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ﺧﻄﺒﺔ ﺟﻤ

َ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
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
009/10
014/1
َ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 َ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 ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
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ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.

ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
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 ،

هاري اين كيت مپمبوت هاري كمرديكاٴن يڠ ك61-

دسلوروه نڬارا دڠن ڤلباڬاي چارا دان ڤندكتن.
اڤاكه ارتي كمرديكاٴن؟ سبهاڬين منترجمهكن ارتي
كمرديكاٴن سباڬاي كبيبسن درڤد ڤنجاجاهن كواس
اسيڠ .اد جوڬ يڠ منتفسيركنڽ سباڬاي كبيبسن
اونتوق مالكوكن اڤ سهاج يڠ ترلينتس دهاتي .اد
يڠ مڠاتاكن بهاوا كمرديكاٴن ايت ارتيڽ برشكور
اتاو برڤواس هاتي دڠن اڤ سهاج يڠ اد واالوڤون
تياد سبارڠ ڤروبهن كأره كباٴيقن .ڤرسوألنڽ اداكه
مماداٴي سقدر ايت سهاج كيت منترجمهكن ارتي
كمرديكاٴن؟ جوسترو اونتوق منيالي سجاٴوه مان
ارتي كمرديكاٴن يڠ سبنر مك كيت ڤرلو مڠتاهوٴي
34

اڤاكه ڤنداڠن اسالم ترهادڤ كمرديكاٴن.

كمرديكاٴن مروڤاكن ساله ساتو ڤرينسيڤ اساس
دالم شريعة اسالم .اسالم مليهت كبيبسن سباڬاي
سواتو كڤرلوان اساسي باڬي ستياڤ مأنسي.
كمرديكاٴن باڬي اومت اسالم اداله برموال درڤد
روح توحيد اتاو عقيدة يڠ برترسكن ڤڠرتين دوا كلمة
شهادة دان ممبيبسكن ديري درڤد مپمبه سالٴين
ال َّله  .اوليه سبب ايت ،اڬام اسالم مپرو مأنسي
اعة دڠن
الج َم َ
الس َّنة َو َ
سوڤاي برڤڬڠ كڤد اليرن َا ْه ُل ُّ
ممبيبسكن ديري درڤد اجرن سست ،تهيولُ ،خ َر َفات
دان ڤربواتن ِش ِريك كڤد ال َّله  .فرمان ال َّله  دالم
وسف ايات : 108
سورة ُي ُ
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يڠ برمقصود :كاتاكنله (واهاي محمد) :اينيله
جالنكو ،اكو دان اورڠ يڠ مڠيكوتكو مپرو
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(مأنسي عمومڽ) كڤد اڬام ال َّله دڠن كتراڠن
يڠ پات .مها سوچي ال َّله (درڤد سبارڠ سكوتو)
دان اكو بوكنله درڤد ڬولوڠن يڠ ُمشْ ِرك (يڠ
ممڤرسكوتوكن ال َّله دڠن سسواتو يڠ الٴين).

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ڬولوڠن يڠ برڤميكيرن سوڠسڠ مڠرتيكن كمرديكاٴن
دڠن ممبيبسكن ديري سبيبس-بيبسڽ درڤد
سبارڠ بنتوق ايكتن اوندڠ 2دان كاڬاماٴن سڤرتي
مڠحاللكن  LGBTدڠن السن حق اساسي مأنسي اتاو
حق اينديۏيدو .ممهمكن ارتي كمرديكاٴن سباڬاي
كبيبسن سڤرتي اينيله يڠ منجاديكن سبهاڬين مشاركت
كيت هيلڠ ڤندوان هيدوڤ عقيبة مندهولوكن عقل
مڠاتسي شريعة.
اسالم تيدق ڤرنه مڠهالڠ حق مأنسي اونتوق بربوات
سسواتو ڤركارا ،تتاڤي مستيله دڬوناكن سباٴيق-
باٴيقڽ اونتوق منچاري كرضاٴن ال َّله  بوكن
مڠيكوت هاوا نفسو سمات .2فرمان ال َّله  دالم
سورةالجاثِ َية ايات :23
َ
36

