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برمقصود" :واهاي اورغ يغ براميان ،طاعتله كامو كفد
اهلل دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل
األمر" (اورغ يغ بركواس) درفد كالغن كامو .كمودين
جكـ كامو بربنته-بنته (برسليسيهن) دامل سسواتو فركارا،
مكـ هندقله كامو مغمباليكنث كفد (كتاب) اهلل (القرءان)
دان (السنة) رسولث ،جكـ كامو بنر براميان كفد اهلل دان
هاري أخرية .يغ دمكني اداله لبيه باءيق (باضي كامو)،
دان لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل،
ماريله كيت منيغكتكن كتقوأن كفد اهلل سبحانه
وتعاىل دغن برسوغضوه-سوغضوه ملقساناكن سضاال
فرينتهث دان منيغضلكن سضاال الرغنث .موده-مودهن
كيت مندافت رمحة دان كربكنت هيدوف ددنيا دان
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داخرية .خطبة فد هاري اين اكن ممفركاتاكن تاجوق
هيندري رسواه.
رسواه برارتي سسواتو يغ دسوضوقكن كفد
سساورغ اونتوق مغمبيل حق يغ بوكن ميليقث ،اتاو
اونتوق مغهيلغكن حق درفد يغ امفوثا سام اد اتس
توجوان يغ ساله اتاو سباليقث .ترماسوق جوض مماكن
هرتا اورغ الين دغن خارا يغ ساله دغن منرميا سوافن
كران اد سواتو كفنتيغن دان سباضايث .برداسركن اكتا
سوروهنجاي فنخضاهن رسواه مليسيا )2009 (SPRM
تردافت امفت كساهلن رسواه يغ اوتام ياءيت ممينتا اتاو
منرميا رسواه .مناور اتاو ممربي سوافن ،مغموكاكن
تونتوتن فلسو دان مغضوناكن جاوتن كدودوكن اونتوق
سوافن فضاواي بادن عوام .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل يغ
دباخاكن دأول خطبة دامل سوره البقرة ايات  188يغ
برمقصود:
"دان جاغنله كامو ماكن (اتاو مغمبيل) هرتا (اورغ الين)
دانتارا كامو دغن جالن يغ ساله ،دان جاغنله كامو
مغهولوركن هرتا كامو (ممربي رسواه) كفد حاكيم-
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حاكيم كران هندق مماكن (اتاو مغمبيل) سباهاضني دري
هرتا مأنسي دغن (بربوات) دوسا ،فدحال كامو
مغتاهوي (ساهلث)".
معاشر املسلمني رمحكم اهلل،
رسواه مروفاكن فربواتن دوسا دان اضام اسالم
امت ملعنة مريك يغ ترليبت ممربي رسواه دان منرميا
رسواه .حال اين دكاتاكن دمكني كران مسوا هرتا يغ
دفراوليه دري جالن رسواه اداله حرام باضي كيت
مثيمفنث افاته الضي ممبلنجاكنث كران اكن مروسقكن
كهيدوفن مأنسي .مسئله رسواه اين بوليه برالكو دكالغن
مسوا فريغكت ،درفد ستيغضي جاوتن سهيغض سرندهث.
كيت سريغ دافت مليهت دان مندغر مسئله رسواه يغ
كرف برالكو دامل نضارا كيت دان يغ فاليغ باثق
دهيبهكن اياله رسواه يغ بركاءينت دغن واغ .مريك
ممفرالتكن واغ اونتوق مندافتكن هرتا يغ لبيه باثق،
مندافتكن فغكت دان كدودوكن سرتا سضاال كماهوان.
ضولوغن يغ مالكوكن رسواه اين تراللو مميكريكن
كميواهن دان ككايأن .مريك براغضفن بهاوا واغ اداله
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سضاال-ضاالث دان دافت بربلنجا اف سهاج يغ دايغينكنث
هيغضكن مريك سغضوف مالكوكن فركارا-فركارا يغ
مثاهلي دان برتنتاغن دغن اجرن اسالم .اخريث مريك
تيدق سدر بهاوا مريك تله منجادي همبا كفد هرتا
ككايأن مسات-مات .دامل سبواه حديث يغ دروايتكن
اوليه االمام امحد درفد ُط ْوبَ ْن رضي اهلل عنه يغ برمقصود:
"رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملعنة فمربي رسواه،
فنرميا رسواه دان فرانتارا يغ برصفة فغهوبوغ انتارا كدوا-
دواث"
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
سسوغضوهث سكرياث مسئله رسواه تيدق دبندوغ،
سوده فسيت بوليه منداتغكن كبوروقن ،كروسقن دان
كموسنهن كفد مشاركت دان نضارا .انتاراث رسواه اكن
مغهنخوركن كعاديلن دامل سسبواه نضارا دان اكن
مالهريكن مشاركت يغ ممفروليه هرتا مغيكوت هاوا
نفسو مسات-مات .اكن برالكو فنيفوان دان فنينداسن
دامل مشاركت .سالين ايت ،فربلنجأن نضارا جوض اكن
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توروت منيغكت عقيبة برالكو كترييسن دامل مغوروسكن
فربلنجأن.
اوليه ايت ،سباضاي اورغ يغ براميان كيت هندقله
منخاري رزقي دغن خارا يغ حالل مغيكوت فراتورن يغ
تله دتتفكن اوليه اهلل سبحانه وتعاىل دان مغيلقكن ديري
درفد ترجبق دغن مسئله رسواه .كيت هندقله مغمالكن
كهيدوفن برسدرهان كران دغن خارا برسدرهان ،كيت
اكن ساللو براس خوكوف ،بهاضيا ،دان برشكور كفد
اهلل سبحانه وتعاىل .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سوره
الفرقان ايات :67
ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ ﳒ

