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 ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿
 

 ،اهلل درمحيت يغ مجعة غسيد
 

 مجاعه سيدغ دان ساي ديري دفك سانفبر ساي اين، دبركيت يغ مجعة هاري دف
 ث-سوروهن االضس ملقساناكن نغد  اهلل كفد برتقوى كيت ماريله سكالني،

 كربكنت دان رمحة منعميت كيت مودهن-موده. ث-نغالر االضس لكنيغضمن دان
 اراكن خممبي اكن اين هاري ربنم. د دان ددنيا ياضبربها سرتا فهيدو

 فغانياياءن دان كظاليمن بنتوق غسبار حرامكنغم يغ رمحة" ضامسالم: ا"إبركنأن 
  اهلل ٢ دان سكيرت عامل حيوان، مأنسي، اد سام  سلوروه كاتس
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  اهلل بهاوا مسلم امام اوليه دروايتكن يغ قدسي  مان ايضسبا الين يغ
 : اهلل رسول سبدا ماللوءي بر

       

 ضجو اكو دان كظاليمن يكوضبا حرامكن تله اكو كو،-همبا واهاي" :ثم
 ".ظاليم بربوات يغسال كامو نلهغجا مك. كامو نغكال دامل حرام ثجاديكن تله

 

 ،دكاسيهي يغ مجعةسيدغ 
 

 دان ساقيثم برتيندق يهقف ٢مان غمالر سالمإ جوسرتو رمحة، امضسالم اإ
 ايضسبا وريكنضدكات بوليه يغ الينن دان حكومن جنيس ايضلباف وناكنغضم

 نغكال دامل ونف سكالي الين غاور يبكناءغم دان ريكمأنسيأنفبر تيدق ظاليم،
 ن،غترا-غتر اتاو يثا مسبوارخس اد سام. ٢غاوند يكفاس دري سالهف دان ترتودوه

 مريك يضبا. مأنسي تكنومم بوليه يغ يضسيكولوف اتاو فيزيكل اراخس اد سام
 برت يغ عذاب بروليه دان  اهلل دموركاي ثستيف سدميكيان برتيندق يغ

 : ايات ،ورىالش ةسور منروسي ث- مان ايضسبا
  

﴿

 ﴾ 

 يغ ٢غاور فترهاد لهثها ﴾اهلكنثم اونتوق﴿ جالن ثوهغضسسو" برمقصود:
 غسبار تياد دغن بومي موك د ليالابرمهاراج دان مأنسي كفد كظاليمن مالكوكن

 ريفبر تيدق يغ سيقسا عذاب بروليه يغ ٢غاور ايتله مريك. بنر يغ السن
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  ث".ساكيت
 

 دان كظاليمن بنتوق االضس ممبامسي كيت رضا منونتوت سالمإ ايت، دغن
 ضجو يتوضب. ثسواجر نغرليندوف ممربي دغنمي دظالي يغ نغولوض ممبنتو بروسها

 يغ كاره بروبه مريك رضا ظاليم نغولوض كفد دبريكن رلوف نيغبيمب دان رهاتنيف
 اهلل رسول بهاوا مالك بن أنس دفدر  مريوايتكن  امام. باءيق لبيه
 :برسبدا 

 

: ثا صحابة برتاارف. دظاليمي يغ اتاو ظاليم يغ كامو ساودارا بنتوله" :ثم
 نامون دظاليمي، يغ نغولوض ممبنتو غتنت ممهمي كامي ، اهلل رسول واهاي

 مناريق كامو: برسبدا ينداضب ظاليم؟ يغ نغولوض ممبنتو هندق كامي والف امياناضبا
 ".﴾كظاليمن مالكوكن تيدق رضا﴿ ثنغتا
 

 دتونتوت ضجو كيت دظاليمي، يغ نغولوضجلسله دسيين سالين ممبنتو 
 رضا كظاليمن مالكوكن دفدر مريك غهالغم دغن ظاليم يغ نغولوضنتو ممب
 نغكال دامل ثص مسلم فستيا بهاوا تله،يغا.  اهلل عذاب دفدر ليهارافتر
 عاديل اراخس برتيندق اونتوق جوابغوغضبرت اداله بركواس يهقف دان نيفميمف

