ممرتبتكن محكمه شريعة
 14اڤريل  17 / 2017رجب 1438

ﺧﻄﺒﺔ ﺟﻤ

َا ْل َح ْم ُد ِلِ ّل ِه َن ْح َم ُد ُه َو َن ْس َت ِع ْينُ ُه َو َن ْس َت ْغ ِف ُر ُهَ .و َن ُع ْو ُذ بِال َّل ِه
ِمن ُشرو ِر َأ ْن ُف ِسنَا و ِمن سي َئ ِ
ات َأ ْع َمالِنَاَ .م ْن َي ْه ِد ِه ال َّل ُه
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َف اَل م ِض َّل َله ،ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
اد َي َل ُه.
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َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْح َد ُه اَل َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد َأ َّن

َس ِّي َد َنا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْو ُل ُهَ .ال ّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َع َلى
َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َأ ْص َحابِ ِه َأ ْج َم ِع ْي َنَ .أ َّما َب ْع ُد،
ِ
ِ
ِ
اي بِ َت ْق َوى ال َّل ِه،
َف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه َو ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
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َف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
سڬاال
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درضاٴي
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اوليه ال َّله  ددنيا دان اخيرة.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله 

انتارا كايندهن دان اساس ڤنتيڠ دالم اڬام اياله سيستم
ڤروندڠن شريعة يڠ ممباوا كعادلن سجاڬت .سلڤس
نبي محمد  برهجرة كمدينه ،وحي يڠ دتورونكن
باپق ممبينچڠكن شريعة دالم كهيدوڤن .مليهت اكن
صفتڽ يڠ برتوجوان اونتوق ممليهارا عقيدة ،پاوا،
عقل ،ذورية دان هرتا ،سڤرتي يڠ تركاندوڠ دالم
مقاصد شريعة ،اي تروس دلقساناكن دالم مشاركت
بربيلڠ قوم دمدينة .فرمان ال َّله  دالم سورة النساء
ايات :58
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ ال َّله مپوروه كامو
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سوڤاي مپرهكن سڬاال جنيس أمانه كڤد اهليڽ
(يڠ برحق منريماڽ ) ،دان اڤابيال كامو منجالنكن
حكوم دانتارا مأنسي( ،ال َّله مپوروه) كامو
مڠحكوم دڠن عادل .سسوڠڬوهڽ ال َّله دڠن
(سوروهنڽ) ايت ممبري ڤڠاجرن يڠ سباٴيق-
باٴيقڽ كڤد كامو .سسوڠڬوهڽ ال َّله سنتياس
مندڠر ،الڬي سنتياس مليهت.

دالم سجاره ڤهڠ ،نڬري اين ڤرنه منڬقكن شريعة
سباڬاي اوندڠ 2يڠ ترتيڠڬي .سماس زمان ڤمرينتهن
سلطان عبد الغفور ُم َح ِي الدِّ ْين شاه ،انتارا تاهون
 1592هيڠڬ  ،1614حكوم قانون ڤهڠ تله دجاديكن
ڤندوان اوتام دالم نڬري اين .اين ترماسوقله دالم
ڤرسوالن مالنتيق ڤمبسر كراجاٴن ،دان جوڬ
حكومن كڤد ڤالكو كسالهن جنايه .منوروت كاجين،
درڤد  68فصل يڠ ترمكتوب دالم حكوم قانون
ڤهڠ 42 ،درڤدڽ اداله برترسكن كڤد ڤنداڤت دالم
مذهب شافعي .اي جوڬ مروڤاكن يڠ كدوا ترأول
سلڤس حكوم قانون مالك ،بهكن لبيه ترڤرينچي.
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مانوسكريڤ ( )Manuskripاصل حكوم شريعة
نڬري ڤهڠ اين ماسيه الڬي دسيمڤن دان دڤاميركن
دموزيوم ( )Muziumمسجد سلطان عبدال َّله دڤكن.

