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 "اهلل  نغوضكا رهسيا اليغضم"
 ( خرياأل ربيع 29/  ديسيمرب  ) 

 

 ،النيكس اهلل يتمحدر غي ةمجاع سيداغ

 نكتكغرتيفمم يتك ريلهام ،النيكس مجاعه سيداغ دان ساي ديري دفك سنفبر ساي
 نغد كيتك دان ساعت فستيا دف سبحانه وتعاىل اهلل دفك نءواكتق دان مياننكإ
 اونتوق افلو يتك ٢اليكس نلهغجا. نئكباجيك عمل سرتا صاحل لناعم نقكثربافمم

 اهلل دفك ورنكشوك تندا ايضسبا برتهليل دان بريكبرت ،برتسبيح ،اهلل مموجي برحتميد
 ٢نموده. يتك دفك ثتمحر هنفليم سرتا ةنعم االضس نءورنيافغ تسأد سبحانه وتعاىل

 غي نءسجهرتاك دان دنياد فهيدو نءياضبهاك وليهأبر غي كمري نغالدك غولوضتر يتك
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 غي ماتاهاري رهانض   نكاراخممبي نكا اين هاري دف منرب. ةدأ قيقيح
 ".اهلل نغوضكا رهسيا اليغضم" برتاجوق

 ،النيكس اهلل يتمحدر غي ةمجاع سيداغ

. هيبنتك دان دهنينكاء نوهف نغد اين بومي دان يتغال تافيخمن تله سبحانه وتعاىل اهلل
 الءين غي ق غيفمسد مانسي اومت ايضسبا يتك نكتافيخ سبحانه وتعاىل اهلل ،بوميد
 االكمانا. ثايضباس دان ايغسو ،الءوتن ،غانض-غونوض ،٢تومبوهن ،يوانح رتيفس
 بولن ،ماتاهاري دفدر ترديري غي راواالخك نكتافيخ سبحانه وتعاىل اهلل ،والف يتغالد

  .٢ثهمبا دفك  يربمم سرتا يتغال هياسيغم غي غبينت دان

 والف نكممبوقتي تله سبحانه وتعاىل اهلل نكبه ،سهاج سييند ترهنيت تيدق اين هيبنتك
 غضسهي واسكبر مها دان غوضا مها غي مسستا عامل نتدبريف اداله دي بهاوا يتك دفك

 نغرمتبوف وكبرال ثرياكس كج. الءين سام ساتو انتارا رنغضلف ثوكرالب سبب اد تيدق
 اهلل  .موسنهنك دان ورنخهنك نكبتيقاعغم نكا اين كم ،بولن دان ماتاهاري

 :04 ايات يس سورة دامل سبحانه وتعاىل

 

 مامل دان ،بولن جرغم ثيضبا موده تيدق ماتاهاري ،(نييكدم غي تنتوانك نغد)": ثودقصم
 ثنيدارا تفدمت ٢غوفترا برايدر ثساتو ٢فتيا رانك; غسيا مندهولوءي تفدا تيدق والف

 ."٢غماسي
 

 ،النيكس اهلل يتمحدر غي ةمجاع سيداغ

 اداله يتك بهاوا مانسي اومت دفك عتبارإ سواتو نكافمرو ماتاهاري رهانض ريستيواف
 يتكسدي نكرليهتفمم سبحانه وتعاىل اهلل. سبحانه وتعاىل اهلل سيسيد مله دان يلكخ 

 نكافمرو غي ماتاهاري رهانض ريستيواف ماللوءي مانسي دفك ثناءواسكك بوقيت دفدر
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 ايات  سورة دامل سبحانه وتعاىل اهلل . ثيضبا موده امت غي مينا ساتو ساله
73: 

 

. بولن دان ماتاهاري سرتا ،غسيا دان مامل اياله ثنءواساكك ٢تندا انتاراد دان":ثودقصم
 ثقباليس دان ،بولن دفك سجود والف نلهغجا دان ماتاهاري دفك سجود اموك نلهغجا

 ."اهلل دفك برعبادة ثها اموك هل لبتو االوك ،ثنكتافيخنم غي اهلل دفك سجود اموك هندقله

 دان هيبنتك نكرليهتفمم تله سبحانه وتعاىل اهلل يضال اليكس ،اين هاري دف
 رهاتنيف يقمنار تله اين ريستيواف. ماتاهاري رهانض ثوكرالب ماند ،مطلق غي ثواسنكك

