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َ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
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
2009/10
2014/1
َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
اد َي َل ُه.
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ

ﺳﻴﺮي

َ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 ُه ،ال ّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َو َب ِ
ار ْك
َع َلى َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َأ ْص َحابِ ِه َو َم ْن َتبِ َع ُه ْم
بِإِحس ٍ
الد ْين.
ان إِ َلى َي ْو ِم ِّ
ْ َ
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َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ِع َبا َد ال َّل ِه ،إِ َّت ُق ْوا ال َّل َه َح َّق ُت َقاتِ ِه َو اَل َت ُم ْو ُت َّن
إِ اَّل َو َأ ْن ُت ْم ُم ْس ِل ُم ْون.

ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد الله 
دڠن ملقساناكن سڬاال سوروهن دان منجاٴوهي
سڬاال الرڠنڽ .موده-مودهن كيت بروليه كأمڤونن
ددنيا دان اخيرة.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله .

عموم مڠتاهوٴي بهاوا ڤيليهنراي مروڤاكن سواتو
ڤروسيس ڤميليهن ڤميمڤين يڠ اكن ممبنتوق
ڤمرينتهن سسبواه نڬارا .باڬي نڬارا يڠ مڠعملكن
سيستم ديموكراسي سڤرتي مليسيا ،كڤيمڤينن نڬارا
اكن دتنتوكن ماللوءي ڤروسيس ڤيليهنراي .ستياڤ
ورڬانڬارا يڠ تله مندفتر سباڬاي ڤڠوندي ممڤوپاٴي
حق اونتوق مميليه ڤميمڤين يڠ دسوكاٴيڽ دڠن
كواس اوندي.
ماجوريتي علماء برڤنداڤت بهاوا ستياڤ مسلم ڤرلو
برڤرانن دالم ڤروسيس ڤڠوندين .اين كران ،مڠوندي
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دالم ڤيليهنراي مروڤاكن َو ِس ْي َلة دالم مميليه ڤميمڤين
دان حكوم مميليه ڤميمڤين دالم سسبواه نڬارا اداله
واجب دان حرام جك تيدق منونايكن تڠڬوڠجواب
سباڬاي ڤڠوندي.
رسول الله  برسبدا دالم سبواه حديث يڠ دروايتكن
اوليه امام ابو داود:
إِ َذا َخ َر َج َث اَل َث ٌة فِي َس َف ٍر َف ْل ُي َؤ ِّم ُروا َأ َح َد ُه ْم

يڠ برمقصود :جك تيڬ (اورڠ اسالم) كلوار
برمسافر ،مك النتيقله ساله سأورڠ سباڬاي
كتوا.

ڤارا علماء جوڬ برڤنداڤت بهاوا مميليه ڤميمڤين
ماللوءي سيستم ديموكراسي دان ڤيليهنراي اداله
سواتو اوروسن دنيا يڠ دحكومكن هاروس .اين
األ ْص ُل في َ
براساسكن قاعده فقه َ
األ ْش ِ
ياء ا ِ
اح ُة
إل َب َ
يڠ برمقصود :اصل كڤد سسواتو اداله هاروس.
ڤيليهنراي ممڤوپاٴي ڤرساماٴن دڠن كونسيڤ َب ْي َعة.
سبهاڬين علماء برڤنداڤت ڤيليهنراي ترماسوق دالم
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كونسيڤ تولوڠ منولوڠ دالم ڤركارا كباٴيقن دان
كباجيكن سباڬايمان فرمان الله  دالم سورة المائدة
ايات :2

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷ
يڠ برمقصود :هندقله كامو بنتو-ممبنتو دالم
ممبوات كباجيكن دان برتقوى ،دان جاڠنله ڤوال
كامو بنتو-ممبنتو ڤد مالكوكن دوسا (معصية)
دان ڤنچروبوهن (ملمڤاوءي باتس 2اجرن الله).

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله .

بارو 2اين دالڤوركن بهاوا كيرا 1.8 2جوتا اورڠ
ماليو دنڬارا اين يڠ سوده چوكوڤ عمور ماسيه بلوم
مندفتر سباڬاي ڤميليه .سبهاڬين بسرڽ اداله ڬولوڠن
مودا ترماسوق جوڬ كاكيتاڠن عوام .اين مروڤاكن
سواتو ڤركارا يڠ امت مپديهكن دان منونجوقكن بتاڤ
تيدق چقناڽ سبهاڬين درڤد كيت كڤد تڠڬوڠجواب
مميليه ڤميمڤين.
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دالم سيستم ڤيليهنراي يڠ دلقساناكن دنڬارا كيت،
ستياڤ اينديۏيدو يڠ بردفتر سباڬاي ڤڠوندي برڤرانن
مننتوكن ڤميمڤين يڠ اكن مواكيلي سوارا مريك باڬي
ستياڤ كاوسن ڤرليمان دان ديوان اوندڠن نڬري.
سيستم ديموكراسي جوڬ ممبري كبيبسن اونتوق
سسياڤا جوا برتنديڠ دالم ڤيليهنراي جك ملڤسي
شرط 2يڠ دتنتوكن .اوليه يڠ دمكين اد برماچم
جنيس اينديۏيدو دڠن برماچم جنيس ايدولوڬي
( )ideologiسرتا برماچم جنيس ڤرواتقن ڤريبادي
اكن تمڤيل سباڬاي چالون ڤميمڤين .دسينيله لتقڽ
ڤرانن ڤڠوندي اونتوق مميليه چالون ترباٴيق باڬي
مميمڤين مريك باٴيق ڤد ڤريڠكت دون ( )DUNدان
كاوسن ڤرليمان.

