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  كسالمنت ضبرسام منجا      
  جالنراي تورنفرأ مماتوهي دان     

 
 

   
 

 دسدياكن اوله:

 جباتن حال إحوال مسجد

 ال إحوال أضامكمنرتين ح

 نضارا بروني دارالسالم

 

 



 

 

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

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

َحابَـَه َوَمن ينَ  َألَـَه َوَأصح َم الـدَِّ  .تَـَبَعُه َإََل يـَوح
  

 َأمها بـَعحُد:
َلَمنَي رَحَ  ،َمَعاَشَر الحُمسح  ـَمُكُم اّلِله

َي بَتَـقحَوى اّلِلَه َوطَاَعَتَه َلَعلهُكمح تـُرحََحُونَ   .ُأوَصيُكم َوَإَّيه
 

ُ تـََعاََل:  َقاَل اّلِله
 ُ        
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 اهلل، درمحيتغمسلمني ي
يإيت دغن  تقوى بنر-سبنر نغد سبحانه وتعاىل اهلل دفك برتقوى له

 اهلل دسيسي مليا غاليف غي غاورغضوهث سس منيغكتكن كإميانن كفدث.
 منجادي كيت مدهمداهن. برتقوى غاليف غي غاور اياله سبحانه وتعاىل

سبحانه وتعاىل، برأوله كجيأن دان كسالمنت  اهلل مغإيغيت سنتياس غي إنسان
 .دأخرية ضددنيا دان جو

 

 اهلل، درمحيتغمسلمني ي

 دان ضمنجا سنتياس وقانت أومتث مغأجنوركن غي أضام اداله إسالم أضام
 إسالم أضام .أضامجوض  دان هرتا ،اواثديري، عقل،  كسالمنت منجامني

مغهيندركن دان  ايافوأ-اسداي برإختيار سفاي أومتث وروهثم ضجو
 نأكبينس ممباوا دان مروسقكن بوله غي ركاراف سضل دفدر ديري منجاوهكن

وتعاىل دامل سورة البقرة  هللا سبحانه فرمان .ترسبوت ركاراف ليم ضمنجا نغد
 :195أية 

          

                             

                   

  :ثتفسري

 كامو نلهغجا دان اهلل جالن دف (كامو دف اد غي هرتا) جاكنلهبلن دان
 بربوات دان .نأكبينس كدامل سنديري كامو ديري منجروموسكن اجغس

 .كبايكن بربوات غي 2غاور يإوكثم اهلل سسغضوهثكران  كامو لهبايك
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دان  ،كبينسأن ،نيضكرو كنغمندات بوله غي ركاراف انتارا ونفاد
 جالنراي نغكمال .جالنراي نغيت اياله كمالكموسنهن هرتا دان جيوا ا

 كنغممند .دارالسالم بروني اراضنكماتني تربسر د فثبب انتارا اكنفمرو
 باضيبر كستاهون، ستاهون دري كتغمني غي جالنراي نغكمال نغبيل

 يضبا دان اين مسئله ينغمنا انتوق بركواس يهقف اوله دالكوكن تله أوسها
 .إيغيينتيدق د غي 2راركاف ثبرالكو دري هيندركنغم

 

مليفتضنداكن أوسها باضي  ونف تله بركواس يهقف، يغدمكني اوله
 اداكنغمممبندوغ دان مغورغكن برالكوث كمالغن جالنراي اين دغن 

 غسبار ممستيكن تيدق اد انتوق كندرأن مريقسأنف دان جالنراي تناسك
وله دبوات ا نضارا 2أوندغ دان تورنأرف نغد نغبرتنت غي وبهسواينأفغ

 ايت، سالين .سالمة غي كادأن دامل سنتياس مسوا كيت رضا فميليك كندرأن
 جالنراي راتورنف دان 2دغأونهندقله سنتياس مماتوهي  ضجو مندوفارا ف

 ثوناكنغضم سبلوم كندرأن ممريقسا ،كسالمنت غضغيف تالي يمماك سفرت
 جالنراي ونافغضكندرأن يغدفندو اوله فارا مسوا  سفاي يضال 2الين دان
 .سالمةبايك دان يغ  كادأن دامل 2بنر

 

 اهلل، درمحيتغمسلمني ي

 اوله .غاور مسوا ونأنضك انتوقعوام  كموداهن اكنفمرو جالنراي
 دان ضمنجا انتوق جوابغوغضتبر هندقله يجالنرا ونافغض مسوا ايت،

كمالغن  ثبرالكومنجادي متفت  دري ثكنيلقمغإاين دان  كموداهن ممليهارا
 .الكأنخكدان 
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دان سليسا  سالمةايت سنتياس  جالنرايمنجامني  انتوقله، كتهوي
 جالنف ونفماهو برباسيكل برموتور، كندرأن مسأد ونا،فغضمسوا  اولهناكن وضد