نامون دمكين ،تانه ماليو موال بروبه سلڤس كداتڠن
ڤنجاجه .كمونچق كڤد ڤڠواساٴن ڤنجاجه دنڬارا
كيت اياله اوندڠ 2يڠ برترسكن شريعة دڬنتي كڤد يڠ
برترس سكولر (.)sekular
واالوڤون دمكين ،اومت اسالم ماسيه برتواه كران دالم
ڤركارا  3ڤرلمباڬاٴن ڤرسكوتوان ،اڬام اسالم دسبوت
دڠن جلس ،سباڬاي اڬام ڤرسكوتوان .اين برمقصود
اڬام اسالم ممڤوپاٴي كدودوقن يڠ ترتيڠڬي دنڬارا
كيت دان فكتا اين تيدق بوليه دنافيكن اوليه مان2
ڤيهق ،ترماسوقله يڠ بوكن اسالم .تتاڤي دالم ماس
يڠ سام ،ڤڠانوت اڬام الٴين توروت دبريكن كبيبسن
اونتوق ملقساناكن تونتوتن كڤرچاياٴن ماسيڠ 2دڠن
امان دان هرموني.
برداسركن اسالم سباڬاي اڬام ڤرسكوتوان ،مك
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اومت اسالم بروسها برسوڠڬوه 2اونتوق ممرتبتكن
اڬام دالم سموا اسڤيك ،سڤرتي منيڠكتكن شعار
اسالم ،عباده ،ايكونومي ،ڤنديديقن دان جوڬ
ڤروندڠن دالم محكمه شريعة.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله 

محكمه شريعة ممڤوپاٴي ڤرونتوكن يڠ ترسنديري
ددالم ڤرلمباڬاٴن ڤرسكوتوان منروسي ڤينداٴن
ڤركارا  )1A( 121تاهون  1988يڠ ممبري محكمه
شريعة بيدڠ كواس براسيڠن بربنديڠ محكمه سيۏيل
( ،)Sivilيڠ برمقصود محكمه شريعة اداله بيبس دان
ستارف دڠن محكمه الٴين .كواساڽ ترلتق دباوه
اينقمن نڬري .كالي تراخير اكتا  355دڤيندا باڬي
توجوان ڤمركاساٴن اياله ڤد تاهون  ،1984اڤبيال
ڤرلمباڬاٴن ممڤرونتوقكن كڤد محكمه شريعة
اونتوق منجالنكن ڤربيچاراٴن دان حكومن كڤد
اورڠ اسالم سهاج ،تتاڤي دڠن حكومن مكسيموم
( )maksimumدندا  ،RM5,000.00ڤنجارا  3تاهون
دان حكومن روتن تيدق ملبيهي  6كالي.
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ستله  33تاهون براللو ،اكتا  355اين تيدق ڤرنه
دكاجي سموال ،بهكن حكومن كڤد ڤساله جنايه
شريعة دليهت تيدق مناسبه ،دان برچڠڬه دڠن
متالمت شريعة اونتوق منديديق ،منڬقكن كعادلن
دان كمعمورن دالم مشاركت عوام .سباليقڽ حكومن
دمحكمه سيۏيل ( )Sivilاداله لبيه برت ،سالري
دڠن كسالهن يڠ دالكوكن .چونتوهڽ ،ڤساله مينوم
ارق ،منيمبولكن ككاچاون يڠ بوكن سهاج مڠڬڠڬو
كتنترامن اورڠ اسالم ،تتاڤي جوڬ اورڠ بوكن
اسالم ،مڠيكوت حكومن يڠ دعملكن سكارڠ دندا
مكسيموم ( )maksimumهاپاله  RM5,000.00اتاو
ڤنجارا  3تاهون دان  6كالي سباتن سهاج سدڠكن
حكومن سبنر مڠيكوت شرع اياله  40كالي سباتن.

