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 ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿
 

 ،اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 ةمجاع غسيد دان ساي ديري دفك سانفبر ساي اين، دبركيت غي مجعة هاري دف
 االضس ملقساناكن ٢وهغضبرسو نغد  اهلل دفك برتقوى كيت ماريله سكالني،
 دان كسجهرتأن منعميت كيت مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان سوروهن
 ةمجاع اراف اجقغم اين هاري ربنم.  د دان دنيا د ياضبربها سرتا فهيدو كربكنت

 ،"هرموني مشاركت لستاري رسكيرتنف" بركنأن اراكنخممبي اكن غي  حياتيغم
 جوابغوغضت دبري غي  ايضسبا كيت نقكدودو نغحقيقة اين سالري د

 هود ايات  ةدامل سور  اهلل  مان رتيفس اين بومي ممعموركن

 ﴾ىئ ی ی یی جئ﴿

 "رمونيه مشاركت لستاري "فرسكيرتن

 ﴾ ربيع األول /   ؤميربنو ﴿

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura33-aya45.html
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 كامو هندقيغم سرتا بومي، ٢باهن دري كامو منجاديكن غدياله ي"برمقصود: 
 ث".ممعموركن

 

 ،دملياكن غي مجعة غسيد 
 كموداهن دان رلوانفك اونتوق نعمت ايضلباف نغمنجاديكن عامل اين د  اهلل

 دان ايغسو ،غانض غونوض حيوان، تومبوهن،-تومبوه اودارا، اير، رتيفس مأنسي فهيدو
 كيت سأن،يكسل نغد نوهف غي نفكهيدو كنفهارغم سنتياس غي مأنسي ايضسبا. ثايضسبا

، كيت  اهلل نعمت نأكورني رهضانو فستيا يضأهرغم دان منشكوري هاروسله
 كصيحنت امن،ث غي اودارا فهريوغم تفدا يضال ماسيه كيترمحتث  نغبرشكور كران د

 .غترهيتو تيدق غي نعمت ايضبربا دان باءيق غي
 

 مميكول واجب  اهلل  منجادي دأمانهكن غي مأنسي سام، غدامل ماس ي
 ن دا ضمنجا سنتياس لستاري، نغد اين عامل اتورغم دان وروسغم جوابغوضغت

 غسإميب هاروسله دلقسانكن غي وننغمباف. نقكروس غسبار مالكوكن افتن كنيغمو يقائسب
 .مأنسي نفكهيدو وانفتوم منجادي غي ٢بندر د ثتراومتا سقسام، دان

 

 نغد  اهلل دفك ديري عبديكنغم س كونتيك دامل هندقله مأنسي تيندقن االضس
 اوليه. سكيرت عامل سرتا مأنسي دفان كخدان بن كموسنهن مرن،خنف يبتكنغعقم تيدق
 بومي ثاتوتفس اميانضبا منلييت كيت ايفسو ةمجاع اراف روثم اين هاري مجعة ربنم ايت،

 نغد اين اراضدن كديامان رسكيرتنف ونكنغممبا رلوانفك ثتراومتا. دمعموركن اين
 .ثهونيفغ دفن ككهرمونيا دان كسجهرتأن سأن،يكسل ممربيكن دان نفمم غي كموداهن

 
  يا،ضبربها غي مجعة غسيد
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 يتئيا ،غنتيف ايليمن دوا دفك منكنكن مأنسي متدون بهاوا جلس رلوفكيت 
 كاره اياله ثمتالمت. مأنسي نتفنمف رسكيرتنف وننغمباف ضجو دان كرتيف بودي لوسناكه
 أيفاخمن يضبا  دان مينتل رييتوال،فس يضس دري غسإميب اراضن ونكنغممبا

 . دان دنيا د فهيدو كمعمورن دان ماننأك ن،غمرلخكجايأن، ك
 

 رسكيرتنف موجودكن اياله مأنسي نتفنمف رسكيرتنف وننغمباف ينداضساسرن دامل ا
 رتيفس ايفاخد موده دان فكغل غي عوام كموداهن ديانفث كوميغمر هوني برداي غي

