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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 ِ
2009/10
اد َي َل ُه.
2014/1
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ

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.
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اي بِ َت ْق َوى
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ِع َبا َد الله ،إِت َُّقوا ال َّل َه ُأ ْو ِص ْي ُك ْم َوا ِ َّي َ
ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َ
از ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.
i

ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
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دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
ال َّله  ددنيا دان اخيرة.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

شريعة اسالم ساڠت مڠڬالقكن اومتڽ بركهوين كران
اي مروڤاكن سبواه اينستيتوسي اساس دالم ممبنتوق
كهيدوڤن برمشاركت .ال َّله  ممبريكن ڬنجرن
ڤهاال يڠ بسر كڤد مريك يڠ بركهوين كران اي اداله
عباده كڤد ال َّله  دسمڤيڠ ممڤوپاٴي باپق حكمه يڠ
تركاندوڠ ددالمڽ.
انتارا حكمه ڤركهوينن اياله موجودكن كتنڠن
(س ِك ْينَة) ،اي جوڬ مپوبوركن ڤراساٴن چينتا ( َم َو َّدة)
َ
(ر ْح َمة) دانتارا
سرتا ممبنتوق كاسيه دان سايڠ َ
ڤاسڠن سوامي استري ،مك الهيرله كبهاڬياٴن دالم
كهيدوڤن رومه تڠڬ .ال َّله  برفرمان دالم سورة
الر ْوم ايات :21
ُّ
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يڠ برمقصود :دان انتارا تندا( 2يڠ ممبوقتيكن
ككواساٴن دان رحمتڽ) بهاوا دي منچيڤتا
اونتوق كامو استري 2درڤد جنيس كامو
سنديري ،سوڤاي كامو هيدوڤ بهاڬيا دڠنڽ دان
دجاديكنڽ انتارا كامو (سوامي استري) ڤراساٴن
كاسيه سايڠ دان كاسيهن بلس .سسوڠڬوهڽ يڠ
دمكين ايت مڠاندوڠي كتراڠن( 2يڠ منيمبولكن
كسدرن) باڬي اورڠ يڠ برفيكير

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

شريعة اسالم منجاديكن ڤركهوينن سباڬاي واده
يڠ ڤاليڠ موليا باڬي مڠمبڠكن ُذ ِرية سرتا مڠكلكن
ڤپمبوڠن جنراسي مأنسي .ال َّله برفرمان دالم سورة
الن َِّساء ايات :1
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يڠ برمقصود :واهاي سكالين مأنسي! برتقواله
كڤد توهن كامو يڠ تله منچيڤتاكن كامو (برموال)
درڤد ديري يڠ ساتو (آدم); دان درڤدڽ ال َّله
منچيڤتاكن استريڽ (هاوا) دان جوڬ ممبياقكن
درڤد كدوا–دواڽ – ُذ ِرية كتورونن – لالكي دان
ڤرمڤوان يڠ راماي

شريعة اسالم هاڽ مڠإعتراف ڤركهوينن انتارا لالكي
دان ڤرمڤوان سهاج .سباليقڽ ڤركهوينن سجنيس اداله
حرام دالم اسالم .تتاڤي سجق اخير 2اين اد ڬولوڠن
برڤميكيرن سوڠسڠ يڠ ممڤرجواڠكن  LGBTانتاراڽ
برمقصود مڠحاللكن ڤركهوينن سجنيس.
ڬولوڠن ڤميكيرن سوڠسڠ اين امت مربهاي كران
اي ترديري درڤد بادن NGO 2دان سبهاڬينڽ دسوكوڠ
اوليه اليرن 2ڤوليتيك ترتنتو يڠ كونونڽ ممڤرجواڠكن
حق اساسي مأنسي .اڬيندا ڬرقن اين بوليه مروسقكن
عقيدة اومت اسالم دان ممباوا كڤد كهنچورن
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اينستيتوسي ككلوارڬاٴن دان كموسنهن كڤد اومت
مأنسي سڤرتي كبيناساٴن يڠ برالكو كاتس قوم نبي
السالم.
ال َّله ُل ْوط َع َل ْي ِه َّ
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

