
1 
 

 
 

 "حكمه د سباليق اوجني اهلل سبحان وتعاىل"

 حمرم /  وكتوبر أ 

﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿
 

 ،اهلل درمحيت غي مجاعه غسيد
 االضس مالكوكن راضبرس نغد  اهلل دفك كتقوأن كتكنيغماريله كيت من

 دغن  ديري اسقكنف. ثاهنضت دان نغالر االضس منجاوهي سرتا ثرينتهف دان سوروهن
 دفدر اهلل  هاولي دجاوهكن كيت مودهن-موده. كتقوأندغن  ديري هياسيله كاميانن،

 .ثساكيت ريفتر تيدق يغ نراك يفا سيكسأن عذاب
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 يغ  حياتيغم دان ينصفيغم سام-برسام كيت ماريله سكالني، مجاعه اجقغرب منم
 ." اهلل اوجني سباليق د حكمه" تاجوق دغن  اين هاري دف أيكنفدمس اكن

 

  ،اهلل دكاسيهي يغ تتامو اراف
دغن فلباضاي   اوليه اهلل داوجي اكن سيتف كيت براميان، يغ غاور ايضسبا

 ريثدام اكنض جو كيت. ثهمبا مياننأك كوالييت تاهويغم يضبا نضأدان دوخوبأن 
 اهلل . وهفدمتغ ي اوجني ماللوءي  اهلل ككواسأن اكويغم دان ديري 

بوت ايات نكعال ةدامل سور 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

 ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

: بركات ثها دغن  دبياركن اكن مريك بهاوا كثغم مأنسي اتوتكه"ف: ثمقصود
 دمي دان. ؟(وبأنخ سسواتودغن ) داوجي تيدق مريك غسد ميان،إبر كامي
 يغ فا اتث مك مريك، درفد تردهولو يغ اورغ وجيغم تله كامي، ثوهغضسسو

 ثدكتاهوي يغ فا والف اتث دان ميان،إبر ثبنر-سبنر يغ اورغ غتنت اهلل دكتاهوي
 ".بردوستا يغ اورغ غتنت

 

 تاك،فماال ان،خبن ماللوءي مأنسي وجيغاكن م  اهلل ايت، دغن 
 دامل مياننإك وهكنضرتفمم سرتا كصربن مالتيه يضبا ايهنفك دان كسوسهن
البقرة  ةدامل سور اهلل  . اهلل نغته دان منجاوهي الررينف ملقساناكن

 :-ايات 
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ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿

 ﴾  ڃ ڃڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڤ ڤ

 كتقوتن، سديكيتدغن  كامو وجيغم اكن كامي، ثوهغضدمي سسو": برمقصود
  بريله دان. تامنن حاصيل سرتا جيوا دان بندا هرتا دري نغككورا دان رن،فكال

 مريك كسوسهن، سسواتو اوليه افدتيم مريك ابيالفا يغ اورغ. صرب يغ كفد اورغ مبرياض
 ".كمبالي كامي الهثكفد دان اهلل نأثوفك كامي ثوهغضسسو: بركات

 

 كفد  كيت يغن تاوتن كاسيه ساامنجادي ميد  اهلل درفد اوجني فستيا
-غسكورا اتاو مريك ممبنتو كيت غمندوروض يغسه نأندريتف افدتيم يغ امضأس ٢ساودارا

 :برسبدا  مام مسلم مريوايتكن بهاوا رسول اهللإهرتأن مريك. كسج اكنمندع غثكور

 ساتو نكنيغمر يغ فاسيا غبار"برسبدا:  بهاوا رسول اهلل   ههرير ابو درفد": ثمفهوم
 غبار. قيامة هاري فد كسوسهن ساتو ثدري سكنفمل اكن اهلل ، ورغأس كسوسهن

 دان ددنيا ثن ممودهكن اونتوقاك اهلل سيتف الين، اورغ اوروسن ممودهكن يغ افسيا
 ددنيا (ثعاءيب) يفمنوتو اهلل مسلم، سسام ثساودارا (عاءيب) يفمنوتو افسيا غبار. 