. سالين ةكموداهن برعباد دان  كموداهن كومونييت، دان كصيحنت وستف سكوله،
 ايفسو رسكيرتنف كسالمنت يكفاس دفك دبريكن توروت وننغمبافايت، كاوتامأن 

 ونفماهو يدوؤايندي كسالمنت اد سام. داماي دان امان نغد فهيدو تفدا مشاركت
 مك. ثالين-الين دان كبكرن رونتوه، تانه بنجري، رتيفس انخبن ٢ريسيكو دفدر كسالمنت

 دان يفرا نغد غدراخن مستيله وننغمباف اوسها االضس ترسبوت، ساسرن أيفاخمن اونتوق
  .يكفاس مسوا كريا مبيلغم نغد تلييت نوهف نغد دلقسانكن

 

 سفسل مدينه كوتا ونكنغممبا دامل يفرا نغراخنفسنديري تله ممبوات   رسول اهلل
ركنت. اشكم دان نتدبريانف وستف ايضسبا نبوي مسجد ممبينا تله  ينداضب. هجرة

 نغد مسجد رينفبرهم مهاجرين دان أنصار نغولوض كديامن وسونثم توروت  ينداضب
 غي ٢ةبيلق يضبا نفينفغ كموداهن موجودكن ضجو  ينداضب. يهقف مسوا رستوجوانف

 مبيلغم نغد يفرا غي كاجني رلوانفك غتنت سنضنف ممربي  اهلل رسول بهكن. بر
 مامإ. نغراخنف فستيا دامل غنتيف ايليمن ايضسبا اللو غي ريستيواف دفدر اجرنفغ

 :برسبدا  اهلل رسول بهاوا  ةهرير ابو دفدر مريوايتكن
  

 ".كالي دوا سام غي غلوب د ﴾تغدس تيدق اتاو﴿ جاتوه تيدق براميان غي غاور": ثم
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 تلييت نغاخنرف دفك روثم دان سام غي نفكسيال يغوالغم تيدق ايفسو اتنغريف ممربي غي
 .تيندقن دامل ٢برهاتي دان

 

 ،اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
 رات،-مرات هفمس غممبوا رتيفعامل سكيرت س ٢ريالييت هاري اين، برالكو مسئله

 افتن غكيل فاس سكنفمل اي،غسو دان الوت ك تروس اراخس نغبوا سيسا غممبوا
 تيدق اراخس وننغمباف ييتؤمنجالنكن اكتي لواسا،يبرل اراخس هوتن روبوهخمن يسن،فتا

 اكن غي ثامافسأوم ييتؤاكتي ايضلباف دان تربوك اراخس مباكرنف مالكوكن تركاول،
 رنامخنف بومي، سوهو كنتغنيف رتيفس سكيرت عامل دفك غنجف ماس كغج كسن ممربي
 ا وسنفوفك هوتن، مباكرنف رونتوه، تانه بسر، بنجري اودارا، مارنخنف اير، سومرب

 دان كسجهرتأن كسالمنت، منججسكن سيتف غي مننتو تيدق خواخ روبهنف دان ونا دان
 .مأنسي نفكهيدو كسلسأن

 

. لوبلض مانسنف ايسو دان دنيا اقليم روبهنف نغد غمشاركت دنيا كيين موالي بيمب
 ونخبرا ٢سض قثبا عقيبة ترجادي بندر ريغضيف دان بندر كاوسن د تراومتا سوهو، كنتغنيف

 دان كندرأن اوليه دكلواركن غي (karbon dioksida) ديوكسيدا كربون سض رتيفس
 ببكنثم اين اهاب جومله متبهنفر. (atmosfera) د فكغرافتر راوسهأنف ٢غكيل

 ضجو هاري مامل دف سوهو منجاديكن اكن غسيا وقتو دف ولفتركوم غي انسف سوهو
 يننغكديو، ترماسوق سوهو افملم خواخ ببكنثم كاالغ كاد اين كادأن. كتغمني توروت

 .ايكسرتيم غي انسنفك دان
 

 دنيا سلوروه د برالكو غي رسكيرتنف نقكروس دان انخبن ايضلباف سيت،ف غي فا
 تكنغرايفد غي اميانضسبا. سنديري ايت مأنسي واينخك دان كراكوسن اوليه دسببكن اداله
  ايات الروم ةسور دامل  اهلل اوليه
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ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت ﴿

