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اَلْ َح ْم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذي اَنْ َز َل َد ًاء َو َد َو ًاء َ ،واَ َم َرنَا اَ ْن ن َْحف ََظ
َع َلى نَ َظا َف ِة َونَ ُك ْو َن ِم َن ال ُم َت َط ِّه ِر ْين.
اَ ْش َه ُد اَ ْن لآ اِل ٰ َه اِلآ َّ اللَّ ُه َو ْح َد ُه لآ َ شَ ِر ْيكَ لَ ُهَ ،واَ ْش َه ُد
اَ َّن َس ِّي َدنَا ُم َح َّمدًا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْولُ ُه .اَللَّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم
َو َبا ِر ْك َع َلى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى الِ ِه َو َص ْحبِ ِه اَ ْج َم ِع ْي َن.
اَ َّما َب ْعدُ،
َف َيا ِع َبا َد اللَّ ِه ،اِتَّقُوا اللَّ َه ،اُ ْو ِص ْي ُك ْم َواِ َّيا َي بِ َت ْق َوى اللَّ ِه،
َف َق ْد َفا َز الْ ُم َّت ُق ْو َن.
سيدڠ جمعة رحمكم الله،
ڤد هاري جمعة يڠ مليا دان ڤنوه بركة اين ،ماريله
برسام-سام كيت تيڠكتكن لآڬي تقوى كيت كڤد
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الله سبحانه وتعالى دڠن منجونجوڠ دان ملقساناكن
سڬالآ ڤرينتهڽ سرتا منيڠڬلكن سڬالآ يڠ دلآرڠڽ .
موده-مودهن كهيدوڤن كيت تاهون اين لبيه باءيق،
بهاڬيا دان لبيه بركة درڤد بولن-بولن يڠ سبلومڽ .
تاجوق خطبة ڤد هاري اين اياله ":اوتاماكن
كبرسيهن ،ايلق ڤڽاكيت ".
سيدڠ جمعة يڠ بربهاڬيا،
كبرسيهن ،كصيحتن دان ڤڽاكيت مروڤاكن تيڬ
ڤركارا يڠ بركاءيت دڠن كهيدوڤن ماءنسي دان
منجادي ايسو يڠ سنتياس برلآكو دالم ڤرسكيترن
كيت .دالم اسلام اي دڤندڠ سباڬاي ُس َّن ُة اللَّه .ارتيڽ
اي دتنتوكن د سيسي الله سبحانه وتعالى ،سباڬايمان
يڠ دڽاتاكن اوليه بڬيندا نبي ﷺ دالم سبداڽ:
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اِ َّن اللَّ َه لَ ْم َي ْن ِز ْل َد ًاء اِلآ َّ اَنْ َز َل لَ ُه ِشف ًَاءَ ،علِ َم ُه َم ْن
َعلِ َم ُه َو َج ِه َل ُه َم ْن َج ِه َل ُه ﴿ .رواية احمد ،ابن ماجه ﴾

يڠ برمقصود”:الله منورونكن ڤڽاكيت دان منورونكن
ڤولآ اوبتڽ ،اي اكن دكتاهوي اوليه مريك يڠ
مڠتاهوي دان تيدق اكن دكتاهوي اوليه مريك يڠ
تيدق مڠرتي“.
جوسترو ،سباڬاي اومت اسلام يڠ برايمان ،كيت
دتونتوت سوڤاي منجاڬ كبرسيهن ،دان كصيحتن
توبوه بادن .كيت جوڬ دتونتوت اونتوق براوسها
مڠيلق دري دجڠكيتي اڤ جوڬ جنيس ڤڽاكيت
بربهاي سرتا براوسها منچڬهڽ درڤد منولر تراوتماڽ
ڤڽاكيت دمم ديڠڬي.
مسلمين يڠ درحمتي الله،
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ڤد كتيك اين نڬارا كيت سداڠ بردڤن دڠن كاداءن
چواچ ڤانس دان هوجن يڠ تيدق مننتو .اين
منيڠكتكن ڤوتينسي اونتوق ڽاموق ايديس )(Aedes
مڠڬيڬيت دڠن لبيه اكتيف سرتا منيڠكتكن ڤنولآرن
جڠكيتن ۏيروس ديڠڬي .برداسركن كڤد لآڤورن
درڤد جابتن كصيحتن نڬري ڤولآو ڤينڠ ،كبلاكڠن
اين ترداڤت ڤنيڠكتن بيلڠن كيس ٢دمم ديڠڬي
عقيبة ڬيڬيتن ڽاموق ايديس يڠ سكيراڽ تيدق
دكاول ،لبيه باڽق ڽاوا يڠ اكن ترقربان .ساله ساتو
فكتور ڤڽومبڠ باڬي ڤنيڠكتن كيس دمم ديڠڬي اين
اداله سيكڤ سمبيل ليوا مشاركت دالم منجاڬ
كصيحتن.
جسترو ،منبر يڠ مليا اين مڽرو سيدڠ جمعة دان
اومت اسلام سكالين ،اونتوق سام-سام منجاڬ
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كبرسيهن تراوتماڽ دالم منچڬه ڤمبياقن ڽاموق
ايديس ) ،(Aedesدڠن ممستيكن تمڤت اير
برتاكوڠ ،سيسا ڤڤجل ،سمڤه سارڤ داوروس دڠن
باءيق دان ڤرسكيترن سنتياس برسيه دان سلامت.
كبرسيهن اداله سباهاڬين درڤد ايمان .نامون تيدق
موڠكين سساورڠ ايت منچاڤاي كسمڤورناءن
ايمان جك اسڤيك كبرسيهن دابايكن.
مسلمين يڠ درحمتي الله،
منبر ايڠين منڬسكن بهاوا سمڤه سارڤ يڠ تيدق
داوروس دڠن باءيق اكن مڽببكن لوڠكڠ-لوڠكڠ
ترسومبت دان ستروسڽ بوليه مڠونداڠ ڤلباڬاي
جنيس ڤڽاكيت .ايڠتله بهاوا عمالن منجاڬ كبرسيهن
اين ،جك تيدق درنچان دڠن ترسوسون اي اكن
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مروسقكن ڤرسكيترن دان اكن مڠهنچوركن
كبهاڬياءن هيدوڤ ماءنسي.
سسوڠڬوهڽ عمالن منجاڬ كبرسيهن عالم سكيتر
اداله ساتو عمالن يڠ باءيق دان مليا .بايڠكنله
سكيراڽ اومت اسلام برتروسن مڠابايكن ڤركارا
ترسبوت ،نسچاي مريك اكن هيدوڤ دالم سواسان
يڠ تيدق سليسا دان تردده كڤد ڤلباڬاي جنيس
ڤڽاكيت برجڠكيت .برتاڽله كڤد ديري كيت ،اداكه
كيت سڠڬوڤ منجروموسكن ديري دان اهلي
كلوارڬ كيت دالم كموضارتن دان ڤڽاكيت يڠ
بربهاي اين؟
مولآءي هاري اين ،ماريله كيت سام-سام برعزم
اونتوق منجادي مسلم يڠ امت منيتيق-برتكن
كبرسيهن .ڤيليهن برادا د تاڠن كيت .مك ،اونتوق
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ملاهيركن ڤرسكيترن هيدوڤ يڠ برسيه دان سنتياس
كليهاتن مناريق ،ڤركارا-ڤركارا برايكوت ڤرلوله كيت
حياتي برسام:
ڤرتام :ممڤرتيڠكتكن كسدرن ترهادڤ كڤنتيڠن
منجاڬ كبرسيهن ديري ،تمڤت تيڠڬل ،تمڤت
عبادة ،تمڤت كرجا دان سلوروه تمڤت عوام.
كدوا :مميكول تڠڬوڠجواب دان منانم سيكڤ
سوك كڤد كبرسيهن سچارا برتروسن دڠن
ملقساناكن عمالن اين ستياڤ ماس.
كتيڬ :منديسيڤلينكن ديري باڬي منجاڬ ايميج
اسلام يڠ سوكاكن كبرسيهن.
كامڤت :ممڤرتيڠكتكن عمالن تڬور-منڬور دان
نصيحت -مناصيحتي سسام كيت دالم حال منجاڬ
كبرسيهن.
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كليما :مڠڬوناكن كموداهن يڠ دسدياكن دڠن
باءيق سڤرتي توڠ سمڤه ،توڠ كيتر سمولآ دان
تمڤت ڤمبواڠن سمڤه تنڤا ممبياركن سمڤه سارڤ
برتابورن مراتا-رات.
مسلمين يڠ دملياكن الله،
لآمبڠ كبرسيهن سساورڠ سلاءين درڤد ديري دان
ڤاكاينڽ جوڬ داڤت دليهت دري كاداءن
ڤرسكيترن كديامان .سبواه كديامان يڠ باءيق اياله
يڠ سنتياس منجاڬ كايندهن دان كبرسيهن سام اد
ددالم اتاو دلوار رومه سرتا داڤت ممبري كتنترامن
دان كنعمتن كڤد ڤڠهوني رومه .تياد لوڠڬوقن
سمڤه د هلامن رومه ،تياد لوڠكڠ يڠ ترسومبت،
تياد ريمبونان ڤوكوق يڠ تربيار .كاداءن-كاداءن
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يڠ سدميكين اكن ملاهيركن سواسان يڠ سڬر،
ڽامن دان اينده.
مڠاخيري خطبة ڤد ميڠڬو اين ،خطيب ايڠين
منڬسكن سموا ڤركارا يڠ دڽاتاكن تادي سلارس
دڠن عمالن دان تونتوتن ڤنچڬهن ڤڽاكيت دان
كبرسيهن د دالم اسلام .جوسترو ماريله كيت
برسام-سام ملاكوكن عمل يڠ باءيق بوكن سهاج
اونتوق ديري سنديري ماله كڤد كلوارڬ ،مشاركت
ستمڤت دان نڬارا .تيندقن اين سسواي سباڬايمان
يڠ دسبوتكن اوليه حكما:
اج"
"ال ِو َقا َي ْة َخ ْير ِم َن ال ِع َل ِ
﴿منچڬه لبيه باءيق درڤد مراوات﴾
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َبا َر َك اللَّ ُه لِي َولَ ُك ْم ِفى الْ ُق ْر َء ِان الْ َع ِظي ِمَ ،ونَ َف َعنِي
َواِ َّياكُ ْم بِ َما فِي ِه ِم َن الآ َي ِ
ات َوال ِّذ ْك ِر الْ َح ِكي ِمَ ،و َت َق َّب َل
الس ِمي ُع الْ َعلِي ُم ،اَقُو ُل َق ْولِي
ِم ِّني َو ِم ْن ُكم تِلا َ َو َت ُه اِنَّ ُه ُه َو َّ
َه َذا َو ْاس َت ْغ ِف ُر اللَّ َه الْ َع ِظي َم لِي َولَ ُك ْمَ ،ولِ َسائِ ِر
ين َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
ين َوالْ ُم ْسلِ َم ِ
ات،
ات ،والْ ُمؤ ِْمنِ َ
الْ ُم ْسلِ ِم َ
َف ْاس َت ْغ ِف ُرو ُه فَ َيا فَ ْو َز الْ ُم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا ن ََجا َة التَّائِبِ ْي َن.
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بهان LGBT
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اَلْ َح ْم ُد لِلَّ ِه الْقَائِل:
َيٰاَ ُّي َها ٱلَّ ِذ َين َءا َم ُنواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّ َه َح َّق تُقَاتِِۦه َو َلآ َت ُموتُ َّن اِ َّلآ
َو َان ُتم ُّم ۡسلِ ُمو َن
َا ْش َه ُد َا ْن لآ اِل ٰ َه اِلآ َّ اللَّ ُه َو ْح َد ُه لآ َ شَ ِر ْيكَ لَ ُهَ ،واَ ْش َه ُد
اَ َّن َس ِّي َدنَا ُم َح َّمدًا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْولُ ُه .اَللَّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم
َو َبا ِر ْك َع َلى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى الِ ِه َو َص ْحبِ ِه اَ ْج َم ِع ْي َن.
اَ َّما َب ْعدُ،
َف َيا ِع َبا َد اللَّ ِه ،اِتَّقُوا اللَّ َه ،اُ ْو ِص ْي ُك ْم َواِ َّيا َي بِ َت ْق َوى اللَّ ِه،
َف َق ْد َفا َز الْ ُم َّت ُق ْونَ.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي،
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ساي برڤسن کڤد ديري ساي دان مڽرو سيدڠ
جمعة يڠ دکاسيهي سکالين ،ماريله سام-سام کيت
منيڠکتکن کتقواءن کڤد الله دڠن برسوڠݢوه-
سوڠݢوه ملقساناکن سݢالآ ڤرينتهڽ دان منيڠݢلکن
سݢالآ لآرڠنڽ .موده-مودهن کهيدوڤن کيت سموا
منداڤت کبرکتن د دنيا دان د اخيرة .ڤد هاري اين
خطيب اکن ممبحثکن تاجوق”بهان .“LGBT

