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 "ميانإسالم دان إنعمت "

 ﴾ حمرم  تيمربفسي ٨٢﴿

 

 

﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦٿ  ﴿
 

 ،اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
 ماريله سكالني، دكاسيهي غي مجعة سيدغ روثم دان ساي ديري دفك سانفساي بر

 ملقساناكن سرتا تقوى بنر-سبنر نغد  اهلل كفد كيت كتقوأن كتكنغمني كيت
 تفدا غي سهاج تقوى ثها ثوهغضسسو. ثنغالر االضس منجاوهي دان ثرينتهف االضس

 اين هاري ربنم. د دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة بروليه اونتوق كيت ممندو
 سام-برسام اتنيغرف ايضسبا "ميانإ دان سالمإ نعمت": برتاجوق  ركاتاكنفمم اكن
 .اين هجرة بهارو تاهون مموالكن دامل

 

 اهلل، درمحيت يغ مجاعه سيدغ
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 ثهمبا-همبا تسأك تربسر يغ  اهلل نعمت اداله اميان دان سالمإ ثوهغضسسو
 شكور قثبا-قثبربا خفوغم ساللو كيتثله سواجر مك. الين يغ نعمت االضس يغبربند

  اهلل مأنسي، ايضسبا. اين اميان دان سالمإ نعمت تسأد  اهلل ات
 سجاوه وجيغم اونتوق وسضسكالي ثكفد برعباده اونتوق توجوان دغن كيت تاكنفيخمن

ت كي امياناضبا ضجو اين، ددنيا نفكهيدو منجالين دامل همبا غسساور كطاعنت مان
 : اتاي كاملل ةسور ددامل  اهلل . ننيت د كيت فمننتوكن نصيب هيدو

 ﴾ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿

ا دانتار اكهفسيا كامو، وجيغم اونتوق فهيدو دان ماتي تاكنفيخمن يغ دياله": ثمقصود
 ".بيجقسان مها يضال ركاسف مها دي دان. ثعمل باءيق لبيه يغكامو 

 
 ضجو دياله دان اين، بومي موك داتس كيت كنفهيدوغم بركواس مها يغ  اهلل

 كنفدهيدو كيت ننيت ساعت سواتو تيبا اكن مك دماتيكن، سسوده. كيت مماتيكن يغ
 دريثم كيت ،ث. سهاروسكيت ربواتنف عمل دحساب اونتوق كينتغكب هاري دف مسوال
 فهيدو نعمت نتفكسم. مسنتارا يغ هنضيغرسف تفمت اداله اين دنيا نفكهيدو حقيقة بهاوا

 غمنجوجنو ي،خسو يغ عقيدة دغن يفكغدل ثسواجر اين  اهلل اوليه دكورنياكن يغ
 فا دان كباجيكن ركاراف ممبوات صاحل، عمل ملقساناكن سرتا  اهلل رينتهف االضس

 ديري هيندريغم بروسها كيت سام يغ ماس دامل. ثباءيق-سبايق دغننتوق كطاعنت ب جوا
 .معصية دان دوسا كجي، ركاراف مالكوكن دفدر

 
 ،دملياكن يغ مجعة سيدغ



 
 

3 
 

 تدبري اوروس كفد رلوف اين اميان دان سالمإ ركتيسف لواس، لبيه يغدامل كونتيك س 
 دغن مسوا برالكو باءيق دان بر تيدق ثالزمي ايت مأنسي كران بركسن دان فكخ يغ

 ممباوا يغ سنهلا دان نآالقر ندوانف دغن رادبنف ممبينا غدات ايت سالمإ مك. نسيأناكم 
 اتاو سالمإ ممبيذاكن افتن مأنسي اومت ثص عامل كسلوروه نتمحكرا دان كسجهرتأن

