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 جريه ٩٣٤١  

 "تافيخنف دفك رهنفث : عيد"

 ﴾٩٣٤١ ذواحلجه ٩١/  ٢١٩٢ وسضاو ٢٢﴿
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 ثوهغضسسو. بكلن اريلهخ دان ، اهلل دفله كامو كااهلل، برتقو ۲واهاي همبا
 ۲غاور برجايله ثوهغضسسو . اهلل دفك برتقوى اياله ايت بكلن باءيق-سبايق

 .تقوىبر غي
 

 ،اهلل درمحيت يغمسلمني دان مسلمات 
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 نغد ناربق راي هاري اتاو راي هاري مبوتثم كيت اين هاري دف
 يضبا اعترب ايضسبا برت اوجني ايضلباف ماللوءي غي إبراهيم نيب اهسري يتغرايفمم

 بركنأن اراكنخممبي اكن اين يضاف دف ربنم ايت، نغد. مأنسي اومت سلوروه
 ".تافيخنف دفك رهنفث  ايضسبا عيدا"

 
 ،اهلل درمحيت غمسلمني دان مسلمات ي

 

 ممباوا ايت سالمإ بهاوا ، إبراهيم نيب سرياه دفدر اجرنفغ حكمه مبيلغم
 جسد نغد دايكوتي  يغ هاتي نغد  اهلل دفك ديري رهنفث مقصود
ا قسفتر غضسهي اوجني ايضلباف دغن داوجي واالو ث-رينتهف دغن برعمال

 دغن براميان ستله  الين تيدق اين ۲اوجني. ضكلوار دان ديري وربنكنغم
 دان نكرييشك بنتوق غسبار فترهاد نقنولف دان ﴾اهلل إال إله ال﴿ توحيد كلمة

 ث-همبا ۲فتيا فترهاد  اهلل وبأنخ ايضسبا ضجو اين ۲اوجني. 
 كبوتعال ةسور دامل ث ماللوءي غوتركند يغ اميانضسبا براميان اكوغم غي
 :٢ات اي

 ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿
 

: بركات ثها دغن دبياركن اكن مريك بهاوا كثغم مأنسي اتوتكه"ف: ثمقصود
 ."؟﴾وبأنخ سسواتو دغن﴿ داوجي تيدق مريك غسدا براميان، كامي
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 نيب اراف.  اهلل اوليه داوجي اكن سيتف  غاور فاوليه ايت، ستيا
 مريك ونفواالو  اهلل دفاوجني در منرميا واتق يغالف يغ غاور اداله رسول دان

 دوسا مالكوكن قثبا يغ بياسا نسانإ سالكو كيت يغبربند دوسا مالكوكن تيدق
 اهلل اوليه اكنفدتيم يغ اوجني. نفسو هاوا منوروت سرتا افال دان الالي كران

 اداله ثدوا-كدوا مان يغ نعمت دان مصيبة بربنتوق اداله ثهمبا دفك 
 يغ نعمت، ونفماهو مصيبة باءيق. اثمنرمي اونتوق كيت وانفكمم كفد  غنتوضبر
 دوسا وسنفهافغ ورن،ضت اتن،يغرف اكنفمرو اداله اين  اهلل دفدر اوجني ثستيف

 سرتا اتوهف اكور، كيت ثسكريا نقكدودو درجت كتغغم اونتوق ضجو دان
 . اهلل كفد  برتقوى كمبالي

 سكالني، دكاسيهي يغمسلمني دان مسلمات 
 ديري راهثم اونتوق براقرار تله برمعنى ، اهلل كفد  براميان يغ غسساور

 رهنفث. غوضا مها دان بركواس مها يغ اهلل يتئيا ث-تافيخنف كفد  تونتس اراخس
 ديري برسراه يغ غاور. رييتوالفس دان مينتل فيزيكل، اراخس ترماسوقله اين ديري
 مها دان يغافث، يقني بهاوا دي مها  اهلل كتنتوان االضس منرميا  اكن

 .ث-همبا فترهاد كتنتوان سسواتو كنفمنت دامل بيجقسان
 سييت ثاسرتي لكنضيغمن ايفسو  اهلل رينتهف دغنداوجي  نيب إبراهيم 