 ".ثساودارا غمنولو سوك ايت ث-همبا سالما ث-همبا غمنولو سنتياس اهلل.  دان
 

 ،سكالني اهلل درمحيت يغ 
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 اوليه دسببكن برالكو يغ بومي ضمفاان عامل خاياله بن انتارا بنتوق اوجني اهلل 
 يغ ضتنا ابيالفا ترجادي اين رقنضرف. برباتو يغ بومي رموكأنفد جوتغم رقنضرف

 درفد يدكندضر بومي افمض كقواتن. باتو يسرينض بنتوق دامل سفترل بومي دامل نفترسيم
اكن فمرو ٠١ ضيغسه ٧ سكاال. (Richter) هرترخي سكاال برداسركن مسبيلن ضيغه ساتو
 توسكنخمن دان دهشت ورنخكهن ببكنثم بوليه يغ واتق يغالف يغ رنكضض فتاه

 .تسونامي
 

 ضيغسه دهشت امت يغ بومي افمض كجادين سريي فبربا قسيكنثدنيا تله م
 بومي افمض ثامفاوم. سهاج مات فسكلي دامل مأنسي اواث ريبو راتوسن وربنكنغم

 دف رنضض اتتكنخمن يغ  تاهون دف( Chile) تشيلي د اداله برالكو رنهف واتترق
 دغن  ٦٥٩١ تاهون دف يناخ(، Tangshan) شنغت د ،ثسرتوس. هرترخي سكاال ٥.٩ سكاال

. ساغم  لبيه كماتني مركودكن دان هرترخي سكاال  كغا أيفاخمن كقواتن
 ضضرن ضمفا عقيبة عامل انخبن يدضترا دغن  ركنفمضد دنيا ، دسيمرب  لغضت

  كريا-كريا وتضمرا يغتسونامي  نيبتكقغعمري خ ريتسكاال  كقواتندغن 
 .الين اراضن بواه توجوه دان إندونيسيا يه،خا د اواث

 

 دغن  دكجوتكن يضال سكالي كيت اللو، يغ تيمربفسي  مجعة دف تركيين، يغ
 االغضدو دان والف بندر ملندا يغ تسونامي دان هرترخي سكاال  وكورنأبر بومي افمض

  دان لضيغت تفمت نغكهيل ندودوقف لويسي، إندونيسيا. سجومله دسو
  يسراما. ترسبوت عامل انخبن عقيبة تروق يغ كسن منرميا ندودوقف جوت

 .ارهف دراخ امليغم ساغم يضال بسر نيضسبها دان ناوربقتر ندودوقف
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 تعزيه نفاخاو مكنقمرا دان اين مصيبة اتس اتيفكيت مسوا منظاهريكن راس سيم
 دان اوجني اكنفمرو اداله اين ثوهغضسسو. ترليبت يغ ساغم ضكلوار اهلي سلوروهكفد 

 اميانضسبا غنهالغم كيت اونتوق وفمم تيدق يغ ث-بوات همبا  اهلل تقدير كتنتوان
 : اياتوبة الت سورة دامل ث

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿

 ﴾گ

 فون مالءينكن اف سسواتو كامي افمنيم اكن كالي-سكالي تيدق: كاتاكنله": ثمقصود
 مك (ايت ايأنخرفك دغن ) دان كامي، غليندوف دياله. كامي يضبا اهلل كنفدتت تله يغ

 ".برتوكل براميان يغ اورغ ثهندق جواله اهللكفد 
 

 ،سكالني اهلل درمحيت يغ 
 مبيلغم امت( عامل سكالني كفد  رمحة ممباوا) عاملنيلل رمحة امضا ايضسالم سباإ

 دان امضا كتورونن، درجت، كت،فغ رياغم افمأنسي تن ةكباجيكن سلوروه اوم غتنت برت
 دان كادأن جوا فا دامل مأنسي ريالكوف االضس وتيفملي سالمإ ندوانف دان اجرن. ساغب

