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 ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿

 ،اهلل درمحيت غي مجاعه غسيد
 

 ماريله سكالني، دكاسيهي يغ مجعة غسيد روثم دان ساي ديري دفك سانفساي بر
 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن ٢وهغضبرسو نغ  اهلل كفد كتقوأن كتكنيغمن كيت

 دان رمحة تفمندا اين هاري دف نفكهيدو مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنضيغمن
 كالهرين قسيكنثم يغ ولع األربي بولن نغد نافبرمس.  د دان دنيا د فهيدو كربكنت
: برتاجوق يغ اين هاري دف  حياتيغم كيت ماريله مك ، حممد نيب بسر نغجوجنو

 ءنبيااأل ةسور دامل  اهلل  نغد سالري "عامل سلوروه ك رمحة:  اهلل رسول"
 : ايات

"" 
  األول ربيع /   ؤميربنو 
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 ﴾ک ک گ گ گ﴿

 منجادي اونتوق مالءينكن ،﴾حممد واهاي﴿ كامو وتوسكنغدان تيادله كامي م": برمقصود
 ".عامل سكالني يضبا رمحة

 سلوروه كفد رمحة ايضسبا ثرسول وتوسكنغتله م اهلل "ب بركات: طسيد ق
 مالءينكن ايت هدايه منرميا يغ تياد دان. هدايه جالن ك مريك نيفمميم بلياو رضا مأنسي

 غاور كوميغمر ايت رمحة ونفواالو اثمنرمي اونتوق كسديان اءيثوفمم يغمأنسي  نغولوض
 ".براميان تيدق يغ مريك دان براميان يغ
 

 ،اهلل درمحيت يغ مجعة غسيد
 

 ممربي يغ  اهلل كورنيان رهضانو اكنفمرو   اهلل رسول كالهرين ثوهغضسسو
تله ممباوا   سول اهلل ر رمحة. مأنسي متدون دان نفكهيدو سجاره دامل بسر يغ ارتي

 ول،غضاو يغ عقيدة يتئيا مأنسي نفكهيدو اوتام يكفاس ضتي وتيفملي كتامدونن روبهنف
 .لوهور يغ  دان مشول يغ ةيعشر

 

 نغد مأنسي اومت كفد بسر روبهنفتله ممباوا   عقيدة، رسول اهلل  دامل 
 هاوا كنغبرتوجن يغ جاهلية زمان نفكهيدو دفدر مأنسي كموليان دان مرتبت كتغغم

 يتئيا ، اهلل منتوحيدكن يغ يخسو عقيدة كفد برهاال مبهنفث دان كسسنت ،
 اهلل سيسي د د يغ توحيد ريساله ممباوا   ينداضب. دمسبه اليق يغ اسا مها يغ توهن
 روثم يتئيا رسول اراف اوتام سضتو اينله.  د دان دنيا د نأيضكبها منجامني دان 
 مان ايضسبا مات-مسات  اهلل كفد بدينفغع دان نأسافغ عقيدة كفدمأنسي  اومت
 : ٥٢ ايات نبياءاأل ةسور دامل ثن
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 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿

 كامي مالءينكن ونف رسول غسساور سبلوممو وتوسغدان كامي تيدق م": برمقصود
 كامو برعبادتله ايت، اوليه; اكو مالءينكن توهن تياد ثوهغضسسو بهاوا ثاكفد وحيكن

 ".كو-كفد
 

 لوروس يغ جالن دان بنر يغ عقيدة كفدهده ممباوا اومت مأنسي ابرجم رسول اهلل 
 باكل دان كيين ضيغسه برتاهن وفمم اسالم ايت لنرتن. كبيجقسنأن حكمه نوهف نغد
 منولق دان امضبرا كيت نغتوجنا منجادي يغعقيدة  اينله  .نفهاد ماس دف ونغبا
 .كاروت دان خرافت شرك، اينخرفك بنتوق االضس
 

 ،ياضبربها يغ مجاعه غسيد
 

 مماسقكن تله  اهلل رسول اوليه دباوا يغ سالمإ اجرن وال،ف عةيشر يكفدامل اس
 يتوضب  اهلل رسول بهاوا قسيكنثم كيت. برمتدون نوهف يغ نفكهيدو سيستم ساتو
ه الضيغسه دان قوم صحابة، ،ضكلوار نغد برموال سالمإ شريعة ريساله ملرب ٢وهغضبرسو