 فهيدو دامل راتورنفو سات ساله كنفمنت سالمإ لهوايت كران. ثسباليق اتاو براميان ،
 اتاو  ركاراف مالكوكن وروهثم يتئيا ﴾باملعر األمر﴿ فرينسيف يتئيا اين،
 عن النهي﴿ فرينسيف دغن دسوسولي بهكن سهاج ايت ستاكت ترهنيت تيدق. نقيئكبا

 فرينسيفدوا -. كدوامعصية دان دوسا كجي، ركاراف كرن،غكمو هخضمن يتئيا ﴾املنكر
 ترباءيق، اومت يتئيا ﴾أّمة ﴿ه موجودكن كار يسهكنفد افتن يغسإير برجالن رلوف اين
 -: اتاي عمران لآ ةسور ددامل  اهلل  اميانضسبا

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴿

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

 ﴾ڃ
 

 يضبا دالهريكن يغ اومت باءيق-سبايق اداله﴾حممد اومت واهاي﴿ كامو": ثمقصود
 غمالر دان باءيق يغ ركاراف االضس بربوات وروهثم كامو ﴾كران﴿ي، مأنس اومت﴾﴿

 دغن﴿ اهلل كفد براميان والف كامو سرتا ،﴾كجي دان بوروق﴿ ساله يغ ركاراف االضس دفدر
 اميانضسبا﴿ براميان ايت ﴾نصراني دان يهودي﴿ كتاب اهلي كاالوله دان. ﴾اميان بنر-سبنر

 يغ اد مريك دانتارا ﴾يفتتا﴿. مريك يضباءيق با منجادي ايت اميان تنتوله ،﴾ثمسستي يغ
 ". يغ غاور مريك قناثكب دان براميان
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 دان علماء فاراات تادي، اي منروسي دجلسكن يغ سفرتي ساسأ فرينسيفسالين 
 مغضاريسكن تله إسالم علموان فارا سهيغض صحابة زمان دري سجق إسالم سرجان
 سفرتي بيدغ منخاكويف اي. كسيستماتي دان تراتور لبيه يغ بنتوق دامل شريعة لندسن

 منوجنغي يغ سباضايث دان فروبنت فنديديقن، معاملة، ايكونومي، فوليتيك، فرونداغن،
 دان مودنانف فمباغونن، اينسفريسي سومرب منجادي سهيغض إسالم كتامادونن غنيلكضم

 لآة سور دامل  اهلل  نغد نتفبرت اين. اين هاري ك يافمس وجود غي كماجوان
 : ايات عمران

 ﴾ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴿
 

 كاموله دحالف يتا،خبردوك كامو نلهغجا دان مله، مراسا كامو نلهغجا دان": ثمقصود
 ".براميان يغ غاور كامو جك ﴾ثدرجت﴿ يضيغترت يغ غاور

 
 امام اوليه دروايتكن يغ  ماللوءي  نيب اوليه شارتكنإد تله يغ رتيفس ضدان جو

 :قيهالبي

 
 

 ث".ينضيغكت اتسيغم يغ تياد دان يضيغت ايت سالم"إ: ثمفهوم

 ،ياضبربها يغ مجعة سيدغ

 دامل جلس يغ توجو هاال دان واوسن اءيثوفمم براميان يغ غاور ثوهغضسسو
 اكن ثبنر-سبنر دغن اميان روكون دان سالمإ روكون حياتنفغ كران، اين. فثهيدو

  اهلل يتئيا ثتافيخنف فهمبا ترهاد غسساور ديري رهنفث مانيفيستاسي منرتمجهكن
 يغ جيوا ددامل إحسان الهريله اكن ايت، دغن. اين ددنيا اوروسن جوا فا دامل
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 اهلل  اريخمن دمي كتقوأن دان كتلوسن ،إك نوهف ديري عبديكنغم
.  

