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  حالل يغ خارا دغن هرتا مثيمفن نتيغنفك
 م 2022 نجو 24

 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

  ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱ

يث ىث نث مث زث رث يت  

(721:لبقرة)ا   
 

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  ڍ َتَعـاَلى   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  
 

 هاللَّ"واهاي اورغ يغ براميان، طاعتله كامو كفد برمقصود: 

دان كفد "أوىل األمر"  هاللَّدان طاعتله كامو كفد رسول 

اورغ يغ بركواس( درفد كالغن كامو. كمودين جك )

بنته )برسليسيهن( دامل سسواتو فركارا، مكـ -كامو بربنته

)القرءان(  دان  هاللَّ هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب(

دان  هاللَّبراميان كفد  سنة( رسولث، جك كامو بنر)ال

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان هاللَّ دفك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني

 دان رينتهثف االضس ملقساناكن وهغضبرسو نغد وتعاىل

 تفمندا كيت مودهن-موده. نثغالر االضس لكنغضمني

 دف خطبة. داخرية دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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 هرتا نفيمثم نغنتيفك تاجوق نجلسكنم اكن اين كالي

 .حالل غي اراخ نغد

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 اتاو وصيلة اكنفمرو سالمإ نغندافهرتا منوروت 

 اونتوق فهيدو رلوانفك وليهارفمم يضبا ناءرانتارف

 اونتوق الت منجادي دان باءيق يغ نفكهيدو يفااخمن

 اوليه. وتعاىل هسبحان هاللَّ جالن دف نقكباجي مالكوكن

 اومت منجادي ايفسو ثاومت ساغضم دان روثم سالمإ ايت

 دان حالل يغ نتفندافاري خوسها مناسنتياس بر يغ

 يغ سومرب فددر نتفنداف وليهارفممدرفد  ديري لقكنغيم

 خطبة ولا دف كنخادبا يغ وتعاىل هسبحان هاللَّ فرمان. حرام

 :برمقصود يغ 172 ايات البقرةة سور دامل تادي

 

 يغ) باءيق يغ بندا دري ماكنله! براميان يغ غواهاي اور"

 برشكورله دان كامو، دفي بريكن ككام تله يغ (حالل

 ث".دفك ةبرعباد ثها كامو بتول جك ،اللَّه دفك

 

 ،هاللَّمعاشر املسلمني رمحكم 

 سهاج بوكن اين حالل يغ نتفنداف ثوهغضسسو

 هرتا وليهارفمم كيت اراخ اميانضبا سودوت فددر حالل
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 ترماسوق ضجو حالل يغ نتفنداف بهكن ،نثممبلنجاك دان

 بنر ترسبوت ننفسيم ادكه فنيمثيت مك اراخ اميانضبا

 ضياب كيت اراضدن. ثسباليق اتاو شرع حكوم يكوتغم

 معاملة اوروسن منجالنكن تفدا سالمإ اومت ممستيكن

 تله ناءكراج يهقف مك شرع، حكوم فراتورن مغيكوت

 غي نغكوا بادن دان سالمإ نغكوا بادنكن موجود

صث كفد فلغضن يغ خصو شرعية اتوهف خدمنترف دياكنثم

سباضاي اومت إسالم يغ براميان  جوسرتو. براضام إسالم 

 نغكوا بادن مميليه مالءينكنالءين  يليهنف تياد كيت

شرعية  اتوهف خدمنترف دياكنثم غي نغكوا بادن اتاو سالمإ

 نن،فسيم وتيفملي كيت نغكوا وروسكنغم اونتوق

 . ثايضنجامن دان سبايف البورن،ف

 

 نغكوا بادن مميليه تيدق غي مريك يضباسباليقث 

 شرعية اتوهف فرخدمنت دياكنثم غي نغكوا بادن اتاو سالمإ

روسن فغو ممبياركن تله مريك سدر تيدق اراخس ،اين

. شرع حكوم يكوتغم افتن داوروسكن مريك نغكوا

ية اين بوليه شرع اتوهف تيدق يغ نغكوا فغوروسن

 دان وانفنيف رجودين،ف ،ءربا ثبرالكو يبتكنقاغم

 تاهون فستيا ترميا مريك يغ نغونتوأك بهكن. ثايضسبا
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 دانتارا ورفمخبر ثالبورنف حاصيل كران حالل تيدق ضجو

 سبواه غندحال اين سالرس . حرام يغ دان حالل يغ

 بن ناَمْعُنفد در البخاري االمام اوليه دروايتكن يغ حديث

 هاللَّ صلى هاللَّ رسولبضيندا  ثنه بهاواسع هاللَّ رضي ريشْ َب

 :برمقصود يغ برسبداوسلم عليه 

 