سيدڠ مسلمين سکالين،
مليسيا سماکين رانچق دڠن ايسو ٢ڤانس سجق
کبلاکڠن اين يڠ دبڠکيتکن دلآمن-لآمن سوسيال
سڤرتي  Instagramدان  . Facebookدالم کبيسيڠن
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ايسو  -ايسو ترسبوت ،تيمبول ساتو ايسو تنڤا
دسدري راماي يڠ بوليه ممبري کسن بوروق
ترهادڤ مشارکت دان بوليه مڽببکن برلآکوڽ
کروسقن عقيدة.
LGBT

ليسبيان
بيسيکسوال

اداله

سيڠکتن

)،(Lesbian
)(Biseksual

كڤد

ݢولوڠن

ݢيئي

)،(Gay

دان

ترنسݢندر

( .)Transgenderکومڤولن اين تله ڤون ممڤوڽاءي
بادن بيبس ) (NGOددالم دان دلوار نݢارا اونتوق
ممڤرجواڠکن حق مريک يڠ بوليه دکاتݢوريکن
سباݢاي ايديۏيدو يڠ مڠالمي کچلاروان جنتينا.
ݢولوڠن اين ممڤرجواڠکن حق ٢مريک اونتوق
بيبس برسوارا دان برکومونيتي دالم مشارکت.
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سدر اتاو تيدق ،کچلاروان ايدينتيتي اتاو جنتينا اين
بوليه مڠوندڠ کڤد ڤرلآکوان جنايه .سيناريو اين
بوکن سهاج برلآکو دڤريڠکت سکوله بياسا اتاو د
تمڤت ٢عوام ماله ݢجالآ اين جوݢ برلآکو
دسکوله ٢اݢام.
دالم ايسو اين ،سوده ڤستي وجود دکالڠن مشارکت
يڠ ممبنته ماهوڤون يڠ مڽوکوڠڽ .نامون باݢي
مشارکت يڠ برڤݢڠ قوات کڤد اجرن اݢام اسلام
سوده ڤستي منولقڽ دان مليهت اي سباݢاي ساتو
ݢجالآ يڠ تيدق برمورل ،مننتڠ اجرن اݢام سرتا
مڽالهي اتورن فطره دان طبيعي ماءنسي .اڤ يڠ
مڽديهکن سماکين راماي اومت اسلام يڠ ترليبت
دالم ݢجالآ اين ،ماله مريک تنڤا سݢن سيلو توروت
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مراس بڠݢ منجادي سبهاݢين دري کومڤولن اين
دان براني منونجولکن ايدينتيتي مريک.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي،
الله تعالى منجاديکن مخلوق برڤاسڠ-ڤاسڠن دان
سچارا فطرهڽ اکن ترتاريق کڤد جنتينا يڠ برلآءينن.
ماله تيدق ڤرنه برلآکو دالم سجاره حيوان منداتڠي
جنتينا سسام جنيس بݢيتو جوݢ تومبوه-تومبوهن
.تتاڤي ماءنسي براني ملاکوکن ڤربواتن ترکوتوق
اين دان ملڠݢري فطره سڤرتيمان يڠ برلآکو ڤد زمان
نبي لوط عليه السلام سهيڠݢ الله تعالى تله
منورونکن بالآ يڠ امت دهشت دسببکن اوليه
معصية يڠ دلآکوکن اوليه ماءنسي ڤد زمان ايت.
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سيدڠ جمعة يڠ دملياكن،
اسلام ممندڠ سيريوس ڤرلآکوان  LGBTملالوءي
القرءان برداسرکن فرمان الله د دالم سورة الآعراف
ايات :81-80
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم:
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مقصودڽ :
"دان نبي لوط جوݢ ﴿کامي اوتوسکن﴾ ايڠتله
کتيک اي برکات کڤد قومڽ ڤاتوتکه کامو
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ملاکوکن ڤربواتن يڠ کجي يڠ تيدق ڤرنه دلآکوکن
اوليه ساورڠ ڤون دري ڤندودوق عالم اين سبلوم
کامو؟ سسوڠݢوهڽ کامو منداتڠي للاکي اونتوق
ممواسکن نفسو شهوة کامو دڠن منيڠݢلکن
ڤرمڤوان بهکن کامو اين اداله قوم يڠ ملمڤاوءي
باتس".
علماء جوݢ برسڤاکت بهاوا ڤرلآکوان زنا ،لواط
يڠ دکاءيتکن دڠن ڤرلآکوان ليسبيان )،(Lesbian
ݢيئي ) ،(Gayبيسيکسوال ) (Biseksualدان
ترنسݢندر ( )Transgenderاداله ترماسوق دالم
دوسا بسر دان ڤلاکوڽ واجب برتوبة.
سيدڠ جمعة سکالين،
17

کيت تيدق بوليه ممندڠ ريڠن انچمن .LGBT

انچمن مريک اکن برتمبه قوات ڤد ماس اکن داتڠ
جک کقواتن ايمان دان ڤݢڠن اݢام دالم کالڠن
اومت اسلام سماکين لوڠݢر .مک اڤ يڠ سدڠ
برلآکو دنݢارا لوار لمبت-لآءون باکل برلآکو جوݢ
دمليسيا يڠ کيت چينتاي .کسن درڤد ڤڠعملن
 LGBTاداله سڤرتي برايکوت:
ڤرتام  :مروسقکن اينستيتوسي کلوارݢ دان اتورن
ُس َّن ُة اللَّه.
کدوا  :ڤرکمبڠن کتورونن اومت ماءنسي اکن
ڤوڤوس.
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کتيݢ  :ڤوتينسي ڤنولرن ڤڽاکيت  HIV/AIDSدالم
مشارکت اکن منيڠکت.
کامڤت :بوليه مڠوندڠ کڤد ڤرلآکوان جنايه.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
مڠاخيري خطبه ڤد ميڠݢو اين ،ايڠتله اسلام
مروڤاکن اݢام راسمي نݢارا کيت .ماجوريتي رعيت
مليسيا مروڤاکن اومت اسلام .جاڠن بيارکن اناي٢
 LGBTمرونتوهکن شريعة اسلام د مليسيا .اومت
اسلام واجب ممرڠي  LGBTدڠن اڤ جوا چارا
سکاليڤون ،جک تيدق  LGBTاکن برکمبڠ دان
الله تعالى ڤستي اکن مڠحکوم کيت سموا.
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اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم:

َ َ ُ ْ َ َ َ ُ
ُّ
َ
َ ُ َ
جبوا أن جاءهم من ِذر
ق وٱلقرء ِ
جي ِد  ١بل ع ِ
ان ٱلم ِ
ُ َ َ َ َ َٰ ُ َ
ون َهَٰ َذا َشء َعجيب  ٢أَء َِذا مِتناَ
مِنهم فقال ٱلكفِر
ِ
ُ ُ
َ َ
َوك َّنا ت َرابا ذَٰل ِك َرج ُع بَعِيد ٣

َبا َر َك اللَّ ُه لِي َولَ ُك ْم ِفى الْ ُق ْر َء ِان الْ َع ِظي ِمَ ،ونَ َف َعنِي
َواِ َّياكُ ْم بِ َما فِي ِه ِم َن الآ َي ِ
ات َوال ِّذ ْك ِر الْ َح ِكي ِمَ ،و َت َق َّب َل
الس ِمي ُع الْ َعلِي ُم ،اَقُو ُل َق ْولِي
ِم ِّني َو ِم ْن ُكم تِلا َ َو َت ُه اِنَّ ُه ُه َو َّ
َه َذا َواَ ْس َت ْغ ِف ُر اللَّ َه الْ َع ِظي َم لِي َولَ ُك ْمَ ،ولِ َسائِ ِر
ين َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
ين َوالْ ُم ْسلِ َم ِ
ات،
ات ،والْ ُمؤ ِْمنِ َ
الْ ُم ْسلِ ِم َ
َف ْاس َت ْغ ِف ُرو ُه فَ َيا فَ ْو َز الْ ُم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا ن ََجا َة التَّائِبِ ْي َن.
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عباده دالم بولن ذوالحجة
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الح ِّق
الهدَى َو ِد ْينِ َ
َ
الح ْم ُد لِل ِه الَّ ِذ ْي اَ ْر َس َل َر ُس ْولَ ُه بِ ُ
لِ ُي ْظ ِه َر ُه َع َلى ال ِّد ْينِ كُلِّ ِه َولَ ْو َك ِر َه ال ُمشْ ِركُ ْو َن .اَ ْش َه ُد
اَ ْن لآ اِل ٰ َه اِلآ َّ اللَّ ُه َو ْح َد ُه لآ َ شَ ِر ْيكَ لَ ُهَ ،واَ ْش َه ُد اَ َّن
َس ِّي َدنَا ُم َح َّمدًا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْولُ ُه .اَللَّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َو َبارِ ْك
َع َلى َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى الِ ِه َو َص ْحبِ ِه اَ ْج َم ِع ْي َن.
اَ َّما َب ْعدُ،
َف َيا ِع َبا َد اللَّ ِه ،اِتَّقُوا اللَّ َه ،اُ ْو ِص ْي ُك ْم َواِ َّيا َي بِ َت ْق َوى اللَّ ِه،
َف َق ْد َفا َز الْ ُم َّت ُق ْونَ.
سيدڠ جمعة رحمكم الله،
ساي برڤسان كڤد ديري ساي سنديري سرتا سيدڠ
حاضيرين سكالين .ماريله كيت منيڠكتكن كتقوان
21

كڤد الله دڠن سبنر-بنر تقوى ايايت دڠن منونايكن
سڬالآ ڤرينتهڽ دان منيڠڬلكن سموا لآرڠنڽ .موده-
مودهن كيت سنتياس برادا دالم كمانيسن ايمان
ستياڤ كالي برعباده كڤد الله سبحانه وتعالى.
خطبه هاري اين اکن ممبيچاراکن تاجوق ”عباده
دالم بولن ذوالحجة “.
سيدڠ جمعة يڠ بربهاڬيا،
ذوالحجة ممڤوڽاءي كلبيهن يڠ ايستيميوا دسيسي
الله سبحانه وتعالى .اي اداله ساله ساتو دري امڤت
بولن حرام يڠ مڽقسيكن اومت اسلام دسلوروه دنيا
مڽاهوت سروان الهي منوجو ك ساتو تمڤت يڠ
منجادي لآمبڠ ڤڽاتوان ايايت َب ْي ُت اللَّه الحرام د
مكة .تمڤت اومت اسلام مڠهادڤكن وجه سهاري
سمالم باڬي منونايكن صلاة .د سينيله عباده حج
22

دلقسانكن سابن تاهون سهيڠڬ كهاري قيامة ،ان
شاء الله.
د سيني جوڬ دهولوڽ اومت اسلام د باوه ڤيمڤينن
نبي بسر كيت محمد ﷺ كمبالي مناون سمولآ
كوتا مكة المكرمة ستله مريك داوسير ڤد سواتو
كتيك دالم كاداءن مريك تيدق ممڤوڽاءي كقواتن.
ستله مناون سمولآ كوتا مكة ،اومت اسلام
مڠرجكن طواف مڠليليڠي كعبة ممڤرليهتكن ساتو
ليڠكوڠن بولتن يڠ برچنتوم ساكن-اكن ملامبڠكن
مانسي دسلوروه دنيا برڬابوڠ منجادي ساتو .مريك
مڠادڤ قبلة يڠ ساتو ،مڽمبه توهن يڠ ساتو،
مڠيكوت ڤيمڤينن نبي يڠ ساتو ،برناوڠ دان
ملقساناكن ڤرلمباڬان يڠ ساتو .اين منڤتي اڤ يڠ
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دفرمانكن اوليه الله سبحانه وتعالى دالم سوره الآنبياء
ايات :٩٢
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم
ُ َّ ُ ُ ُ َّ َ َٰ َ َ َ َ ۠ َ ُّ ُ َ
َّ َ
ُ
ُ
حدة وأنا ربكم فٱعبدو ِن
إِن هَٰ ِذه ِۦ أمتكم أمة و ِ

يڠ برمقصود” :سسوڠڬوهڽ اڬام اسلام اينله اڬام
كامو ،اڬام يڠ ساتو اساس ڤوكوقڽ دان اكوله توهن
كامو; مك سمبهله كامو اكن داكو“.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
برشكور كيت كران دڤنجڠكن اوسيا ،دايذينكن الله
اونتوق برادا د بولن ذوالحجة ،بولن دمان عباده حج
دڤرينتهكن .باڬي ساودارا-ساودارا كيت يڠ سداڠ
برادا د تانه سوچي مكه ڤد كتيك اين ،كيت دعاكن
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اڬر مريك منداڤت رحمة ،ڤڠمڤونن ،كريضان درڤد
الله سبحانه وتعالى سرتا ممڤراوليهي حج يڠ مبرور.
باڬي كيت ڤولآ يڠ تيدق برڤلواڠ منونايكن حج ڤد
تاهون اين ،جاڠنله ملڤسكن ڤلواڠ اونتوق
منداڤتكن رحمة ڤڠامڤونن درڤد الله سباڬايمان يڠ
دڤراوليهي اوليه ساودارا-ساودارا كيت د سان .الله
تله مڽدياكن اونتوق كيت ببراڤ عباده ايستيميوا
اونتوق دلآكوكن سباڬاي بوقتي كاسيه سايڠ-ڽ
كڤد ڤارا همبا .انتارا عباده يڠ بوليه دكرجكن ڤد
بولن اين اياله:
ڤرتام ،ممڤرباڽقكن عمل صالح ڤد  10هاري ڤرتام
ذوالحجه سڤرتي ڤواسا ،ممباچ القرءان دان قيام
25

الليل تراوتماڽ برڤواسا ڤد هاري عرفة ايايت ڤد 9

ذوالحجه .دالم سبواه حديث دسبوت:
َع ْن اَبِي َق َتا َد َة ا ْلآَنْ َصارِ ِّي َر ِض َي اللَّ ُه َع ْن ُه َقا َل ُسئِ َل
الس َن َة
َر ُسو ُل اللَّ ِه ﷺ َع ْن َص ْو ِم َي ْو ِم َع َرفَ َة فَقَا َل ُي َك ِّف ُر َّ
الْ َم ِ
اض َي َة َوالْ َباقِ َي َة﴿ .رواه مسلم﴾

يڠ برمقصود” :دري ابو قتادة الآنصاري رضي الله
عنه كاتڽ :رسول الله ﷺ تله دتاڽ مڠناءي ڤواسا
هاري عرفة ،لآلو بڬيندا منجواب" :ڤواسا هاري
عرفة ايت مڠهاڤوسكن دوسا يڠ دلآكوكن ڤد تاهون
يڠ سبلومڽ دان تاهون يڠ اكن داتڠ“.
كدوا ،كيت جوڬ دانجوركن ملاكوكن عباده قربان
ڤد هاري كسڤولوه سهيڠڬ هاري كتيڬ بلس بولن
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ذوالحجة .عباده اين دلآكوكن سمات-مات اونتوق
" َت َق ُّر ْب" )مندكتكن ديري كڤد الله( .اي هاڽ
داڤت دلآكوكن اوليه مريك يڠ بنر-بنر ممڤوڽاءي
كسدرن ،ايمان دان تقوى يڠ ترڤانچر درڤد لوبوق
هاتي .جك تيدق ،اڤاكه كيت سڠڬوڤ مڠلواركن
سباهاڬين هرتا ممبلي بيناتڠ اونتوق دقربانكن دان
داڬيه-اڬيهكن داڬيڠڽ كڤد ڬولوڠن يڠ ممرلوكن؟
الله امت سوك كڤد مريك يڠ ملاكوكن عباده قربان
دان مموجي مريك يڠ ملقساناكنڽ ددالم سورة
الحج ايات :37

َ ُ ُ
َ َّ
ْ
َ
َّ
جي ِم
أعوذ بِاهللِ مِن الشيط ِ
ان الر ِ
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َ َ َ َ َّ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ
كن َي َن ُ ُ
اُل ٱَلَّق َوىَٰ
َٰ
لن ينال ٱهلل ُلومها وَل دِماؤها ول ِ
ُ َ َ َٰ َ َ َّ َ َ َ ُ ُ َ
لَع ماَ
ّبوا ْ َّ َ
ك ُ
ٱهلل َ َ َٰ
مِنكم كذل ِك سخرها لكم َلِ ِ
َ َ َٰ ُ َ َ
سن َ
ني
ّش ٱل ُمح ِ ِ
هدىكمۗۡ وب ِ ِ

يڠ برمقصود”:داڬيڠ دان داره بيناتڠ قربان ايت
تيدق سكالي-كالي اكن سمڤاي كڤد الله ،تتاڤي
يڠ سمڤاي كڤد-ڽ اياله عمل يڠ اخلاص برداسركن
تقوى دري كامو .دمكينله دي ممودهكن بيناتڠ-
بيناتڠ ايت باڬي كامو سوڤاي كامو ممبسركن الله
كران منداڤت نعمة ڤتونجوقڽ .دان سمڤايكنله بريتا
ڬمبيرا ﴿دڠن بالسن يڠ سباءيق-باءيقڽ﴾ كڤد اورڠ-
اورڠ يڠ منجالنكن كباجيقن“.
كتيڬ ،كيت دكورنياكن دالم بولن اين دڠن هاري
راي عيدالآضحى .اي اداله انتارا دوا هاري راي
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دالم اسلام .ان شاء الله كيت اكن مڽمبوت هاري
كبسرن اين ڤد  10ذوالحجة .ڤد هاري ترسبوت
دان دسوسولي  3هاري َتشْ ِر ْق بريكوتث ،كيت
دسونتكن مڠاڬوڠكن الله دڠن برتكبير ،مموجيڽ
دڠن برتحميد سرتا مموجاڽ دڠن برتهليل .اين
باڬي ممبوقتيكن تندا شكور كيت د اتس سڬالآ
نعمة يڠ دبريكن الله.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
ملالوءي عباده قربان ،اومت اسلام دليهت ساليڠ
بنتو-ممبنتو انتارا ساتو سام لآءين تراوتماڽ د مسجد-
مسجد .تيدق كيرا توا اتاو مودا ،ميسكين اتاو
كاي ،سام-سام برڬوتوڠ-رويوڠ منيڠڬيكن شعار
اسلام .توڬس مڽمبليه بيناتڠ قربان ،مڠلولآ دان
مڠاڬيه-اڬيهكن داڬيڠ-داڬيڠڽ دلآكوكن سچارا
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سوكاريلا دري اول سهيڠڬ سلساي ،تنڤا
مڠهارڤكن ڬنجرن سلاءين رضا الله سمات-مات.
عمالن باءيق اين ڤرلو دتروسكن كران اي منيڠڬلكن
كسن ڤرساودارءن يڠ ارت دالم كالڠن مشاركت
اسلام .دڠنڽ صلة الرحيم سماكين كوكوه .جيوا
ترلآتيه مڠوتاماكن ڬولوڠن يڠ ممرلوكن سرتا مراسا
بلس كاسيهن ترهادڤ مريك يڠ ميسكين .اي جوڬ
مڠيڠتكن كيت كڤد ساودارا-ساودارا كيت اومت
اسلام يڠ سداڠ برجهاد ملقساناكن تونتوتن حج
دتانه سوچي.
مڠاخيري خطبة ڤد هاري اين ،ماريله سام-سام
كيت مرنوڠ فرمان الله سبحانه وتعالى دالم سورة
الحج ايات :36
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َ ُ ُ
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ْ
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َّ
جي ِم
أعوذ بِاهللِ مِن الشيط ِ
ان الر ِ
َّ َ ُ
َ ُ َ َ َ َ َٰ َ َ ُ
كم ف َ
كم مِن َش َ َٰٓ
ِيها
عئِرِ ٱهلل ِ ل
وٱۡلدن جعلنها ل
َ َ ُ ْ
َ
َّ َ َ
َّ
خي فٱذك ُروا ٱس َم ٱهلل ِ َعلي َها َص َواف فإِذا َو َج َبت
ُ ُ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َّ َ َ َٰ َ
جنوبها فُكوا مِنها وأطعِموا ٱلقان ِع وٱلمعت كذل ِك
َ َّ َ َٰ َ َ ُ َ َ َّ ُ َ ُ ُ َ
سخرنها لكم لعلكم تشكرون

يڠ برمقصود ”:دان كامي جاديكن اونتا ﴿يڠ
دهديهكن كڤد فقير ميسكين مكه ايت﴾ سباهاڬين
دري شعار اڬام الله اونتوق كامو; ڤد مڽمبليه اونتا
يڠ ترسبوت اد كباءيقن باڬي كامو; اوليه ايت
سبوتله نام الله ﴿سماس مڽمبليهڽ﴾ كتيك اي
برديري د اتس تيڬ كاكيڽ مك اڤابيلا اي تومبڠ
﴿سرتا ڤوتوس ڽاواڽ﴾ ،ماكنله سباهاڬين درڤدڽ دان
بريله ﴿بهاڬين يڠ لآءين﴾ كڤد اورڠ-اورڠ يڠ تيدق
ممينتا دان يڠ ممينتا .دمكينله كامي مودهكن اي
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اونتوق كامو ﴿مڠواساءيڽ دان مڽمبليهڽ﴾ سوڤاي
كامو برشكور“.
َبا َر َك اللَّ ُه لِ ْى َولَ ُك ْم فِى ال ُق ْر َء ِان الْ َع ِظ ْي ِمَ ،ونَ َف َعنِى
َواِ َّياكُ ْم بِ َما فِ ْي ِه ِم َن اْلآ َي ِ
ات َوال ِّذ ْك ِر الْ َح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل
الس ِم ْي ُع الْ َعلِي ُم .اَقُ ْو ُل
ِم ِّنى َو ِم ْن ُكم تِل ََاو َت ُه ،اِنَّ ُه ُه َو َّ
َق ْولِى َه َذا َواَ ْس َت ْغ ِف ُر اللَّ َه الْ َع ِظ ْي َم لِى َولَ ُك ْمَ ،ولِ َسائ ِ ِر
اتَ ،والْ ُمؤ ِْمنِ ْين َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
الْ ُم ْسلِ ِم ْي َن َوالْ ُم ْسلِ َم ِ
ات،
َف ْاس َت ْغ ِف ُر ْو ُه اِنَّ ُه ُه َو الْ َغ ُف ْو ُر ال َّر ِح ْي ُم.
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ڤنديديقن ڤڤريقسان هيدوڤ
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اَلْ َح ْم ُد لِلَّ ِه الْقَائِل:

َ
َ َ َ َٰ َ َّ ُ َ ُ
ٱُل ُّق ۗۡ َو ََل َتع َجل بٱل ُقر َ
ك َ
ان مِن قب ِل
ء
فتعل ٱهلل ٱلمل ِ
ِ
ِ
َ ُ َ َٰٓ َ َ
ك َوح ُي ُهۥ َوقُل َّرب زدِن عِلما  ١١٤أَ ْش َهدُ
أن يقَض إَِل
ِ ِ ِ
َْ
ٰ َ َّ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ
َشيك ل ،وأشهد أن س ِيدنا
أن آل ِال ِإال اّلل وحده ال ِ
ُ َ َّ ً َ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
ارك َلَع
ُممدا عبده ورسول .اللهم َص ِل وس ِلم وب ِ
َ َ ُ َ َّ َ َ َ
َ َ ْ
ْجع ْ َ
حبه أ ْ َ
ي.
ص
و
آل
لَع
س ِي ِدنا ُمم ٍد و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أَ َّما َب ْعدُ،
َ َ َ َ َّ َّ ُ َّ َ ُ ْ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ْ
َّ
َ
اّلل،
اّللِ ،اتقوا اّلل ،أو ِصيكم و ِإياي بِتقوى ِ
فيا ِعباد ِ
ََ ْ َ َ ْ ُ َ
از ال ُم َّتق ْون.
فقد ف

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
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ساي مڽرو ديري ساي دان حاضيرين جمعة سكالين
اڬر كيت سام-سام منيڠكتكن كايمانن دان كتقوان
كيت كڤد الله سبحانه وتعالى دڠن ملقساناكن
سڬالآ سوروهنڽ دان منجاوهي سرتا منيڠڬلكن
سڬالآ لآرڠنڽ .سموڬ دڠن تقوى اين كيت بروليه
كبهاڬيان هيدوڤ د دنيا دان كسجهتران يڠ ابادي
د اخيرة كلق .تاجوق خطبة ڤد هاري اين اياله:
" ڤنديديقن ڤڤريقساءن هيدوڤ".
سيدڠ جمعة يڠ دمولياکن الله،
ڤڤريقساءن اداله ساتو اوجين باݢي سساورڠ يڠ
برݢلر ڤلاجر .ڤڤريقساءن مننتوکن هالآ توجو باݢي
سساورڠ ڤلاجر دالم دنيا ڤنديديقن .اد يڠ مڠالمي
تکنن ،اد يڠ برسڠکڠ مات ،اد يڠ تيدق لکڠ دڠن
34

بوکو .نامون اد جوݢ يڠ برسره کڤد الله سماتا-
مات تنڤا اوسها .ايتوله لومره يڠ بياس کيت ليهت
دالم موسيم ڤڤريقساءن.
سيدڠ جمعة سکالين،
ڤڤريقساءن اتاو اوجين اداله ساله ساتو
ميکانيسمى ) (mekanismeيڠ تله سکيان لآما دتريما
ڤاکاي دالم سيستم ڤڤريقساءن .انتارا فلسفه
ڤڤريقساءن اداله:
ڤرتام  :قاعدة اونتوق منيلاي ڤنچاڤاين ڤارا ڤلاجر
دالم مڠواساءي علمو دان کماهيرن يڠ تله دڤروليه.
کدوا :سباݢاي فکتور يڠ بوليه ممبري
موتيۏاسي ) (motivasiاتاو ڤرايڠتن کڤد ڤارا ڤلاجر
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اݢر برسوڠݢوه-سوڠݢوه دالم ڤروسيس ڤمبلاجرن يڠ
دلآلوءي.
کتيݢ  :اونتوق ملاهيرکن مودل انسان يڠ ترباءيق
دان برکواليتي هاروسله منروسي ڤرودوک يڠ تربوقتي
دان تراوجي سڤرتي فرمان الله دالم سورة العنكبوت
ايات

: 23

اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم

َُْ َ َ ُ ْ
َّ َ
َ َّ َ َ َ ُ ْ َ
َٰ
ت ٱهلل ِ َول ِقائِهِۦ أو َٰٓلئِك يئِسوا مِن
ي
وٱَّلِين كفروا أَِب ِ
َّ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ َ
رۡح ِِت وأو َٰٓلئِك لهم عذاب أ َِلم ٢٣

مقصودڽ  ”:دان اورڠ ٢يڠ کفور ايڠکر اکن ايات٢
کترڠن الله دان ڤرتموان دڠنڽ مريک تتڤله اکن
منجادي اورڠ ٢يڠ ڤوتوس اسا دري رحمةکو دان
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مريک ڤولآ اکن براوليه عذاب سيقسا يڠ تيدق
ترڤري ساکيتڽ“.
حاضيرين جمعة يڠ درحمتي الله،
اورڠ-اورڠ يڠ برايمان مليهت كهيدوڤن تيدق دڠن
مات ظاهير سمات-مات .مريك دتونتوت اوليه الله
سبحانه وتعالى اونتوق مرنوڠ كجادين عالم دان
مانسي ،منليتي ڤنچيڤتاءن لآڠيت دان بومي سرتا
اڤ يڠ اد د انتارا كدواڽ ،ممهمي د سباليق ڤريستيوا
دان کجادين ترسبوت .فرمان الله سبحانه وتعالى
دالم سوره ال عمران ايات :190
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم
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َ
َ
ْ
َٰ
ب ١٩٠
ٓأَلي َٰ ٖ
ت ِۡلو ِِل ٱۡللب ِ

مقصودڽ:
"سسوڠڬوهڽ ڤد كجادين لآڠيت دان بومي ،دان
ڤد ڤرتوكرن مالم دان سياڠ ،اد تندا-تندا
﴿ككواسان ،کبيجقساناءن ،دان كلواسن رحمة
الله﴾ باڬي اورڠ-اورڠ يڠ برعقل“.
حاضيرين جمعة يڠ دمولياکن الله،
دمكينله سڤاتوتڽ موسيم ڤڤريقساءن يڠ تله برلآلو
دان تله سريڠكالي كيت لآلوءي دالم فاسا-فاسا
كهيدوڤن كيت .سام اد دڤريڠكت ڤنديديقن اول
رنده ،منڠه ،ماتريكولسي ماهوڤون اونيۏرسيتي.
تيدقكه ڤڠالمن يڠ برولڠ-اولڠ ايت ممڤو مڠاجر
كيت سسواتو؟ بوکنکه هيدوڤ اين جوݢ اداله
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سبواه اوجين؟ ادكه كيت مڠينصافي بهاوا كيت
سداڠ ملالوءي سبواه ڤڤريقسان بسر يڠ نامڽ
كهيدوڤن؟ كيت داوجي دان داوجي ،سام اد اوجين
ايت موده ماهو ڤون اوجين يڠ سوسه .فرمان الله
سبحانه وتعالى دالم سوره الملك ايات :2
َ ُ ُ
َ َّ
ْ
َ
َّ
يم
ان الر ِج ِ
أعوذ بِاهللِ ِمن الشيط ِ
ُ ُ َ ُّ ُ َ
َّٱَّلِي َخلَ َق ٱل َمو َ
كم أح َسنُ
ت َو َ
ٱُل َي َٰوةَ َِلَبل َوكم أي
يز ٱل َغ ُف ُ
َع َمٗل َو ُه َو ٱل َعز ُ
ور ٢
ِ

مقصودڽ:

