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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
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
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اد َي َل ُه.
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ

ﺳﻴﺮي

َأ ْش َه ُد َأ ْن اَّل 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 َو َب ِ
ار ْك
َ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 بِ َت ْق َوى
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ِع َبا َد الله ،إِت َُّقوا ال َّل َه ُأ ْو ِص ْي ُك ْم َوا ِ َّي َ
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َ
از ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقوأن كڤد ال َّله 
دڠن ملقساناكن سوروهن دان منيڠڬلكن سڬاال
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت منداڤت كرضاٴن سرتا
كامڤوننڽ.
1

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

الحمد لله كيت براد ڤد ڤرتڠهن بولن محرم .ترداڤت
ببراڤ ڤريستيوا يڠ برالكو ڤد بولن اين اونتوق
منجادي اعتبر كڤد كيت سموا .انتاراڽ ،اياله ڤريستيوا
ڤمبونوهن سيدنا حسين  دكرباال ،عراق.

سسوڠڬوهڽ ،عقيدة اهل السنة والجماعة مڠاجر
أه ُل ا ْل َب ْيت رسول
كيت اونتوق منچينتاٴي سلوروه ْ
ال َّله  سالڬي مان برڤڬڠ دڠن لندسن يڠ بنر .ال َّله
 سنديري ممبريكن ڤڠاعترافن اين ،سڤرتي فرمانڽ
دالم سورة األحزاب ايات :33
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ ال َّله (ڤرينتهكن
كامو دڠن سمواڽ ايت) هاپاله كران هندق
مڠهاڤوسكن ڤركارا 2يڠ منچمركن ديري كامو
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أه ُل ا ْل َب ْيت دان هندق ممبرسيهكن
 واهاي ْكامو سبرسيه-برسيهڽ (درڤد سڬاال ڤركارا يڠ
كجي).

سيكڤ مڠحورمتي اهلي كلوارڬ نبي اين جوڬ
مروڤاكن سيكڤ صحابة كانن نبي .بتاڤ سيدنا ابو

بكر  بنر 2منچينتاٴي كلوارڬ رسول ال َّله ،
اللو دكهوينكن انقڽ سيدتنا عائشة دڠن بڬيندا .بتاڤ
ڤوال سيدنا عمر ،واالوڤون دبنچي اوليه شيعة ،بلياو
أه ُل ا ْل َب ْيت رسول ال َّله  ،سهيڠڬاكن
ساڠت مپايڠي ْ
بلياو بركهوين دڠن ام كلثوم بنت سيدنا علي  ،انق

كڤد فاطمة بنت محمد رسول ال َّله .

سيدنا حسين  ،سام سڤرتي ابڠڽ سيدنا حسن
 ،اداله مروڤاكن چوچوندا كسايڠن نبي  .دالم
حديث رواية امام الترمذي ،نبي  برسبدا:
ِ
ِ
ب
ب ال َّل ُه َم ْن َأ َح َّ
ُح َس ْي ٌن منِّي َو َأنَا م ْن ُح َس ْي ٍن َأ َح َّ
حسينًا حسين ِسب ٌط ِمن األَسب ِ
اط
َ ْ َ
ُ َ ْ ُ َ ٌْ ْ
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يڠ برمقصود :حسين اداله درڤد اكو ،دان اكو

درڤد حسين .ال َّله منچينتإي سسياڤا يڠ منچينتإي
حسين .كتورونن يڠ موليا.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

واالوڤون دڠن جلس نبي مڠڬالقكن كيت اونتوق
مپايڠي حسن دان حسين  ،نامون تله منجادي
كبياساٴن سبهاڬين مأنسي يڠ توندوق كڤد نفسو دان
كواس ،مڠابايكن ڬالقن ترسبوت .كمونچقڽ ،اياله
ڤريستيوا ڤمبونوهن سيدنا حسين  ڤد  10محرم
دكرباال ،عراق.
سجاره منچاتتكن بهاوا سيدنا حسن دان حسين
 ممڤوپاٴي كويباواٴن يڠ ترسنديري سباڬاي
ڤميمڤين .سماس برموالڽ زمان فتنه دان ڤرڤچاهن
سلڤس ايرا خلفاء الراشدين ،سيدنا حسن  تله
سڠڬوڤ مڠوربانكن ديريڽ دڠن ممبريكن جاوتن
خليفة يڠ د َب ْي َعة اوليه سبهاڬين اومت اسالم ،اللو
دسرهكن كڤد صحابة نبي يڠ دمولياكن ايايت معاوية
4

بن ابي سفيان ،يڠ برڤوست ددمشق .ڤريستيوا يڠ
الج ِ
ام َعة،
برالكو دالم تاهون يڠ دكنلي سباڬاي َع ُام َ
ياٴيت تاهون ڤرڤادوان ،ڤرنه درامالكن اوليه نبي
محمد  سنديري .اينيله كڤينترن دان سخصية
مورني حاصيل ديديقن نبي يڠ دڤاميركن اوليه حسن
 ،مڠأوتاماكن كڤنتيڠن اومت يڠ لبيه راماي ،دان
سڠڬوڤ مڠوربانكن كڤنتيڠن ديري سنديري ،دمي
كهرمونين دان ڤرڤادوان.
سلڤس كماتين معاوية بن ابي سفيان ،دنيا اومت
اسالم سماكين برڤچه .دڠن ڤرلنتيقن يزيد سباڬاي
خليفه ،اومت اسالم ممرهاتيكن ريسڤون ڤارا
صحابة يڠ ماسيه هيدوڤ ڤد وقتو بركناٴن .انتاراڽ
اياله عبدالله بن عمر ،يڠ براجتهاد اونتوق ممبريكن
َب ْي َعة كڤد يزيد ،واالوڤون تيدق برستوجو دڠن تيندقن
ڤريباديڽ يڠ كرڤ منومڤهكن داره .سمنتارا سيدنا
حسين  دان عبدالله بن الزبير ڤوال برڤنديرين
اونتوق مننتڠ ڤرلنتيقن ترسبوت.