دالم منجالنكن تڠڬوڠجواب كيت سباڬاي ڤڠوندي،
كيت سڤاتوتڽ ترلبيه دهولو ممهمي چيري 2اينديۏيدو
يڠ اليق دأڠكت سباڬاي ڤميمڤين .القرءان دان
جوڬ حديث رسول الله  باپق ممبريكن ڤندوان
تنتڠ چيري ڤميمڤين يڠ واجر دڤيليه .انتاراڽ اياله
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ڤميمڤين ايت هندقله سأورڠ يڠ طاعة كڤد الله دان
رسولڽ ،برايمان ،منجاڬ صالتڽ ،سنتياس تاكوت
كڤد الله دالم سڬاال تيندق تندوقڽ ،سنتياس برڤڬڠ
كڤد القرءان دان السنة ،تيدق مڠخيانتي أمانة ،تيدق
منيڤو ،تيدق ممنتيڠكن ديري ،منڬقكن امر معروف
نهي منكر دان باپق الڬي .الله  برفرمان دالم سورة
الح ّج ايات :41
َ
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يڠ برمقصود :ياٴيت مريك (اومت اسالم) يڠ
جك كامي بريكن مريك ككواساٴن ممرينته
دبومي نسچاي مريك منديريكن صالة سرتا
ممبري زكاة ،دان مريك مپوروه بربوات كباٴيكن
سرتا مالرڠ درڤد مالكوكن كجاهتن دان ڤركارا
يڠ موڠكر( .ايڠتله) باڬي الله جواله كسودهن
سڬاال اوروسن.
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سماس نبي داود عليه السالم دالنتيق منجادي
ڤميمڤين ،الله  برفرمان كڤد بڬيندا:
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يڠ برمقصود :واهاي داود ،سسوڠڬوهڽ كامي
تله منجاديكن اڠكاو سباڬاي خليفه دبومي ،مك
جالنكنله حكومن انتارا مأنسي دڠن (حكومن)
يڠ بنر (مڠيكوت اڤ يڠ دوحيوكن كڤدامو).
جاڠنله اڠكاو منوروت هاوا نفسو ،كران يڠ
دمكين ايت اكن مپستكنمو درڤد جالن الله.
سسوڠڬوهڽ اورڠ يڠ سست درڤد جالن الله،
اكن بروليه عذاب يڠ برت ڤد هاري حساب،
دسببكن مريك ملوڤاكن (جالن الله) ايت.

جاڠنله كيت مڠڠكت ڤميمڤين درڤد كالڠن اورڠ يڠ
دكنلي دڠن كجاهتنڽ ،سوك مڠيكوت هاوا نفسوڽ
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اتاو ڤرنه ترليبت دڠن رسواه .النتيقله ڤميمڤين يڠ
براخالق موليا ،بنر 2إخالص اونتوق برخدمت كڤد
رعيتڽ ،عادل ،سودي منريما تڬورن اورڠ الٴين سرتا
بوكن دري جنيس اورڠ يڠ سوك ممينتا 2جاوتن.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله .

سباڬاي مڠاخيري خطبة ،ممبر ايڠين مڠاجق سيدڠ
جمعة سكالين اونتوق منونايكن تڠڬوڠجواب
اونتوق مندفتر سباڬاي ڤڠوندي جك بركاليقن.
اڤابيال ڤيليهنراي داداكن ننتي ،تونايكنله تڠڬوڠجواب
سباڬاي ڤڠوندي .سيكڤ امبيل موده اتاو مڠابايكن
تڠڬوڠجواب مڠوندي بوليه ممباوا كڤد كسن يڠ
بوروق .اڤاكه كيت ماهو دڤيمڤين اوليه اورڠ يڠ تيدق
أمانه ،تيدق ڤنداي منتدبير ،لبيه 2الڬي مميليه اورڠ
كافر يڠ جلس مننتڠ حكوم الله؟ ڤيليهله ڤميمڤين
براڬام اسالم يڠ ديقيني ممڤو منونايكن أمانه الله،
ملقساناكن تونتوتن شريعة دان ممبيال كسجهتراٴن
رعيت يڠ دڤيمڤين.
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يڠ برمقصود :واهاي اورڠ يڠ برايمان ،جاڠنله
كامو مڠمبيل اورڠ كافر منجادي تمن راڤت
دڠن منيڠڬلكن اورڠ يڠ برايمان .اداكه كامو
هندق مڠاداكن السن يڠ ترڠ پات باڬي الله
اونتوق (مپقسا) كامو؟

بار َك ال َّله لِي و َلكُم بِال ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِي ِمَ ،و َن َف َعنِي َوإِ َّياك ُْم
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ْ َ
َ ْ
َ َ
بِما فِ ِيه ِمن اآلي ِ
ات َو ِّ
الذك ِْر ا ْل َح ِكي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمنِّي َو ِمنْك ُْم
َ َ
َ
تِ اَلو َته إِ َّنه هو ِ
ِ
يم.
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يم لِي َو َلك ُْم َولِ َس ِائ ِر
ول َق ْولي ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغف ُر ال َّل َه ا ْل َعظ َ
ؤمن ِ
ات وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ِ
ا ْلمس ِل ِمين وا ْلمس ِلم ِ
َات
َ َ ُ
َ ُ
َ َ ُ ْ َ
ُ ْ
اس َت ْغ ِف ُرو ُه َف َيا َف ْو َز ا ْل ُم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا َن َجا َة ال ّت ِائبِ ْي َن.
َف ْ
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