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ممليهارا دان مغكلكن كأمانن
سرت كهرمونني نضارا

دسدياكن اوله:
جباتن حال إحوال مسجد
كمنرتين حال إحوال أضام
نضارا بروني دارالسالم
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مسلمني يغ درمحيت اهلل،
ماريله كيت منيغكتكن كتقوأن كيت كفد اهلل سبحانه وتعاىل دغن
فنوه كيقينن دان كإخالصن دغن مالكوكن سضل سوروهنث دان منيغضلكن
سضل الراغنث .مدهمداهن كيت منجادي إنسان يغ برإميان دان برتقوى
سرت سالمة ددنيا دان سالمة دآخرة.
مسلمني يغ درمحيت اهلل،
احلمدهلل ،كيت برشكور كحضرة اهلل سبحانه وتعاىل كران منتقديركن
كيت هيدوف دامل سبواه نضارا يغ أمان ،دامي دان سجهرتا .اين اداله بركة
كيت برفضغ تضوه دغن أجارن أضام إسالم ،أضام يغ ساغة مليا ،لغكف دان
مسفورنا .أضام إسالم مثالمتكن كيت درفد كضالفن كفد خهيا يغ ترغ
بندرغ ،درفد كباطيلن كفد كبنران ،دان مميمفني كجالن يغ دريضإي اوله
اهلل سبحانه وتعاىل .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة ال عمران أية :91
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تفسريث:
سسغضوهث أضام يغ بنر دسيسي اهلل اياله أضام إسالم.
كيت دنضارا بروني دارالسالم تله مغعملكن إسالم دغن برفندوكن
القرءان دان السنه مغيكوت كفهامن مذهب الشافعى أهل سنه واجلماعه.
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فلقسنأن اين تله دافة مثاتوكن مشاركة بروني دارالسالم سهيغض رعية دان
فندودوقث هيدوف أمان ،دامي دان هرموني .اوله ايت ،كيت فاتوت
برشكور كحضرة اهلل سبحانه وتعاىل كران دزمان إيرا ضلوباليساسي يغ فنوه
دغن فرسايغن دان فرضولقن اين ،كسجهرتأن رعية دان كدولنت نضارا كيت
سنتياس ترفليهارا ،أمان دان سجهرتا دباوه فمدولني دان كفريهاتينن راج يغ
سنتياس مغأومتاكن كباجيقن ،كهرمونني دان كسجهرتأن هيدوف برنضارا
دان برمشاركة ،دغن سنتياس مندهولوكن أجارن إسالم دان حكوم 1اهلل
دامل فمبنتوقن داسر فنتدبريان دان اوندغ 1نضارا.
مسلمني يغ درمحيت اهلل،
انتوق مغكلكن كأمانن ،كهرمونني دان كمعمورن دنضارا اين،
كقواتن إميان دان كفهامن تنتغ أجارن إسالم يغ سبنر ساغة دفرلوكن
سباضي بكلن دان بينتيغ دري فغاروه دان فهامن يغ مغضغضو كتنرتامن
هيدوف بركلوارض ،برمشاركة دان برنضارا .اوله ايت ،كيت هندقله
برهاتي-هاتي دان جاغنله كيت موده ترفغاروه دغن فهامن اتو أجارن 1يغ
مغلريوكن كران اي مروفاكن فرغكف كفد اورغ 1إسالم لبه 1الضي كفد
مريك يغ كورغ ممهمي تنتغ أجارن أضام إسالم.
سسغضوهث إسالم اداله أضام يغ منخينتإي كأمانن دان مالرغ أومتث
مالكوكن كروسقن ،كجاهنت ،كمنكرن ،ككراسن أفاته الضي كظاليمن.
أضام كيت منولق اف جوا ضرقن فلمفاو يغ مغضوناكن ككراسن يغ
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مغضغضو ضوضت كأمانن دان كهرمونني نضارا .رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم برسبدا دامل سبواه حديث:
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برسبدا :سئورغ مسلم ايت اداله سودارا باضي سئورغ مسلم يغ الين،
تيدق بوله منظاليميث دان تيدق بوله ممبياركنث دظاليمي.
مسلمني يغ درمحيت اهلل،
سباضيمان يغ كيت معلوم ماللوءي مديا ماس بهوا تردافة إنديؤيدو يغ
ممفوثاءي كيقينن يغ تيغضي دان كرتاللوان ترهادف فهامن اتو فميكرين
كرتاللوان دان تيدق تربأتس سرت مغأغضف ديريث تله برسومفه طاعة ستيا
كفد فميمفني سسوات كومفولن ملمڤاو .إنديؤيدو ترسبوت جوض ترفدايا
دغن كونسيف جهاد دان ماتي شهيد يغ دسيربكن سهيغض منيمبولكن نيتث
برسام كلوارضث انتوق برهجرة مغإيكوتي أكتيؤييت جهاد يغ ساله يغ برانؤغ
دباوه فمرينتاهن "خليفه إسالِ" يغ دتوبوهكن دلوار نضارا .كتهويله ،جك
تردافة إنديؤيدو يغ سأومفام اين مك مريك اكن دكناكن فرينته تاهنن دباوه
باب )A()1( 3أكتا كسالمنت دامل نضري فغضل  133أتس فغليبنت دغن
أكتيؤييت 1يغ بركإينت فغضانسن دان فهامن يغ كرتاللوان.
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سسغضوهث تيندقن ترهادف إنديؤيدو ترسبوت مروفاكن سباضي
لغكه فنخضهن باضي مغيلق درفد تروس برالكوث فركارا 1يغ بوله
منداتغكن أخنامن كفد كسالمنت نضارا دان أتس داسر كراجأن انتوق تيدق
برتولق-أنسور ترهادف سبارغ عناصر يغ برهوبوغ كايت دغن أكتيؤييت
فغضانسن دان فهامن يغ كرتاللوان .كراجأن كباوه دولي يغ مها مليا فادك
سري بضندا سلطان دان يغ دفرتوان نضارا بروني دارالسالم سنتياس برأوسها
سخارا برتروسن انتوق ممستيكن نضارا بروني دارالسالم بيبس دري سبارغ
أخنامن اتو عناصري 1يغ بوله مغضغضو ضوضت كأمانن ،كهرمونني دان
كسالمنت نضارا.
برمودلكن سلوضن جهاد ،كومفولن يغ ممفوثاءي فهامن اتو فميكرين
يغ كرتاللوان اين تله برجاي ممفغاروهي دان مناريق انق 1مودا إسالم
سلوروه دنيا .رامي يغ ترفغاروه مثرتإي كومفولن اين موغكني دسببكن
ضنجارنث يإيت جنجي شرض كفد مريك يغ ماتي شهيد كران برجواغ
دجالن اهلل ،ضولوغن اين موده ترفغاروه دغن فوجوقن دان جنجي1
ترسبوت والوفون هاث بركومونيكاسي دغن أهل كومفولن بركنأن ماللوءي
المن سوسيال.
مسلمني يغ درمحيت اهلل،
كتهويله ،جهاد ايت ممفوثاءي مقصود يغ لواس .جهاد اداله أوسها يغ
ضيضيه دان برسوغضوه-سوغضوه دان تيدق مسستيث ممباوا كفد ففراغن اتو
فرمتفوران .اين كران ،أوسها يغ ضيضيه دان برسوغضوه-سوغضوه فد جالن اهلل
بوله سهاج دأوسهاكن دغن جالن يغ أمان الضي بيجقسان دان بوكنث دغن
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كضانسان دان مالكوكن كظاليمن .سسغضوهث اهلل سبحانه وتعاىل تيدق تروس
مواجبكن جهاد فراغ كتيك أومة إسالم دتيندس اوله موسوه .اد كتيك
دفرينتهكن برفراغ دان اد كتيك دسوروه برصرب .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل
سورة النحل أية :911
    
