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  دادهفليهارا كلوارض درفد جنيس 
 م 2023 فيربواري 10 برساماءن هـ 1444 رجب 19

 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

 خك حك جك مق حق مف خف حف جف
هل مل خل حل جل مك لك  

(90 :املائدة)   

 

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  

 (59النساء:)    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  
 

 هاللَّطاعتله كامو كفد  ،براميان "واهاي اورغ يغبرمقصود: 

دان كفد "أوىل األمر"  هاللَّدان طاعتله كامو كفد رسول 

 كاورغ يغ بركواس( درفد كالغن كامو. كمودين ج)

مكـ  ا،برسليسيهن( دامل سسواتو فركار)بنته -كامو بربنته

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

دان  هاللَّبراميان كفد  كامو بنر كج ،السنة( رسولث)

دان  ،باضي كامو()يغ دمكني اداله لبيه باءيق  خرية.اهاري 

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 ،سكالني هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان هاللَّ دفك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني

 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن وهغضبرسو نغد وتعاىل

 تفمندا كيت مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني

 دف خطبة. داخرية دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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فليهارا كلوارض درفد  ن تاجوقركاتاكفمم اكن اين كالي

 .جنيس داده

 

 ،سكالني اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

 درفد اومتث مالرغ امت إسالمسسوغضوهث 

 سام  منداتغكنبوليه  يغ فركارا جوا ٢اف مالكوكن

 ساله. اورغ الءين كفد ماهوفون سنديري ديري كفد اد

 واجب دان دتضه ساغت يغ فربواتن اتاو فركارا ساتو

 يغ سسواتو مغمبيل اياله مسلم ستياف اوليه دجاءوهي

 كرس مينومن ممينوم يسفرت ممابوقكن اتاو مغـ

 سبحانه وتعاىل اللَّه . داده فثاهلضوناءن دان( )

 خطبةيغ دباخاكن فد اول  90املائدة ايات  سورة داملد

 :سباضاميان برايكوت امتله بركاءينت مقصودتادي يغ بر

 

 دان ،ارق سسوغضوهث بهاوا! ميانابر يغ اورغ ياواه"

 دغن نصيب مغوندي دان ،برهاال فموجاءن دان ،جودي

 فربواتن دري( كجي) كوتور مسات اداله ،فانه انق ٢باتغ

 كامو سوفايا منجاءوهيث كامو هندقله ايت اوليه. شيطان

  ."برجاي
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 ،هاللَّمعاشر املسلمني رمحكم 

 حرام جلس اداله داده فغمبيلن الرغن دان حكوم 

 تله علماء فارا .ارق كفد دقياسكن يغ دليل برداسركن

 كران ارق فغرتني ددامل ترماسوق اين داده بهاوافاكت برس

 يسفرت سام  كنمروسق دان مغضغضو بوليه داده

 ياءيت سام يغ حكوم السن ممفوثاءي دواث-كدوا .ارق

. سسأورغديري  ترهادف كبيناساءن ممباوا دان ممابوقكن

النسائي درفد  يغ دروايتكن اوليه االمام حديثدامل سبواه 

 صلى اللَّه رسولبضيندا بهاوسث  عنهما اللَّه  عمر ابن

 :برمقصود غي برسبداعليه وسلم  اللَّه

 

 

  "ُكلُّ ُمْسِكٍر َخْمٌر َوُكلُّ ُمْسِكٍر َحَراٌم"

 

 دامل ترماسوق اداله ايت ممابوقكن يغ مسوا سسوغضوهث"

 ."حرام اداله ايت ممابوقكن يغ مسوا دان ارق كات ارتي

 

 76-كالي ك فتوى مذاكره برداسركن ،سالءين ايت

 مموتوسكنتله  فتوى مذاكره ،2006 ربؤمينو 23 دان 21 فد

 بارو جنيس داده ترماسوق داده فثاهلضوناءن سبارغبهاوا 

  .حرام اداله حكومث جوض

 



 5 

 ،سكالني اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

 نضارا مغنخم تلهاين  داده فثاهلضوناءنسسوغضوهث 

 .نثخريماسيه تياد الضي فغا دان الما سكيان سجق كيت

 نضارا اوتام موسوه منجادي ككل ماسيه داده فثاهلضوناءن

 .بسر ساغتله داده اوليه دباوا يغ كروسقن كران

 تسكأ بوروق يغ كسناين تله مغعاقبتكن  داده فثاهلضوناءن

ماءنسي.  فيكريان عقل سرتا الكو ، تيغكهبادن توبوه

 بوليه داده ،بركلوارض سوده يغ فناضيه باضيونتوهث خ

 بوليه مثببكن سفرتي رومهتغضا كبهاضياءن مرونتوهكن

 اكن جوض دكاسيهي يغ ٢انقان د فرخراين برالكوث

. بضيتو جوض داده بوليه مغنخم ثاوا منجادي مغسا توروت

هيغض بوليه مثببكن كماتني اورغ يغ تيدق سسسأورغ 

 . بردوسا

 بوكن داده فثاهلضوناءن عاقبة كروسقنبهاوا  سدرله

دان ماس  كأواغن ،كصيحنتممربي كسن كفد عقل،  هاث

اين بوليه  داده فثاهلضوناءنماهلن مسئله  ،فناضيه سيدفن 

 كسالمنت، كلوارض، جريان دان اضاماخنامن كفد  نجاديم

كهيدوفن  موسنهكناورغ سكليليغ كيت سرتا اكن 

 .سسبواه نضارادامل مشاراكت 
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 ،سكالني اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

