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 ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿
 

 اهلل، درمحيت غي مجاعه غسيد

 سكالني، دكاسيهي يغ مجعة سيدغ روثم دان ساي ديري دفك سانفساي بر
 ملقساناكن ٢وهغضبرسو نغد  اهلل كفد كتقوأن كتكنيغمن كيت ماريله

 رمحة تفمندا كيت مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنضيغمن دان ثرينتهف االضس
 اكن ربنم اين، كربكنت نوهف يغ هاري دف. د دان ددنيا فهيدو كربكنت دان
 فرينسيف دغن يغسإير "اراضن نفهار كانق-كانق" بركنأن  اراكنخممبي

مام ا. ٢كانق نغكال ترماسوق عامل سلوروه ك رمحة ممباوا يغ امضا ايضسبا سالمإ
  :برسبدا  اهلل رسول بهاوا  مالك بن نسأ دفالرتمذي مريوايتكن در

 نضارا" فنكانق هار-كانق"

 ﴾ول األ ربيع /   ميربؤنو ﴿
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 ﴾يغسا كاسيه﴿ رمحة  اد تيدق يغ غاور كامي نغكال دفدر بوكن" :ثم
 ".كانق-كانق نغولوض فترهاد

 

 سكلني، دكاسيهي يغ مجعة سيدغ

 ٢كانق فهيدو كسجهرتأن ممستيكن دامل يهضيضمليسيا سنتياس بروسها 
 نينشؤكون دغن سالرس اين. عرتايفغ دبري سنتياس مريك ٢حق رضا اين اراضدن
 تله يغ برساتو ساغب-ساغب رتوبوهنف اوليه اكايف دترميا يغ ٢كانق حق ناءيغم

 رستوجوانف ماللوءي.  دسيمرب  دف مليسيا كراجأن اوليه ينغدتنداتا
دري مساس ك مساس سنتياس ممستيكن  مليسيا ايت، ساغانتاراب اينسرتومني نأونفغض

 حق ن،غركمبف اونتوق حق ن،فكهيدو اونتوق حق ثمميليقي سواجر ٢كانق
 .رتأنفث اونتوق حق دان نغرليندوف اونتوق
 

 ايبو ثسكريا حاصيل ممبواهكن غكور سيتفنامون، اوسها كراجأن اين 
 وتينسيفممبينا  دامل يهضيض بروسها رلوف فبا ايبو. ادوف نغسوكو ممربي تيدق فبا

 نيالينف ممبوات وفمم ٢كانق رضا ثسبايق يغ ديديقن ممربي دغن ٢كانق ديري
 رضا ٢كانق اوسيا سأول برموال رلوف اي. ثسباليق اتاو باءيق اي اد سام سسواتو

 امام نصيحت دغن سالرس مريك نوباريس دان هاتي ددامل كمس ترمست اي
 :يثبربو يغ 

 كران ،٢انق رباءيقيفمم سبلوم دهولو ديري رباءيقيف ﴾فبا ايبو﴿هندقله كامو "
 اداله مريك يضبا بوروق دان باءيق. كامو ممرهاتيكن سنتياس مريك مات
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 ابايكن نغجا دان ﴾سالمإ شريعة﴿ نآالقر مريك اجرله كامو، ننتوانف يكوتغم
 غ".سوفتر اكن مريك ايخنس مريك،

 

 داجنوركن يغ فا اكنفمرو فهيدو عمالن دجاديكن رلوف يغباءيق  ٢نيالي
 ٢نيالي مانكاال. يضيغت ٢يتاخبر دان بروسها راجني أمانه، رتيفس شرع اوليه

 ددكيت اونتوق شرع اوليه غدالر يغ فا اداله والف دجاوهي رلوف يغ بوروق
 ديديقن ماللوءي. اسيؤيموت افتن فهيدو دان مالس رسواه، ، رتيفس

 ممبنتوق دامل ٢كانق اره نيفمميم وفمم اي اين، بوروق دان باءيق ٢نيالي فترهاد
 وفمم اكن سيتف اي سهاج، ايت سقدر بوكن. بركوالييت يغ مريك ريسيفاس

 دغن نفبرهاد اكن ونفواالو رييتضاينت نوهف دغن مريك اوليه درياليساسيكن
 .ننيت ابرنخ دان رجناو دغن نوهف يغ نفكهيدو٢ليكو

