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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 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 َ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
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َهُ ،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 ال َّله 
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي ال َّله  ددنيا
دان اخيرة.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

انتارا كإيندهن اڬام اسالم ،اياله ممبري ڤندوان
هيدوڤ يڠ بوكن سهاج ممبيچاراكن سؤال كتوهنن،
تتاڤي توروت ممنتيڠكن ڤرسؤالن كمأنسياٴن.
واالوڤون مأنسي برأصل درڤد ساتو كلوارڬ ياٴيت
نبي آدم عليه السالم ،نامون مأنسي اڤابيال بركمبڠ
اي منجادي برڤواق 2دڠن ڤلباڬاي بڠسا .فرمان ال َّله
الح ُج َرات ايات :13
دالم سورة ُ
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ سموليا 2كامو
دسيسي ال َّله اياله اورڠ يڠ لبيه تقواڽ دانتارا
كامو( ،بوكن يڠ لبيه كتورونن اتاو بڠساڽ).
سسوڠڬوهڽ ال َّله مها مڠتاهوٴي ،الڬي مها
مندالم ڤڠتاهوانڽ (اكن كاداٴن دان عملن كامو).

كتيك مأنسي مڠعملكن داسر ڤرقومن يڠ سمڤيت،
نبي محمد  داوتوسكن اوليه ال َّله  دڠن
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برترسكن عقيدة توحيد يڠ سبنر .سماڠت ڤرقومن يڠ
منبل ايت موال دهاڤوسكن دان ممبنتوق مشاركت يڠ
برساتو ڤادو .سياڤا يڠ تيدق كنل صحابة نبي سڤرتي
الرومي دان َس ْل َمان
بالل بن َر َباحُ ،ص َه ْيب بن ِسنَان ُّ
الفارسي ،مريك هيدوڤ دالم ڤرڤادوان يڠ دباوا اوليه
اسالم واالوڤون بوكن بربڠسا عرب .تيدق كتيڠڬالن
جوڬ استري نبي سڤرتي َما ِر َية ِ
الق ْب ِطية بربڠسا مصر
دان ُص ِف َّية بنت ُح َي ْي يڠ بربڠسا يهودي .اينيله انتارا
ڬمبارن مشاركت مجموع يڠ برجاي دبينا اوليه نبي
 .بهكن سماس برجاي ممبوك كوتا مكة ،بڬيندا
بڬيتو بربڠڬ دڠن كجاياٴن اوسها مڠهاڤوسكن
ڤرقومن ،سڤرتي دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه امام
الترمذي:
َق ْد َأ ْذهب ال َّله ع ْنكُم عبي َة ا ْلج ِ
اهلِ َّي ِة َو َف ْخ َر َها
َ
َ َ
ُ َ ْ ُ ِّ َّ
ِ
بِ آْالب ِ
اء ُم ْؤ ِم ٌن َت ِق ٌّي َو َف ِ
اس َبنُو آ َد َم
اج ٌر َشق ٌّي َوالنَّ ُ
َ
َوآ َد ُم ِم ْن ُت َر ٍ
اب
يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ ال َّله تله مڠهيلڠكن
12

درڤد كامو صفة 2جاهلية يڠ بربڠڬ دڠن نينيق
مويڠ كامو (برڤواق ،)2سام اد كامو سأورڠ
مؤمن يڠ برتقوى اتاو سأورڠ يڠ جاهت يڠ
مالكوكن دوسا .سمواڽ درڤد كتورونن آدم،
دان آدم دچيڤتا درڤد تانه.

رسول ال َّله  تله برڤسن دالم خطبة َو َداع ،سوڤاي
اومت اسالم منجاٴوهي سماڠت ڤرقومن سباڬايمان
حديث يڠ تله دروايتكن اوليه امام احمد:
يا َأيها النَّاسَ ،أ اَل إِ َّن ربكُم و ِ
اح ٌدَ ،وإِ َّن َأ َباك ُْم
َ ُّ َ
َ َّ ْ َ
ُ
و ِ
اح ٌدَ .أ اَل اَل َف ْض َل لِ َع َربِ ٍّي َع َلى َأ ْع َج ِم ٍّيَ ،و اَل
َ
لِ َع َج ِم ٍّي َع َلى َع َربِ ٍّيَ ،و اَل أِلَ ْح َم َر َع َلى َأ ْس َو َدَ ،و اَل
َأ ْس َو َد َع َلى َأ ْح َم َر ،إِ اَّل بِال َّت ْق َوى

يڠ برمقصود :واهاي سكالين مأنسي!
سسوڠڬوهڽ توهن كامو اسا ،دان كامو درڤد
باڤ يڠ ساتو .تيدق اد كلبيهن باڬي اورڠ عرب
اتس اورڠ َع َج ْم دان باڬي اورڠ َع َج ْم اتس اورڠ
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عرب .تيدق اد كلبيهن باڬي اورڠ بركوليت ميره
اتس اورڠ بركوليت هيتم ،باڬي اورڠ بركوليت
هيتم اتس اورڠ بركوليت ميره كچوالي دڠن
تقوى.

