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 ،اهلل درمحيت غي مجاعه غسيد
 

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

 دان رمحة تفمندا كيت مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنضيغمن دان ثرينتهف
رب اكن ن اين، مكربكنت نوهف يغ هاري دف.  د دان دنيا د فهيدو كربكنت

 يغسإير "كهرمونني رتاهنكنفمم اينضلبافك نتونيثم"بركنأن  اراكن خممبي

 كهرمونني" فرتاهنكنمم كفلباضاين ثنتونيم"
﴿  ﴾ 
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 برامه يغسال ايفسو مأنسي منضكرا دان اينضلبافك منتقديركن يغ اهلل نةس دغن
 : ايات جرتاحلة سور دامل ثن مان ايضسبا الين سام ساتو انتارا مسرا

 چڃ ڃ ڃ چ 

 

 
 

 دري كامو تاكنفيخمن تله كامي ثوهغضسسو! مأنسي اومت واهاي": ثمقصود
 دان ساغب ايضبربا كامو منجاديكن تله كامي دان وان،فرمف دان لالكي نغكال

 سام ساتو انتارا مسرا برامه دان﴿ كنلن-بركنل كامو ايفسو واق،ف برسوكو
 د ث-ىتقو لبيه يغ غاور اياله اهلل سيسي د كامو مليا-مسوليا ثوهغضسسو. ﴾الين
 مها اهلل ثوهغضسسو. ﴾ثساغب اتاو كتورونن لبيه يغ بوكن﴿ كامو، انتارا

 ".﴾كامو عمالن دان كادأن اكن﴿ ثتاهوانفغ مندامل مها يضال تاهوي،غم
 

   ،دكاسيهي يغ مجعة سيدغ

 اهلل رسول  ماللوءي تادي ايات معنى منجلسكن ثشور داملاعابن 
 :يثبربو يغ امحد امام رواية مان ايضسبا عاود حاج  سوقتو
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 دان ساتو، اداله كامو توهن بهاوا كتاهويله! مأنسي اومت واهاي": ثمقصود
 كاتس عرب غاور كلبيهن تياد دان; ﴾معليه سال آدم نيب﴿ ساتو اداله كامو فبا

 يغ كاتس هيتم كوليت غاور اتاو عرب، اتس ك جمع غاور اتاو جمع غاور
 ".تقوى نياليان منوروت واليخك ،ثسباليقو اتا مريه بركوليت

 

 دان طبيعة ربيذأنف كوليت، ورنا دان بهاس ربيذأن"فب بركات: طسيد ق
 ممباوا ثسهاروس تيدق يغ ربيذأنف اداله ٢باكت دان كبوليهن ربيذأنف ،

 دان غمنولو-غتولو دفك ممباوا ثسواجر اي ماله رباهلن،ف دان ادوهنضرف دفك
 يفكغمل يغسال يغ نسيأناكم ٢سضتو ملقساناكن اونتوق ارت يغ كرجاسام

 اءيثوفمم تيدق اراضن دان بهاس سا،غب كوليت، ورنا. مأنسي اومت رلوانفك
-ساتو اكنفمرو تقوى خانر ثها سان د كران اهلل خانر منوروت نيالي
 .مأنسي كلبيهن دان نيالي مننتوكن يغ خانر ثساتو

 

 كبيبسن دان تفنداف ربيذأنفه مموسوهي رنفسالم تيدق إجوسرتو، 
 عقل ايانفكاو ممكسيمومكن رضا ثاومت القكنغضم سالمإ بهكن. ميكرينف

 ينغمنا دامل كريتيس فبرسيك دان برفيكري سنتياس اونتوق اهلل ناكورني
 دبري كيت ايت، دغن. صحيح يغ  دان علمو ندوكنفبر ركاراف سسواتو

 ربيذأنف وروسغم يضبا ترباءيق ندكنتفي ارخمن بروسها اونتوق وانفكمم
 ادوانفر"ف نضسلو. نفكهيدو دامل وجود سيتف يغ اينضلبافك يفهادغم دان تفنداف

 دان وجود يغ ربيذأنف ايضهرغم يغسال كيت رضا دحياتي رلوف "اينضلبافك دامل
: برمقصود يغ ر رشيد  اتأنثك دغن نتفبرت ثايا. كيت سسام نتونيثم
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 يغسال كامي دان ثدف اكتفس كامي يغ ايسو دامل نغتولو-غتولوبر كامي"
 اهلل دغن نتفبرت اداله اين." غثتنت برسليسيه يغ ركاراف دف دادا فغبرال
 : ايات ةدئاملا ةسور دامل

﴿﴾ 
 

 دان كباجيكن ممبوات اونتوق نغتولو-غبرتولو كامو هندقله دان :ثمقصود
 دان ﴾معصية﴿ دوسا مالكوكن دف نغولوت-غبرتولو كامو نلهغجا دان برتقوى،

 .روبوهنخنف

 ،دكاسيهي يغ مجعة سيدغ
 

 هاروس اي دميوكراسي، اراضن سبواه ايضسبا مليسيا اراضدامل كونتيك س ن
 ناعيكمر دان تفنداف بربيذا ادب ليكسيكنفاغم كيت اونتوق نتسف منجادي

  ثني دامل بوكوسويرلا امحد  كات. وجود يغ ميكرينف الرين اينضلبافك
 تعصوب تيدق دان  فبرسيك ايفسو كيت اجرغم دميوكراسي" :

 غروا ممبوك سنتياس دان حرميتغم-حرمت دادا، فغبرال سنديري، نغنداف دفك
 ".دأمبيل تفدا ترباءيق نفكتت اتاو وتوسنفك سواتو رضا رديبنتف دان نخغربينف

