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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
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
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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 ُهَ .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 َأ ْج َم ِع ْي َن
ِ
ِ
ِ
اي بِ َت ْق َوى
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كإيمانن دان كتقواٴن
كڤد ال َّله  دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان
i
منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ .موده-مودهن كيت
دبركتي دان درضاٴي اوليه ال َّله  ددنيا دان اخيرة.
1

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

سسوڠڬوهڽ انق 2مروڤاكن انوڬره ال َّله كڤد مأنسي.
تياد ڤركارا يڠ لبيه ممبهاڬياكن هيدوڤ ددنيا اين
مالٴينكن منداڤت سبواه كلوارڬ يڠ باٴيق ،امان دان
تنترام .دالم مالهيركن سبواه كلوارڬ يڠ بهاڬيا ،ايبو
باڤ ڤرلو مماٴينكن ڤرانن يڠ ڤنتيڠ اونتوق مڠاسوه
انق 2دڠن ڤرسكيترن يڠ باٴيق ،برتونجڠكن عقيدة
اسالم .دالم سبواه حديث رواية امام البخاري ،نبي
 برسبدا يڠ برمقصود:
تيدق اد سأورڠ انق يڠ دالهيركن كچوالي مريك
دالهيركن دالم كاداٴن فطره .مك ايبو باڤاله يڠ
مڠيهوديكن مريك ،منصرانيكن مريك دان
مماجوسيكن مريك.

ال َّله  جوڬ برفرمان دالم سورة َ
األ ْن َفال ايات :28
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يڠ برمقصود :دان كتاهوٴيله بهاوا هرتا بندا كامو
دان انق 2كامو ايت هاپاله منجادي اوجين ،دان
سسوڠڬوهڽ دسيسي ال َّله جواله ڤهاال يڠ بسر.

اتس داسر اين ،ڤرسوألن اونتوق مڠاسوه انق 2اداله
ڤركارا يڠ امت دتيتيقبرتكن دالم اڬام اسالم .بهكن
دالم ڤڠاجين فقه ،ترداڤت ساتو باب يڠ خصوص،
ممبينچڠكن ڤرسوألن حكوم َح َضا َنه ،ياٴيت حق
ڤنجاڬاٴن انق .برداسركن شرع ،اساس اوتام يڠ
منجادي ڤرتيمبڠن دالم َح َضا َنه اداله سجاٴوه مان
عقيدة انق ترسبوت داڤت دڤليهارا ،كتيك مريك
ماسيه كچيل دان منچاري 2ايدينتيتي سرتا هالوان
كهيدوڤن .انق 2اين ڤرلو دبيمبيڠ اونتوق مڠنل ال َّله
دان حكوم اڬام دڠن ڤنوه كاسيه سايڠ ،سباليقڽ بوكن
دأجر دڠن كميواهن دان كبنداٴن سمات .2ڤرسوألن
بسر يڠ تيمبول ،اياله سكيراڽ برالكو ڤرچراين،
مپببكن وجودڽ ايسو ڤربوتن حق منجاڬ انق 2يڠ
ماسيه كچيل ،انتارا سي ايبو اتاو سي ايه.
3

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

دالم مذهب شافعي ،حق اونتوق مڠاسوه انق باوه
عمور دان بلوم ُم َم ِّيز ،اداله حق سأورڠ ايبو يڠ مسلم.
دالم سيكشن  82اينقمن اوندڠ 2كلوارڬ اسالم نڬري
ڤهڠ ،اداله جلس دپاتاكن بهاوا ايبو مروڤاكن ڤيهق يڠ
ڤاليڠ برحق اونتوق منداڤت حق جاڬاٴن انق ،سام اد
سماس دالم تيمڤوه ڤركهوينن اتاو سلڤس ڤرچراين.
اكن تتاڤي دالم سيكشن  ،83ترداڤت ببراڤ شرط
يڠ ماليقكن ايبو اونتوق منداڤتكن حق ترسبوت،
ياٴيت:
 )1دي اداله سأورڠ اسالم;

 )2دي اداله سمڤورنا عقل;

 )3دي برعمور يڠ ماليقكن دي ممبري كڤد كانق2
ايت جاڬأن دان كاسيه سايڠ يڠ موڠكين دڤرلوكن
اوليه كانق 2ايت;
 )4دي بركالكوان باٴيق دري سڬي اخالق اسالميه;
دان
4

 )5دي تيڠڬل دتمڤت دمان كانق 2ايت تيدق
موڠكين مڠهادڤي اڤ ٢عقيبة بوروق دري سڬي
اخالق اتاو جسماني.

