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اوندڠ  ٢دڤركاس ،اومة ترڤليهارا

اوندڠ  ٢دڤركاس ،اومة ترڤليهارا
خطبة خاص
( سيڤتيمبر ٢١٠٢م /محرم ٩٣٤١ﻫ)
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ُوب ِإلَيْه ِ ،وَنَع ُوذ ُ ب ِاللّٰه ِ م ِنْ
ِإ َّن الحم َْد َ لِلّٰهِ ،نَحْمَد ُه ُ وَنَسْت َع ِي ْنُه ُ وَنَسْتَغْف ِر ُه ُ وَنَت ُ
ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَه ْدِ اللّٰه ُ فَه ُو َ المُهْتَدِ وَم َنْ يُضْ لِلْ
ش ُر ُورِ أَ نْفُسِنَا وَم ِنْ سَي ِئ َ ِ

شدًا.
تجِد َ لَه ُ وَل ًِّيا م ُ ْر ِ
فَلَنْ َ
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أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّلا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ ل َا شَر ِي ْ َ
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن مُح ََّمدًا عَبْد ُه ُ
سو ْلُه ُ،
وَر َ ُ
َل وَسَل ِ ْم عَلَى نَب ِي ِنَا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آلِه ِ وَصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِدَعْوَتِه ِ ِإلَى يَو ْ ِم
ا َ َّلله َُّم ص ِ
الد ِيْنِ.

ي بتَِقْو َى اللّٰه ِ وَطَاع َتِه ِ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللّٰه ِ ،ا َِّتقُو ْا اللّٰهَ ،ا ُ ْوصِيْك ُ ْم وَن َ ْفس ِ ْ
لَع َ َّل ك ُ ْم تُفْلِحُونَ.

ﭧ ﭨ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭻ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝ
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اوندڠ  ٢دڤركاس ،اومة ترڤليهارا

سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماريله كيت ممڤرتيڠكتكن كإيمانن دان كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى،
لقساناكن سڬاال يڠ دڤرينتهكن دان تيڠڬلكن سڬاال تڬهن .موده-مودﻫن،
كيت ترڬولوڠ دالم كالڠن ﻫمبا٢اهلل سبحانه وتعالى يڠ دليمڤهي رحمة دان
مغفرة سرتا بهاڬيا ددنيا ﻫيڠڬ أخيرة.
ڤد ﻫاري يڠ ڤنوه بركة اين ،ماريله كيت سام ٢مڠحياتي خطبة يڠ برتاجوق
” :اوندڠ  ٢دڤركاس ،اومة ترڤليهارا“.
سيدڠ جماعه يڠ بربهاڬيا،
كأمانن دان كهرمونين سسبواه نڬارا ترلتق ڤد كأوتوﻫن دان كدولتن اوندڠ.٢
باڬي سبواه نڬارا إسالم يڠ مرديك سڤرتي مليسيا ،اوندڠ٢يڠ تله دبنتوق
برأسسكن ڤرلمباڬاءن ڤرسكوتوان يڠ مرڠكومي اسڤيك جنايه سيۏيل دان
جنايه شريعة.
اينيله كأونيكن نڬارا يڠ كيت چينتاءي اين .سيستم ڤرأوندڠن اين ساڠت
مراعيكن كڤلباڬاين اڬام ،قوم دان بڠسا.راماي دري كالڠن ورڬانڬارا كيت
يڠ ماسيه الڬي كورڠ ممهمي باڬايمان فوڠسي دان ڤرانن سيستم ڤرأوندڠن
نڬارا.
حال اين بركموڠكينن كران سيكڤ تيدق امبيل ڤدولي دڠن حال إحوال
سماس نڬارا .رياليتيڽ ﻫاري اين ،كيت لبيه مڠمبيل تاﻫو ايسو٢ريميه
سهيڠڬ كورڠ مڠمبيل تاﻫو حال٢بركاءيتن ڤرأوندڠن نڬارا.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دمولياكن،
ڤد تڠڬل  12اوڬوس  ،1122سيدڠ ڤرليمين تله ملولوسكن رڠ اوندڠ ٢باڬي
مميندا اكتا ممبهاروءي اوندڠ﴿٢ڤركهوينن دان ڤرچراين﴾ [ 2721اكتا
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.]211
ڤستيڽ راماي دري كالڠن كيت يڠ كورڠ فهم مڠناءي التر بالكڠ اكتا 211
ترسبوت .اكتا  211يڠ دلولوسكن ڤد تاﻫون  2721دان بركوات كواس ڤد
بولن مچ  2791سچارا عمومڽ ﻫاڽاله ترڤاكاي كڤد اورڠ بوكن إسالم يڠ
بركهوين
دباوه اوندڠ٢سيۏيل يڠ دڤربوات اوليه ڤرليمين .اكتا اين تيدق سام سكالي
ترڤاكاي كڤد اورڠ٢إسالم يڠ بركهوين دباوه اوندڠ ٢كلوارڬ إسالم دان
ترإيكت كڤد حكوم شرع .جوسترو ،اڤاكه كاءيتنڽ ڤينداءن ترسبوت كڤد
اورڠ إسالم؟
ميمبر مڠاجق سيدڠ جماعه سكالين سوڤاي مليهت سچارا مندالم الڬي
مصلحة يڠ داتڠ دڠن ڤينداءن اكتا ترسبوت .توجوان ڤينداءن اكتا  211اين
اداله سمات-مات اونتوق مڠاتسي ايسو ڤمبوبرن ڤركهوينن سيۏيل ساودارا
بارو كيت
يڠ تله برلنجوتن سجق سكين الما دان اي تياد كنا مڠنا دڠن ڤركهوينن اورڠ
إسالم يڠ ددفتركن دباوه اوندڠ٢كلوارڬ إسالم.
سبلوم ڤينداءن اين ،اكتا  211تيدق ممبريكن حق دان رواڠ كڤد ساودارا
بارو كيت اونتوق ممفاءيلكن ڤيتيشن( )petisyenڤمبوبرن ڤركهوينن مريك
دمحكمه سيۏيل دان حق ايت ﻫاڽ دبريكن كڤد بكس ڤاسڠن يڠ تيدق
براڬام إسالم سهاج.
اوليه ايت ،سالڬي مان بكس ڤاسڠن يڠ تيدق براڬام إسالم ايت تيدق
ممفاءيلكن ڤيتيشن ڤرچراين مريك دمحكمه سيۏيل ،ڤركهوينن سيۏيل ڤاسڠن
ايت ماسيه دأڠڬڤ صح دان برتروسن دباوه اكتا .211
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كأداءن اين تيدق منڤتي حكوم شرع دان تله مڽببكن كتيدق-عاديلن كڤد
ڤاسڠن يڠ تله مملوق اڬام إسالم ترسبوت .سباڬاي چونتوه ،سالڬي مان بكس
19

