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 ،اهلل درمحيت غمسلمني ي
 برتقوى كيت ماريله سنديري، ساي ديري دان ۲توان دفك سانفساي بر

 االضس لكنغضمني دان رينتهف االضس ملقساناكن نغد وتعاىل، هسبحان اهلل دفك
 منجاديكن اين هاري دف يكنئرا كيت غي شوال بولن مودهن-موده. ثنغالر

 غنجفن سالكوك كيت غي عباده دفدر كسن طاعة دان تقوى لبيه غي نسانا كيت
  ركوكوهكنف زياره": اياله اين هاري دف  تاجوق.  بولن



 ،اهلل درمحيت يغمسلمني 
 

 بركاسيه ، رتكنإغم عمالن نغد سينونيم غي بولن اكنفبولن شوال مرو
 اي. تاولن راكن ونفماهو ساودارا سانق نغكال دامل منزيارهي زياره دان غساي
سسام مأنسي  ۲سالم دامل ممنوهي حقإدتونتوت دامل  غي عمالن ساتو اكنفمرو

 برت مبيلغم تندا ايضسبا اتاو ودارأنارسف نغهوبو تكنفمرا يضسام اد با
 رضا ثانوتفغ القكنغضم تغسا سالمإ امضا ايله،خرف. الين انسان كادأن فترهاد

اهلل   اميانضسبا رساودارأنف نغهوبو كتكنغرتيفمم دان رباءيقيفمم سنتياس
 جرات ايات احل ةوتعاىل دامل سور هسبحان

 ﴾  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴿

 ساودارا دوا انتاراد دامايكنله مك برساودارا ايت براميان غاور ثسبنر": ثمقصود
 ".رمحة وليهأبر كامو رضا اهلل دفك لهابرتقو دان; ايت كامو

 

. مأنسي نغكال دامل كموليان دان كداماين منونتوت غي امضسالم اداله اإبهكن، 
 امضا دان ساغب فا واالو مأنسي سسام مرنداهكن دان هيناغم جي،غق بوليه متيد

 منوجنوقكن سالمإ اومت ايضسبا كيت نفكواجي منجادي ماله. ونفسكالي
 بهاوا منجلسكن سالمإ. سالمإ بوكن مشاركت دفك مليا ريبادينفك دان 
 الين، تأنفيخاي ضلباف غبربندي كلبيهن دبري دان دملياكن غي  اداله مأنسي
 : ايات ءاالسرا ةسور دامل وتعاىل هسبحان اهلل 



ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿

 ﴾ں ں ڱ

 بري تله كامي دان; آدم ۲انق ممولياكن تله كامي ثوهغضسسو دان": ثمقصود
 دفك رزقي بريكن كامي دان; دالوت دان ددارت كندرأن وناكنغضم مريك
 تله غي  قناثكب اتس مريك لبيهكن تله كامي سرتا ۲باءيق غي دري مريك
 ".تاكنفيخ كامي

 

 كيت اونتوق سسواي غاليف غجوسرتو ايت، بولن شوال اداله ماس ي
 برالكو اد كيت دانتارا اين سبلوم كنيغمو. مِحر ََّال ةلص كمبالي كنغهوبوغم

 ورضبرت تيدق دان موك برماسم دفك ممباوا غي رسليسيهنف اتاو فهم ساله ن،ضغكت
 كمبالي رتكنغم اونتوق اين بركت نوهف غي بولن غلواف امبياله مك ،فسا

 اي ثسكريا اميان ورنافمس دكريا تيدق ايت غورأسس. ودرف ناكي غي نغهوبو
 اهلل رسول اوليه سكنضدت اين حال. مريك سسام مِحالرََّ صلة كنغهوبوغم تيدق
 :يثبوبر غي حديث سبواه دامل )ص(

 
، مك هندقله دي ان هاري د اهلل دفك براميان غي افسسيا دان": ثمقصود

  ".مِحالرََّ صلة كنغهوبوغم
   امام وايةر)

 



 بركاءينت نفكاغاو سواتو اداله مالرََِّح صلة": بركات والف بُنإمام إ
 بصسن نغهوبو مميليقي غي كرابت قوم فترهاد باءيق ربواتنف منجالينكن نغد

ريك، ممرهاتيكن كادأن مريك، م يغايثم مريك، دفك ملبوت برمله ركهوينن،ف اتاو
 اداله مِحالرََّ صلة مموتوسكن مانكاال. جاهت بربوات دان جاوه مريك ونفواالو

 ث".نغد برالونن غي ربواتنف سواتو
 

 ،اهلل درمحيت غمسلمني ي
 

 شوال بولن وتيخ غلواف مبيلغم مشاركت نغندروخك تفاين تردا 
 اونتوق غماس ددامل رومه بربندي هابيسكنغم اتاو اراضن كلوار غوخملن اونتوق
 هاري مسبوتن ايتيكا يتفمن تيدق اي كران وبهأد رلوف اين بوديا. برزياره كلوار

 كيت اونتوق سسواي غاليف غي وقتو اينله. سالمإ شعار ساتو اكنفمرو غي راي
 مرض تيدق كيت جك. رساودارأنف تالي دان نضأككلوار نغهوبو تكنفمرا

 يضال ۲لبيه كيت وكوهكنغم تفدا كيت امياناضمارا با-ساودارا منزيارهي
 دف مارا-ساودارا مندكيت اونتوق كيت ييتؤاكتي ممباتسكن غي كرجا نغككا نغد

