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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

ُدُهلِلُ َمخ يِهمخُاْلخ ُلوَُعَليخِهمخُآََيتِِهَُويُ زَكِ  ُيَ ت خ ُهمخ ُمِ ن خ ُمِ يِ نَيَُرُسوًلا الَِّذيُبَ َعَثُِفُاألخ
َمةَُ كخ َُكانُواُِمنُقَ بخُلَُلِفيَُضََلٍلُمُِّبنيٍُُ،َويُ َعلِ ُمُهُمُالخِكَتاَبَُواْلِخ ُ.َوِإن

َهدُُ َدهُُُللاُُُِإًلَُُّإََلهًََُُلَُُأنُخَُوَأشخ َهدَُُُشرِيكًََُُلَُُوحخ اَُأنََُُّلُه،َُوَأشخ َُوَرُسوُلُه،َُعبخُدهُُُُُمَمَّدا

ُالطَّاِهرِيَن.ُالطَّيِ ِبنيََُُوَأصخَحاِبهُُِأَِلهَُُِوَعَلىُُُمَمَّدٍَُعَلىَُسيِ ِدََنَُُوَسلِ مُخَُصل ُُِاللَُّهمَُّ
َُوُُ،للاَُُات َُّقواُ،للاُُِِعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمَّا اَُمَعُالصَّاِدِقنيخ نُ وخ  .ُكوخ

 

  سكالني، اهلل درمحيت يغ مجعة غسيد

 نغد وتعاىل هسبحان اهلل دفك ناءكتقو وهكنضرتفماريله كيت مم
 ضمو-ضمو. ثنغالر االضس وهيءمنجا دان ثسوروهن االضس مماتوهي

 دفدر ليهارافتر سرتا اخرية دان دنيا ناءكجاي وليهيارفمم كيت
 .وتعاىل هسبحان اهلل ناءكمورك

  :برتاجوق خطبة اراكنخممبي اكن اين هاري دف ميمرب

  برشريعة فهيدو ثاينده                      
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  سكالني، مجعة غسيد

 ممبياركن تيدق اسيهفغ مها يضال مورهف مها غوتعاىل ي هاهلل سبحان
. نفكهيدو منجالين دامل ندوانف افتن وتثها ايفكا-ايفتركا مأنسي

 .تثشريع دان امضا اجركنغم اونتوق رسول اراف وتوسكنغم تله دي

 حكوم اجرن، االضس: برمقصود ثكسغارا ريخسالم سإشريعة 
 دفدر فهيدو (etika)ايتيكا دان (sistem)سيستم راتورن،ف حكام،

ن غهوبو وسونثم يضبا ، اهلل رسول ماللوءي يكنافدمس غي اهلل
 يافاخمن دمي مريك سسام مأنسي نغهوبو دان ثتافيخنف نغمأنسي د
  .اخرية دان دنيا د ياضبها دان باءيق غي نفكهيدو

 غي ركاراف االضس غتنت مأنسي دفك توجنوقف ممربي راننفشريعة بر
 ضجو اي مموضارتكن. غي االضس هيندريغم مريك ممندو دان برمنفعة
 سرتا اخرية، دان دنيا نفكهيدو دامل نغمرلخك جرغم مأنسي غمندورو

  .وتعاىل هسبحان اهلل نءكريضا وليهيارفمم
 اهلل سسواتو، حرامكنغم اتاو حاللغم ،غمالر اتاو وروهثدامل م
 ثاونتوق ونف نغونتوأك غسبار كنفهارغم تيدق وتعاىل هسبحان
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 برحاجة دفدر كاي مها وتعاىل هسبحان اهلل ثوهغضسسو. سنديري
     نغنتيفك سسواتو نفيمثم تيدق اهلل. افاسسي ونفاتاو سسواتو دفك
 دنيا د مأنسي كمصلحنت ضمنجا اونتوق مالءينكن ،تثشريع سباليق د

 ام،ضا نءاكسجهرت ضمنجا اونتوق دتورونكن شريعة. جوا خريةا دان
  .مأنسي هرتا دان كتورونن عقل، اوا،ث

 داسر دان نءابين ثوهغضسسو ”منجلسكن حقيقة اين: ميِّلَقابن ا
 نفنكن د اتس حكمه دان كمصلحنت مأنسي دامل كهيدووغدبا شريعة
 عاديل، اداله شريعة سلوروه. ﴾خريةا﴿ كمبالي نفكهيدو دان غسكار
 كعاديلن دفدر تركلوار غي رسوالنف غسبار. حكمه دان هَحَلْصَم رمحة،

