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 دسدياكن اوله:

 جباتن حال إحوال مسجد

 كمنرتين حال إحوال أضام

 روني دارالسالمنضارا ب

 

 



 

 

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

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

َحابَـَه َوَمن تَـَبَعُه َإََل يـَوح  ينَ َألَـَه َوَأصح  .َم الـدَِّ
  

 َ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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 درمحيت اهلل، غمسلمني ي

بنر تقوى يإيت -ن سبنرغد اهلل سبحانه وتعاىل دفبرتقوى له كيت ك
مليا دسيسي اهلل  غاليف غي غث. سسغضوهث اوراكتكن كإميانن كفدغن منيغد

برتقوى. مدهمداهن كيت منجادي  غاليف غي غسبحانه وتعاىل اياله اور
سنتياس مغإيغيت اهلل سبحانه وتعاىل، برأوله كجيأن دان كسالمنت  غإنسان ي

  .دأخرية ضددنيا دان جو
 
 

 اهلل، درمحيت غمسلمني ي
 غي اراضن سبواه اداله دارالسالم بروني اراضننضارا كيت، احلمدهلل، 

 نعمة دان رمحة هنفليم لباضيف نغد دكرنياكن ،يفرَم دان يداَم أمان،
دباوه  ن دان سنتياس براداكتنرتامن، نعمة كمعمور نعمة كسجهرتأن،

  .سبحانه وتعاىل اهلل نغليندوفر
 

 اين هاري دف يفكخا كيت غي نعمة دان رمحة سضلسسغضوهث  
ني برو يننفيمفكبركة ان سبحانه وتعاىل جوا اداله كر اهلل نإذ نغد

 كيت اراضن بهكن، .إسالم أضام جارنأ يغممبالك رنهفتيدق يغ دارالسالم 
دان  أتستر غي متفةد إسالم أضامكن دان مندولتكن ْتممرتَب ،غمنجول تله
كدولنت كران ايت اي ملمبغكن  .هادفن منجادي فدومن، بوكن مسفيغند
سبحانه  اهلل كريضأن رايهم انتوق مات-مسات اداله اين مسوا .اراضن دان ساغب

دان  ساغبرب ،أضامبر وهنضكت ،كربكنت كسجهرتأن، دفك ممباوا غوتعاىل ي
 :41 أية جاحل سورة دامل سبحانه وتعاىل اهلل فرمان .اراضبرن
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  :ثتفسري
 مريك ندودوقك وهكنضت كامي جك غي (إسالم أومة)يإيت مريك 

 مريك سرت زكاة ممباير دان غنسخاي مريك منديريكن مسبهي دبومي
 .منكر غي ( مغرجاكن ) دفدر غدان مالر معروف غي(  بربوات)  روهوثم

 أوروسن. سضل كسودهن جواله اهلل دفك دان
 
 

 شعار دان كأوغضولن جوا، سبحانه وتعاىل اهلل نإذ نغاحلمدهلل، د
 كبيجقسنأن أتس اداله ث، مسواربومي دارالسالم اين تروس برسيند إسالم

 تله اللو، غمن راتوس تاهون يأ بهلي در سجق غي دارالسالم بروني يننفيمفك
 دان مشاركةبر نفكهيدو أساس باضيس إسالم أضام منجاديكن دان فضغبر
 دارالسالم بومي منجاديكن غيبراج  إسالم ماليو فماللوءي كونسي اراضبرن
 بروني هياسيغم غي كربكنت ماله بركة نغمنروس برهياس د-تروس اين

 كأسفي دامل ثمأوتا، تركأسفي سضلماللوءي  راساكند دافةدارالسالم 
 افتن ثندودوقف دان رعية نغدكال يغضتي غي ادوانفرف ةغمسا يإيت نفكهيدو
  .كهنغرتليف ونفاتو ادوهنضرف غسبار ثبرالكو
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 وهضت فضغبر سنتياس انتوق أومتث مغضالقكن ساغة إسالمكتهويله، أضام 
 خهنفرف دان هنضالرتف ثبرالكو دري هيندركنغم يضبا اهللتالي اتو أضام  نغد
ل عمران أية آدامل سورة  هللا سبحانه وتعاىل فرمان. اراضن دان مشاركة نغكالد

