم
األَربعمني مِف أُص م
الدين تله مغضاريسكن سفولوه صفة مَحْمُودَه يإيت توبة،
ُ
َْ
َخ ْوف (تاكوت كفد اهلل) ،مغإيغيت ماتي ،مَحَبّه (كاسيه سايغ) ،زُهُد
(منيغضلكن كسناغن دنيا)َ ،توَكَّل ،إخالص ،شكور ،رضاء دان صرب.
سسغضوهث مغهياسي ديري دغن صفة صرب اداله أخالق دان سيكف
اورغ يغ مليا .صرب اداله سنجات يغ فاليغ أمفوه دامل مغهاديف فلباضي أوجني،
مصيبة دان كسوسهن .اين كران دغن سيكف صرب ،سسئورغ ايت تيدق اكن
برتيندق دلوار بأتس فميكرينث .اورغ يغ سنتياس برسيكف صرب اكن ساللو
براس تنغ ،تيدق موده مثراه كاله دان تيدق فرنه مثغكل اكن سضل كتنتوان دان
كتتفن اهلل سبحانه وتعاىل كأتسث دامل مغهاديف خرخأن ،كسوسهن دان
كفايهن هيدوف .دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوله إمام البخاري ،درفد أبو
هريرة رضي هللا عنه ،رسول اهلل ﷺ برسبدا:
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ص َ
من ي َرَد ه َ
َ
ب م حنهُ
اّلِلُ بَه َخ حيـ ًرا يُ ح
َح ُ

مقصودث:
بارغسياف يغ دكهندقي اهلل منجادي اورغ بايك مك اي دبريث خوبأن.
مجاعه يغ درمحيت اهلل،
اهلل سبحانه وتعاىل تيدق اكن ممربي أوجني دان دوضأن دلوار كممفوان
همبا-همباث .اوله ايت ،كدغكال كيت دأوجي دغن برباضي-باضي أوجني
مسأد أوجني كسنغن ماهوفون كسوسهن ،أوجني هرتا-بندا مسأد ككيأن اتو
كميسكينن .بضيتو جوض اد كالث كيت دأوجي دغن تكنن هيدوف سفرت
تكانن سوسيال ،إميوسي دان إيكونومي سفرت دامل حال هوتغ فيوتغ ،رومه
تغضا ،كلوارض دان سباضيث.
اوله يغ دمكني ،جك كيت دتيمفا أوجني دان مصيبة ،جاغنله برسغكا
بوروق ترهادف اهلل سبحانه وتعاىل دان برأغضفن بهوا كيت اداله اورغ يغ
فاليغ مالغ .كيت واجب برصرب كران ستيف أوجني ايت فسيت اد حكمه
دسباليقث .برسغكا بايكله ترهادف سضل كتنتوان دان كتتفن اهلل سبحانه
وتعاىل سرت برأوسهاله مغهاديف أوجني ترسبوت دغن منخاري جالن فثلسني،
دمسفيغ بردعاء ،برتوكل دان لبه مندكتكن ديري كفد اهلل سبحانه وتعاىل.
سسغضوهث أوجني ايت اداله انتوق مغوجي سجاوه مان كقواتن إميان دان
كصربان كيت .درفد سهيب اي بركات ،برسبدا رسول اهلل ﷺ:
َعجبا َألَم َر الحم حؤَم َن إَ هن أَمره ُكلهه َخيـر ،ولَيس َذ َ َ إ َ
حم حؤَم َن،
اك ألَ َحد إَاله لل ُ
ًَ ح ُ
حَُ ُ ح َ ح َ
صبَـ َر،
َصابَـ حتهُ َ
ض هراءُ َ
َصابَـ حتهُ َس هراءُ َش َك َر ،فَ َكا َن َخ حيـ ًرا لَهَُ ،وإَ حن أ َ
إَ حن أ َ
فَكاَ َن َخ حيـ ًرا لَهُ { رواه اإلمام مسلم }
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مقصودث:
أمة منعجوبكن أوروسن سئورغ مؤمن كران ستيف أوروسنث اداله بايك
دان ايت تيدق اكن برالكو كفد سئورغ فون كخوالي كفد سئورغ مؤمن (يغ
مسفورنا كإمياننث) .جك دي مندافة سسوات يغ مغمبرياكن دي برشكور ،مك
ايت اداله كبايكن باضيث .جك دي دتيمفا كسوسهن دي برصرب ،مك ايت
اداله كبايكن باضيث.
إيغتله ،أوجني ايت اداله ساتو فطره دامل كهيدوفن كران دغن أوجينله
اكن منجاديكن ديري كيت لبه ديواس ،لبه تابه ،لبه صرب دان لبه مغنل
ككواسأن دان كبسران اهلل سبحانه وتعاىل.
مجاعه يغ درمحيت اهلل،
رسول اهلل ﷺ اد مغاجركن ساتو كليمة يغ ممفوثإي كربكنت دان
كموليأن يإيت أوخفن إِ ْستِ ْرجَ ْع يغ دلفظكن كتيك مندافة مصيبة .درفد أم
سالمه رضي هللا عنها ،دي فرنه مندغر رسول اهلل ﷺ برسبدا:
َ
ََ
ّلِل وإَ هَن إَلَحي َه ر َ
صيبهُ م َ
َ َ
ول َما أ ََم َرهُ ه
اوجعُو َن ،
صيبَة فَـيَـ ُق ُ
َما م حن ُم حسل إم تُ ُ ُ
َ
اّلِلُ  :إَ هَن ه َ
َوجرَِن َِف م َ
َ
ف َِل َخ حيـ ًرا َم حنـ َها،
صيبَ َِت َوأَ حخلُ ح
ُ
الله ُه هم أ ح
ف ه
اّلِلُ لَهُ َخ حيـ ًرا َم حنـ َها
إَهال أَ حخلَ َ
{ رواه اإلمام مسلم }
مقصودث:
افبيل اد سئورغ مسلم يغ مغعاملي مصيبة ،اللو دي مغأوخفكن كليمة
ََ
ّلِل وإَ هَن إَلَحي َه ر َ
اوجعُو َن" ،يا اهلل بريكنله فهال انتوق
َ
سفرت يغ اهلل فرينتهكن" ،إَ هَن ه َ
3