واالوڤون اجماع علماء مپاتاكن ايبو اداله ڤاليڠ برحق
اونتوق منداڤت حق جاڬاٴن انق باوه عمور ،اكن
تتاڤي حق ايت اكن تربطل ،سڤرتي يڠ ترمكتوب دالم
سيكشن  ،84انتاراڽ:
 )1جك ڤرمڤوان ايت بركهوين دڠن سأورڠ لالكي
يڠ اكن منججسكن كباجيكن كانق 2ايت.

 )2جك ڤرمڤوان ايت بركالكوان بوروق سچارا
كتراللوان دان تربوك;
 )3جك ڤرمڤوان ايت مرتد;

 )4جك ڤرمڤوان ايت منچوايكن اتاو مڠانيايا كانق2
ايت.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

نڬارا كيت ڤرنه ڬمڤر دڠن كيس ڤربوتن حق
ڤنجاڬاٴن انق 2ڤاسڠن يڠ اصلڽ تيدق براڬام اسالم،
5

كمودين سواميڽ مملوق اڬام اسالم .محكمه سيۏيل
( )sivilتله مپرهكن سأورڠ انق مريك كڤد باڤاڽ يڠ
مسلم ،سمنتارا سأورڠ الڬي انق دسرهكن كڤد
ايبوڽ يڠ بوكن مسلم .سدڠكن محكمه شريعة تله
مموتوسكن بهاوا سواميڽ ممڤوپاٴي حق ڤنجاڬاٴن
َح َضا َنه كدوا 2انق ترسبوت دان انق 2ايت اداله
مسلم مڠيكوت اڬام باڤاڽ .كڤوتوسن محكمه سيۏيل
( )sivilاين هاڠت دڤربينچڠكن.
دالم ايسو اين سڤاتوتڽ مان 2ڤيهق تيدق ممڤوپاٴي
بيدڠ كواس اونتوق چمڤور تاڠن ترهادڤ كڤوتوسن
محكمه شريعة كران مڠمبيل كيرا كدودوقن اڬام
اسالم يڠ منجادي اڬام ڤرسكوتوان ،سرتا بيدڠ
كواس نڬري ترهادڤ اوروسن اڬام اسالم دان ڤرانن
راج 2يڠ منجادي كتوا اڬام اسالم نڬري 2يڠ منداڤت
نصيحة مفتي دان مجلس اڬام اسالم نڬري.

مذاكرة جاوتنكواس فتوى كالي ك 87-ڤد تاهون
 2009جوڬ تله مموتوسكن بهاوا“ :اڤابيال ساله
سأورڠ ڤاسڠن (ايبو اتاو باڤ) مملوق اڬام اسالم،
6

ستاتوس اڬام باڬي انق باوه عمور ڤاسڠن اداله سچارا
لڠسوڠ براڬام اسالم.

ڤمبرين حق مڠاسوه انق كڤد ايبو اتاو باڤ مسلم ،سام
سكالي تيدق برمقصود يڠ اسالم منافيكن هوبوڠن
ككلوارڬاٴن انق دڠن ايبو اتاو باڤ مريك يڠ بوكن
مسلم .بهكن القرءان مڠاجر اڬر هوبوڠن انق-برانق
ترسبوت ،ڤرلو دڤليهارا ،واالوڤون تيدق منداڤت
حق َح َضا َنه.
فرمان ال َّله  دالم سورة ُل ْق َمان ايات :15
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يڠ برمقصود :دان جك مريك بردوا مندسقمو
سوڤاي اڠكاو ممڤرسكوتوكن دڠنكو سسواتو
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يڠ اڠكاو دڠن فيكيرن صيحتمو تيدق مڠتاهوٴي
سوڠڬوه اداڽ مك جاڠنله اڠكاو طاعة كڤد
مريك; دان برڬاٴولله دڠن مريك ددنيا دڠن
چارا يڠ باٴيق .دان توروتله جالن اورڠ يڠ
رجوع كمبالي كڤدكو (دڠن توحيد دان عمل2
يڠ صالح) .كمودين كڤد اكوله تمڤت كمبالي
كامو سمواڽ ،مك اكو اكن منرڠكن كڤد كامو
سڬاال يڠ كامو تله كرجاكن.

بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ا ْل ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِى َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن ْاآلي ِ
ات َو ِّ
الذك ِْر ا ْل َح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمن ِّْى َو ِمنْك ُْم
َ ْ َ َ
ِ
الس ِم ْي ُع ا ْل َع ِل ْي ُم،
ت اَل َو َت ُه إِ َّن ُه ُه َو َّ
َأ ُق ُ
ول َق ْولِى ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ا ْل َعظِ ْي َم لِ ْى َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ْؤ ِمن ِ
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 َيـا َن َجا َة ال َّت ِائبِ ْي َن.
َف ْ
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