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  "كسجهرتأن  غكفلف غكاسيه ساي"

   
 

 

 

 ،اهلل درمحيت غمسلمني مسلمات ي

 سكالني، دكاسيهي يغ    روثم دان ساي ديري دفك سانفساي بر
 االضس ملقساناكن نغد وتعاىل سبحانه اهللكفد  كتقوأن كتكنمنيغ كيت ماريله

 تفمندا اين نفكهيدو مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنيغضمن دان ثرينتهف
 يكنافمثم اكن اين ايندهيغ  نربل يضافد.  دان ددنيا كربكنت

 ".كسجهرتأن فكغلف يغ  سا كاسيه": برتاجوق
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 ،اهلل درمحيت يغ  مسلمني مسلمات 
 رمحتث هنفوتعاىل اتس ليم سبحانهاهلل  احلمدهلل، برشكور كيت 

. عيد كنيامرا يضبااهلل اين  ومهرد يضال سكالي ونفبرهيم كيت تفدا
 برجاي ستله سالمإ ومتأ سلوروه بوات نغكمنا هاري اكنفمرو اين هاري

كن منجادي يغ  واساف متالمت ضمسو. واساف عباده سبولن منجالين
 وليهأبر ثسرتوس قنيمّت نغولوض دامل ككال تروس دان برتقوىيغ نسان إكيت 

 . دان نيادد كجايأن

 

 ،اهلل درمحيت يغ  مسلمني مسلمات 
  التيهن ممربي تله يغ   بولن. كيت لكنضيغمن يضرفتله براللو  بولن 

 برجاييغ  بولن. برتقوىيغ  ثهمبا منجادي رضا كيت ضارا دان جيوا كفد 
 لبيه ن،آلقرا دغن تفرا لبيه مسجد، دغن دكت لبيه اونتوق كيت ديري وبهغم
 ءياكو رلوف كيت ،ثحقيقت. ثنعمت ايضهرغم لبيه دان برصدقه، اونتوق نيغر

 نغهوبوس كونتيك دامل روبهن،ف تيتيق ممباوايغ  بولن اكنفمرو  بولن بهاوا
 .مأنسي سايغ سسام كاسيه دان اهللكفد  باءيق

 .بولن دامل تربييه روسيسفله ماللوءي سبولن ت ضكيت جو
  نتونيثم دان ممبنتو رتيفس برمشاركت فهيدو غتنت كيت اجرغم قثبا

 دان زكاة ممباير نفكواجي هيممنو واسا،فبريغ  غاوركفد  ماكن ممربي ميسكني،
 انتارا نغهوبو ضمنجا دامل يتئكا غهوبو اءيثوفمم ايت ثمسوا .يضال ٢الين
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 انتارا ولنيكفد دانيغ سا كاسيه  مالهريكن اكن ثسرتوسيغ سسام مأنسي 
 وتاغضا مسواكفد  رمحة ممباوا يغ   سالمإ يندهنإك انتارا اينله. مشاركت سسام

 ايات نبياءاأل ةسور دامل وتعاىل سبحانه اهللدغن اميانضسبا. مشاركت
٧٠١: 

 ﴿ک ک گ گ گ﴾

مالءينكن اونتوق منجادي رمحة  كامو، وتوسكنغم كامي تيادله دان": ثمقصود
 ".عامل سكالني يضبا
 

 ،اهلل درمحيت يغ  مسلمني مسلمات 
 يتءيا رمحه دان هدََّوَم ثادا دغن اين كدنيا الهري ايت مأنسي ثوهغضسسو

اهلل يغ يغ سا كاسيه ثوجود كران اين كدنيا الهري كيت. يغ سا كاسيه دان ينتاخ
 يغ سا كاسيه دغندمسبوت  ضجو اين كدنيا كيت ثالهريالرمحن.   