103: 
          

                 …        

  :ثتفسري
 كامو نلهغجا دان اهلل (أضام) تالي دفك كامو وهلهضت فضغدان بر

  .براي-برخراي
 

 اهلل، درمحيت غمسلمني ي
 اكنفمرو راج. غبرليندو دان غبرنأو رعية متفة ،غايوف ماراج اداله أومف

 توجو هاال مننتوكن اكن غي كراجأن وقفمت ضغمم غي اراضن كتوا مرينته،ف
 كران اهلل سبحانه وتعاىل كحضرةكيت برشكور  احلمدهلل،. اراضن سسبواه

 جارنأ نغد فضغبر قواة دان جاوه نغندافبر سنتياس غي راجدكرنياكن سئورغ 
 ينن،فيمفك دامل كإسالمن 2خريي كنفسرت سنتياس منرا إسالم أضام

كباوه دولي يغ مها مليا فادك سري بضندا  يإيت نضارا فنتدبريان دان وروسنفغ
سلطان حاج عمر على بن املرحوم إسلطان حاج حسن البلقية معزالدين والدولة 

 .والدين سلطان دان يغ دفرتوان نضارا بروني دارالسالم اخلريسعد سيف الدين 
 دارالسالم بروني اراضن كران برشكور أمة كيت إسالم، اراضن سبواهسباضي 

 فضغبر يإيت إسالم،أضام  جارنأ منوروت اراضن فنتدبريانملتقكن داسر  تله
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 ،رضي هللا عنه أنس بن مالك دفدر .ملسو هيلع هللا ىلصالقرءان دان سنه رسول اهلل  نغد
 :برسبدا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول

 

َريحَن لَ  مح يكُ ُت فَ كح رَ تَـ  ُتمح بََ مَ  َتَضلُّواح  نح َأمح  يِّهَ بَ ُسنهَة نَ اَب هللَا وَ تَ ا: كَ مَ ا َتََسهكح
 {اإلمام مالك}رواه 

 : ثمقصود
 سالما ترسست اكن تيدق كامو ركارا،ف دوا كامو دفكن كلغضتي كوأ

 هنَُّس دان (القرءان) اهلل كتاب يإيت ثدوا-كدوا دف وهضت فضغكامو بر مان
  .ثنبي

 

 دامل براد سنتياس اراضن كماجوان دان وننغمباف اين، نغافضماللوءي 
دان  2فرينسيف قكنضمن سنتياس اين فكونسي كران بنر غاتو جالن ي سنلند

 دان عقل تن،ارمكح بندا، هرتا اوا،ث أضام، يغمليندو غإسالم ي 2نيالي
 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول سنه دان القرءان سكنبرلند غرعية يد َشِصاَقكتورونن يإيت َم

 1441 تاهون ،26-ك كالي عوام خدمنتفر هاري نغد نافاين، برمس 2بارو
 مليا فادك سري بضندا سلطان كباوه دولي يغ مها مسيحي. 2019هجرة / 

 تله بضندا تيته، ورنياكنغم بركنن تله دان يغ دفرتوان نضارا بروني دارالسالم
 منكنكن بهوا:

 

 اد تيدق. عوام خدمنتفر ورضاأمانه اداله واجب دعملكن اوله ستيف "
 مسيت رعية. كعادلن سري" غ"تيا اداله أمانه. أمانه افتن خدمةبر ثمعنا

 .كيت وضامُأ جارنأ إينله. كعادلن نغال ديدان دب يغدليندو
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 يفتتا. كعادلن يمغنإ فبرخاك سوك دان غخندرو دليهت غمسوا اور
 اكن ثها كعادلن. ثملقسناكن افتن ممادإي بلومله سهاج فبرخاك بيتا، يضبا
 انتوق وفمم تيدق سكالي سام كيت ايت، كران. دلقسناكنافبيل ف" َلْرَمَض"

