جانواري

جارية يڠ دأبايكن
اورڬن
2022
بولن
درماكدوا
خطبة
 30سيڤتيمبر  3 /2022ربيع األول 1444هـ

ﺧﻄﺒﺔ ﺟﻤﻌ

َ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 ُعو ُذ بِال َّل ِه
ور َأن ُف ِسنَا و ِمن سي َئ ِ
ِ
َاَ ،م ْن َي ْه ِد ِه ال َّل ُه
ات َأ ْع َمالِنَا.
َ ْ َ ِِّّ
م ْن ُش ُر ِ ْ
َف اََل ُم ِض َّل َل ُهَ ،و َمن ُي ْض ِل ْل َف اََل َه ِ
2009/10
اد َي َل ُه.
2014/1
ْ
َو َأ ْش َه ُد َأ ْن اََل إِ ٰل َه إِ اََّّل ال َّل ُه َو ْح َد ُه اََل َش ِر َ
يك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد
َأ َّن َ َسس ِّي ِّي َدَد َن َناا ُم ُم َح َح َّم َّم ًد ًادا َع ْب َع ُ ْبد ُهُد ُهَو َر َو ُ َسر ُوس ُل ُهو ُلُ .هَ .ال ّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم
َع َلى سي ِد َنا محم ٍد و َع َلى آلِ ِه و َأصحابِ ِه َأ ِ
جغ َِلم َعقيواَ
ِ َ ِْ َ ِ ْ
َ ِّ ُ َ َّ ِ َ
ن ْلَ .خات ِمِ
َال َّل ُه َّم َص ِّل َع َلى َس ِّيد َنا ُم َح َّمد ِن ا ْل َفات ِح ل َما ُأ ْ َ
َأ ِما بع ُدَ ،فيا ِ ِ
هْ ،إِ َّت ُقوا ال ْ َّله ِ ِ
اي
ص َرَوإِ َّي
ص ْيىك ْ ُِم
اطِ َ َ
اص ِعر َباا ْلَد َحال ِّ َّلق بِال َح ِّ ْق َوا َ
ل َّ َما َ َ ْس َب َق َن َ
ك
ادَو ُأيْو إِ َل
ِ oLOœم∫tË« sJœ Ê«œ.
يمل ِه َوَ ،ع َفل َق ْىد َفآلِ ِهَاز اَ ْ
ابِ ْلَت ْ ُقم َوْس َتى ِقال َّ
حل َّ ُمق َّت َُق ْد ِر َ
ون ِهَ .و ِم ْق َد ِار ِه ا ْل َعظِ ْي
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال
ﭮ ﭯﭰ
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي ال َّله i ددنيا
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
ﭑاخيرة.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله 

شريعة اسالم مڠڬالقكن ڤڠانوتڽ سوڤاي ممبوات
كباجيكن ،منابور بقتي ،مپومبڠ خدمت دان ممنوهي
هارڤن ڬولوڠن يڠ ممرلوكن .ترداڤت مريك يڠ
مندريتا ڤپاكيت تراوتاماڽ يڠ تيدق داڤت دراوت
كچوالي دڠن ڤروسيس ڤميندهن اورڬن (.)organ
جوسترو تيندقن مندرما اڠڬوتا دأڠڬڤ سباڬاي
ساتو اوسها اونتوق ملقساناكن ڤرينته اڬام اڬر ساليڠ
بنتو ممبنتو انتارا ساتو سام الٴين دالم ڤركارا2
المائِدَ ة
كباٴيقن دان تقوى .فرمان ال َّله  دالم سورة َ
ايات :2

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
يڠ برمقصود :دان هندقله كامو برتولوڠ-
تولوڠن اونتوق ممبوات كباجيكن دان برتقوى،
دان جاڠنله كامو برتولوڠ-تولوڠن ڤد مالكوكن
دوسا (معصية) دان ڤنچروبوهن .برتقواله كڤد
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ال َّله ،سسوڠڬوهڽ ال َّله ساڠت برت سيقساٴنڽ.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ڤندرماٴن اتاو ڤميندهن اورڬن اداله ڤروسيس
مميندهكن دان مڠڬنتيكن اورڬن اتاو تيسو يڠ
تيدق برفوڠسي دان تيدق بوليه دراوت الڬي ڤد
ڤساكيت دڠن اورڬن اتاو تيسو يڠ صيحت دان ماسيه
برفوڠسي درڤد اورڠ الٴين يڠ مندرماڽ .ڤندرماٴن
اورڬن بوليه دالكوكن سماس هيدوڤ اتاو سلڤس
منيڠڬل دنيا دڠن شرط 2ترتنتو سڤرتي تله دڤراكو
اوليه ڤاكر ڤروبتن ،منڤتي كهندق حكوم شرع سرتا
ممنوهي ڬاريس ڤندوان يڠ تله دتتڤكن اوليه كمنترين
كصحتن.