ڤنديرين مريك ،واالو باڬايماناڤون ،تله دڤرڬوناكن
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اوليه سكومڤولن منافق ُ
دك ْو َفه ،دمي كڤنتيڠن
ڤوليتيك بوتا .مريك تله مڠهانتر سورت سوكوڠن
ڤلسو ،بربنتوق ڤروۏوكاسي ( ،)provokasiكونونڽ
اكن ممبنتو ڤننتاڠن حسين .دالم ماس يڠ سام ،يزيد
ڤوال تله مڠهانتر سأورڠ انق مودا يڠ كورڠ براخالق
برنام ُع َب ْي ِد ال َّله بن ِز َياد اونتوق مناڠني ڤننتاڠن ُ
دك ْو َفه.

واالوڤون دنصيحتي اوليه راماي صحابة نبي اونتوق
تيدق ڤرڬي ُ
كك ْو َفه ،اكن تتاڤي حسين براجتهاد
اونتوق ڤرڬي جوا كسان ،كران دسقن ڤپوكوڠڽ .اكن
تتاڤي ،اڤابيال حسين سمڤاي ُ
كك ْو َفه ،سموا يڠ مندعوا
سباڬاي ڤپوكوڠڽ اخيرڽ بيلوت ،منديامكن ديري،
اللو ممبياركن رومبوڠن حسين يڠ داتڠ جاٴوه دري
حجاز ،دبونوه دڠن ظالم اوليه تنترا ُع َب ْي ِد ال َّله.
ڤريستيوا مپايت هاتي اين توروت دراكمكن اوليه
امام البخاري دالم كتاب صحيحڽ يڠ برمقصود:
أنس بن مالك  ،بركات  :كڤاال حسين (يڠ تله
دڤڠڬل) دباوا كڤد ُع َب ْي ِد ال َّله بن ِز َياد .كڤاال ايت
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دلتق دبجانا .اللو ُع َب ْي ِد ال َّله بن ِز َياد منوسوق2
(دڠن ڤدڠڽ) سرايا مپبوت سديكيت تنتڠ
كتامڤنن حسين .أنس  منڬور ُع َب ْي ِد ال َّله دڠن
أه ُل ا ْل َب ْيت ،حسين اداله
بركات" ،دالم كالڠن ْ

اورڠ يڠ ڤاليڠ ميريڤ دڠن رسول ال َّله ".
ساعت ايت ،حسين  مورنا رمبوتڽ دڠن
وسمة (ياٴيت سجنيس داٴون ڤورنا ڬلڤ)
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

برداسركن كڤد قيصه ڤمبونوهن سيدنا حسين 
دكرباال ،ماريله كيت برسام 2مڠمبيل ڤڠاجرن ،دڠن
برأوسها برسوڠڬوه 2اونتوق ممليهارا ڤرڤادوان
دالم كالڠن اومت اسالم .واالوڤون بربيذا ڤڬڠن
ڤوليتيك ،ماريله كيت برسام 2برساتو ڤادو سوڤاي
نڬارا اين ككل دباوه كواس ڤمرينتهن اورڠ اسالم.
ايلقكنله كونتروۏرسي ( )kontrovesiدان جوڬ
تيندقن يڠ بوليه ممباوا كڤد كڬانسن .اومت اسالم
جوڬ ڤرلو بيجق دالم مناڠني خبر اڠين يڠ دسيبركن،
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باڬي مڠيلقكن ڤروۏوكاسي ( )provokasiيڠ مڠوندڠ
ڤرموسوهن.
الحشْ ُر ايات ك: 10-
فرمان ال َّله دالم سورة َ
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يڠ برمقصود :دان اورڠ (اسالم) يڠ داتڠ كمودين
درڤد مريك (بردعا دڠن) بركات" :واهاي توهن
كامي! امڤونكنله دوسا كامي دان دوسا ساودارا2
كامي يڠ مندهولوٴي كامي دالم ايمان ،دان
جاڠنله اڠكاو جاديكن دالم هاتي ڤراساٴن
حسد دڠكي دان دندم ترهادڤ اورڠ يڠ برايمان.
واهاي توهن كامي! سسوڠڬوهڽ اڠكاو امت
مليمڤه بلس كاسيهن دان رحمتمو".
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بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ال ُقرء ِ
ان ال َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِى َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن اآلي ِ
ات َو ِّ
الح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمن ِّْى َو ِمنْك ُْم
الذك ِْر َ
َ ْ َ َ
ِ
الس ِم ْي ُع ال َ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 ال َعظِ ْي َم لِ ْى َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،والم ْؤ ِمنِين والم ْؤ ِمن ِ
المس ِل ِمين والمس ِلم ِ
َات،
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا َن َجا َة ال َّت ِائبِ ْي َن.
اس َت ْغف ُرو ُه َف َيا َف ْو َز ُ
َف ْ
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