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

 جلس بلوم يغ ركاراف فبربا اد ايت ثكدوان دانتارا

 ماسوق ايت دي اكهفا: تاهو تيدق يغ غاور قثبا ،(شبهه)

 يغ افسياغبار مك حرام؟ نيضبها اتاو حالل نيضبها

 ،ثرمتنحك دان امضممربسيهكن ا هندق كران ثمنجاوهي

 واالو كنارجغم يغ افسياغبار دان سالمت، اكن دي مك

 حرام، كدامل جاتوه اكن اي ريفهم ثدفدر سديكيت

 ن،غالر دايره دسكيرت يغكمب مباالغم يغ غاور اميانضسبا

 راج فتيا بهاوا! تلهيغا. ثكدامل جاتوه اكن ريفهم دي

 ايت هاللَّ نغالر دايره بهاوا تله،يغا. نغالر دايره اءيثوفمم

 ".حرام يغ مسوا اياله

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 سدر رلوف كيت براميان يغ غاور ايضاوليه ايت سبا

 اين شرعية ننفسيم ددامل غوا نفيمثم اتاو غمنابو بهاوا
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 يغ نفكواجي سواتو اداله ثايا بهكن يليهن،ف سواتو بوكنله

 دفدر ليهارافتر سنتياس كيت هرتا رضا دلقسانكن رلوف

 ننفسيم مميليه يغ مريك نيغنتفك انتارا. حرام يغركاراف

 مريك ممبنتو تفدا اكن اياله اين شرعية يغ برلندسكن

 تفدامسفيغ د ،حالل يغ اراخ دغن ننفسيم ممبوات

 دان وانضكرا غسبار اد افتن ترسبوت ننفسيم دمنفعتكن

 نفيمثم يغترسبوت. مريك حاصيل سيمفنن تس أك وس

دامل  نغكتن تفمندا اكن ضجو اين حالل يغ اراخ دغن

 مريك كران ننفسيم دغن غبيمب رلوف تيدق دانكهيدوفن 

 داوروسكن تله تاهون فستيا ترميا مريك يغ نغونتوأك

 دامل يغ وتعاىل هسبحان هاللَّ فرمان. شرعية نفكتت يكوتغم

 :مقصودبر يغ 86 ايات هود ةسور

 

 دفدر) كامو يضبا باءيق لبيه كامو دفك هاللَّ كورنيا هفليم"

 غاور كامو بتول جك ،(ايت حرام اراخس امبيل كامو يغ

 اوسغم دان ضمنجا يغ غاور بوكنله اكو دان براميان يغ

 ".كامو ربواتنف

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

رب نم اين كالي دف خطبة خريياغم ايضجوسرتو سبا

 امت سالمإ امضا بهاوا سكالني، مجاعه تكنيغغم نييغا
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 دامل ثصخصو حرام دان حالل لناءرسوف غتنت برت مبيلغم

 مالكوكن سكالي سام غالرم دان رزقي سومرب رينخنف

. حرام يغ ركاراف دفك منجوروموسكن بوليه يغ ركاراف

 اونتوق برتوجوان اين سالمإ اوليه دلتقكن يغ ادنفمس

 كربكنت داملد برادا سنتياس نسياءم نفستيكن كهيدومم

 . وتعاىل هسبحان هاللَّ نءكريضا دان

 

 نغكوا ننفسيم ممستيكن كيت ماريله ايت، اوليه

 االضس ضمسو. شرعية اتوهف اراخس داوروسكن كيت

 اراخس نفيمثم دان بكرجا كيت لوهف تيتيق دان اوسها

 ابيالفا حالل اراخس ثنوهفدنعميت س اكن اين شرعية اتوهف

 ايت كيت يغفدمس كلق، ننفسيم لوارنفغ ممبوات كيت

 يغ جالن-كجالن ترسبوت هرتا ممبلنجاكن تفدا

 غي نغكوان وروسفغ ضمسو .وتعاىل هسبحان هاللَّ يءيضادر

 ايكونومي كتكنغمني ممبنتو تفدا اكن اين سالمإ برترسكن

 سالمإ اومت مندكتكن تفدا ثسرتوس دان سالمإ اومت

 دامل وتعاىل هسبحان هاللَّ فرمان .وتعاىل هسبحان هاللَّ دفك

 :88 ايات ةدئاملا ةسور
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 يل ىل مل يك  مكىك لك اك يق ىق يف ٱ
رن مم ام  

 

 دفك هاللَّ دبريكن تله يغدان ماكنله دري رزقي "برمقصود: 

 دفك لهي برتقو دان باءيق يضال حالل يغ يتءيا كامو،

 ".براميان كامو سهاج ثدفك يغ هاللَّ

 

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

اهُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وا   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينا  حئ  ٱلتَّائِِبيا  ةا ڀوا يا  فاياا فاْوزا ٱلُْمس ْ


