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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
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
2009/10
2014/1
َ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 َنَ .أ َّما َب ْع ُد،
ِ
ِ
ِ
اي بِ َت ْق َوى ال َّل ِه،
َف َيا ع َبا َد الله ،إِ َّت ُقوا الل َه ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
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َف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
سڬاال
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
24

ال َّله  ددنيا دان اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

هاري كبڠساٴن مروڤاكن تاريخ ڤنتيڠ دالم سجاره
سسبواه نڬارا يڠ مرديك .كمرديكاٴن ممبوليهكن
نڬارا ايت مماٴينكن ڤرانن يڠ بركسن باڬي
ممعموركن بومي ال َّله .

كمرديكاٴن باڬي سأورڠ مسلم ممباوا مقصود بهاوا
دي بيبس مرديك درڤد مڠهمباكن ديري سالٴين
درڤد ال َّله .فرمان ال َّله ددالم سوره َّ
الذا ِر َيات ايات :56
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يڠ برمقصود :دان (ايڠتله) اكو تيدق منچيڤتاكن
جين دان مأنسي مالٴينكن اونتوق مريك مپمبه
دان برعبادة كڤدكو.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ددالم كتاب البِدَ ا َية َوالن َِّها َية ساتو اوڠكاڤن يڠ ڤرنه
25

دسبوت اوليه َر ْب ِعى بن َع ِ
امر كڤد ڤڠليما ڤرسي،
ُر ْس ُتم منجلسكن مقصود كمرديكاٴن سبنر دالم
اسالم .اڤبيال دتاڽ اوليه ُر ْس ُتم ،مڠاڤاكه اومت اسالم
داتڠ كڤرسي؟ مك دجواب اوليه َر ْب ِعى بن َع ِ
امر:
"الله تله مڠوتوسكن كامي اونتوق مڠلواركن
مأنسي درڤد مپمبه مخلوق كڤد مپمبه ال َّله  ،درڤد
كسمڤيتن دنيا كڤد كلواسن اخيرة ،درڤد كباطلن اڬام
الٴين كڤد كبنرن اسالم".
اوليه ايت ،كمرديكاٴن اداله ساتو نعمت يڠ واجب
دشكوري ،دإيسي دڠن ڤركارا يڠ دڤرينتهكن اوليه
ال َّله  سرتا ڤرلو دڤرتاهنكن.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

اسالم اداله اڬام ڤمبيبسن دان كمرديكاٴن.
كمرديكاٴن سبنر اياله اڤبيال كيت سباڬاي اينديۏيدو،
ماهوڤون سچارا برنڬارا برجاي مڠعملكن اجرن
اسالم دڠن سمڤورنا دان اڤبيال شريعة اسالم داڤت
دلقساناكن سڤنوهڽ .اسالم ساتو اڬام يڠ ممرديكاكن
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مأنسي درڤد ڤرهمباٴن كڤد ڤراتورن چيڤتاٴن مأنسي
كڤد چارا هيدوڤ يڠ منداڤت كريضاٴن ال َّله ،
ممرديكاكن مأنسي درڤد شريك كڤد مڠإساكن ال َّله
 ،ممرديكاكن مأنسي درڤد منجادي تاونن هاوا
نفسو كڤد ڤڠعبدين سڤنوهڽ كڤد ال َّله .

سباڬايمان فرمان ال َّله  ددالم سورة َ
األن َْعام ايات
:153
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يڠ برمقصود :دان بهاوا سسوڠڬوهڽ اينيله
جالنكو (اڬام اسالم) يڠ بتول لوروس ،مك
هندقله كامو منوروتڽ; دان جاڠنله كامو
منوروتي جالن (يڠ الٴين درڤد اسالم) ،كران
جالن 2يڠ الٴين ايت منچراي-برايكن كامو
دري جالن ال َّله .دڠن يڠ دمكين ايتوله ال َّله
ڤرينتهكن كامو ،سوڤاي كامو برتقوى.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

