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خطبة كدوا بولن جانواري 2022

ِه  بِاللَّ َوَنُعوُذ  َوَنْسَتْغِفُرُه،  َوَنْسَتِعينُُه  َنْحَمُدُه  ِه  لِلَّ َاْلَحْمُد 
ُه  اللَّ َيْهِدِه  َمْن  َأْعَمالِنَا،  َسيَِّئاِت  َوِمْن  َأْنُفِسنَا  ِمْن ُشُروِر 

َفَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَل َهاِدَي َلُه.

ُه َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد  َوَأْشَهُد َأْن َل إِٰلَه إِلَّ اللَّ
ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه. َأنَّ َسيَِّدَنا ُمَحمَّ

ِدِن اْلَفاتِِح لَِما ُأْغِلَق َواْلَخاتِِم  َاللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى َسيِِّدَنا ُمَحمَّ
ِصَراطَِك  إَِلى  َواْلَهاِدي  بِاْلَحقِّ  اْلَحقِّ  َناِصِر  َسَبَق  لَِما 

اْلُمْسَتِقيم َوَعَلى آلِِه َحقَّ َقْدِرِه َوِمْقَداِرِه اْلَعظِْيِم.
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ِه  بِاللَّ َوَنُعوُذ  َوَنْسَتْغِفُرُه.  َوَنْسَتِعْينُُه  َنْحَمُدُه  ِه  لِلَّ َاْلَحْمُد 
ُه  اللَّ َيْهِدِه  َأْعَمالِنَا. َمن  َسيَِّئاِت  َوِمْن  َأْنُفِسنَا  ِمْن ُشُروِر 

َفَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمن ُيْضِلْل َفَل َهاِدَي َلُه. 

ُه َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد  َوَأْشَهُد َأْن َل إِٰلَه إِلَّ اللَّ
ْم  َوَسلِّ َصلِّ  َالّلُهمَّ  َوَرُسوُلُه.  َعْبُدُه  ًدا  ُمَحمَّ َسيَِّدَنا  َأنَّ 

ٍد َوَعَلى آلِِه َوَأْصَحابِِه َأْجَمِعيَن. َعَلى َسيِِّدَنا ُمَحمَّ

اَي  َوإِيَّ َوُأْوِصْيُكْم  َه  اللَّ ُقْوا  إِتَّ اللَّه،  ِعَباَد  َفَيا  َبْعُد،  ا  َأمَّ
ِه، َفَقْد َفاَز اْلُمتَُّقوَن. بَِتْقَوى اللَّ

  ه ماريله كيت برسام2 منيڠكتكن كتقواٴن كڤد اللَّ
دڠن ملقساناكن سڬال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬال 
ددنيا    ه  اللَّ دبركتي  كيت  موده-مودهن  لرڠنڽ. 
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دان اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

مليبتكن  يڠ  اكتيۏيتي  اياله  معاملة  اسلم،  دالم 
اياله اوروس  انتاراڽ  ڤرهوبوڠن مأنسي دڠن مأنسي 
نياڬ اونتوق ممنوهي كڤرلوان ماسيڠ2 يڠ برلندسكن 

شريعة يڠ مليبتكن ايكونومي دان سوسيال اسلم.

سكارڠ، معاملة لبيه كرڤ دڬوناكن اونتوق اكتيۏيتي 
مأنسي  اسلم.  ايكونومي  دان  كواڠن  سيستم  دالم 
ڤرودوق  مڠحاصيلكن  اونتوق  كلوڠڬرن  دبريكن 
تيدق  مان  سلڬي  بلي،  جوال  دالم  بارو   )Produk(
ڤنيڤوان.  دان  ِرَبا  سڤرتي  حرام  ايليمن  ممبابيتكن 

ه  دالم سورة الَبَقَرة ايات 275: فرمان اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ

پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ٱ  
ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ      ٿ     ٺ  



24

ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڇڇ   چ   چ   چ    چ   ڃڃ   ڃ    ڃ  

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  
ِرَبا  )مڠمبيل(  مماكن  يڠ  مريك  برمقصود:  يڠ 
دري  بڠكيت  )كتيك  تڬق  برديري  داڤت  تيدق 
قبور مريك( ملٴينكن برديري سڤرتي اورڠ يڠ 
كران  سبڬيتو  مريك  كاداٴن  شيطان.  كراسوقن 
ايت  بلي  جوال  "سسوڠڬوهڽ  مڠاتكن:  مريك 
ه مڠحللكن جوال- سام دڠن ربا،" ڤدحال اللَّ

بلي )برنياڬ( دان مڠحرامكن ِرَبا. باڬي سسياڤا 
توهنڽ  درڤد  لرڠن  كڤداڽ  سمڤاي  تله  يڠ 
مك  ربا(،  مڠمبيل  )درڤد  برهنتي  تروس  للو 
ڤڠحرامن  )سبلوم  دهولو  دامبيلڽ  تله  يڠ  اڤ2 
)ترسره(  اوروسنڽ  دان  ميليقڽ  منجادي  ايت( 
ڤول  مڠولڠيڽ  تروس  يڠ  اورڠ  باڬي  ه.  اللَّ كڤد 
)مڠمبيل ربا(، مريك منجادي ڤڠهوني نراك دان 

مريك ككل ددالمڽ.
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، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

اياله  مودن  معاملة  سيستم  دالم  بارو  ڤرودوق  انتارا 
مذاكرة  جاوتنكواس   .)kripto( كريڤتو  واڠ  مات 
 )MKI( مجلس كبڠساٴن باڬي حال إحوال أڬام اسلم
منجالنكن  حكومڽ  هاروس  برڤندڠن  ك-117  كالي 
 )digital( اوروس نياڬ مڠڬوناكن مات واڠ ديڬيتل
ڤرانتارا  سباڬاي  اد  سام   )kripto( كريڤتو  سڤرتي 
ڤمبايرن، ڤميندهن واڠ دان ايسيت )aset( سيمڤنن، 
تتاڤي دڠن شرط يڠ امت كتات دان دلولوسكن اوليه 

بڠك نڬارا.

