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الح ِّق
اله َدى َود ْي ِن َ
لح ْم ُد ل َّله ا َّلذ ْي َأ ْر َس َل َر ُس ْو َل ُه بِ ُ
َا َ
ِ
الم ْش ِرك ُْو َن.
لِ ُي ْظ ِه َر ُه َع َلى ِّ
الد ْي ِن ُك ِّله َو َل ْو ك َِر َ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 ُ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 ِّ
ْ َ

َ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
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
إِ اَّل َو َأ ْن ُت ْم ُم ْس ِل ُم ْون.
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درضاٴي
اوليه ال َّله  ددنيا دان اخيرة.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ڤركهوينن مروڤاكن ساتو سنه يڠ ساڠت دڬالقكن
دالم اسالم .ماللوءي ڤركهويننله اكن تربينا سبواه
اومت يڠ ترسوسون َس ْل ِس َله ككلوارڬاٴن دان سيستم
سسبواه مشاركت .فرمان ال َّله  دالم سورة الن َِّساء
ايات :1
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يڠ برمقصود :واهاي سكالين مأنسي! برتقواله
كڤد توهن كامو يڠ تله منجاديكن كامو (برموال)
دري ديري يڠ ساتو (آدم) ،دان يڠ منجاديكن
درڤد (آدم) ايت ڤاسڠنڽ (استريڽ  -هاوا)،
دان جوڬ يڠ ممبياقكن دري كدواڽ  -ذورية
كتورونن  -لالكي دان ڤرمڤوان يڠ راماي .دان
برتقواله كڤد ال َّله يڠ كامو ساللو ممينتا دڠن
مپبوت-پبوت ناماڽ ،سرتا ڤليهاراله هوبوڠن
(صلة الرحيم) قوم قرابة; كران سسوڠڬوهڽ
ال َّله سنتياس ممرهاتي (مڠاوس) كامو.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

بنرله چينتا ايت بوتا ،چينتا تيدق مڠنل اوسيا ،چينتا
تنڤا مڠيرا ورڬانڬارا .دمي چينتا سأورڠ ڬاديس
سڠڬوڤ تيڠڬلكن كلوارڬ .دمي چينتا ،سڠڬوڤ
برسكدودوقن تنڤا ايكتن يڠ صح مڠيكوت شرع.
ڤاڤرن بريتا بركاٴيتن دڠن سوامي يڠ دهانتر ڤولڠ
كنڬارا اصل كران تياد دوكومن راسمي اونتوق
منتڤ دنڬارا اين ،ڤركهوينن تنڤا سورت اتاو سيجيل
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ڤرنكاحن ،سموا اين اداله انتارا رياليتي يڠ برالكو
دنڬارا كيت .اخيرڽ يڠ منجادي مڠسا اداله سي وانيتا
دان انق 2يڠ دتيڠڬلكن.

ڤركهوينن رعيت دنڬري اين دڠن ورڬانڬارا اسيڠ،
تراوتاماڽ تنڤا منداڤت كبنرن ڤركهوينن يڠ صح،
ممبري كسن يڠ بسر كڤد اينستيتوسي ككلوارڬاٴن
دنڬري اين .سام اد دري حكوم شرع ماهو ڤون دري
سودوت ڤرأونداڠن .ڤركهوينن ورڬانڬارا اسيڠ
دڠن رعيت دنڬري اين يڠ تيدق مڠيكوتي ڤروسيس
ڤرأونداڠن اداله سواتو كسالهن .انتارا كسن يڠ ڤاليڠ
بسر اياله ڤڠصحن ڤركهوينن ترسبوت مڠيكوت
حكوم شرع .ستياڤ ڤركهوينن يڠ اكن دلڠسوڠكن
مستي ترلبيه دهولو مڠنل ڤستي ستاتوس ڤاسڠن
يڠ هندق بركهوين سام اد بوجڠ اتاو تله برايستري،
دودا ،جندا اتاو انق دارا .بڬيتو جوڬ مماتوهي
روكون نكاح ياٴيت لالكي ،ڤرمڤوان ،والي نكاح،
سقسي دان لفظ ايجاب قبول بسرتا الٴين 2دوكومن
ڤركهوينن هندقله مڠيكوت ڤروسيدور اوندڠ2
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كلوارڬ اسالم نڬري ڤهڠ.

انتارا ڤركارا ڤنتيڠ دالم ڤركهوينن اياله ڤننتوان والي يڠ
صح .سباڬايمان رسول ال َّله  امت منيتيق برتكن
سوال ڤركهوينن سباڬايمان سبدا بڬيندا :
ِ
ِ
َاح َها َباطِ ٌل
َأ ُّي َما ْام َر َأ ٍة َنك ََح ْ
ت بِ َغ ْي ِر إِ ْذ ِن َول ِّي َها َفنك ُ
اب ِم ْن َف ْر ِج َها َوإِ ْن
َفإِ ْن َأ َصا َب َها َف َل َها َم ْه ُر َها بِ َما َأ َص َ

