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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُوخ ُاْلخ

َعخَلى. لِّلَُُّدُُمُخالخَُ ُاْلخ َهدُُ الخَعّليِّ ََُلُّإَلَهُإََلُللاَُُوَأشخ دََُُُأنخ   ـَرّيخَكَُلُه،ََلُش هَُُوحخ

ََن،َُلهُُ ُسخ ُالخ َاُء َْسخ َُأَنُسَُُاْلخ َهُد َُورَُُُُمَمََُدنَُيَِّوَأشخ َُعبخُدُه َُدىُُسولُهًُُدا ُاْلخ ُ.َنِبُّ
ّبّهَُعَلىَُءاُوََُمدُ الَلُهَمَُصلَُِّوَسلِّمخَُعَلىَُسيِّّدَنُُمَُُ تَـَفى.وَُّلّهَُوَصحخ َُُمّنُاقـخ

اُبَُّتصُّاعُخوَُُ،للاَُُواقُُاتَـُُ،للاُادَُبَُاُعُّيَُفَـَُُأَماُبـَعخُد،  ُكمخ،ُهلّلُُهَوَُموخَلَُُموخ

ُُُ. َلخَُونّعخَمُالَنّصْيخ   َفّنعخَمُالخَموخ

  .اهلل درمحيت غي مجعة غساودارا سيد

-يقسبا اداله يد ثهوغضوسس. اهلل دفك وهلهضت فضغبرتقوى دان بر
 .نغتولورف مربيف يقءسبا-يقءسبا دان غليندوف سبايق

 :برتاجوق اين وغضميمرب مجعة مي

 

 .“نديرينف  ممبتولكن  دان كيقينن    وكوهغم”
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  اهلل، دملياكن غي مجعة غسيد

 :بوتثم مسلم امام اوليه دروايتكن غيحديث 

ُهُّولُّسُُرَُّلُوَُُهُّابُّتَُكُّّلُُوُ:ُلِّلَُّالَُقَُُللا؟ُُولَُسُُُرَُيَُُنُخمَُا:ُلَُّنُلُخقُـُُ ،ةُُحَُيُخصُّالنَُُنُُيُخالدُِّّ
َُمُّلُّسُخمُُالُخُةُّمَُئُّّْلَُوَُ  .مُخهُّتُّامَُعَُوَُُيخ

 :ثمقصود
 جواب. “ا؟فسيا دفك ”:ثبرتا كامي. “نصيحت ايت سالمإ امضا“
 نيفميمف اراف دفك ،ثرسول دفك ،ثكتاب دفك اهلل، دفك“:  ملسو هيلع هللا ىلص ينداضب

  “.سالمإ غاور عوام مشاركت دفك دان مسلمني
 
 برمقصود ضممباوا معنى كتولينن دان كمورنني. اي جو ‘هَحْيِصنَّلاَ’

 كنفدهاد غي يهقف دفك انضهرفغ ممباوا غي فسيك اتاو نفاخوفغ
: اياله اهلل دفك ‘هَحْيِصنَّلاَ ’:هورايكنغم ْبَجَر ُنْبام ِاَماِ. ايت ‘هَحْيِصنَّلاَ’
 نية كاخالصن سرتا اهلل نءاأسك دفك مندامل غي كيقينن دان نءاخرفك

 فترهاد يضبا-بربله تيدق غي كاميانن منونتوت اي. ثدافك برعبادت
. نغككورا دان كلمهن غسبار دفدر ثيخسو مها فبتا دان ثنءاأسك

 دان اخالق رالكوان،ف دف رلهثم اين، قلبو ددامل غبرتوجن غي كيقينن
 . براميان اكوغم غي غسساور نفكهيدو
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تيدق اكن ترليبت  ايت مندامل كيقينن يءاثوفمم غي منءمو مسلم غسأور
 تيدق دان )bermoral( برمورل  تيدق ييتؤاكتي معصية، رالكوانف نغد

 غي نءاايخرفك كران اياله اين. منافقبرصفة  كالي-سكالي
 مراسا دان مالو ايت غسساور منجاديكن كيقينن نغد ركوكوهكنفد

 ،ثتاكنفيخمن غي توهن اهلل، نفدهاد معصية كنارجغم كرتاللوان تغسا
ثديري دف اد غي فا فستيا تاهويغدان مها م ثدافك نعمت هكنفمليم