 ﴾نقيءكبا﴿ هَحَلْصَم دفدر ،ثسباليق دفك رمحة دفدر كظاليمن، دفك
 ثايا مك سيا،-سيا دفك حكمه دفدر دان ﴾نقكروس﴿ هدَ سَ فَ مَ  دفك

  .“شريعة دفدر بوكنله
  درمحيت، غي مجعة غسيد

       سالم بوكنله برتوجوان منظاليمي اتاو ممببنكن مأنسي.إشريعة 
 :108ل عمران ايات آ ةوتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان
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 ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ
 نغد مو دفك دي كنخبا كامي اهلل، ايات-ايات ايتله :برمقصود غي

 .ثقخملو سكالني دفك كظاليمن مالكوكن بركهندق تيدق اهلل دان. بنر
  :78 ايات جاحل ةسور دامل يضال ثمانفر

 ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ                                                                                                                                      

 سوسه غوغضمن كامو اتس منجاديكن تيدق اي دان :برمقصود غي
  ام،ضا ركاراف دامل ايهف

 

 نءكسدرهانا براسسكن قكنضدت شريعة اين، ركارافاونتوق منجامني 
 اوروسن سلوروه وتيفليم دان ﴾ناُزَوَت﴿ نغميبإكس ،﴾ةيَِّطَسَو﴿

 دان روح رلوانفك انتارا (konflik)كونفليك تياد. ﴾ولُمُش﴿ نفكهيدو
. تياد مشاركت دان ضكلوار يدو،ؤايندي انتارا ربوتنف تياد. جسد

 غسإميب نغد نكدسالري ثمسوا. امضا دان دنيا اوروسن انتارا ميسهنف
  .اخرية دان دنيا نءايضكبها دمي نءكسدرهانا نوهف دان

 يكفاس سواتو منكنكن تيدق سالمإ شريعة رهاتيكن،فلنرتن ايت، جك د
 يتءيا عبادت اوروسن دامل كناغضهي. ينءال غي يكفاس بايكناغم نغد
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 يكفاس (mengenepikan)يكنفنغمعة تيدق شري اهلل، نغد نغهوبو
 ماريله ونتوه،خ ايضسبا.راكنتشاكم دان فيزيكل يكفاس رتيفس ين،ءال

 صالة منونايكن اكن غي مريك دفك  نيب دومنف دان سارنن منلييت كيت
 : اهلل رسول سبدا. مجعة

ِهُنُ ٍر،ُوَيدَّ َتطَاَعُِمنُطُهخ ًَلُيَ غخَتِسُلُرَُجٌلَُيوَمُاجلُُمَعِة،ُويَ َتَطهَُّرُماُاسخ
ُ ِنِه،ُأوخ ِ،ُُثَُُِّمنُُدهخ َُاث خَننيخ ََيخُرُجُفَلُيُ َفرِ ُقُبنيخ ُِمنُِطيِبُبَ يخِتِه،ُُثَُُّ ََيَسُّ

َنُهُ ُُغِفَرُلهُماُبي خ يُ نخِصُتُإَذاَُتَكلََّمُاإلَماُم،ُإًلَّ ُُكِتَبُله،ُُثَُُّ ُيَصلِ يُما
َرى َُاجلُُمَعِةُاأُلخخ  وبنيخ

 مجعة، هاري دف مندي غي لالكي مان-مان” :برمقصود غي
 بوليه، غي (semampu)وفمسم ثديري يكنخوثم

 ،ثرومه د اد غي وانءبا وفاثم اتاو يغوا قثمي (meminyaki)قيثممي
 مجاعه دوا انتارا وهفمرم تيدق اللو ،﴾مسجد ك﴿ كلوار دي كمودين

 دي كمودين ،ثدتونتوت غي صالة غبهيبرمس دي كمودين ،ريضحا غي
 مالءينكن ايت مسوا مالكوكن دي لهقتيد ،خطبةبر امام ابيالفا ديام

