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 "ره منجاديكن مليسيا بيبس عمالن مروكوقأك"
 (  

 

 

 

 ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿
 

 ،اهلل درمحيت يغ مجعة غسيد
 غسيد دان سنديري ديري دفك سانفبر نيغاي طب اين، مليا غي مجعة هاري دف

 نغد  اهلل دفك مياننإك دان كتقوأن كتكنغمني كيت ماريله سكالني، مجعة
 ضمسو. ث-نغالر االضس لكنغضمني دان ث-رينتهف االضس ملقساناكن دامل وهغضبرسو

 د دان دنيا د  اهلل نغرليندوف سرتا نكر دان كربكنت وليهأبر كيت ايت، نغد
 غي اين هاري دف خطبة منكوني اونتوق مجعة غسيد رهاتنيف مناريق نيغاي  .ةأ

 اوسها نغد غسإيري "مروكوق عمالن بيبس مليسيا منجاديكن رهأك" بركنأن اراكنخممبي
 ثسرتوس مليسيا مشاركت نغكال دامل مروكوق تيدق عمالن ممبودياكن اونتوق كراجأن

 .صيحت دان برسيه غي فهيدو رسكيرتنفموجودكن 
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 ،بربهاضيا يغ مجعة غسيد
 برتوجوان غي شريعةمقاصد  كغراك هكنغتغم تله اين هاري دفكراجأن 

 دامل نغنتيفك أيفاخمن دمي اسالم نيالي سرتا فرينسيف كنفممانت دان وبورثم ي،غمليندو
 شريعة مقاصد . نقكروس منولق دان  مثكت كمصلحنت، منجامني ن،فكهيدو

القرءان  ه اسالم برلندسكن نيالياولي دتتفكن تله يغ حكمه دان ىمعن توجوان، برمقصود
 كفنتيغن. كتورونن دان هرتا عقل، ثاوا، اضام، ممليهارا ضيمنجادي اساس با السنةدان 
 مأنسي كمصلحنت فمليهارا سباضاي جلس دغن القرءان اوليه دجلسكن تله شريعة دصمقا

دامل سوره  اهلل مان اميانضسبا  مغهيندر دان  رواغ ممبوك دغن
 :البقرة ايات 

 ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿

 ."يموضبا كسوكرن هندقيغم تيدق دان يمو،ضبا كموداهن هندقيغم اهلل": ثمقصود
 

 غي اضني ربواتنف دان عنصور بنتوق غين، اي منولق سبارامقاصد  كغدامل كرا
 يدو،ؤايندي فهيدو كسجهرتأن دفك تنكمو ممباوا دان بوروق كسن ممربي بوليه

 سوده غي مروكوق طبيعة اياله ترسبوت اضني ربواتنف انتارا. اراضن دان مشاركت
 رتيفس اكيتفثي اضلباف ثالهري نغد ديري كصيحنت دفك بوروق كسن ممربي تربوقيت

 اودارا مركنخمن ضجو روكوق فاس. ثايضسبا دان  سسق ،وراف باره اوتق، باره
-كانق ترماسوق روكوقف بوكن نغولوض دفك كسن لكنغضمني دان غسكليلي
 عمالن ساتو اكنفمرو مروكوق طبيعة ايت، سالين. امس ضور دان يلحام ايبو كانق،

 .ءيده غسبار كنغمندات تيدق غي ربلنجأنف كران امضا اوليه غدالر جلس غي مبذيرنف
 

 بركاءينت ينسيضا سرتا غسكار دان دهولو تربعم علماء بسر نيضجوسرتو، سباها
 غي روبنتف بوقيت سرتا عشر دليل برداسركن مروكوق حرامنفغ  لواركنغم تله 

 ببكنثم بوليه غي اكيتفثجنيس  ايضلباف دفك اوخنف اداله مروكوق منوجنوقكن 
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 برداسركن اداله اين حال.  اهلل اوليه يخدبن غي ربواتنف دامل ترماسوق دان موت
 مشاركت سرتا هرتا دان ديري كروساكن دفك ممباوا بوليه غي جوا فا يتءيا حقيقة