  
  اهلل، دملياكن غي مجعة غساودارا سيد

 وضرا افتن كيقينن نغد براميان برمقصود والف اهلل كتاب دفك ‘هَحْيِصنَّلاَ’
 ايت كيقينن. مليا غي اهلل رينتهف دان كالم ايضسبا ناءالقر بهاوا

. ثاتاي فستيا )mentadabbur(منتدبور دان خممبا سنتياس نغد دبوقتيكن
. ثددامل معلومت دان حكام-حكوم اجرن،فغ حياتيغم ثسرتوس
 ن،اءالقر نغد. نءاكبيجقسن دان علمو ترس دجاديكن والف ايت القرءان
 غسساور ناءالقر نغد. يضال وضرا افتن فمنت مساكني اهلل دفك كيقينن

 .وجيفتر ْهَيْحِصَش دان ديري ضهر يءاثوفمم مليا، لبيه ايت
 يقني نوهف نغبرارتي براميان د ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  دفك ‘هَحْيِصنَّلاَ’ ثسرتوس

 دباوا غي فا االضس ساو-ساو افتن منرميا ، ملسو هيلع هللا ىلص حممد كرسولن دفك
 يفهادغم برسديا دان ثياسهغم سنه، كنفهيدوغم دان منطاعة يندا،ضب

 برمعنى ضجو ينداضب دفك براميان. ينداضب مموسوهي غي افسسيا
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 تغسا غي ينداضب اخالق ونتوهيخمن نغد ضي ديري دان كلوارهياسغم
 برشكور، ايت غسساور ديري منجاديكن رسول، دفك كيقينن. مليا
 ينداضب يقءبا نام مركنخمن اكن تيدق دان تثموا منجادي كران غضبرب
 .سنونوه تيدق غي رالكوانف نغد

 
 .اهلل دكاسيهي غي مجعة غساودارا سيد

 دان غوكوثم نغد توهيمما اياله والف سالمإن ينفيمفك دفك ‘هَحْيِصنَّلاَ’
 وابجغوغضت وهيممن. يقءاب غي نءفرلقسا دان نغراخنف االضس ممبنتو

 مماجوكن سالم،إ رناج نكغمبغم اوسها-اوسها رتايثم اونتوق
 فا دان اماننك دكنوجوم ي،ايكونوم-سوسيو كتكنغمني نديديقن،ف

 ‘ هَحْيِصنَّلاَ ’.اراضن ضرو دان اسالم اومت نغنتيفك دمي اوسها جوا
 وتيكغم بينامم ورنضت اند نغدانف ممربي برارتي ضجو يننفيمفك دفك

 اونتوق ءدعابر اسرت كمهبرح نغد بتول غي سالورن دان سيستم
  .مريك كبايكن

 
 منوروت ملولو اراخس غمننت نغد بوكن يننفيمفك دفك ‘هَحْيِصنَّلاَ’

 غورومند اتاو يخاخمن هينا،غم وتوق،غم ندكنتف نغد بوكن اميوسي،
 دان برهيمه برمرواه، غي نديرينف دأمبيل ،ثسباليق. نيخكبن دفك
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 بتول غي مان بنتو دان غسوكو اتوه،ف. سالمإ ادب-ادب نغد كنفدمنت
-بيبيت تفتردا جك اتنغريف دان ورنضت ن،غنداف ممربي براني غيفمس د

  .نغليويفث اول بيبيت
 

     اهلل، درمحيت غي مجعة غساودارا سيد
 هنداي صحابة ،ضكلوار راماي، غاور دفك ‘هَحْيِصنَّلاَ’سكالي  اخري
 سوك كيت اميانضسبا مريك دفك يقءبا برالكو نغد اياله كنلن، دان

 يغايثم اتي،فسيم راس هكنفمنوم. كيت فترهاد يقءبا برالكو مريك
 وتاماكنغم سنتياس. مريك نغدكال توا ضور حرميتغم دان مودا غاور
 اتاو وسهثم غي ركاراف-راركاف هيندركنغم دان مريك نغنتيفك

 ترساسر مريك جك. مريك تاهوانفغ دلوار ونفواالو مريك، ممبهاياكن
 دان إخالص غي ورنضت نغد مريك ربتولكنف شرع، لندسن دفدر

 .برحكمه

 دان كاميانن كنكتغنيم اند وكوهغم كيت ماريله اين مليا هاري نافمس
 ندا علمو كنكتغنيم نغد ناءقرال دان رسول اهلل، دفك كيت كيقينن
 اند وسيتيفف ننديريف يءاثوفمم هندقله كيت ايت غيفليا. دمسم اخالق