  “.ينءال غي مجعة نغد ايت مجعة انتارا ثدوسا ونكنفمأد
 ﴾البخاري رواية حديث﴿                                           
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 اي.  ينداضب جنوركنأد غي سالمإ شريعة ثاينده فليهتله بتا
 كرتتينب ،وءبا نيغوبوه بادن، كوات كربسيهن انتارا جالني غابوغضم
. )pakej(اكيجف ساتو ايضسبا ةعباد نءاورنفكسم دان الكو كهغتي

 ايضسبا نيغوا دان كربسيهن منجاديكن يضال مانكه غي ينءال شريعة
  .؟ثوننفكام وليهيارفمم دان توهن مندكيت جالن

 

  دكاسيهي، غي مجعة غسيد
 ورنافمس غاليف دان غوضترا نعمت اكنفمرو تثشريع دان سالمإ امضا
 نفكهيدو انتارا ناءربيذف بسر كهغال. مأنسي دفك اهلل دكورنياكن غي

 . برشريعة تق نفكهيدو دان برشريعة
 راج دفك ترسبوت ناءربيذف ريتاكنخمن رنهفبن ابي طالب  رفَ عَ جَ 
 :بركات سرايا ،ياِشَجَنال
 كامي. ليةيجاه اهلي قوم ساتو اكنفمرو ثواهاي راج، كامي سبلوم”
 كامي. ﴾زنا﴿ كجي ركاراف مالكوكن دان يكاغبمماكن  برهاال، مبهثم

 كامي نغكال كوات غي. جرين اكييتثم دان الرحم صلة مموتوسكن
 دفك وتوسكنغم اهلل هلاغضسهي كامي نءكبياسا دمكينله. مله غي ممباهم
 كتورونن، ناليغم كامي. كامي نغكال دفدر رسول غسأور كامي
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 اجقغم ينداضب. ثاهمرو نيخكسو دان أمانه فسيك كجوجورن،
 كامي مسبهن لكنغضمني اهلل، مبهثم دان (mengEsa)ساأغم كامي

 كامي وروهثم ينداضب. برهاال دان باتو دفدر كامي غموي نينيق دان
 بربوات ،الرحم صلة كنغهوبوغم أمانه، منونايكن جوجور، فاكخبر

 ونفماهو حرام ركاراف دفدر برهنيت اونتوق دان جرين دفك باءيق
 زنا، مالكوكن دفدر كامي غمالر ينداضب. ﴾ممبونوه﴿ داره هكنفمنوم

. باءيق غي وانيتا ممفتنه دان يتيم انق هرتا مماكن لسو،ف نغكرتا ممربي
 كنارجغم ،ءيثكوتوثم تيدق اسا، غي اهلل مبهثم كامي ممرينتهكن ينداضب

 كامي لنتس. ينءال-ينءال دان واسافبر زكاة، منونايكن صالة،
  “…ثدباوا غي اجرن يكوتيغن دان مبراميا كامي. ثياءايخرفمم
 دفسالم إسالم اين بوكن سهاج دراسا اوليه اومت إيندهن شريعة إك

 توروت اي. كيين زمان غضهي رضس ككل اي بهكن ، نيب زمان
 تله مريك نيضسباها ببكنثم غي سالم،إ بوكن مريك اوليه يءكوأد

  .سالمإ مملوق اللو ترتاريق،
       ريخار لسضدو كتوردبارت،  نعلمو غوراس ونتوهخ ايضسبا

(Dr Douglas Archer) وليهيارفمم اونتوق ساي كاجني“: اتاكنثم 
 وننغمباف دان نديديقنف بركاءينت اداله ﴾PhD﴿ كدوقتورن هاَزَجِا
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 دامل ساغب-ساغب اوليه رلوكنفد غي ركاراف ناليغم ساي سينيله، د.ساغب
 دمكني مريك، وليتيكف دان ايكونومي ،(sosial)سوسيال وننغمباف

 غي سالمإ روكون-روكون بهاوا يتفي. ساي داروحان وننغمباف ضجو
 دامل ضبرهر غي قاعده دان غوضا غي داسر رمسبهكنفمم تله اساسي

  “.ساغب سسواتو اننيحكرو دان ايكونومي ،يالسسو وننغمباف
 

  دكاسيهي، غي مجعة غسيد
 شريعة دان امضا نعمت منشكوري كيت اونتوق نفمنجادي كواجي

كيت. ماريله كيت ترمجهكن كشكورن  دفك كورنياكن اهلل غي سالمإ
  :برايكوت ركارافترسبوت ماللوءي 

