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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 لاَ إِ ٰل َه إِلاَّ ال َّل ُه َو ْح َد ُه لاَ َ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 ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه ُأ ْوص ْيك ُْ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 كتقواٴن كڤد ال َّله 
سڬاال
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
1

ال َّله  ددنيا دان اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

برشكورله اتس نعمت اسالم يڠ ال َّله كورنياكن
كڤد كيت .راماي اورڠ اسالم دنڬارا اين ،تنڤا ڤرلو
ماللوءي ليكو دان رنجاو اونتوق منداڤت هدايه
يڠ سبنر كران دالهيركن دالم كاداٴن سوده براڬام
اسالم .سسوڠڬوهڽ ،اڬام اسالم يڠ دأنوتي اين ،تله
ممباوا ساتو چارا هيدوڤ يڠ سجهترا ،لڠكڤ ،دان
درضاٴي اوليه ال َّله .واالو ڤون َو ْح ُي دتورونكن كڤد
نبي محمد دنڬارا عرب ،اكن تتاڤي اجرن اسالم تيدق
برصفة ُل َ
وكل اتاو ستمڤت .اي برصفة سجاڬت ،بوليه
دلقساناكن تنڤا مڠيرا بڠسا دان جوڬ تمڤت.
المائِدَ ة ايات :3
فرمان ال َّله  دالم سورة َ

ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ
2

يڠ برمقصود :ڤد هاري اين ،اكو تله سمڤورناكن
باڬي كامو اڬام كامو ،دان اكو تله چوكوڤكن
نعمتكو كڤد كامو ،دان اكو تله رضاكن اسالم
ايت منجادي اڬام اونتوق كامو…

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

انتارا چابرن اوتام يڠ دهادڤي اوليه نبي محمد 
كتيك ڤنورونن َو ْح ُي ،اياله مڠوبه چارا هيدوڤ
مشاركت عرب جاهلية يڠ ماجوريتي مريك مپمبه
برهاال .واالوڤون سبلوم ايت ،نبي اسماعيل ڤرنه
ممباوا سولوهن َو ْح ُي كڤد اڬام اسالم يڠ درضاٴي
ال َّله ،اكن تتاڤي مريك كمودينڽ توندوق كڤد هاسوتن
شيطان ،دڠن مميليه اونتوق هيدوڤ دالم كڬالڤن.
اخيرڽ ،تربنتوقله چارا هيدوڤ يڠ روسق ،سڤرتي
ممينوم ارق ،سريڠ برڤرڠ انتارا َقبِ ْي َله ،ڤر َق ْو َمن،
ڤرهمباٴن دان مرندهكن مرتبت وانيتا دالم مشاركت.
الصالِح سنتياس ممبوات ڤمرهاتين
ڤارا َس َل ُف َّ
ترهادڤ كسوڠڬوهن نبي ممباوا شعار اسالم
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مر ُجوع كڤد نبي،
دالم مشاركت .سموا ڤركارا يڠ ُ
باٴيق كات-كاتاڽ ،تيندقنڽ ،چارا برڤاكاين ،چارا
در َاكم
برمشاركت ،چارا بردعوة دان اخالقڽَ ،
دالم كتاب حديث دان سيرة .سموا رواية بركناٴن،
منچادڠكن يڠ نبي منديديق كڤد كيت ،سوڤاي
بربڠڬ دڠن نيالي كسجاڬتن شعار اسالم يڠ دباوا
دالم كهيدوڤن ،تنڤا ڤرلو مڠوبه َا ْي ِدينتيتي بڠسا دان
نڬارا.

اين دترجمه اوليه نبي سنديري اڤابيال بڬيندا دكليليڠي
اوليه صحابة درڤد ڤلباڬاي بڠسا دان نڬارا .اداڽ
الح َب ِشي يڠ
الر ْو ِميَ ،س ْل َمان ال َفا ِر ِسي دان بِ اَلل َ
ُس َه ْيب ُّ
منجادي توڠڬق كقواتن اول اسالم ،تنڤا ڤرلو مڠوبه
َا ْي ِدينتيتي بڠسا مريك ،تتاڤي مريك بربڠڬ دڠن شعار
اسالم .نبي محمد سنديري ،سباڬاي اورڠ عرب،
سالٴين هيدوڤ دڠن چارا هيدوڤ بڠسا عرب،
بڬيندا جوڬ ڤرنه دالڤوركن مماكاي ڤاكاين جوبه
روم .نيالي كسجاڬتن اينيله يڠ منجادي اساس كڤد
ڤرڤادوان ُا َّمة.
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اكن تتاڤي ،نبي محمد  جوڬ ڤرنه مالرڠ اورڠ
اسالم درڤد مپروڤاٴي چارا هيدوڤ مشاركت بوكن
اسالم ،خصوصڽ دالم ڤركارا 2بركاٴيتن اڬام مريك،
ڤربواتن معصية اتاو يڠ برچڠڬه دڠن نيالي اسالم.
دالم سڤوتوڠ حديث ابو داود يڠ دروايتكن اوليه ابن
عمر ،رسول ال َّله  برسبدا:
َم ْن َت َش َّب َه بِ َق ْو ٍم َف ُه َو ِمنْ ُه ْم

