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 دسدياكن اوله:

 جباتن حال إحوال مسجد

 امكمنرتين حال إحوال أض

 نضارا بروني دارالسالم

 

 



 

 

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

َ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 تَـَبَعُه  ينَ َألَـَه َوَأصح َم الـدَِّ  .َإََل يـَوح
  

 َأمها بـَعحُد:
َلَمنَي رَحَ  ،َمَعاَشَر الحُمسح  ـَمُكُم اّلِله

َي بَتَـقحَوى اّلِلَه َوطَاَعَتَه َلَعلهُكمح تـُرحََحُونَ   .ُأوَصيُكم َوَإَّيه
 

ُ تـََعاََل:  َقاَل اّلِله
 ُ        

                       

           

        

{ 102} سورة آل عمران آية : 
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 اهلل، درمحيت غمسلمني ي
يإيت دغن  تقوى بنر-سبنر نغد سبحانه وتعاىل اهلل دفك برتقوى له

 اهلل دسيسي مليا غاليف غي غاورسسغضوهث  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، درمحيت غمسلمني ي
 ستيف. خبارن دان أنضدو أوجني، نغد نوهف اين ددنيا فهيدو

 كساهلن دان كسيلفن ممبوات دفدر سفترلفرنه  تيدق ثستنتو سوده إنسان
سباضي أومة إسالم، كيت . تيدق اتوفون هاجغس سخارا دالكوكن مسأد

سضل كسالهن دان كتالجنورن  إنصايفغم دان ساليثم برتوبة، راضس هندقله
كسيلفن سضل  يغولأغم اكن تيدقانتوق  برعزم سرتيغ كيت الكوكن 

 مهاايت  اىلسبحانه وتع اهللإيغتله، . ايت دالكوكن تله غي كساهلن دان
 انتوق ث2كفد همبا غلواف ممربيكن دان سنتياس اسيهفغي مها ضأمفون الفغ

هللا سبحانه وتعاىل دامل سورة املائدة أية  فرمان. ديري ربايكيفدان مم برتوبة
39: 
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 : ثتفسري 
ي مالكوكن كجاهنت ايت دان سسوده ا برتوبة غي سسياف مك

 مها اهلل سسغضوهث. ثتوبت منرميا اهلل سسغضوهث مك ديرييكي ممفربا
 .اسيهفغ مها يضال مفونفغ

 

 انتوق القرءان ددامل برجنجي تله سبحانه وتعاىل اهللسسغضوهث 
 2، تيدق كريا سبسر مانفون دوسابرتوبة غي ث2همبا دفك نكأمفون ممربيكن
 يغضستي دان بومي ممنوهي ايت 2دوسا ونفوالوالكوكن، مريك يغ تله 

 رسول رغ، أكو مندبركات أنس بن مالك رضي هللا عنه دفدر. يتغدال أوان
 فرمان:بر تعاىلبرسبدا: اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 

 كفدكو، فهارغم دان مموهون أغكو جكدم، سسغضوهث آ أنقواهي 
 آدم، أنق واهي. دوليف تيدق أكو دان اللو غمو ي 2سادو يأمفون أكو نسخاي

 كفدكو أمفون مموهون أغكو دينكم يت،غال كأوانمو مسفي دوسا ثسأندي
 سسغضوهث آدم، أنق واهي. دوليف تيدق أكو دان مو ونيفمغأأكو م سخاين

مل دا منمويكو كامو دان بومي نوهفس 2دوسا نغدو كفدك غدات أغكو جك
 انتوقمو كنغدات أكو نسخاي ون،ف سسوات نغد كوتوكنكوثكادأن تيدق م

 {ترمذي إمام اوله دروايتكن حديث} .فول بومي نوهفس أمفونن
 

 اهلل، درمحيت غمسلمني ي
 ربواتنف بنتوق سضل لكنغضمني دان نصايفغإم سالي،ثاله مياايت توبة 

 اكن تيدق انتوق برعزم سرت دالكوكن تله غدان معصية ي نكرم دوسا،
 .يضال ثيغولغأم



 

 3 

 اوله دالكوكن واجب غي ركاراف سوات اكنفتوبة مروكتهويله،  
 يدر ترلفس رنهف تيدق ايت مأنسيإسالم. إين كران ستيف  اورغ ستيف

 غدوسا ي يتإمسأد دوسا ظاهر ياتو معصية  دوسا ربواتنف مالكوكن
 خهف واه،شر زنا، و،فمني منخوري، سفرت نادب أغضوتا هاول دالكوكن

دامل هاتي سفرت  دوسا يتإي نباط دوسا ونفماهو ثسباضي دان أمانه
دان  سبحانه وتعاىل اهلل مغإيغيتدري  يالَل ،ْبُجُع ر،بَُّكَت كي،غد

 .ثمافسأوم
 

 معصوم  غي إنسان سئورغ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول فبتا كنغخوبا كيت باي
 نكأمفون مندافة دجامنيدان  دوسا غكوكن سبارمال دفدر ليهارافتر يإيت

 اهللدان مموهون كأمفونن كفد  جوض برتوبة فتت بضندا سبحانه وتعاىل، اهلل
 غي كيت فول فبتا كالي، سراتوس قثسبا هاري ستيف سبحانه وتعاىل

 ملسو هيلع هللا ىلص، رسول اهللماإبن عمر رضي هللا عنه دفدر. إين بياس مأنسي سقدر ثها
 برسبدا:

َم َإلَيحَه َماَئَة َمرهة  يَـأَيُـَّهاا   لنهاُس! ُتوبُواح َإََل هللَا، فََإِنِّ أَُتوُب َِف الحيَـوح
 }رواه اإلمام مسلم{