 ممباوا ٢بنر  ينداضب. سالمإ اراضن نتدبريانف سيستم سبواه ايضسبا قكنضسالم برجاي دتإ
 دعمالكن اونتوق ورنافمس دان ترباءيق يغ سيستم ساتو اكنفمرو سالمإ شريعة بهاوا كيقينن

 : ايات املاءيده ةسور منروسي  اهلل  اميانضسبا مأنسي نفكهيدو ددامل
 ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿

 اكو تله دان اونتوقمو، امموضا ورناكنفمس تله اكو اين هاري دف:"...برمقصود يغ
 "...امموضا ايضسبا سالمإ رضا اكو دان يمو،ضبا نعمتكو كنفوكوخ

 سيستم ساتو اكنفمرو  اهلل رسول اوليه دباواكن يغسالم إجلسله بهاوا، شريعة 
دامل  باءيق مأنسي نفكهيدو يكفاس االضس كوميغمر يغ رفومك يغ نفكهيدو
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 نفكهيدو ستندرد كنفمنت تله سالمإ. ثايضسبا دان نغكوا ن،غرونداف نتدبريان،فسيستم 
  دري برموال. اين بومي موك د مأنسي فهيدو رجالننف اتورغم دامل ترباءيق يغ

 تله يغ ٢اتورن ترماسوقله اين. مأنسي غسساور نفكهيدو ثبر لهضيغه كالهرين
 نوهف نغد مأنسي سسام مأنسي نغهوبو دان  اهلل نغن مأنسي دغهوبو دامل كنفدتت

 يغ ركاراف ساتو اكنفمرو اين  اهلل رسول اوليه دباوا يغ شريعة كنيغمو تيدق. نغكساميب
 نقكباي اونتوق غبرجوا دان هدهابرجم تله ينداضب كنغسدا معنى اءيثوفمم تيدق دان ٢سيا
 .عامل سلوروه كسجهرتأن دمي دان ينتايخد يغ امة

 ليكسيكنفأغم اونتوق براميان يغ غاور ايضسبا كيت نفاوليه ايت، منجادي كواجي
 دان نيضسبها مبيلغم ثها بوكن دان سالمإ شريعة نغنأو دباوه فهيدو كسلوروهن

 : ايات البقرة ةسور دامل  اهلل  نغد يغسإير ثالين نيضسبها لكنضيغمن
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿

 ﴾ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

 ثارا كسلوروهنخسالم سإبراميان! ماسوقله كامو ك دامل  يغ ٢غ: "واهاي اوربرمقصود
 "كامو يضبا اتث يغ موسوه اي وه،غضسو. شيطان ٢كهغل ايكوتي كامو نلهغجا دان

 

 ،دملياكن يغ مجعة غسيد
 

 دفدر مأنسي اومت منديديق برجاي تله  اهلل رسول ،يضمانكاال دري س
. راس غبرتيمب كفد يلضد دفعاديل دان در كفد ظاليم دفدر مليا، يغ انسان كفد جاهيل

 دان نأيضكبها دمي يكفاس مسوا يفاكوخمن زمان غنجفس ورنافمس يغ تلدان منجادي ينداضب
 : ايات األحزب، ةسور دامل  اهلل .  د دان دنيا د فهيدو كسجهرتأن

 ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی﴿
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 يغمو كا يضبا باءيق يغ تلدان اهلل رسول ديري دف اد تله ثوهغضسسو": برمقصود
 ."اهلل اتييغغم قثبا يغ سرتا قيامة هاري ﴾نغكداتا﴿ دان اهلل رمحة كنفهارغم

 اومت ورناكنفمثم اياله ثسضتوروت منجلسكن انتارا تو رسول اهلل 
 يغ برسبدا  اهلل رسول بهاوا  سبواه مريوايتكن مالك مامإ. اسالم منوروت مانسي

 ".مليا  ورناكنفمثنتوق ماو داوتوس اكو ثوهغضسسو" برمقصود
 

 بركاسيه دان يضيغت كرتيف بربودي ايفسو كيت اجرغم  اهلل رسول ايت، نغد
. انسانضك دان ككراسن بنتوق غسبار منولق سرتا يغسكليل مشاركت انتونيثم يغسا

