
   
 بيبسمنجاديكن مليسيا كأره 

عمالن مروكوق    

(١٤٤٠مجادي األول  ٥/  ٢٠١٩جانواري  ١١)  



لَنَا عَََل  ي َمنذ عَلَْينَا ِِبلَْعاِفيَِة، َوفَضذ ِ الَْحْمُد هلِل اَّلذ

َسائِِر الَْمْخلُوقَاِت ِِبأَلفِْئَدِة، أَْعَطاََن الَْماَل 

 َوالَْجَماَل، َوأََمَرََن ِبُشْكِرِه ِِبأَلْقَواِل َواأَلفَْعالِ 



، أَْواَلََن ِنَعًما  َوأَْشهَُد أَْن اَل ِإََلَ إالذ هللُا َوْحَدُه ال ََشِيَك ََلُ

ًدا  َل ِِبلَْعَطاِء َوالََْبَََكِت، َوأَْشهَُد أَنذ ُمَحمذ اٍت، َوتََفضذ َوَخْْيَ

ى اأَلَمانََة  َساََلَ َوأَدذ ذَغ الرِّ ، بَل ، َوَصِفيُُّه َوَخِلْيُُلُ َعْبُدُه َوَرُسوَُلُ

اِدِه َحَّتذ أَََتُه  َة َوَجاَهَد ِِف هللِا َحقذ ِِجَ الَيِقْيُنَونََصَح اأُلمذ  



ْ َوَِبِرْك عَلَْيِه َوعَََل   ذهُمذ َصلِّ َوَسِّلِّ اَلل

اِبِه َوالتذاِبِعْْيَ لَهُْم ِبإْحَساٍن   َآَِلِ  َوأَْْصَ

ْينِ   ِإىَل يَْوِم ادلِّ



َي ِبتَْقَوى هللِا َوَطاَعِتِه  ، ُأْوِصْيُُكْ َوِإَّيذ َ ذُقوْا ٱَّللذ ٱت

اِد ٱلتذقَوى ُدوا فَِإنذ َخَْي ٱلزذ  لََعلَُُكْ تُْفِلُحْوَن، َوتََزوذ



سضاال  منيغضلكن
  ث-ڠنالر

ماريله كيت  
اهلل كڤدبرتقوى   

ال ڬاملقساناكن س
  ث-سوروهن



بيخارا 

   
بيبسمنجاديكن مليسيا كأره   

عمالن مروكوق    



  مقاصد َشيعة

مليندوغي، مثوبور دان ممانتفكن  
اسالم دمي  نياليفرينسيف سرتا 

كفنتيغن دامل كهيدوفن، منخافاي 
منجامني كمصلحنت، مثكت 

دان منولق كروسقن رضتنكمو  

 توجوان



 مقصود

  مقاصد َشيعة

توجوان، معنى دان حكمه يغ تله دتتفكن 
القرءان دان  ٢اوليه اسالم برلندسكن نيالي

السنة منجادي اساس باضي ممليهارا اضام، 
 ثاوا، عقل، هرتا دان كتورونن



﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿  

اهلل مغهندقي كموداهن باضيمو، دان تيدق : "مقصودث
."مغهندقي كسوكرن باضيمو  

١٨٥فرمان هللا دامل سوره البقرة اَّيت   



  تيففركارا نيضا

يغ سوده تربوقيت ممربي كسن بوروق   مروكوقطبيعة 
كفد كصيحنت ديري دغن الهريث فلباضاي فثاكيت  

، سسق نفس دان  ٢سفرتي باره اوتق، باره فارو
 سباضايث

اسف روكوق جوض منخمركن اودارا سكليليغ دان  
كفد ضولوغن بوكن فروكوق  مرضة منيغضلكن كسن 

ايبو حاميل دان ورض امس، ٢كانقترماسوق   



اإلمام األكَب محمود شلتوت، ش يخ الازهر مرص تُل منجلسكن 

 دغنكصيحنت دان هرَت  فءي هباي مروكوق ترهادمغنا

متباَكو ايت تيدق ممابوقكن دان  مغهيسفوالاوفون : "برَكت

ي كسن يغ ممهباَّيكن ضاتيدق مروسقكن عقل، َنمون وجود فلبا

غ اور فترهاد ضكفد كصيحنت فروكوق ايت س نديري دان جو
"الين يغ تيدق مروكوق  



امكن مغحرَكيم : "ش يخ عبد هللا أِببَِطْي ممفتواكن

بوليه ممابوقكن : دوا سبب اوَتم َّيءيت دغنروكوق 

لكن دان متباَكو مغحيااَتو بوليه  هيسفبيال دفاا

، بندا "بندا كجي"ي ضاريكن اوليه َشع س باتضودَك

". كوتور دان بوليه ممبيناساكن  



:  ش يخ محمد بن صاحل العثميْي فوال منجلسكن

بردارسكن معىن  حكومثمروكوق اداَل حرام "

ظاهْي اَّيت القرءان دان  درفد دافتتر يغ

"برن يغالس نة رسَت اعتبار   



حال  باضين كبغسأمذاكرة جاوتنكواس فتوى جمليس 

 ٣٧َكيل ك  غبرس يد يغم اسالم مليس يا ضااحوال ا

مروكوق اداَل حرام "تُل مموتوسكن  ١٩٩٥مچ  ٢٣فد 

مكورضتن تردافت فدثاسالم كران  فنداغندري   

فوال برس توجو مموتوسكن  ٢٠١٣جوالي  ١٧مذاكرة خاص فد 

، مذاكرة ٢٠١٥دس ميَب  ٢١دان فد " شيشا اداَل حرام"هباوا 

روكوق  فغضوناءن"تُل مموتوسكن  جوضداداكن  يغ

 حراماداَل  (vape) ؤفايليكرتونيك دان 



﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴿  

١٩٥هللا دامل سورة البقرة، اَّيت فرمان  : 

ديري َكمو ك  منخامفقكن سغاجَكمو  غنلهدان جا: "برمقصود

هللا  غضوهثدامل هباي كبيناساءن دان بربوات ِبءيقُل كران سسو

 ".لنثِبءيقي عامممفربروسها  يغ اورغس يحي مغا



كراجأن تله ممبوات فغيشتهارن متفت ماكن سباضاي متفت 
 ٢، دباوه فراتورن٢٠١٩جانواري  ١ برموالدالرغ مروكوق 

اوسها اين جلس سكالي . ٢٠١٨ ﴾فيندأن﴿كاولن حاصيل متباكاو 
برتوجوان اونتوق مليندوغي اورغ عوام تراومتا ضولوغن بوكن 
فروكوق درفد تردده كفد بهاي اسف روكوق دان ممبودياكن 

عمالن تيدق مروكوق دامل كالغن مشاركت مليسيا دغن 
مغحدكن كاوسن يغ دبنركن مروكوق تراومتا دكاوسن تومفوان 

 .اورغ عوام



-مثرو سيدغ مجعة سكالني، ماريله كيت برساممنرب 
سام ممستيكن فرسكيرتن كيت برسيه درفد اخنمن اسف 

روكوق ماللوءي كيمفني ممبودياكن طبيعة تيدق 
 مروكوق سباضاي عمالن خارا هيدوف يغ صيحت

كسيمفولن



١٨فرمان هللا ماللوءي سورة اجلاثية اَّيت   

﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿  

كمودين كامي جاديكن كامو منجالنكن شريعة : "مقصودث
مك توروتله اي، دان جاغنله دتوروت هاوا  ; دري حكوم اضام

 ".اورغ يغ تيدق مغتاهوي نفسو



مغاجق سلوروه رعيت مليسيا دان ستياف اينديؤيدو يغ  منرب •
برادا د نضارا اين، اضر ممربي كرجاسام دان كوميتمن دغن 

 دفاتوهيبرفرانن يغ سواجرث باضي ممستيكن فراتورن اين 
 

جوض مغاجق ضولوغن فروكوق اضر برعزم دان بروسها منرب •
اونتوق مغهنتيكن تروس طبيعة مروكوق ماللوءي فلباضاي  

 مليسياقاعده يغ تله سديا داجنوركن اوليه كمنرتين كصيحنت 
 

كيت مسوا تيدق هاروس منخموه دان ممبياركن سهاج ضولوغن •
اين، نامون كيت سنتياس فرلو مموجوق دان منصيحيت مريك 

 اضر مالتيه جيوا اونتوق منولق سفنوهث طبيعة مروكوق



ُُكْ ِبَما ِفْيِه  َِبَرَك هللُا يِلْ َولَُُكْ ِِف الُقْرآِن الَعِظْْيِ َونََفَعِِن َوِإَّيذ

ذُه ُهَو  ْكِر احلَِكْْيِ َوتَقَبذَل ِمِنِّ َوِمنُُْكْ ِتالَوتَُه ِإن ِمَن اآلََّيِت َواَّلِّ

تَْغِفُر هللَا الَعِظْْيَ يِلْ  ، أَُقْوُل قَْويِلْ َهَذا َواس ْ ِمْيُع الَعِلْْيُ السذ

َولَُُكْ َوِلَسائِِر الُْمِسِلْمَْي َواملُْسِلَماِت َواملُْؤِمِنْْيَ َواملُْؤِمنَاِت 

اَة التذائِِبْْيَ  تَْغِفرِْيَن َوََّي ََنَ تَْغِفُرْوُه فَيَا فَْوَز املُس ْ  .فَاس ْ









 



 







اِشِدْيَن َساَداِتنَا أَِِب  َواْرَض اللّهُمذ َعِن اأَلْربََعِة الُْخلََفاِء الرذ

ِّنَا  َر َوُعثَْماَن َوعََِلٍّ ْبِن أَِِب َطاِلٍب، َوَعْن أَْزَواجِ نَِبي بَْكٍر َوُُعَ

الُْمَطهذَراِت ِمَن اأَلْدََنِس َوَعْن أَْهِل بَيِْتِه َوقََرابَِتِه َوَسائِِر 

ْينِ  َحابَِة َوالتذاِبِعْْيَ َوَمْن تَِبَعهُْم ِبِإْحَساٍن ِإىَل يَْوِم ادلِّ .  الصذ

ِتَك  ْْيَ ََّي أَْرَحَم َواْرَض َعنذا ِبَرْْحَ اِْحِ  .الرذ
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