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سولُهُ،
شهَدُ أَنْ َّال إِلَهَ إِالَّ اهلل وَحْدَهُ الَ شَرِيْكَلَهُ ،وَأَشْهَدُ أَنَّمُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَ ُ
أَ ْ
اَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلى سَيِّدِنَاُمحَمَّدٍ وَعَلى آِلهِ وَصَحِْبهِ أَجَْمعِيْنَ،
أَمَّاَبعْدُ ،فَيَا عِبَادَ اهللِ .أُوْصِيْكُمْ وَإِيَّا َيبِتَقْوَى اهللِ ،فَقَدْ فَازَ الْمُتَّ ُقوْنَ.

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯ

سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل،
ساي مغيغتكن ديري ساي دان توان-توان سكالني ،ماريله سام-سام كيت
تيغكتكن كاءميانن دان كتقوأن كفد اهلل سبحانه وتعاىل ،دغن خارا ملقساناكن
سضاال سوروهنث دان منيغضلكن سضاال الرغنث ،دمسفيغ برأوسها منخاري
كهيدوفن يغ دبركيت دان درضاءي ،سرتا دسوملي دغن رمحة اهلل يغ مليمفه رواه
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ددنيا اين .موده-مودهن كيت برجاي منجادي انسان يغ برأونتوغ ددنيا دان
داخرية.
سسوغضوهث فرينته اونتوق مغاجق كفد يغ معروف دان منخضه كموغكرن اداله
فرينته يغ جلس درفد اهلل سبحانه وتعاىل .فنخضاهن جنايه شرعية برتوجوان
اونتوق مموفوك كسدرن كفد مسوا مشاركت اضر سام-سام برتغضوغجواب
منخضه جنايه شرعية اتاو فركارا يغ موغكر سكاليضوس مغاجق مشاركت
مالكوكن فركارا-فركارا يغ معروف دان درضاءي اهلل سبحانه وتعاىل .جوسرتو،
برتفنت دغن ايت مك منرب فد هاري مجعة يغ فنوه مليا اين اكن ممفركاتاكن خطبة
برتاجوق" :منخضه كموغكرن".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل،
منخضه جنايه شرعية اتاو نَهِي مُْنكَر اداله مروفاكن لغكه اونتوق ممفرتاهنكن
كسوخني اضام دان ممليهارا اخالق يغ لوهور درفد دفغاروهي عناصري يغ نيضاتيف.
افابيال فغاروه اضام منجادي لونتور دامل هاتي مأنسي ،مريك فسيت اكن مغغضف
رمييه شريعة اسالم دان براني ممفرليهتكن فربواتن دوساث ،لنتس مثمارقكن
ضة دان كروسقكن دامل
فرالكوان موغكر اين سرتوسث مثومبغ كفد فلباضاي مُ َ َُ
كالغن مشاركت.
مأنسي اداله خملوق سوشيال يغ تيدق بوليه هيدوف تنفا برمشاركت .بوروقث
سساورغ مأنسي ايت اداله كران فغاروه سكليليغ دان مشاركت ،بضيتو جوض