 .كتيدق عادلن غسبار نغد روميفبركوم
 

 سيتف رعية نغنتيفك مك كعادلن، ملقسناكن مله عوام خدمنتفرجك 
 ثوناضتيدق اد  .دلقسناكن انتوق وبل،ضد 2أوندغ ايتله كران .ترججس

 برالكو، دبياركن تروس ارنغضلف دان جنايه سدغ 2أوندغ مغنإي فبرخاك
  .برتيتهدمكني بضندا  ".ينغدتا تيدق

 

 دتيتهكن تله غي سباضيمان كعادلن دان أمانه رحيالف دمكني، غاوله ي
 ،فرهاتني كيت مسوا مغمبيل ورلف دان مستحق ساغة غوات يايت اداله س بضندا
سخارا  مشاركة دفكجوض  بهكن عوام خدمنتفر 2ورضا دفك ساج بوكن
  .عامث

 

 دان قكنضدت مستيله ايت كعادلن إسالم دامل أضام ،دإيغة رلوف
 كهرمونني ،كبهضيأن كلكنغم يضبا أساساداله دلقسناكن. اين كران كعادلن 

 اد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ولرس حديثدامل . اراضن ونفماهو مشاركة سسبواه كأمانن دان
كن ملقسنا دان قكنضمن براني غي 2غاور يضبا ضنجارن دسبوتكن مغنإي

 :برسبدا ملسو هيلع هللا ىلص، رسول اهلل ماعبدهللا بن عمرو رضي هللا عنه دفكعادلن. در
 

ا َكلحتَ له، وَ وجَ زه وَ ن َيََنَي الرهَححََن عَ َلى َمناَبَر َمن نُوٍر، عَ ُمقحَسَطنَي َعنحَد هللَا عَ إنه الح 
َمَهمح وَ ني ، الهَذيَن يـَعحَدُلوَن َي َيَديحَه َيََ  َليَهمح وَ  ُحكح  .واح لُ ا وَ مَ َأهح

 {مسلماإلمام }رواه  
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 :ثمقصود
دري  دبوات غي ميمرب دأتس اهلل دسيسي براد عادل برالكو غي 2غاور 

 غي 2غاياله اور مريك ، الرَّْحَمن عزَّ وجلَّ برصفة غخهيا، دسبله كانن توهن ي
 غأتس اورك عادل دان ضكلوار دامل عادل مريك، حكومن دامل عادل برالكو

 .مريك جوابغوغضت دباوه غي
 

 اهلل، درمحيت غمسلمني ي
برصفة  سفرت مليا أخالقبر سنتياس سفاي كيت ممرينتهكن إسالمأضام 

 برصفة دري غمالر سرت ث، صرب دان سباضيإخالص أمانه، جوجور، عادل،
 دان أمانه خهف ،خيانة و،فدوستا، منيبر كي،غد حسد سفرت كجي

 . سأومفماث
 

تن اوج ضغمم انتوق مندت دبري تله غي عوام خدمنتفر ورضا مسوا له،إيغت
  :هندقلهدامل كراجأن 

 

 دان سضتو ملقسناكن دان لسيكنثم انتوق منناي، برأوسها :رتامف
 سهاج. ليوا مسبيل دان هغيل-هغيبرل نغد بوكن ورنافمس نغد جوابغوغضت
 

 .بركسن دان رودقتيفف سخارا بكرج وقت نفعتكنمم دان وناكنغضم كدوا:

 ديري كماهرين كتكنغتمن انتوق بالجر منيكومي ممربيكن سنتياس :ضكتي
 .سنديري

 انتوق مالوبراس  نلهغجا. فغتهوان علم منمبه انتوق برأوسها سنتياس :ةفمأك
 وفتاهو اتو تيدق مم تيدق كيت جكسكرج  ون راكنفكتوا اتو دفك ثبرتا

أبو  دفدر. جوابغوغضت اتو سضتو سسواتاتو مثلسيكن  قسناكنمل انتوق
 :برسبدا ملسو هيلع هللا ىلص، رسول اهلل رضي هللا عنه ةهرير 
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َنهةَ  ًقا َإََل اْلح ًقا َيطحُلُب َبَه َعلحًما َسههَل هللاُ َلُه َطرَيـح  َوَمنح َسَلَك َطرَيـح
 }رواه اإلمام البخارى{