 

 دملياكن، يغ مجعة سيدغ

 ترماسوق ركاراف مسوا دامل ترباءيق يغ تلدان سوري اكنفمرو رسول اهلل
 ينداضب اوليه أيكنفدمس يغ نصيحت دان ندوانف ايضلباف. ٢كانق منديديق دامل

بريكن اوليه د يغ ندوانف انتارا. دعمالكن دان كايفوناضد اونتوق نؤريلي سنتياس
. مريك اوسيا دغن سسواي٢كانق ينفمند دامل ايضلباف يغ قاعده اداله ينداضب

 أيكنفمثم دامل فتاه ضتي اريسكنغضم تله اهلل رسول دمكني، يغ اوليه
 :يتئيا ٢كانق كفد نديديقنف
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 ممبيذاكن تفدا يتئيا﴿ زيمم مريك ضيغسه الهري بارو يغ ٢-كانق :رتامف هفتا
 رلوف مريك اين، فتاه دف; تاهون امن بروسيا اتاو ﴾بوروق دان باءيق ركارافنتارا ا

 ;وراوانض دان يغسا كاسيه بالين دغن ديديديق

با فتاه أيفاخمن ضيغسه تاهون توجوه برومور يغ ٢كانق :كدوا فتاه
. لنيفديسي دان ارهن دغن ديديديق رلوف مريك اين، فتاه دف; ﴾غمات تله يتئيا﴿

 .ثممنوهي اونتوق دالتيه تفدا وفمم رضا جوابغوغضت دبري رلوف ضمريك جو

 دف; ديواس اوسيا أيفاخمن ضيغسه تاهون  برومور يغ ٢كانق :ضكتي فتاه
 ٢برتوكر يغسال دان كاون مريك منجاديكن دغن مريك لهقديدي اين، فتاه

ي مان اي تيدق ضسال دحرميت رلوف مريك اوليه داوتاراكن يغ فا. نغنداف
 .شرع دغن نغبرتنتا

 

 يا،ضبربها يغ مجعة سيدغ

 اين حال كت،يغرفبر دان ارياسيؤبر رلوف ضجو ٢كانق نديديقنفقاعده 
 ربيةت برجودول يغ ثكاريا دامل علوان ناصح اهلل عبد دوكتور اوليه دجلسكن

 يغ منديديق قاعده انتارا بهاوا ﴾سالمإوت منور كانق نديديقنف﴿ سالماإل  داألوال
 دان مرهاتنيف نصيحت، ن،أكبياس دان،تال ماللوءي نديديقنف اياله 

 .حكومن
 

-كانق دفك بركسن غاليغ في قاعده كنفامرو تلدان ماللوءي فنديديقن
 ايبو دف باءيق غي ايكوتن ونتوهخ مليهت كانق-كانق ابيالفا كران، اين. كانق

 اسالم  دان باءيقغ ي فرينسيف-فرينسيف يكوتغم اكن مريك ،ثافبا
دان  غايفث أمانه، جوجور،  ثانق مليهت نيغاي فبا ايبو جك. ضجو



5 
 

 نغد ايايت باءيق غي ونتوهخ ممربيكن رلوف فبا ايبو مك باطل، ركاراف منجاوهي
 دان كبنرن يكوتغم مليا،  كجاهنت، منجاوهي كبايكن، مالكوكن

 .يالنطكب لكنغضمني
 

 ابيالفا ٢كانق دغن مليا تغسا يغدان تله منوجنوقكن تال  رسول اهلل
 ئىانسال دان محدأ امام. صالة كتيك ونفسكالي مريك نكياعمر ينداضب

 داتس برادا ثوخوخ كران الما تراللو سجود رنهف  رسول اهلل بهاوا مريوايتكن
 يغ برسبدا  اهلل رسول صحابة، اراف اوليه ثدتا ابيالفا.  ينداضب غبالك

 ماهو تيدق اكو دان كوغبالك اتس د برادا اين وكوخوخ ايت كتيك": برمقصود
 ".سلساي دي ضيغه ثوغضغضم

 

 ٢كانق رسكيرتنف اروهفغوءي مالل اياله والف نأكبياس ماللوءي نديديقنف
 ممستيكن يضبا. ثسباليق اتاو كالهرين دغن ككال تروس اكن مريك اد سام