. هونيفغبر تيدق دان غرسض يغ اسريف غادف هغدت  مساعيلإ نيب ثانق دان جرها
 سكني تله يغ ثوتراف ربنكنوغم رينتهف دغني ضال داوجي  ينداضب ،ثسرتوس
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 نوهف يفتتا أنينفغا توجوان اونتوق بوكنله اين اوجني دان رينتهف. برمتو تيدق الما
 .اعترب دأمبيل رلوف يغ اجرنفغ دان حكمه دغن

 غنتوضبر دان ديري راهثانتارا الين اي ممربي اعترب بهوا كيت هاروس م
 ،مك اهلل دفدر سالين غنتوضبر كيت كاالو. اهللكفد  ثنوهفس

 فستيا كران مله تغسا يغ سسواتو دغن غنتوضبر غسدا كيت ثوهغضسسو
 مورهف مها ،﴾ا﴿ كاي مها ،﴾القوي﴿ واتق مها يغ. مله تغسا غميم 

 اوجني سسواتو ايت، دغن. سهاج  اهلل ثها ﴾الرحيم﴿ يغافث مها دان ﴾ريمكال﴿
 غنتوضبر يغ غان اورد  اهللكفد  كيت نغنتوضكرب مان سجاوه توكننمن اكن
 يقني كران ،ثاكفد كنفدتت يغ اوجني تقدير مسوا ترميا اكن  اهللكفد  ثها

 . هللا كتنتوان دغن ديري برسراه دان
 

 دان غنتوضبر كيت اونتوق تفمت باءيق-سبايق سهاجله  اهلل ثها
 تواه، مأنسي،كفد  فهار غنتوضبر تيدق وان،ضكرا افتن ثنوهفس برتوكل
 اكن  اهللكفد  برتوكل دان غنتوضبر. ثايضدان سبا   نصيب،

 دان ث-نغرتولوف سرتا يغسا كاسيه رمحة، كنفهارغم سنتياس كيت منجاديكن
 . اهلل كفد  اميان بنر-سبنر تندا اداله اي

 

 دامل بروسها سنتياس ايفسو دتونتوت ضجو كيت سام، يغ ماس دفنامون 
 بوكنله  اهللكفد ديري. برسراه  مماجوكن دان ونغممبا اونتوق كادأن جوا فا

-مسات تقدير كتنتوانكفد  كنفهارغم دان بروسها بوليه تيدق كيت برمقصود
 دامل اوسها االضد كيت ممفوكوسكن سبرمقصو  اهللكفد  برسراه. مات
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 توجوان دغن سالرس  اهلل اونتوق ثها ديري عبديكنغم دان نفكهيدو
 :تااريّذال ةدامل سور اهلل   مان رتيفس سنديري ايت مأنسي تأنفيخنف

 ﴾ڄ ڃ ڃ ڃڄ ڄ ﴿

 مريك اونتوق مالءينكن مأنسي دان جني تاكنفيخدان اكو تيدق من": برمقصود
 ".كو كفد  ةبرعباد دان مبهثم
 

 ديري عبديكنغم دان راهثسالم منونتوت كيت مإمك دامل كونتيك س اين، 
 يضيغترت اينخفنف يتئيا إحسان مرتبت ك أيفمس ضيغسه همبا غسأور ايضسبا
 ثسباليق ونف اتاو دترميا كيت عمالن مننتوكن يغ عباده، مقصود كنفكغرلفمم دامل

 :مسلم امام اوليه دروايتكن يغ رتيفس  اهلل رسول سبدا . اهلل دسيسي
  

 

 ﴾ حممد نيب﴿ إحسان؟ غتنت اكوكفد  بريتاهو: ﴾جربيل﴿ دي بركاتله":ثمفهوم
 كاوغاوله ا-ولهسأ اهللكفد  عباده رجكنغم كاوغا ﴾اياله إحسان﴿": برسبدا
 مليهت ﴾اهلل﴿ دي ثوهغضسسو ،ث-مليهت تيدق كاوغا ثسكريا ،ث-مليهت

 ".كاوغا
 

 
 

 ،اهلل درمحيت يغمسلمني دان مسلمات 
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 ﴾تربسر راي﴿ كربألا عيد اداله عيدا بهاوا تكنيغغرب توروت منم
 يغ دوسا وننفامفغ اتاو نراك دفدر مبيبسنف ثقثبا كران اين اومت يضبا