 .كيت مارا-ساودارا دان ضكلوار
 

 ديري دامل تاكنفيخد غي  اكنفمرو اين غساي دان كاسيه راسانف 
 يتئيا الرمحن، وتعاىل، هسبحان اهلل  دفدر مانيفيستاسي يتئيا مأنسي فستيا

 نغد اين ددنيا فهيدو مأنسي لهوايت  اتس ثوهغضسسو. اسيهفغ مها غي
. جك بوكن كتورونن دان ساغب نلغم افتن ثدكورنياكن تله غي نعمت ايضلباف

 دان مالهري بركوربن فوغضس كنيغمو تيدق ايبو غسأور ،غكاسيه ساي صفةاتس 
 رزقي اريخمن لاله نتفبر اكن كنيغمو تيدق فبا غسأور ،ثانق-انق ممبسركن

 كوسغبرتو اكن تيدق وروض غسأور ،ضثكلوار فهيدو نغسوغكل اونتوق
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 ايهف برسوسه اكن تيدق صحابة غسأور دان ثالجرف منديديق لوموس
 براميان غاور غساي كاسيه رحيالف كنغمنر )ص(رسول اهلل  .ثتصحاب مبرياكنغضم
 :ثسبدا نغد

 
 

 ينتاي،خمن غسالي حال دامل  سسام غورأسس امانفروم"ف :ثمقصود
 غي بادن وتاغضا ساتو ساله اد ابيالفا. بادن ساتو امفسأوم يغايثم دان يهاسيغم
 (تيدور اكن تيدق) ضترجا توروت اكن ثبادن سلوروه مك كساكينت، غوغضمن

  (مسلم امام رواية )   ".(ثساكيت مراساكن) انسف تراس دان
 

 غساي كاسيه دفدر. سجهرتا غي مشاركت نفكهيدو ممبنتوق غكاسيه ساي
 ملبوت، مله تولرينسي، دان انسور برتولق ريهاتني،ف صرب،  الهريله اكن ايت
 غي وسيتيفف ٢نيالي دان مودهحم  يضال قثبا دان فعامف سنتون، نفسو

ايبو يعة عباده زكاة، ممولياكن منشر سالمإ ضجو غساي دان كاسيه  اتس. الين
 اكن غسوغل تيدق اراخس ضجو اي. ثايضسبا دان يتيم ٢انق انتونيثم ،فبا
 لقكنغم دان مأنسي سسام نغهوبو دامل مذمومه ٢ ثتوسختر هيندركنغم

 .نيانكهرمو كلكنغم ثسرتوس مشاركت دامل  ثبرالكو دفدر
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 ،اهلل درمحيت غمسلمني مسلمات ي
 دان ايانضلبافك ثوجود نكيعامر السنه دان نآلقرا برترسكن غاسالم ي

 مريك. وانفكمم دان كفهمن بهاس، سا،غب ايضلباف دامل تافيخد مأنسي. ربيذأنف
 اينله، نياضلبافك دامل. اهلل بومي ممعموركن يضبا ٢غماسي راننف دكورنياكن

 صفةم سسام مأنسي. ِحرَّال صلة غهوبوفغ ايضسبا راننف مماءينكن غساي كاسيه
 دامل نغسوكو تي،فاميا كجوجورن، ايأن،خرفك منداساري غي لهغكاسيه ساي

ت ايا تاجراحل ةسور دامل وتعاىل هسبحان اهلل . سوسيال نغرهوبوف سسواتو
٧١: 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿

 ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 

 دري كامو تاكنفيخمن تله كامي ثوهغضسسو ،مأنسي اومت واهاي" :ثارتي
 سوكو دان ساغب ايضمنجاديكن كامو بربا تله كامي دان وان،فرمف دان لالكي

 اياله اهلل دسيسي كامو ٢مسوليا ثوهغضسسو. بركنلن غسالي كامو ايفسو واق،ف
 مندامل مها يضال تاهوي،غم مها اهلل ثوهغضسسو. دانتارامو تقوى غاليف غي غاور
 ".ث نتاهوافغ
 

ي راي هار تيبا ابيالفا بوقتيكن كيت واجب غي ركارافجوسرتو، سواتو 
 كيت ماريله. كيت سسام انتارا إخالص دان جوجور نغد  اياله 

