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ڤليهاراله حق أساسي كانق٢

ڤليهاراله حق أساسي كانق٢
سمڤنا هاري كانق٢سدونيا
( ٥١دسيمبر ٢١٥٢م ٢٢ /ربيع األول ٥٣٤١ه)
ُوب ِإلَيْه ِ ،وَنَع ُوذ ُ ب ِاللّٰه ِ م ِنْ
ِإ َّن الحم َْد َ لِلّٰهِ ،نَحْمَد ُه ُ وَنَسْت َع ِي ْنُه ُ وَنَسْتَغْف ِر ُه ُ وَنَت ُ
ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِ اللّٰه ُ فَه ُو َ المُهْتَدِ و َم َنْ يُضْ لِلْ
ش ُر ُورِ أَ نْفُسِنَا وَم ِنْ سَي ِئ َ ِ

شدًا.
تجِد َ لَه ُ وَل ًِّيا م ُ ْر ِ
فَلَنْ َ
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أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّلا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ ل َا شَر ِي ْ َ
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن مُح ََّمدًا ع َبْد ُه ُ
سو ْلُه ُ،
وَر َ ُ
َل وَسَل ِ ْم عَلَى نَب ِي ِنَا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آلِه ِ وَصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِدَعْوَتِه ِ ِإلَى
ا َ َّلله َُّم ص ِ
يَو ْ ِم الد ِيْنِ.

ي بتَِقْو َى اللّٰه ِ وَطَاع َتِه ِ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللّٰه ِ ،ا َِّتقُو ْا اللّٰهَ ،ا ُ ْوصِيْك ُ ْم وَن َ ْفس ِ ْ
لَع ََّل ك ُ ْم تُفْلِحُونَ.

ﭧﭨ
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ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁ ﰂﰃ
ﰄﰅﰆﰇﰈﰉ ﰊ ﰋ
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
تونتوتن برتقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى اداله تونتوتن يڠ ترتيڠڬي دالم إسالم.
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برتقواله كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن ملقساناكن سڬاال سوروهنڽ
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دان دالم ماس يڠ سام منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ .موده-مودهن كيت سموا
دبڠكيتكن دالم كالڠن اورڠ٢يڠ برتقوى دأخيرة كلق.
اجرن إسالم امت منيتيق برتكن ڤمبيالءن دان ڤرهاتين ترهادڤ كانق .٢اي
تنتوڽ سواتو تڠڬوڠجواب يڠ ڤرلو دالكوكن اوليه ڬولوڠن ديواس .جوسترو،
تاجوق خطبة ڤد هاري اين اياله” ،ڤليهاراله حق أساسي كانق.“٢
سيدڠ جماعه يڠ بربهاڬيا،
كانق٢مروڤاكن انوڬره دان أمانه يڠ دبريكن اهلل سبحانه وتعالى كڤد همباڽ.
اوليه ايت ،اداله منجادي تڠڬوڠجواب كيت سموا اونتوق ممستيكن حق دان
كباجيقن مريك سنتياس ترجاڬ.
مريك جوڬ باكل ڤواريث يڠ اكن ممبنتوق سسبواه نڬارا دان ممباڠونكن
شعار إسالم ڤد ماس هادڤن.
سچارا عمومڽ ،ددالم إسالم كانق٢اداله مروجوع كڤد سسأورڠ يڠ بلوم بالغ.
اي دتنتوكن دڠن فكتور طابعي اتاو حد عمور .نامون دالم كونتيكس
مليسيا ،كانق٢دديفينيسيكن سباڬاي سسأورڠ يڠ دباوه عمور  ٥1تاهون
سڤرتي يڠ ترمكتوب دالم أكتا كانق ٢١١٥٢دان تعريفن اين توروت دڬوناكن
دڤريڠكت انتارابڠسا.
واالو اڤ جوا تعريفن يڠ دڬوناكن ،ڤرليندوڠن دان ڤركمبڠن سسأورڠ
كانق٢اداله برڬنتوڠ كڤد اورڠ ديواس.
دالم تيمڤوه منچاڤاي تاهڤ كماتڠن يڠ سمڤورنا ،كانق٢برڬنتوڠ سڤنوهڽ كڤد
اورڠ ديواس اونتوق ممبوات كڤوتوسن كأتس ڤركارا٢يڠ بركاءيتن دڠن مريك.
اوليه يڠ دميكين ،ڬولوڠن ديواس ممڤوڽاءي ڤڠاروه تربسر دالم ڤمبنتوقن واتق
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كانق ،٢سام اد ممبسر دڠن ايدينتيتي يڠ ترڤوجي اتاو سباليقڽ.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى يڠ دباچاكن ڤد ڤرموالءن خطبة تادي درڤد سورة
الشعراء ،اية  ٥٤٢هيڠڬ  ،٥٤١برمقصود:
”دان برتقواله كڤد ﴿اهلل سبحانه وتعالى﴾ يڠ تله مڠأنوڬرهكن كڤد كامو اڤ يڠ
كامو كتاهوءي .دي تله مڠأنوڬرهكن كڤد كاليان بيناتڠ٢ترنقن ،انق،٢
كبون ،٢دان مات اءير .سسوڠڬوهڽ اكو ﴿نبي هود﴾ تاكوت كاليان اكن
دتيمڤا عذاب هاري يڠ بسر“.
ايات ترسبوت مڠإشارتكن بهاوا سڬاال انوڬره اهلل سبحانه وتعالى كڤد كيت
بروڤا علمو ڤڠتاهوان ،حيوان ترنقن ،الدڠ ڤرتانين ،مات اءير دان الءين٢
ترماسوقله كانق٢اداله مروڤاكن اوجين كڤد كيت .سام اد اي ممباوا كڤد
تقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى اتاو سباليقڽ .حق٢مريك مستيله دتونايكن
دان دبريكن ڤرهاتين سواجرڽ.

