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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
 ُ        
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 اهلل، درمحيت غمجاعه ي

 نغد يإيت تقوى بنر-سبنر نغد سبحانه وتعاىل اهلل دفله ك برتقوى
سبحانه  اهلل دسيسي مليا غاليف غي غاور سسغضوهثكإميانن كفدث.  كتكنغمني

 غكيت منجادي إنسان ي مدهمداهن. برتقوى غاليف غي غاياله اور وتعاىل
 دان ددنيا كسالمنت دان كجيأن برأوله سبحانه وتعاىل، اهللمغإيغيت  سنتياس

  دأخرية. ضجو
 

 اهلل، درمحيت غمجاعه ي
 ْحُموَدهَم 2صفة يمميليك انتوق أومتث سالكو كيت منونتوت كيتأضام 

 يأنضكبه منخايف انتوق كجي برصفة دري أومتث غمالر دان وجيفتر يإيت
َُه هللُا تعاىل. أخرية دان دنيا نفدامل كهيدو كجيأن دان  كتابث دامل إمام الغزايل َرِحم

توبة،  يإيت َمْحُموَده صفة سفولوه مغضاريسكن تله اأَلْربَعمني ِفم ُأُصولم الدمِّين
 ُزُهد سايغ(، )كاسيه َمَحّبه ماتي، مغإيغيت (،اهلل كفد )تاكوت َخْوف  

 .دان صرب رضاء شكور، ،إخالص َتَوكَّل، دنيا(، كسناغن )منيغضلكن
 

 فسيك دان أخالق اداله صرب صفة نغد ديري هياسيغمسسغضوهث 
 أوجني، لباضيف يفهادغم دامل وهفأم غاليف غاداله سنجات ي صرب. مليا غي غاور

 اكن تيدق ايت سسئورغ صرب، فسيك نغكران د كسوسهن. اين دان مصيبة
 ساللو اكن صرب فبرسيك سنتياس غي غاور. ثميكرينف بأتس دلوار برتيندق

كتنتوان دان  سضل اكن كلثغم رنهفكاله دان تيدق  راهثم موده تيدق ،غتن براس
 دان كسوسهن خرخأن، يفهادغم دامل ثكأتس سبحانه وتعاىل اهلل نفكتت
أبو  دفدر ،البخاري إمام اوله دروايتكن غي حديث سبواه دامل. فهيدو ايهنفك

  :برسبدا ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  ،هريرة رضي هللا عنه
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ًرا ُيَصبح َمنحهُ  ُ َبَه َخيـح  َمنح يَُرَد اّلِله
 : ثمقصود

 .خوبأن ثدبري اي مك بايك غاور منجادي اهلل دكهندقي غي سيافغبار
 

 اهلل، درمحيت غمجاعه ي
 وانفكمم دلوارق اكن ممربي أوجني دان دوضأن اهلل سبحانه وتعاىل تيد

 أوجني باضي-برباضي نغد دأوجي كيت دغكالك ايت، اوله. ثهمبا-همبا
بندا مسأد ككيأن اتو -اهرت أوجني كسوسهن، ونفماهو نغأوجني كسن مسأد

 سفرت فهيدو تكنن نغد دأوجي كيت كالث اد ضجو يتوضكميسكينن. ب
 رومه ،غيوتف غهوت حال داملمي سفرت يكونوإميوسي دان إسوسيال،  نناتك
  .ثدان سباضي ضكلوار ،غضات

 

 سغكابر نلهغجا مصيبة، دان أوجني افدتيم كيت جك دمكني، غاوله ي
 غي غاور اداله كيت بهوا نغضفأاهلل سبحانه وتعاىل دان بر فترهاد بوروق

 حكمه اد سيتف ايت أوجنيواجب برصرب كران ستيف  كيت. غمال غاليف
سبحانه  اهلل نفكتت دان كتنتوان سضل فترهاد بايكله برسغكا. ثدسباليق
 لسني،فث جالن منخاري نغأوجني ترسبوت د يفهادغم برأوسهاله سرت وتعاىل

. سبحانه وتعاىل اهلل دفرتوكل دان لبه مندكتكن ديري كب بردعاء،دمسفيغ 
سجاوه مان كقواتن إميان دان  وجيغم انتوق اداله ايت أوجني سسغضوهث

 :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول برسبدا بركات، اي سهيب دفان كيت. دركصرب
 

َمَن َإنه َأمحرَ ا أَلَ َعَجبً  ر  ُه خَ ُه ُكله محَر الحُمؤح َمَن،، َوَليحَس َذاَك أَلَ يـح  َحدإ َإاله َللحُمؤح
ًرا َلُه، َوَإنح َأَصابـَتحُه َضرهاُء َصبَـَر،  هُ َإنح َأَصابـَتح   َسرهاُء َشَكَر، َفَكاَن َخيـح

ًرا َلهُ   } رواه اإلمام مسلم { َفكَاَن َخيـح
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 : ثمقصود
 بايك اداله ثأوروسن ستيف كران مؤمن سئورغ أوروسن منعجوبكن أمة

 غي) مؤمن سئورغ دفك كخوالي ونف سئورغ دفدان ايت تيدق اكن برالكو ك
 مك برشكور، دي مبرياكنغم غي سسوات مندافة دي جك. ث(كإميانن ورنافمس