. ادوفبر دان برساتو كيت اونتوق انتكغرسف غسبار اكنفملو ،
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 جاوه دان مله كيت منجاديكن اكن ثاخري غي اهنفخرف بتكنغعاقم بوليه انتكغرسف
 ف، ستيارمضانبييه دري بولن تر نغد سالري. نفكهيدو غبيد مسوا دامل النغضكتي

 رديبنتف ونفماهو ناكرغرتف رباهلن،ف غسبار منجاوهي بروسها رلوف سالمإ اومت
 ةرهري ابو دفدر دروايتكن غي )ص( اهلل رسول  اميانضسبا. يكنضمرو غي

 : نه رىض

 ثوهغضسسو مينوم، دان ماكن دري ديري مناهن ثها بوكنله واسا"ف :ثمفهوم
  غورأسس اد جك مك كوتور، ربواتنف دان ركاتانف دري ديري مناهن اياله واساف

 غسدا اكو ثوهغضسسو كاتاكنله، مو،كفد  بودوه بربوات اتاو هيناغم يغ 
 ".واسافبر غسدا اكو ثوهغضسسو واسا،فبر

 (ماحلاك دان ناحّب ابن ، ابن رواية )
 

 كيت نغهوبو رباءيقيفمم ٢برسام كيت ماريله اين، مليا غي راي هاري دف
 رهأك روبهنف ساتو دفك توسخنف ايضاين سبا الفطريد عي جاديكنله. مسوا

 برلندسكن ترتيب دان ادب نوهف نغد انتونيثم هرموني، سجهرتا، غي نفكهيدو
 كيت غي نآلقرا دامل اجرن فستيا جاديكنله. انسان سسام غساي دان كاسيه
 كيت دامل دومنف دان ندوانف ايضسبا ايت رمضان دبولن برتدارس غنجفس حياتي

 .نفمنروسكن كهيدو
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 ،اهلل درمحيت يغ  مسلمني مسلمات 

 سانق برسام مبريانضك نوهف نغد اين مليا غي هاري ناعيكمر كيت دفدامل 
 يتيم، ٢انق وان،فبركمم غكور غي مريك غتنت اكنفملو كيت نلهغجا ساودارا،

 افلو كيت ضجو نغجا. سكنيم دان اي،فاو كألينن غاور ،٢توا غاور
  دظاليمي دان دتينداس مندريتا غي كيت امأضس ٢ساودارا فهيدو ترينضك
 رضا نغسوكو دان بنتوان رهاتني،ف ممرلوكن مريك. رياِس دان فلسطني روهيغيا،د
 اونتوق كيت جوابغوغضت منجادي اداله. فهيدو نغرجواف منروسكن تفدا

اهلل  فرمان .كظاليمن يخممبن دان كداماين امضا ايضسبا سالمإ روموسيفمم ممبنتو
 :٨ايات  ةنَحاملمت ةوتعاىل دامل سور هسبحان

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴿

 ﴾ڑ ڑ ک
 

 ٢غاور دفك عاديل برالكو دان باءيق بربوات دفدر كامو غمالر تيدق اهلل": ثرتيأ
 غوفكام دري كامو لواركنغم تيدق دان مو،-امضا كران كامو يغممر تيدق غي

 ".عاديل برالكو غي غاور اسيحيغم اهلل ثوهغضسسو; كامو هالمن
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 ،سكالني دكاسيهي يغ  مسلمني مسلمات 
 يتفاينتي فبربا منكنكن نيإيغ ربنم اين، هاري دف  اغم ايضسبا

 :ثانتارا سكالني، ساوداري-ساوداراكفد  رهاتنيفمنجادي  رلوفيغ يغ نتف
 اومت سلوروه اونتوق روبهنف دفك تولق تيتيق اكنفمرو عيد  :فرتام

 .انسان سسام انتارا نغهوبو رباءيقيفمم سالمإ
 اونتوق مشاركت سسبواه غهالغم تيدق كتورونن دان ساغب ايانضلبافك :كدوا

 .فهيدو كهرمونيان دان كسجهرتأن رهأك مالرَِّح صلة منجالينكن

 امضا ايضاسب سالمإ امضا روموسيفمم جوابغوضاومت اسالم برت :كتيض
 .غه سايكاسي نوهف دان تولرين رداماين،ف كسجهرتأن،

