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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
َ ْ َ ِّ
ْ ُ ْ
009/10
014/1
َف اَل م ِض َّل َله ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
اد َي َل ُه.
َ
ُ َ َ ْ ُ
ُ

ﺳﻴﺮي

وح َد ُه اَل َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد َأ َّن
َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه ْ
َ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
َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َهُ ،أ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
بِ َت ْق َوى ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.
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ماريله كيت منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله دڠن
موده-
مڠرجاكن سوروهن دان منيڠڬلكن الرڠنڽ.
i
مودهن كيت دبركتي دان دريضاٴي ال َّله ددنيا دان
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اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

سجاره ڤرالكوان جنايه رسواه برموال سجق اول
كهيدوڤن مأنسي برمشاركت دان برتمدون .ڤپاكيت
اين سنتياس بركمبڠ بياق سإيريڠن دان سالري
دڠن كماجوان كهيدوڤن يڠ دچاڤاي اوليه سسبواه
مشاركت ايت .تياد مان 2نڬارا ددنيا ترماسوق نڬارا
اسالم يڠ بوليه مپاتاكن نڬارا مريك بيبس درڤد جنايه
رسواه .سجاره مليسيا جوڬ توروت دبوقتيكن بهاوا
جاتوهڽ كڬميلڠن كراجاٴن ماليو مالك دسببكن
رسواه .حال اين جلس منونجوقكن بهاوا كجاتوهن
سسبواه كراجاٴن ايت تيدق سمستيڽ دسببكن كاله
دميدن ڤڤراڠن .مالهن كجاتوهن سسبواه كراجاٴن
ايت بوليه دليهت درڤد سيكڤ كجي ڤميمڤين يڠ
بركواس مڠومڤول ككاياٴن نڬارا دڠن جنايه رسواه
دان سيكڤ مشاركت ايت سنديري.
ڤرالكوان جنايه رسواه بوليه برالكو دان مريبق سڤرتي
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اناي 2مماكن رومه كايو ،جك دبياركن يڠ ڤد اخيرڽ
رومه كايو ايت بوليه رونتوه .حال اين اداله كران
وجود تيڬ عنصور اوتام ڤرالكوان جنايه رسواه
ياٴيت :ڤرتام اياله ڤپالهڬوناٴن كواس يڠ دميليقي
سسأورڠ ماللوءي جاوتن دان أمانه يڠ دبريكن.
كدواڽ اياله كلمهن كاولن دالمن ياٴيت كاولن دالم
اورڬانيساسي دان كاولن ديري دري سڬي كإيمانن
دان مورل اتاو ايتيكا .كتيڬاڽ اياله كوجودن ڤلواڠ
اتاو كسمڤتن ياٴيت مڠڬوناكن ڤلواڠ يڠ اد اونتوق
كڤنتيڠن ديري كتيك مميليقي كواس.

ڤپاكيت رسواه ممڤوپاٴي دوا سيمڤتوم ()simptom
يڠ سوكر داوباتي ياٴيت كتاڬيهن دان كسن كڤد
جيوا .كتاڬيهن رسواه ايت دعبارتكن كتاڬيهن داده
يڠ سوكر اونتوق برهنتي دان داوباتي .چوما يڠ
ممبيذاكن كتاڬيهن رسواه دڠن كتاڬيهن داده اياله
ڤپاكيت كتاڬيهن رسواه اكن برهنتي اڤابيال دي سوده
تياد جاوتن اتاو كواس دالم سسبواه كمنترين ،جباتن
اتاو اورڬانيساسي ترتنتو.
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ڤرلو دايڠتكن بهاوا امت سوكر اونتوق سسأورڠ يڠ
كتاڬيه هابوان رسواه اونتوق برهنتي دالم كاداٴن ماس
ايت دي ماسيه اد جاوتن دان كواس .اڤاته الڬي جك
دي سوده ترماكن بودي دڠن كونتركتور ،ڤنياڬ،
ِ
تاوك ( )taukeyجودي ،ڤالچورن ،ڤپلودوڤ اتاو
ڤنجنايه يڠ سوڬوق رسواه ستياڤ بولن دان دوٴيت
ڤر ُسواه ايت اونتوق
رسواه تله ڤون دڬوناكن اوليه َ
بايرن انسورن كريتا ،كلڠكڤن رومه اتاو هرتانه يڠ
دبليڽ اتاو ممنوهي ڬاي هيدوڤ ميواه يڠ سوده بياسا
دبوات اوليهڽ سجق ببراڤ تاهون الماڽ.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

جنايه رسواه دحرامكن اوليه ال َّله  دان حكومڽ
بردوسا بسر .شريعة اسالم مالرڠ كراس ڤربواتن
جنايه رسواه كران بوكن سهاج بردوسا بسر دسيسي
اڬام ،تتاڤي جوڬ كران ممبابيتكن عنصور كظالمن
دان ڤنينداسن سرتا مڠمبيل حق اورڠ الٴين سچارا
ساله .فرمان ال َّله  دالم سورة البقرة ،ايات ; 188
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يڠ برمقصود :دان جاڠنله كامو ماكن (اتاو
مڠمبيل) هرتا (اورڠ 2الٴين) دانتارا كامو دڠن
جالن يڠ ساله ،دان جاڠن ڤوال كامو مڠهولوركن
هرتا كامو (ممبري رسواه) كڤد حاكم 2كران
هندق مماكن (اتاو مڠمبيل) سبهاڬين درڤد
هرتا مأنسي دڠن (بربوات) دوسا ،ڤدحال كامو
مڠتاهوٴي (سالهڽ).

