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 هيندري رسواه
 م 2020 ربميؤون 13برساماءن  هـ1442ول ربيع األ 27

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن ٱ

  جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني

(188:بقرةال)                                                                                 

 

ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

ٿ    سَي ِّد نَاں  صَل ِّ وَسَل ِّمْڈ      

ۇئ    وَأَصْحَاب ه آل ه ڇ  

ہ  ہ      ۇ  ۆ  فَيَاحئ  ٺ  

 ڎ ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ
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  ڱك تَاب ه  ڍھ ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

طاعتله كامو كفد  براميان،واهاي اورغ يغ "برمقصود: 

اهلل دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل 

كالغن كامو. كمودين  فداورغ يغ بركواس( در)األمر" 

 ،فركارا سواتوبنته )برسليسيهن( دامل س-جكـ كامو بربنته

مكـ هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب( اهلل )القرءان(  

كفد اهلل دان  براميان كامو بنر جكـ ،( رسولثالسنةدان )

 ،يغ دمكني اداله لبيه باءيق )باضي كامو( أخرية.هاري 

 هنث".دان لبيه ايلوق فوال كسود
 

  ،اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 سبحانه اهلل دفك كتقوأن كتكنغماريله كيت مني 

 االضس ملقساناكن وهغضسو-وهغضبرسو نغد وتعاىل

مودهن -. مودهثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف

 دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة تفكيت مندا
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 تاجوق ركاتاكنفمم اكن اين هاري دف خطبة. ةخريدا

 .رسواه هيندري

 

 دفك كنقوضدسو غرسواه برارتي سسواتو ي

 اتاو ،ثميليق بوكن غي حق مبيلغم اونتوق غسساور

 اتس اد سام اثوفام غي دفدر حق كنغهيلغم اونتوق

 مماكن ضجو ترماسوق. ثه اتاو سباليقسال غي توجوان

 نفسوا منرميا نغد ساله غي اراخ نغد الين غاور هرتا

 اكتا برداسركن. ثايضسبا دان نغنتيفك سواتو اد كران

 2009  (SPRM)مليسيا رسواه اهنضخنف سوروهنجاي

 اتاو ممينتا يتءيا اوتام غي رسواه كساهلن تفام تفتردا

 موكاكنغم ن،فسوا ممربي اتاو مناور. رسواه منرميا

 اونتوق كدودوكن جاوتن وناكنغضم دان لسوف تونتوتن

يغ  وتعاىل سبحانه اهلل مانفر. عوام بادن اوايفض نفسوا

 غي 188 ايات البقرة سوره دامل خطبةدباخاكن دأول 

 :برمقصود

 

 (الين غاور) هرتا (مبيلغم اتاو) ماكن كامو نلهغدان جا"

 كامو نلهغجا دان ساله، غي جالن نغد كامو دانتارا

-حاكيم دفك (رسواه ممربي)لوركن هرتا كامو هوغم
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 دري نيضسباها (مبيلغم اتاو) مماكن هندق كران حاكيم

 كامو دحالف دوسا، (بربوات) نغد مأنسي هرتا

 ".(ثساهل) تاهويغم

 

    معاشر املسلمني رمحكم اهلل،

 اسالم امضا دان دوسا ربواتنف اكنفرسواه مرو

دان منرميا  رسواه ممربي ترليبت غي مريك ملعنة امت

 غرسواه. حال اين دكاتاكن دمكني كران مسوا هرتا ي

 كيت يضبا حرام اداله رسواه جالن دري راوليهفد

 مروسقكن اكن كران ثممبلنجاكن يضال اتهفا ثنفيمثم

 نغدكال برالكو بوليه اين رسواه مسئله. مأنسي نفكهيدو

. ثسرنده غضسهي جاوتن يغضستي دفدر كت،غريف مسوا

 غي رسواه مسئله رغمند دان مليهت تفدا غسري كيت

 قثبا غاليف غي دان كيت اراضن دامل برالكو فكر

 مريك. غوا نغد بركاءينت غي رسواه اياله دهيبهكن

 ق،ثبا لبيه غي هرتا تكنفمندا اونتوق غوا رالتكنفمم

 .كماهوان االضس سرتا كدودوكن دان كتفغ تكنفمندا

 

و مميكريكن ترالل اين رسواه مالكوكن غي نغولوض

 اداله غوا بهاوا نغضفاكميواهن دان ككايأن. مريك بر
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 ثينكنغداي غي سهاج فا بربلنجا تفدا دان ثاالض-االضس

 غي ركاراف-ركاراف مالكوكن فوغضس مريك كنغضهي

 مريك ثخريا. اسالم اجرن نغد نغبرتنتا دان اهليثم

 هرتا دفك همبا منجادي تله مريك بهاوا سدر تيدق

 دروايتكن غي يثمات. دامل سبواه حد-تمسا ككايأن

 :برمقصود غي عنه اهلل ضير ْنَبْوُط دفدر امحد االمام اوليه

 