ياركن كظاليمن ممب. برللواسا تروس تيدق رضا كظاليمن غهالغم سرتا سقسام دان
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 يغ مأنسي فهيدو كسجهرتأن دان متدون مرونتوهكن اكن سيتفليال ابرمهاراج
  .  اهلل دفدر تاكفماال غونداغمث

 

 ،ياضبربها يغ مجعةسيدغ 
 

 دان عاديل بر  اهلل. كعاديلن دان رسامأنف امضسالم اداله اإ
 تغسا يغساس ا انتارا. عاديل  يغ غاور كاسيهكن سرتا كعاديلن ينتاكنخ

 امام. مأنسي مسوا كفد كعاديلن فرينسيف اداله سالمإ شريعة دامل دتكنكن
 ليهارافتر كاميانن، ترجامني بنر،  مميليقي ايضسبا كعاديلن يفتكنثم يردواامل
 اوروسن دامل مرواه ضمنجا سنتياس سرتا ماره كتيك غتن حرام، يغ سسواتو دفدر

 دنيا. دان امضا
 

 ايت كعاديلن فرينسيف دمان كعاديلن نجوركنغم يغام ضسالم اداله اإ
 وليتيك،ف سوسيال، ايكونومي، ترماسوق غبيد مسوا يفاكوخمن ثسهاروس ضجو

 سهاج، افسسيا كفد كبايكن تالهفيختر اكن كعاديلن قكنضمن. ٢الين دان بوديا
ديلن كعا. مصيبة بتكنقاغعم اكن ظاليم رالكوانف دان فثترهاد ارنغضلف مانكاال

 نفكهيدو يكفاس مسوا دامل دعمالكن مسيت يغ سالمإ  دامل ترماسوق ضجو
 مك ريكن،ضيغفد اي ثسكريا. موسوه دان صحابة وتيفملي مأنسي مسوا كفد دان
 . اهلل سيسي د كساهلن دان دوسا ساتو غضفدأ
 

 ن،غرهوبوف فستيا دامل دتوجنولكن رلوف اين سالمإ دامل كعاديلن فكونسي
 اسرتي، دان سوامي ميسكني، دان كاي غاور رعيت، دان نيفميمف انتارا
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 منروسي اهلل . ونفسكالي سالهف فترهاد ماله ،٢انق دان فبا ايبو ونفماهو
 . ايات اءالنس ةسور

ه إِنَّ  ﴿  ْ  ٱّللَّ وا دُّ ن تُؤه
ه
ُمرُُكۡم أ

ۡ
َِٰت يهأ َٰنه مه

ه
ۡمُتم بهۡۡيه  ٱۡۡل كه ا ِإَوذها حه ۡهلِهه

ه
ٰٓ أ ُۡكُمواْ  ٱنلَّاِس إَِله ن َته

ه
أ

 ِ ۡدِل  ب ه إِنَّ  ٱلۡعه ا يهعُِظُكم بِهِ  ٱّللَّ ه إِنَّ  ۦ   نِعِمَّ َۢا بهِصرٗيا ٱّللَّ ِميعه نه سه  ﴾ َكه

 أمانه جنيس االضس راهكنثم ايفسو كامو وروهثم اهلل ثوهغضسسو" برمقصود:
 مأنسي، دانتارا حكوم منجالنكن كامو ابيالفا دان ،﴾اثمنرمي برحق يغ﴿ ثاهلي كفد
 ﴾ثسوروهن﴿ دغن اهلل ثوهغضسسو. عاديل دغن حكومغم كامو ﴾وروهثم اهلل﴿

 سنتياس اهلل ثوهغضسسو. كامو كفد ثباءيق-سبايق يغ اجرنفغ ممربي ايت
 ".مليهت سنتياس يضال ر،غمند

 

ن، مك اكن فكهيدو نفغال مسوا دامل قكنضدت كعاديلن ابيالفاوليه ايت، ا
 دان . اراضن دان مشاركت ،ضترجامينله كامانن دان كتنرتامن دامل كلوار

 منجنجيكن يغ  دان عقل ورنأنفكسم رمينكنخمن عاديل يغ طبيعة
 نغنداف منوروت مأنسي غسأور يضبا عاديل كدودوكن. يقيحق كبهاضياءن

 دان علمو نيضيغتك دري حاصيل اكنفمرو يغ كتقوأن فتاه اوليه دتنتوكن سالمإ
 .ككواسأن ونفماهو ككايأن كتورونن، برداسركن بوكن ،ثق