 : ثمقصود
 داملكفدث  برتوبة أكو سسغضوهث كران اهلل دفك برتوبتله! مأنسي واهي

 .كالي سراتوس سهاري
 

 كلمة كنفوخغأم سقدر ثها نغد فخوكو تيدقله ايت توبةسسغضوهث 
يغ  عزم دان نية سلن،فثفنوه  نغي دإي هندقله دسرتا يفتتا اكن سهاج، توبة
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 تله غي معصية دان منكر دوسا، 2ركارافالضي  يغولغأم اكن تيدق قواة سفاي
  .دالكوكن

 اهلل، درمحيت غمسلمني ي
 نفكسيال دان كساهلن سضل اكن فاإنص دان سدر تله غي غاورستيف 

 وهغضت-وهغضبرت افتن توبتث راكنثضمهندقله  مك مريك ،دالكوكن تله غي
 اواث مان سالما ث2اكن سنتياس منرميا توبة همبا سبحانه وتعاىل اهلل كران

، ماإبن عمر رضي هللا عنه دفدر. غثكوغدكرومسفي  بلوم ايت سسئورغ
  برسبدا: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

بََة الَعبحَد َماَلَح يـَُغرحَغرح  َبُل تـَوح  َإنه هللَا يـَقح
 {ترمذي}رواه اإلمام 

 : ثمقصود
 ،ثهمبا سسئورغ توبة منرميا فتت سبحانه وتعاىل اهلل سسغضوهث

 .غثكوغدكرو مسفي بلوم ثاواث سالم
 

 غي 2بويه سفرت دعبارتكن ايت الكوكن كيت غي 2دوسا ونفوالو
 فتت غثساي-ة دان كاسيهرمح نغد سبحانه وتعاىل اهلل يفالوتن، اكن تتاد اد

اد ممربيتاهو مغنإي  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل .دوسابر غي ث2همبامغأمفونكن  اكن
 دوساث مك سهاري، دامل كالي دباخ سباثق سراتوس جك غي عملن ساتو
أبو هريرة رضي هللا  دفدر .الوتن بويه سباثق فونمسكي دهافوسكن، اكن
 :برسبدا ملسو هيلع هللا ىلص، رسول اهلل عنه
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م  َماَئَة َمرهة   َدَه ِف يـَوح  ُحطهتح  َوَمنح قَاَل ُسبحَحاَن اّلِلَه َوِبَمح
رَ    َخطَاََّيُه َوَلوح َكاَنتح َمثحَل زََبَد الحَبحح

 {}رواه اإلمام مسلم 
 : ثقصودم

َدهَ : ممباخ سياف غبار  مك سهاري، دامل كالي سراتوس ُسبحَحاَن اّلِلَه َوِبَمح
 .الوتن بويه قثسبا ونفمسكي وس،فدها اكن ثدوسا

 

 ممبنتو يضبا دالكوكن بوله غي خارا فبربا ردافةت دكتهوي، رلوف
 يضبا دان دوسا دري ثانتوق ممربسيهكن ديري دان جيوا ايت سسئورغ

 يكوتيغإم سنتياسدغن اياله  ثسبحانه وتعاىل. انتارا اهلل كأمفونن مموهون
 2تفمت فد، منجاوهكن ديري درملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل سنه دان القرءان اجارن

ديري،  هتياس برحماسبهاوا نفسو، سن اند شيطان نوجوقف مالوان معصية،
 راإستغف ذكر، القرءان، ممباخ قثربافساللو مالكوكن عمل صاحل، سنتياس مم

  .ثمافسأوم دان
 

هلل سبحانه ا ناليغم مريك بهوا أكويغميغ  إسالم أومة نغرامي دكال
رامي جوض دأنتارا  يفتتا اكن ،ثسيقسادان وتعاىل دان تاكوت اكن عذاب 

 مندرهكا دان كرغإ براني غضسهي افلأ دان ليكا ماسيه اللي، غيم أومة إسال
دوسا،  2فربواتن مالكوكن نغد كفد سوروهن دان الراغن اهلل سبحانه وتعاىل

وله تيدق تاكوت اكن أ-منكر دان معصية. مريك بربوات دوسا سأوله
دهشة دهاري  دان ديهف أمة غاهلل سبحانه وتعاىل ي سيقسا كموركأن دان عذاب

  .كلق ةري أخ
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فلواغ انتوق  دبري دفينجمكن ثاوا دان ماسيه كيت يض، سالايتاوله 
ترملبت  سبلوماهلل سبحانه وتعاىل درفد توبة  دانكأمفونن  موهونله نفس،بر

 .سهاج ماس 2بيال دفكيت  وتفمنجم غبوله دات ايتجل موت أكران 
 كساهلن لسض أكويغبرتوبة م انتوق غكيت مالو، تاكوت اتو سومبو نلهغجا
سامله كيت بردعاء مدهمداهن -سام .الكوكنكيت يغ تله  نفكسيال دان

سضل  فددان منسوخيكن ديري در برتوبة سنتياس يغ 2اورغ كنجاديدكيت 
دغن  اهلل سبحانه وتعاىلدماسوقكن كدامل شرض سرت   معصية دان دوسا

 عاملني.الرب  امني يآ. رمحتث جوا
 

 

          

                                

         

 {16}سورة القصص أية   

 : ثتفسري
 ديريكو منظاملي تله أكو سسغضوهث! توهنكو "يا:بردعاء دي
 غي دياله سسغضوهث. ثونيفمغأم ونف اهلل لوال أكو،" يلهأمفون مك سنديري

 .اسيهفغ مها يضال أمفونفغ مها
 

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

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


