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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 ِ
/2019
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.
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ
َأ ْش َه ُد َأ ْن لاَ اِ ٰل َه إِلاَّ ال َّل ُه َو ْح َد ُه لاَ َ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.
ِ
ِ
ِ
اي
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُق ْوا ال َّل َه َو ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
بِ َت ْق َوى ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.
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دان دصحكن اوليه
دسيمق
ماريله كيت منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله دڠن
مفتي نڬر
السماحة
موده-
صاحبالرڠنڽ.
مڠرجاكن سوروهن دان منيڠڬلكن
i
مودهن كيت دبركتي ال َّله ددنيا دان اخيرة.
i
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ليبراليسمى ( )libralismeاداله ساتو فهمن يڠ
منونتوت كبيبسن هيدوڤ تنڤا باتسن كران كونونڽ
اونتوق منجاڬ حق اساسي مأنسي .فهمن اين مڠاجق
اومت اسالم برفيكير دڠن بيبس مڠيكوت لوجيق
عقل سمات 2دڠن مڠنڤيكن اجرن اڬام اسالم يڠ
الس َّنة.
برڤندوكن كڤد القرءان دان ُّ

سكيراڽ فهمن اين دسكت ،دهالڠ اتاو ددعوا ،مك
ڬولوڠن اين دڠن ڤانتس منچانڠ كڤد ساتو دنيا بهاوا
حق كبيبسن مريك تله دچابولي .ڤڠانوت فهمن
اين مندعوا بهاوا اڬام اسالم مڠوڠكوڠ ،جومود،
ممباتسكن كماجوان ،ماله چوبا مناكوت-ناكوتكن
مشاركت دڠن منافيكن ڤلقساناٴن اوندڠ 2اسالم
يڠ ددعوا سباڬاي تيدق مڠيكوت ڤرلمباڬاٴن ،تيدق
عادل ،ظالم ،دان تيدق سسواي دلقساناكن دالم
مشاركت بربيلڠ قوم دان اڬام ،سدڠكن اڬام اسالم
اداله اڬام يڠ ُش ُمول يڠ دتورونكن اوليه ال َّله  يڠ
مها مڠتاهوٴي ،لڠكڤ مليڤوتي ڤراتورن ،اوندڠ 2يڠ
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مڠاتور كهيدوڤن مأنسي دالم سموا اسڤيك اونتوق
كسجهتراٴن هيدوڤ مأنسي .فرمان ال َّله  دالم
سورة ِ
آل ِع ْم َران ايات :83

ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶﯷ
يڠ برمقصود :ڤاتوتكه سسوده (مڠاكوٴي دان
منريما ڤرجنجين) ايت ،مريك منچاري الٴين
دري اڬام ال َّله؟ ڤدحال كڤداڽ له توندوق طاعة
سكالين مخلوق يڠ اد دالڠيت دان دبومي ،سام
اد دڠن سوكاريال اتاوڤون ترڤقسا ،دان كڤداڽ له
مريك دكمباليكن.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

سباڬاي چونتوه ،بريتا يڠ ڤرنه دڤاڤركن دالم ميديا
مڠاٴيتكن ايديا سوڠسڠ درڤد سواتو كومڤولن
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يڠ مندعوا بهاوا ڤربواتن َخ ْل َوات دتمڤت ڤريبادي
اداله دوسا ڤريبادي انتارا ڤالكوڽ دڠن ال َّله .
ماله ڤرالكوان اين تيدق بوليه دكاتاكن َ
برخ ْل َوات
اتس السن اي دالكوكن درومه ڤرسنديرين .مريك
جوڬ منچادڠكن سوڤاي حكومن ترهادڤ كسالهن
َ
برخ ْل َوات دمنسوخكن ،كران ددعوا ملڠڬر حق
كبيبسن سسأورڠ.

