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 حالل يغ ماكنن مميليه كواجيفن
 م 2020 سضواو 7برساماءن  هـ1441 ذواحلجة 17

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

 خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٱ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                لك خك حك جك مق حقمف

(168:البقرة)                                                                                                                              

 

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 "مقصود: بر

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 

 دان لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
 

  ،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



 3 

 ماكنن مميليه كواجيفن تاجوق ممفركتاكن اكن اين كالي

 . حالل يغ

 

 وتعاىل سبحانه اهلل اوليه دتورونكن يغ إسالم شريعة

. ماءنسي اومت كباءيقكن اونتوق اداله اين كدنيا

 كهرمونني منجامني دان منديديق ،ممندو اونتوق توجوانث

 يغ فركارا ساتو ساله. ةخريا دان ددنيا ماءنسي كهيدوفن

 فرسوءالن مغناءي اياله إسالم شريعة دامل دتونتوت ساغت

 سكالي سام دالرغ إسالم اومت. حرام دان حالل

 يغ كفدديري  سكنمورومنج بوليه يغ فركارا مالكوكن

 حالل يغ فركارا مالكوكن دتونتوت ماهلن ،حرام

 دغن جوض بضيتو معاملة ،عبادة سودوت دامل صثخصو

 سودوت دري تراوتاما اين بومي دموك رزقي فنخارين

 . فماكنن

 

 باضي كفرلوان مروفاكن اداله مينومن دان ماكنن

دان  حالل باتسن درفد ترلفس تيدق اياث دان ماءنسي

 ممستيكن باضي اين إسالم اوليه دلتقكن يغ مسفادان. حرام

 دان كربكنت دامل براد سنتياس ماءنسي كهيدوفن

 دري دجاءوهكن سرتا ،وتعاىل سبحانه اهلل ءنضاكر
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 سبحانه اهلل مانفر. إسالم اجرن اوليه دالرغ يغ فركارا

 البقرة سورة دامل تادي خطبه دأول دباخاكن يغ وتعاىل

 : برمقصود يغ 168 ايات

 

 دبومي اد يغ اف دري ماكنله! ماءنسي سكالني واهي"

 ججق ايكوت كامو جاغنله دان ،باءيق الضي حالل يغ

 اياله ايت شيطان سسوغضوهث كران ،شيطان لغكه

 . "كامو باضي ثات ترغ يغ موسوه

 

     معاشر املسلمني رمحكم اهلل،

 حالل يغ رزقي مماكن اومتث منونتوت إسالم اجرن

 دموك همباث كفد وتعاىل سبحانه اهلل دكورنياكن يغ

 باءيق امت حالل يغ ماكنن كران اداله اين. اين بومي

 منداتغكن تيدق دان كصيحنت ،بادن توبوه اونتوق

 دروايتكن يغ يثحد سبواه دامل. ماءنسي كفد تنكمضر

 اهلل عنه ضىر رْيِشَب بن ُنْعَمان دري ريلبخاا ماماإل اوليه

 يغ برسبدا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول بهاواساث

 : برمقصود

 

 ،جلس سوده فون حرام يغ دان جلس سوده حالل يغ"

 جلس بلوم يغ فركارا برباف اد ايت كدواث دانتارا
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 ايت دي افاكه: تاهو تيدق يغ اورغ راماي (،شبهة)

 بارغسياف مك حرام؟ بهاضني اتاو حالل بهاضني ماسوق

 دان اضام ممربسيهكن هندق كران منجاءوهيث يغ

 يغ بارغسياف دان ،سالمت اكن دي مك ،كحرمتنث

 جاتوه اكن اي ۲همفري درفدث سديكيت واالو مغرجاكن

 دسكيرت كمبيغ مغمباال يغ اورغ سباضاميان ،حرام كدامل

! ايغتله. كداملث جاتوه اكن ۲همفري دي ،الرغن داءيره

 بهاوا ،ايغتله. الرغن داءيره ممفوثاءي راج ۲تيف بهاوا

 . "حرام يغ مسوا اياله ايت اهلل الرغن داءيره

 

  ،سكالني اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 يغ اين هاري مشاركات دكاالغن ادا ،بضيتو نامون

 ،اين حالل فرسوءالن تنتغ فيكا دان برت مغمبيل تيدق

 تيدق يغ دفاسرن ماكنن باهن ممبلي يغ اد هيغضاكن

 إسالم اومت سباضاي سفاتوتث. حاللث دفستيكن

 اداله يدبل يغ ماكنن ستياف ممستيكن فرلو كيت سواجرث

 دري حرام ۲اونسور مغندوغي تيدق دان حالل ۲بنر

 ياءيت َطيًِّبا اًلاَلَح هندقله جوض اياث بهكن شرع سودوت

 . صيةخابر دان حالل صفةبر
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 دفندغ تيدق اين َطيًِّبا اًلاَلَح نيالي ممستيكن باضي