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

كيت داڤتي ماسيه راماي كالڠن مريك يڠ برجاوتن
تيڠڬي دان بركواس براني دان ترڤاليت دڠن جنايه
رسواه واالوڤون سوده باپق ڤڠواتكواساٴن اوندڠ2
ماللوءي تڠكاڤن ،ڤندعواٴن دان حكومن كأتس
ڤساله جنايه رسواه كران ڬولوڠن اين تيدق تاكوت
دڠن اوندڠ 2دسببكن سيكڤ كراس هاتي دان طمع
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دڠن كسنڠن هيدوڤ دنياوي.

كڤرلوان ممڤركوكوهكن اينتڬريتي ماللوءي ڤڬاڠن
اڬام دان مورل دالم كالڠن ڤنجاوت عوام ،سواستا
دان اورڠ عوام امتله ڤنتيڠ.
سبدا رسول ال َّله  دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه
امام الطبراني:
الر ِ
اشي َوا ْل ُم ْر َت ِشي فِي النَّ ِ
ار
َّ

يڠ برمقصود :ڤمبري رسواه دان ڤنريما رسواه
اكن ماسوق كدالم اڤي نراك.

انتارا سبب برالكوڽ ڬجاال رسواه اداله اڤابيال هيلڠڽ
صفة إحسان .صفة إحسان برمقصود سنتياس مراسا
ديريڽ دڤرهاتيكن اوليه ال َّله  .سبدا رسول ال َّله 
دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه امام البخاري كتيك
دتاڽ اوليه جبريل تنتڠ إحسان :
َما إْ ِ
ان؟ َق َالَ :أ ْن َت ْع ُب َد ال َّل َه ك ََأن َ
َّك َت َرا ُهَ ،فإِ ْن
ال ْح َس ُ
َل ْم َتك ُْن َت َرا ُه َفإ َّن ُه َي َر َ
اك
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يڠ برمقصود :اڤاكه إحسان ايت؟ بڬيندا
منجواب :سسوڠڬوهڽ كامو مپمبه ال َّله سأوله2
كامو مليهتڽ ،تتاڤي جك كامو تيدق مليهتڽ ،مك
سسوڠڬوهڽ دي مليهت كامو.

برداسركن حديث تادي ،مريك يڠ ممڤوپاٴي صفة
إحسان سوده تنتو مراساكن ال َّله سنتياس ممرهاتيكن
ديريڽ دان تاكوت اونتوق ممبوات ڤركارا 2يڠ دالرڠ
اوليهڽ.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ڤرسوالنڽ كناڤ دالم حال ماكن رسواه  ،كيت تيدق
ڤدولي حالل دان حرامڽ .اد اورڠ اسالم ،سڠڬوڤ
بلي ماكنن حالل دڠن واڠ رسواه .اداكه دي سدر
بهاوا ممبلي ماكنن حالل سكاليڤون جك مڠڬوناكن
واڠ حاصيل رسواه ،مك ماكنن ايت تتڤ حرام.
بڬيتو جوڬ سڤرتي سإيكور ايم يڠ دڤراوليهي دڠن
چارا منچوري ،اڤابيال دسمبليه ايم ايت حالل تتاڤي
تتڤ حرام دماكن .سبدا رسول ال َّله  دالم حديث
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رواية امام الترمذي:

ت ِم ْن َح َرا ٍم َفال َّن ُار َأ ْو َلى بِ ِه
ك ُُّل َل ْح ٍم َن َب َ

يڠ برمقصود :ستياڤ داڬيڠ يڠ تومبوه حاصيل
درڤد ماكنن يڠ حرام ،مك اڤي نراك اداله لبيه
اوتام اونتوقڽ.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

واالو باڬايماناڤون ،جهاد ممرڠي جنايه رسواه بوكن
هاڽ ترلتق كڤد  SPRMسمات .2تتاڤي تڠڬوڠجواب
برسام درڤد ڤيهق ڤمرينته ،ڤنجاوت عوام دان ڤلباڬاي
الڤيسن مشاركت اونتوق سام 2مماٴينكن ڤرانن باڬي
ممستيكن جنايه اين داڤت دبنترس.
فرمان ال َّله  دالم سورة آل ِع ْم َران ايات :104
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يڠ برمقصود :دان هندقله اد دانتارا كامو ساتو
ڤواق يڠ مپرو كڤد كباجيكن ،دان مپوروه
بربوات سڬاال ڤركارا يڠ باٴيق ،سرتا مالرڠ
درڤد سڬاال يڠ ساله .دان مريك يڠ دمكين اياله
اورڠ يڠ برجاي.

بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ال ُقرء ِ
ان ال َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِى َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
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.
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 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،
َ ُ ْ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الر ِح ْي ُم.
اس َت ْغف ُر ْو ُه إِ َّن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ْو ُر َّ
َف ْ
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