 داده فثاهلضوناءنبوروقث كسن  بتاف مليهت بيالاف

دان مميكريكن  ديري حماسبه سام-مسابر كيت ماريله، ينا

ممبنتو ممبندوغ مسئله اين دان  تله كيت مان سجاءوه

 فددركيت  كلوارضاهلي  منجاض كه كيت تلهمان سجاءوه

سالرس دغن حال اين . اين داده فثاهلضوناءن دغن ترفغاروه

يغ  6 ايات سورة التحريم دامل وتعاىل سبحانه اللَّه فرايغنت

 مقصود:بر

 

 دان كامو ديري فليهاراله! ميانإبر يغ اورغ ياواه"

 دان ماءنسي :باكرنث ٢باهن يغ نراك فددر كامو كلوارض

 ٢مالئكة اوليه دكاول دان دجاض ايت نراك(; برهاال) باتو

 اللَّه كفد مندرهاك تيدق مريك(; اليننث) كاسر كرس يغ

 فوال مريك دان ،مريك كفد ثدفرينتهكن يغ سضاال دامل

  ."دفرينتهكن يغ سضاال مالكوكن تتف

 

باضي مغيلقكن كلوارض كيت درفد ترجبق  ،اوليه ايت

سام -فرلو برسامين، مك كيت ا داده فثاهلضوناءندامل 

 كلوارض كيتاهلي  ممبنتوق انتوق برتغضوغجواب

 تونتوتن سضاال مغعملكن رهكأكيت  ٢انق صثخصو
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 يقمميلي يغ ٢انق مالهريكن باضي فنتيغ اينفركارا . إسالم

 مغهاديف دامل اوتوه يغ ديري نيالي سرتا تضوه يغ اميان

 نتاراا. مريك هيدوف مروسقكن بوليه يغ ضوداءن سضاال

 فددر كيت ٢انق مغاول دان منخضه بوليه يغ ٢فركارا

 -:ايالهاين  داده ضجاالامل دك ترجروموس دان ترجبق

 

 صالة منديريكن ٢انق ممستيكن هندقله باف ايبو: فرتام

 اين مسفورنا يغ صالة كران مسفورنا دغن وقتو ليم 

 كجي يغ فربواتن مالكوكن فددر سسأورغخضه من اكن

 سبحانه اللَّه فرمانحال اين سالرس دغن  .مغكر دان

 يغ برمقصود: 45دامل سورة العنكبوت ايات  وتعاىل

 

 كجي غي ربواتنف دفدر هخضمن ايت غمسبهي ثوهغضسسو"

 بسر لبيه اداله اللَّه اتيغيغم ثوهغضسسو دان كرغم دان

 فا اكن تاهويغم اللَّه (تلهغاي) دان (ثكسن دان ثءيدهفا)

 ".كناكرج كامو غي

 

 اونتوق ٢انق مندوروغ هندقله جوض باف ايبو: كدوا

 اللَّه يغ دافت مندكتكن ديري كفد ٢عملن مالكوكن

مليبتكن  ،ريكيذبر القرءان، ممباخ سفرتي وتعاىل سبحانه

  .سباضايث دان علمو ٢دامل جمليسديري 
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كران  كلوارض دامل هرموني يغ سواسان دكنوموج: كتيض

مالهريكن كمسراءن،  اكن هرموني يغ كلوارض

 تيدقجوض  ٢انق دامل كهيدوفن.د نتنغدان ك كسليساءن

 . رومهدامل د ادابربيال  مجو دان بوسن راسباكن 

  

 ٢انق مثدركن سرتا منديديق دامل باف ايبو راننف: أمفتك

 جوض داده فثاهلضوناءن عاقبة بوروق كسن دان بهاي تنتغ

  .دفرتيغكتكنسنتياس برتروسن دان  هندقله

   

  ،سكالني اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

 خطبه خريسباضاي كسيمفولن باضي مغاجوسرتو 

 كيت ماريله ،سكالنيمجاعه  مثروفد كالي اين منرب ايغني 

 كيت ٢انق ترهادف سفنوهث برتغضوغجواب سام-سامبر

 انتوق بوكنله اين فركارا .مريك فرضاءولن مغاوسيامل د

انتوق كيت  تتايف ٢انق كبيبسن مغوغكوغ اتاو مثكت

 مريك يغ كضياتنستياف  ممستيكن اضرمغاول دان 

 . إسالم اضام اجران دغن سالريالكوكن 

  

 باهو برضنديغسام -سامبر كيت ماريله، ث

 بغسا ،ديري مموسنهكن تروسفد در داده لهئمس مغاتسي

 لغكه ججق مغيكوت له كيتجاغن .كيت دان اضام
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 وسهاابر سنتياس ايت شيطان سسوغضوهث كران شيطان

 سبحانه اللَّه .  ماءنسي تسأك كروسقن منيمبولكن

 :91 ايات املائده سورة داملوتعاىل 

 

 ىم مم خم حم جم يل ىل  مل خل
 جهمه ين ىن من خن حن  جن يم

 حي جي يه ىه

 

 برمقصود هاثاله ايت شيطان سسوغضوهث: "مقصودث

 كامو نتارااد كبنخني دان فرموسوهن منيمبولكن ماهو

 درفد كامو مماليغكن ماهو دان ،جودي دان ارق سبب دغن

 ،ايت اوليه. مسبهيغ مغرجاكن درفد دان اللَّه مغيغيت

 كجي يغ ٢فركارا مالكوكن درفد) برهنيت كامو ماهوكه

 .("بردضيل ماسيه كامو اتاو ايت كوتور دان

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَىئلُْقْرءا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀوا


