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 رمحة" ممباوا اومت ثانتونيم"

 ــه٤١١١ حمرم ٨١٤٢١ فتيمربسي ٤١
____________________________________________________________________________ 

﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿

 
 ،ايضبربها غي مجاعه غسيد

 لكنضيغمن دان ث-رينتهف االضس منطاعيت نغد  اهلل دفبرتقوى كماريله كيت 
 تاهون ئىاللو تفدا كيت كران  اهلل كفد برشكور كيت ماريله. ثنغالر االضس

. اثجاي دغن  اهلل رينتهف ملقساناكن تفدا سرتا داماي دان امان دغن هجرة ٩٣٤١
 سكالني مجاعه اراف رهاتنيف مناريق ينهاري ا ربنم اين، هجرة بهارو تاهون نافبرمس مك

 ".رمحة ممباوا اومت انتونيثم" تاجوق بركنأن اراكنخممبي يضبا
 

 ،ندملياك يغ   يغ   مجاعه سيدغ
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 تاهون لكنضيغمن دان هجرة ٩٣٣١ارو ب تاهون ك ماسوق كهغكيين كيت تله مل
 ك مكه كوتا دري  اهلل رسول هجرة ثوهغضسسو. املنفغ دان نغكن ايضلباف دغن اللو
 اهلل امضا رتاهنكنفمم يضبا يضسرتاتي وسونثم دامل يقضسرتاتي نغراخن ساتو اداله مدينه كوتا

سالم اونتوق إرني مو نيالي ممليهارا سرتا سالم،إ نغكمنا دان كسالمنت منجامني ،
 اومت كماجوان دامل ترنسفورماسي تيتيق مننداكن  اهلل رسول هجرة. غنجف كغج
 قسيكنثم اي. ورنافمس يغ  برمشاركت فهيدو سيستم ساتو مالهريكن دان سالمإ

 ،فمنت يغ   اومت ساتو كفد ملهيغ  اومت ساتو دفدر سالمإ اومت كقواتن ترنسفورماسي
 .يضيغت وانفبركمم دان ضبرتنا

يغ  ترسنديري مرينتهنف سيستم دغن مشاركت سبواه ونكنغسالم تله برجاي ممباإ
 يضيغت يغ   رادبنف دان متدون ساتو. سالمإ بوكن سرتا سالمإ اومت كسالمنت منجامني

 كدوا امضا منجادي سالمإ ضيغسه كتيغسيغ  وهفتيم ساتو دامل دالهريكن تفدا تله
  اتاو غاور بيلياون ين سراماركغضدأ سيوالفوف دغن اين هاري دف تربسر

 .دنيا ندودوقف جومله دفدر
 

 سيوالفوف ستاتيستيك دغن سليسا دان غضبرب هاروس تيدق كيت يتو،ضنامون ب
 دسببكن دتينداس يغ   مشاركت منجادي سالمإ اومت اين هاري ريالييت. سهاج سالمإ

 دغنليك  كيت نيضاهسب. وليتيكف دان يكونوميإ نديديقن،ف يضس دري كلمهن
 والف الين يغ  نيضسبها. ةاّم نصيب دوليكنفمم افتن مات-مسات هيبورن دان كسرونوكن

 مريك ممندو اكنيغ  جواله سالمإ كنغسدا ديري دامل امضبرا نفكهيدو لكنضيغمن مساكني
 اداله اين دبومي  ايضسبا مأنسي تأنفيخنف تله،يغا. د دان ددنيا نائيضكبها كفد
 عامل ك دكمباليقن كيت سبلوم دلقسانكن رلوفيغ  جوابغوغضر متالمت دان تداس اتس



3 
 

 ماللوءي تكنيغغم  اهلل اميانضسبا سهاج سيا كنوب اين تأنفيخنف كال،كيغ  
 : ايات  ةسور

﴿﴾ 

 سهاج؟ سيا كامو تاكنفيخمن ثها كامي بهاوا كثغم كامو اتوتف ادكه مك": ثمقصود
 " ( عامل د) كامي كفدتيدق اكن دكمباليقن  كامو دان
 

 جوابغوغضت انتارا دلقسانكن، اونتوق جوابغوغضاوليه ايت، كيت مسوا اد ت
 دغن اياله ثاوتاما يكوخن. برجاي دان ماجو اونتوق سالمإ اومت ونكنغممبا اياله ترسبوت

 اهلل رسول اوليه نيفيمفد تلهيغ  رتيمانفس ةالسن دان نآالقر منوروت نفكهيدو ملقساناكن
 :برايكوت مالك امام رواية  ماللوءي كيت كفد  ينداضب ساننف تلهيغا .

   

 سست اكن تيدق كامو يغ   ركاراف دوا سكالني كامو دف لكنضيغمن تله اكو": ثمفهوم
 ثنبي ةسن دان( نآالقر) اهلل كتاب:  يتءيا ،ثكدوا كفد وهضت فضغبر كامو مان يضسال
". 
 

 ،ثموسوه-موسوه اوليه انيضدس تيدق يغ   غسالم سكارإي، اومت دفهم تفدا
 عقيبة اداله ثانتارا الين، يهقف رماءيننف باهن منجادي سرتا ترتيندس، يغ   اومت منجادي

 بوكن هجرة تونتوتن اين، هاري دف. ةالسن دان نآالقر لوروهثم اراخس منوروت تيدق
 سواتو اداله ثايا يفتتا الينيغ  تفمت ساتو ك تفمت ساتو دري يندهنفرف سقدر يضال

-سبنريغ  سالمإ اجرن برترسكنيغ  فهيدو بوديا دان ميندا روبهنف اتاو ترنسفورماسي
 .ثبنر
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 ،ياضبربها يغ   مجاعه سيدغ
 نفكهيدو موجودكن بروسها سنتياس كيت رضا منونتوت ضجو هجرة فكونسي 

دمدينه  ول اهلل رس اوليه دالكوكنيغ  رتيفس سجهرتا دان هرموني يغ  برمشاركت
 وسأ نغهوبو يكتغم تله ينداضب. كتورونن دان ساغب ام،ضا ايانضلبافك دامل ونفسكالي

 ايت سبلوم كنغسدا سالم،إ نام اتس برداماي دان رساودارأنف ساتو دامل  دان
 ايضسبا دناماكن والف اين  دان وسأ قوم نغابوض. الما سكني برموسوهن مريك

 اهلل رسول سام-برسام برهجرةيغ  مهاجرين قوم كفد غليندوفنجادي ميغ  نصارأ قوم
 .سالمإ  نام اتس دساتوكن ضجو اين مهاجرين دان نصارأ قوم.

 
 دان كقواتن ممهمي رلوف كيت اين، هاري مشاركت ايانضلبافك نتونيثمك دامل م

 فستيا. يضيغتيغ سي تولرين دان  جيوا دغن مريك تونيثنم دان يغماس كلمهن
 اراضن كسجهرتأن. نغافض دان فهمن بربيذا ونفواالو دسانتوني اونتوق برحق مأنسي

  دان ادوانفرف تغمسا ممستيكن دامل كيت كوميتمن دان صنإك منونتوت
 دغن كساتوان دان كسنتونن ن،أكسدرهان لندسن داتس دبينا اي بهكن. رضس تروس
 .غسإميب وننغمبافجوان دان كما رهأك متالمت ساتو

 
 ،ياضبربها يغ   مجاعه سيدغ

 درجت، كت،فغ رياغم افتن مأنسي سلوروه كفد رمحة ممباوايغ   امضسالم اداله اإ
 الينن ماللوءي ترسرله امت سالمإ كلستارين دان ورنأنفكسم. ساغب دان كتورونن

 يغ ة عيشر دصمقا فرينسيف منروسي اين بومي دموك  اهلل  مسوا فترهاد



5 
 

 يغ  فستيا اوليه دراسا لبيه سالمإ كهيبنت. كادأن دان نفكهيدو سودوت كسموا نكياعمر
  . اهلل دغن براميان دان يينيقم ايأي،خرفمم

