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َا ْل َح ْم ُد لِ ّل ِه َن ْح َم ُد ُه َو َن ْس َت ِع ْينُ ُه َو َن ْس َت ْغ ِف ُر ُهَ .و َن ُع ْو ُذ بِال َّل ِه
ِمن ُشرو ِر َأ ْن ُف ِسنَا و ِمن سي َئ ِ
ات َأ ْع َمالِنَاَ .م ْن َي ْه ِد ِه ال َّل ُه
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
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َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
اد َي َل ُه.
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ

ﺳﻴﺮي

َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْح َد ُه اَل َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد َأ َّن

َس ِّي َد َنا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْو ُل ُهَ .ال ّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َع َلى
َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َأ ْص َحابِ ِه َأ ْج َم ِع ْي َن.

ِ
ِ
ِ
اي
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه َو ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
بِ َت ْق َوى ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد الله 
سڬاال
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن
i
الرڠنڽ .موده مودهن كيت دبركتي دان درحمتي الله
18

 ددنيا دان اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله 

ميمبر ڤد هاري اين اكن مڠيمباو كمبالي ڤريستيوا
ڤڤرڠن ُم ْؤ َتة يڠ برالكو كتيك حياة رسول الله 
سلڤس ڤمبوكاٴن كوتا مكه .رسول الله  ايڠين
منروسكن اوسها ڤپيبرن اڬام اسالم كلوار دري
سمننجوڠ تانه عرب.
بڬيندا  برحسرت اونتوق مڠهنتر ڤارا صحابتڽ
برجومڤا ڤميمڤين 2لوار نڬارا سباڬايمان سبدا
بڬيندا سڤرتي يڠ دروايتكن اوليه امام ا ِ ْب ُن َكثِ ْير دالم
كتاب البِدَ ا َي ْة َوالن َِّها َية:
ث بع َضكُم إِ َلى م ُل ِ
وك األَ َع ِ
اج ِم ،
َفإِنِّي ُأ ِر ُيد َأ ْن َأ ْب َع َ َ ْ
ُ
َف اَل َت ْخ َتلِ ُف ْوا َع َل َّي

يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ اكو ايڠين
مڠوتوسكن سبهاڬين درڤد كامو كڤد راج،2
جاڠن اد دكالڠن يڠ مننتڠ كڤوتوسن كو.
19

فرمان الله  دالم سورة ال َب َق َرة دالم ايات
منجلسكن ڤرانن اومت اسالم سوڤاي برجهاد
ِف ْي َسبِ ْي ِل ال َّل ِه اونتوق مڠمبڠكن اڬام اسالم ،بوكن
برتوجوان اونتوق منجادي اومت يڠ ڤلمڤاو اتاو
ڤنچروبوه ،سباڬايمان سجاره كداتڠن اسالم كتانه
ماليو.
190
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يڠ برمقصود :دان ڤرڠيله كران (منڬقكن دان
ممڤرتاهنكن) اڬام الله اكن اورڠ يڠ ممرڠي
كامو ،دان جاڠنله كامو ملڠڬر باتسن; كران
سسوڠڬوهڽ الله تيدق سوك كڤد اورڠ يڠ
ملڠڬر باتسن.

ڤڤرڠن ُم ْؤ َتة اين برالكو بوكن برتوجوان اونتوق
20

منجاجه دان مرمڤس هرتا بندا ،اكن تتاڤي اونتوق
منانمكن كايمانن دان كاسيه سايڠ سرتا منافيكن
اسالم دتڬقكن دڠن مات ڤدڠ .انتارا صحابة يڠ
الحا ِر ْث بن ُع َمير 
دهنتر اوليه رسول الله  اياله َ
يڠ ممباوا سورت كڤد مهاراج روم مپروڽ كڤد اسالم،
تتاڤي بلياو تله دبونوه .ڤربواتن اورڠ روم ممبونوه
اوتوسن رسول الله  ايت تله منچتوسكن ڤڤرڠن
ُم ْؤ َتة يڠ برڤونچا درڤد ڤيهق مريك .تنترا رسول الله
يڠ ترديري درڤد ڤارا صحابة ڤرڬي ممرڠي تنترا روم
يڠ براد د ِو اَل َيه َشام .جومله تنترا اسالم يڠ برڠكت
كم ْؤ َتة هاڽ تيڬ ريبو اورڠ سهاج بربنديڠ دڠن تنترا
ُ
روم يڠ برجومله سراتوس ريبو اورڠ.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله 

ڤڤراڠن ُم ْؤ َتة مڠاجر كڤد كيت كايمانن تولين ڬينراسي
صحابة يڠ منچينتاٴي اڬام الله  ،يقين كڤد جنجيڽ
دان برسديا برقربان َح َّتى پاوا سكالي ڤون اونتوق
ممڤرتاهنكن اسالم.
21

ڤارا صحابة تيدق ڬنتر دان تاكوت سديكيت ڤون.
ساله سأورڠ ڤڠليما تنترا اسالم يڠ برنام عبدالله بن
احة تله مڠلواركن كات 2سماڠت كڤد تنترا اسالم
َر َو َ
يڠ برهادڤن دڠن تنترا روم يڠ بسر دڠن اوچڤنڽ;
دمي الله! سسوڠڬوهڽ كامو كلوار اونتوق
منچاري شهيد (ڬوڬور دميدن ڤرڠ) .كيت
برڤرڠ بوكن كران بيلڠن يڠ راماي ،اتاو كقواتن
تنترا مريك .كيت برڤرڠ سمات 2اونتوق اڬام
اين ،دڠن سببڽ كيت دمولياكن اوليه الله .
ماجوله كميدن جهاد سام اد منڠ اتاو ڬوڬور
(شهيد).
فرمان الله  دالم سورة ال َب َق َرة ايات :249
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يڠ برمقصود :بركات ڤوال اورڠ يڠ يقين بهاوا
22

مريك اكن منموءي الله :براڤ باپق (يڠ ڤرنه
ترجادي) ،ڬولوڠن يڠ سديكيت برجاي
منيوسكن ڬولوڠن يڠ باپق دڠن ايذين الله; دان
الله (سنتياس) برسام 2اورڠ يڠ صبر.

سبهاڬين درڤد مريك تله دبايڠكن اوليه رسول
الله  اكن منداڤت شهيد دالم ڤڤرڠن ترسبوت.
سباڬايمان رسول الله  برسبدا دالم حديث رواية
ا ِ َمام ال ُب َخا ِري:
إِ ْن ُقتِ َل َز ْي ٌد َف َج ْع َف ٌر َ ،فإِ ْن ُقتِ َل َج ْع َف ٌر َف َع ْب ُد ال َّل ِه ْب ُن

اح َة
َر َو َ

يڠ برمقصود :جك َز ْيد تربونوه ،مك دڬنتيله
اوليه جعفر .دان جك جعفر تربونوه ،مك
احة.
دڬنتيكن اوليه عبدالله بن َر َو َ

ا ِ َمام ال ُب َخا ِري جوڬ م ِر َوا َي ْتكن حديث ابن عمر 
كتيك بلياو برديري دهادڤن جسد جعفر بن ابو طالب
يڠ ڬوڬور شهيد :اكو داڤتي لبيه درڤد ليم ڤولوه كسن
تيكمن ڤد جسدڽ سهيڠڬ دبالكڠڽ تيدق اد رواڠ
23

لڠسوڠ يڠ تيدق كنا تيكمن.

بڬيتوله قيصه كبرانين مريك مڠهاروڠي ڤڤرڠن
اونتوق منڬقكن اڬام الله  .چيتا 2مريك اداله
اونتوق مليهت اسالم ترسيبر كسلوروه ڤلوسوق
موك بومي ،واالوڤون مريك ترڤقسا مڠوربانكن هرتا
بندا دان جيوا راڬ.
ماريله كيت برمحاسبة ديري دڠن مڠمبيل اعتبار
درڤد ڤريستيوا ڤڤرڠن ُم ْؤ َتة اين دڠن منچينتاٴي
اڬام اين دڠن سچارا برسوڠڬوه .2سمڤايله ماساڽ
كيت منيڠكتكن اوسها دعوة سهيڠڬ كلمة الله 
ايت داڤت دتڬقكن دڠن ستيڠڬي-تيڠڬيڽ دنڬارا
كيت اين .اوليه ايت ،كورڠكنله منچبوركن ديري
ڤد ڤركارا يڠ سيا 2اتاو هيبورن يڠ ملمڤاو يڠ مپببكن
كيت دڤندڠ رنده دان هينا .فرمان الله  دالم سورة
َ
األ ْح َزاب ايات : 23
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يڠ برمقصود  :دانتارا اورڠ يڠ برايمان ايت ،اد
يڠ برسيكڤ بنر منونايكن اڤ يڠ تله دجنجيكنڽ
كڤد الله (اونتوق برجواڠ ممبال اسالم); مك
دانتارا مريك اد يڠ تله سلساي منجالنكن
جنجيڽ ايت (اللو ڬوڬور شهيد) ،دان دانتاراڽ
اد يڠ منوڠڬو ڬيليرن; دان مريك ڤوال تيدق
مڠوبه (اڤ يڠ مريك جنجيكن ايت) سديكيت
ڤون.

بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ا ْل ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِى َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن ْاآلي ِ
ات َو ِّ
الذك ِْر ا ْل َح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمن ِّْى َو ِمنْك ُْم
َ ْ َ َ
ِ
الس ِم ْي ُع ا ْل َع ِل ْي ُم.
ت اَل َو َت ُه إِ َّن ُه ُه َو َّ

َأ ُق ُ
ول َق ْولِى ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ا ْل َعظِ ْي َم لِ ْى َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ْؤ ِمن ِ
ا ْلمس ِل ِمين وا ْلمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
اس َت ْغ ِف ُرو ُه َف َيا َف ْو َز ا ْل ُم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا َن َجا َة ال َّت ِائبِ ْي َن.
َف ْ
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