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مولد رسول )انسان ساڠت موليا(
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ِه  بِاللَّ َوَنُعْوُذ  َوَنْسَتْغِفُرُه.  َوَنْسَتِعْينُُه  َنْحَمُدُه  لِّلِه  َاْلَحْمُد 
ُه  اللَّ َيْهِدِه  َمْن  َأْعَمالِنَا.  َسيَِّئاِت  َوِمْن  َأْنُفِسنَا  ُشُرْوِر  ِمْن 

َفَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَل َهاِدَي َلُه. 

ُه َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد  َوَأْشَهُد َأْن َل إِٰلَه إِلَّ اللَّ
ْم  َوَسلِّ َصلِّ  َاللَُّهمَّ  َوَرُسوُلُه.  َعْبُدُه  ًدا  ُمَحمَّ َسيَِّدَنا  َأنَّ 
َوَمْن  َوَأْصَحابِِه  آلِِه  َوَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َسيِِّدَنا  َعَلى  َوَباِرْك 

ْين.  َتبَِعُهْم بِإِْحَساٍن إَِلى َيْوِم الدِّ

اَي  َوإِيَّ ُأْوِصْيُكْم  َه،  اللَّ ُقوا  اتَّ ِه،  اللَّ ِعَباَد  َفَيا  َبْعُد،  ا  َأمَّ
ِه، َفَقْد َفاَز اْلُمتَُّقْوَن. بَِتْقَوى اللَّ

  ه ماريله كيت برسام2 منيڠكتكن كتقواٴن كڤد اللَّ
دڠن ملقساناكن سڬال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬال 
ددنيا    ه  اللَّ دبركتي  كيت  موده-مودهن  لرڠنڽ. 
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دان اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

انتارا  األول.  ربيع  بولن  دالم  براد  كيت  الحمدلله، 
ڤريستيوا  برلكوڽ  اياله  اين،  بولن  كايستيميواٴن 
امت  كيت  سسوڠڬوهڽ،   . محمد  نبي  كلهيرن 
يڠ  انسان  سباڬاي  بڬيندا،  كلهيرن  دڠن  برشكور 

امت موليا، ممباوا هدايه كڤد سلوروه عالم.

دامبڠ كلهيرن بڬيندا ، مأنسي ددنيا اين هيدوڤ 
تاهون  براتوس  كران  كڬلڤن،  دان  جاهلية  دالم 
دان  روم  سڤرتي  بسر  كواس  ة.  ُنُبوَّ درڤد  ترڤوتوس 
وليه.  ملواسكن  اونتوق  بربونوهن  ساليڠ  ڤرسي 
هيدوڤ  چارا  مڠعملكن  ڤول  عرب  بڠسا  سمنتارا 
يڠ تيدق برتمدون دان ساليڠ برموسوهن انتارا قبيله. 
درڤد  مأنسي  مڠوبه  تله  اين،  كدنيا  بڬيندا  لهيرڽ 

شريك كڤد توحيد. 

ه  دالم سورة َسَبأ ايات 28: فرمان اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 
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مڠوتوسمو  كامي  تياداله  دان  برمقصود:  يڠ 
)واهاي محمد( مألينكن اونتوق اومت مأنسي 
ڬمبيرا  بريتا  ڤمباوا  رسول  سباڬاي  سلوروهڽ، 
)كڤد اورڠ يڠ برايمان(، دان ڤمبري امرن )كڤد 
اورڠ يڠ ايڠكر(; اكن تتاڤي كباپقن مأنسي تيدق 

مڠتاهوٴي )حقيقة ايت(.

ه  سكالين، سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

يڠ  سواتو  بوكنله  الرسول  مولد  سمبوتن  مڠاداكن 
َسَلُف  ڤنداڠن  منوروت  هاروس  اداله  اي  بدعة. 
الح سڤرتي امام جلل الدين السيوطي دان امام  الصَّ
ابن حجر الهيثمي. اين برتڤتن دڠن عملن نبي محمد 
برشكور  تندا  سباڬاي  اثنين  ستياڤ  برڤواسا  يڠ   
كهاروسن  دليل  انتارا  بڬيندا.  كلهيرن  هاري  اتس 
ياٴيت عملن سبهاڬين درڤد  الرسول  مپمبوت مولد 
صحابة سڤرتي حسن بن ثابت ڤرنه برشعير مموجي 
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دان برصلوات دهادڤن بڬيندا سنديري. 

مولد  ڤريستيوا  مڠحياتي  دالم  ڤڠيسين  بنتوق  انتارا 
اين، اياله ممڤرباپقكن برصلوات سرتا مڠولڠ كاجي 

 . ِسْيَره ڤرجواڠن بڬيندا محمد

سنتياس  اڬر  اسلم،  اومت  ممرينته  تله    ه  اللَّ
چارا  )منچونتوهي  َباع  اإِلتِّ دان  )چينتا(  الُحبُّ  راس 
يڠ  كيت،  سيكڤ  اوبهله   . محمد  نبي  هيدوڤ( 
سبلوم اين لبيه مڠاڬوڠكن توكوه ألين سڤرتي ارتيس 
چارا  منيرو  دان  مپايڠي  كڤد  ڤوليتيك،  ڤميمڤين  اتاو 

 . هيدوڤ نبي محمد

نبي محمد  ايت، ڤرباپقكن برصلوات كأتس  سألين 
ملئكة  ڤارا  برسام  سنديري    ه  اللَّ كران   ،
برصلوات كأتس بڬيندا. روڬيله كالو كيت منجادي 
بڬيندا  نام  تتكال  برصلوات،  تيدق  كران  بخيل 

دسبوت. 

ه  دالم سورة اأَلْحَزاب ايات 56: فرمان اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 
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ملئكتڽ  دان  ه  اللَّ سسوڠڬوهڽ  برمقصود:  يڠ 
دان  ڤڠحورمتن  سڬال  )ممبري  برصلوات 
برايمان!  يڠ  اورڠ  واهاي  نبي،  كڤد  كباٴيقن( 
سلم  اوچڤكنله  سرتا  كڤداڽ  كامو  برصلواتله 

سجهترا دڠن ڤڠحورمتن يڠ سڤنوهڽ.

اُكْم  ُه لِْى َوَلُكْم فِْى الُقْرَءاِن اْلَعظِْيِم، َوَنَفَعنِْى َوإِيَّ َباَرَك اللَّ
ْكِر اْلَحِكْيِم، َوَتَقبََّل ِمنِّْى َوِمنُْكْم  بَِما فِْيِه ِمَن اْلَياِت َوالذِّ

ِمْيُع اْلَعِليُم. ُه ُهَو السَّ تَِلَوَتُه، إِنَّ

َه اْلَعظِْيَم لِْى َوَلُكْم َولَِساِئِر  َأُقْوُل َقْولِْى ٰهَذا َوَأْسَتْغِفُر اللَّ
َواْلُمْؤِمنَاِت،  َواْلُمْؤِمنِْين  َواْلُمْسِلَماِت  اْلُمْسِلِمْيَن 

َفاْسَتْغِفُرْوُه، َفَيا َفْوَز الُمْسَتْغِفِرْيَن َوَيـا َنَجاَة التَّاِئبِْيَن.


