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 فركهوينن حكمه
 م 2020 ربنوؤمي 27برساماءن  هـ1442ربيع األخر  11

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ 

 خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ
 ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه مهجه ين ىن من
(1:نساءال)                                             ڦ ٌّ ٰى  

 

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

 دغن وتعاىل سبحانه اهلل كفد برتقوى كيت ماريله 

 دان فرينتهث سضاال ملقسناكن دغن تقوى ۲سبنر

 مندافت كيت مودهن-موده. الرغنث سضاال منيغضلكن

 فد خطبه. ةخرياد دان ددنيا هيدوف كربكنت دان رمحة
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 حكمه تاجوق بركناءن ممفركتاكن اكن اين كالي

 . فركهوينن

 

 دامل تونتوتن ساتو مروفاكن اداله فركهوينن

 ايغني يغ إسالم اومت اوليه داللوءي اكن يغ كهيدوفن

 اوليه دتتفكن تله يغ اتورن مروفاكن اداله اياث. بركلوارض

 ماءنسي كجادين ةفطر ممنوهي باضي وتعاىل سبحانه اهلل

 دغن برموال. كهيدوفن دامل فاسغن كنقبركهند يغ

 ذورية مك ،ءواح دغن عليه سالم ادم نبى فركهوينن

 نبى اومت كفد هيغض بركمبغ تله ماءنسي كتورونن

 يغ وتعاىل سبحانه اهلل مانفر. وسلم عليه اهلل صلى حممد

 يغ 1 ايات  النساء سورة دامل تادي خطبه دأول دباخاكن

 : برمقصود

 

 يغ كامو توهن كفد لهبرتقوى ! ماءنسي سكالني واهي"

 (،ادم) ساتو يغ ديري فددر( برموال) كامو منجاديكن تله

  ايسرتيث) فاسغنث ايت( ادم) درفد منجاديكن يغ دان

 كتورونن تريوذ كدواث دري اقكنممبي يغ دان (،ءواح

 اهلل كفد لهبرتقوى  دان. راماي يغ فرمفوان دان لالكي

 دان ،ناماث ثبوت-مثبوت دغن ممينتا ساللو كامو يغ
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 كران ،قرابة قوم( الرحيم صلة) هوبوغن فليهاراله

 . "كامو( مغاوس) ممرهاتي سنتياس اهلل سسوغضوهث

 

    معاشر املسلمني رمحكم اهلل،

فغرتياءن  منوروت نكاح اتاو فركهوينناصطالح 

 اصطالح منوروت. برمخفور دان بركومفول اياله بهاس

 يغ عقد ياءيت قبول دان اجياب اياله فوال شرع

 فرمفوان دان لالكي انتارا فرستوبوهن مغحاللكن

 فركهوينن. إسالم اوليه دتنتوكن يغ فراتورن منوروت

 فرضاءولن مغحاللكن يغ عقد وسوات برمقصود جوض

 حمرم بوكن يغ فرمفوان سأورغ دغن لالكي سأورغ انتارا

 دوا-كدوا انتارا كواجيفن سرتا حق منيمبولكن دان

 . مريك

 

 ممليهارا دافت اياث اداله فركهوينن حكمه انتارا

 ذورية برككلن سرتا بركمبغ منجامني دان كتورونن

 بتول يغ لندسن مغيكوت براميان يغ ماءنسي اومت

 بسن ممليهارا باضي شريعه مقاصد كهندق سباضاميان

 اكن اياث فركهوينن ماللوءي. ماءنسي كتورونن

 باضي مشاركات دامل حالل يغ كتورونن مالهريكن
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. كتوروننث دان كلوارض دامل هيدوف كلغسوغن منجامني

 اداله ماءنسي سباضاي صفة ةفطر كران اداله اين

. فرمفوان دان لالكي انتارا هوبوغن مالكوكن بركأيغينن

 اداله فركهوينن ،ترسبوت ةفطر ممنوهي باضي مك

 تونتوتن ممنوهي باضي تفت فاليغ يغ جوافنث مروفاكن

 ،فركهوينن ماللوءي. حالل يغ خارا دغن ترسبوت نفسو

 درفد ديري مثالمتكن دافت سرتا دكاول دافت نفسو

 دالرغ يغ موغكر دان معصية ۲فركارا مالكوكن ترجبق

 ماماإل اوليه دروايتكن يغ يثحد سبواه دامل. شرع اوليه

 يغ برسبدا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بهاواساث مسلم

 : برمقصود

 

 كممفوان ممفوثاءي يغ سيافا، رماج سكالني واهي"

