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وسڤادا سبلوم ترجبق

وسڤادا سبلوم ترجبق
( ٤٢نوۏيمبر ٤١٠٢م ٥ /ربيع األول  ٠٢٤١ﻫ)

٢

نَ ُلَنَا ُ َّ
الشر َائ َُع ُوَالأَ حْك َامَُ ،وَر َ َّتبَُُ
ا ْلحم َ ُْد ُللهُ ُالَّذي ُهَد َان َا ُلل ْإسْ لَامُ ،وَأَ ب َا ُ

٣

ك ُل َُه ُال ْمَلكُ ُال ْع َّ
نُ
َلامُ ،وَأَ شْه َدُ ُأَ َُّ
لا َُش َر ي َُ
لا ُاللهُ ُوَحْ ُد َهُ ُ ُ
َٰه َُ ِإ َُّ
ن ُ َّلا ُ ِإل َ ُ
وَأَ شْه َدُ ُأَ ُْ

الإنْع َام،
عَلَيْهَاُج َز ي ْ َُ
لُالف َضْ لُُو َ ِ

سَيد َن َاُمح ََّمدًاُع َب ْدهُُوَرَسولهُُسَي ُدُا ْلأَ ن َام،

صحَابهُُاْلب َر َرَةُُا ْلأَ ع ْلاَمُُ .
 ٤صَلَّىُاللهُُوَس ََّل ُم َُعَلَي ُْهُوَعَلَىُآل ُهُوَأَ ْ
٥

اي ُبتَقْو َىُالله ُوَطَاع َتهُ،
أَ َّماُبَعْدُ،فَيَاُعبَاد َُاللهُ،اَُّتقواُاللهَُ ُ،أ ْوصي ْك ْم ُو َِإ َّي َ

نَ.
فَقَدُْفَاز َُال ْم َّتقو ُ

ﭧﭨ
٦

٧

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩﮪ ﮫﮬ ﮭﮮ
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماريله كيت برسام-سام منيڠكتكن كإيمانن دان كتقواءن كڤد اهلل سبحانه
وتعالى دڠن مماتوﻫي سڬاال ڤرينتهڽ دان منيڠڬلكن سڬاال تڬهنڽ،
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٨
٩

١١

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

وسڤادا سبلوم ترجبق

موده-مودﻫن كيت اكن برأوليه كجاياءن ددنيا دان دأخيرة يڠ ككل ابادي.
ميمبر جمعة ڤد ﻫاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة برتاجوق” :وسڤادا سبلوم
ترجبق“ .
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
إسالم اياله ساتو چارا ﻫيدوڤ يڠ شُمول ،يڠ مرڠكومي سموا اسڤيك
كهيدوڤن مأنسي .سباڬاي اڬام يڠ شمول ،إسالم تله مڠڬاريسكن ڤراتورن
دان سيستم
يڠ ساڠت تڤت دڠن فطره مأنسي تنتڠ باڬايمان مريك ڤاتوت برمعامالت
سسام مريك
سام اد منروسي ڤلتفوم ايكونومي ،ڤوليتيك ماﻫوڤون سوسيال .انتارا
ڤركارا٤يڠ بوليه دكاتڬوريكن دالم كڬياتن معامالت
ترماسوقله جوال بلي ،سيواءن ،ﻫوتڠ ،ڤينجمن دان سباڬايڽ .إسالم مڠڬالقكن
اومتڽ مليبتكن ديري
دالم ڤلباڬاي بيدڠ معامالت دڠن مماتوﻫي شريعة إسالم .اومة إسالم ڤرلو
ممهمي حكوم-حكام دالم برمعامالت،
سوڤاي مريك تيدق ملڠڬر باتس ٤حكوم يڠ تله دتتڤكن اوليه اهلل سبحانه
وتعالى .دالم كعاشيقن مڠجر كأونتوڠن يڠ برليڤت ڬندا،
سبيلڠن مشاركت برمينت اونتوق منچبوري سكيم ٤ڤالبورن .جوسترو،
اومت إسالم ﻫندقله ممڤوڽاءي كسدرن يڠ تيڠڬي اڬر داڤت ممستيكن سكيم
ڤالبورن
يڠ دسرتاءي بيبس درڤد عنصور٤ربا ،غَ َرر دان ڤرجودين .اين كران رزقي
يڠ دڤرأوليه درڤد سومبر يڠ حرام اكن منجادي داره داڬيڠ
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١٨
١٩
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يڠ مان سچارا تيدق لڠسوڠ اكن ممبريكن ايمڤق نيڬاتيف ترﻫادڤ ڤمبيناءن
شخصية يڠ لوﻫور
دالم اينستيتوسي ككلوارڬاءن دان مشاركت باڬي سسبواه نڬارا.
اين برتڤتن دڠن حديث يڠ دروايتكن اوليه امام الطبراني درڤد عمر بن
الخطاب رضي اهلل عنه بهاوا رسول اهلل ﷺ برسبدا:

