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 وجو  {املوضوع } ات      
 كأمانن كلكنغممليهارا دان م 
 اارضن كهرمونني سرت  

 

      
 

  
 

 دسدياكن اوله:

 جباتن حال إحوال مسجد

 كمنرتين حال إحوال أضام

 ضارا بروني دارالسالمن

 

 



 

 

غحـَفُرُه َونَـُتوُب َإَليحَه، َونـَُعوُذ َِبّلِلَه َمن ُشـُروَر  ـتـَ ـتَـَعيـُنُه َوَنسح ُدّلَِلَه ََنحـَمُدُه َوَنسح َمح َاْلح
َللح َفاَل  ـَدَه اّلِلهُ َفاَلُمـَضله لَـُه، َوَمن ُيضح َأنـُفَسَنا َوَمن َسيِّـَئاَت َأعحـَمالَـَنا َمن يـَهح

َهُد َأنه َسيَِّدََن هَ  َدُه اَلَشرَيَك َلُه، َوَأشح َهُد َأن آلََإلَـَه َإاله اّلِلهُ َوحح ـاَدَى لَـُه، َأشح
ُُمَمهًدا َعبحـُدُه َوَرُسـوُلُه، اَللهُهمه َصلِّ َوَسلِّمح َعَلى َهـَذاالرهُسوَل الحَعـَظيَم َوَعَلى 

َحابَـَه َوَمن تَـَبَعُه َإَل  يَن َألَـَه َوَأصح َِ الـدَِّ   يـَوح
  

 َأمها بـَعحُد:
َلَمنَي رَحَ  ،َمَعاَشَر الحُمسح  ـَمُكُم اّلِله

َي بَتَـقحَوى اّلِلَه َوطَاَعَتَه َلَعلهُكمح تـُرحََحُوَن   ُأوَصيُكم َوَإَّيه
 

ُ تـََعاَل:  َقاَل اّلِله
 ُ        

                       

           

        

 { 201} سورة آل عمران آية : 
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 مسلمني يغ درمحيت اهلل،

ماريله كيت منيغكتكن كتقوأن كيت كفد اهلل سبحانه وتعاىل دغن       
ن سضل سوروهنث دان منيغضلكن دغن مالكوككإخالصن فنوه كيقينن دان 

سضل الراغنث. مدهمداهن كيت منجادي إنسان يغ برإميان دان برتقوى 
 .دآخرة سرت سالمة ددنيا دان سالمة

  

 اهلل، درمحيت يغ مسلمني

منتقديركن اهلل سبحانه وتعاىل كران  كحضرةاحلمدهلل، كيت برشكور 
 ةاين اداله برك .اسجهرت دان دامي أمان، غي اراضن سبواه دامل فهيدو كيت

 دان فكغل مليا، ساغة غي أضام ،إسالم أضام أجارن نغد وهضت فضغكيت بر
 غتر غي ايخه دفك نفالضك دفكيت در المتكنثم إسالم أضام. رناوفمس
 اوله يإدريض غي كجالن نيفمميم دان ن،اكبنر دفك ناطيلكب دفدر ،غربند
 :91 أيةعمران ال  سورةامل د سبحانه وتعاىل اهلل فرمان. سبحانه وتعاىل اهلل

 

              

             .....   

       

 : ثتفسري
 .إسالم أضام اياله اهلل دسيسي بنر غي أضام سسغضوهث

 

 ندوكنفبر نغدتله مغعملكن إسالم  دارالسالم بروني اراضند كيت
. واجلماعه سنه أهل ىمذهب الشافع منفهاك يكوتغسنه مالالقرءان دان 
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 دان رعيةاين تله  دافة مثاتوكن مشاركة بروني دارالسالم سهيغض  نأنلقسف
 اتوتف كيت ايت، اوله. هرموني دان دامي أمان، فهيدو ثندودوقف