 دان ماسال يننفيمفك نليبتكم غي ايسو-ايسو نغد نفبرد ابيالفا بتول
 اومت سلوروه
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 ڃ ڃ ڃ چ چ

ُ ُل َُهَذا،َأقـُوخ ُللاََُُقوِل تَـغخّفُر َُوَأسخ َُوَلُكمُخُالَعّظيَم ُاوَُُ،ِلخ َُّلَساّئّر ّلّميخ ُلخُمسخ
َُواَْلمَواّت، ُّمنُهم ُاَْلحَياّء َُواسَتغّفُروُه،فَـَُُواملُسّلَماّت، ُّإَليّه ُُهَوُُُتوبُوا ّإنَُه

ُ.الخَغُفوخرُُُتَـَوابُُال

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ 

مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت 

 جث مث ىث
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ُطخَبُةُالثَانَّيةُُاَُ  ْلخ

ُهلُِّّكُُُُنُّيُخىُالدُِّّلَُعَُُيظهرهُُقُلُّلخَُاُنُّيخُدُّىُوَُدَُْلخُُبُُّهَُُلُوُخسُُرَُُلَُسَُرُخيُأَُذُّالَُُلِّلَُّدُُمُخالَُ
رُّكوخن. َُكرَّهُالخُمشخ  َُوَلوخ

ُّإَلَُُ ُّإَلَه ََُل َُأنخ َهُد َُأشخ َدُه َوحخ ُوَُيخكََُشرَُّلَُللاُُ َُُلُه. َُأَن َهُد َُعبخُدُهُُمََُُأشخ َمًدا
َُعَلىُ َُوَسلِّمخ َُصلِّ ُاَلَلُهَم لُُه. ُآّلهُُُُّمَمَُّدنَُيُِّّسََُوَرُسوخ َُوَعَلى ُُد  َُوَمنخ ّبّه َوَصحخ

يخن. ّمُالدِّّ ُّإَلُيـَوخ َسان   تَّبَعُهمخُِبّّحخ

َياُأَيُـَّهاُالخمُُ: َأَماُبـَعخدُُ نَُؤُخفـَ َُوّإيَُ ُقواُللاَُّإتَـُ ّمنـُوخ ُفـََقدُخ َىُبّتَـقخَوىُللاوُأوخّصيخُكمخ
َن. ُفَاَزُالخُمتَـُقوخ

َُُّإخَواّنَُ ّلّميخ   ،للاُُُُكمَُُحّفظَُُالخُمسخ

   رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 :تسورة األحزاب، ااي دامل اهلل فرمانان سباضامي

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇڇ ڇ 



9 
 

ُلىَُعَُُتَُيخُلَُصَُاُمَُكَُ،ُُدمَُُمَُُُنَُدُّيِّسَُُلُّآُلىَُعَُوَُُ،دُ مَُُُمَُُنَُدُّيِّىُسَُلَُعَُالَلُهَمَُصلُِّ
ُيماهُّرَُبُـخُإُّنَُدُّيِّسَُُآلُُّلىَُعَُوَُُ،يماهُّرَُبُـخُإُّنَُدُّيِّسَُ ُ،دُ مَُُُمَُُنَُدُّيِّسَُُلىَُعَُُكُخرُّبَُوَُ،
ُبَُمَُكَُُُ،دمَُُُمَُُنَُدُّيِّسَُُآلُُّلىَُعَُوَُ ُيماهُّرَُبُـخُإُّنَُدُّيِّسَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُا ُآلُُّىَُلعَُوَُ،
ُُ.دٌٌُدَُمَّييُحَُُّّإَنكَُيَُمُّالَُعَُُالُخّفُُ،يمَُاهُّرَُبُـخُإُّنَُدُّيِّسَُ

ُاغخّفرُخ ّمّنيَُّلُ الَلُهَم ّمنَُُلخُمؤخ ّلمُُّاّت،َوالخُمؤخ ّلمَُوَُُيََُواملُسخ َياءُُّ،اتُّالخُمسخ ُاَْلحخ