نُ ُ
السحْ تُُف َ َّ
النارُأَ ْولَىُبهُ
 ٢١ك ُلُلَحْمٍُنَب َتَ ُم َُ

برمقصود ” :ستياڤ داڬيڠ يڠ تومبوه دري سومبر يڠ حرام ،مك نراك لبيه اليق
باڬيڽ“.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ڤالبورن جوڬ دكنلي سباڬاي المُضَا َرَبة اداله ساله ساتو قاعده مڠحاصيل دان

٢١

مڠمبڠكن ﻫرتا .اي اداله ڤرجنجين انتارا ڤميليق مودال دان ڤڠوسها دمان
ڤميليق مودال برستوجو

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥
٢٦

ممبياياءي سڤنوﻫڽ سسواتو ڤالبورن دان ڤڠوسها برستوجو مڠوسهاكنڽ
سچارا بركوڠسي اونتوڠ دڠن نسبه ڤمبهاڬين اونتوڠ
يڠ دڤرستوجوءي برسام ترلبيه دﻫولو .دالم كونتيكس كونترك ڤالبورن ،إسالم
تله منتڤكن ڤرينسيڤ٤يڠ جلس دالم منجالنكن كونترك ترسبوت
اڬر اي برتڤتن دڠن كهندق شرع .ڤارا سرجان إسالم جوڬ توروت
ممبينچڠكن ايسو اين دڠن ڤنجڠ ليبر ددالم كريا٤مريك
باڬي ممبريكن ڤندوان يڠ جلس كڤد كيت اڬر تيدق ترجروموس كدالم
ترنسكسي حرام سڤرتي ربا ،غَ َرر دان جودي.
ڤد ﻫاري اين ،سريڠكالي اخبار مماڤركن جومله اورڠ راماي يڠ منيڤو دان
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٢٧
٢٨

٢٩

٣١

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦
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دتيڤو اتس نام ڤالبورن.
اي الزيمڽ مڽراڤ كدالم ڤلباڬاي سكيم انتاراڽ سكيم چڤت كاي ،ڤرنياڬاءن
جوالن لڠسوڠ اتاو MLM
دان  networkingيڠ كباڽقنڽ جلس برديري اتس سيستم سوڠسڠ.
دڠن كموداﻫن اينترنيت دان ميديا سوسيال ،كيني سسأورڠ لبيه موده اونتوق
مالكوكن ترنسكسي اوروس نياڬ اتس تالين سكاليڬوس داڤت منيڠكتكن
الڬي ڤڠليبتن مشاركت
دالم سكيم ڤالبورن سأومڤام اين .ماله اد دأنتارا مريك يڠ تيدق مميكيركن
سوءال حالل اتاو حرام دري سڬي حكوم اڬام
دان ڤرونتوقكن اوندڠ٤سديا اد .مريك جوڬ سڠڬوڤ ممڤرتاروﻫكن واڠ يڠ
مريك اد اونتوق دجاديكن مودال
اڬر داڤت مميليقي سجومله واڠ اتاو ڤولڠن كأونتوڠن يڠ تيڠڬي دڠن بڬيتو
چڤت تنڤا ڤرلو برسوسه ڤايه اتاو برأوسها منداڤتڽ.
لبيه مالڠ الڬي اڤابيال اد دالم كالڠن مريك سڠڬوڤ برﻫوتڠ دان ممبوات
ڤمبياياءن دڠن اينستيتوسي كواڠن سمات-مات اونتوق مڠجر ڬونوڠ امس يڠ
دإيدم-إيدمكن.
جوسترو ،ڤيهق بركواس اڬام دڤريڠكت ڤرسكوتوان ياءيت  JAKIMدان
دڤريڠكت نڬري ياءيت جابتن مفتي نڬري٤
تله مڠلواركن ڤندڠن حكوم ترﻫادڤ ببراڤ سكيم٤ڤالبورن يڠ مندعوا
سباڬاي ڤالبورن ڤاتوه شريعة .ڤندڠن حكوم اين مروڤاكن ساتو ڤندوان
يڠ امت برڬونا كڤد اورڠ راماي دالم مڠنلڤستي ڤالبورن يڠ ڤاتوه شريعة
ستروسڽ مڠيلقكن مشاركت إسالم ترڤدايا دڠن لمبقن تاورن ايستيميوا ُ
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٣٧

٣٨

٣٩

٤١

٤١
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يڠ دساجيكن اوليه سكيم٤ڤالبورن يڠ ترداڤت دنڬارا اين .ببراڤ ڤندوان
بوليه دجاديكن رجوكن كڤد اورڠ عوام ياءيت:
ڤرتام :اورڠ عوام بوليه مروجوق كڤد سناراي شريكت يڠ تيدق برليسين دان
ملڠڬر اوندڠ ٤بركاءيتن يڠ دكلواركن اوليه بڠك نڬارا مليسيا
دان مڽيمق كاونتر٤ڤالبورن ڤاتوه شريعة يڠ دكلواركن اوليه سوروﻫنجاي
سكوريتي مليسيا .كدوا :اورڠ عوام جوڬ ڤرلو مروجوع كڤد ڤيهق بركواس
اڬام نڬري اتاو JAKIM
باڬي مڠتاﻫوءي ستاتوس حكوم يڠ بركاءيتن دڠن ڤالبورن.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
رياليتيڽ ماسيه وجود ڤالبورن يڠ منرڤكن سكيم چڤت كاي
دالم اوروسن ڤالبورن ﻫاري اين يڠ تيدق دسدري اوليه مشاركت .انتاراڽ
اياله سسأورڠ ڤالبور
بوليه مالبور سبراڤ باڽق واڠ يڠ دكهندقي دان ڤيهق ڤڠوروس سكيم اكن

٤٢

٤٣

٤٤

ممباير باليق كأونتوڠن
مڠيكوت ڤراتوس يڠ دتتڤكن .سموا ڤالبورن يڠ دبوات ،دچاتتكن دالم بوكو
سناراي ڤالبور سهاج دان رسيت اكوان تريما واڠ تيدق دكلواركن.
اوروس نياڬ سكيم اين برداسركن ڤرينسيڤ ساليڠ ڤرچاي ممڤرچاياءي دان
تياد سورت ڤرجنجين خصوص تنتڠڽ
دان اين منونجوقكن تياد بوقتي ڤيهق ڤڠوروس سكيم اين مالبوركن واڠ يڠ

٤٥
٤٦

تركومڤول
كدالم مان٤اينستيتوسي كواڠن اتاو ڤالبورن ساﻫم دالم اتاو دلوار نڬارا.
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جوسترو ،سباڬاي لڠكه كسالمتن،
اورڠ راماي ﻫندقله برأوروسن دڠن اينستيتوسي كواڠن برليسين دان
٤٧

ستروسڽ برﻫاتي-ﻫاتيله دڠن ڤالبورن يڠ دبوات ماللوءي اينترنيت
دان سيمق ترلبيه دﻫولو دڠن ڤيهق بركواس يڠ بركاءيتن .اورڠ راماي جوڬ

٤٨

دڬسا اڬر جاڠن ترڤڠاروه دڠن سسواتو ڤروموسي
اتاو سكيم يڠ مناوركن ڤولڠن يڠ لوماين تتاڤي سأكن-أكن تراللو مستحيل