 

 دان كعاديلن ينتايخمن عاديل، يغسالم منونتوت كيت منجادي مسلم إ  
 دامل كعاديلن. مسلم بوكن دغن نفبرهاد ونفبيار مليا،  ٢نورما كفد روثم
. ثارا كسلوروهنخس مأنسي اومت وننغمباف دان كستابيلن منجامني سالمإ
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 مشاركت دامل كعاديلن غتنت ايديا ممباوا سالمإ ابيالفا ممبوقتيكن، تله سجاره
 برموسوهن يغسال دان بله هفخبر فهيدو ثدهولو يغ مريك مك مكه، جاهلية

 .يغسا بركاسيه يغسال دان ادوف برساتو منجادي
 

وءي زمان مالل دليهت تفدا سالمإ دامل كعاديلن ليكسيفدان ترباءيق اتال  
 بهكن. يهقف ٢مان انياياغم دان منينداس رنهف تيدق يغ  اهلل رسول مرينتاهنف
 امام. امضا دان ساغب رياغم افتن ثيكوتفغ مسوا اوليه دكاسيهي دان ددكيت ينداضب

 :برسبدا  اهلل رسول بهاوا ريشعاأل موسى بوأ دفدر مريوايتكن الطرباني

 ساتو ﴾ييغاثم﴿ مغاسيهي يغسال كامو ضيغسه اميان ورنافمس اكن تيدق" :ثم
 يغسال سوده ثمسوا كامي اهلل، رسول واهاي: بركات صحابة. الين سام

 دامل ثها بوكن ايت يغسا كاسيه ثوهغضسسو: برسبدا اهلل رسول. مغاسيهي
 ث".عموم مأنسي اومت سلوروه فترهاد يغسا كاسيه يفتتا اجهس كامو نغكال

 

 ،دكاسيهي يغ مجعةسيدغ 
 

 رضا سكالني مجاعه سيدغ اجقغم ربنم اين، هاري دف ي اغم
 حق منجامني يغ رمحة امضا اداله سالمإ بهاوا ، يتفاينتي حياتيغم سام-برسام

 فترهاد فغانياياءن دان رمييناسيكديس افتن مشاركت يسنفال فستيا كعاديلن دان
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ومت ترباءيق ا دان  ايضسبا كيت نفكواجي منجادي جوسرتو،. افسسيا
 دغن سهارين نفكهيدو منجالين دامل سالمإ رمحة فاونتوق منرتمجهكن كونسي

 ، ةسور منروسي اهلل .سالمإ شريعة نفكتت منوروت عاديل برالكو
 :: ايات

 ڃ ڃ ڃ چ چ

  

 

 دياكنثم اهلل سسوده دبومي نقكروس بربوات كامو نلهغجا دان" :ثمقصود
 ٢كاالو﴿ غبيمب راسانف دغن ث-كفدان بردعاله د ،ثدف نقيءكبا ممباوا يغ االضس

. ﴾مقبول ايفسو﴿ كنفهارغم تراللو راسانف دغن ضجو دان ﴾دترميا تيدق
 ث".عمالن رباءيقيفمم يغ ٢غاور كفد دكت ايت اهلل رمحة ثوهغضسسو
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 كدوا 



 ڃ ڃ ڃ چ چ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿

﴾ڇ

 برصلواتله براميان، يغ اورغ واهاي; نيب كفد برصلوات مالئكتث دان اهلل غضوهثسسو"
 ."فغحرمنت سفنوه دغن كسجهرتأن موهونكنله سرتا كفداث كامو
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فادوك بضيندا يغ دفرتوان اضوغ  يغ  


غي 
غي اضوغغي 
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 اين كامي نضارا فرليندوغنمو، دان رمحة دغن ضريا اهلل، يا توهن كامي، كامي مموهون ا
 غتامنكنله راس كاسيه ساي ،كسجهرتأن دان كامانن دامل دككلكن رعيتث سلوروه دان

 امان هيدوف سنتياس كامي دغنث مسوض كامي، دكالغن فرفادوان كامي،ككالكن دانتارا
 .زمان فنجغمت سسال دان معمور داماي،

 

 ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿

 ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴿

 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ 

﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 

 

 