ديڬيتل  واڠ  مات  لٴين،  يڠ  واڠ  مات  سباڬايمان 
كڤد  بايرن  سباڬاي  دڬوناكن  تيدق  هندقله   )digital(
شريعة  ڤاتوه  تيدق  اكتيۏيتي  دان  ڤرخدمتن  بارڠن، 
دان  ڤرجودين  ڤلچورن،  داده،  ڤمبلين  سڤرتي 
ڤنداناٴن اكتيۏيتي كڬانسن سرتا ڤڠڬوبهن واڠ حرام.

اومت اسلم دڬالقكن اونتوق برهاتي2 دڠن مات واڠ 
كريڤتو )kripto( اين. ڤستيكن سموا بوتيرن ڤرودوق 
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اد  دڤراينچيكن دڠن تڤت دان دفهمي، دان سكيراڽ 
كڤرلوان اونتوق مڠڬوناكنڽ، سيمق ستاتوس شريعة 

شريكت ڤرانتارا بركناٴن.

 ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

اسلم  اومت  سبهاڬين  جوڬ  ترداڤت  ايت،  سلين 
يڠ ترليبت دالم فوريك )forex(، اتاو ڤرداڬڠن مات 
جاوتنكواس  مذاكرة  كڤوتوسن  برداسركن  واڠ. 
فتوى مجلس كبڠساٴن باڬي حال إحوال أڬام اسلم 
مليسيا )MKI( ، حكوم ڤرداڬڠن ڤرتوكرن مات واڠ 
توناي  اينديۏيدو سچارا  اوليه   )forex( فوريك  اسيڠ 
ايليكترونيك   )Platform( مللوءي ڤلتفوم )tunai(
اداله حرام كران مڠاندوڠي عنصور2   )Elektronik(
ِرَبا. بڬيتو جوڬ جوال بلي دالم ڤمبرين هوتڠ يڠ تيدق 
دان  ڤرتوكرن   )transaksi( ترنسقسي  كتيك  جلس 
ڤنجوالن مات واڠ يڠ تياد ڤڬڠن سرتا سڤيكولسي 
)spekulasi( يڠ مليبتكن ڤرجودين جوڬ اداله حرام.

سلين ايت، اي جوڬ تيدق صح دري سيسي اوندڠ2 
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واڠ  ڤرتوكرن  كاولن  اكتا  مڠيكوت  مليسيا  كراجاٴن 
1953، اداله ساتو كسالهن اونتوق سساورڠ اينديۏيدو 
اتاو  اسيڠ  واڠ  مات  منجوال  اتاو  ممبلي  دمليسيا 
دڠن،  برهوبوڠ  مليبتكن،  يڠ  تيندقن  اڤ2  ملكوكن 
اتاو ڤرسدياٴن اونتوق، ممبلي اتاو منجوال مات واڠ 
اسيڠ دڠن مان2 اورڠ، سلٴين درڤد ڤنياڬ بردفتر. 

اونتوق  كسالهن  ساتو  اداله  جوڬ،  اين  اكتا  دباوه 
سساورڠ ايت ممبنتو اتاو برسوبهت دڠن اورڠ لٴين 
اونتوق ممبلي اتاو منجوال مات واڠ اسيڠ دڠن مان2 
اورڠ، كچوالي اورڠ ترسبوت اياله ڤنياڬ يڠ دبنركن.

دالم  ڤڠليبتن  مڠهنتيكن  ڤرلو  اسلم  اومت  مك، 
دان  شرع  دڠن  برچڠڬه  اي  كران   ،)forex( فوريك 
واڠ  ممستيكن  برسام2  كيت  ماريله  نڬارا.  اوندڠ2 
كيت سوچي دان برسيه درڤد ِرَبا دان َغَرار )ڤنيڤوان(، 
اڬر كهيدوڤن كيت سنتياس منداڤت رضا دان بركت 

. ه درڤد اللَّ

ه  دالم سورة الَبَقَرة ايات 278: فرمان اللَّ
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يڠ برمقصود: واهاي اورڠ يڠ برايمان! برتقواله 
تيڠڬلكنله )جاڠن منونتوت  ه دان  اللَّ كامو كڤد 
لڬي( ساقي باقي ِرَبا )يڠ ماسيه اد ڤد اورڠ يڠ 

برهوتڠ( ايت، جك بنر كامو اورڠ يڠ برايمان.

اُكْم  ُه لِى َوَلُكْم فِى الُقْرَءاِن اْلَعظِيِم، َوَنَفَعنِى َوإِيَّ َباَرَك اللَّ
ْكِر اْلَحِكيِم، َوَتَقبََّل ِمنِّى َوِمنُْكم  بَِما فِْيِه ِمَن اْلَياِت َوالذِّ

ِميُع اْلَعِليُم.  ُه ُهَو السَّ تَِلَوَتُه، إِنَّ

َه اْلَعظِْيَم لِى َوَلُكْم، َولَِساِئِر  َأُقوُل َقْولِى ٰهَذا َوَأْسَتْغِفُر اللَّ
َوالُمْؤِمنَاِت،  َواْلُمْؤِمنِْيَن  َواْلُمْسِلَماِت،  اْلُمْسِلِميَن 

ِحيُم. ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ َفاْسَتْغِفُرْوُه إِنَّ