 مصيبة افدتيم كتيك ونفاتاو نفغكال دان نغكسن دامل برادا كتيك ترماسوقله سيتواسي،
 .تاكفماال دان

 
 دان بومي افمض غركن تابوخممعلومكن بهاوا جاكيم تله ملن ضجو ربنم ايت،دغن 

 جابنت دان جاكيم دبرياننتف باوه د سوراو دان ٢مسجد منروسي ويسيسوال تسونامي
 ربنم جوسرتو. ضكلوار دان ساغم ممبنتو اينسياتيف ايضسبا رسكوتوانف واليه سالمإ امضا
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 نكمباليغم  اهلل رضاكن اعمند دان غومبثم سام-سام اونتوق مليسيا رعيت روثم
 .إندونيسيا ويسي،سوال ندودوقف اراف كفد  كسجهرتأن

 

-اراضن د برالكو يغسر يغ بومي افمض رتيفس عامل انخبن ت،يغإد ضهاروس جو
 كيت ايت، اوليه. غدات اكن ماس دف كيت اراضن د برالكو بوليه كيننغبركمو الين اراضن

 دامل. يغسكليل د برالكو يغ كجادين االضس درفد اعترب مبيلغم دان يفاينصغم هاروس
 ايضسبا جوابغوغضت دغن  ليك دان الالي تيدق ايفسو تكنيغدا كيت ن،غكسن منعميت
 اتوهف سنتياسدغن  سبنر يغ كات ارتيدغن  سالمإ منوروت نفكهيدو منجالين دان مسلم

 . اهلل نغالر منجاوهي سرتا رينتهف ملقساناكن توندوق
 

 برالكو ثسكريا ديري كنفرسيافمم رضا مليسيا رعيت سلوروه اجقغرب توروت منم
 نلنفغ ومندوك ضمنجا ترماسوقله اين س كونتيك دامل. (باهلل والِعياُذ) انخبن بنتوق غسبار
 كراجأن. سليسادغن  وناكنضد تفدا دان سالمت كادأن دامل سنتياس ايفسو ديري
 ممستيكن اوسها دامل يغنتف يغ راننف مماءينكن تله اراضن ندفرتنف جابنت ماللوءي مليسيا

 سنتياس رضا ثسلوروه مليسيا رعيت نقندودوفك ريكود مليهارأنف دان كسالمنت
 هاري مسبوتندغن  سالري اراضن كسجهرتأن دان ماننكأ كلكنغم ممبنتو سرتا ترجامني

 .تاهون فستيا اوكتوبر  دف دمسبوت يغ  اراضن ندفرتنف
 

 اهلل، دكاسيهي يغمجاعه  رافا
 :برايكوت  روموسن حياتيغم كيت ماريله اين، هاري  اغم 

 برالكو يغ اتنيغرف دان اوجني اكنفمرو انخبن كجادين فميقيين بهاوا ستيا :فرتام
 . اهلل تقدير ككواسأن اتس

 دان انخبن ساغم فترهاد ريهاتنيف دان كاسيهن بلس  اءيثوفمم كدوا:
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 .وفترمم يغ نغرتولوفبنتوق  االضس هولوركنغم
 .رااعتب دأمبيل دان نصاإد رلوف يغ افمنيم يغ انخبن دسباليق حكمه دريثم :كتيض

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت ﴿

 ﴾حت 

 

 دغن  الوت د دان دارت د انخبن باال دان نقكروس ايضبربا تيمبول تله": ثمقصود
 نيضسباها مريك مراساكن هندق اهلل كران; مأنسي نغتا اوليه دالكوكن تله يغ فا سبب
 ".(برتوبة دان ) كمبالي مريك ايفسو مريك، بوروق ربواتنف بالسن دري
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ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿

 ﴾ڇ
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كباوه دولي يغ 
 مها موليا سري فادوك بضيندا يغ دفرتوان اضوغ كليما بلس.

 يما َوَعَلى ُكلِّ َقَراَبِتِه َأمَجِعنَيسلطان حممد كل
 َما َشاَءُه. َأللَُّهمَّ َأِدِم الشَّرَع  ْ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،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

 


