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 جهاد  ممبندوغ  وابق  فثاكيت

 م 2020سيمرب يد 4 ماءنابرس ـه1442 خريألا ربيع 18
 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    

 ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې    ۅۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ

 (22 :احلديد) 

 

ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

ٿ    سَي ِّد نَاں  صَل ِّ وَسَل ِّمْڈ      

ۇئ    وَأَصْحَاب ه آل ه ڇ  

ہ  ہ      ۇ  ۆ  فَيَاحئ  ٺ  

 ڎ ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ
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  ڱك تَاب ه  ڍھ ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

طاعتله كامو كفد اهلل  براميان، غي غواهاي اور"برمقصود: 

دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل األمر" 

ن كامو. كمودين جكـ غكال فدبركواس( در غي غاور)

مكـ  ،فركارا سواتوبنته )برسليسيهن( دامل س-كامو بربنته

)القرءان(  دان مباليكنث كفد )كتاب( اهلل غهندقله كامو م

كفد اهلل دان  براميان كامو بنر جكـ ،( رسولثالسنة)

دان  ،دمكني اداله لبيه باءيق )باضي كامو( غي أخرية.هاري 

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 سكالني، اهلل يغ درمحيت مجعة غسيد

 سبحانه وتعاىل دغن كفد اهللماريله كيت برتقوى 

 دان فرينتهث سضاال ملقساناكن دغن تقوىسبنر

 مندافت كيت مودهن-موده. الرغنث سضاال منيغضلكن

 فد خطبه. داخرية دان ددنيا هيدوف كربكنت دان رمحة
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 وابق ممبندوغ جهاد تاجوقمغهورايكن  اكن اين كالي

 .فثاكيت

، كيت تيدق سبحانه وتعاىلاهلل  همبا سباضاي

سبحانه  اهلل درفد دوضأن دان اوجني منرميا فددر فسترل

 اياله همباث كفد يغ دبريكن اوجني بنتوق انتارا. وتعاىل

 عامل، بنخان فثاكيت، وابق سفرتي مصيبة بربنتوق اوجني

سبحانه وتعاىل يغ  اهلل فرمان. سباضايث دان كميسكينن

 22ديد دامل ايات احل ةسور دامل تادي خطبة فد دباخاكن

 :يغ برمقصود

 

يغ  (بنخان باال اتاو)تيدق اد سسواتو كسوسهن "

 كامو، ديري منيمفا يغ جوض تيدق دان دبومي، دتيمفاكن

 سبلوم (كامي تاهوان)فغ كتاب ددامل اد سديا تله مالءينكن

 ايت دمكني يغ مغاداكن سسوغضوهث; منجاديكنث كامي

 ."اهلل باضي موده اداله

 

 ،معاشراملسلمني رمحكم اهلل

 سهيغض 2020 تاهون واريربيف بولن فدبرموال 

 سبحانه وتعاىل دغن اهلل اوليه وجياد تله كيت كيين،

 ياءيت دنيا مشاركت سلوروه مغضمفركن تله يغ اوجني
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 يغ  COVID-19اتاو وابق (CORONA VIRUS) وابق فنولرن