 منوندوقكن ايت فركهوينن كران بركهوين دي هندقله

 مك ممفو تيدق يغ سيافا. كمالوان منجاض دان فندغن

 . "ثنفسو مغورغي اكن فواسا كران برفواسا دي هندقله

 (مسلم ماماإل رواية)
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  ،سكالني اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 ايكنت ساتو دكنومغوج دافت جوض فركهوينن

 براساسكن برككالن دان منتف ،كوكوه يغ ككلوارضاءن

 دافت اياث. وتعاىل سبحانه اهلل كرمحنت دان سايغ كاسيه

 فراساءن مثوبوركن دان( سكينه) كتنغن دكنومغوج

 دانتارا( ْهَمْحَر) سايغ كاسيه ممبنتوق سرتا( ْةدََّوَم) خينتا

 دكنومغوج اكن ثخريا يغ ايسرتي سوامي فاسغن

 سبحانه اهلل مانفر. تغضا برومه كهيدوفن دامل كبهاضياءن

 : برمقصود يغ 21 ايات رومال سورة دامل وتعاىل

 

 ،رمحتث دان ككواساءنث ممبوقتيكن يغ ۲تندا دانتارا دان"

 (،لالكي قوم واهي) كامو اونتوق منخيفتاكن اي بهاوا

 كامو سوفايا ،سنديري كامو جنيس دري ۲ايسرتي

 دجاديكنث دان ،دغنث مسرا هيدوف دان هاتي برسنغ

 دان سايغ كاسيه فراساءن( ايسرتي سوامي) كامو دانتارا

 مغندوغي ايت دمكني يغ سسوغضوهث. كاسيهن بلس

 يغ ۲اورغ باضي( كسدرن منيمبولكن يغ) ۲كرتغن

 . "فيكريبر

 



 7 

 دكنومغوج دافت فركهوينن ،ايت درفد سالءين

 دان كلوارض ددامل تيغضي يغ تغضوغجواب فراساءن

 اكن اياث فركهوينن دغن كران اداله اين. مشاركات

 قوم دكالغن كفرهاتينن دان تغضوغجواب راس منيغكتكن

 سخارا كهيدوفن ماللوءي اونتوق وانيتا دان لالكي

 مغيكوت فرانن ملقسناكن فرلو ۲ماسيغ .برسام

 باضي إسالم اجرن اوليه دتتفكن تله يغ تغضوغجواب

 يثحد سبواه دامل. ةخريا دان ددنيا كبهاضياءن منخافاي

 ،عمر بن عبداهلل دري ريلبخاا ماماإل اوليه دروايتكن يغ

 يغ برسبدا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بهاواساث

 : برمقصود

 

. كفيمفيننث تنتغ برتغضوغجواب فميمفني ايت ۲الكي"

 برتغضوغجواب دان تغضاث رومه دامل فميمفني ايت وانيتا

 ( ريلبخاا ماماإل رواية".)كفيمفيننث تنتغ

 

  ،سكالني اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 ايغني ربنم ،اين كالي فد خطبه يخريمغا جسرتو

، بركلوارض تله يغصث كفد خصو مجاعه فارا كفد مثرو

 كسجهرتاءن دان كهرمونني منجاض ۲سام كيت ماريله
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 اوليه دأجركن تله يغ اخوان مغيكوت كيت تغضا مهور

 ثوهغضسسو .وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بضيندا

 اونتوق برتوجوان اداله ديديريكن غي ركهويننف فستيا

 ۲برسرونوك سقدر بوكن جوابغوغضت مميكول

 الطابراني مامإلا اوليه دروايتكن غي يثحد اميانضسبا

 غي برسبدا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول ثبهاواس

 :برمقصود

 كران براي برخراي كامو نلهغبركهوينله كامو دان جا"

 لالكي سامادا مرض تيدق وتعاىل سبحان اهلل ثوهغضسسو

 ثنفسوران ملقساناكن ك ثها بركهوين غي وانفرمف اتاو

 فربثقكنلهسالين ايت مريله كيت  ".۲نوكبرسرو دان

 دان صاحل يغ ذورية دان فاسغن دكورنياكن اضر بردعاء

 ايات قانلفرا سورة دامل وتعاىل سبحانه اهلل مانفر. صاحله

74: 

 

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي
  هب مب خب  حب

 

 اياله ايت اهلل ءيضادر يغ) مريك جوض دان: "برمقصود

 ؟كامي توهن واهي: "بركات دغن بردعاء يغ( ۲اورغ
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 كتورونن ذورية دان ۲ايسرتي دري براوليه كامي بريله

 دان ،مليهتث هاتي مثوكاكن يغ ۲فركارا: كامي

( ماهو) يغ ۲اورغ باضي ايكوتن امام كامي جاديكنله

 . "برتقوى

 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا ِنَىئلُْقْرءا فاعا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

تاهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱ لُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا لتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 
 ٱ


