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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
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َ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 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 َ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.
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ِ
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َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه َو ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
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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 الله 
سڬاال
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
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الله  ددنيا دان اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله ،

انتارا كايندهن شريعة اسالم ،اداله مروڤاكن ساتو اڬام
يڠ سالري دڠن فطره مأنسي .الله  لبيه مڠتاهوٴي
اڤ يڠ ترباٴيق اونتوق همباڽ .قيصه ڤنچيڤتاٴن نبي
الله آدم  دان استريڽ هاوا باپق مڠاجر كڤد كيت
مڠناٴي كهندق فيسياولوڬي ) (fisiologiمأنسي،
سڤرتي كايڠينن كڤد ماكنن دان جوڬ كڤرلوان
اونتوق هيدوڤ برڤاسڠ-ڤاسڠن.
اتس داسر اين ،اسالم مڠڬالقكن ڤرنكاحن انتارا
لالكي دان وانيتا ،بهكن ممڤرمودهكن اوروسن
ترسبوت ،باڬي ممبوليهكن مأنسي مپالوركن
كڤرلوان جيوا دان نفسوڽ ،ماللوءي جالن يڠ حالل.
ڤرنكاحن ممڤو منيڠكتكن كاسيه سايڠ ،ستروسڽ
ممڤرباٴيقي كروحانين دان منيڠكتكن ڤرودوقتيۏيتي
) (produktivitiمأنسي دالم كهيدوڤن ماسيڠ.2

اكن تتاڤي اڬق مالڠ ،ترداڤت سبهاڬين درڤد اومت
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اسالم دنڬارا اين ،تيدق مڠهرڬاٴي اكن نعمت
هيدوڤ انتارا ڤاسڠن لالكي دان ڤرمڤوان يڠ الله
چيڤتاكن .اد انتارا مريك ،يڠ سڠڬوڤ اونتوق
ملڤسكن نفسو شهوة مريك ماللوءي هوبوڠن
سجنيس .ڤربواتن تركوتوق اين بوكنله ساتو ڤركارا
يڠ بارو دالم مشاركت ،ماله اي تله وجود سجق زمان
نبي لوط  الڬي سباڬايمان فرمان الله  دالم
سورة َ
األ ْع َرف ايات :81
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ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ
ﯫﯬﯭ ﯮﯯ
يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ كامو منداتڠي
لالكي اونتوق ممواسكن نفسو شهوة كامو دڠن
منيڠڬلكن ڤرمڤوان ،بهكن كامو اين اداله قوم
يڠ ملمڤاوي باتس.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله ،
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سسوڠڬوهڽ ،اداله بسر مورك الله  ترهادڤ
اورڠ لالكي يڠ مڠاداكن هوبوڠن سجنيس .اد انتارا
كومڤولن اين ،بوكن سهاج منداتڠي لالكي ديواس،
تتاڤي ملمڤاو منجاديكن كانق 2سباڬاي ساسرن
شهوة مريك.

جاڠنله مليهت ڤركارا اين سباڬاي ڤركارا يڠ كچيل
يدس
دالم مشاركت كيت .دالم ساتو كاجين مجليس ا ِ ْ
) (aidsمليسيا ،بيلڠن ڤندودوق نڬارا كيت يڠ منداڤت
ڤپاكيت برجڠكيت خصوصڽ ماللوءي هوبوڠن
يدس ) (aidsاداله
سجنيس سڤرتي جڠكيتن  HIVدان ا ِ ْ
امت ممبيمبڠكن.
ستاتيستيك درڤد كاجين يڠ دالكوكن ڤد تاهون
 ،2013منونجوقكن بهاوا فكتور جڠكيتن  HIVدڠن
سبب ڤركوڠسين جاروم سونتيقن ،اداله سام باپق
دڠن جڠكيتن دسببكن هوبوڠن هوموسيكسوال
) ،(homoseksualڤد قدر ڤراتوسن سباپق .22%
ستاتيستيك اين اداله تراللو ممبيمبڠكن .اي
منونجوقكن قدر ڤراتوسن ڤمباوا  HIVلالكي دالم
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كالڠن ڤڠعمل هوبوڠن لِ َواط ) ،(liwatاداله امت
تيڠڬي.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله ،

ماريله كيت سموا مڠمبيل ڤرانن اونتوق ممبندوڠ
مسئله سوسيال اين درڤد تروس برالكو دڤرسكيترن
كيت .موالكنله دري رومه دڠن ممبري كاسيه سايڠ يڠ
تيدق بربله باڬي كڤد انق 2كيت ،سوڤاي جيوا مريك
ڤنوه دڠن ڤراساٴن چينتا يڠ سبنر .ديديقله مريك
برسسواين دڠن جنتينا ماسيڠ ،2سڤرتي ممبريكن
ڤرماٴينن ،اتاو ڬالقن برسوكن يڠ برسسواين دڠن
جنتينا انق .2اين امت ڤنتيڠ باڬي مڠيلقكن برالكوڽ
كچالروان جنتينا.

