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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
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
2009/10
2014/1
َ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 َنَ .أ َّما َب ْع ُد،
ِ
ِ
ِ
اي بِ َت ْق َوى ال َّل ِه،
َف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه َو ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
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َف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْون.
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
سڬاال
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درضاٴي
1

اوليه ال َّله  ددنيا دان اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله 

سسوڠڬوهڽ انتارا تڠڬوڠجواب يڠ ساڠت دتيتيق
برتكن دالم اسالم اداله بركاٴيتن دڠن عورة .سوامي
يڠ باٴيق دان برايمان اكن ممستيكن ديريڽ ،استري
دان انق 2اڬر ترڤليهارا عورة مريك .فرمان ال َّله 
دالم سورة ال ُّن ْور ايات :31
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يڠ برمقصود :دان كاتاكنله كڤد وانيتا 2يڠ
برايمان سوڤاي مناهن ڤنداڠن مريك دان
ممليهارا كحورمتن مريك (درڤد ڤركارا يڠ
حرام) دان جاڠنله مريك ممڤرليهتكن ڤرهياسن
توبوه مريك كچوالي يڠ ظاهر درڤدڽ (وجه دان
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كدوا 2تاڤق تاڠن) دان هندقله مريك منوتوڤ
بلهن ليهير باجوڽ دڠن تودوڠ كڤاال مريك…

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ايات يڠ دباچاكن تادي اداله حكوم واجب منوتوڤ
عورة يڠ دڤرينتهكن اوليه ال َّله  .ايڠتله! مرواه
وانيتا اسالم اكن ترچالر دان ترهينا سكيراڽ مريك
ممڤاميركن عورة كڤد قوم لالكي يڠ بوكن َم ْح َر ْمڽ
سمات 2اونتوق مناريق ڤرهاتين مريك .بڬيتو جوڬ
ڤد لالكي مسلم چونتوهڽ مماكاي سلوار ڤينديق
سهيڠڬ منددهكن لوتوت ،اكن دليهت ترچالر
ايميج دان تيدق برادب منوروت كهندق اسالم .اد يڠ
صالة تتاڤي چاوت دان عورتڽ تردده .دماناكه مرواه
مريك يڠ سڤاتوتڽ دمولياكن اوليه شرع تتاڤي مريك
تيدق مڠمبيل برت ترهادڤ ڤرينته ال َّله .

سسوڠڬوهڽ شريعة اسالم ملتقكن وانيتا ڤد تاهڤ
يڠ ڤاليڠ تيڠڬي دالم سجاره ڤرادبن مأنسي .وانيتا
ساڠت اينده كجادينڽ .مك باڬي وانيتا اسالم ،مريك
3

سأومڤام برلين يڠ امت تيڠڬي نياليڽ يڠ دجاڬ دڠن
باٴيق دان سمڤورنا دان بوكن باتو-باتن يڠ سنڠ
دداڤتي دڠن موده.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

كتاهوٴيله منوتوڤ عورة اداله كواجيڤن اڬام باڬي
لالكي دان وانيتا اسالم سام اد برهاتي باٴيق اتاو
سباليقڽ .سبدا رسول ال َّله  دالم حديث رواية امام
مسلم :
ونِساء ك ِ
ات َع ِ
ات ُم ِم اَيل ٌت َمائِ اَل ٌت
ار َي ٌ
َاس َي ٌ
َ َ ٌ
رءوسهن ك ََأسنِم ِة ا ْلب ْخ ِ
ت ا ْل َمائِ َل ِة اَل َي ْد ُخ ْل َن
ُ
ُ ُ ُ ُ َّ
ْ َ
ا ْل َجنَّ َة َو اَل َي ِ
ج ْد َن ِر ْي َح َها َوإِ َّن ِر ْي َح َها َل ُي ْو َج ُد ِم ْن
َم ِس َير ِة ك َٰذا َوك َٰذا
يڠ برمقصود :وانيتا يڠ برڤاكاين تتاڤي سأوله2
برتلنجڠ برجالن دڠن ڬاي مليڠڬڠ-ليڠڬوك،
رمبوت مريك سڤرتي بوڠڬول اونتا ،مريك
تيدق ماسوق شرڬ سرتا تيدق منچيوم باٴوڽ،
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سدڠكن باٴو شرڬ ايت بوليه دهيدو سجاٴوه
سكين.2