سباليقث .لنرتن ايت ،اسالم منيتيق برتكن تغضوغجواب ستياف اينديؤيدو دامل
ممباغون دان ممفرباءيقكي مشاركت .اومت اسالم تيدق دأجر برلفس تاغن دان
سقدر ممرهاتيكن برالكوث كموغكرن دسكليليغ دان سكيرت مريك تنفا اد
فراساءن برساله دان بردوسا .بهكن ،ضولوغن يغ تيدق منخضه كموغكرن اين
توروت دأخنم دغن بالسن يغ بوروق درفد اهلل سبحانه وتعاىل .سباضاميان فرمان
اهلل سبحانه وتعاىل منروسي سورة األنفال اية :25
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مقصودث" :دان جاضاله ديري كامو درفد (برالكوث) دوسا (يغ ممباوا باال بنخان)
اكن منيمفا اورغ-اورغ يغ ظاليم دأنتارا كامو سخارا خصوص (تتايف اكن منيمفا
كامو سخارا عموم) دان كتاهوءيله بهاوا اهلل مها برات عذاب سيقساث".
اية ترسبوت مروفاكن فرإيغاتن كفد اورغ-اورغ يغ براميان دان قوم مسلمني
بهاوا فتنة بروفا بالسن دان سيقسأن اهلل سبحانه وتعاىل اكن داتغ عقيبة فربواتن
مأنسي يغ موغكر دان ظاليم .متبهن فوال ،فتنه ترسبوت تيدق هاث منيمفا مريك،
بهكن توروت منيمفا اورغ-اورغ دسكليليغ مريك يغ تيدق برأوسها منخضهث.
اي أومفام سأورغ فميليك رومه يغ تيدق مغمبيل اف-اف تيندقكن افابيال
مليهت اناي-اناي مماكن تياغ-تياغ درومهث .مسفاي سواتو ماس ،ياءيت كتيك
كروسقكنث تله مسفاي كتاهف تيدق ممفو دباءيقكي الضي ،دان تياغ-تياغ

ترسبوت تله هيلغ كقواتنث ،رومه ترسبوت اكن روبوه مسكيفون تردافت
بربوتول-بوتول راخون اناي-اناي دباوهث .سهوبوغن ايت ،جك مأنسي
سغضوف مالكوكن كموغكرن دان كظاليمن سخارا ترغ-تراغن ،مك افاكه
السن كيت دهادفن اهلل سبحانه وتعاىل اونتوق تيدق منخضه دان مغهالغث؟ تيدق
موغكني معصية دان كموغكرن اكن فدم اتاو هيلغ دغن سنديريث تنفا اد سبارغ
اوسها منخضه دان مغهالغث .بضيتو جوض حالث كتيك بضيندا نيب حممد صلى اهلل
عليه وسلم ،مغيغتكن كيت تنتغ مصيبة يغ باكل منيمفا سكرياث كيت ممبياركن
معصية برالكو برتروسن.
اين دجلسكن دامل سبدا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دامل سبواه حديث يغ
برمقصود" :مك افابيال ظاهري ثات فنزناءن دان ريباء دامل سسبواه قريه ،مك
مريك ايت تله مغحاللكن عذاب اهلل اتس ديري مريك سنديري"( .رواية احلاكيم)
حديث ترسبوت جلس مثاتاكن بهاوا سكرياث كيت مليهت دان ممبياركن سهاج
سسواتو كموغكرن دان معصية ايت برالكو دهادفن مات كيت تنفا سبارغ
اوسها اونتوق منخضه اتاو مغهالغث ،مك كيت سبنرث مغونداغ كموركأن دان
عذاب دري اهلل سبحانه وتعاىل كفد سلوروه اومت مأنسي.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل،
خطيب فد هاري اين ايغني مثرو كفد مجاعه مسوا سوفاي لبيه فريهاتني ترهادف
كالكوان يغ بوليه دتفسريكن سباضاي فرالكوان جنايه شرعية .اين كران كيت

خوكوف تردده دان بريسيكو اونتوق ترجبق دامل فركارا-فركارا ترسبوت .دغن
كفسنت تيكنولوضي دنيا تنفا مسفادن فد هاري اين ،معصية دان كموغكرن بوليه
دالكوكن دغن موده .سباضاي خونتوه ،فربواتن برجودي بوليه دالكوكن سخارا
أتس تالني مسات-مات تنفا فرلو فرضي ك كداي-كداي سفرتي ( Magnum,
 )Totoدان سباضايث .ايلقكنله ديري دان اهلي كلوارض كيت دري ترجبق دغن
اف جوا بنتوق كساهلن شرعية كران اي بوليه مروسقكن نام باءيق كلوارض دان
ديري سنديري.
سدرله ،سسوغضوهث نضارا ممرلوكن رماج يغ صاحل دان ترباءيق يغ ممفوثاءي
كاءميانن يغ كنتل دان جاتي ديري يغ اوغضول باضي ممربيكن سومباغن دان اميفق
يغ ممفو ممباغونكن اضام ،بغسا دان نضارا ،سباضاميان اهلل تله مموجي بليا دان رماج
دامل فرمانث دامل سورة الكهف اية ;13
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مقصودث" :كامي خريتاكن كفدمو (واهاي حممد) فرحيال مريك دغن بنر
سسوغضوهث مريك ايت اورغ-اورغ مودا يغ براميان كفد توهن مريك ،دان
كامي متباهي مريك دغن هدايه فتوجنوق".
لبيه جاءوه دري ايت ،ضولوغن رماج دان مشاركت فرلو برسام-سام جابنت
اضام اسالم دان فيهق برواجب ممبنتو منخضه برالكوث جنايه شرعية .اينقمن
( )Enakmenتاتاخارا جنايه شرعية نضري مالك  ،2002ممفرأونتوقكن دامل