ان َولِ ُّي َم ْن اَل َولِ َّي َل ُه
الس ْل َط ُ
ْاش َت َج ُروا َف ُّ

يڠ برمقصود :مان 2ڤرمڤوان يڠ تله بركهوين
تنڤا ايذين واليڽ مك ڤركهوينن ترسبوت اداله
تربطل .جك ڤرمڤوان ايت تله برسام مك دي
برحق منداڤت مهر درڤد ڤرستوبوهن ايت ،دان
جك برالكو ڤرتليڠكهن اتاو كاڠڬانن دري
سودوت ڤروالين مك سلطان ايت اداله والي
كڤد يڠ تيدق ممڤوپاٴي والي.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ڤرلوله كيت سموا مڠمبيل ڤرهاتين ،بهاوا سسواتو
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ڤركهوينن يڠ دالكوكن تنڤا دوكومن دان معلومت
سڤرتي يڠ دسبوتكن تادي ،مپببكن ببراڤ ايسو اكن
تيمبول سام اد دري سودوت حكوم شرع ماهوڤون
ڤرأونداڠن نڬارا ،انتاراڽ:

ڤرتام  :ڤركهوينن يڠ برالكو تيدق ممنوهي كهندق
شرع.

كدوا  :ڤركهوينن ترسبوت تيدق داڤت ددفتركن كران
تيادڽ دوكومن يڠ بوليه دكموكاكن.
كتيڬ  :كسوكرن برأوروسن دڠن مان 2اڬينسي اتاو
جابتن خصوصڽ جك سي استري تله مڠاندوڠ دان
ايڠين منداڤتكن راوتن.

كأمڤت :تارف كورڬانڬاراٴن انق يڠ الهير ،ستاتوس
نسب دان معلومت باڤ اكن ماللوءي كسوكرن كران
تيدق داڤت مڠموكاكن دوكومن ،سورت اتاو سيجيل
ڤركهوينن
كليم :سموا اوروسن دبوات اوليه ڤيهق استري كران
كبيمبڠن سوامي اكن دتاهن اوليه ڤيهق بركواس.
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ماريله كيت برسام 2مڠمبيل ڤرهاتين دان اعتبار
اڬر اينستيتوسي ككلوارڬاٴن اومت اسالم دنڬري
اين اكن داڤت دڤرتاهنكن .ايكوتيله ڤروسيدور دان
ڤندوان يڠ تله دتتڤكن اوليه ڤيهق بركواس اڬام اڬر
تياد تيمبولڽ ايسو 2يڠ دسبوت تادي.
ايڠتله مان 2اينديۏيدو يڠ تله بركهوين دڠن ورڬ اسيڠ
يڠ تياد دوكومن اتاو دڠن دوكومن تتاڤي تنڤا منداڤتكن
كبنرن دري ڤيهق بركواس اڬام اداله مروڤاكن ساتو
ڤركارا برتنتاڠن دڠن اوندڠ .2ڤركهوينن ترسبوت
تيدق داڤت ددفتركن يڠ مڠاكيبتكن تيدق بوليه
مندفتركن كالهيرن انق دان مپببكن تيمبول مسئله
ڤندفترن ماسوق سكوله انق .ڤركهوينن ايت جوڬ
مپببكن كسوكرن ممبوات تونتوتن ڤوساك اڤابيال
سسواتو كماتين برالكو كران ڬاڬل مڠموكاكن
دوكومن ڤركهوينن ،سهيڠڬ اونتوق منونايكن عباده
حج اتاو عمرة منجادي سوليت كران تيدق ممڤو
منداڤتكن ۏيسا َم ْح َرم.

ماريله كيت برسام 2منجاڬ كلوارڬ ماسيڠ 2سوڤاي
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مريك تيدق ترليبت دڠن ڤركهوينن يڠ مليبتكن ورڬ
اسيڠ يڠ داتڠ تنڤا ايذين .سموڬ كلوارڬ كيت
سالمت درڤد ببنن مسئله يڠ تيدق دايڠيني برالكو.
فرمان ال َّله  دالم سورة ال ُّنور ايات ،32
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يڠ برمقصود :دان كهوينكنله اورڠ بوجڠ (لالكي
دان ڤرمڤوان) درڤد كالڠن كامو دان اورڠ يڠ
صالح دري همبا 2كامو ،لالكي دان ڤرمڤوان.
جك مريك مسكين ،ال َّله اكن ممبريكن ككاياٴن
كڤد مريك دري ليمڤه كورنياڽ كران ال َّله مها
لواس(رحمتڽ دان ليمڤه كورنياڽ) ،الڬي مها
مڠتاهوٴي.

بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ال ُقرء ِ
ان ال َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِى َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
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بِما فِي ِه ِمن اآلي ِ
ات َو ِّ
الح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمن ِّْى َو ِمنْك ُْم
الذك ِْر َ
َ ْ َ َ
ِ
الس ِم ْي ُع ال َع ِل ْي ُم
تلاَ َ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 ال َعظِ ْي َم لِ ْى َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،والم ْؤ ِمنِين والم ْؤ ِمن ِ
المس ِل ِمين والمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الم ْس َت ْغ ِف ِر ْي َن َو َيا َن َجا َة ال َّت ِائبِ ْي َن.
اس َت ْغف ُرو ُه َف َيا َف ْو َز ُ
َف ْ
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