ُهمُخ يُ،َواَْلمخَواتُُّّمنـخ ُ.َدَعَواتُالبُُيٌعَُقرّيٌبَُمُُّّإَنَكُْسَّ

 مبايرف -مبايرف دفك وسنرترب غي اهالف نجرنضيا اهلل، كورنياكنله ”
 دةعا دان الماس امضا سجملي يماللوء زكاة منونايكن تله غي زكاة
 سرتا مسيحي 2020 تاهون يضبا (MAIDAM) انوغضتر ماليو

 “.رباكيب غي ريكم رتاه -هرتا االضس رمحتيله دان بركتيله

 منجادي كامي هرتا -هرتا رضا مو-دفيا اهلل، كامي مموهون ك”
 ساهم ايضسبا اين كامي زكاة جاديكنله دان برسيه غي هرتا-هرتا

  .“كلق اخرية د كامي بوات
 دان وتغممو دامل  MAIDAM اوسها االضس جوا رموداكنلهفيا اهلل ، ”
 ثخصوص انوغضتر ريضن د اسالم اومت منفعة دمي زكاة يهكنضاغم
 .“رّبعاملني يا أمني .فانصا اراف
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ُنَُّإُُمَُهُُاللَُُ.كَُْيخُُغَُُهُُُفُرُّصُخُيَََُلُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُبَُوَُالُخوَُُءََُلُبَُاُالُخنَُعَُُعُخفَُادُخُمَُهُُاللَُ
ُمَُهُُاللَُُ.امُّقَُسُخاْلَُُئُّيُِّّسَُُّمنُخوَُُامُّذَُالخُُوَُُونُّنُُالخُُوَُُصُّالبََُُنَُمُُّكَُّبُُوذُُعُُنَـُ

ُ.اَنُّبُُلَُزَُاُنَـُيمَُاُفَُّنُّبُُفُخطُُالُخُوَُنَُتَُوُخمُمَُحَُارُخوَُُانَُضَُرُخمَُُفُّاشُخ

َُموخََلُ َفظخ ُاحخ ُّبهللُّالَلُهَم ُالخَواّثَق ُالخعَُُانَُزَُّميُانَُلخطَُالسَُُُّن بخَنُّاُُ،نَُاّبّديزَيخَن
َتّفيَُُمخُمودُُّلخطَانُّسُُّالّمُالخَمرخُحُو َةَُعَليخّهَُوَعَلىُنّزّلُالَرحخَُاّه،َُوأَُشَُُّبهللُُّالخُمكخ

ُُسلخطَانَةُّنُُوُلخطَانَةُّسُُّال ُزَاّهَرة، ُأَُُ.ترغضانوُر َفظخ َُوَأهُخََلُوُخَواحخ َوَرَعاَيُهَُُلهَُُدُه
ّلّميَُ ُالخُمسخ نُـخّمَن ُالدُّ ُّف ّلَماّت َُُوالخُمسخ ُبُّاآلوََُيا َّتكَُّخَرّة، ُأََُُرحخ رخَحَمَُي

 ُ.الَراّحّيَُ

ُ ّد ُالخَعهخ َُوِلَ َفظخ ُاحخ ُالخَواّثّقُبُّبُخلُاُّاّعيْسخَُدُإُُُّمَمَُُتغكوالَلُهَم ُلخطَانُّسُُّالهلّلَُن
ُ.نَُزَيخَنُالخَعاّبّديَُزانَُّمي

َياَُحَسَنًةَُوّفُاآل نـخ ُلَناّر.ّقَناَُعَذاَبُاَسَنًةُوَُحَُّةُّخرَُرَبـََناُآتَّناُّفُالدُّ

 .مَُلَُسَُوَُُهُّبُّحُخصَُوَُُهُّّلُآُىلَُعَُوَُُدُ مَُُمَُُُنَُدُّيِّسَُُىلَُعَُُللاُُُىلَُصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلّميخ ُدُهلّلَُربِّ َمخ ُ.َوالخ

ُ

ُ
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ُّعَباَدُللّا!

كُُاُللَاُالخعَُاُذخُكُرُو  ّمّهَُيّزدخُكمخ،َلىُنّعَُُهُعَُُرُوّظيَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

ّلّهُيـُعخّطُكمُخُ ُرَُواسأَُلوُهُّمنَُفضخ َبُ،ُأَُللاُّ،َُوَلذّكخ نَـُعُومَُللاُُيـَعخَلُمُوَُُكخ َُن.اَُتصخ

 .اُّإَلَُصَلّتُكمخُيـَرخَحخُكُمُللاُُُقوُمُو
 