 
 منجادي مك، . اهلل اوليه يغ  امضا ثساتو-سالم اداله ساتوإ

 دغن دفهمي تفدا رضا اين مليا امضا ممباوا بروسها اونتوق مسلم فستيا جوابغوغضت
. دكت لبيه دغن سالمإ ناليغم اونتوق برمينت مريك ببكنثم لنتس مأنسي مسوا اوليه باءيق
 فرينسيف ادايكنغضم افتن هرموني لبيهيغ   سالمإ امييج ممبينا دامل جوابغوغضبرت كيت

 وكوقف ركاراف دامل سنضكت وربنكنغم افتن تولرين لبيهيغ  سالمإ ناراتيف ممباوا اساس،
 هاروسله ايانضلبافك منرميا اونتوق نأكرتبوك فسيك. موده دأمبيل بوليه تيدقيغ 

 نوهف دغن برساودارا بنر يغ   اومت ساتو ممبنتوق تفدا سالمإ اومت رضا داوسهاكن
 اراضدن (أّمة ) منجادي اومت ترباءيق تكي ايت، دغن مودهن-موده. يغ سا كاسيه

 .(ٌ َوَربٌّ َطيَِّبٌة َبْلَدٌة)  اهلل وننفكام تفمندا دان باءيق يغ 
 

 ،ياضبربها يغ   مجاعه سيدغ
 رلوف يغ  يغ نتف يتفاينتي فبربا منكنكن نييغا ربنم اين، هاري دف  اغم

 :يتءيا سريوس رهاتنيف دبري
 سنتياس رلوف يغ  اومت رماسي كفد تولق تيتيق اكنفمرو هجرة ريستيواف :فرتام

  دان دنيا نغمرلخره مالكر كأاعترب دان دلقسانكن ك دأمبيل
 كلمهن دان كقواتن ممهمي دغن اين هاري مشاركت ايانضلبافك نتونيثم :كدوا

 .تولرينسي دان  جيوا منروسي يغماس
 كسموا نكياعيغ مر مأنسي سلوروه كفد رمحة يغ ممباوا امضسالم اداله اإ :كتيض
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 .كادأن دان نفكهيدو سودوت
 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ﴿

 ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

 تفمت اين دبومي يتفدا اكن اي ايخنس اهلل، دجالن برهجرة يغ   فسسيا دان": ثمقصود
 اونتوق ثرومه دري كلوار يغ   فسسيا دان; معمور يغ   رزقي دان قثبا يغ   برهجرة
 هالف فتت تله ثوهغضسسو مك ماتي، اي كمودين ،ثرسول دان اهلل كفد برهجرة

 ".اسيهانيغم مها يضال ون،فامفغ مها اهلل دان. اهلل دسيسي هثهجر
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ڃ ڃ ڃ چ چ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿

﴾ڇ

كباوه دولي يغ 
 مها موليا سري فادوك بضيندا يغ دفرتوان اضوغ كليما بلس.
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 للَُّهمَّ َأِدِم الشَّرَع َاَما َشاَءُه.  ْير الخ ِمَن  َلُه عدله َو َوِإْحَساَنُه َوَأْصَلَح اهلُل ُملَكُه 
َلُه َوِلُوَزَراِئِه َسِبْياًل َوِمنَهاًجا. َواْرُزْقُهُم 

 اين كامي نضارا فرليندوغنمو، دان رمحة دغن ضرامي، كامي مموهون ايا اهلل، يا توهن ك
 غتامنكنله راس كاسيه ساي ،كسجهرتأن دان كامانن دامل دككلكن رعيتث سلوروه دان

 امان هيدوف سنتياس كامي دغنث مسوض كامي، دكالغن فرفادوان كامي،ككالكنله دانتارا
 .نزما سفنجغ سالمت دان معمور داماي،

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

﴾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

 