 : ثمقصود
 اهلل مك فغتهوان علم اريمنخ انتوق جالن ساتو وهفمنم غي سيافغبار

 .ضكشر انتوق جالن سوات ثيضبا رمودهكنفمم اكن
 

 دامل غنتيف ةغسا غي راننف إيثوفمم عوام خدمنترف ضاورسسغضوهث 
مانن أكدان   كماجوان، كستابيلنفد دان ك رعية كسجهرتأن دفك غومبثم
 دان رييت،ضبرإنت غي ضاور هندقله عوام خدمنترف ضاور شرط نغد. اراضن
 ضاور وا.ابرويب غي مريك دفدر ترديري اداله عوام خدمنترف دامل 2نيفمميف
دمي اداله خدمة بر دي بهوا مقصود ممباوا ايت رييتضبرإنت غي عوام خدمنترف
 فستي ايت، اوله. ديري سنديري نغنتيفانتوق ك بوكنث ارا،ضن نغنتيفك
 ،خدمةبر ماسيه دي مان يضسال بهوا ةغيإكراجأن مستيله سنتياس بر اويفض

 .كراجأن كاولن دباوه ترتعلوق اداله ثماس كسلوروهن
 

 برإميان غي ثهمبا دفك تنافرإيغ ممربي تله سبحانه وتعاىل اهللإيغتله، 
 أمانه منناي دان ضمنجا كيت جك دبريكن، تله غي أمانه مغحيانيت تيدقسفاي 

 كرجأنف مالكوكن انتوق كيت غمندورو اكن اي جوابكن،غوغضرتفتله د غي
  تكون دان لبه بردديكاسي. لبه نغد

 

  سنتياس اكن مسوا كيت ضبردعاء مسو 2يله كيت ساممار ،ثأخري
 مسأد جوابغوغضت دان سضعادل، جوجور دان أمانه دامل ملقسناكن تو برالكو

 كرجأنف سضل مدهمداهن. سهارين كيت نفكهيدو ددامل دان كرجأنف دامل



 

 8 

 اهلل دفدر برتروسن غي بركة دان رمحة ،فهال ضنجارنالكوكن مندافة  كيت غي
 آمني يا َربَّ العاملني.سبحانه وتعاىل. 

 
 

          

                           

                              

                             

      .  : {1٣٥}سورة النساء أية 

 : ثتفسري
 (سرت) كعادلن قضنف 2بنر غي كامو جاديله! برإميان غي 2غاور واهي

 فباإيبو اتو سنديري كامو ديري فترهاد ونفوالو اهلل كران سقسي منجادي
 ونفاتو كاي (ايت كسقسني دبريكن غي) دي جك. كامو قرابة قوم دان

 كامو نلهغايت، جا اوله. ثدوا-كدوا حال تهويغمك اهلل لبه م مسكني
 كامو جك دان. كعادلن دفدر فغيمثم نيغيإهاوا نفسو كران  وروتكنمن

 مها اداله اهلل سسغضوهث مك سقسي منجادي نغضأاتو  نغكرتا مموتربليتكن
 كن.اكامو كرج غي فا فترهاد تلييت

 

َكيمَ  َر اْلَح َوتـََقبهَل َمنها  .َِبَرَك هللُا َلَنا َِف الحُقرحَءاَن الحَعَظيَم، َونـََفَعَنا ِبَحأَلََّيَت َوالذَِّكح
َلَمنَي  تَـغحَفُرهللَا الحَعَظيَم ََل َوَلُكمح َوَلَسآَئَر الحُمسح َتاَلَوَتُه َإنهُه ُهَوالسهَميُع الحَعَليم، َوَأسح
تَـغحَفرَيَن َوََّيََنَاَة  َز الحُمسح َيا فـَوح تَـغحَفُروُه  فـَ َمَناَت فَاسح َمَننَي َوالحُمؤح َلَماَت َوالحُمؤح َوالحُمسح

  .آئََبنيَ الته 