مصيبه كو ،دان ضنتيكن انتوقكو دغن سسوات يغ لبه بايك دريث .مك اهلل
اكن ممربيكن ضنيت انتوقث دغن يغ لبه بايك.
صرب ايت اداله أنوضره ترإينده يغ منجنجيكن فلباضي كرنيأن دان
ضنجارن درفد اهلل سبحانه وتعاىل .انتاراث; ممفوثإي كدودوقن تيغضي دسيسي
اهلل سبحانه وتعاىل ،مندافة كأمفونن دان رمحة سرت فتوجنوق درفد اهلل سبحانه
وتعاىل دان مندافة بالسن يغ لبه بايك درفد اهلل سبحانه وتعاىل.
سسغضوهث اورغ 2يغ برإميان مليهت أوجني ايت سباضي فينتو رمحة يغ
مندكتكنث دغن شرض اهلل سبحانه وتعاىل .اين كران ضنجارن باضي اورغ 2يغ
صرب ايت اداله شرض دأخرية كلق .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة الرعد ،أية
:24-23
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تفسريث:
(يإيت) شرض 2عَدْنٍ ،مريك ماسوق كداملث برسام-سام اورغ 2يغ
مغرجاكن عمالن صاحل درفد باف 2دان داتوق نينيق مريك دان إسرتي2
مريك سرت ذرية كتورونن مريك ،سدغ مالئكة 2اكن ماسوق كتمفت-
متفت مريك دري مسوا فينتو .مسبيل مغأوخفكن سالم كأتس كامو دسببكن
كصربان كامو .مك ايتله سبايك-بايك متفت كسودهن دأخرية.
4

مجاعه يغ درمحيت اهلل،
ليهتله ستيف أوجني دان دوضأن هيدوف ايت دغن سغكأن يغ بايك
كران والوفون صرب ايت فاهيت تتايف فغهوجوغث اداله إينده دان مانيس .إيغتله،
اهلل سبحانه وتعاىل اكن سنتياس برسام كيت سباضيمان يغ دجنجيكن ددامل
القرءان بهوا اهلل سبحانه وتعاىل سنتياس مغاسيحي دان برسام-سام اورغ 2يغ
صرب.
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تفسريث:

دان إيغتله اهلل سنتياس مغاسيحي اورغ 2يغ صرب.
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