” دي له يڠ تله منتقديركن اداڽ ماتي دان هيدوڤ
﴿كامو﴾ اونتوق مڠوجي دان منظاهيركن کاداءن
كامو .سياڤاكه د انتارا كامو يڠ لبيه باءيق عملڽ دان
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اي مها كواس ﴿ممبالس عمل كامو﴾ ،لآڬي مها
ڤڠامڤون﴿ ،باڬي اورڠ-اورڠ يڠ برتوبة﴾“.
دمكينله جوڬ دڠن اوجين اتاو ڤڤريقساءن يڠ برنام
كهيدوڤن اين .سلاڬي كيت ماسيه هيدوڤ،
سلاڬي ايت كيت ماسيه اد ڤلواڠ نامون جاڠن
برتڠݢوه-تڠݢوه دالم برعمال .كات ڤوجڠڬ عرب:
﴿الْ َو ْق ُت اَ ْث َم ُن ِم َن ال َّذ َه ِب﴾
مقصودڽ ”:وقتو ايت لبيه برهرڬ درڤد امس“ .
مڠاخيري خطبة ڤد هاري اين ،ماريله سام-سام
كيت ممنفعتكن ماس يڠ ساڠت سيڠكت اين دمي
کجاياءن دان کبهاݢياءن يڠ ككال ابادي .ماس
سسوڠڬوهڽ بوكن ميليق كيت ،كماتين ڤولآ تيدق
40

دالم كاولن كيت .برايڠتله دان برايڠتله! واهاي اورڠ
يڠ دبري عقل فيكيرن! فرمان الله سبحانه وتعالى
دالم سورة العنكبوت ايات :2-3
اَ ُعو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِجي ِم
اس اَ ْن ُي ْت َركُوا اَ ْن َيقُولُوا ا َم َّنا َو ُه ْم َلآ
اَ َح ِس َب ال َّن ُ
ين ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم فَلَ َي ْعلَ َم َّن اللَّ ُه
ُي ْف َت ُنونَ .ولَ َق ْد فَ َتنَّا الَّ ِذ َ
ين َص َدقُوا َولَ َي ْعلَ َم َّن الْ َكا ِذبِين.
الَّ ِذ َ
َبا َر َك اللَّ ُه لِي َولَ ُك ْم ِفى الْ ُق ْر َء ِان الْ َع ِظي ِمَ ،ونَ َف َعنِي
َواِ َّياكُ ْم بِ َما فِي ِه ِم َن الآ َي ِ
ات َوال ِّذ ْك ِر الْ َح ِكي ِمَ ،و َت َق َّب َل
الس ِمي ُع الْ َعلِي ُم ،اَقُو ُل َق ْولِي
ِم ِّني َو ِم ْن ُكم تِلا َ َو َت ُه اِنَّ ُه ُه َو َّ
َه َذا َواَ ْس َت ْغ ِف ُر اللَّ َه الْ َع ِظي َم لِي َولَ ُك ْمَ ،ولِ َسائِ ِر
ين َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
ين َوالْ ُم ْسلِ َم ِ
ات،
ات ،والْ ُمؤ ِْمنِ َ
الْ ُم ْسلِ ِم َ
َف ْاس َت ْغ ِف ُرو ُه فَ َيا فَ ْو َز الْ ُم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا ن ََجا َة التَّائِبِ ْي َن.
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سايڠي نڬارا

(سمڤنا هاري اولڠ تاهون كمرديكاءن ک)61-
)(31 Ogos 2018M / 19 Zulhijjah 1439H

الْ َح ْم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذي َخلَ َق كُ َّل شَ ي ٍء َف َق َّد َر ُه َت ْق ِد ًيرا،
َواَ ْج َرى ا ْلآ ُ ُمو َر َعلَى َما َيشَ ُاء ِح ْك َم ًة َو َتدبِ ًيرا ،اَ ْش َه ُد
اَن لآ َّ اِلَ َه اِلآ َّ اللَّ ُه َو ْح َد ُه لآ شَ رِيكَ لَ ُهَ ،كفَى بِ ِه َولِ ًّيا
َون َِص ًيراَ .واَ ْش َه ُد اَ َّن َس ِّي َدنَا ُم َح َّمدًا َع ْب ُد ُه َو َر ُسولُ ُه،
س َب ِش ًيرا َونَ ِذ ًيراَ ،و َد ِاع ًيا اِلَى اللَّ ِه بِ ِا ْذنِ ِه
رسلَ ُه اِلَى ال َّنا ِ
اَ َ
َو ِس َر ًاجا ُمنِ ًيرا .اَللَّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َو َبارِ ْك َعلَى َس ِّي ِدنَا
ُم َح َّم ٍد َو َعلَى الِ ِه َواَ ْز َو ِاج ِه َواَ ْص َحابِ ِه َو ُذ ِّر َّياتِ ِه
الطَّا ِه ِر ْي َن.
اَ َّما َب ْعدُ،
َف َيا ِع َبا َد اللَّ ِه ،اِتَّ ُق ْوا اللَّ َه ،اُ ْو ِص ْي ُك ْم َواِ َّيا َي بِ َت ْق َوى الل ِه،
َف َق ْد َفا َز الْ ُمتَّ ُق ْونَ.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
ساي برڤسن كڤد ديري ساي دان توان ۲سكالين،
ماريله كيت ممڤرباڽقن راس شكور دان
ممڤرتيڠكتكن كتقواءن كڤد الله سبحانه وتعالى
دڠن سبنر-بنر تقوى .منبر ڤد هاري اين اكن
مڽمڤايكن خطبه يڠ برتاجوق “سايڠي نڬارا“.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
سمڤنا مڽمبوت اولڠ تاهون كمرديكاءن تانه اءير
كيت ،خطيب ايڠين مڠاجق سيدڠ جمعة سكالين
اونتوق سام ۲ممرديكاكن ديري ماسيڠ ٢دري
سبارڠ فهمن ،ڤميكيرن دان ڤڠعملن يڠ ترساسر
درڤد ڬاريس ڤندوان اسلام يڠ سبنر اڬر كيت
منداڤت كمنڠن د دالم كهيدوڤن دنيا دان اخيرة.
كداتڠن اسلام ممباوا رسالة كمرديكاءن  ،ياءيت
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مڽرو ماءنسي سوڤاي ممبيبسكن ديري درڤد سبارڠ
بنتوق عملن دان كڤرچاياءن يڠ مڽيمڤڠ دري دري
اڬام الله يڠ سبنرڽ .اوليه سبب ايتوله كمرديكاءن
اومت اسلام برمولآ درڤد روح توحيد اتاو عقيدة
دڠن كلمة شهادة:
" اَ ْش َه ُد اَ ْن َلآاِلَــــ َه اِلَّآ الل ُه ،
َواَ ْش َه ُد اَ َّن ُم َح َّمدًا َر ُس ْو ُل الل ِه "
سيدڠ جمعة يڠ دمولياكن سكالين،
كمرديكاءن اياله سواتو نعمت دان اوسها اونتوق
مموليه دان مڠكلكن ڤرڤادوان دان ڤرسفهمن يڠ
برمقصود منجالين هوبوڠن سسام ماءنسي دڠن
توجوان ساليڠ ممهمي دان مڠحرمتي انتارا ساتو سام
لآءين .ڤنچيڤتاءن ماءنسي دڠن صفة دان واتق يڠ
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بربيذا دان ترديري درڤد ڤلباڬاي بڠسا دان كتورونن
سوده تنتوله بربيذا دري سڬي چارا هيدوڤ ،عادت
دان بودايا سرتا عملن کاݢاماءن .مك كيت ڤرلوله
ساليڠ ممهمي كهندق دان كواجيڤن ماسيڠ-ماسيڠ
اڬر داڤت برساتو دالم كڤلباڬايان ترسبوت .الله
سبحانه وتعالى ممرينتهكن كيت اونتوق برڤڬڠ تڬوه
دڠن اڬام الله سڤرتيمان فرمانڽ دالم سورة ال عمران
ايات :103

اَ ُع ْو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم :

َ َ ُ ْ
َّ
َ
ٱهلل ِ ََجِيعا َو ََل َت َف َّرقُوا ْ َوٱذ ُك ُروا ْ ن ِع َمتَ
صموا ِِبب ِل
وٱعت ِ
ُ ُ َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ُ
َّ
ُ
َ ُ
ٱهللِ َعليكم إِذ كنتم أعداء فألف بني قلوبِكم
ََ
َ
ُ
َ
َ
فأصبحتم بِنِعمتِهِۦ إِخوَٰنا .
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مقصودڽ ”:دان برڤڬڠ تڬوهله كامو سكالين دڠن
تالي الله (اڬام اسلام) ،دان جاڠنله كامو برڤچه-
بله; دان كنڠله نعمت الله كڤد كامو كتيک كامو
برموسوه-موسوهن (سماس جاهلية دهولو) ،لآلو الله
مڽاتوكن دانتارا هاتي كامو (سهيڠݢ برساتو-ڤادو
دڠن نعمت اسلام) ،مک منجاديله كامو دڠن
نعمت الله ايت اورڠ اسلام يڠ برساودارا“.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
رسول الله ﷺ تله منونجوقن چونتوه دان چارا
منونايكن كواجيڤن ترهادڤ اڬام ،مشاركت دان
نڬارا دڠن ممڤركوكوهكن ڤرسفهمن دان ڤرڤادوان
ڤندودوق مدينة يڠ ترديري درڤد ڤلباڬاي قوم ،بڠسا،
اڬام دان كتورونن يڠ ترمتراي ملالوءي ڤياڬم مدينة.
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ابو سفيان رضي الله عنه كتيک برداڬڠ ك روم ،تله
مڠادڤ راج هيركوليس ( .)Herculesهيركوليس
برتاڽ كڤد ابو سفيان اڤ يڠ دڤرينتهكن اوليه نبي
ﷺ ،ابو سفيان مڽاتاكن:

"بڬيندا ممرينتهكن كامي اونتوق مڽمبه الله يڠ مها
اسا دان تيدق مڽكوتوكن-ڽ ،مڽوروه كامي
ملقساناكن صلاة ،برصيفت جوجور ،منيڠڬلكن
ڤربواتن بوروق دان مڽمبوڠ صلة الرحيم".
﴿متفق عليه﴾.

