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مسلمني يغ درمحيت اهلل،
ساي برفسان كفد توان ۲دان ديري ساي سنديري ،ماريله كيت برتقوى
كفد اهلل سبحانه وتعاىل ،دغن ملقساناكن سضاال فرينته دان منيغضلكن سضاال
الرغنث .موده-مودهن بولن شوال يغ كيت رائيكن فد هاري اين منجاديكن
كيت انسان يغ لبيه تقوى دان طاعة كسن درفد عباده يغ كيت الكوكن سفنجغ
بولن

 .تاجوق

فد هاري اين اياله" :زياره فركوكوهكن

مسلمني يغ درمحيت اهلل،
 ،بركاسيه
بولن شوال مروفاكن بولن يغ سينونيم دغن عمالن مغإرتكن
سايغ دان زياره منزيارهي دامل كالغن سانق ساودارا ماهوفون راكن تاولن .اي
مروفاكن ساتو عمالن يغ دتونتوت دامل إسالم دامل ممنوهي حق ۲سسام مأنسي
سام اد باضي مرافتكن هوبوغن فرساودارأن اتاو سباضاي تندا مغمبيل برت
ترهادف كادأن انسان الين .فرخايله ،اضام إسالم ساغت مغضالقكن فغانوتث اضر
اهلل
سنتياس ممفرباءيقي دان ممفرتيغكتكن هوبوغن فرساودارأن سباضاميان
سبحانه وتعاىل دامل سورة احلجرات ايات
﴿ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﴾
مقصودث" :سبنرث اورغ براميان ايت برساودارا مك دامايكنله دانتارا دوا ساودارا
كامو ايت; دان برتقواله كفد اهلل اضر كامو برأوليه رمحة".
بهكن ،إسالم اداله اضام يغ منونتوت كداماين دان كموليان دامل كالغن مأنسي.
تيدق بوليه مغجي ،مغهينا دان مرنداهكن سسام مأنسي واالو اف بغسا دان اضام
سكاليفون .ماله منجادي كواجيفن كيت سباضاي اومت إسالم منوجنوقكن
دان كفريبادين مليا كفد مشاركت بوكن إسالم .إسالم منجلسكن بهاوا
يغ دملياكن دان دبري كلبيهن بربنديغ فلباضاي خيفتأن الين،
مأنسي اداله
اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة االسراء ايات :
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مقصودث" :دان سسوغضوهث كامي تله ممولياكن انق ۲آدم; دان كامي تله بري
مريك مغضوناكن كندرأن ددارت دان دالوت; دان كامي بريكن رزقي كفد
يغ تله
مريك دري يغ باءيق ۲سرتا كامي تله لبيهكن مريك اتس كباثقن
كامي خيفتاكن".
جوسرتو ايت ،بولن شوال اداله ماس يغ فاليغ سسواي اونتوق كيت
مغهوبوغكن كمبالي صلة الرََّحِم .موغكني سبلوم اين دانتارا كيت اد برالكو
كتضغن ،ساله فهم اتاو فرسليسيهن يغ ممباوا كفد برماسم موك دان تيدق برتضور
ساف ،مك امبياله فلواغ بولن يغ فنوه بركت اين اونتوق مغرتكن كمبالي
هوبوغن يغ كيان فودر .سسأورغ ايت تيدق دكريا مسفورنا اميان سكرياث اي
تيدق مغهوبوغكن صلة الرََّحِم سسام مريك .حال اين دتضسكن اوليه رسول اهلل
(ص) دامل سبواه حديث يغ بربوثي:
مقصودث" :دان سسيافا يغ براميان كفد اهلل دان هاري
مغهوبوغكن صلة الرََّحِم".

 ،مك هندقله دي
(رواية امام

الرحِم اداله سواتو اوغكافن بركاءينت
فوال بركات" :صلة ََّ
إمام إبنُ
دغن منجالينكن فربواتن باءيق ترهادف قوم كرابت يغ مميليقي هوبوغن سنصب
اتاو فركهوينن ،برمله ملبوت كفد مريك ،مثايغي مريك ،ممرهاتيكن كادأن مريك،
واالوفون مريك جاوه دان بربوات جاهت .مانكاال مموتوسكن صلة الرََّحِم اداله
سواتو فربواتن يغ برالونن دغنث".
مسلمني يغ درمحيت اهلل،
اين تردافت كخندروغن مشاركت مغمبيل فلواغ خوتي بولن شوال
اونتوق ملنخوغ كلوار نضارا اتاو مغهابيسكن ماس ددامل رومه بربنديغ اونتوق
كلوار برزياره .بوديا اين فرلو دأوبه كران اي تيدق منفيت ايتيكا مسبوتن هاري
راي يغ مروفاكن ساتو شعار إسالم .اينله وقتو يغ فاليغ سسواي اونتوق كيت
مرافتكن هوبوغن ككلوارضأن دان تالي فرساودارأن .جك كيت تيدق ضمر
كيت لبيه ۲الضي
منزيارهي ساودارا-مارا باضاميانا كيت دافت مغوكوهكن
دغن ككاغن كرجا يغ ممباتسكن اكتيؤييت كيت اونتوق مندكيت ساودارا-مارا فد
هاري-هاري يغ الين.
كخندوان مشاركت ترهادف ميديا سوسيال
ساتو فركارا الضي،
مرخنتكن أوجبيكتيف عمالن زياره اونتوق ساليغ برامه مسرا اتاو بربوال برسام۲
كلوارض توان رومه .كادغكاال كتيك بركوجنوغ كرومه راكن تاولن دان جريان
تتغض ،مشاركت ماسيه الضي ليك برسيمبغ دامل ميديا سوسيال دان مغمسكيين