 فبتا كنغممند.  هاري يتئيا ثسبلوم هاري دف كن اوليه اهلل رهضدأنو
 كيت ثسهاروس مك اين، ذواحلجه بولن دامل تفتردا يغ ۲هاري ثمليا دان بسر

 اداله. صاحل عمالن ايضلباف مالكوكن دغن ثممولياكن دان ممبسركن غلواف مربوت
اين ترماسوقله كيت  هاري سالمإ اومت ۲رات مليهت ابيالفا ديهكنثم تغسا

 كنيغمو. ثممبسركن سالمإ اميانضسنديري، تيدق ممبسركن بولن ذواحلجه سبا
 امضا فترهاد كيت ثريهاتينف تيدق كران ضجو كنيغمو اتاو تهوانفغ تياد كران

 .غندف سفترل كيت ضيغسه
 

 هيبت لبيه مرياه، لبيه  مبوتثم سالمإ اومت مليهت يغكيت سر
 دغن عيدا هابيسكنغم يغ اد. عيد رتيفا تيدق سالم لبيه دان

 هاري لهثها  ناغضفبر يغ اد دان يسنيفغ غسبار افتن سهاج يتوضب
 سهاج بوكن اين بولن كلبيهن بهاوا هويله،اكت. مات-مسات ناربق مبليهثم

 اومت مسوا كفد  يفتتا اهلل دبيت حاج رجكنغم يضرف يغ غاور يضبا دسدياكن
 عبديكنغم نتفكسم مبيلغم وسهاابر سنتياس يغ سهاج، دمان برادا يغسالم إ

 . هللا ث كفدديري
 

 نكيعامر كيت سام-برسام ماريله اد، ماسيه نتفجوسرتو، مسنتارا كسم
 يغ يسنيفغ دان حياتنفغ نوهف دغن سالمإ اومت راي هاري ايضسبا عيد
 وتيخ هاري ايضهاج سباس يتوضب براللو اي سقدر ثها تيدق. ورنافمس لبيه
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 كران كيتكفد   اهلل اوليه رهكنضدأنو يغ مسنإك غلواف غسدا عموم
 دان  ثوهغضسسو. ث-همبا اراف فترهاد يغسا دان كاسيه

 كنادراي رلوف دان كنقيئكبا دغن نوهف يغ  اهلل رهضانو اكنفمرو 
 دروايتكن يغ صحيح  سبواه دامل برسبدا  اهلل رسول. كنيغمو سبايق
  : كمال بن نسأ دفدر داود ابو اوليه

  

       

 مبرياضبر سيبوق غسدا مريك كنغسدا مدينه، ك غدات  اهلل رسول":ثمفهوم
 مريك اين؟ هاري دوا يغ اكهفا هاري: ثبرتا اهلل رسول مك. هاري دوا سالما

 كمودين: جاهلية زمان دف اين هاري دوا سالما مبرياضبر بياسا كامي: منجواب
 باءيق لبيه يغ هاري دغن ثنتيكنغضم تله اهلل ثوهغضبرسبدا: "سسو ل اهلل رسو

 ". دان  يتئيا كامو يضبا ايت هاري دوا دفدر
 

 ،اهلل درمحيت يغمسلمني دان مسلمات 

 :هاواب ولكنفمثيم نييغا ربنم اين، اغم
دامل بنتوق مصيبة  اهلل  اوليه داوجي اكن سيتف براميان يغ غاور رتام:ف

 .اميان كقواتن دان كبنرن وكورغم يضدان نعمت با

 كتنتوان االضس كنفمنت يغ  اهللكفد  ثها غنتوضبرسراه دان بر كدوا:
 .ديري مماجوكن دان ونغممبا وسهاابر سنتياس دان
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 راي هاري ايضسبا ن كيعاسالم دتونتوت مرإاومت  كتيض:
 .رناوفبيه مسل يغ يسنيفغ دان حياتنفغ نوهف دغن

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ    چ چ چ ڇ﴿

 ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ
 

 دان ﴾إحسان﴿ باءيق بربوات عاديل، برالكو وروهثم اهلل ثوهغضسسو":ثمقصود
 دان كرغمو ربواتنف مالكوكن دفدر غمالر دان; كرابت قوم كفد  بنتوان ممربي

 ".اتنيغرف مبيلغم كامو ايفسو كامو اجرغم اي. كظاليمن
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 مسلمني دان مسلمات سكالني،
 