         
           
      

تفسريث:
سروله مأنسي كفد جالن توهنمو دغن حكمه دان فالجرن يغ بايك
دان بنتهله مريك دغن خارا يغ بايك .سسغضوهث توهنمو دياله يغ لبه
مغتهوي تنتغ سياف يغ ترسست دري جالنث دان دياله يغ لبه مغتهوي
اورغ 1يغ مندافة فتوجنوق.
سسغضوهث جهاد ممرلوكن علم فغتهوان يغ خوكوف لواس دان
تلوس برسومربكن القرءان دان حديث .اوله ايت ،مساغة انتوق برجواغ
سهاج تيدق خوكوف انتوق منروسكن خيتا-خيتا مورني ايت كران مساغة
يغ بركوبر-كوبر تنفا علم اكن مندوروغ انتوق مالكوكن ككراسن دان
سيكف ملمفاو سرت مغضوناكن حجه دري أية 1القرءان سخارا ظاهري
تنفا مروجوق كفد هوراين دري حديث دان تفسرين فارا علماء .رسول اهلل
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صلى اهلل عليه وسلم برسبدا دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوله إمام
ترمذي ،درفد إبن عباس رضي هللا عنهما ،نيب صلى اهلل عليه وسلم برسبدا:
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مقصودث:
سسياف يغ ممهمي أية القرءان هاث دغن فندافتث اتو دغن أالسن يغ
اي تيدق مغتهويث ،مك مريك منمفتكن ديري مريك دامل نراك.
مسلمني يغ درمحيت اهلل،
أومة إسالم دنضارا اين دنصيحتكن اضر جاغن موده ترفغاروه دان
تَعَصُّب (كيقينن يغ كرتاللوان) انتوق مغإيكوتي مان 1كومفولن اتو
فرتوبوهن خصوصث ماللوءي إينرتنيت دان مديا بهارو .اين كران ماللوءي
إينرتنيت دان مديا بهارو ،سسئورغ ايت بوله سهاج مندافتكن معلومات يغ
تيدق بتول اتو كورغ تفت بركنأن سسوات فركارا دان بوكن دري
سومرب يغ صحيح يإيت دري القرءان دان حديث.
اوله ايت ،اداله منجادي تغضوغجواب ستيف إنديؤيدو ،كلوارض دان
جوض مشاركة سكليليغ انتوق ممنتاو فرالكوان ماسيغ 1دان تيدق موده
ترفغاروه دغن فرجواغن يغ كونونث برجهاد كران أضام .أخريث،
سام-سامله كيت منشكوري دان بردعاء مسوض سضل نعمة كأمانن،
كهرمونني ،فرفادوان دان كسجهرتأن يغ تله دكورنياكن اهلل سبحانه وتعاىل
كأتس رعية دان فندودق نضارا بروني دارالسالم اين تروس برككلن
َب العاملني.
سالما-الماث .آمني يا ر َّ
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تفسريث:
واهي اورغ 1يغ برإميان! افبيل كامو فرضي (برفراغ) فد جالن اهلل
مك سليديقيله (اف جوا فركارا دغن سبايك-بايكث) ،دان جاغنله كامو
تربورو-بورو مغاتكن كفد اورغ يغ مغأوخفكن سالم :أغكو بوكن اورغ
يغ برإميان( ،اللو كامو ممبونوهث) دغن توجوان هندق مندافة هرتا بندا
كهيدوفن دنيا كران دسيسي اهلل اد دسدياكن ليمفه كورنيا يغ باثق.
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