 نوهف غي لوباليساسيضيرا إزمان حانه وتعاىل كران د سباهلل كحضرة برشكور
 كيت اراضن كدولنت دان رعية كسجهرتأن اين، نولقضرف دان نغرسايف نغد

يغ  راج نتيناريهفك دان مدولنيفباوه دان سجهرتا د أمان ليهارا،فتر سنتياس
 اراضبرن ف دان كسجهرتأن هيدون، كهرموننيقكباجي ومتاكنأغم سنتياس

اهلل  1دان حكوم إسالم أجارنمندهولوكن  سنتياس نغ، دمشاركةن بردا
 .اراضن 1غدان اوند فنتدبريان داسر مبنتوقنفدامل 

 

 ،اهلل درمحيت يغ مسلمني
 اين، اراضنكمعمورن د دان كهرمونني كأمانن، كلكنغم انتوق

 رلوكنفد ساغة سبنر غي إسالم أجارن غتنت مناكفه دان إميان كقواتن
ن كتنرتام وغضضغم غي فهامن دان اروهفغ دري غبينتي دان بكلن سباضي

 هندقله كيت ايت، اوله. اراضبرن دان مشاركةبر ،ضبركلوار فهيدو
 غي 1أجارن اتومن افه نغد اروهفغتر موده له كيتنغدان جا هاتي-برهاتي

كفد  يضال 1لبه إسالم 1غاور دفك فكغرف اكنفكران اي مرو لريوكنغم
 .إسالم أضام أجارن غممهمي تنت غكور غي مريك

 
 ثأومت غمالر دان كأمانن يمنخينتإ غي أضام اداله إسالم سسغضوهث

. كظاليمن يضال اتهفأ ككراسن  كرن،نن، كجاهنت، كمقكروس مالكوكن
 غي ككراسن وناكنغضم غي اوفملف رقنضجوا  فا منولق كيت أضام
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صلى اهلل عليه  اهلل رسول. اراض نكأمانن دان كهرمونني تضوض وغضضغم
 :حديث سبواه داملبرسبدا  وسلم

ُهَما، َعَن النهَبِّ َصلهى هللاُ َعَليحَه َوَسلهَم قَاَل:  َعنح َعبحَدهللَا بحَن ُعَمَر َرَضَى هللاُ َعنـح
َلُمهُ  َلَم اَل َيظحَلُمُه َوالَ ُيسح َلُم َأُخوا الحُمسح  } رواه اإلماِ البخارى { اَلحُمسح

 : ثمقصود
ُهَماَعبحد دفدر ، دري نيب صلى اهلل عليه وسلم هللَا بحَن ُعَمَر َرَضَى هللُا َعنـح
 الين، غي مسلم سئورغ يضبا سودارا اداله ايت مسلم سئورغبرسبدا: 

 .دظاليمي ثممبياركن بوله تيدق دان ثميمنظالي بوله تيدق
 

 اهلل، درمحيت يغ مسلمني
 غي إنديؤيدو دافةتر بهوا ماس مديا ماللوءي معلوم كيت غي مانسباضي

 ميكرينف اتو فهامن فان ترهادلوكرتال دان يغضتي غي كيقينن اءيثوفمم
 ستيا طاعة هفبرسوم تله ثديري غضفأغسرت م أتسكرتاللوان دان تيدق ترب

 ياادفتر ضجو ترسبوت إنديؤيدو .ملمڤاو ولنفكومسسوات  نيفميمف دفك
 ثتمنيمبولكن ني غضهيس ربكنيدس غي شهيد ماتي دان جهاد فكونسي نغد

 غبرانؤ غي ساله غي جهاد أكتيؤييت يكوتيإغم برهجرة انتوق ضثكلوار برسام
 جك ،كتهويله. اراضن دلوار هكندتوبو غي "خليفه إسالِ" مرينتاهنف دباوه