 ونافغض يضبا 2أوندغ دان راتورنف ونتوقكنأرفمم تله كراجأن يهقف كاكي،
 دان كسجهرتأن انتوق اتوهيفهندقله د ايت 2فرأتوران دان أوندغدان  جالنراي

 .برسام كيت كسالمنت
 

 ايت برالكو جالنراين غكمال اوخنف دان سبب انتارا ونفاد ،إيغةد رلوف
 تيدق غي جالنراي 2ونافغض نغسبيل طبيعة دان فاياله كران سيك

 هرياوكنغم تيدق دان جالنراي راتورنف مماتوهي تيدق جواب،غوغضبرت
 افتن الجو نغد ممندو ممندو، كتيك وايخ سفرت الين غي جالنراي 2وناضفغ
 ماهو تيدق تاجم، غي دسليكوه ونفوالو كنفدتت تله غي الجو حد يكوتغم

بيمبيت كتيك ممندو،  تيليفون وناكنغضم اال،ثمتله  مريه وفبرهنيت كتيك مل
دان  سالمة تيدق غي كادأن دامل غمموتو دكت، تراللودغن  كريتا يكوريإغم
 وناكنغضم افتن جالن نفغرسيمفقكي مماسو اتو غمموتو غي مريك ضجو دافةتر

 .الين غي اللولينتس كساهلن يضال باضي-باضيبر دان ةشارإملفو 
 
 

 دان نروسقكك يبتكنعقغم بوله مندوف اراف واينخك له،إيغت
 نغكهيل مغعقيبتكن بوله اي اياله يضال دهشة لبه غي دان نكندرأ كموسنهن

ن عمالن وان داندف فبربا ركنااجغتله م إسالم أضام سسغضوهث .اواث
إياله  ثانتارا دكت ماهوفون جاوه مسأد برمسافر اتو رجالننف سبلوم مموالكن

 دان الكوكن كناكرج كيت غي فا رضدهولو ا لبهتر نية ممبتولكنسفرت 
كفد اهلل سبحانه  دعاء تكنممنج هندقله ثسرتوس ،ةعباد منجادي ايت

 سرتمموهون كسالمنت دمل فرجالنن كيت ايت توكل بر دانوتعاىل 
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هللا فرمان  .بهيا مارا سضل دري سبحانه وتعاىل اهلل دفك نغرليندوفمموهون 
 :51سبحانه وتعاىل دامل سورة التوبة أية 

 

          

                             

             
 

  :ثتفسري

  سسوات فون" :(منافق ايت  2كفد اورغ حممدنيب  واهي) كاتاكنله
  كنفدتت تلهاهلل  غي فا مالينكن كامي افمنيم اكنتيدق  كالي-سكالي

 دفك مك (ايت أنيخرفك نغد)دان  كامي. غليندوف له دي .كامي يضبا
 ."برتوكل إميانبر غي 2غاور ثهندق سهاجله اهلل

 

 اهلل، درمحيتغمسلمني ي

 دان ددنيا حاجة سضل مموهون انتوق إسالم غاداله سنجات اور دعاء
 دان بهيا سضل دري نغرليندوفدان  كسالمنت دعاءترماسوق  دأخرية، ضجو
 اهلل نغرليندوفوهون دان مم دعاء خممباانتوق كن أجنوركيت د ان،خبن بالء

 .شيطان دان نج مأنسي، كجاهنت دان بهيا غسبار دري سبحانه وتعاىل
سورة  خممبا اياله اين ركاراف دامل كنأجنورد غي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول 2عملن انتارا

 دعاء خبأن مغعملكن ضجو ضنداب .سورة قريشدان  أية الكرسي خممبا ،الفاحتة
 يإيت: رومه، كلوار سبلوم
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َم للاَ  َة َإاله َِبللَ  َبسح َل َواَلقـُوه  ،تـَوَكهلحُت َعَلى للَا، َواَلَحوح
اللهُهمه َإِنِّ َأُعوُذ َبَك َأنح َأَضله َأوح ُأَضله َأوح َأَزله َأوح ُأَزله َأوح َأظحَلَم َأوح ُأظحَلَم َأوح 

َهَل َأوح ُُيحَهَل َعَلىه   َأوجح
  :ثمقصود

كقواتن  دان ايافوأ اداي اد تيدق دان ثدفك كلبرتو اكو اهلل نام نغد
 ربواتنف يدر مو نغد غبرليندو اكو اهلل، (كقواتن دانداي أوفيا ) مالينكن
اتو  ظامل يدر اتو دبينساكن، اتو بيناس يدر اتو دسستكن، اتو سست

 .ربودوهكنفد اتو (بودوه) لجاه يدر اتوي دظامل
 

 دعاء: خكن ممباي كندرأن هندقله دبياسككتيك مناي

                     ، 

            