 .اسالم دامل غدالر دان معصية غضفدأ
 

 بهاي ناءيغاالزهر مصر تله منجلسكن م ، شلتوت حممود مام اإل
 ايت متباكاو فهيسغم ونفواالو": بركات نغد هرتا دان كصيحنت فترهاد مروكوق

 دفك ممبهاياكن غي كسن ايضلباف وجود نامون عقل، مروسقكن تيدق دان ممابوقكن تيدق
 . "مروكوق تيدق غي الين غاور فترهاد ضجو دان سنديري ايت روكوقف كصيحنت

 بوليه: يتءيا اوتام سبب دوا نغد روكوق حرامكنغم كامي": اكنأباَبِطني  اهلل عبد
 شرع اوليه وريكنضدكات كاوامتب دان يالكنحغم بوليه اتاو فدهيس ابيالفا ممابوقكن

 صاحل بن حممد  مانكاال. "ممبيناساكن بوليه دان كوتور بندا ،"كجي بندا" ايضسبا
 دفدر تفتردا غي ىمعن برداسركن ثكوق اداله حرام حكوممرو": منجلسكن والف

 ."بنر غي رااعتب سرتا ةالسن دان القرءان ايات ظاهري
 

 امضا احوال حال يضبا سأنغكب جمليس  جاوتنكواس مذاكرة ايت، نغد
 اداله مروكوق" مموتوسكن تله    دف ٧٣ ك كالي غبرسيد غي مليسيا اسالم
 جوالي  دف  مذاكرة. "تنكمو تفتردا ثدفالم كران اس نغنداف دري حرام

 دسيمرب  دف دان "حرام اداله اشيش" بهاوا مموتوسكن برستوجو والف 
( vape) ؤف دان ايليكرتونيك روكوق نوناءفغض" مموتوسكن تله ضجو داداكن غي مذاكرة

مروكوق  ياءيت اوتام سبب ضتي برداسركن دبوات مروكوق حرامنفغ. “حرام اداله
 عامل سرتا غسكليلي غاور دفك تنوكم كنغمندات ونا،فغض دفممبهاياكن كصيحنت ك

 سرتا ضتنا دان ماس ضجو غوا مبذيرنف دفك منجوروس ترسبوت ربواتنف دان سكيرت،
 ةسور دامل  اهلل مان نغاين سالرس د .ثوناغضمغ ي ونافغض دفك يانضكرو ممباوا

 : ايات البقرة،
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 ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴿

 دان ءناساكبين بهاي دامل ك كامو ديري قكنفامخمن اجغس كامو نلهغدان جا": برمقصود
 ".ثعمالن رباءيقيفمم بروسها غي غاور اسيحيغم اهلل هثوغضسسو كران باءيقله بربوات

 : ايات رعاال ةسور منروسي ث-ماندان 
 ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴿

 ".بوروق غن يحرامكغم دان ،باءيق غي مريك يضبا حاللكنغم ﴾اهلل﴿دان اي ": برمقصود
 

 ،دملياكن غي مجعة غسيد
 ليوا مسبيل فبرسيك غي كيت مشاركت لينتريضس تفتردا كن،غممبيمب غي فا

. امضا اوليه غدالر دان ة كسن ممباوا ثايا دريثم ونفسكالي مروكوق طبيعة فترهاد
 فاس دفدر%  قثسبا دوتثم ثها ايت مروكوق غي غسساور منوجنوقكن كاجني
 غاور حق مخنغم اين فاس لبيهن. وداراأك فمرس ثباكي دفدر%  كنغاسد ،ثروكوق

 دفدر كسن رمختر غي اودارا نغد روكوقف بوكن نغولوض ياءيت راماي لبيه غي الين
 دان ديري تكن غي سسواتو مالكوكن ثاومت غمالر اسالم ايت، اوليه. روكوق فاس
 :ري دان مسلمه امام اولي دروايتكن رتيفس  اهلل رسول سبدا. الين غاور