 دباوه تاهنن رينتهف دكناكن اكن مريك مك اين امفسأوم غي إنديؤيدو دافةتر
 نغد ليبنتفغ أتس 133 لفغض ريضدامل ن كسالمنت أكتا (A()1) 3 باب

 .كرتاللوان غي فهامن دان انسنفغض ينتبركإ غي 1أكتيؤييت
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 سباضي اكنفمرو ترسبوت إنديؤيدو فترهاد تيندقن سسغضوهث
 بوله غي 1ركاراف ثبرالكو تروس دفدر لقيغم يضبا هنفنخض كهغل

تيدق  انتوقداسر كراجأن  أتس دان اراضكسالمنت ن دفك مناأخن كنغمندات
 أكتيؤييت نغد كايت غبرهوبو غر يعناص غسبار فنسور ترهادأ-برتولق

 كداف مليا مها غوه دولي ياكب كراجأن. كرتاللوان غي فهامن دان انسنفغض
 برأوسهادارالسالم سنتياس  بروني اراضن رتوانفد غي دان سلطان بضندا سري

 غبروني دارالسالم بيبس دري سبار اراضممستيكن ن انتوقسخارا برتروسن 
 دان كأمانن، كهرمونني تضوض وغضضغم بوله غي 1عناصري اتو مناأخن

 .اراضكسالمنت ن
 

 ميكرينف اتو امنفه اءيثوفمم غي ولنفكوم جهاد، نضلكن سلوبرمود
 إسالم مودا 1انق مناريق دان اروهيفغتله برجاي مم اين كرتاللوان غي

 دسببكن كنيغمو اين ولنفكوم يرتإثم اروهفغتر غي راميسلوروه دنيا. 
 غبرجوا كران هيدش ماتي غي مريك دفك ضجنجي شر يإيت ثضنجارن
 1جنجي دان نوجوقف نغد اروهفغموده تر اين نغولوض اهلل، دجالن

 ماللوءيدغن أهل كومفولن بركنأن  بركومونيكاسي ثها والوفون ترسبوت
 .المن سوسيال

 

 اهلل، درمحيت يغ مسلمني

 غلواس. جهاد اداله أوسها ي غي مقصود اءيثوفكتهويله، جهاد ايت مم
 اتو نغرافف دفممباوا ك ثمسستي تيدق دان وهغضسو-وهغضبرسو دان يهضيض
 اهلل جالن دف وهغضسو-وهغضبرسو دان يهضيض غي أوسها كران، اين. ورانفرمتف

 نغد ثبوكن دان بيجقسان يضال أمان غي جالن نغد دأوسهاكن سهاج بوله
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 تروس تيدق سبحانه وتعاىل اهللسسغضوهث  .ن كظاليمنمالكوك دان انسانضك
س اوله موسوه. اد كتيك دتيند إسالم أومة كتيك غراف جهاد مواجبكن

برصرب. فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل  دسوروه كتيك اد دان غرافبر رينتهكنفد
 :911ل أية حنلسورة ا

          

                                 

                       

                   

 :ثتفسري
 بايك غي جرنالف دان حكمه نغد توهنمو جالن دفك مأنسي سروله 

 لبه غتوهنمو دياله ي سسغضوهث. بايك غي خارا نغد مريك بنتهله دان
 مغتهوي لبه غي دياله اند ثجالن دري ترسست غي سياف غتنت مغتهوي

 توجنوق.ف مندافة غي 1غاور
 

 دان لواس فخوكو غي فغتهوان علم ممرلوكن جهاد سسغضوهث
 غبرجوا انتوق ةغايت، مسا اوله حديث.القرءان دان  برسومربكن تلوس
 مساغةخيتا مورني ايت كران -منروسكن خيتا انتوق فخوكو تيدق سهاج

 دان ككراسن مالكوكن انتوق غومندور اكن علم افتن كوبر-بركوبر غي
القرءان سخارا ظاهري  1أية دري حجه وناكنغضم سرت اوفملم فسيك