٤٩

اونتوق دتريما عقل

٥١

كران بركموڠكينن بسر اي مروڤاكن ساتو ڤنيڤوان.
سسوڠڬوﻫڽ ،إسالم سچارا تونتس تله مڠڬاريسكن بهاوا ستياڤ ﻫرتا

٥١

ﻫندقله دكمبڠكن منروسي جالن ڤرنياڬاءن اتاو ڤالبورن يڠ حالل دان
منجاءوﻫي ربا
فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة البقرة اية

٥٢

٥٣

٥٤
٥٥

:٤٢٥

ﭧ ﭨﭩﭪﭫ
مقصودڽ” :دان اهلل تله مڠحاللكن جوال بلي دان مڠحرامكن ربا“.
اخيرڽ ،بروسڤاداله اڬر تيدق مڽرتاءي سكيم٤ڤالبورن يڠ تيدق ڤاتوه شريعة
اين دان دراڬوءي ستاتوس حكومڽ منوروت شرع .اوسهله كيت مراسا ڬوڤوه
اونتوق چڤت كاي.
برشكورله دڠن نعمت رزقي يڠ دبريكن اوليه اهلل سبحانه وتعالى .ايڠتله،
ترنسكسي دان معامالت إسالم يڠ ڤاتوه كڤد نراچ شرع
ڤستي اكن ممبواﻫكن رزقي يڠ بركت.
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٥٦

٥٧

٥٨
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سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
كسيمڤولن يڠ داڤت دأمبيل درڤد خطبة اداله سڤرتي برايكوت:
ڤرتام :اومت إسالم واجب مميليه اوروس نياڬ دان ترنسكسي يڠ ڤاتوه
شريعة سوڤاي داڤت مڠيلقكن ديري درڤد سبارڠ اوروس نياڬ يڠ حرام.
كدوا :اومت إسالم ﻫندقله ڤاتوه دڠن ڤرينته دان الرڠن اهلل سبحانه وتعالى
بركاءيتن معامالت إسالم.
كتيڬ :اومت إسالم ڤرلو مروجوع بادن بركواس اڬام باڬي مڠتاﻫوءي سواتو
ستاتوس حكوم يڠ

بركاءيتن

ڤالبورن سبلوم

مڽرتاءيڽ.

فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة إبراﻫيم اية

:٢

ﭷﭸﭹﭺﭻ
٥٩

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸﭹ

٦١

برمقصود” :دان ﴿ايڠتله جوڬ﴾ ،تتكاال توﻫنمو ممعلومكن; "سسوڠڬوﻫڽ جك
كامو برشكور ،ڤستي كامي اكن منمبه ﴿نعمت﴾ كڤدامو ،دان جك كامو
مڠإيڠكري ﴿نعمتكو﴾ ،مك سسوڠڬوﻫڽ عذابكو ساڠت ڤديه".
ن ُالآي َات ُوَالذك ْرُ
َار َك َُالله ُل ْي ُوَل َك ْم ُبال ْقر ْآن ُالْع َظي ْمُ ،وَنَفَع َني ُو َِإ َّياك ْم ُبمَاُفي ْه ُم َ
بُ

٦١

الْحَكي ْمُُ،وَتَق ََّبلَُمنيُوَمن ْكمُْتُل َاوَتَه ُِإ َّنهُهو َّ
ُْه ََٰذ َاُوَأَ سْ تَغْفرُ
َُالسميعُالْعَلي ْمُ.أَ قو ْلُقَو ْلي ُ
ُال ْع َظي ْم َ ُل ْي ُوَل َك ُْمُ ،وَلس َا ئر ُال ْمسْلميْنَ ُوَال ْمسْلمَاتُُ ،وَال ْمؤ ْمنيْنَ ُوَال ْمؤ ْمنَاتُُ،
الله َ ُ
الأَ حْ يَاءُمنْهمُْوَالأَ مْوَاتُ،فَاسْ تَغْفر ْوه ُِإ َّنهُهو َُالْغ َفو ْر َّ
ُالرحي ْمُ.
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