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ِت ّتيَئا َئ ْن ِت َئ َئا ِت ُف �ئأْن ِت َن ُف ُف ْن ِت لت ِت ُف ْن ُف أْئ َئ ُف. ُف ُت ْن سْئ ِن َئأئ ُف َف ُتّْن سئ ِن َئأئ ُف ُف َئ حئن ّتيت ُف َن َئحنئ
. ُف َئ َئ ِت ا َئ فئائ ْن ِت ْن ُف ْن ِئ َئ ُف َئ ْل ْت ِف فئائ لف ُت ُت ْن ُْئ ْن ِئ اَتَئا. َئ ْن �ئ

ُف. َف ْن َف ِئ َئ ُف ُف ْئْن َ ُد َل ُفئ َئ ُئ ّتي َئ ّل �ئ ُف ْئ ُن َئ�ئ ُف، َئ َئ ُتُن ُئ ائ ُف ُئ ْن َئ لف َتال ُئ َتَئ ل ّن �ئ ُف ْئ ُن �ئ َو
ئ. ْنئُتنن �ئ اِتُت َئ ْن َئ�ئ آَتُت ْئِئى َئ ُد َل ُفئ َئ ُت ّتي َئ ْئِئى ْن ِتي َئ َئ ْتي ْئ ْل ْف ِي ََئ

، ُف ُن ِْئ �ئِلا

. ّئ ْن ُف سْل َف ََن َئ فئا ُن ُئ فْئ لت، ْئى ُن ِتسْئ َئ ّل َت َئ ْن ُف ّن ْت َئ�فَن لئ َ ْن ُف َتَْل ل، ِئ ْئا ْت فْئّئا

Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah

Subhanahu wa-Ta’ala dengan melaksanakan segala perintah dan

meninggalkan segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita diberkati

Allah Subhanahu wa-Ta’ala di dunia dan akhirat.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Ta’ala

Marilah kita menghayati Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala

dalam surah al-Baqarah ayat 168:

چ چ ڃ ڃ ڃ



ېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئ

ۈئېئېئېئ

Yang bermaksud : “Wahai sekalian manusia! Makanlah dari apa yang
ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah
Syaitan; kerana sesungguhnya Syaitan itu ialah musuh yang terang nyata
bagi kamu.”

Ayat ini memberi peringatan kepada kita semua bahawa Umat

Islam dituntut supaya mencari yang halal. Mencari yang halal itu

adalah suatu kefardhuan. Umat Islam diwajibkan mencari pekerjaan,

makanan dan minuman yang benar-benar halal lagi baik, yakni suci,

bersih dan berkhasiat. Begitu juga dalam memilih restoran, kedai

makan dan produk, hendaklah mencari dan memilih produk yang

dijamin halal dan bersih.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Ta’ala

Percampuran produk dalam pasaran berkemungkinan bercampur

dengan perkara yang diharamkan dalam Islam. Seperti sesuatu yang



bersumberkan dari arak, babi, darah, dan perkara-perkara yang najis

dalam Islam.

Bagi mengelakkan kita memakan dan menggunakan produk yang

diharamkan dalam Islam maka carilah produk yang telah mendapat

pengiktirafan Pensijilan Halal yang telah diperakui oleh Majlis Agama

Islam Negeri dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Ini

adalah kerana sesuatu produk yang telah mendapat pengiktirafan halal

telah diperiksa dan diuji sebelum dipasarkan. Ia dijamin halal dan baik

untuk dimakan atau digunakan. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi

Wasallam dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari:

َن َیوَعلوّمّه ل ٌت ا َوِبهو َْ ُّ ٌت َْ ُّ ُّ ا يیوّهمو َو�یوَیَ ت �ونِب َو احوَوا َن إب َو ت �ونِب َو احواو َن إب

اّيناس َو ُب ثبَرت َو ...
Yang bermaksud : “Sesungguhnya perkara yang halal itu terang jelas,
dan sesungguhnya perkara yang haram itu terang jelas, dan antara kedua
perkara tersebut ada perkara-perkara syubhat yang kesamaran yang
kebanyakan orang tidak mengetahuinya."

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Ta’ala

Bagi membangunkan ekonomi umat Islam maka kita seharusnya

mendahulukan membeli produk halal yang telah diusaha dan dipasarkan

oleh orang Islam kerana terjamin halal dan baiknya. Ia juga bertujuan



bagi membangunkan rantaian ekonomi umat Islam khususnya di negara

kita ini dengan lebih baik.

Slogan Buy Muslim First (BMF) bukanlah slogan untuk

memboikot produk non muslim tetapi untuk memberi kesedaran kepada

umat Islam agar mengutamakan membeli produk muslim bagi

memberikan kebaikan kepada umat muslim itu sendiri. Apabila para

peniaga muslim itu bertambah maju maka mereka dapat mengeluarkan

zakat dan bersedekah untuk kebaikan umat Islam. Perkara ini sepatutnya

menjadi amalan sepanjang hayat dalam hidup kita, bukan bermusim.

Allah Subhanahu wa-Ta’ala menyuruh kita saling membantu

antara satu sama lain bagi kebaikan umat Islam, sepertimana firman

Allah Subhanahu wa-Ta’ala dalam surah al Maidah ayat 2 :

چ چ ڃ ڃ ڃ
ەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئ

ىئیییی

Yang bermaksud : “Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk
membuat kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan
pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. Dan bertakwalah
kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha Berat azab seksa-Nya

(bagi sesiapa yang melanggar perintah-Nya).”



َو ُب ِب ََ ِب مبوا َْ َّ ّن إب َو َ َوَیوفوعوىب ، ْب ََ ِب اَّعو َب َوا ََ ُّ اّ َ ىب َْ ُّ ّو َو َ ىب ّل َو ٌو َو

ْو ُّ ِّ إبَن ،ِّ َو َباوَو َْ َّ ُبََ� َو َ ُبىِب َو ِن ُو َوَیو ، ْب ََ ُب احَو َب ََ ِّب َواّ ٌب اَ�اّو

، َْ ُّ ّو َو َ ىب ْو ََ ِب اَّعو لو َّ َْفب ُوَأَیو َو ا ّو ُو َ ىب َْ َیو َّ َْ ّی َُو .ّْ اَّعولبََ ُّ ََ ّنمب اّ

ِّ إبَن ُّ ََ َّ َْفب ِواَأَیو ، ٌب يوا ُب َْ َواَّّم يبَن ُب َْ َواَّّم ، ٌب ا لبمو َّ َواَّّم اَمَّألبمبَنو َب اِب ّو ّب َو
. ّْ ََ ِب َن اّ ٌّ َْ ْوّف اَّ ْو ُّ