 
 اجرغم سرتا منديديق اكن ،ضجو اين ضبرهر يتوضب يغ اميان دان سالمإ نعمت دغن

 برسيه، عاديل، ،﴾ديري رنده﴿ ، جوجور، أمانه، كيت ارتي شكور، صرب، 
 همبا نفكهيدو يسيغم اكن اينله سالمإ دأجركن يغ نيالي دغن. ثايضسبا دان تكون
 سسام نغهوبو سرتا ﴾اهلل من حبٌل﴿ اهلل دغن نغهوبو ماللوءي برمعنى لبيه دغن

 االضس بهاوا ميقيين اكن اميان تريسي سوده يغ جيوا مك. ﴾الناس من حبٌل﴿ مأنسي
 كسودهن عتيد، دان رقيب مالئكة اوليه اتتخد بوروق ونفاتاو باءيق اد سام ربواتنف

 هاري ثادا ايت ستله قبور، ددامل كرين دان منكر  ثادا كماتني، دغن ددنيا فهيدو
 غكسموا اين اكن مندورو نراك، دان ضشر مبالسنف عمالن، فستيا نغرهيتوف كينت،غكب

 كفد ديري برسراه دان رييتضاينت تابه، جواب،غوغضت نوهف دغن نفكهيدو منجالين كيت
 .اسا يغ

 
 ريالييت منجالين امياناضبا كيت ممندو يغ اميان دان سالمإ نعمت ثايستيميوا يتولهضب
 مميكريكن دان غممند ايفسو كيت غمندورو ضجو ايت يغفدمس اين، هاري نفكهيدو

 كسودهن اكهفا ثسرتوس ن،أيضكبها دان كجايأن تافيخمن دامل نفنصيب كيت كهد
 القصص ةسور ددامل اهلل .ننيت ابادي ككال يغ  اراضدن كيت نفكهيدو

 . ايات

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿

 ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ېئ ېئ
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  هاري نأيضكبها اكن اموكفد كورنياكن اهلل يغ هرتا دغن تونتوتله دان": ثمقصود
 الين غاور كفد باءيقله بربوات دان; دنيا دري مو نيضبها اكنفلو كامو نلهغجا دان
 دموك كروساكن مالكوكن كاوغا نلهغجا دان; اموكفد باءيق بربوات اهلل اميانضسبا

 .كروساكن بربوات يغ غاور كفد سوك تيدق اهلل ثوهغضسسو; بومي
 

 ،ياضبربها يغ مجعة سيدغ
 رلوف يغ ركاراف فركنأن برباب مجاعه اراف رهاتنيف مموهون ربنم ، أغم 
 -:يتئيا اين، هاري دف تو برداسركن رهاتنيف بري كيت

 دان سالمإ يتئيا بسر يغالف يغ  ساللو برشكور كران دكورنياكن نعمت اهلل :فرتام
 .اميان

 تابه، جواب،غوغضت نوهف دغن نفكهيدو منجالين كيت غجيوا براميان مندورو :كدوا
 .   اهلل كفد ديري برسراه دان رييتضاينت

 ككال يغ كمبالي تفمت جوا دان مسنتارا اداله دنيا نفحقيقة كهيدو :كتيض
 كيت المتفث منجادي يغ تقوى دان صاحل عمل دغن بربكلله مك. ثسالما

 .كلق د

 ڃ ڃ ڃ چ چ

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿

 دترميا اكن تيدق مك سالم،إ امضا سالين امضا اريخمن يغ فسسيا "دان: ثمقصود
 .ي"ضرو يغ غاور دفدر ترديري كلق هاري دف اي دان ،ثدفدر
 . ايات عمران، لآ ةسور 
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كباوه دولي يغ 
 مها موليا سري فادوك بضيندا يغ دفرتوان اضوغ كليما بلس.

 للَُّهمَّ َأِدِم الشَّرَع َاَما َشاَءُه.  ْير الخ ِمَن  َلُه عدله َو َأْصَلَح اهلُل ُملَكُه َوِإْحَساَنُه َو
َلُه َوِلُوَزَراِئِه َسِبْياًل َوِمنَهاًجا. َواْرُزْقُهُم 

 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،ككالكنله دانتارا
 .نزما سفنجغ سالمت 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

 

 