 تله اين وابق. دنيا مشاركت كفد بسر اخنمن منجادي تله

 سهيغضاكن مأنسي، ثاوا باثق ضوتن مرادا منجغكييت

 وابق بهاوا مغيشتهاركن تله سدنيا كصيحنت فرتوبوهن

COVID-19 رواغ دامل مثرغ يغ فثاكيت وابق سباضاي 

 اين وابق. دنيا سلوروه كويفامنخ بسر لبيه يغ ليغكوف

 سهاج بوكن يغ بوروق، كسن ممربي تله لغسوغ سخارا

 ممقسا جوض تتايف ضارا،دان ايكونومي ن عوام كفدكصيحنت

 اونتوق كيت دنضارا خصوص دان دنيا مشاركت

 كضياتن دامل اروهب كبياساءنعمالن  فلباضاي مغمالكن

 .اين وابق فنولرن رنتاين مموتوسكن ممبنتو باضي هارين

 يغ اسالم اومت سباضاي ايت، اوليه

سام بكرجا برسوغضوه هندقله كيت برتغضوغجواب،

 ملقساناكن فرلو كيت. اين وابق فنولرنغ ممبنتو ممبندو

 يغ فندوان ضاريس مماتوهي دغن بهارو كبياساءن عمالن

 جوض كيت. مليسيا كصيحنت كمنرتين اوليه دكلواركن

 باريسن فتوضس سباضاي مسوا كيت ديري مغغضف فرلو

 دافت بهارو كبياساءن عمالن ممستيكن اونتوق هادفن

كيت " لغكهوابق اين.  رنتاينمموتوسكن  باضي ساناكنقدل
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 منوجنوقكن باضي بوديا دجاديكن هندقله "كيت ضجا

 وابق مالوان دامل مشاركت تغمسا دان كفريهتينان

 تفدمت يغضتي غنديري يك كاولن كسدرن. اين اكيتفث

 رلوف درومه ونفماهو ةعباد تفمتد عوام، تفمتد كرجا،

 اين باءيق عمالن. ماس فستيا دف كيت ديري دامل اد

 دفك كنسيغدكو سرتا يكنافدمس دان دلقسانكن هندقله

 ماماال اوليه دروايتكن غي حديث سبواه دامل. مشاركت

، رِيْدلَباَ ريَصاْنواأَلُرْمَعه بن َبْقُع مسعودم دري ابو مسل

 غي برسبدا صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ثبهاواس

 :برمقصود

 

 باءيق غي ركاراف سسواتو منوجنوقكن تفدا غي افسيا غبار"

 ثباءيق ربواتنف دفدر الاهف تكنفمندا اكن اي مك

 غي غاور دري فهاال تكنفمندا ضجو اي دان ترسبوت،

 مريك فهاال كنغوردك افتن ،ثسفسل ثيكوتيغم

 ."ونفسديكيت
 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 ضجو رلوف غي بهارو نءكبياسا عمالن ايت، سالين

 سسق، غي كاوسنك لقكنيغم اياله رهاتنيف دبريكن
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. دكت غي جارق نغد غسيمببر ايلق دان يتفمس غي كاوسن

 دان ادافبروس سنتياس رضا تكنغياد ضجو اسالم اومت

 مسوا ملقساناكن نغد ضي سرتا اهلي كلواردير ممليهارا

 كصيحنت، كمنرتين اوليه دسارنكن غي هنضنخف كهغل

 فكر نغد ديري كربسيهن ضمنجا رلوف كيت ثانتارا

 غاور نغد برسالمن دان برسنتوهن تيدق ن،غتا منخوخي

 كتيك غهيدو دان مولوت فليتوف مماكاي سنتياس. الين

 نقنجارفان ملقساناكن د راماي وانفتوم تفدمت برادا

صالة مجاعه دمسجد دان  ترماسوق دامل عباده، جسماني

صالة اداله سنة  نتكفمرا اصل حكوم ونفواالو. سوراو

 ثسكريا ننامو دمكروهكن اداله صف كنغضغدان مر

 مك ،ورةضر رلوانفك كران دالكوكن صف كنغضغمر

 له مكروه اتاو دحرامكن. قتيد تاي حال

 :فقه اين برداسركن قاعده

 

 الضَُّروَراُت ُتِبيُح اْلَمْحُظوَراِت

ركارافكن هاروسغم ايت ضرورتركاراف: "ثمقصود

 ".غدالر غي
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 صالة ايسو نغد ياسكنقد بوليه ضجو اين ركاراف

 اومتاراضن دنءكبياسا يمنجاد غي كروسي داتس

 عذور غمجاعه ي قاونتو صالة كروسي بهاوا ينءال اسالم

 اراف ،ايت سبب اوليه. مسجد غبالك نيضدبها دلتقكن

 : فقه قاعده سكنااسغم اصول علماء

 

 حَلاَجِةْاُل ِبَتُزْو الَكَراَهُة

 

 وجود ابيالفا غهيل ايت مكروه حكوم": ثمقصود

سخارا اوليه ايت دهاروسكن صالة برمجاعه  "نارلوفك

 كنغهيلغم يضبا اكيتفثوابق  ثكتيك برالكو برجارق

 ي.نساءم دفك كمضرتن

   