برمقصود" :دان جوض مريك (يغ درضأي اهلل ايت اياله)
يغ افابيال ممبلنجاكن هرتاث ،تيادله ملمفاوءي باتس دان
تياد خبيل كدكوت ،دان (سباليقث) فربلنجأن مريك اداله
بتول سدرهان دانتارا كدوا-دوا خارا (بوروس دان خبيل)
ايت".
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سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
جسرتو باضي مغاخريي خطبة فد كالي اين ،منرب
ايغني مثرو كفد فارا مجاعه سكالني اضر سنتياس برهاتي-
هاتي دان مغهيندركن ديري دري مسئله رسواه اين،
كران اياث اكن منداتغكن باثق كمضرتن كفد مأنسي.
تيدق كريا سام اد فمربي اتاو سباضاي فنرميا ماهوفون
سباضاي اورغ تغه كران مسواث تتف بردوسا دان مندافت
لعنة سرتا كموركأن اهلل سبحانه وتعاىل .سسوغضوهث
رسواه تيدق فرنه منجنجيكن كسنغن يغ سبنر واالوفون
كيت بروليه كاونتوغن يغ ساغت بسر درفدث.
كتاهويله ،حاصيل يغ دفراوليه ماللوءي رسواه
اداله حرام دان تيدق بركة .سغضوفكه كيت ممربي ماكن
دان مينوم كفد انق اسرتي سرتا كلوارض كيت دري
سومرب يغ حرام؟ ايغتله ،ماكن ماكنن دري سومرب يغ
حرام مك نراك لبيه اوتام باضيث .اوليه ايت ،ماريله سام-
سام كيت بروسها منخاري رزقي دغن خارا يغ حالل.
بيارله كيت هيدوف سدرهان بربنديغ هيدوف ميواه
نامون مرانا عقيبة دكليليغي دغن فركارا يغ حرام يغ اكن
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ممباوا كبينساءن كفد كيت داخرية كلق .فرمان اهلل
سبحانه وتعاىل دامل سورة النساء ايات :29
ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ
ﱫ ﱭﱮ
ﱬ
ﱧﱩﱪ
ﱨ
ﱢ ﱣﱤﱥﱦ
ﱯ ﱰﱱ ﱲ

برمقصود" :واهاي اورغ-اورغ يغ براميان ،جاغنله كامو
ماكن (ضوناكن) هرتا-هرتا كامو سسام كامو دغن
جالن يغ ساله (تيفو ،جودي دان سباضايث) ،كخوالي
دغن جالن فرنياضان يغ دالكوكن سخارا سوك سام
سوك دانتارا كامو ،دان جاغنله كامو بربونوه-بونوهن
سسام سنديري .سسوغضوهث اهلل سنتياس مغاسيهاني
كامو".

اَب اركا

ﭞ ﯬ ﯶ َِبلْ ُق ْر اء ِان ﯻ اون اَـ اف اع ِن ﮧ ﮍ ﭮ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوتا ُه

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ او ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ
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وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﰁ فا ايا فا ْو از ٱلْ ُم ْس ات ْغ ِف ِر اين او اي ﭝ اة ٱلتَّائِب اِي

9