 مك ،إسالم اومت اوليه برت دامبيل سنتياس دان رمييه

 ممفركنلكن تله اضام بركواسفيهق  ماللوءي كراجاءن

اياث اداله برتوجوان اونتوق  .مليسيا حالل فرسيجيلن

مينومن دان  مغصه دان ممستيكن ستياف باهن ماكنن،

. بارغ داضغن يغ دكلواركن اداله حالل مغيكوت شرع

 فغوسها مسوا كفد تربوك اين حالل فغصحن سيجيل

 اوليه فداعرتا دان دترميا تله اياث دان داضغن بارغ

 رنفاس منمبوسي برجاي تله جوض اياث. دنيا مشاركات

 ملوجنقكن تله دان حالل ماكنن بيدغ دامل تراوتاماث دنيا

 دفندغ دان دحرميت يغ نضارا انتارا منجادي مليسيا نام

 .تيغضي

 

  ،سكالني اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 فرسيجيلن مميليكي يغ ماكنن باهن كلبيهن انتارا

 تيدق راموانث اتاو ماكنن ستياف اياله اين حالل

 حالل تيدق يغ حيوان درفد باهن ۲مان مغندوغي

 تيدق ،ترسبوت باهن دان ماكنن. شرع حكوم مغيكوت

 تيدق دان براخون ،جنيس باهن درفد راموان مغندوغي
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فغندالينث . تكنراممض تيدق دان سالمت سرتا ،ممابوقكن

 ۲باهن اوليه دمخري تيدق يغ فرالنت مغضوناكنجوض 

 دغن بردكنت اتاو برمخفور ،برسنتوهن تيدق دان جنيس

 اتاوفلقساناءن  ،فثدياءن كتيك حالل تيدق يغ ۲اف

سالءين درفد ايت . ترسبوت ماكنن باهن فثيمفنن

 دان كيقينن تاهف بهاوا منوجنوقكن تله كاجني حاصيل

جوض  اين حالل فرسيجيلن ترهادف فغضونا كفرخاياءن

 دان ممبلي اونتوق يقني لبيه إسالم فغضونا. تيغضي اداله

 مندافت يغ ماكنن باهن دان داضغن بارغ مغضوناكن

 فغضونا كفد فثلساين ساتو مروفاكن اين. حالل فنفغيعرتا

 بارغ دان ماكنن ممبلي مريك ممودهكن اونتوق مسلم

 . حالل دصحكن يغ ضوناءن

 

 مغمبيل فرلو إسالم اومت ،ايت دغن سهوبوغن

 حالل فركيلغن  موغكني سباثق دكنومغوج دغن فلواغ

 ماكنن دان ضوناءن باهن فلباضاي حاصيلكنمغ باضي

 إسالم اومت اوليه منفعتكند بوليه اياث اضر دفسرن حالل

 مروفاكن اداله جوض اياث. نضارا دلوار دان نضري ددامل

 دامل إسالم اورغ سباضاي يةكفا فرض تغضوغجواب
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 دافت اضر إسالم اومت ايكونومي منيغكتكن اوسها

 . انتارابغسا دفريغكت برساءيغ

 

  ،سكالني اهلل درمحيت يغ مجعة سيدغ

 ايغني ممرب ،اين كالي فد خطبه يخريمغا جسرتو

 كلوارض اهلي دان كيت ماريله  ،سكالني مجاعه فارا مثرو

 دان ماكنن فيليهله. حالل يغ بارغ دان ماكنن مميليه كيت

 فيهق اوليه دكلواركن يغ حالل لوضو ممفوثاءي يغ بارغن

 صحيح دان بتول يغ معلومت دافتكن. اضام بركواس

 دان حالل يغ ماكنن مماكن سسوغضوهث. مريك درفد

 كباءيقكن مالكوكن ايت سسأورغ مندوروغ اكن باءيق

 يغ سسوات مغمبيل ايت سسأورغ جك سباليقث دان

 فربواتن مالكوكن سسأورغ مندوروغ اكن اياث حرام

 ايات املائدة سورة دامل وتعاىل سبحانه اهلل مانفر. بوروق

100 : 

 

 جئ ييىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن ٱ
  حب جب هئ  مئ خئ حئ

ٱ
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 بوروق يغ سام تيدق": (حممد واهي) كتاكنله :برمقصود

 مناريق ايت بوروق يغ باثقث واالوفون ،باءيق يغ دغن

 يغ ۲اورغ واهي اهلل كفد لهى برتقو ايت اوليه. هاتيمو

  ".برجاي كامو سوفايا ،نفيكري برعقل

 

 

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

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينا  حئ لتَّائِِبيا  ةا ڀوا يا  فاياا فاْوزا ٱ لُْمس ْ
 
 ٱ

 
 
 
 