 ﴾حت

 سبب نغد الوت د دان دارت د انخبن باال دان نقكروس ايضبربا تيمبول تله": ثمقصود
 مراساكن هندق اهلل كران ﴾دمكني غي ثتيمبول﴿; مأنسي نغتا اوليه دالكوكن تله غي فا

 مريك ايفسو الكوكن، تله مريك غي بوروق ربواتنف بالسن دري نيضسباها مريك
 ."﴾برتوبة دان ﴿ كمبالي

 

 ،ياضبربها غي مجعة غسيد

 رسكيرتنف وننغمباف موجودكن هرأك تلييت غي نغراخنف ايت، نغد نغوبوهس
 دان ايكوسيستم كستابيلن ممليهارا اونتوق بركسن كهغل ساتو اكنفمرو لستاري

 نغراخنف ممستيكن دامل راننف اءيثوفمم مسوا كيت. نفكهيدو كسالمنت سرتا كسجهرتأن
 دفك وفترتوم سهاج بوكن غسإميب غي وننغمباف. نفمم اراخس دلقسانكن وننغمباف دان

 غي انسان وننغمباف ضجو يفتتا لواران، دان نأكبند  غي  وننغمباف
 دان بنتوق غسبار دامل مورني ٢نيالي حياتنفغ دان كروهانيان ٢ كنغرتيمبفمم

 .وننغمباف تيندقن
 

 هاري مسبوتن نغد نافرمسب لستاري رسكيرتنف وننغمباف يتكنئاغرب توروت منم
 ريسيفاس. تاهون فستيا ميربؤنو  دف دنيا سلوروه د دمسبوت غي سدونيا بندر نغراخنف

 كموداهن اونتوق ونكنغدبا ٢بندر ضجو دان بندارايا رضا اياله نفهاد ماس دف مسوا كيت
كاره  مسوا اونتوق بندر برتيماكن. افسسيا ريكنغضممي افتن دان مشاركت يسنفال مسوا

 دامل لغضتي تفدا ،غدات اكن غي ونفاتاو غسكار ينراسيض اد سام ندودوق،فممستيكن مسوا 
 ك تفمت ساتو دري رقضبر موده برسيه، صيحت، سليسا، غي نتفنمف كاوسن نغد ٢بندر
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 يضبا اداله اين حسرت. سجهرتا فهيدو دان وفمم غي نفكهيدو كوس ت،فمت ساتو
 .مسوا اونتوق فهيدو كهرمونيان دان كوالييت كتكنغيمن دان كسجهرتأن ممليهارا

 

 ،دملياكن غي مجعة غسيد

 تيقفد تفدا غي اجرنفغ فبربا اين، اراخبي اغم يضبا ثولنفكسيم ايضسبا
 :يتئيا ٢برسام حياتنفغ اونتوق  اينتيساري دفدر

 جوابغوغضت مميكول واجب اهلل  منجادي دأمانهكن غمأنسي ي فرتام:
 .ثباءيق-وركن عامل اين سبايقممعم

 نغد تلييت نوهف نغد دلقسانكن دان غدراخن مستيله وننغمباف روجيكف االضس كدوا:
 .يكفاس مسوا كريا مبيلغم

  وننغمباف مليبتكن تونتس دان غسإميب اراخس دلقسانكن رلوف وننغمباف كتيض:
 .انسان وننغمباف دان

 ڃ ڃ ڃ چ چ

  ﴾ۇ ۆ ۆ ۈے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿

د بومي، دان كامي جاديكن  كامو كنفمنت تله كامي ثوهغضدان سسو"برمقصود: 
 ".برشكور كامو سديكيت امتله يفتتا ن،فهيدوفغ ثدفاونتوق كامو 

 )٠١، ايات  ةسور(
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ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿

 ﴾ڇ

كباوه دولي يغ 
 مها موليا سري فادوك بضيندا يغ دفرتوان اضوغ كليما بلس.
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 سلطان حممد كليما َوَعَلى ُكلِّ َقَراَبِتِه َأمَجِعنَي
 َ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﴿

﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ېۈ ٴۇ ۋ ۋ  ﴿

 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ﴿

 ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 

 