 

 مستيله ايسو سسواتو بركنأن مندامل يغ نليتنيف دان كاجني دمكني، يغاوليه 
 دفك عمروجو دان منلييت ممريقسا، دغن يتئيا نتبّي ماللوءي ثتنفكت ستيكنفد

 حكومغم دان كظاليمن مالكوكن تيدق كيت رضا ايأيخرفد يغالف يغ سومرب
 : ايات تاجراحل ةسور دامل اهلل . ساله اراخس
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 ممباوا  يغ غسأور كامو دفك غاميان! جك داتبر يغ غاور واهاي" :ثمقصود
 مصيبة سواتو اكنفمنيم تيدق كامو ايفسو ،ثكبنرن سليدكيله مك بريتا، سسواتو

 يغ فا ساليثم كامو منجاديكن ضيغسه كامو كجاهيلن سبب دغن قوم دفك
 ".الكوكن كامو

 

 دغن بركايت يغ فسيك اتاو ادب ضمنجا مسيت ضسالين ايت، كيت جو
 ني،غا  رغمند دفدر ديري ايلقكن. فتنه هخكن دامل ترجروموس تيدق رضن اتبّي
 جوابغوغضبرت تيدق يغ ميسيج يباركنثم تيدق سرتا كغراسف دان سيفرسيف

 ايات دغن كنيغيرأدس نتبّي فرينسيف ايتله، سبب. ميديا سالورن ٢مان منروسي
 ولنفحكوم اتاو كسيم منجاتوهكن موده تيدق دان باءيق كغبرس منونتوت يغ

 :برمقصود يغ سام يغ ةسور دامل  ايات منروسي اهللاميانضسبا
 

 ثوهغضسسو كران كغراسف دفدر قانثكب جاوهيله! براميان يغ ٢غواهاي اور"
 ".دوسا اداله ايت كأنغس دفدر نيضسباها

 

 ،دكاسيهي يغ مجعة سيدغ
 

ال سلوروه رعيت مليسيا سوسي كونرتك منجادي يغ رسكوتوانف نضأرملباف
 رلوف اي جوسرتو. رسكوتوانف امضا ايضسبا سالمإ نيخكسو كتغغتله م
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 يغسال توروت سام يغ ماس دامل دان مشاركت يسنفال فنضس اوليه دحرميت
 .للعاملني رمحة سنضاض دغن سالرس وجود سديا يغ اينضلبافك نتونيثم

 

 

 يغ اساس اءيثوفمم تفدانف اينضلبافن ككياعكبيبسن برفيكري دان مر
 اءيثوفمم فتت دان مطلق بر كنيغمو تيدق اي نامون،. سالمإ دامل كوكوه

 دغن اتوهف رلوف كيت دفدر فستيا. رغضدل بوليه تيدق يغ ادنفمس دان باتس
 يفتتا نيغكرتاس دامل فهيدو بوكن كيت تله،يغا اد، سديا راتورنف دان ٢غاوند

م اونتوق ين، مسوا قوم تيدق هاروس مراسا تراخال سام ساتو حرميتغم رلوف
 ايدينتييت نغكهيل اكن  رلوف تيدق سرتا ،٢يغماس بوديا دان امضا مالكنغعم

 تيتيق اريخمن هاروس يفتتا رسليسيهنف تيتيق اريخمن رلوف تيدق كيت. مريك
 .ةموا دوكنفاتوثم بوليه يغ رمتوانف

 

 ايفاو غكور غاور نغولوض نتونيثم ضجو ترماسوق اينضلبافك نتونيثم
﴿OKU﴾ .،هاري نافمس جوسرتو OKU يغ دسيمرب  دف دمسبوت يغ سدونيا 

 اكنفمرو OKU نغولوض بهاوا دريثم رضا مشاركت اجقغم ربنم اللو،
 رتيفس اساسي حق منعميت اونتوق برحق مريك دان مشاركت دفدر نيضسباها

 مريك ممستيكن يضبا اين نغولوض نتونيثم اونتوق راننفبر مسوا كيت. الين غاور
 .ورنافمس دغن نفكهيدو منجالين تفدا سرتا تراباي دان ريضيغفتر تيدق

 
 

 ،اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ
 



7 
 

 رضا سكالني مجاعه سيدغ اجقغم ربنم اين، هاري دف  اغم
 ن اهلل تأفيخ اينضلبافك. اراضن كهرمونيان رتاهنكنفمم دان ممليهارا ٢برسام

 يغسا كاسيه تغمسا دغن نفمنجادي كقواتن اونتوق كيت منروسكن كهيدو
 ايات نهحاملمت ةسور منروسي اهلل . عاملنيلل رمحة سنضاض دغن يغسإير

: 
 
 
 

 

 دفك عاديل برالكو دان باءيق بربوات دفدر كامو غمالر تيدق اهلل": ثمقصود
 دري كامو لواركنغممو، دان تيدق ماضا كران كامو يغممر تيدق يغ ٢غاور
. عاديل برالكو يغ غاور اسيحيغم اهلل ثوهغضسسو; كامو هالمن غوفكم

 يغممر يغ٢غ اور تفرا متن منجاديكن دفدر كامو غمالر لهثها اهلل ثوهغضسسو
 سرتا هالمنمو، غوفكم دري كامو لواركنغم دان ،﴾كامو﴿ امضا كران كامو
 يغ افسسيا ﴾تلهيغا﴿ دان. كامو وسريغم اونتوق ﴾الين غاور﴿ ممبنتو مريك

 ".ظاليم يغ ٢غاور ايتله مريك مك ت،فرا متن مريك منجاديكن
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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 ﴿ 
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