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
يڠ برمقصود :مك ،ڤرنهكه اڠكاو مليهت (واهاي
محمد) اورڠ يڠ منجاديكن هاوا نفسوڽ سباڬاي
توهن يڠ دڤاتوهيڽ ،دان دي ڤوال دسستكن اوليه
ال َّله برداسركن علموڽ (بهاوا اي تتڤ كفور)،
سرتا دكونچي ماتي ڤوال ڤندڠرنڽ دان هاتيڽ،
دان دلتقكن الڤيسن ڤنوتوڤ كأتس ڤڠليهتنڽ؟
مك سياڤاكه الڬي يڠ داڤت ممبري هدايه كڤداڽ
سسوده ال َّله (منجاديكن دي بركاداٴن دمكين)؟
اوليه ايت ،مڠاڤ كامو (واهاي اورڠ يڠ ايڠكر)
تيدق مڠمبيل ڤڠاجرن؟

دالم كونتيكس سبواه نڬارا يڠ مرديك ،اسالم تله
منتڤكن بهاوا شريعة اسالم اداله مروڤاكن ڤراتورن
دان ڤرونداڠن ترتيڠڬي يڠ مستي دڬونا ڤاكاي دالم
نڬارا يڠ دتدبير اوليه اومت اسالم .ڤارا ڤميمڤين ڤوال
37

اداله ڬولوڠن يڠ دبريكن أمانه اونتوق مندَ ْو َلتكن اڬام
اسالم دان ممبرسيهكنڽ درڤد سبارڠ بنتوق كواس
اسيڠ اتاو ڤڠاروه اڬام الٴين دان ڤرونداڠن 2يڠ
برتنتاڠن دڠن شريعة اسالم .مك سواجرپاله ڤيهق يڠ
برتڠڬوڠجواب لبيه برسوڠڬوه 2دالم اوسها اونتوق
ممرتبتكن ڤرونداڠن اسالم دان مرونتوهكن سيستم
جاهلية يڠ برتنتاڠن دڠنڽ .فرمان ال َّله  دالم سورة
المائِدَ ة ايات ;50
َ
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ﰇﰈﰉ
يڠ برمقصود :اڤاكه حكوم جاهلية يڠ مريك
كهندقي ،دان (حكوم) سياڤاكه يڠ لبيه باٴيق
درڤد (حكوم) ال َّله باڬي اورڠ يڠ يقين؟“

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ايڠتله بهاوا ڤرجواڠن كيت بوكن ستاكت ممرديكاكن
تانه اير سمات .2اوليه يڠ دمكين ،برسمڤنا دڠن
سمبوتن كمرديكاٴن ڤد تاهون اين ،ماريله كيت
38

برسام 2بروسها ممرديكاكن جيوا ،ميندا ،تيڠكه-
الكو دان بودايا كيت درڤد تروس دڤڠاروهي اوليه
ڤميكيرن جاهلية دان دجاجه اوليه ڤماهمن بارت
يڠ مپستكن .ايسي دان ڤرتاهنكنله كمرديكاٴن
دڠن مڠعملكن سڬاال تونتوتن دان اجرن اسالم
يڠ سبنرڽ .اڤاله ارتيڽ كبيبسن كبنداٴن جك بوروق
اخالقڽ .اڤاله ارتيڽ سوركن كمرديكاٴن دان كيبرن
بنديرا دمرات 2تمڤت جك تياد الڬي سماڠت جواڠ
اونتوق ممڤرتاهنكن اڬام ،بڠسا دان نڬارا .اڤاله ارتيڽ
بربڠڬ دڠن كامانن دان كميواهن نڬارا جك اي هاڽ
منمبهكن دوسا .دان تيادله ڬوناڽ باڠونن منچاكر
الڠيت ڤون جك نصيب اڬام اسالم دان بڠسا ماليو
تيدق تربيال.
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يڠ برمقصود :دمي سسوڠڬوهڽ ،اداله باڬي
ڤندودوق نڬري َس َب ْأ ،ساتو تندا (يڠ ممبوقتيكن
كمورهن ال َّله) يڠ ترداڤت دتمڤت تيڠڬل مريك،
ياٴيت :دوا كومڤولن كبون (يڠ لواس الڬي
سوبور) ،يڠ ترلتق دسبله كانن دان دسبله كيري
(كمڤوڠ مريك)( .اللو دكاتاكن كڤد مريك):
"ماكنله دري رزقي ڤمبرين توهن كامو دان
برشكورله كڤداڽ; (نڬري كامو اين اداله) نڬري
يڠ باٴيق (امان دان معمور) ،دان (توهن كامو
اداله) توهن يڠ مها ڤڠامڤون!.

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،
َ ُ ْ َ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الر ِح ْي ُم.
اس َت ْغف ُرو ُه ،إِ َّن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ْو ُر َّ
َف ْ
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