 رسواه، مربيفملعنة  صلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل "

-كدوا انتارا غهوبوفغ صفةبر غي رانتاراف دان رسواه نرمياف

 "ثدوا
 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 ،غمسئله رسواه تيدق دبندو ثسكريا ثوهغضسسو

 دان نقكروس ن،قكبورو كنغمندات بوليه سيتف سوده

 اكن رسواه ثانتارا. اراضن دان مشاركت دفك كموسنهن

 اكن دان اراضن سسبواه دامل كعاديلن وركنخهنغم

 هاوا يكوتغم هرتا روليهفمم غي مشاركت مالهريكن

 نينداسنف دان وانفنيف برالكو اكن. مات-مسات نفسو

 اكن ضجو اراضن ربلنجأنفامل مشاركت. سالين ايت، د
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 وروسكنغم دامل كترييسن برالكو عقيبة كتغمني توروت

 .ربلنجأنف

 

 هندقله كيت براميان غي غاور ايضاوليه ايت، سبا

 غي راتورنف يكوتغم حالل غي اراخ نغد رزقي اريخمن

 ديري لقكنيغم دان وتعاىل سبحانه اهلل اوليه كنفدتت تله

 مالكنغم هندقله كيت. رسواه مسئله نغرجبق دت دفدر

 كيت برسدرهان، اراخ نغد كران برسدرهان نفكهيدو

 دفك برشكور دان ،ايضابه ،فوكوخ براس ساللو اكن

 سوره دامل وتعاىل سبحانه اهلل مانفر. وتعاىل سبحانه اهلل

 :67 ايات قانالفر

 

جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك لك  

 

 (اياله ايت اهلل يضأدر غي) مريك ضدان جو"برمقصود: 

 دان باتس اوءيفملم تيادله ،ثهرتا ممبلنجاكن ابيالفا غي

 اداله مريك ربلنجأنف (ثسباليق) دان ،كدكوت خبيل تياد

 (خبيل دان بوروس) اراخ دوا-كدوا دانتارا سدرهان بتول

 ".ايت
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 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 ربنم اين، كالي دف خطبة يخرياغم يضجسرتو با

-برهاتي سنتياس رضا سكالني مجاعه اراف دفك روثم نيغاي

 اين، رسواه مسئله دري ديري هيندركنغم دان هاتي

. مأنسي دفك تنكمضر قثبا كنغمندات اكن ثايا كران

 ونفماهو نرمياف ايضباس اتاو مربيف اد سام كريا تيدق

 تفمندا دان بردوسا فتت ثمسوا كران هغت غاور ايضسبا

 ثوهغضسسو. وتعاىل سبحانه اهلل كموركأن سرتا لعنة

 ونفواالو سبنر غي نغكسن منجنجيكن رنهف تيدق رسواه

 .ثدفدر بسر تغسا غي نغكاونتو بروليه كيت

 

 رسواه ماللوءي راوليهفد غكتاهويله، حاصيل ي

 ماكن ممربي كيت كهفوغض. سةدان تيدق برك حرام اداله

 دري كيت ضكلوار سرتا اسرتي انق دفك مينوم دان

 غي سومرب دري ماكنن ماكن تله،غاي حرام؟ غي سومرب

-سام ماريله ايت، اوليه. ثيضبا اوتام لبيه نراك مك حرام

. حالل غي اراخ نغد رزقي اريخمن بروسها كيت سام

 ميواه فهيدو غبربندي سدرهان فهيدو كيت بيارله

 اكن غي حرام غي ركاراف نغد يغدكليلي عقيبة انامر نامون
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 اهلل مانفر. كلق ةخريدا كيت دفك ناءكبينس ممباوا

 :29 ايات نساءلا ةسور دامل وتعاىل سبحانه

 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي
 ىب نب  مبزب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ
  مت زت رت يب

 

 كامو نلهغجا براميان، غي غاور-غبرمقصود: "واهاي اور

 نغد كامو سسام كامو هرتا-هرتا (وناكنض) ماكن

 واليخك ،(ثايضسبا دان جودي و،فتي) ساله غي جالن

 سام سوك اراخس دالكوكن غي انضرنيافجالن  نغد

 بونوهن-بربونوه كامو نلهغجا دان كامو، دانتارا سوك

 اسيهانيغم سنتياس اهلل ثوهغضسسو. سنديري سسام

 ".كامو

 

كا  را انِ َِب ېئ ەئ    ٺَبا ِن ىئلُْقْرءا فاعا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

تاهُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وا   ٹ  ې  ہخب  مب
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ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينا  حئ لتَّائِِبيا  ةا ڀوا يا  فاياا فاْوزا ٱ لُْمس ْ
 
 ٱ