برداسركن ڤنجلسن ابو سفيان رضي الله عنه كڤد
ڤميمڤين بوكن اسلام ترسبوت ،جلس بهاوا عملن
ساليڠ ممهمي دان مڠحرمتي اداله داسر ڤنتيڠ يڠ
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برڤرانن اونتوق مناڠني ايسو كمشاركتن دالم
سسبواه نڬارا.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
ڤرسوءالن اوتام د سيني اڤاكه فكتور يڠ مڽومبڠ كڤد
وجودڽ ڤرسفهمن انتارا كيت؟ سسوڠڬوهڽ،
كسدرهاناءن دان كسايمبڠن مروڤاكن اساس باڬي
موجودكن ڤرسفهمن .کسدرهاناءن مرجوع كڤد
ڤلقساناءن سسواتو ڤركارا ايت سچارا برحكمه دان
برايمبڠ باڬي مڠيلقكن برلآكوڽ ككرسن دان
كظاليمن كاتس حق اساسي قوم دان اڬام .ڤد ماس
يڠ سام اڬام اسلام داڤت دمرتبتكن.
سيدڠ جمعة يڠ دمولياكن،
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ڤرسفهمن اداله روح كقواتن اسلام كران اي
موجودكن ڤراساءن كاسيه سايڠ ،ڤرساوداراءن،
كداماين دالم هوبوڠن ککلوارݢاءن دان مشاركت
سرتا ساليڠ ممبنتو انتارا ساتو سام لآءين .اي جوݢ
مروڤاكن نعمت يڠ داڤت مڠيرتكن لآڬي هوبوڠن
سسام ماءنسي ،مڠهيمڤونكن ڤراساءن سايڠكن
نڬارا سرتا برڬنديڠ باهو باڬي ممعموركنڽ .سبدا
رسول الله ﷺ:
َوالَّ ِذي نَ ْف ِسي بِ َي ِد ِه لآ َت ْد ُخلُوا الْ َج َّن َة َح َّتى تُؤ ِْم ُنوا ،
َولآ تُؤ ِْم ُنوا َحتَّى َت َحابُّوا َ ،علَى اَ ُدلُّ ُك ْم َعلَى شَ ْي ٍء اِ َذا
السلا َم َب ْي َن ُك ْم.
فَ َعلْ ُت ُمو ُه َت َحا َب ْب ُت ْم  :اَفْشُ وا َّ
﴿رواية مسلم﴾.
يڠ برارتي:
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”دان دمي ڽاواكو دالم ڬڠڬمنڽ ،كامو تيدق اكن
ماسوق شرݢ سهيڠݢ كامو برايمان سڤنوهڽ دان
كامو تيدق برايمان سهيڠݢ كامو سايڠ-مڽايڠي انتارا
كامو ،اڤاكه كامو سوک اكو تونجوقن سسواتو يڠ
مان جک كامو ممبواتڽ نسچاي كامو اكن
بركاسيه-سايڠ ،اي اداله ممبري سلام دالم كالڠن
كامو“.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
ببراڤ روموسن يڠ بوليه كيت امبيل سباڬاي
ڤڠاجرن دري خطبة يڠ دسمڤايكن ڤد هاري اين:
ڤرتام :اومت اسلام دسرو سوڤاي برڤڬڠ-تڬوه كڤد
اڬام الله دالم سموا اسڤيك كهيدوڤن .دسمڤيڠ
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بروسها ممبيبسكن ديري دري فهمن ،ڤميكيرن دان
عمالن يڠ برچڠڬه دري اجرن اسلام.
كدوا :مڠكلكن كهرمونين دان كمعمورن دالم
مشاركت ،دڠن ساليڠ ممهمي ،برساتو-ڤادو دان
ساليڠ بنتو-ممبنتو كاره كباءيقن دان کتقواءن.
كتيڬ :سنتياس برشكور داتس سڬالآ نعمت الله
ترماسوق نعمت كمرديكاءن.
مڠاخيري خطبة ،ماريله كيت مڽمبوت كمرديكاءن
تاهون  2018دسلوروه نڬارا دڠن عملن ۲يڠ
صيحت ،تيدق برچڠڬه دڠن اجرن اسلام ،تيدق
مڠهينا دان منچمري كسوچين اسلام .سموڬ نڬارا
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كيت سنتياس امان سنتوسا دان درحمتي الله
سبحانه وتعالى .فرمان-ڽ دالم سورة سبا ايات : 15
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ََ َ َ
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َ
َ
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م
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م
ِف
إ
ب
ِس
ل
ن
لقد َك
ٖ ِ
ِ
ِ
ِ ٖ
ُُ ْ
َ ُ َ ُ
ك ُروا ْ َ ُُلۥ بَ َ
ۡلة َطي ِ َبة
َو ِش َما ٖلٖۖ ُكوا مِن رِز ِق ربِكم وٱش
َُ
َو َر ٌّب غفور .

َبا َر َك اللَّ ُه لِ ْى َولَ ُك ْم فِى ال ُق ْر َء ِان الْ َع ِظ ْي ِمَ ،ونَ َف َعنِى
َواِ َّياكُ ْم بِ َما فِ ْي ِه ِم َن اْلآ َي ِ
ات َوال ِّذ ْك ِر الْ َح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل
الس ِم ْي ُع الْ َعلِي ُم .اَقُ ْو ُل
ِم ِّنى َو ِم ْن ُكم تِل ََاو َت ُه ،اِنَّ ُه ُه َو َّ
َق ْولِى َه َذا َواَ ْس َت ْغ ِف ُر اللَّ َه الْ َع ِظ ْي َم لِى َولَ ُك ْمَ ،ولِ َسائ ِ ِر
اتَ ،والْ ُمؤ ِْمنِ ْين َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
الْ ُم ْسلِ ِم ْي َن َوالْ ُم ْسلِ َم ِ
ات،
َف ْاس َت ْغ ِف ُر ْو ُه اِنَّ ُه ُه َو الْ َغ ُف ْو ُر ال َّر ِح ْي ُم.
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خطبه كدوا
الح ْم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذي اَ َم َرنَا بِ ِع َبا َدتِ ِهَ ،واَ ْو َج َب َع َل ْي َنا َد َوا َم
َ
َطا َعتِ ِهَ ،و َي َّس َر لَ َنا ُس ُب َل ِهدَا َيتِ ِه .اَ ْش َه ُد اَن لآ َّ اِلَ َه اِلآ َّ
اللَّ ُه َو ْح َد ُه َلآ شَ ِر ْيكَ لَ ُهَ ،واَ ْش َه ُد اَ َّن َس ِّي َدنَا ُم َح َّمدًا
َع ْب ُد ُه َو َر ُسولُ ُه .اللهم َص ِّل َو َسلِّ ْم َو َبارِ ْك َعلَى َس ِّي ِدنَا
حس ٍان اِلى َي ْومِ
ُم َح َّم ٍد َو َعلَى ال ِه َ
وص ْحبِ ِه و َم ْن َتبِ َع ُه بِ ِا َ
ال ِّد ْينِ .
اَ َّما َب ْعدُ،
َف َيا ِع َبا َد اللَّ ِه ! اِتَّقُوا اللَّ َه ،اُ ْو ِص ْي ُك ْم َواِ َّيا َي بِ َت ْق َوى اللَّ ِه
َف َق ْد َفا َز الْ ُم َّت ُق ْونَ.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
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ماريله كيت سام ۲منيڠكتكن كتقواءن دان كطاعتن
دڠن ملقساناكن ڤرينته الله سبحانه وتعالى دان
منيڠڬلكن سڬالآ لآرڠنڽ .سموݢ كيت منداڤت
رحمت دان كبهاݢياءن ددنيا دان داخيرة.
ڤرلو دايڠتكن بهاوا ڤهالآ عملن يڠ كيت لآكوكن
اكن هاڠوس بڬيتو سهاج سكيراڽ ترداڤت ڤڽاكيت-
ڤڽاكيت دالمن يڠ مڠهالڠ كاخلاصن .ڤڽاكيت-
ڤڽاكيت ترسبوت انتارا اياله:
ُم ْر َتدِ ،ش ِر ْيک دان ُم َنافِق :كتيݢ-تيݢ جنيس
ڤڽاكيت اين برلآكو دالم ديري كيت ،برارتي سڬالآ
عمل باءيق يڠ دلآكوكن اكن رونتوه سمواڽ .اي
عبارت اورڠ كافير دڠن عملن مريک دمحشر ننتي،
والآوڤون باڽق عملن يڠ دلآكوكن سماس هيدوڤ
ددنيا ،نامون سمواڽ ايت باݢايكن رياق ۲ڤانس
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فاتامورڬان ( )fatamorganaيڠ دسڠک اءير اوليه
اورڠ يڠ دهاݢ .اڤابيلا ددكتي تيبا ۲سهاج اي
مڠهيلڠ.
َت َك ُّبر :صيفت اين وجود ڤد ابليس سهيڠݢ اي
دلعنة اوليه الله سبحانه وتعالى ددنيا دان داخيرة.
صيفت اين كبياساءنڽ وجود دالم كالڠن ڬولوڠن
كاي دان بركدودوقن .نامون تيدق دنافيكن ترداڤت
جوݢ دالم كالڠن فقير دان ميسكين .دالم سبواه
حديث قدسي ،الله سبحانه وتعالى برفرمان:
الْ ِك ْب ِر َي ُاء رِ َدائِي َوالْ َع َظ َم ُة اِ َزارِي فَ َم ْن نَا َز َعنِي َو ِاحدًا
ِم ْن ُه َما َق َذفْ ُت ُه فِي ال َّنارِ.
ارتيڽ:
”ممبسر-بسركن ديري ايت اداله ڤاكاينكو ،دان