 يبءجاع دان هيبت غي عامل مينا سواتو نكقسيثم اونتوق دنيا سلوروه مانسي نءجوتا
 ريستيواف ،سالمإ اومت يضبا. غثنديب تولوق تياد غي سبحانه وتعاىل اهلل نءواساكك بوقيت

  .ياتيحد ثرياكس مياننإك يضال نكفممنت دان نكوهضرتفمم ثرسبن اين امفومءاس
 

 ،النيكس اهلل يتمحدر غي ةمجاع سيداغ

 بولن ،ماتاهاري انتارا سجاجر نكدودوقك دري قبةاع وكبرال ماتاهاري رهانض جادينك
 ،ماتاهاري انتارا سجاجر نكدودوقك ابيالفا وكبرال بولن رهانض االكمانا. بومي دان

 بوميك ايفمس دفدر ماتاهاري هايخ غهالغم نكا يينضسب نكدودوقك. بولن دان بومي
 منرميا اداله ثت بومي دان بولن بهاوا معلوم سديا يتك. رهانض نكدناما اي تاي رانك
 :5 ايات سنيو سورة دامل سبحانه وتعاىل اهلل اميانضسبا ماتاهاري دفدر هايخ
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 دان ،هايخبر بولن دان( غبندر-غتر) ٢برسينر ماتاهاري نكمنجادي غي ه"ديال:ثودقصم
( ٢غماسي) ثنايداررف ٢تفمت دف( ٢يندهفبر) ايت ساتو ٢فاتي رجالننف نكمننتو غي دياله
 ثوامس نكمنجادي تيدق اهلل. ماس نءرياك دان تاهون نغبيل يءتاهوغم تفدا اموك ايافسو
 ٢تندا) ٢ثايات نكمنجلس اهلل; رسبن غي ثوناض دان  ثادا نغد نكمالءين ايت

 .("ثنكجاديد غي سسواتو مهكح يءتاهوغم ماهو غي قوم يضبا رساتوف ساتو( ثنبسرك

 اين عاملد جوا فا دان راواالخك ،بولن ،ماتاهاري نءتافيخنف ،جلس غي فا
 منجانا رتيفس ثدفرد  سرتا  مبيلغم مانسي سلوروه نكممبوليه برتوجوان

 جادينك سسواتو ،يا. كرتيكايلي واسك نكحاصيلغم دان كرتيكايلي منجانا ،سولر سيستم
 مانسي ماهو سبحانه وتعاىل اهلل دان ترسنديري مهكح اد يتك دفك نكرتونتونفد غي

 بومي يغليليغم بولن دان ماتاهاري ثتوتافس اميانضبا وربرتدب دان غمرنو ،ريكبرفي سنتياس
 رهانض نكدناما غي اهلل نكينغياد غي نفتتك دف برمتو بوليه نغبراسي اراخس هاري فستيا

 .ايت بولن رهانض اتاو ماتاهاري
 

 ،النيكس اهلل يتمحدر غي ةمجاع اغسيد

 اي. اراكرف سسواتو كالخ اتاو غمال نغد اءينتك تياد ماتاهاري رهانض جادينك
 دزمان وكبرال رنهف �ضجو هقلرماسوت يضال االك دهولو سجق وكبرال غي نءدااك نكافمرو

 نامبر غي ينداضب وتراف  ايت كتيك بتولنك مان غي صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول
 اهلل رسول هاتي سديهنك مقصود ممباوا ايت رهانض بهاوا كثغم غي راماي كم. براهيمإ

 داملد برسبدا صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ،ايت رانك اوليه. صلى اهلل عليه وسلم
 :مسلم مامإ اوليه نكدروايت غي 

 ايت بولن دان ماتاهاري ثهاواساب برسبدا صلى اهلل عليه وسلم اهلل سول"ر:ثم
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 وبهنارف نغد ٢ثهمبا نكوتكمنا اهلل. اهلل نءواساكك ٢تندا دفدر ٢ثدواك تندا منجادي
 ٢ثدواك رهانض وكبرال تيدق ايت بولن دان ماتاهاري ثهاواساب دان بولن دان ماتاهاري

 اسواسان ثوكرالب مليهت اموك بيالفأ كم ،مانسي نغالك دري غورءاسس ماتي نكدسبب
 دفك هعاءلردب دان( رهانض ةسون صالة) اموك هصالتل كم ،(بولن دان ريماتاها رهانض)