كتاهوٴيله اسالم اياله اڬام باڬي ڤرسكوتوان ،تتاڤي
اڬام 2الٴين بوليه دعملكن دڠن امان دان داماي
دمان 2بهاڬين ڤرسكوتوان.
سباڬاي اومت اسالم ،واجب كيت ممڤرتاهنكن
ڤرأونتوقن اين يڠ تله ترمكتوب سجق كمرديكاٴن
 60تاهون يڠ اللو دان ممڤركاساكن سرتا ممرتبتكن
اڬام اسالم دالم ڤرأوندڠن كيت سڤرتي چادڠن
ممڤركاساكن اكتا .355
ممڤرتيكايكن كدودوقن اڬام اسالم دنڬارا اين اداله
مپالهي ڤرلمباڬاٴن دان بوليه منججسكن عقيدة .دڠن
ايت ،مريك يڠ تيدق ماهو ممڤرتاهنكن دان ماهو
ممينداڽ برارتي مريك ماهو ممباوا كمبالي ڤنجاجهن
دالم بنتوق يڠ بهارو ،سدڠكن كيت سام سكالي
تيدق ماهو كواس لوار منچمڤوري اوروسن ڤنتدبيرن
نڬارا يڠ بوليه مروسقكن اڬام دان نڬارا كيت سڤرتي
ممڤالوا كواس 2لوار منچمڤوري اوروسن نڬارا
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سرتا ممبوروقكن ايميج نڬارا دڤريڠكت انتارابڠسا.
سبدا نبي  دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه امام
البخاري:
الَ ي ْل َد ُغ ا ْلم ْؤ ِمن ِمن جح ٍر و ِ
اح ٍد َم َّر َت ْي ِن
ُ ُ ْ ُ ْ َ
ُ

يڠ برمقصود :تيدق سڤاتوتڽ اورڠ مؤمن ايت
دڤاتوق دوا كالي ڤد لوبڠ يڠ سام.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

كتاهوٴيله بهاوا كيت سكارڠ سدڠ مڠهادڤي ڤنجاجهن
دالم بنتوق بهارو سڤرتي ڤنجاجهن بودايا هيبورن يڠ
مڠاجق كڤد معصية دان فهمن 2يڠ مپستكن سڤرتي
ليبراليسمى يڠ ممبنركن ڤرمڤوان منجادي امام كڤد
قوم لالكي دان منونتوت سيكس بيبس دان الٴين.2
ماريله كيت سهاتي سجيوا برسڤاكت اونتوق مڠيسي
كمرديكاٴن دڠن ملتقكن اسالم مڠاتسي كڤنتيڠن
الٴين سباڬاي ڤڠيسين اوتام كمرديكاٴن نڬارا اين،
اڬر نڬارا كيت بنر 2مرديك دڠن ملقساناكن شريعة
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ال َّله  دالم سڬنڤ كهيدوڤن كيت.
فرمان ال َّله  دالم سورة ِ
آل ِع ْم َران ايات : 19
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ اڬام (يڠ بنر دان
درضاٴي) دسيسي ال َّله اياله اسالم .دان اورڠ2
(يهودي دان نصراني) يڠ دبريكن كتاب ايت
تيدق برسليسيه (مڠناٴي اڬام اسالم دان اڠڬن
منريماڽ) مالٴينكن ستله سمڤاي كڤد مريك
ڤڠتاهوان يڠ صح تنتڠ كبنرنڽ; (ڤرسليسيهن
ايت ڤوال) سمات 2كران حسد دڠكي يڠ
اد دالم كالڠن مريك .دان (ايڠتله) ،سسياڤا
يڠ كفور ايڠكر اكن ايات 2كتراڠن ال َّله ،مك
30

سسوڠڬوهڽ ال َّله امت سڬرا هيتوڠن حسابڽ.

بار َك ال َّله لِي و َلكُم فِى ا ْل ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِي ِمَ ،و َن َف َعنِي َوإِ َّياك ُْم
ْ َ
ُ َ ْ
َ َ
بِما فِ ِيه ِمن اآلي ِ
ات َو ِّ
الذك ِْر ا ْل َح ِكي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمنِّي َو ِمنْكُم
َ َ
َ
تِ اَلو َته إِ َّنه هو ِ
ِ
يم،
السم ُ
يع ا ْل َعل ُ
َ ُ ُ ُ َ َّ

ِ
ِ
ِ
َأ ُق ُ
يم لِي َو َلك ُْم،
اس َت ْغف ُروا ال َّل َه ا ْل َعظ َ
ول َق ْولي ٰه َذا َو ْ
ولِس ِائ ِر ا ْلمس ِل ِمين وا ْلمس ِلم ِ
ات ،وا ْل ُم ْؤ ِمنِي َن
َ َ ُ ْ َ
ُ ْ
َ َ
ِ ِ
ِ ِ
اس َت ْغ ِف ُرو ُه إِ َّن ُه
َوا ْل ُم ْؤمنَات ،األَ ْح َياء من ُْه ْم َواألَ ْم َواتَ ،ف ْ
هو ال َغ ُفور الر ِ
يم.
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