يڠ برمقصود :بارڠسياڤا يڠ منيرو ڤربواتن
سسواتو قوم ،مك اي ترماسوق دالم كالڠن
مريك.

ڤارا علماء مپاتاكن بهاوا الرڠن منيرو چارا هيدوڤ
اورڠ يڠ تيدق برإيمان ،اداله مليڤوتي ڤركارا 2يڠ
بركاٴيتن دڠن اڬام اتاو يڠ برچڠڬه دڠن شريعة
اسالم.
دالم كتاب َش َمائِ ُل ُم َح َّم ِد ّية ،امام الترمذي مريوايتكن
حديث يڠ نبي محمد ڤرنه مڠوبه ڬاي دندنن رمبوت،
بربيذا سماس دمكة دڠن دمدينة .توجوانڽ ،سوڤاي
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اورڠ اسالم تمڤيل بربيذا دڠن موسوه اوتام ياٴيت
مشركين دمكة ،سرتا يهودي دمدينة .نبي بروسها
اونتوق تيدق مپروڤاٴي چارا هيدوڤ مريك،
واالوڤون دالم ڤركارا يڠ ممبابيتكن اوروسن دنيا.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

سباڬاي اومت اسالم دمليسيا ،ماريله برسام2
كيت برمحاسبة ،سجاٴوه ماناكه كيت برسوڠڬوه2
ممباڠونكن شعار اسالم دالم كهيدوڤن .موالكنله
دڠن ديري سنديري .ليهتله ،باڬايمان سبهاڬين اورڠ
اسالم ،لبيه بربڠڬ منيرو ڬاي هيدوڤ بوكن اسالم.
اين ترماسوقله دالم حال برڤاكاٴين دان برسوسيال.
ميمڠ بنر ،اونتوق منديريكن اسالم ،تيدق برمقصود
ڤرلو مڠيكوت بودايا عرب سڤرتي مماكاي جوبه
سمات .2تتاڤي اين ڤوال تيدق برمقصود كيت
ڤرلو منيرو اتاو مڠوتاماكن چارا هيدوڤ سرتا ڬاي
برفيكير اورڠ بارت ،سهيڠڬ براني مماكاي ڤاكاين
يڠ برچڠڬه دڠن شريعة اسالم.
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بڬيتو جوڬ دالم اوروسن هيبورن .نڬري كيت
كاي دڠن اكتيۏيتي سني تمڤتن .نبي مڠإعتراف حق
مأنسي اونتوق برهيبور دڠن بوديا ستمڤت ،سالڬي
مان تيدق برچڠڬه دڠن شريعة اسالم .اكن تتاڤي،
سبهاڬين اومت اسالم سيبوق دڠن هيبورن سڤرتي
پاپين دان تارين يڠ دباوا دري بارت ،بهكن برلومبا2
اونتوق مڠواساٴيڽ ،سهيڠڬ ممبابيتكن ڤرچمڤورن
لالكي دان ڤرمڤوان ،سرتا منددهكن عورة.
برسمڤنا دڠن سماڠت شوال اين ،ماريله كيت برسام2
مميكيركن كمبالي ،سجاٴوه مان كيت منديريكن
شعار اسالم دالم ديري ،كلوارڬ ،مشاركت دان
نڬارا كيت .جاڠنله تراللو ليكا دڠن هاسوتن يڠ
مپرو كأره ڬاي هيدوڤ ليبرال بارت يڠ برچڠڬه دڠن
شريعة ،سهيڠڬ مڠهاپوتكن ديري كيت جاٴوه درڤد
كرضاٴن ال َّله .
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
سسوڠڬوهڽ ال َّله امت سڬرا هيتوڠن حسابڽ.

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
َ ْ َ َ
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ِ
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،
َ ُ ْ َ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الر ِح ْي ُم.
اس َت ْغف ُرو ُه ،إِ َّن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ْو ُر َّ
َف ْ
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