حديث يڠ دباچاكن تادي جلس منرڠكن بهاوا اڤ يڠ
كيت ليهت ڤد هاري اين ،سبهاڬين بسر وانيتا برڤاكاين
تتاڤي تراللو كتات دان جارڠ سهيڠڬ منمڤقكن
بهاڬين دادا دان سوسوق بادن مريك سأوله 2تيدق
برڤاكاين .بڬيتو جوڬ اد وانيتا يڠ برتودوڠ تتاڤي
كدوا لڠنڽ تردده دان سلوار يڠ دڤاكايڽ تراللو كتات.
وانيتا يڠ سڤرتي اين تيدق اكن منچيوم باٴو شرڬ
سكيراڽ اي براعتقاد مڠحاللكن ڤربواتن يڠ دالرڠ
اوليه ال َّله .
چونتوه يڠ الٴين ،كيت اد مندڠر سبهاڬين مشاركت
هاري اين مڠاتاكن تيدق مڠاڤ جك تيدق ڤاكاي
تودوڠ اصلكن هاتي سوچي بربنديڠ دڠن اورڠ
يڠ برتودوڠ تتاڤي هاتيڽ تيدق باٴيق اتاو ڤون
ممڤرتيكايكن ڤرينته منوتوڤ عورة كران براڠڬڤن
اي اداله حق اينديۏيدو .سسوڠڬوهڽ كات 2اينيله يڠ
مپببكن وانيتا تيدق ماسوق شرڬ سباڬايمان حديث
5

يڠ دباچاكن تادي كران مريك مڠحاللكن اڤ يڠ تله
دحرامكن اوليه ال َّله .

سكيراڽ اي تيدق براعتقاد مڠحاللكن ڤربواتن ايت
مك اي تله مالكوكن ساتو دوسا يڠ واجب برتوبة
دان هندقله اي برڤاكاين منوتوڤ عورة يڠ سمڤورنا
مڠيكوت شرع.

ماريله كيت برسام 2منجاڬ اهلي كلوارڬ كيت
درڤد منجادي ڬولوڠن يڠ مڠابايكن ڤرينته ال َّله 
دالم سڬاال حال خصوصڽ منوتوڤ عورة .موده-
مودهن دڠن منوتوڤ عورة منجاديكن كلوارڬ
كيت ترڤليهارا درڤد سڬاال ڬڠڬوان دان مپالمتكن
مشاركت درڤد ڤربواتن يڠ بوليه منچابول كحورمتن
وانيتا اتاو ڬڠڬوان سيكسوال سڤرتي زنا ،روڬول
دان سباڬايڽ ،سباڬايمان فرمان ال َّله  دالم سورة
َ
األ ْح َزب ايات :59
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يڠ برمقصود :واهاي نبي ،سوروهله استري-
استريمو دان انق 2ڤرمڤوانمو سرتا وانيتا 2يڠ
برايمان ،سوڤاي مالبوهكن ِج ْل َباب مريك باڬي
منوتوڤ سلوروه توبوه مريك (سماس مريك
كلوار) .چارا يڠ دمكين لبيه موده اونتوق مريك
دكنلي (سباڬاي ڤرمڤوان يڠ باٴيق) مك دڠن
ايت مريك تيدق دڬڠڬو(.ايڠتله) ال َّله اداله مها
ڤڠامڤون الڬي مها ڤپايڠ

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 َّ

َ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 َيا َن َجا َة ال َّت ِائبِ ْي َن.
َف ْ
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