 اهلل رسول. علماء ارافدان تفسرين  حديثن دري رايهو دفك مروجوق افتن
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 إمام اوله دروايتكن غي حديث سبواه دامل برسبدا صلى اهلل عليه وسلم
 :برسبدا صلى اهلل عليه وسلم نيب ،مارضي هللا عنه عباس بنإ دفدر ترمذي،
 

 ارَ النه  نَ مَ  هُ دَ عَ قح مَ  أح وه بَـ تَـ يَـ لح فَـ  مُ لَ عح يَـ الَ ا بََ  وح أَ  هَ يَ أح رَ بَ  انَ ءَ رح قُ  الح َف  الَ قَ  نح مَ 
 : ثمقصود

 غي سنالأ نغد اتو ثدافتنف نغد ثها القرءان أية ممهمي غي سسياف
 .نراك دامل مريك ديري تكنفمنم مريك مك ،ثمغتهوي تيدق اي

 

 اهلل، درمحيت يغ سلمنيم
 دان اروهفغموده تر نغجا رضا دنصيحتكن اين اراضنإسالم د ةأوم

 اتو ولنفكوم 1مان يكوتيإغم انتوق (كرتاللوان غينن يكيق) بَتَعصُّ
ماللوءي  كران اين. بهارو مديا دان إينرتنيت ماللوءي ثصخصو رتوبوهنف

 غي تامعلوم كندافتمن سهاج ولهب ايت سئورغس ،بهارو مديادان  إينرتنيت
 دري بوكن دان ركاراف سسوات بركنأن تفت غكور اتو بتول تيدق

 .حديث دان القرءان يإيت دري صحيح غسومرب ي
 

 دان ضكلوار ،إنديؤيدو ستيف جوابغوغضايت، اداله منجادي ت اوله
 موده تيدق دان 1غماسي رالكوانف ممنتاو انتوق غسكليلي مشاركة ضجو
       ،ثأخري. كران أضام جهادبر ثكونون غي نغرجواف نغد اروهفغتر

 كأمانن، نعمة سضل ضمسو ءبردعا دان منشكوري كيت سامله-سام
نياكن اهلل سبحانه وتعاىل دكور تله غي كسجهرتأن دان ادوانفرف ،كهرمونني

لن دارالسالم اين تروس بركك بروني اراضن ندودقفدان  رعية كأتس
 َربَّ العاملني. آمني يا. ثالما-سالما
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        .....          

 { 13سورة النساء أية: }
 : ثتفسري

 اهلل جالن دف (غرافبر) يضرف كامو ! افبيلبرإميان غي 1غاور واهي
 كامو نلهغجا دان ،(ثبايك-كسباي نغد ركاراف جوا فا) لهقييسليد مك

 غاور بوكن كوغأسالم:  كنفوخأغم غي غاور دفك اتكنغم بورو-تربورو
 بندا هرتاوجوان هندق مندافة ت نغد (ثممبونوه كامو اللو) برإميان، غي

 .قثبا غكورنيا ي هفليم دسدياكن اد اهلل دسيسي كران دنيا نفكهيدو

 

َكيَم   َر اْلَح َوتـََقبهَل َمنها َِبَرَك هللُا َلَنا َف الحُقرحَءاَن الحَعَظيَم، َونـََفَعَنا ِبَحأَلََّيَت َوالذَِّكح
َلَمنَي  تَـغحَفُرهللَا الحَعَظيَم َل َوَلُكمح َوَلَسآَئَر الحُمسح َتاَلَوَتُه َإنهُه ُهَوالسهَميُع الحَعَليم، َوَأسح
تَـغحَفرَيَن َوََّيََنَاَة  َز الحُمسح َيا فـَوح تَـغحَفُروُه  فـَ َمَناَت فَاسح َمَننَي َوالحُمؤح َلَماَت َوالحُمؤح َوالحُمسح

  ئََبنَي التهآ