 سالمإ دان اميان نعمت منشكوري كيت ماريله اين، مليا يغ  راي هاري دف
 دفدر اجرنفغ دان حكمه مبيلغم كيت هندقله. كيتكفد  دكورنياكن تله يغ

 كيت كفد  اتنيغرفتله ممربي  هلل ا ايت، كران. تردهولو نيب اراف سرياه
اميانضسبا. نآالقر ددامل دأباديكن يغ نيب ۲قيصه دري اجرنفغ مبيلغم اونتوق
 : ١١١ ايات  ةسور دامل 
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ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ﴿

 ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ 
 

 

 يغ غاور يضبا اعترب كنغمندات ايت ۲نيب قيصه ،ثوهغضسسو دمي":ثمقصود
 اي يفبوات، تتا-واتدب يغ ريتاخ سواتو اي بوكنله. عقل اءيثوفمم
 يغ نغكرتا ايضسبا دان ،ثسبلوم ۲كتاب دامل ترسبوت يغ فا سهكنغيم

 يغ قوم يضبا رمحة دان توجنوقف منجادي سرتا سسواتو، ۲فتيا منجلسكن
  ".راميانب

 

 دملياكن، يغمسلمني دان مسلمات 
 

 وانفبركمم يغ سالمإ اومت نيضسباها ،ضجو اين  راي هاري نافمس
 ربنم ايت، دغن.  اهللكفد  ديري مندكتكن ايضسبان اربقجالنكن عباده من
 ناربق مبليهنفث ييتؤاكتي منجالنكن تفدا ترليبت يغ يهقف مسوا رضا ارنكنثم
 جابنت اوليه دكلواركن يغ ناربق نقترنا مبليهنفث ندوانف اريسض يكوتغم
 تفرسبوت دات ييتؤاكتي ايفسو جاكيم يهقف كرجاسام دغن يرتينرؤ رف

 دان حيوان كباجيكن كريا مبيلغم دغن برسيه دان تراتور لبيه دغن دجالنكن
 سالمإ اومت القكنغضم لبيه ضجو يرتينرؤ رف جابنت. ماكنن كسالمنت

 يغمسبليه جابنت  رومه-درومه ناربق نقترنا مبليهنفث ييتؤاكتي منجالنكن ايفسو
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 قاعده كران دليسينكن يغمسبليه سواستا  رومه ضجو دان ريضن فدستيا تفتردا
 .ترجامني دان تركاول لبيه ثلقسانأنف

 رلوف دمسبليه اكن يغ نقترنا بهاوا تغائيد ضسالين ايت، هاروس جو
 اكوان ،﴾SKV﴿ يرتينرؤ كصيحنت سيجيل رتيفس مبليهنفث دوكومن اءيثوفمم
 دجابنت راوليهفد بوليه يغ لوار مبليهنفث رميتف دان ﴾AKPT﴿ نقترنا ميندهنف
 .يرتينرؤ رف

 ۲امس كيت ماريله اين، مليا يغ راي هاري نافبرمس روثم ضرب جونم
 ضجو اي. اين سالما يفاخك كيت تله يغ سالمإ رساودارأنف نعمت ايضهرغم

 يغ  سبواه دامل  حممد نيب ينداضب اوليه دسبوت يغ اجنورن اميانضسبا
 :امام اوليه دروايتكن

 

 
 

 ثساودارا كفد  كاسيه ادي ضيغسه كامو دفدر غسساور براميان تيدق": ثمفهوم
 ".سنديري ثديري كفد  كاسيه دي اميانضسبا

 دامل ناربقبر قثبا تله يغ نيب ينداضب تسأك صلوات قكنثربافماريله كيت مم
 ينداضب كفد ينتا كيت خدان  كاسيه تندا دان كيتكفد  سالمإ أيكنفمثم اوسها

 : ٦٥ ايات األحزب ةسور دامل اهلل  برداسركن
 ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿
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; نيبكفد برصلوات  ث-مالئكة دان وتعاىل هسبحان اهلل ثوهغضسسو":ثمقصود
 كسجهرتأن موهونكنله سرتا ثاكفد كامو برصلواتله براميان، يغ غاور واهاي

 ."رمنتحفغ نوهفس دغن

 وغ كليما بلسضدا يغ دفرتوان انمليا سري فادوك بكيكباوه دولي يغ مها 
ن حممد كليما وَعَلى ُكلِّ َقَراَبِتِه َأْجَمِعْيَن.اسلط
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