 يفتتا مأنسي سسام سهاج بوكن باءيق بربوات كيت منديديق ضجو  اهلل رسول ماله،
 .سكيرت عامل فترماسوقله ترهادالين  ٢ فترهاد ضجو

 

 ،اهلل درمحيت يغ مجعة غسيد

 مأنسي اومت سلوروه كفد رمحة دان ثقوم كفدتله منجادي رمحة   ريساله حممد 
 كليهاتن ثموال دف  ينداضب ماللوءي  اهلل اوليه دتورونكن يغ شريعة. ضينداب سفسل
 ريالييت انتارا جاوه يغ غجور ثوجود كران مأنسي هاتي نغنداف دف نجيلض دان انيه

 ترسبوت ريساله تربوقيت تله  نامون. روحانيه فهيدو ريالييت نغد دنياوي فهيدو
 .ثسلوروه مأنسي متدون كفد رمحة ممباوا تله

 حممد نيب فترهادفبربا بوتثم "للعاملني رمحة" ثبوكو دامل دوكتور 
 :ثنتاراا ،

 .  اهلل اوتوسن مأنسي غسأور اكنفمرو  ينداضب : فرتام
 نغد نجارافتر دان غتركبالك ترتيندس، مله، يغ اومت نصيب ممبال  ينداضب : كدوا

 .كظاليمن ايضلباف
 ثسواجر تفمت د مريك مأنسي اومت مرواه كتغغم اونتوق غدات  ينداضب كتيض:
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. 
ا اد دان اي سدي يغ متدون سكني انتارا د بهارو متدون ساتو ممبينا  ينداضب كامفت:

 .ثنيالي يضيغت يغالف يغمنجادي متدون 
 ثوجود افتن تندوس يغ عرب غمسننجو مشاركت لواركنغم تله  ينداضب : كليم

 سلوروه غبركمب دان منجلجه تومبوهن،-تومبوه ونفماهو كبون، اي،غسو
 .بومي لوسوكف

 

 ،دملياكن يغ مجعة غسيد
 

 نغد وهضت فضغيت برك ماريله اين، اراخبي اغم يضبا ثولنفكسيم ايضسبا
 ندوانف اوتام ترس منجادي يغ ثهسنَّ دان نآالقر يتئيا  اهلل رسول النضيغنف دوا

 :برسبدا  اهلل رسول بهاوا مالك امام اوليه دروايتكن حديث اميانضسبا سالمإ اومت

 سست اكن ٢سكالي تيدق كامو يغ ركاراف دوا كامو نغكال دامل لكنضيغت اكو":
 ". ثنبي سنه دان اهلل كتاب يتئيا ،ثكدوا كفد وهضت فضغو بركام يضسال

 

 يفتتا سهاج ميقيين كيت برمعنى ثها بوكن اين النضيغنف ٢كدوا نغد وهضت فضغبر
  اهلل رسول ةسّن دان نآالقر شرعية اجرن منرتمجهكن كيت اميانضبا اداله يغنتف لبيه يغ

 اتوهف دان يكوتغسالم، هندقله كيت مإ اومت ايضسبا .كيت نفكهيدو حياتنفغ دامل
 دان ابايكنغم افتن ثنغالر االضس منجاوهي دان  اهلل رسول اوليه دباوا يغ سهاج فا
 .عامل سلوروه كفد رمحة ممباوا  ينداضب ثالهري كران ،ثرتيكايكنفمم

 ڃ ڃ ڃ چ چ

 ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴿
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 يغ جوا فا دان اي، ترمياله مك كامو كفد اهلل رسول اوليه دباوا يغ جوا فا":  ثمقصود
 ثوهغضسسو; اهلل كفد كامو برتقوله دان. ثنغالر اتوهيلهف مك ثمالكوكن كامو غردال
 ".ث-سيقسا عذاب برت امتله اهلل
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 ڃ ڃ ڃ چ چ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿

﴾ڇ

 برصلواتله براميان، غي غاور واهاي; نيب دفك برصلوات ثتمالئك دان اهلل ثوهضغسسو"
 ".حرمنتغف نوهفس نغد كسجهرتأن موهونكنله سرتا ثدافك كامو
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 يغ 
 فادوك بضيندا يغ دفرتوان اضوغ 



غي 
غي 

غي ضوغا

  

 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،
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 ﴾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

 

 