21

إسالم امت منيتيق برتكن ڤريحال كمصلحتن كانق .٢إمام أحمد رحمه اهلل
تله مروايتكن حديث درڤد عبداهلل بن عامر رضي اهلل عنه ،بهاوا نبي ﷺ
ڤرنه برسبدا:
ْس م َِّنا
ح ْم صَغ ِير َن َا و َ يَعْر ْ
م َنْ ل َ ْم يَرْ َ
ِف ح ََّق كَب ِير ِن َا فَلَي َ
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برمقصود” :اورڠ يڠ تيدق ﴿منونجوقكن ڤراساءن﴾ بلس كاسيهن ترهادڤ
كانق٢كامي دان تيدق تاهو ﴿منونايكن﴾ حق اورڠ٢توا كامي ،مك دي بوكن
درڤد كالڠن كامي“.
جوسترو ،سموا ڤيهق هاروس مڽدري دان مماءينكن ڤرانن باڬي ممستيكن
كانق٢سنتياس ترجاڬ دان دليندوڠي درڤد سبارڠ بنتوق ڤڠأباين ،ڤندراءن،
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ديسكريميناسي دان ايكسڤلويتاسي يڠ اكن منججسكن ڤروسيس تومبسرن
مريك.
كانق٢جوڬ ممڤوڽاءي حق يڠ سام دڠن ڬولوڠن ديواس يڠ ڤرلو دحرمتي
سڤرتي حق كراهسياءن ڤريبادي ،تيدق دمالوكن دخاليق ،دان تيدق ددرا
فيزيكل ،مينتل جوڬ ايموسي.
اومت إسالم جوڬ هاروس مڠمبيل إعتبار دان چونتوه تاوالدن درڤد
جونجوڠن بسر نبي محمد ﷺ يڠ ساڠت مڽنتوني كانق٢
امام البخاري رحمه اهلل تله مروايتكن حديث درڤد سهل بن سعد رضي
اهلل عنه ،بلياو منچريتاكن بهاوا سواتو كتيك ،نبي ﷺ تله دهيدڠكن سڬلس
مينومن.
بڬيندا ﷺ كمودين ممينومڽ سدڠ كتيك ايت دسبله كانن بڬيندا ﷺ اد
سأورڠ انق كچيل يڠ ڤاليڠ مودا دالم كالڠن يڠ حاضير.
ماناكاال اورڠ٢توا برأد دسبله كيري بڬيندا ﷺ .رسول اهلل ﷺ اللو برسبدا:

خ؟ قَالَ :م َا كُن ْتُ ل ِ ُأوث ِر َ بِف َضْ ل ِي
ي َا غُلَامُ! أَ ت َْأذَنُ ل ِي أَ ْن ُأ ْعط ِي َه ُ الْأَ شْ يَا َ
29
ِ
َّ
الله! ف َأَ ْعطَاه ُ ِإ ياهُ.
ك أَ حَدًا ،ي َا رَسُو َ
م ِن ْ َ
ل َّ
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31

برمقصود ” :واهاي انق كچيل ،اڤاكه كامو مڠإيذينكن اكو اونتوق ممبري
مينومن اين كڤد اورڠ توا؟ انق ايت منجواب :اكو تيدق اكن مندهولوكن
سأورڠ ڤون درڤد ديريكو سالءين كامو واهاي رسول اهلل .لنتس بڬيندا ڤون
ممبريكن كڤداڽ“.
حاضيرين جمعة يڠ دكاسيهي سكالين،
إسالم مروڤاكن سبواه اڬام يڠ سجهترا دان اي مالرڠ سسأورڠ درڤد
منچدراكن اورڠ الءين تنڤا سبارڠ السن ترأوتاماڽ كانق.٢
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ڤندراءن كانق٢اداله سواتو بنتوق ڤنچبولن يڠ سريوس ترهادڤ حق
كانق٢اونتوق بركمبڠ دالم كأداءن صيحت دان برمرواه.
ڤندراءن بوليه برالكو دالم بنتوق فيزيكل ،ايموسي دان سيكسوال.
ڤرليندوڠن كأتس كانق٢تيدق اكن داڤت دڤنوهي سالڬي كيت تيدق
مڽلسايكن ڤلباڬاي بنتوق ڤندراءن ،كڬانسن دان ايكسڤلويتاسي ترهادڤ
مريك.
سموا اين اكن منافيكن دان مڠنچم حق كانق٢دالم منداڤتكن ڤنجاڬاءن ايبو
باڤ ،ڤنديديقن ،ڤنجاڬاءن كصيحتن ،ريكرياسي سرتا كبيبسن دالم
ملواهكن بواه فيكيرن مريك.
مسلمين يڠ درحمتي اهلل سكلين،
كانق٢دعبارتكن سڤرتي سهالي كاءين ڤوتيه دان اداله منجادي تڠڬوڠجواب
ايبو باڤ اتاو ڤنجاڬ اونتوق منچورقكنڽ .ايبو باڤ ممڤوڽاءي تڠڬوڠجواب
اوتام باڬي ممبري ڤنديديقن دان ممستيكن ڤركمبڠن كانق.٢
إمام البخاري رحمه اهلل ،تله مروايتكن حديث درڤد أبو هريرة رضي اهلل
عنه ،بهاوا نبي ﷺ تله برسبدا:

ل
 37ك ُُل مَو ْلُودٍ يُولَد ُ عَلَى ال ْفِطْرَة ِ ف َأَ بَوَاه ُ يُه َوِد َانِه ِ أَ ْو يُن َصِر َانِه ِ أَ ْو يُمج َِسَانِه ِ كَمَث َ ِ
ج الْبَهِيم َة َ ه َلْ ت َر َى ف ِيهَا جَدْعَاءَ؟
الْبَهِيمَة ِ تُن ْت َ ُ
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برمقصود” :ستياڤ انق دالهيركن دالم كادأن فطره ﴿إسالم﴾ .كمودين كدوا
ايبو باڤاڽاله يڠ اكن منجاديكن انق ايت يهودي ،نصراني ،اتاو ماجوسي
سڤرتي بيناتڠ ترنق يڠ مالهيركن بيناتڠ ترنق يڠ سمڤورنا .اداكه كامو مليهت
ترداڤت كچاچتن ڤداڽ؟“
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حديث دأتس منونجوقكن ايبو باڤ مماءينكن ڤرانن يڠ بسر دالم مننتوكن هاال
توجو دان ماس دڤن كانق .٢ڤنديديقن مروڤاكن اسڤيك يڠ امت ڤنتيڠ دالم
ممبنتوق ڤرسوناليتي ،باكت ،كبوليهن مينتل دان فيزيكل كانق.٢
اوليه ايت ،ستياڤ درڤد مريك برحق اونتوق دبريكن ڤلواڠ باڬي منداڤتكن
ڤنديديقن فورمل تنڤا سبارڠ ديسكريميناسي.
حاضيرين مسلمين يڠ دمولياكن،
كانق٢سميمڠڽ برڬنتوڠ كڤد اورڠ ديواس دالم سموا اسڤيك كهيدوڤن .ايبو
باڤ سواجرڽ برتڠڬوڠجواب دان منجادي چونتوه توالدن يڠ اوتام كڤد
كانق.٢
الينيله مريك دڠن ڤنوه كاسيه سايڠ دان ڤراساءن هورمت .ڤستيكن مريك
دبري كڤرلوان هيدوڤ يڠ سإيمبڠ دان منچوكوڤي.
نامون بڬيتو ،ڤد ماس كيني باڽق كيس ڤندراءن ،ايكسڤلويتاسي ،دان
كڬانسن كأتس كانق٢دالكوكن اوليه ايبو باڤ اتاو ڤنجاڬ سنديري.
ڤميمڤين دان مشاركت هندقله چمڤور تاڠن باڬي ممستيكن ڤرليندوڠن
دبريكن كڤد كانق٢ترسبوت.
اين ڤرلو اڬر مريك داڤت بركمبڠ منجادي ڤميمڤين يڠ هيبت دان اسيت يڠ
برڬونا كڤد اومت ڤد ماس اكن داتڠ.
سيدڠ حاضيرين يڠ دكاسيهي سكلين،
كسيمڤولن يڠ داڤت دأمبيل درڤد خطبة هاري اين اياله:
ڤرتام :كانق٢اداله انوڬره اهلل سبحانه وتعالى سباڬاي ذورية دان ڤڽمبوڠ
كتورونن كيت.
كدوا :كانق٢برحق منداڤت ڤنجاڬاءن ،ڤنديديقن ،كسالمتن دان سباڬايڽ.
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كتيڬ :ڤميمڤين دان مشاركت توروت مماءينكن ڤرانن يڠ بسر دالم ممبيال
دان مليندوڠي كانق.٢
ماريله سام٢كيت حياتي فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة الطور ،اية
:٢٥
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برمقصود” :دان اورڠ٢يڠ برإيمان سرتا انق چوچو مريك يڠ منوروتي مريك
دالم كإيمانن ،كامي هوبوڠكن مريك دڠن ذورية مريك ،دان كامي تيدق
مڠورڠكن سديكيت ڤون ﴿ڤهاال﴾ درڤد عملن مريك .ستياڤ اينديۏيدو
تريكت دڠن اڤ يڠ دكرجاكنڽ“.
ن
ِيم ،وَنَف َعَن ِ ْي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا ف ِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ اللّٰه ُ ل ِي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ن ال ْعَظ ِ

ل م ِنِي وَم ِن ْك ُ ْم تِلاَوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
السمِي ْ ُع الْعَل ِيم ُ،
الآيات َوالذِكْر ِ الْحَكِيم ْ ،وَتَق ََّب َ
ِ
51
ِ
ات
ل قَو ْل ِي هَذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ اللّٰه َ ل ِي وَل َك ُ ْم و َ ِلجم َِيع ال ْمُسْل ِمِينَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ
أَ قُو ْ ُ
ن و َيَا نَجَاة َ ال َّتائبِِيْنَ.
ات فَاسْ تَغْف ِر ُوه ُ فَيَا فَوْز َ ال ْمُسْتَغْفِرِي َ
وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
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