الرڠن مڠهينا نبي صلى هلل عليه وسلم

ماريله كيت برسام-سام منيڠكتكن كتقوأن كڤد هلل سبحانه وتعاىل دڠن
ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ .موده-مودهن
كيت دبركيت دان درضأي هلل سبحانه وتعاىل ددنيا دان اخرية.
سيدڠ مجعة يڠ درمحيت هلل سبحانه وتعاىل،
تاهوكه كيت ،هباوا ساتو هاري ننيت دڤادڠ مهشر ،اورڠ يڠ براميان ستله
دحساب ،اكن برڤوسو-ڤوسو منوجو كڤينتو شرڬ .مريك مسوا ،دامل
كادأن ڬليسه ،رونسيڠ ،كلوه كسه ،اتس تيتيان سريت ،سام اد جاتوه
كجورڠ نراك ،اتاو تروس كشرڬ ،اكن منداڤيت هباوا دهادڤن مريك ،اد
سأورڠ لالكي ،يڠ ڤنوه برويبوا ،يڠ مميمڤني برجوتا-جوتا مأنسي .اڤابيال
لالكي اين تيبا دڤينتو شرڬ ،مالئكة ا ْلزيْن ،يڠ منجاڬ ڤينتو شرڬ

ايت برتاڽ“ ،سياڤا كامو؟“ مك لالكي ايت منجواب“ :اكوله
حممد “.اللو مالئكة ايت ڤون منجواب:

يڠ برمقصود“ :سسوڠڬوهڽ ،اكو دڤراينتهكن اڬر تيدق ممبوك ڤينتو
شرڬ اين كڤد اورڠ الين سبلوم كداتاڠنمو“.

درڤد حديث يڠ دباچ تادي منڬسكن بتاڤ اڬوڠڽ نيب حممد صلى هلل
عليه وسلم سهيڠڬ ڤينتو شرڬ تيدق دبوك مالءينكن بڬيندا
مماسوقكيڽ ترلبيه دهولو .كهيبنت ،كموليائن دان كاڬوڠن رسول هلل
صلى هلل عليه وسلم اداله انوڬره درڤد هلل سبحانه وتعاىل يڠ سواجرڽ
منداڤت ساجنوڠن دان اخالقڽ منجادي ايكوتن سڤنجڠ زمان.
جاڠن لوڤا ،داخرية ننيت ،مسوا مأنسي اكن دبڠكيتكن دڠن اورڠ يڠ
ڤاليڠ دسايڠيڽ .سبدا نيب حممد صلى هلل عليه وسلم سڤريت يڠ دروايتكن
اوليه إمام البخارى دامل االدب املفرد:

ابو زر بركات“ :يا رسول اهلل ،اڤ ڤنداڠنمو كڤد سأورڠ لالكي يڠ
سوك كڤد ساتو قوم ،تتاڤي تيدق ممڤو اونتوق بكرجا اتاو برعمل سڤريت
قوم ترسبوت .اڤ نصيبڽ؟ جواب نيب“ ،واهاي ابو زر ،اڠكاو اكن
برسام دڠن اورڠ يڠ اڠكاو سايڠي “.تاڽ ابو زر الڬي“ ،
سسوڠڬوهڽ اكو امت سايڠ هلل دان رسولڽ .جواب نيب ،سسوڠڬوهڽ
اڠكاو اكن برسام-سام دڠن اورڠ يڠ اڠكاو سايڠي واهاي ابو زر“.

اوليه يڠ دمكني جاديكنله رسول هلل صلى هلل عليه وسلم سباڬاي
ايكوتن دان اورڠ يڠ ڤاليڠ كيت سايڠي .هلل سبحانه وتعاىل برفرمان دامل
سوره ال عمران ايات ﭽ:
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يڠ برمقصود“ :كاتاكنله ﴿واهاي حممد﴾" :جك بنر كامو مڠاسيحي
هلل مك ايكوتيله داكو ،نسچاي اهلل مڠاسيحي كامو سرتا مڠمڤونكن
دوسا-دوسا كامو .دان ﴿ايڠتله﴾ ،هلل مها ڤڠامڤون ،الڬي مها
مڠاسيهاين.
سيدڠ مجعة يڠ درمحيت هلل سبحانه وتعاىل،
امت مالڠ سكايل ڤد هاري اين ،ترداڤت رعيت مليسيا ،سام اد مسلم
ماهوڤون كافري ،تله مموات نإيق ڬمرب دان كڽاتأن يڠ مڠهينا نيب حممد
صلى هلل عليه وسلم دان اسرتي بڬيندا سرتا اڬام اسالم .والوڤون ڤيهق
بركواس تله موال مڠمبيل تيندقن ،نامون ماسيه اد الڬي يڠ بردڬيل
مالكوكن ڤڠهينأن ترهادڤ بڬيندا.