 

 دان ﴾اراخبي﴿ ليده ماللوءي مسلمني قوم المتكنثم غي اياله ايت مسلم غسساور": ثمفهوم
 .﴾رالكوانف دان كواس﴿ ثنغتا
 

 مك مروكوق، عمالن بنتوق غسبار دفره منجاديكن مليسيا بيبس درأجوسرتو، ك
       برموال مروكوق غردال تفمت ايضسبا ماكن تفمت يشتهارنفغ ممبوات تله كراجأن

 اين اوسها.  ﴾﴿ متباكاو حاصيل كاولن راتورنف دباوه ، جانواري
 روكوقف بوكن نغولوض تراومتا عوام غاور يغمليندو اونتوق برتوجوان سكالي جلس
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 نغكال دامل مروكوق تيدق عمالن ممبودياكن دان روكوق فاس بهاي دفك تردده دفدر
 وانفتوم دكاوسن تراومتا مروكوق دبنركن غي كاوسن حدكنغم نغسيا دملي مشاركت

 .عوام غاور
 

 بركاءينت كراجأن اوليه دلقسانكن غي اوسها ثنوهفس غوكوثم ربنم ايت، نغد
 فستيا دان مليسيا رعيت سلوروه اجقغم ربنم. ماكن تفدمت مروكوق نغالر يشتهارنفغ

 غي راننفبر نغد كوميتمن دان كرجاسام ممربي رضا اين، اراضن د برادا غي يدوؤايندي
 اجقغم ضجو ربنم سام، غي ماس دامل. اتوهيفد اين راتورنف ممستيكن يضبا ثسواجر

 مروكوق طبيعة تروس هنتيكنغم اونتوق بروسها دان برعزم رضا روكوقف نغولوض
 كيت. مليسيا كصيحنت كمنرتين اوليه داجنوركن سديا تله غي قاعده ايضلباف ماللوءي

 رلوف سنتياس كيت نامون اين، نغولوض سهاج ممبياركن دان موهخمن هاروس تيدق مسوا
 .مروكوق طبيعة ثنوهفس منولق اونتوق جيوا مالتيه رضا مريك منصيحيت دان مموجوق

 

 ،اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 مجعة غسيد روثم ربنم اين، هاري  ياغم يضبا ولنفكسيم ايضسبا
 فاس مناخن دفدر برسيه كيت رسكيرتنف ممستيكن سام-برسام كيت ماريله سكالني،
 فهيدو اراخ عمالن ايضسبا مروكوق تيدق طبيعة ممبودياكن نيفلوءي كيممال روكوق

: ايات  ةسور ماللوءي  اهلل مان. صيحت غي
 

 ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿

 مك; امضا حكوم دري شريعة منجالنكن كامو جاديكن كامي كمودين": ثمقصود
 ".تاهويغم تيدق غي غاور  هاوا دتوروت نلهغجا دان اي، توروتله
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KHUTBAH KEDUA  



 ڃ ڃ ڃ چ چ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿

 ﴾ڇ

 برصلواتله براميان، غي غاور واهاي; نيب دفدك برصلوات ث-مالئكة دان اهللغضوهث سسو"
 ".حرمنتفغ نوهفس نغد كسجهرتأن موهونكنله سرتا ثدافك كامو
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يغ 

يغاضوغيغ

 

 
 

 اين كامي اراضن مو،-نغرليندوف دان رمحة نغد رضيا اهلل، يا توهن كامي، كامي مموهون ا
 ،كسجهرتأن دان كامانن دامل دككلكن ثرعيت سلوروه دان

 ضمسو كامي، نغكال دامل ادوانفرف اهلل كامي،ككالكن دانتارا غتامنكنله راس كاسيه ساي
 .زمان غنجفسالمت س دان معمور داماي، امان فهيدو سنتياس كامي ثنغد
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 ﴾ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ﴿

 ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴿

 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ 

 ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 