كيت برشكور اڤبيال يڠ دڤرتوان اڬوڠ يڠ اللو ،سمڤنا
مشوارت ڤرتام ڤڠڬل كامڤت ڤرليمان كتيڬ بلس
ڤد  7مچ  2016برتيته اڬر مپڬراكن اوسها اونتوق
ممڤركاس محكمه شريعة.
واالو باڬايماناڤون ،ريسڤون ترهادڤ اصول اين
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منيمبولكن ڤربهاسن يڠ هاڠت دالم مشاركت .اڬق
مڠجوتكن ،اڤبيال سبهاڬين مشاركت بوكن اسالم
توروت چمڤور تاڠن ممبايڠكن ڤننتڠن مريك
ترهادڤ اصول بركناٴن ،سدڠكن اي هاڽ مليبتكن
ڤساله جنايه اورڠ اسالم سهاج .بهكن سكيراڽ
ڤينداٴن اكتا  355اين دتريما ،مشاركت بوكن اسالم
اكن توروت داڤت ليمڤهن منفعتڽ ،اڤبيال ڤساله جنايه
شريعة دالم كالڠن اورڠ اسالم يڠ سبلوم اين توروت
منجاديكن بوكن اسالم سباڬاي مڠسا ،اكن سماكين
بركورڠن كران حكومن يڠ ستيمڤل دان منڤتي شرع.
سالٴين ايت ،اد يڠ مڠكريتيك كونونڽ حكومن يڠ
باكل دتيڠكتكن ،اداله تيدق برڤريكمأنسياٴن .ڤيهق
يڠ مندعوا دمكين ،هاڽ مليهت ايليمن ترسبوت
درڤد ڤرسڤيكتيف حكومن سكولر ،سڤرتي حكومن
روتن سيۏيل يڠ منچدراكن .سداڠكن دالم اسالم،
حقيقة سبنر حكومن روتن اياله اونتوق منديديق،
دان بوكن اونتوق مندرا .ڤلقساناٴنڽ جوڬ اداله لبيه
برڤريكمأنسياٴن.
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اڤ يڠ ڤستي ،اوسها مميندا اكتا  355اداله اوسها
برتروسن باڬي ممستيكن ڤنيڠكتن ڤماتوهن شريعة
اسالم دالم دنيا منچابر اين .اومت اسالم ڤرلو
مڠيلقكن ديري درڤد ممڤوليتيككن اوسها مورني
اين ،سأوله 2ممبري سوكوڠن كڤد مشاركت بوكن
اسالم اونتوق مپاتاكن بنتهن.
فرمان ال َّله  ددالم سورة األحزاب ايات :63
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يڠ برمقصود :دان تيدقله هاروس باڬي اورڠ2

يڠ برايمان ،لالكي دان ڤرمڤوان اڤبيال ال َّله دان
رسولڽ منتڤكن كڤوتوسن مڠناٴي سسواتو
ڤركارا (تيدقله هاروس مريك) ممڤوپاٴي حق
مميليه كتتڤن سنديري مڠناٴي اوروسن مريك.
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دان سسياڤا يڠ تيدق طاعة كڤد حكوم ال َّله دان
رسولڽ مك سسوڠڬوهڽ اي تله سست دڠن
كسستن يڠ جلس پات.

بار َك ال َّله لِي و َلكُم فِي ال ُقرء ِ
ان ال َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِي َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن اآلي ِ
ات َو ِّ
الح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمنِّى َو ِمنْكُم
الذك ِْر َ
َ ْ َ َ
ِ
الس ِم ْي ُع ال َع ِل ْيم.
ت اَل َو َت ُه إِ َّن ُه ُه َو َّ
َأ ُق ُ
ول َق ْولِي ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ال َعظِ ْي َم لِ ْي َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،والم ْؤ ِمنِين والم ْؤ ِمن ِ
المس ِل ِمين والمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الر ِح ْيم.
ور َّ
اس َت ْغف ُرو ُه ،إِ َّن ُه ُه َو ال َغ ُف ُ
َف ْ
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