ڤميكيرن اڤاكه اين؟ اداكه َا ْي ِد ُيو ُلوڬي اين يڠ اكن
دواريثكن كڤد انق چوچو كيت؟ اداكه اين يڠ دايڠيني
اوليه ڤجواڠ كبيبسن؟ بيبس َ
برخ ْل َوات دان حاصيلڽ
كيت مليهت بايي يڠ تيدق بردوسا دبواڠ باڬايكن
بڠكاي بيناتڠ؟ جاڠن تركجوت ،جك كيت منموءي
بايي دهادڤن رومه يڠ مروڤاكن انق اتاو چوچو كڤد
ڤجواڠ كبيبسن ايت سنديري .اداكه كبيبسن اين يڠ
دكهندقي؟
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ميمبر ايڠين منڬسكن بهاوا متالمت اوندڠ 2كسالهن
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َخ ْل َوات دڬوبل اداله برتوجوان مڠاول دان منچڬه
درڤد برالكوڽ كسالهن يڠ لبيه بسر ياٴيت زنا .اسالم
جوڬ ممبري ڤرإيڠاتن اونتوق منچڬه سسواتو يڠ
موڠكر باڬي منجامين كمصلحتن اومت اسالم درڤد
ترجروموس كلمبه كبيناساٴن .اوليه سبب ايت،
اسالم منتڤكن سوڤاي ليم اساس َم َق ِ
اصد َش ْر ِع َّية
واجب دجاڬ دان دڤليهارا اوليه كيت سموا ياٴيت
منجاڬ اڬام ،پاوا ،كتورونن ،عقل دان هرتا.
اإلس َراء ايات :32
فرمان ال َّله  دالم سورة ْ

ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
يڠ برمقصود :دان جاڠنله كامو مڠهمڤيري
زنا ،سسوڠڬوهڽ زنا ايت اداله ساتو ڤربواتن
يڠ كجي دان ساتو جالن يڠ جاهت (يڠ ممباوا
كروسقن).

حديث درڤد ا ْب ُن َع َّباس  بهاوا رسول ال َّله 
برسبدا يڠ برمقصود;
واهاي مأنسي! سسوڠڬوهڽ اكو تيڠڬلكن
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اونتوق كامو دوا ڤركارا ،جك كامو برڤڬڠ
كڤداڽ كامو تيدق اكن سست سالماڽ; كتاب
ال َّله (القرءان) دان ُس َّن ْهكو.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ڤرلو دايڠت كونسيڤ كبيبسن دالم اسالم اد باتس دان
سمڤادن يڠ ڤرلو دڤاتوهي .اومت اسالم دالرڠ سام
سكالي مالكوكن كموڠكرن دان معصية سچارا بيبس
مڠيكوت كهندق هاوا نفسو .مليهت كڤد َا ْي ِد ُيولوڬي
ليبراليسمى ( )libralismeيڠ برتنتاڠن دڠن شريعة
اسالم ،مك مشوارت خاص جاوتنكواس ڤرونديڠن
حكوم شرع نڬري ڤهڠ برتاريخ ڤد  19فيبواري 2014
تله مموتوسكن بهاوا اليرن ڤميكيرن ليبرال اداله
سواتو اجرن سست دان مپليويڠ درڤد شريعة اسالم.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

مڠاخيري خطبة اين ،ماريله كيت رنوڠ دان امبيل
ڤڠاجرن سرتا ڤڠحياتن يڠ ممبري منفعة دالم هيدوڤ
ياٴيت كيت دتونتوت سوڤاي كمبالي كڤد ڤتونجوق
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الس َّنة دان هندقله ممستيكن اڬر تيدق
القرءان دان ُّ
ترڤدايا دڠن ڤميكيرن ليبراليسمى ( )libralismeيڠ
بوليه ملمهكن ايمان .دڠن ايت ،ماريله كيت برسام2
مننتڠ فهمن اين كران اي مروسقكن عقيدة ڬنراسي
هاري اين دان اكن داتڠ.

فرمان ال َّله  ددالم سورة َ
األ ْح َزاب ايات :36
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يڠ برمقصود :دان تيدقله ڤاتوت باڬي لالكي دان
ڤرمڤوان يڠ برايمان ،اڤابيال ال َّله دان رسولڽ تله
منتڤكن سواتو كتتڤن ،اكن اد باڬي مريك ڤيليهن
(يڠ الٴين) تنتڠ اوروسن مريك .دان بارڠسياڤا
مندرهاكاٴي ال َّله دان رسولڽ مك سسوڠڬوهله
دي تله سست ،سست يڠ پات.
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بار َك ال َّله لِي و َلكُم فِي ال ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِ ْي َ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 ْي ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ا ْل َعظِ ْي َم لِ ْي َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ْؤ ِمن ِ
ا ْلمس ِل ِمين وا ْلمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
ِ ِ
ور
اس َت ْغف ُرو ُه إِ َّن ُه ُه َو ال َغ ُف ُ
األَ ْح َياء من ُْه ْم َواألَ ْم َواتَ ،ف ْ
ِ
يم
الرح ُ
َّ
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