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  مليسيا" غيساي"
  ذواحلجه /   وسضاو )

  

﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿
 

 ،وتعاىل سبحانه اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
 مجعة سيدغ دفك دان ساي ديري دفك سانفبر ساي اين، مليا يغ مجعة هاري دف
 ملقساناكن وهغضبرسو نغد  اهلل دفك كتقوأن كتكنيغمن كيت ماريله سكالني،

 برشكور سنتياس كيت هندقله دان ث-نغالر االضس لكنضيغمن دان ث-رينتهف االضس
 .كورنياكن  اهلل يغ نعمت االضس دأتس
 

 ، اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ
 تيدق اي. كمرديكأن نعمت اداله كيت دفك  اهلل دبريكن يغساله ساتو رمحة 

 ونف فسسيا ايت كران. يتضيغر غوا اتاو بندا هرتا نغد دباير اتاو وكورأد بوليه
 مسبوتن نغد نافمس. كمرديكأن دان كبيبسن تكنفمندا دمي سهاج فا وربنقبر فوغضس
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 اونتوق مجاعه سيدغ اجقغم نييغا  اين ١٦-ك يغ كالي مليسيا كمرديكأن هاري
 ".مليسيا غيساي"برتاجوق  حياتيغم

 
 ، اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 
 يكفاس مسوا دامل نجاجهف كامنخغ دفدر كبيبسن اداله كمرديكأن ثارا عمومخس

 تله كيت اراضر كران نبرشكو امت كيت. ميكرينف ونفاتاو فيزيكل اراخس اد سام
 دغن ديري برحماسبة هندقله كيت نامون. تاهون ١٦ سالما كمرديكأن أيفاخمن

 اونتوق تولق تيتيق ايضسبا تاهون فستيا اراضن كمرديكأن هاري مسبوتن منجاديكن
 نعمت دفك جلس يغ معنى ممربي دان يسيغم يضبا الكوكن كيت تله يغ فا منيالي

 ركوكوهكنفمم يضبا الكوكن كيت يغ نخغراخنفه مانكه سجاو ،ثرسوالنف. كمرديكأن
 بوليه يغ راننف قثبا ماسيه ثستيف. ؟ثنوهفس ترلقسان تله معمور يغ اراضن سبواه مبينأنف

 كفد جلس معنى ممربي دان غرلمخ يغ اراضن ممبينا تروس يضبا سامبريكن بر كيت
 . رعيت دان اراضن كمرديكأن
 
 ،سكالني دحرميت يغ 

 آدم نيب دري برموال اومت فستيا كفد ث-رسول اراف وتوسكنغتله م اهلل  
 اونتوق برتوجوان داوتوسكن رسول الين انتارا. حممد  رسول كفد ضيغه 

 : ةاي لحنلا ةسور دامل  اهلل . أنمأنسيك كفد أنهمبك فددر مأنسي ممبيبسكن



3 
 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 ﴾ک ک 
 

 اومت فستيا يضبا رسول غسأور وتوسكنغم تله كامي ثوهغضسسو دان: " ثمقصود
 دبري يغ اد مريك دانتارا كمودين " جاوهيله دان  اهلل مسبهله" روثم اونتوق

 بومي دموك كامو برجالنله مك. كسسنت دامل فتت يغ والف اد دان  اهلل اوليه توجنوقف
 ."رسول) مندوستاكن يغ غاور كسودهن امياناضبا رهاتيكنلهف دان
 

 تله مسلم غسأور اوليه دميليكي يغ جيوا كمرديكأن مربكنغضم يغ نفكاغسواتو او
 كتيك  عامر بن ىِعْبَر برنام هيبت يغ   اهلل رسول ينداضب صحابة اوليه كنخفداو
 برسجاره رمتوانف ور،همش يغ قيصه سبواه. مي بو ك ثن توجوان كنثدتا

 نضسلو سبواه ممباوا تله تومسر برنام  تنرتا ليمافغ دغن  عامر بن ربعي
 تله  اهلل" اتاكنثم بلياو. سالمإ يكتيففرسف دفدر سبنر يغ كبيبسن سرتا كمرديكأن

 فغعبدين كفد سسامفغعبدين  دفدر مأنسي ممبيباسكن اونتوق كامي وتوسكنغم
، درفد كسمفينت دنيا سالمإ كعاديلن كفد امضا كظاليمن دفدر ،مسات اهلل كفد ثها

 ضجو هرتا، موجاف اراف نفدهاد رنده مراسا تيدق بلياو " كفد كلواسان دنيا دان 
 بردساركن مرديك يغجيوا  مميليقي بلياو كران واسا،فغ اراف دغن نفبرهاد هينا مراسا تيدق
 .اسالم تربييه
 

 ، اهلل رمحيت د يغ مجعة سيدغ
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 منجادي دري ديري سفبرل مستيله كيت مرديك جيوا اءيثوفمم يغ مسلم ايضسبا
 مبيلغم تله دان مرديك كيت اراضن ابيالفا.  اهلل كفدن بديفغع كفد نفسو هاوا تاونن

 سالمإ" رونتوقكنفمم يغ انضرملباف ركاراف دامل دأباديكن دان ترس ايضسبا سالمإ
 داماي دان امان دغن دعمالكن بوليه الين امضا يفتتا; رسكوتوانف يضبا امضا اياله

 كنقرونتوفبرمعنى كيت واجب ممهمي بهاوا  اين. "رسكوتوانف نيضبها مان-دمان
 مك. اين اراضدن سالمإ نتدبريانف وروسنفغ كفد اساس قفتا دياكنثم تله اين غاوند