كاڬوڠن جوݢ اداله باجو لآبوهكو .مک سسياڤا
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يڠ چوبا مناريق درڤدكو ساله ساتو درڤد كدواڽ،
مک اكو ليمڤركنڽ كدالم نراک“.

﴿رواية ابي داوود﴾
رِ َياء  :ڤراساءن اين اكن مڠعقيبتكن كموسنهن عملن
يڠ دلآكوكن دان تردده كڤد شريک َخ ِف ّي
(ترسمبوڽي).
ُع ُج ُب :كبياساءنڽ ،اورڠ يڠ مڠالمي ڤڽاكيت اين
سنتياس ممندڠ ديريڽ هيبت دان قوات دالم ڤركارا
طاعت .دسمڤيڠ ايت ڤولآ ممندڠ رنده دان
مليكيه-ليكيهكن عملن يڠ دلآكوكن اوليه اورڠ
لآءين.
ُس ْم َعة :صيفت اين ممڤوڽاءي كاءيتن ماله همڤير
سام جوݢ دڠن رياء ،كران توجوان ماسيڠ ۲اداله
سام ،ياءيت ايڠين منداڤت ڤوجين دان سنجوڠن
اورڠ لآءين.
56

َح َسد :ياءيت سجنيس ڤڽاكيت هاتي يڠ ممباكر
عملن باءيق يڠ كيت لآكوكن .رسول الله صلى الله
عليه وسلم برسبدا:
اِ َّياكُ ْم َوالْ َح َس َد َف ِا َّن الْ َح َس َد َياْكُ ُل الْ َح َس َن ِ
اتَ ،ك َما
َتاْكُ ُل ال َّنا ُر الْ َح َط َب اَ ْو َقا َل الْ ُعشْ َب﴿ .رواه ابو داوود﴾
ارتيڽ:
”حسد (دڠكي) ايت مماكن سڬالآ عمل كباجيقن
سڤرتي اڤي يڠ مماكن كايو“ .
اينيله انتارا صيفت ۲ترچلا سباڬاي ڤڽاكيت هاتي
يڠ مستي دجاءوهي اڬر سڬالآ عمل صالح يڠ كيت
كرجاكن اكن منداڤت ڤهالآ دان بالسن يڠ سواجرڽ
درڤد الله سبحانه وتعالى.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
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ڤد هاري جمعة يڠ مليا اين جوڬ ماريله سام-سام
كيت ممڤرباڽقكن صلوات كاتس بڬيندا نبي صلى
الله عليه وسلم سباڬي ملقسناكن ڤرينته الله ددالم
فرمانڽ:
اَ ُع ْو ُذ بِالل ِه ِم َن الشَّ ْي َط ِان ال َّر ِج ْي ِم
َ َ
َّ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُّ َ َ
يأ ُّي َها َّٱَّلِينَ
ون َلَع ٱنلَّب َٰٓ
إِن ٱهلل وم َٰٓ
لئِكتهۥ يصل
ِِ
َء َ
ام ُنوا ْ َصلُّوا ْ َعلَيهِ َو َسل ِ ُموا ْ تَسل ِ ً
يما ٥٦

”سسوڠڬوهڽ الله دان ملائكةڽ برصلوات كڤد
نبي ﴿محمد صلى الله عليه وسلم﴾ واهاي اورڠ-
اورڠ يڠ برايمان برصلواتله كامو كڤداڽ سرتا
اوچڤكنله سلام سجهترا دڠن ڤڠحرمتن يڠ
سڤنوهڽ“.
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لى َس ِّيدنَا ُم َح َّمد َو َع َ
اَللّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم َو َبارِ ْك َع َ
لى
َس ِّي ِدنَا ُم َح َّم ٍدَ .ك َم َ
اصلَّ ْي َت َو َس َل ْم َت َو َبا َر ْك َت َع َ
ِ ِ ِ
لى آ ِل َس ِّي ِدنَا اِ ْب َرا ِه ْي َم ِفي الْ َعالَ ِم ْي َن
َس ِّيدنَا ا ْب َراه ْي َم َو َع َ
اِنَّكَ َح ِم ْيد َم ِج ْيد.
اَللّ ُه َّم ا ْغ ِف ْر لِ ْل ُم ْسلِ ِم ْي َن َوالْ ُم ْسلِ َم ِ
ات َوالْ ُمؤ ِْم ِن ْي َن
ات الآ َ ْح َيا ِء ِم ْن ُه ْم َوالآ َ ْم َو ِ
َوالْ ُمؤ ِْم َن ِ
الح َّق
ات .اللَّ ُه َّم اَرِنَا َ
َح ّقاً َوا ْر ُز ْق َنا ال ِت َبا َع َة َو َارِنَا َالب ِاط َل َب ِاطلا ً َوا ْر ُز ْق َنا ْاج ِت َنا َب ُه،
ين.
بِ َر ْح َم ِتكَ َيا اَ ْر َح َم ال َّر ِاح ِم َ
السلا َ َم َة َوالْ َع ِاف َي َة َع َلى
الس ِك ْي َن َة َو َّ
اَللّ ُه َّم اَنْز ِِل ال َّر ْح َم َة َو َّ
َملِ ِك َنا ،سري ڤادوك باڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ،

لخا ِمس  ،وكذلك مولآنا توان يڠ
السلطان ُم َح َّمد اَ َ
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تراوتاما تون داتوء سري اوتاما دكتور حاج عبد
الرحمن بن حاج عباس يڠ دڤرتوا نكري ڤولآو ڤينڠ.
ر َّب َنا اتِ َنا ِفي ال ُّدنْ َيا َح َس َن ًة َو ِفي الآ ِخ َر ِة َح َس َن ًة َوقِ َنا
اب ال َّنارِ.
َع َذ َ
ِع َبا َد الل ِه ! اِ َّن اللَّ َه َيا ْ ُم ُر بِال َع ْد ِل َوالآ ْح َس ِان َواِ ْي َتا ِء ِذ ْي
ال ُق ْر َبى َو َي ْن َهى َعنِ الف َْحشَ ا ِء َوال ُم ْن َك ِر َو َالبغ ِْيَ ،ي ِع ُظ ُك ْم
لَ َعلَّ ُك ْم َت َذكَّ ُر ْو َن َفا ْذك ُُر ْوا اللَّ َه ال َع ِظ ْي َم َي ْذكُ ْركُ ْم
َو ْاش ُك ُر ْوا َع َلى نِ َع ِم ِه َي ِز ْدكُ ْم َو ْاساَلُ ْو ُه ِم ْن َفضْ لِ ِه ُي ْع ِط َك ْم

َولَ ِذ ْك ُر الل ِه اَ ْك َب ُر َوالل ُه َي ْع َل ُم َما َت ْص َن ُع ْون.
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