 ايت مك برصرب، دي كسوسهن افدتيم دي جك. ثيضبا كبايكن اداله ايت
 .ثيضبا كبايكن اداله

 

 أوجينله نغد كران نفكهيدو دامل فطره ساتو اداله ايت أوجني له،إيغت
 نلغمنجاديكن ديري كيت لبه ديواس، لبه تابه، لبه صرب دان لبه م اكن

  ن اهلل سبحانه وتعاىل.ادان كبسر ككواسأن
 

 اهلل، درمحيت غمجاعه ي
 دان كربكنت ممفوثإي غي كليمة ساتو اجركنغم اد ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

أم  دفدر. مصيبةندافة م كتيكدلفظكن  غي ْعَجْرِتْسِإأوخفن  يإيت كموليأن
 :برسبدا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول رغمند رنهف، دي سالمه رضي هللا عنها

 

يَـُقوُل َما َأَمَرُه اّلِلهُ  َلمإ ُتَصيُبُه ُمَصيَبة  فـَ ،   ّلَِلَه َوَإَنه َإَليحَه رَاوَجُعونَ َإَنه  : َما َمنح ُمسح
َها، ًرا َمنـح ُلفح ِل َخيـح  اللهُهمه َأوَجرحِن ِف ُمَصيَبَِت َوَأخح

َها    ًرا َمنـح ُ َلُه َخيـح َلَف اّلِله    َإاله َأخح
 } رواه اإلمام مسلم {  

 : ثمقصود
 كليمة كنفوخغأم دي اللو مصيبة، امليغعم غي مسلم سئورغ اد افبيل

 انتوق فهاليا اهلل بريكنله  "َإَنه ّلَِلَه َوَإَنه َإلَيحَه رَاوَجُعوَن"، رينتهكن،ف اهلل غيرت سف
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 اهلل مك. ثلبه بايك دري غي سسوات نغد انتوقكو نتيكنض دان كو،مصيبه 
  .بايك لبه غي نغد ثانتوق نيتض ممربيكن اكن

 

 دان نكرنيأ لباضيف منجنجيكن غي ترإيندهصرب ايت اداله أنوضره 
 دسيسي يغضتي نقكدودو ممفوثإي; ثاهلل سبحانه وتعاىل. انتارا دفدر ضنجارن

سبحانه  اهلل دفدر توجنوقف سرت رمحة دان كأمفونن، مندافة سبحانه وتعاىل اهلل
 .سبحانه وتعاىل اهلل دفدر بايك لبه غي بالسندان مندافة  وتعاىل

 

 غي رمحة ينتوف سباضي ايت أوجني مليهت برإميان غي 2غاورسسغضوهث 
 غي 2غاور يضبا ضنجارن كران اين. سبحانه وتعاىل اهلل ضشر نغد ثمندكتكن

سورة الرعد، أية . فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل كلق دأخرية ضصرب ايت اداله شر
23-24: 

 ُ         

                           

                             

             

 :ثتفسري

 يغ 2اورغ سام-برسام ثداملك ماسوق مريك َعْدٍن، 2شرض )يإيت(
 2سرتيإنينيق مريك دان  داتوق دان 2باف درفد صاحل عمالن مغرجاكن

-فتاكن ماسوق كتم 2ن مريك، سدغ مالئكةنمريك سرت ذرية كتورو
سالم كأتس كامو دسببكن  مغأوخفكن مسبيل. فينتو مسوا دري مريك متفت
  .دأخرية كسودهن فتمت  بايك-كن كامو. مك ايتله سباياكصرب
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 اهلل، درمحيت غمجاعه ي

 بايك غي سغكأن نغد ايت فهيدو دوضأن دان أوجني ستيف ليهتله
 له،ينده دان مانيس. إيغتإاداله  غثهوجوفغ يفتتا اهيتف ايت صرب ونفوالو كران

 ددامل دجنجيكن غي مانسباضي كيت برسام سنتياس اكن سبحانه وتعاىل اهلل
 غي 2غاور سام-برسام دان اسيحيغاهلل سبحانه وتعاىل سنتياس م بهوا القرءان

  .صرب
          

                   
 { 146عمران أية  } سورة آل

  :ثتفسري
 .صرب غي 2غاور اسيحيغم سنتياس اهلل لهإيغت دان
 

 

ََكيمَ َِبَرَك هللُا لََنا َِف الحُقرحَءاَن الحَعظَ  َر اْلح َوتـََقبهَل َمنها  .يَم، َونـََفَعَنا ِبَحأَلََّيَت َوالذَِّكح
َلَمنَي  تَـغحَفُرهللَا الحَعَظيَم ََل َوَلُكمح َوَلَسآئََر الحُمسح َتاَلَوتَُه َإنهُه ُهَوالسهَميُع الحَعَليم، َوَأسح

تَـغحَفُرو  َمَناَت فَاسح َمَننَي َوالحُمؤح َلَماَت َوالحُمؤح تَـغحَفرَيَن َوََّيََنَاَة َوالحُمسح َز الحُمسح ُه  فـََيا فـَوح
  .التهآئََبنيَ 