لبيه مڽديهكن الڬي ،ترداڤت سڬلينتري اومت اسالم يڠ برمله-ملبوت
دان تيدق تڬس دامل برهادڤن دڠن ايسو اين .مريك لبيه سينسيتيف
اتاو ماره اڤابيال ديري مريك دهينا دان اڤابيال اڬام الين دسنتوه.
سداڠكن مڠيكوت حكوم شرع امجاع علماء اورڠ يڠ مڠهينا رسول هلل
صلى هلل عليه وسلم دجاتوهكن حكومن برت سهيڠڬ بوليه دحكوم
بونوه .فرمان هلل دامل سوره األحزب ايات ﮏ:
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ اورڠ يڠ منچاچي اهلل دان رسولڽ ،اهلل ملعنة
مريك ددنيا دان اخرية ،دان دسدياكن باڬي مريك عذاب يڠ هينا.

ڤرنه برالكو سجوروس سلڤس ڤڤراڠن بدر ،يهودي بين ق ْي ن ْوقأ تله

برسيكڤ بيادب كاتس نيب دان اومت اسالم .مريك راس ديري مريك
كوات ،دڠن مڠيجيك كونونڽ نيب منڠ كاتس تنرتا مشركني مكه ،كران

تنرتا ابو سفيان تيدق ڤنداي برڤراڠ .سداڠكن كيت تاهو تنرتا بدر
سنديري بوكن دڤرسياڤكن اونتوق برڤراڠ .ڤد وقتو ايت يهودي بين
ق ْي ن ْوقأ منجادي بوڠكق ،راس بڠسا مريك قوات ،هيڠڬ ساله سأورڠ
ڤمودا مريك تله ممڤرماءينكن سأورڠ وانيتا مسلمه يڠ سداڠ برنياڬ،

سهيڠڬ ترسيڠكڤ سديكيت عورة وانيتا بركنأن.
داتڠ سأورڠ لالكي مسلم اونتوق ممبيال ،تتاڤي اخريڽ دبونوه اوليه
يهودي بين ق ْي ن ْوقأ .لنتس رسول هلل صلى هلل عليه وسلم تله مڠوتوس
باال تنرتا اونتوق ممرڠي كبيادبن بين ق ْي ن ْوقأ  ،سهيڠڬ ترچاتت هباوا

مريكله كلومڤوك ڤرتام يڠ مڠخيانيت ڤياڬم مدينه ،واالوڤون نيب صلى هلل

عليه وسلم ڤد اولڽ مڠاعرتاف مريك سباڬاي ورڬنڬارا يڠ ڤرلو دجامني
دان دڤليهارا حقڽ.
سيدڠ مجعة يڠ درمحيت هلل سبحانه وتعاىل،
سباڬاي ڤنوتوڤ خطبة كيت ڤد هاري اين ،كيت سباڬاي اومت
اسالم يڠ براميان واجب مڽايڠي بڬيندا صلى هلل عليه وسلم لبيه درڤد
باڤ ،انق دان مأنسي سلوروهڽ .اجرله انق-انق كيت درومه ،سرتا

ڤالجر-ڤالجر كيت ،اڬر منجاديكن نيب حممد صلى هلل عليه وسلم
ايت سباڬاي سوري تلدان دامل كهيدوڤن .ڤيهق مسجد جوڬ ڤرلو
ممستيكن اڬر كليه علمو مڠناءي سرياه نيب حممد صلى هلل عليه وسلم
ڤرلو دجاديكن اڬيندا اوتام دامل ڤروڬرام مسجد .باڬي يڠ ممڬڠ أمانه
ڤمرينتاهن ،برصفة تڬسله كاتس ڤڠهينا نيب صلى هلل عليه وسلم دان
اڬام ،ملبيهي كتڬسن كامو اڤابيال ڤريبادي كامو ،سرتا راكن-راكن
سكوتو كامو ،اتاو اڬام الين ،دسنتوه .اوندڠ-اوندڠ يڠ لبيه كتات ڤرلو
دڬوبل ،اڬر نڬارا كيت تروس امان دان هرموين درڤد عناصري يڠ سڠاج
منچابر كدولنت اڬام اسالم دان كهرمونيان هيدوڤ ڤلباڬاي بڠسا دان
اڬام .مسوڬ كيت مسوا اليق اونتوق منداڤت شفاعة دان مڠرييڠي
رومبوڠن برسام بڬيندا صلى هلل عليه وسلم داخرية كلق.
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ كامي تتڤ ممليهارا دان مڠاوملو دري
كجاهنت اورڠ يڠ مڠيجيك -اجييق دان ممڤرسنداكنمو.