  :ثتفسري

 كامي غسد كامي انتوق اين كندرأن ممودهكن تله غي اهلل يخسو مها
 كمبالي اكن تنتو كامي سسغضوهث دان .ثيإواسغسبلوم اين تيدق برداي م

 .توهن كامي دفك
 

 دان أغني وروه،ض هوجن، برالكو رجالننفدامل سالين ايت، جك د
كتيك هوجن  :خممبا سفاي كيت مغأجنوركن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول مك كيلت،
 (هوجن) اي جاديكنله اهلل يا :ثمقصود. َصيًَِّبا َهَنيًئا هُ لح عَ اوجح اللهُهمه  :تورون

 .كنغنثم غي هوجن باضيس
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  :خباهندقله مم تري،ف دان وروهض رغكتيك مند -
َنا بََعَذاَبَك، َوَعاَفَنا قـَبحَل َذَلكَ  َلكح ـتُـلحَنا َبَغَضَبَك، َواَل تـُهح  اَللهُهمه اَل تـَقح

  :ثمقصود
 نلهغجا دان كموركأمنو نغد كامي ماتيكن أغكو نلهغجا ،اهلل يا

 .ايت سبلوم كامي ونكنلهفمأ دان موعذاب  نغد كامي بيناساكن أغكو
 

  خ:ممبا كنأجنورد ،غخكن فرتيوب أغنيمساس  -
َر َما ُأرحَسَلتح َبَه َوَأُعوُذ َبَك َمنح  َر َما َفيَها َوَخيـح َرَها َوَخيـح أَُلَك َخيـح اللهُهمه َإّنَِّ َأسح

 َشرََِّها َوَشرَِّ َما َفيَها َوَشرَِّ َما ُأرحَسَلتح بَهَ 
  :ثمقصود
 اد غكن يكباي دان (اين أغني) كبايكن مودفك مموهون اكو ،اهلل يا

 مو نغرليندوف مموهون اكو ،ثاسرتبر وتوسكنأ أغكو غي كبايكن دان ثادف
 أغكو غي نقكبورو سرت ثادف اد غي نقكبورو دان ثنقكبورو دفدر
 .ثاسرتبر وتوسكنأ

 

 دافةمن اكن مسوا كيت ترسبوت، 2دعاء خممبا نغد مدهمداهن
دامل برادا د كتيك تاكفماال دان بهيا غترهيندر دري سبار دان ربكنتك
يغ دباخ اوله بضندا  2ممباخ دان مغعملكن دعاء 2كيت سام ماريله .لننرجاف

 اوله كنفدتت تله غي جالنراي 2راتورنفمماتوهي  دان جوض ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
 .بركواس يهقف

 

 صفة مغعملكنسنتياس  هندقله كيت ،جالنراي ونافغض باضيس
هاتيله، -برهاتي .جالنراينسور كتيك برادا دأ برتولق دان حرميتغم-ةحرم
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 ديري دفك دهاف ممباوا اكن كيت نفدان كسيال نيكالل اوله دسببكن نغجا
 .اواث نغكهيل ببكنثم غضهي يضال تهفأ الين غاور دفك ونفماهو سنديري

 غي 2ركارافدري  دهيندركن مسوا كيت ضمسو دعاءبر كيت سامله-سام
 سبحانه وتعاىل.رمحة اهلل  دان نغرليندوف دامل برادا سنتياس دان إيغييند تيدق

 آمني يا رب العاملني.
 

              

                                      

                          

                       

 {14-13}سورة الزخرف أية: 
  :ثتفسري

 توهن عمةن تغيإغم كامو دينكم ثأتسد فتت برادا اموك سفاي
 (نغد برشكور) كامو سرت ثأتسد فتت برادا كامو افبيل كامو

 كامي انتوق اين كندرأن ممودهكن تله غاهلل ي يخسو مها" :كنفخوأغم
سسغضوهث كامي تنتو ان د .ثيإواسغبرداي م تيدق اين سبلوم كامي غسد

 كامي.اكن كمبالي كفد توهن 
 

َكيمَ َِبَرَك للُا َلَنا َِف الحُقرحَءاَن الحَعَظيَم،  َر اْلَح َوتـََقبهَل َمنها  .َونـََفَعَنا ِبَحأَلََّيَت َوالذَِّكح
َلَمنَي  تَـغحَفُرللَا الحَعَظيَم ََل َوَلُكمح َوَلَسآَئَر الحُمسح َتاَلَوَتُه َإنهُه ُهَوالسهَميُع الحَعَليم، َوَأسح

تَـغحَفُروُه  فَـ  َمَناَت فَاسح َمَننَي َوالحُمؤح َلَماَت َوالحُمؤح تَـغحَفرَيَن َوََّيََنَاَة َوالحُمسح َز الحُمسح َيا فـَوح
  .التهآئََبنيَ 