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ڦ ڄ ڄ 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 گ گ گ 

 دان ، (سالمإ امضا) اهلل تالي كفد   سكالني كامو وهلهضت فضغبر دان" :ثمقصود
 كامو كتيك كاموكفد  اهلل نعمت لهغكن دان; براي-رايخبر كامو نلهغجا

 كامو هاتي دانتارا اتوكنثم اهلل اللو ، (دهولو جاهلية مساس) موسوهن-برموسوه
 دغن  كامو منجاديله مك ،(سالمإ نعمت دغن ادوف-برساتو كامو ضيغسه)

 غجور يفدت برادا تله دهولو كامو دان. برساودارايغ  سالمإ غاور ايت اهلل نعمت
 دري كامو سالمتكن اهلل اللو ،(جاهلية مساس كامو  دسببكن) نراك
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 كاموكفد   منجلسكن اهلل دمكينله. (ضجو سالمإ نعمت دسببكن) ايت نراك
 ث".هدايه توجنوقف تفمندا كامو ايفسو ،ثنغكرتا ٢ايات

 (٧٠١ ايات عمران لآ ةسور)
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﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿

 اهلل، درمحيت يغ   مجاعه غسيد
 دان صاحل ٢عمل مالكوكن دغنماريله كيت منفعتكن هاري راي اين 

اونتوق  'ليسني' بوكن راي هاري. وتعاىل سبحانه اهلل نغالر االضس منجاوهي
 اونتوق ماس بوكن ضجو راي هاري. باتس افتن ربواتنف غكيت مالكوكن سبار

 ريكأن ٢امضا دغن بربيذا سالمإ. ثواسف-واسفس ماكن دغن 'دندم ممبالس' كيت
. ادافبروس دان ضجا سنتياس كيت رلوفيغ  ادنفمس دان باتسن اد. الينيغ  مأنسي

 دان اخالق لهضجا. كيت اولنضرفن، دان غنداف ن،فاكاخرف كالكوان، نية، لهضجا
 اهلل. مريك ورمنتحك ممليهارايغ  ٢غاور برجايله ثوهغضسسو. الكو كهيغت

 : وتعاىل سبحانه
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ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ﴿

 ﴾ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
 

 دامل يغ   مريك يتئيا. براميانيغ  غاور برجايله ثوهغضسسو" :ثمقصود
. ٢سيايغ  ركاتانف دان ربواتنف دري ديري منجاوهكنيغ  مريك دان. ثيغمسبه
 دان. ايت هرتا زكاة منونايكن دغن ثهرتا ممربسيهكن بروسهايغ  مريك دان

 (٥ هيغض ٧ ايات  ةسور) ث".ورمتنحك ضمنجا يغ   مريك
 

 اهلل، درمحيت يغ   مجاعه غسيد
 كاتس سالم دان صلوات نفاخاو قكنثربافمم كيت ماريله اين، هاري دف

 :٥٥األحزب ايات  ةردامل سو وتعاىل  سبحانه اهلل. )ص( حممد نيب ينداضب

 
 

 االضس ممربي) برصلواتمالئكتث  دان وتعاىل سبحانه اهلل ثوهغضسسو" :ثمقصود
 يغ  ٢غاور واهاي; (صلى اهلل عليه وسلم حممد) نيبكفد  (نئيقكبا دان حرمنتفغ

 يغ  حرمنتفغ دغن سجهرتا سالم كنلهخفاو سرتا ثاكفد كامو برصلواتله براميان،
 ".ثنوهفس
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 سلوروه دان اين كامي اراضن مو،-نغرليندوف دان رمحة دغن رضيا اهلل، كامي مموهون ا

 ككالكنله دان يغ سا كاسيه راس تامنكنله. كسجهرتأن دان ماننأك دامل دككلكن ثرعيت
 دان سجهرتا داماي، امان فهيدو سنتياس كامي ثدغن  ضمسو. كامي نغكال دامل ادوانفرف

 .زمان غنجفس سالمت

 