 سرتا سالمإ شريعة دان شعار ايفسو بروسها غلواف مبيلغم اكتفس ثاتوتفس كيت
 هلل ا  مرايه يضبا دسوبوركن تروس تفدا سالمإ دامل فهيدو كايندهن

 .سبنر كمرديكأن مقصود عميتيمن اونتوق دمي اين اراضدن
 

 ،(دان كامانن كداماين كسجهرتأن،) السالم ايضكمرديكأن منوروت اسالم سبا
ة الكرام ،(رسامأنفاة )وااملس ، (تكنن دان كهينأن بنتوق االضس دفدر كبيبسن) هرّياحل
 تفدا اين حقيقة. (ركاسانفك دان كقواتنة )زعال دان (مرواه دان ديري ضهر ن،أكمولي)

 مدينه اراضن دفك كمعمورن ممباوا  اهلل رسول ابيالفا سالمإ اول نغركمبف مساس دليهت
 زمان د نغركمبف ضجو يتوضب. قريش  كامنخغ دفدان ممردكاكن كوتا مكه در

 مرديك بر ضجو سالمإ.  كامنخغ دفدر اراضن ممردكاكن قثبا غي شديناالر
 لنرتن. اهلل كموركأن دان كرونتوهن دفدر بيبس برمقصود الين كات ارتي دامل

 رهمبأنف اد سام رهمبأن،ف سيستم دفمتدون مأنسي در المتكنثم برجاي سالمإ ايت،
  ، ك،يشر اوليه وتيفدسل غي نفسو هاوا فترهاد رهمبأنف ونفاتاو مأنسي سسام

 .ينتعصكم دان كرنغموك
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 فهيدو دامل سهاج فا مالكوكن بيبس كيت برمعنى بوكن كمرديكأن تله،غاي
 ادوان،فرف رهأك سبنر غوان يخا يكوتغم دلقسانكن هندقله كمرديكأن يسنيفغ. اين
 انتارا رسوداراكنفمم تله مدينه ك برهجرة ابيالفا  اهلل رسول. غساي كاسيه دان اناخو

 نغد  اهلل رسول ضجو سام غي ماس دف. دمدينه انصار دان مهاجرين نغولوض
 نغد. سالمإ بوكن دان سالمإ غاور انتارا كرجاسام رجنجنيف اداكنغم توروت ثبيجقسان

 ةسن دان نآالقر منوروت مةوا ونكنغممبا اونتوق وهغضبرسو بكرجا رلوفايت، كيت 
 ةدامل سور بر اهلل  . دان دنيا كجايأن اونتوق ثسبنر غي كات ارتي دامل

 :البقرة ايات 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿

 ﴾ې
 

 توهن واهاي: بركات (نغد بردعا) غي اد والف مريك دانتارا دان":  ثمقصود
 دري كامي ليهارالهفدان  يكن دئيكن ددنيا دان كبائكامي كبا بريله كامي،
  ".نراك عذاب

 
 اوسها ايضسبا  فستيا اوليه دموهون ثسبايق غي ءدعا يتفاينله اينتي

 اوليه دأجركن غي اراضن كمرديكأن سبنر نيالي دي اينله دان كجايأن روليهفمم
 دان اراضن دفك غساي راس مالهريكن كيت ماريله مك. كيت دفك اسالم

 .اين كتيك اراضن يفاخدك غسدا غي كامانن ايضهرغم
 

 ، اهلل رمحيت د يغ مجعة سيدغ
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 مجعة غسيد اجقغم نيغاي ربنم اين، هاري دف  أغم ايضسبا
 سالمإ اومت ايضسبا مسوا كيت روثم غي  يتفاينتي حياتيغم اونتوق سكالني

 :ايفوس
 .منشكوري نعمت كمرديكأن، كامانن دان كسجهرتأن فرتام:
 كستابيلن يمبوروخمن غهق ييف مناخن دفدر ريسايف دان غمنجادي بينتي كدوا:

 .اارضن كمعمورن دان
 ادوان،فرف كاره سالمإ وانخأ يكوتغم كمرديكأن يسنيفغملقساناكن  كتيض:

 .اراضن دفك غساي كاسيه دان ه
 ڃ ڃ ڃ چ چ

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڦ ڄ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 ک ک گ گ گ گ

 ،(سالمإ امضا)  اهلل تالي كفد سكالني كامو وهلهضت فضغبر دان:" ثمقصود
 كتيك كامو كفد  اهلل نعمت لهغكن دان; براي-رايخبر كامو نلهغجا دان
 دانتارا اتوكنثم  اهلل اللو ،(دهولو جاهلية مساس) موسوهن-مو برموسوهكا

 كامو منجاديله مك ،(سالمإ نعمت دغن ادوف-برساتو كامو ضيغسه) كامو هاتي
 برادا تله دهولو كامو دان. برساودارا يغ سالمإ غاور ايت  اهلل نعمت دغن

  اهلل اللو ،(ككوفورن كامو مساس جاهلية دسببكن) نراك غجور يفت د
  اهلل دمكينله. (ضجو اسالم نعمت دسببكن) ايت نراك دري كامو سالمتكن
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-هدايه توجنوقف تفمندا كامو ايفسو ،ث-نغكرتاايات كامو كفد منجلسكن
 : ةاي عمران لآ ةسور)        ث".
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كدوا   
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 دان اين كامي اراضن مو، نغرليندوف دان رمحة دغن رضيا اهلل، كامي مموهون ا
 يغسا كاسيه راس تامنكنله. كسجهرتأن دان كامانن دامل دككلكن ثرعيت سلوروه

 امان فهيدو سنتياس كامي دغنث ضمسو. كامي نغالكد ادوانفرف ككالكنله دان
 .زمان غنجفاي، سجهرتا دان سالمت سدام
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