استري يڠ تيدق برأڬام إسالم تيدق ممفاءيلكن ڤيتيشن ڤمبوبرن ڤركهوينن
دمحكمه سيۏيل ،ڤركهوينن ايت تتڤ دأڠڬڤ صح دان بركوات كواس دباوه
اوندڠ٢سيۏيل
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دان عقيبتڽ سوامي يڠ تله مملوق أڬام إسالم ايت بركواجيڤن اونتوق تروس
ممباير نفقه كڤد بكس استريڽ يڠ تيدق براڬام إسالم ايت سهيڠڬاله دي
منيڠڬل دنيا اتاو بركهوين سموال.
ممندڠكن سوامي اتاو استري يڠ مملوق اڬام إسالم تيدق ممڤوڽاءي حق
اونتوق ممبوبركن ڤركهوينن مريك دباوه اكتا  211يڠ سديا اد،
مك دي جوڬ تيدق ممڤوڽاءي حق اونتوق مموﻫون  reliefسمڤيڠن يڠ الءين
سڤرتي نفقه ،حق جاڬاءن انق دان ڤمبهاڬين اسيت ڤركهوينن دمحكمه
سيۏيل .اوليه ايت ،سبهاڬين مريك تله ڤرڬي كمحكمه شريعة اونتوق
ممبوبركن ڤركهوينن سيۏيل مريك دان مموﻫون  reliefسمڤيڠن يڠ بركاءيتن.
باڬي بكس ڤاسڠن يڠ تيدق برأڬام إسالم ڤوال ،مريك اكن ڤرڬي كمحكمه
سيۏيل اونتوق ممبوات تونتوتن يڠ سام كران مريك ترﻫالڠ دباوه ڤرلمباڬاءن
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اونتوق منجادي ڤيهق دمحكمه شريعة .اڤابيال كأداءن اين برالكو ،مك وجودله
كونفليك اوندڠ ٢انتارا محكمه سيۏيل دڠن محكمه شريعة.
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رياليتيڽ ،كونفليك اين تله برالروتن سجق سكين الما دان سوده تيبا ماساڽ
ساتو ميكانيسمى كوڠكريت دچادڠكن اونتوق مڽلسايكن ڤركارا اين.
سباڬاي جالن ڤڽلساين ،كراجاءن برڤنداڠن اكتا  211ڤرلو دڤيندا .الحمدهلل
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منروسي ڤينداءن يڠ دلولوسكن اوليه ڤرليمين بارو ٢اين ،ساودارا بارو كيت
سلڤس اين اكن ممڤوڽاءي حق يڠ سام دڠن بكس ڤاسڠن بوكن إسالمڽ،
اونتوق ممفاءيلكن ڤيتيشن ڤمبوبرن ڤركهوينن سيۏيل مريك دباوه اكتا 211
دان بوليه مموﻫون  reliefسمڤيڠن الءين دباوه اكتا يڠ سام .ڤينداءن اين اداله
سالرس دڠن كڤوتوسن محكمه ترتيڠڬي نڬارا اين
يڠ مموتوسكن بهاوا سموا ڤركهوينن يڠ ددفتركن دباوه اكتا  211ﻫندقله
دبوبركن مڠيكوت ڤرونتوقن اكتا يڠ سام.منروسي ڤينداءن اين جوڬ اداله
دﻫارڤكن
اكن داڤت مڠاتسي ايسو ڤرتينديهن بيدڠ كواس انتارا محكمه سيۏيل دڠن
محكمه شريعة يڠ تله برلنجوتن سجق سكين الما دسمڤيڠ منجاڬ كمصلحتن
ساودارا بارو كيت يڠ تله مملوق أڬام إسالم.
حقيقتڽ ،شريعة مڠهالڠ جالينن ڤرنكاحن دأنتارا اورڠ إسالم دڠن بوكن
إسالم .ليهتله فرمان اهلل سبحانه وتعالى يڠ منڬسكن ڤريحال ترسبوت
سباڬايمان ددالم سورة الممتحنة اية :21
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ
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ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ …
برمقصود ” :واﻫاي اورڠ٢يڠ برإيمان! اڤابيال اورڠ٢ڤرمڤوان يڠ مڠاكو برإيمان
داتڠ برﻫجرة كڤد كامو ،مك اوجيله ﴿إيمان﴾ مريك :اهلل لبيه مڠتاﻫوءي اكن
إيمان مريك ،دڠن يڠ دمكين ،سكيراڽ كامو مڠتاﻫوءي بهاوا مريك برإيمان،
مك جاڠنله كامو مڠمباليكن مريك كڤد اورڠ٢يڠ كافير .مريك تيدق حالل
باڬي اورڠ٢كافير ايت ﴿سباڬاي استري﴾ ،دان اورڠ٢كافير ايت ڤوال تيدق
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حالل باڬي مريك ﴿سباڬاي سوامي﴾…“