دڠن ايت ،اومت اسالم ڤرلو مماهمي بهاوا بڬيندا
 جوڬ تيدق ڤرنه منولق كڤرلوان اونتوق
ممڤرجواڠكن حق قوم ماسيڠ ،2دڠن شرط تيدق
منظاليمي اورڠ الٴين .سبدا رسول ال َّله  دالم
حديث رواية الترمذي:
َع َّل ُم ْوا ِم ْن َأن َْسابِك ُْم َما َت ِص ُل ْو َن بِ ِه َأ ْر َح َامك ُْمَ .فإِ َّن
ِ
في أْالَ ْه ِلَ ،م ْث َرا ٌة فِي ا ْلم َا ِل،
الر ِح ِم َم َح َّب ٌة ِ
ص َل َة َّ
َمنْ َس َأ ٌة فِي ْأَال َث ِر

يڠ برمقصود :ڤالجريله َن َسب كتورونن كامو
كران دڠنڽ كامو بوليه مڠهوبوڠ صلة الرحيم،
سبب اي داڤت منومبوهكن كاسيه سايڠ دالم
كلوارڬ ،منمبهكن هرتا ،دان ممنجڠكن اوسيا.
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رسول ال َّله  مڠتاهوٴي ڤندودوق دسمننجوڠ تانه
عرب ترديري درڤد ڤلباڬاي َقبِيله .تتاڤي باڬي مپاتو
ڤادوكن مريك ،بڬيندا مڠمبيل ڤندكتن دڠن مالنتيق
ڤريبومي ياٴيت َقبِيله ُق َر ْيش سباڬاي مڠتواٴي مريك.
سباڬايمان سبدا رسول ال َّله  دالم حديث يڠ
دروايتكن اوليه امام احمد:
األَئِ َّم ُة ِم ْن ُق َر ْي ٍ
ش

يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ ڤميمڤين ايت ڤرلو
دالنتيق دالم كالڠن بڠسا قريش.

درڤد حديث يڠ دباچاكن تادي ،دالم كونتيك
ڤرلمباڬاٴن مليسيا ملتقكن بڠسا ماليو منجادي
ڤميمڤين كڤد سموا قوم دنڬارا اين ،تيدق سچارا
لڠسوڠ تله مڠمبيل ڤندكتن يڠ دبوات اوليه رسول ال َّله
 .سڤاتوتڽ ڤندكتن اين تيدق الڬي دڤرتيكايكن
كران اي تله تربوقتي داڤت مپاتو ڤادوكن مشاركت يڠ
بربيلڠ قوم دنڬارا كيت يڠ ترديري درڤد قوم ماليو،
چينا ،اينديا دان الٴين.2
س
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حديث اينيله يڠ تله دباچ اوليه سيدنا ابو بكر،
سجوروس سلڤس كوفاتن بڬيندا نبي محمد ،
دس ِق ْي َفة َبنِي َس ِ
اعدَ ة
سماس اومت اسالم بربينچڠ َ
مڠناٴي ڤرلنتيقن ڤميمڤين سلڤس بڬيندا .سيدنا
ابو بكر ممڤرايڠتكن مريك ،باٴيق يڠ برأصل دري
مكة دان مدينة ،باٴيق يڠ عرب دان بوكن عرب،
سوڤاي منريما ڤندوان ڤوليتيك بڬيندا .برداسركن
كڤد كونتيكس سماس ،قريش اداله بڠسا يڠ ڤاليڠ
دحورمتي دان ڤاليڠ برڤڠاروه دتانه عرب .دڠن سبب
ايت ،ڤرلنتيقن ڤميمڤين ڤرلوله مراٴيكن ڤريبومي
ياٴيت ماليو يڠ ڤاليڠ قوات دان برڤڠاروه دنڬري
ماسيڠ ،2باڬي ممستيكن كليچينن اوروسن ڤنتدبيرن
نڬارا دالم ممليهارا كسوچين اسالم سباڬايمان يڠ
برالكو دالم نڬارا كيت.
اداكه اين ديسكريميناسي ( )diskriminasiڤرقومن
كران مڠوتاماكن بڠسا قريش؟ اداكه اين ساله ساتو
بنتوق ڤرچڠڬاهن حق اساسي مأنسي؟ سسوڠڬوهڽ،
تيدق سام سكالي .بهكن اينيله كڤينترن ڤوليتيك
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بڬيندا  ،يڠ سكالي ڬوس منجادي ڤندكتن ترباٴيق
يڠ ڤرلو دچونتوهي ،دايكوتي دان دڤرتاهنكن دالم
ڤنتدبيرن نڬارا كيت مليسيا دان سلوروه دنيا.

اوليه يڠ دمكين ،ماريله كيت برسام 2مڠوكوهكن
سماڠت ڤرڤادوان دنڬارا كيت ،دڠن مراٴيكن
هوبوڠن يڠ باٴيق انتارا قوم .سسوڠڬوهڽ يڠ دنيالي
دسيسي ال َّله  اياله تقوى ،بوكنڽ ورنا كوليت.
تونجوقكنله اخالق يڠ موليا سسام مأنسي ،اڬر نڬارا
كيت تروس امان دان هيدوڤ برساتو ڤادو .حورمتيله
جوڬ حق اومت اسالم دنڬارا اين ،سالرس دڠن
اچوان ڤرڤادوان قوم يڠ دتونجوقكن اوليه بڬيندا
 ،دان جوڬ ڤرأونتوكن ڤرلمباڬاٴن ،تنڤا ڤرلو
توندوق كڤد تلونجوق موسوه 2اسالم.

ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ

ﯤ ﯥﯦﯧ

17

يڠ برمقصود :سبنرڽ اورڠ يڠ برايمان ايت اداله
برساودارا ،مك دامايكنله دانتارا دوا ساودارا
كامو (يڠ برتليڠكه) ايت; دان برتقواله كڤد ال َّله
سوڤاي كامو برأوليه رحمة.

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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