سالٴين ايت ،كيت جوڬ واجب برڤرانن ممبريكن
نصيحة دان دوروڠن اڬر مريك كمبالي كڤد فطره
يڠ سبنر .سكيراڽ َ
دش ِّكي برالكوڽ اكتيۏيتي معصية،
الڤوركنله كڤد ڤيهق بركواس اڬام.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله ،
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امت مالڠ اڤابيال اد ببراڤ  NGOدنڬارا اين مپوكوڠ
سرتا منريما دانا اسيڠ اونتوق منجاياكن اكتيۏيتي
تركوتوق اين اتس نام حق اساسي دان كبيبسن مأنسي.
اينيسياتيف ) (Inisiatifسأومڤام اين ،اداله امت جلس
مروڤاكن اڬيندا كواس اسيڠ ،يڠ ماهو كيت منيرو ڬايا
هيدوڤ تيدق براڬام سڤرتي نڬارا لوار .مريك ماهو،
سچارا برانسور ،2كڬياتن يڠ بركاٴيتن دڠن LGBT
دان هوبوڠن سجنيس اين دحاللكن مڠيكوت لونس
اوندڠ .2ايڠتله امران نبي محمد  دالم سڤوتوڠ
حديث يڠ دروايتكن اوليه ِ
اال َمام ال ُب َخا ِري:
َان َق ْب َلك ُْم ِش ْب ًرا ِش ْب ًرا َو ِذ َرا ًعا
َل َت ْت َب ُع َّن َسنَ َن َم ْن ك َ
ِ
وه ْم.
ب َتبِ ْع ُت ُم ُ
بِذ َراعٍَ ،ح َّتى َل ْو َد َخ ُلوا ُج ْح َر َض ٍّ
ُق ْل َنا َي َار ُس َ
ول ال َّل ِه :ا ْل َي ُهو ُد َوال َّن َص َارى؟ َق َال َف َم ْن.

يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ كامو اكن مڠيكوتي
ڤريالكو اورڠ 2سبلوم كامو سجڠكل سجڠكل،
سهاستا دمي سهاستا ،سهيڠڬ واالوڤون مريك
ماسوق كلوبڠ َض ْب سكالي ڤون ،كامو اكن
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ايكوت ماسوق جوڬ .ڤارا برصحابة برتاڽ:
واهاي رسول الله اڤاكه (يڠ اڠكاو مقصودكن
ايت اداله) يهودي دان نصراني؟ مك جواب
بڬيندا :سياڤا الڬي (كاالو بوكن مريك)!.

سباڬاي مڠاخيري خطبة كيت ڤد هاري اين،
ماريله كيت برسام 2منولق كڬياتن  LGBTيڠ چوبا
ممڤڠاروهي مشاركت كيت دان ايڠين مڠحاللكن
هوبوڠن سجنيس سباڬايمان قوم نبي ُلوط يڠ
ممڤرسنداكن تڬورنڽ .فرمان الله دالم سورة َ
األ ْع َرف
ايات : 82
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يڠ برمقصود :دان تيدق اد جواڤن درڤد قومڽ
مالٴينكن بركات :اوسيرله مريك (نبي لوط
دان ڤڠيكوت-ڤڠيكوتڽ يڠ طاعة) دري بندر
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كامو اين ،سسوڠڬوهڽ مريك اداله اورڠ 2يڠ
(مندعوا) منسوچيكن ديري.

بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ال ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِ ْى َ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
َ ْ َ َ
تِ اَلو َته ،إِ َّنه هو ِ
ِ
يم.
السم ْي ُع ا ْل َعل ُ
َ ُ ُ ُ َ َّ
َأ ُق ْو ُل َق ْولِ ْى ٰ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،
َ ُ ْ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
َفاس َت ْغ ِ
ِ
ْ
ُ
َ
الر ِح ْي ُم.
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