. رلوف امت باءيق يغ نأكبياس االضس دغن ديديقن ، دغن ممبسر تروس ٢كانق
امام. مريك ممبنتوق يضبا باءيق يغ رسكيرتنف موجودكن رلوف فبا ايبو

 : بهاوا رسول اهلل مريوايتكن

    

 ايبو كدوا كمودين. ﴾سالمإ﴿  كادأن دامل دالهريكن انق فستيا"برمقصود:
 ".ماجوسي اتاو نصراني، يهودي، ايت انق منجاديكن اكن يغ لهثافبا

 

 ٢كانق ميندا ممبوك ايافبرو والف نصيحت ماللوءي نديديقنفمانكاال 
 مليا، يغ ركارافيك مالكوكن مر غمندورو دان ركاراف سسواتو حقيقة فترهاد
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. سالمإ نديديقنف نيغنتفك ممهمي سرتا وجيفتر  دغن ديري هياسغم
. مريك منديديق دامل ٢كانق كفد دبريكن رلوف امت برحكمه يغ نصيحت

; ريتاخ ماللوءي نصيحت ثانتارا مريك كفد نصيحت تيكنيك ارياسيؤ وناكنلهض
; مسرا وراوض دغناب; نصيحت جو  دان ضديالو ماللوءي نصيحت
 .٢الين دان امانفرومف دغن نصيحت

 

 منماني، منججكي، برمقصود يغ مرهاتنيف ماللوءي نديديقنف ثسرتتوس
 دان يضسيكولوف ، عقيدة، ممبنتوق دامل ٢كانق يساوغم دان ممرهاتي
 يكفامل اسد ٢كانق كادأن غتنت ثبرتا يغسر دغن دلقسانكن تفدا اي. ثسوسيال

 اوتام اساس انرتا اداله اين رتيفس نديديقنف. اكادميك اينخفنف ونفماهو جسماني
 يغ كفد حق منونايكن وفمم دان ورنافمس ،غسإميب يغ انسان مالهريكن اونتوق
 دغن جوابغوغضت منجالنكن مريك غمندورو وفمم سرتا ثنفكهيدو دامل برحق
 .كنيغمو سبايق

 

 ثسكريا دلقسانكن بوليه ثها يغ ي حكومنماللوء نديديقنف ،ث
 دالكوكن رلوف اي ،٢كانق منديديق دامل كران اين. دبوات تله الين ٢قاعده

 منديديق، الت منجادي وفمم حكومن سسواتو دراسكن جك. ٢كتيغرفبر اراخس
. ٢كانق باطني دان ظاهري دراكنخمن اكن تيدق ستيكنفد رلوف ايت حكومن مك
 دفدر الري تيدق دان ديديديق تروس تفدا رضا ٢كانق ممستيكن يضبااين 

 .ثنديديقف
 

 اهلل، درمحيت يغ مجعة سيدغ
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 منديديق دان ضمنجا ٢برسام كيت ماريله اين، وضيغم دف  اغم
 مشاركت، ،ضكلوار كفد بربقيت تفدا مريك رضا ام،ضبرا نفكهيدو دغن ٢انق

 ايسيله. فبا ايبو اوليه يغوكددو يغ سالمإ نغرجواف كفدروس نف باكل دان اراضن
 اين، برموال سوده يغ رسكوهلنف وتيخ غنجفس ترماسوقله مريك، نفكهيدو ماس
 مليسيا ايت، دغن ضمسو. مريك ديري كفد منفعة ممربي بوليه يغ ٢ركاراف دغن
 اء اهللش نإ يفتتا اين، هاري دف سقدر بوكن سنتوسا دان امان اراضن منجادي اكن
 .كلق كيت٢انق كفد كنسدواري تله اي ابيالفا ثالما-سالما برككالن تروس اكن

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ﴿

 ﴾گ ڳ ڳ ڳ

 كادأن دغن ثكتورونن تذوري اوليه دتوروت يغ براميان يغ غاور دان":  ثمقصود
 يغوراغم تيدق كامي دان مريك تذوري; مريك دغن كنغهوبو كامي براميان،
 عمل دغن تريكت مأنسي غسأور ٢فمريك; تيا ٢عمل اهالف دري ونفسديكيت

 ﴾ ايات:  ورطال ةسور﴿                                ث".دكرجكن يغ
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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

 

 