ڤارا تتامو اهلل يڠ درحمتي،
ككليروان دان كڬوسرن تله موال منولر سجق كالي ڤرتام رڠ اوندڠ ٢اين دباوا
كسيدڠ ديوان رعيت .ڤونچاڽ اڤابيال سيكشن  88Aددالم رڠ اوندڠ٢
ترسبوت يڠ مڽنتوه مڠناءي ڤنوكرن اڬام انق
ﻫاڽ بوليه دبوات دڠن ڤرستوجوان كدوا-دوا ايبو دان باڤ.ڤركارا ترسبوت
برچڠڬه دڠن حكوم شرع سباڬايمان يڠ دڤوتوسكن دالم مذاكرة جاوتنكواس
فتوى مجليس كبڠساءن حال إحوال أڬام إسالم ك ،92-ڤد جون 1117
”بهاوا اڤابيال ساله سأورڠ ڤاسڠن ايبو اتاو باڤ يڠ مملوق إسالم ،ستاتوس
اڬام انق٢دباوه عمور اداله إسالم دان اي دتريما دالم نڬارا“.
مڠمبيل كيرا ڤندڠن مفتي٢كراجاءن نڬري يڠ برمشوارت ڤد  22جوالي
 1122يڠ دأوروستياكن اوليه  ،JAKIMمك كراجاءن تله مڠڬوڬوركن
سيكشن  88Aدرڤد رڠ اوندڠ ٢ترسبوت دان ڤينداءن اكتا  211دبنتڠكن
سموال دان دلولوسكن اوليه ڤرليمين بارو ٢اين.
جوسترو ،سباڬاي ورڬانڬارا يڠ بيجق ،ماريله كيت سام٢مڠعملكن بودايا
ڤميكيرن يڠ ماتڠ .سنتياساله منچاري كبنرن مڠناءي سسواتو ايسو سبلوم
كيت ممبوات سبارڠ كومينتر ٢دميديا سوسيال .بيجقله منيالي سسواتو
ايسو تنڤا ترڤڠاروه دڠن ڤروۏوكاسي يڠ ملولو درڤد سستڠه ڤيهق يڠ تيدق
برتڠڬوڠجواب.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دمولياكن،
مڠأخيري خطبة ،ببراڤ كسيمڤولن يڠ داڤت دأمبيل درڤد خطبة ﻫاري اين
انتاراڽ:
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ڤرتام :كدولتن اوندڠ٢اداله ڤمڠكين كأمانن دان كهرمونين سسبواه نڬارا.
كدوا :اكتا  211دڤيندا برتوجوان ممستيكن ڤاسڠن يڠ ساله سأورڠڽ مملوق
إسالم منداڤت ڤمبيالءن دان حق يڠ ساليقڽ تنڤا منظاليمي مان٢ڤيهق.
كتيڬ :سموا ڤيهق ﻫندقله ممبريكن سوكوڠن دان كڤرچاياءن كڤد ڤميمڤين
ترتيڠڬي نڬارا دان ڤيهق بركواس خصوصڽ دالم مڠڬوبل اوندڠ٢دان
مڠواتكواساكنڽ.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة النساء اية :89
ﭷﭸﭹﭺﭻ
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برمقصود ” :سسوڠڬوﻫڽ اهلل مڽوروه كامو سوڤاي مڽرﻫكن سڬاال جنيس
أمانه كڤد اﻫليڽ ﴿يڠ برحق منريماڽ﴾ ،دان اڤابيال كامو منجالنكن حكوم
دأنتارا مأنسي﴿ ،اهلل مڽوروه﴾ كامو مڠحكوم دڠن عاديل .سسوڠڬوﻫڽ اهلل
دڠن ﴿سوروﻫنڽ﴾ ايت ممبري ڤڠاجرن يڠ سباءيق-باءيقڽ كڤد كامو.
سسوڠڬوﻫڽ اهلل سنتياس مندڠر ،الڬي سنتياس مليهت“.
َات وَالذِكْر ِ
ن الآي ِ
ن الْعَظِي ِْم ،وَنَفَعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
ب َار َك َ اللّٰه ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ل م ِنِي وَمِنْك ُ ْم تِلاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْي هذ َا
السمِي ُع الْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،وَتَق ََّب َ
الْح َ ِ

ات
ات وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
وَأَ سْ تَغْف ِر ُوا اللّٰه َ الْعَظ ِي ْم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم وَلِس َا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ
الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ الْغَفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
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