 .الين غي هاري-هاري
 

 سوسيال ميديا فترهاد مشاركت ندوانخك  ي،ضال ركارافساتو 
 ۲مه مسرا اتاو بربوال برسامبرا غسالي اونتوق زياره عمالن أوجبيكتيف تكنمرخن

 ناجري دان تاولن راكن كرومه غبركوجنو كتيك كاالغكاد. رومه توان ضكلوار
 مسكيينغم دان سوسيال ميديا دامل غبرسيمب ليك يضال ماسيه مشاركت ،غضتت



 اين تيندقن سدرله،. رامضاينستا دان تويترت ،بوك  د اد سام اكاءون ستاتوس
 ركارافو كومونيكاسي دانتارا توان رومه دان تتامو. جك غضغضم قثسبا سديكيت

  تغمسا ثلونتور ننيت، هاري سواتو مستحيل تيدق موده، دأمبيل ضجو اين
ي سندير ديري كنغممنتي فهيدو اكن ۲غماسي دان سالمإ مشاركت نغكال دامل

 .سهاج
 

 ،اهلل درمحيت غمسلمني ي
 ضجو ياضدان مالين تتامو سايو غوجنوغم غدامل كسيبوكن كيت كوجنو

. صالة ضمنجا يتئيا اوتام لبيه غي جوابغوغضت اكنفملو تيدق رضا تكنغيإد
 صالة غضسهي صالة اهكنغل-هغمل كيت ببكنثم كاالغكاد اين كسيبوكن

 بياسا ضجو اين ركاراف. وتفلو تله وقتو كتيك صالة سكالي، غمال غاليف اتاو وقتو
 اونتوق ماس جرغم اتاو لينتس اللو كسساكن دامل فكغرافتر ابيالفا ترجادي

 غي اوليه. تراباي اين اوتام غي جوابغوغضت ثغضسهي زياره جومله كنفكغمل
 مساس بردكنت غي سوراو اتاو مسجد مان-دمان هلهغضسي رضا دسارنكن دمكني

دان دبركيت.   ي اينمنزياره زياره مليا عمالن ممستيكن يضبا رجالننف دامل
 صالة عباده لقسانأنف غتنت برت مبيلغم ضكلوار اهلي سلوروه ضجو ستيكنف

 ودعمس ابن. وتعاىل هسبحان اهلل ۲رومه يغوجنوغم ينتاخ راس وبوركنثم سالين
 :يثربوب غي حديث سبواه مريوايتكن عنه اهلل 

 



 

 

 اكهفا" )ص( نيب دفك ثبرتا رنهف عنه اهلل مسعود ابن عبداهلل: ثمقصود
 عبداهلل ث".وقتو دف تفت صالة" منجواب، ينداضب "سوكاي؟ اهلل غاليف غي عمالن

 نقيئكبا مالكوكن" منجواب، ينداضب "؟فا كمودين"ي،ضال ثبرتا مسعود ابن
 منجواب، نيب "؟فا كمودين" ي،ضال ثبرتا عبداهلل ف".با ايبو دوا-كدوا دفك
  ".اهلل امضا كران جهاد"

  (ان امام مسلمد  امام رواية)
 

 ،اهلل درمحيت غمسلمني ي
 شوال بولن دف نتفكسم مبيلغم كيت ماريله اين وغضمي دف  اغم

. كيت سسام مالرََِّح صلة رتكنغم يضبا منزيارهي زياره غسالي اونتوق اين مليا غي
 ممبينا ن،قيئكبا سرتا علمو سيغبركو كيت ممبوليهكن اين ترجالني غي نغهوبو

 بوروق اتاو فتنه رتيفس نقكبورو منجاوهي دان ارت غي نضأارككلو كساتوان
 منجادي اونتوق دروموسكن تفدا غي ركاراف ضتي تفتردا. مأنسي سسام كغس
 :تئياي ۲برسام كيت دومنف دان ندوانف

 
 دامل سالمإ دامل دتونتوت غي عمالن ساتو اكنفعمالن زياره مرو :فرتام

 .يمأنس سسام ۲حق ممنوهي



 اي كران دأتسي رلوف سوسيال ميديا فندوان مشاركت ترهادخك :كدوا
 .زياره عمالن أوجبيكتيف تكنمرخن بوليه

 واالو دتونايكن دان ليهارافد واجب غي عباده عمالن اكنفصالة مرو :كتيض
 .كيت ونف مان سيسيبوق
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 دري كامو تاكنفيخمن تله كامي ثوهغضسسو ،مأنسي اومت واهاي": ثمقصود
 سوكو دان ساغب ايضلبافمنجاديكن كامو  تله كامي دان وان،فرمف دان لالكي

 اهلل دسيسي كامو مليا-مسوليا ثوهغضسس. بركنلن غسالي كامو ايفسو واق،ف
. (ثساغب اتاو كتورونن لبيه غي بوكن) كامو دانتارا تقوى غاليف غي غاور اياله

 دان كادأن اكن) ثتاهوانفغ مندامل مها يضال تاهوي،غم مها اهلل ثوهغضسسو
 ".( موكا عمالن

 

 
 



 

 



 

 

 
 دان اين كامي نضارا مو، فرليندوغن دان رمحة دغن ضريا اهلل، كامي مموهون ا

 سايغ كاسيه راس تامنكنله. كسجهرتأن دان ماننأك دامل دككلكن رعيتث سلوروه
 امان هيدوف سنتياس كامي دغنث مسوض. كامي دكالغن فرفادوان ككالكنله دان

 .زمان سفنجغ سالمت دان سجهرتا داماي،



 
 