 كني،غمو يقءسبا تثشريع دان سالمإ امضا ممهمي دان الجريفمم :رتامف
  .سبنر غي ةَعْيِرَش ْدِصاَقَم ممليهارا دمي

 فنضس دامل لوروهثم دان غسإميب اراخس شريعة لكنعمغم كدوا:
 ارا،ضشاركت دان نم ،ضكلوار ريبادي،ف اوروسن باءيق كيت وروسنا
 (ekstrim).ايكسرتيم اتاو اوفملم فسيك دفدر هيندريغم غيفمس د

 ونتوهخ منوجنوقكن سرتا تثشريع دان سالمإ نغوضأك يفامثم :ضكتي
 .سالمإ بوكن غي مريك دفك باءيق غي دناوالت
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ُ
ُِمَنُ  الشَّيخطَاِنُالرَِّجيمَُِأُعوُذُِِبَّللَِّ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

 ڻ ۀ

 دري شريعة منجالنكن كامو جاديكن كامي كمودين :ثمقصود
نفسوَ هاوا دتوروت نلهغجا دان اي، توروتله مك; امضا حكوم

 .يءتاهوغم تيدق غي غاور
 ﴾18: ةياثاجل ةسور﴿                                           

ُ

  ُللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.َرَكُِبَُ ُ

َِكيخِم. ِرُاْلخ ُكمخُِبَاُِفيخِهُِمَنُاآلََيِتَُوالذ ِكخ  َونَ َفَعِِنَُوِاَيِ 
َُوِمنخُكمخُِتَلَوَتُهُِانَُّهُُهَوُالسَِّميخُعُالخَعِليخُم.  َوتَ َقبََّلُللاُِمِنِ 

تَ غخِفُرُللَاُالخَعِظيخَمُِلخَُوَلُكمخُ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  أقُ وخ
ِمَناتُِ ََُوالخُمؤخ ِمِننيخ ِلَماِتَُوالخُمؤخ َُوالخُمسخ َ ِلِمنيخ  َوِلَساِئِرُالخُمسخ

ُرُالرَِّحيخمُُُ ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخِفُروخ ُ.َفاسخ
ُ
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ُ

ُطخَبُةُالثَّانَِيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ ََُُرب َُُِّلِلَُُِّاْلخ َهدُُ.ُالخَعاَلِمنيخ َدهُُُللاُُُِإًلُِإَلهًَُُلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرِيخكًَُُلَُوحخ

َهدُُ اَُسيِ َدَنََُُأنََُُّوَأشخ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمَّدا َُُوَسلِ مُخَُصلُِ ُاللَُّهمَُّ.َُوَرُسوخ َُسيِ ِدَنََُُعَلىَوَِبِركخ
َ.َُوَأصخَحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلىُُُمَمٍَّد، َُأْجخَِعنيخ

َن.ُاَّللََُُّات َُّقوا!ُللاُِعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمَّا ُفَاَزُالخُمت َُّقوخ ُفَ َقدخ
ََُُمَعاِشرَُ ِلِمنيخ ُللا،َُرِِحَُكمُُُالخُمسخ

 

  سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
ماريله كيت  اهلل، شريعة برلندسكن نفدامل اوسها كيت منجالين كهيدو

 االضس لكنغضمني دان ثرينتهف االضس ملقساناكن وهغضسو-وهغضبرسو
 .بليا نغولوض ثصخا انق-انق نديديقنف كتكنغمني غيفمس د ،ثنغالر

 كقواتن ماللوءي كمبالي رسريكنفد ثمسستي اين هاري دفسالم إوجه سورم 
 ايض نغمرلخك ريبادين،فك دان اخالق نءكموليا ميكرين،ف دان علمو
  .كيت مودا ينراسيض بوديا دان فهيدو
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 داكنأد غي انوغضتر ريضن كتغريف اراضن بليا هاري مسبوتن نافبرمس
 نيغاي ضجو بيخط ،2022 اوكتوبر 1 هيعض تيمربفسي 29 برموال

 هيندري. غنجف غي لينا دري كيتلهغب بليا، اراف دان موداف ايوه: روثم
 دفك ورفلوفه جاديل. ابرنخ وهلهفرم دان صيحت تيدق غي جاالض
 نغد ثسلوروه كيت مشاركت نفكهيدو ورناكن .اين اومت كينتغكب
 مةوا نفهار مسواله اندا ثوهغضسسو. وتعاىل هسبحان اهلل شريعة يندهنإك