 دان غكليليف مماتوهي رلوف ضاومت اسالم جو

 اسالم امضا جابنت يهقف اوليه دكلواركن غي ندوانف اريسض

 دان برمجاعه صالة ملقساناكن دامل ثصخصو جوهرنضري 

 اراف ايت ينءسال .وسورا دان دمسجد امأنضكا ييتؤاكتي

 مسجد يهقر جاوتنكواس اهلي دان مشاركت، نيفميمف

 برسام اونتوق غماسي راننف مماءينكن رلوف سوراو دان

 دان رومهنف كاوسن-دكاوسن ندودوقف اراف تكنغيغم
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 اتنغريف دان راتورنف االضس مماتوهي رضا غماسي كجريانن

 راننف دان ادوف كرجاسام ثوهغضسسو. اين وابق ناءيغم

 كينتغج رنتاين مموتوسكن ممبنتو وفينن مشاركت ممفيمفك

ة سبحانه وتعاىل دامل سور اهلل فرمان. COVID-19 وابق

 :برمقصود غي 2ده ايات ئاملا

 

 ممبوات اونتوق نغتولو-غبرتولو كامو هندقله دان"...

 نغتولو-غبرتولو كامو نلهغجا دان برتقوى دان كباجيكن

ى هن دان برتقونخروبوف دان (معصية) دوسا مالكوكن دف

 عذاب برت مها اهلل ثوهغضسسو كران اهلل، دفله ك

 ." (ثرينتهف رغضمل غي افسسيا يضبا) ثسيقسا

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 روثم نيغاي ربمن اين، كالي دف خطبة خرييأغم يضبا

 باهو غنديضبر كيت برسام رضا سكالني مجاعه اراف

كيت اين. ماريله كيت تروس افث وابق فنولرن غممبندو

 سهارين نفن بهارو دامل كهيدوءممبودياكن عمالن كبياسا

 نءكبياسا عمالن يكوتغم نفكهيدو ممستيكن دان كيت

 وابق فنولرن غممبندو يضبا دتروسكن تفدا اين بهارو

 يهقف مسوا دري كرجاسام افتن ثوهغضسسو. اين اكيتفث
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تروس  منمتكن برجاي كيت اونتوق امت سوكر اداله

 اهلل رخايلهف. كيت اراضدن COVID-19 كينتغرنتاين ج

 قوم سسواتو نصيب وبهغسبحانه وتعاىل تيدق اكن م

 مريك نصيب وبهغم اونتوق بروسها مريك مالءينكن

 كصربن، كرجاسام، وهن،غضكسو اتس ضمسو. سنديري

 تفدا اكن كيت اهلل شاء ان كيت، ناءكرض دان كتاباهن

 . كيت اراضدن اكيتفثوابق  غممبندو اوسها كنامنجاي

 

 :11ايات  الرعد ةسورسبحانه وتعاىل دامل  اهلل فرمان

 

ۇ  ۆ  ۆ     ۇھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ…

 ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې    ۅۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ

 

 اد غي فا وبهغم تيدق اهلل ثوهغضسسو…":  برمقصود

 ديري دف اد غي فا وبهغم مريك غضسهي قوم سسواتو دف

 اكنفمنيم اونتوق هندقيغم اهلل ابيالفا دان سنديري مريك

 مريك كساهلن دسببكن) بنخان باال قوم سسواتو دفك

 مناهن اتاو منولق تفدا غي ونفافسسيا تياد مك ،(سنديري

 تفدا غي ونفافسسيا اد تيدق دان ايت ثكنفدتت غي فا

 ."ثدفدر ينءسال مريك يغمليندو دان غمنولو
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كا  را انِ َِب ېئ ەئ    ٺَبا ِن ىئلُْقْرءا فاعا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

تاهُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وا   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تا  حئ لتَّائِِبيا  ةا ڀوا يا  ِفرِينا غفاياا فاْوزا ٱ لُْمس ْ
 
ٱ

 
 