سسوڠڬوهڽ اورڬن يڠ ددرماكن ممبري منفعة يڠ
امت برمعنى اونتوق مپالمتكن پاوا دان منيڠكتكن
كواليتي هيدوڤ ڤساكيت .اورڠ يڠ مندرما دأڠڬڤ
تله مالكوكن كباجيكن يڠ بسر سباڬايمان فرمان ال َّله
المائِدَ ة ايات :32
 دالم سورة َ
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ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹ
يڠ برمقصود :بارڠسياڤا يڠ ممبونوه سأورڠ
مأنسي تنڤا السن ممبونوهڽ اتاو مالكوكن
كروسقن دموك بومي ،مك سأوله 2دي تله
ممبونوه مأنسي سلوروهڽ .دان بارڠسياڤا
يڠ منجاڬ پاوا سأورڠ مأنسي ،مك سأوله2
دي تله منجاڬ كهيدوڤن مأنسي كسمواڽ.
سسوڠڬوهڽ رسول كامي تله داتڠ كڤد مريك
دڠن (ممباوا) كترڠن 2يڠ جلس .تتاڤي،
كمودين باپق دانتارا مريك ستله ايت ملمڤاوءي
باتس دبومي سسوڠڬوهڽ رسول كامي تله داتڠ
كڤد مريك دڠن (ممباوا) كترڠن 2يڠ جلس.
تتاڤي ،كمودين باپق دانتارا مريك ستله ايت
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ملمڤاوءي باتس دبومي.

رسول ال َّله  توروت مپاتاكن كلبيهن سساورڠ يڠ
ممبنتو اورڠ الٴين ماللوءي حديث يڠ دروايتكن
اوليه امام مسلم:
ِِ
كان في حاج ِة ِ
ومن
أخ ِيه َ
َمن َ
كان ال َّل ُه في َ
َ
حاجتهَ ،
َف َّر َج عن ُم ْسلِ ٍم ك ُْر َب ًةَ ،ف َّر َج ال َّل ُه عنْه بها ك ُْر َب ًة ِمن
ب يو ِم ِ
يام ِة
الق
َ
ك َُر ِ َ

يڠ برمقصود :سسياڤا يڠ ممبنتو منچوكوڤكن
كڤرلوان ساوداراڽ ،مك ال َّله ڤوال ممبنتو
منچوكوڤكن كڤرلوانڽ .سسياڤا يڠ ملڤسكن
كسوليتن سأورڠ مسلم ،مك ال َّله ملڤسكن ڤوال
كسوسهنڽ كلق ڤد هاري قيامة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

مجلس فتوى كبڠساٴن دان فتوى نڬري 2سأول
تاهون  1965ترماسوق اينستيتوسي انتارابڠسا
سڤرتي َم ْج َم ْع فقه اسالمي دان َل ْجنَة َدائِ َمة عرب
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سعودي تله مموتوسكن بهاوا ڤروسيس ڤندرماٴن
اورڬن اداله دهاروسكن .ڤميندهن اورڬن دبنركن
شرع اتس السن منجاڬ مقاصد (متالمت) شريعة
يڠ ليم ياٴيت منجاڬ اڬام ،پاوا ،عقل ،كتورونن دان
هرتا .سالٴين ايت قاعده فقه ( َق َو ِ
اعد ِف ْق ِه ّية) سڤرتي
كونسيڤ ضرورة ممبنركن الرڠن ّ
ات ُتبِ ْي ُح
ور ُ
الض ُر َ
الم ْح ُظ ْو َرات دان مميليه َض َرر يڠ كورڠ انتارا دوا َض َرر
َ
َ
أخ ُّف َّ
الض َر َر ْين تله منجادي اساس كبنرن ڤميندهن
اورڬن اڤابيال برالكو ساكيت يڠ مڠنچم پاوا.
نامون دسان ترداڤت ساله فهم يڠ مپببكن اومت
اسالم براس سڠسي دڠن ڤروسيس ڤندرماٴن اورڬن
اين .سڬلينتير اورڠ اسالم مندعوا بهاوا مندرما
اورڬن اكن مپيقسا ميت ،اد يڠ برڤندڠن بهاوا جسد
مسلم ايت اداله أمانه الله  دان تيدق بوليه دأمبيل
سسوك هاتي ،اد جوڬ سبهاڬين مشاركت تاكوت
بهاوا ڤندرما اورڬن اكن بڠكيت دڠن جسد يڠ تيدق
سمڤورنا د َم ْح َشر ننتي ،بڬيتو جوڬ اد يڠ مپڠك بهاوا
ڤندرما اكن منڠڬوڠ دوسا ڤنريما اورڬن جك ڤنريما
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ترسبوت مالكوكن معصية اتاوڤون دي اداله سأورڠ
يڠ بوكن اسالم .سموا تڠڬڤن سدميكين اداله ساله
منوروت ڤندڠن اڬام اسالم.
الز ْل َز َلة ايات  7هيڠڬ :8
فرمان الله  دالم سورة َّ

ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔ
بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ال ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِي ِمَ ،و َن َف َعنِى َوإِ َّياك ُْم
ْ َ
ُ َ ْ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن آْالي ِ
ات َو ِّ
الذك ِْر ا ْل َح ِكي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمنِّى َو ِمنْكُم
َ ْ َ َ
تِ اَلو َته ،إِ َّنه هو ِ
ِ
يم.
السم ُ
يع ا ْل َعل ُ
َ ُ ُ ُ َ َّ

َأ ُق ُ
ول َق ْولِى ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ا ْل َعظِ ْي َم لِى َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،وا ْلم ْؤ ِمنِين والم ْؤ ِمن ِ
ا ْلمس ِل ِمين وا ْلمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ َ ُ
َ َ ُ ْ َ
ُ ْ
َفاس َت ْغ ِفروه إِ َّنه هو ا ْل َغ ُفور ِ
يم.
ْ ُ ُْ ُ ُ َ
الرح ُ
ُ َّ
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