بوك ،تويترت دان اينستاضرام .سدرله ،تيندقن اين
ستاتوس اكاءون سام اد د
سديكيت سباثق مغضغضو كومونيكاسي دانتارا توان رومه دان تتامو .جك فركارا
اين جوض دأمبيل موده ،تيدق مستحيل سواتو هاري ننيت ،لونتورث مساغت
دامل كالغن مشاركت إسالم دان ماسيغ ۲اكن هيدوف ممنتيغكن ديري سنديري

سهاج.
مسلمني يغ درمحيت اهلل،
دامل كسيبوكن كيت كوجنوغ مغوجنوغ دان مالين تتامو سايوضيا جوض
دإيغتكن اضر تيدق ملوفاكن تغضوغجواب يغ لبيه اوتام يائيت منجاض صالة.
كسيبوكن اين كادغكاال مثببكن كيت ملغه-لغاهكن صالة سهيغض صالة
وقتو اتاو فاليغ مالغ سكالي ،صالة كتيك وقتو تله لوفوت .فركارا اين جوض بياسا
ترجادي افابيال ترفراغكف دامل كسساكن اللو لينتس اتاو مغجر ماس اونتوق
ملغكفكن جومله زياره سهيغض ث تغضوغجواب يغ اوتام اين تراباي .اوليه يغ
دمكني دسارنكن اضر سيغضهله دمان-مان مسجد اتاو سوراو يغ بردكنت مساس
دان دبركيت.
دامل فرجالنن باضي ممستيكن عمالن مليا زياره منزيارهي اين
فستيكن جوض سلوروه اهلي كلوارض مغمبيل برت تنتغ فلقسانأن عباده صالة
سالين مثوبوركن راس خينتا مغوجنوغي رومه ۲اهلل سبحانه وتعاىل .ابن مسعود
اهلل عنه مريوايتكن سبواه حديث يغ بربوثي:

اهلل عنه فرنه برتاث كفد نيب (ص) "افاكه
مقصودث :عبداهلل ابن مسعود
عمالن يغ فاليغ اهلل سوكاي؟" بضيندا منجواب" ،صالة تفت فد وقتوث" .عبداهلل
ابن مسعود برتاث الضي"،كمودين اف؟" بضيندا منجواب" ،مالكوكن كبائيقن
كفد كدوا-دوا ايبو باف" .عبداهلل برتاث الضي" ،كمودين اف؟" نيب منجواب،
"جهاد كران اضام اهلل".
دان امام مسلم)
(رواية امام
مسلمني يغ درمحيت اهلل،
فد ميغضو اين ماريله كيت مغمبيل كسمفنت فد بولن شوال
مغا
الرحِم سسام كيت.
يغ مليا اين اونتوق ساليغ زياره منزيارهي باضي مغرتكن صلة ََّ
هوبوغن يغ ترجالني اين ممبوليهكن كيت بركوغسي علمو سرتا كبائيقن ،ممبينا
كساتوان ككلوارضأن يغ ارت دان منجاوهي كبوروقن سفرتي فتنه اتاو بوروق
سغك سسام مأنسي .تردافت تيض فركارا يغ دافت دروموسكن اونتوق منجادي
فندوان دان فدومن كيت برسام ۲يايئت:
فرتام:

عمالن زياره مروفاكن ساتو عمالن يغ دتونتوت دامل إسالم دامل
ممنوهي حق ۲سسام مأنسي.

كدوا:
كتيض:

كخندوان مشاركت ترهادف ميديا سوسيال فرلو دأتسي كران اي
بوليه مرخنتكن أوجبيكتيف عمالن زياره.
صالة مروفاكن عمالن عباده يغ واجب دفليهارا دان دتونايكن واالو
سيسيبوق مان فون كيت.
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مقصودث" :واهاي اومت مأنسي ،سسوغضوهث كامي تله منخيفتاكن كامو دري
لالكي دان فرمفوان ،دان كامي تله منجاديكن كامو فلباضاي بغسا دان سوكو
فواق ،سوفاي كامو ساليغ بركنلن .سسغضوهث مسوليا-مليا كامو دسيسي اهلل
اياله اورغ يغ فاليغ تقوى دانتارا كامو (بوكن يغ لبيه كتورونن اتاو بغساث).
سسوغضوهث اهلل مها مغتاهوي ،الضي مها مندامل فغتاهوانث (اكن كادأن دان
عمالن كامو) ".

يا اهلل ،كامي مموهون اضر دغن رمحة دان فرليندوغن مو ،نضارا كامي اين دان
سلوروه رعيتث دككلكن دامل كأمانن دان كسجهرتأن .تامنكنله راس كاسيه سايغ
دان ككالكنله فرفادوان دكالغن كامي .مسوض دغنث كامي سنتياس هيدوف امان
داماي ،سجهرتا دان سالمت سفنجغ زمان.