فطره مأنسي چندروڠ مالكوكن هوبوڠن انتارا لالكي
دان ڤرمڤوان .ڤركهوينن اداله جواڤنڽ يڠ ڤاليڠ تڤت
باڬي ممنوهي تونتوتن نفسو ترسبوت دڠن چارا يڠ
حالل .ماللوءي ڤركهوينن ،نفسو داڤت دكاول سرتا
داڤت مپالمتكن ديري درڤد ترجبق مالكوكن ڤركارا2
موڠكر دان معصية يڠ دالرڠ اوليه شرع .رسول ال َّله
 برسبدا دالم سبواه حديث يڠ دروايتكن اوليه امام
مسلم:
َوفِي ُب ْض ِع َأ َح ِدك ُْم َص َد َق ٌة َقا ُلوا َيا َر ُس َ
ول ال َّل ِه َأ َي ْأتِي
ُون َل ُه فِ َيها َأ ْج ٌر َق َال َأ َر َأ ْي ُت ْم َل ْو
َأ َح ُدنَا َش ْه َو َت ُه َو َيك ُ
َان َع َل ْي ِه فِ َيها ِوز ٌْر َف َكذٰلِ َ
ك إِ َذا
َو َض َع َها فِي َح َرا ٍم َأك َ
َان َل ُه َأ ْج ًرا
َو َض َع َها فِي ا ْل َحلاَ ِل ك َ
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يڠ برمقصود :ڤرستوبوهن كامو دڠن استري
كامو ايت اداله صدقه .ڤارا صحابة برتاڽ :يا
رسول ال َّله ،اداكه ڤاتوت هاڽ اونتوق ملڤسكن
دوروڠن نفسو شهوة ڤون كامي دبري ڤهاال؟
رسول ال َّله منجواب :كامو ڤون تاهو جك حال
يڠ سام دالكوكن كڤد يڠ حرام (وانيتا يڠ الٴين)
دبري دوسا؟ اوليه ايت ،جك اي دالكوكن كڤد
يڠ حالل (استري سنديري) تنتو اكن دبري ڤهاال
ڤوال.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

سباڬاي كسيمڤولنڽ ،كونسيڤ ڤركهوينن بوليه
ممبنتوق كرجاسام يڠ باٴيق انتارا سوامي استري،
داڤت مرامايكن ُذ ِرية كتورونن يڠ باٴيق سرتا وجودڽ
ساودارا مارا دكالڠن كلوارڬ لالكي دڠن كلوارڬ
ڤرمڤوان ،اكن برتمبهله جومله اورڠ يڠ برڬلر قوم
كرابت ،سام اد سباڬاي ايبو باڤ مرتوا ،ايڤر دواي دان
سباڬايڽ .دڠن كمرياهن ايتوله اكن داڤت ممبنتوق
كهيدوڤن كلوارڬ بركواليتي يڠ اخيرڽ مالهيركن
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سبواه كلوارڬ يڠ برجاي ددنيا دان اخيرة .ال َّله 
برفرمان دالم سورة ُ
الف ْر َقان ايات :74
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يڠ برمقصود :دان جوڬ مريك (يڠ درضاٴي
ال َّله ايتوله اورڠ) يڠ بردعا دڠن بركات“ ،واهاي
توهن كامي ،انوڬرهكنله كڤد كامي استري 2دان
ُذ ِرية كتورونن كامي سباڬاي ڤننڠ هاتي كامي،
دان جاديكنله كامي ڤميمڤين ايكوتن باڬي اورڠ
يڠ برتقوى“.

بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ا ْل ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِى َ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
َ ْ َ َ
ِ
الس ِم ْي ُع ا ْل َع ِل ْي ُم
ت اَل َو َت ُه إِ َّن ُه ُه َو َّ
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َأ ُق ُ
ول َق ْولِى ٰ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،
َ ُ ْ َ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
اس َت ْغ ِف ُرو ُه َف َيا َف ْو َز ا ْل ُم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيـا َن َجا َة ال َّت ِائبِ ْي َن.
َف ْ
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