سيكشن  9بهاوا; "تياف-تياف اورغ يغ مغتاهؤي فالكوان اتاو نية مان-مان
اورغ الين اونتوق مالكوكن اف-اف كساهلن هندقله دغن سرتا-مرتا ممربيكن
معلومت كفد فضاواي فغواتكواس اضام اتاو فضاواي فوليس يغ تردكت تنتغ
فرالكوان اتاو نية ايت".
اين منجلسكن بهاوا تغضوغجواب منخضه كموغكرن اداله مروفاكن
تغضوغجواب برسام يغ دفيكول اوليه سلوروه اومت اسالم يغ برادا دنضري
مالك ،بوكن سهاج اوليه فيهق بركواس اضام .جاديله مات دان تليغا كفد فيهق
بركواس اضام سرتا بنتوله برسام اونتوق منخضه كموغكرن اين دغن ممربيكن
معلومت دان ادون بركنأن فربواتن ترسبوت .سسوغضوهث منخضه جنايه شرعية
اداله تغضوغجواب برسام.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل،
مغأخرييُخطبة فد هاري اين ،ماريله حياتي برباف كسيمفولن سباضاي رنوغن
دان بكلن كيت برسام-:
فرتام :لعنة دان عذاب اهلل سبحانه وتعاىل اكن تورون كأتس ضولوغن يغ تيدق
منخضه كموغكرن يغ برالكو دسكليليغث،
كدوا :معصية دان كموغكرن بوكن سهاج مروفاكن فربواتن يغ بردوسا دسيسي
اضام ،تتايف جوض بوليه مروسقكن نام باءيق دان مرواه كيت دامل مشاركت دان،

كتيض :تغضوغجواب منخضه كموغكرن اين اداله تغضوغجواب كيت برسام.
فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة ال عمران اية  104يغ برمقصود" :دان هندقله
اد دانتارا كامو ساتو فواق يغ مثرو (بردعوة) كفد كباجيكن (مغمبغكن اسالم)،
دان مثوروه بربوات سضاال فركارا يغ باءيق ،سرتا مالرغ درفد سضاال يغ ساله
(بوروق دان كجي) .دان مريك يغ برصفة دمكني اياله اورغ-اورغ يغ برجاي".
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بَارَكَ اهللُلِيْ وَلَكُمْ بالْقُرْءَان الْعَ ِظيْم وَنَفَعَنِي وَإيَّاكُمْ بمَا فِيْهِ مِنَ ْاألَيَاتِ وَالذِّكْر اْلحَكِيْم ،وَتَقَبَّلَ مِنِّي َومِنْكُمْ تِالوَتَهُ إنَّهُ
ُهوَ السَّمِيْعُ اْلعَلِيْمُ .أَقُوْلُ َقوْلِيْ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اهللَ الْعَ ِظيْمَلِيْ وَلَكُمْ وَِلسَائِر الْ ُمسْلِِميْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْ ُمؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤِْمنَاتِ
ْاألَحْيَاءِ ِمنْهُمْ وَْاألَمْوَات ،فَاسْتَغْفِرُوْهُ إنَّهُ ُهوَ اْلغَفُوْرُ الرَّ ِحيْمُ.