 ."اموك يضبا مسوال ليهنتك بولن اتاو ماتاهاري هايخ غضسهي اهلل

 اهلل كج بهاوا مانسي دفك نتغرايف ساتو اداله �ضجو رهانض جادينك ثرسبن
 هستيلف ودهس ثينءال دان بومي ،غبينت ،بولن ،ماتاهاري رايدرنف نكهنتيغم هندقكبر

 ثوهغضسسو. مانسي دفك نتغرايف نكافمرو �ضجو اي. موسنه نكا اين نفهيدوك سلوروه
 اتاو ماتاهاري رايدرنف ثريخلينض نغد موده يتوضب نغد اين عامل نكورخهنغم بوليه اهلل

 يتك هكادا كم. موسنه دان ورخهن نكا مسستا عامل وكبرال اين كج. ثسيقف دري بولن
 قثبا فبرا ،نكوكدال تله غي نفرسياف كهافا?. اين سواسان يفهادغم وقاونت برسديا ٢بنر
 هكادا ،غجوجنو يتك ٢بنر سبحانه وتعاىل اهلل شريعة هكادا ،دبوات تله غي نئكباجيك
 ?.ينقف انق دان هرتا ثتعنفم تياد غي هاري دف سالمت بوليه يقني يتك
 

 ،النيكس اهلل يتمحدر غي ةمجاع سيداغ

 دفدر نيضسبها نكمنوجنوق تله سبحانه وتعاىل اهلل ،اين ماتاهاري نرهاض جادينك نغد
سبحانه  اهلل مناخن دفك وتكتا دان رونض ،نصاإ راضس مانسي رضا ثنءواساكك

 اجرنفغ مبيلغم ٢سام يتك ريلهام ،النيكس ةمجاع سيداغ روثم منرب ،ايت اوليه. وتعاىل
 االضس اتس هلهاسبرحمب دان نصاإك نوهف راس نغد اين ماتاهاري رهانض ريستيواف نغد
  .نكوكدال تله غي

سبحانه  اهلل دفك يتك ديري نكريفهمغم تفدا غي عمل هقكنلثرباف ،ايت غيفمسد
. بردعاء دان ةبرصدق ،بريكبرت ،ريكبرذي ،صاحل عمل ،نئكباجيك لناعم ،توبة نغد وتعاىل

 باليقدس ةمكح تيحياغم اونتوق وهنغضسوك يتك جيوا دان هاتي داملد �ضجو نكمنتا
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 ، يأغم. ونفاليكس بنتوق فا دامل عامل مينا دان جادينك ،ريستيواف فستيا
 دامل اد غي اميان قواتنك نكلكغم ثوسسرت وهنضتك نكمالهري اونتوق اوسها ايضسبا

 برسام: دومنف نكدجادي اونتوق ةنصيح بربافا نكاريسغضم منرب ،سالمإ اومت ديري
 

 غي سبحانه وتعاىل اهلل كبسرن بوقيت اكنفمرو رهانض كجادين نافينومي :رتامف
 . باهن دجاديكن اونتوق ثق دفك دتوجنوقكن

 اهلل. ياءيت تافنخيف دفك افلو دان الالي دفدر ديري وهكنءمنجا :كدوا
 ماس. غنجفس كباجيقن عمل ركمسكنفمم دان كتكنغرتيفمم، غهيتوغم :اضكتي

 

 غي وتامل لكم اوليه مبيلاد نكا اموك اواث "(:حممد واهاي) هلنكاتاك":ثودقصم
 دفك مبيلاد نكا اموك ينمودك ،اموك اجل هابيس كتيك نيكيدم بربوات نكسضدتو

 كتيك مليهت اوكغا ثرياكس( ريغ وهغضسو) دان. "(بالسن منرميا اونتوق) اموك توهن
 ،هينا ،مالو نءدااك دامل) كمري توهن نفهادد ثاالفك نكمنوندوق ايت بردوسا غي ٢غاور

 نكا) ٢ثسسجل غند رغمند دان مليهت تله اميك! اميك توهن واهاي "(: مرايو مسبيل
 نكرجاغم اميك ايافسو ،دنياك اميك هنلكمباليك كم ،(دهولو اريكغاي اميك غي االضس

 (11-11: ةدلسجا سورة) ".يقني تله غاركس اميك ثوهغضسسو ،باءيق غي ٢عمل
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