 .امضا دان
ُ

 سكالني، مجعة غسيد

ََرسولَهللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 تسورةَاألحزاب،َااي اهلل دامل فرمانسباضاميان 

 ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

ُ َُصلِ  ُلىَُعَُُتَُيخُلَّاُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ ىُسَُلَُعَُاللَُّهمَّ
ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُكُخرُِِبَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُ
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ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُِبَُمَُكَُ،دٍُمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُِ
َُمُِالَُعَُُالُخِفُ يخٌدَُمَِيخٌد. ،نيخ  ُِإنََّكُِحَِ

َُ ِمِننيخ ُِللخُمؤخ ُاغخِفرخ ِمَناِت،ُاللَُّهمَّ ََُُوالخُمؤخ ِلِمنيخ ِلَماتَُُِواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ َياِءُِمن خ ُاأَلحخ
يخعٌُُ،َواأَلمخَواتُِ َعَواتَُِقرِيخٌبَُمُُُِِّإنََّكَُسَِ ُ.يخُبُالدَّ

ُوذُُعُُُن ََُنَُِّإُُمَُّهُُاللَُّ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرُِصُخًلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوََُُلءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُاَنَُضَُرُخمَُُفُِاشُخُمَُّهُُاللَّ.ُامُِقَُسُخاألَُُئُِي ُِسَُِمنُوَُُامُِذَُاجلخُُوَُُونُِنُُاجلخُُوَُُصُِالبََُُنَُمُُِكَُبُِ
ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخوَُ

َُموخًلََنُالخَواِثَقُِِبهلِلُ َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللَُّهمَُّاحخ ِمُِاُُ،زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ
َعَليخِهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُِلخطَانُِسُُّال ُِِبهلِلَُشاه،َُوأَنخِزِلُالرَِّحخَةَُ َتِفيخ نُ وخرُُلخطَانَةُِسُُّالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُِ

َواآلِخَرِة،ُ ن خَيُا ِلَماِتُِفُالدُّ ََُوالخُمسخ ِلِمنيخ َلهَُُوَرَعاََيهُُِمَنُالخُمسخ َفظخَُأوخًلَدهَُُوَأهخ َواحخ
َِتكَُ َ.ََيَُأرخَحمَُُِبَرِحخ ُُُالرَّاِِحِنيخ

ِدُ َفظخَُوِلَُّالخَعهخ َاِعيخلَُُُُمَمَّدَُُتغكواللَُّهمَُّاحخ َزانَُُلخطَانُِسُُّالُبخَنُالخَواِثِقُِِبهللُِِاُُِإَسخ ُِمي خ
ُ.زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُ
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. اوروسن االضس منتدبري مها يضال فهيدو مها غيا اهلل، واهاي توهن ي
 .نغرتولوفمو، كامي مموهون  ةرمح نغد
 

 كامي بياركن كاوغا نلهغجا دان كامي، اوروسن االضس رباءيقيلهف
 نغكهيل دفدر نموغد غبرليندو موهون كامي. مو نءاضجا افتن برسنديرين

 مصيبة دفدر مو نغد غبرليندو ضجو كامي. مو نءامليهارف دان نعمت
  .مو نءاكمورك االضس دان عذاب

 

ساودارا -دان ساودارا كاميكلوارض ،كامي ونيلهفواهاي توهن كامي! ام
 دامل جاديكن كاوغا نلهغجا دان ميان،إ دامل كامي يءمندهولو غكامي ي

! كامي توهن واهاي. براميانغ ي غاور فترهاد كيغد راس كامي هاتي
 .اسيهانيغم مها يضال كاسيه بلس مها كاوغا ثوهغضسسو

ُ

ن خَياَُحَسَنةاَُوِفُاآلِخَرِةُ  َُحَسَنةاَُوِقَناَُعَذاَبُالنَّاِر.رَب ََّناُآتَِناُِفُالدُّ
 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمَُُّمََُُُنَُدُِيُِ سَُُىلَُعَُُللاُُُىلَّصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلِمنيخ ُدُهلِلَُربِ  َمخ ُ.َواْلخ
ُِعَباَدُللِا!

ُهَُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخاُللَاُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُللِاَُأكخ  َوَلذِكخ

اُِإَلَُصَلِتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُللا.ُ،قُ وخ


