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برمقصود" :واهاي اورغ يغ براميان ،طاعتله كامو كفد اهلل
دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل األمر"
(اورغ يغ بركواس) درفد كالغن كامو .كمودين جكـ
كامو بربنته-بنته (برسليسيهن) دامل سسواتو فركارا ،مكـ
هندقله كامو مغمباليكنث كفد (كتاب) اهلل (القرءان) دان
(السنة) رسولث ،جكـ كامو بنر براميان كفد اهلل دان
هاري أخرية .يغ دمكني اداله لبيه باءيق (باضي كامو) ،دان
لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
ماريله كيت برتقوى كفد اهلل سبحانه وتعاىل دغن
سبنر تقوى دغن ملقساناكن سضاال فرينتهث دان
منيغضلكن سضاال الرغنث .موده-مودهن كيت مندافت
رمحة دان كربكنت هيدوف ددنيا دان داخرية .خطبه فد
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كالي اين اكن مغهورايكن تاجوق جهاد ممبندوغ وابق
فثاكيت.
سباضاي همبا اهلل سبحانه وتعاىل ،كيت تيدق
ترلفس درفد منرميا اوجني دان دوضأن درفد اهلل سبحانه
وتعاىل .انتارا بنتوق اوجني يغ دبريكن كفد همباث اياله
اوجني بربنتوق مصيبة سفرتي وابق فثاكيت ،بنخان عامل،
كميسكينن دان سباضايث .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل يغ
دباخاكن فد خطبة تادي دامل سورة احلديد دامل ايات 22
يغ برمقصود:
"تيدق اد سسواتو كسوسهن (اتاو باال بنخان) يغ
دتيمفاكن دبومي ،دان تيدق جوض يغ منيمفا ديري كامو،
مالءينكن تله سديا اد ددامل كتاب (فغتاهوان كامي) سبلوم
كامي منجاديكنث; سسوغضوهث مغاداكن يغ دمكني ايت
اداله موده باضي اهلل".
معاشراملسلمني رمحكم اهلل،
برموال فد بولن فيربواري تاهون  2020سهيغض
كيين ،كيت تله داوجي اوليه اهلل سبحانه وتعاىل دغن
اوجني يغ تله مغضمفركن سلوروه مشاركت دنيا ياءيت
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فنولرن وابق ) (CORONA VIRUSاتاو وابق  COVID-19يغ
تله منجادي اخنمن بسر كفد مشاركت دنيا .وابق اين تله
منجغكييت دان مراضوت باثق ثاوا مأنسي ،سهيغضاكن
فرتوبوهن كصيحنت سدنيا تله مغيشتهاركن بهاوا وابق
 COVID-19سباضاي وابق فثاكيت يغ مثرغ دامل رواغ
ليغكوف يغ لبيه بسر منخاكويف سلوروه دنيا .وابق اين
سخارا لغسوغ تله ممربي كسن يغ بوروق ،بوكن سهاج
كفدكصيحنت عوام دان ايكونومي نضارا ،تتايف جوض ممقسا
مشاركت دنيا دان خصوص دنضارا كيت اونتوق
مغمالكن فلباضاي عمالن كبياساءن بهارو دامل كضياتن
هارين باضي ممبنتو مموتوسكن رنتاين فنولرن وابق اين.
اوليه ايت ،سباضاي اومت اسالم يغ
برتغضوغجواب ،كيت هندقله برسوغضوه بكرجاسام
ممبنتو ممبندوغ فنولرن وابق اين .كيت فرلو ملقساناكن
عمالن كبياساءن بهارو دغن مماتوهي ضاريس فندوان يغ
دكلواركن اوليه كمنرتين كصيحنت مليسيا .كيت جوض
فرلو مغغضف ديري كيت مسوا سباضاي فتوضس باريسن
هادفن اونتوق ممستيكن عمالن كبياساءن بهارو دافت
دلقساناكن باضي مموتوسكن رنتاين وابق اين .لغكه "كيت
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جاض كيت" هندقله دجاديكن بوديا باضي منوجنوقكن
كفريهتينان دان مساغت مشاركت دامل مالوان وابق
فثاكيت اين .كسدرن كاولن كنديري يغ تيغضي دمتفت
كرجا ،دمتفت عوام ،دمتفت عبادة ماهوفون درومه فرلو
اد دامل ديري كيت فد ستياف ماس .عمالن باءيق اين
هندقله دلقسانكن دان دمسفايكن سرتا دكوغسيكن كفد
مشاركت .دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه االمام
مسلم دري ابو مسعود ُع ْقبَه بن عَ ْم ُرواألَْنصَاري اَلبَ ْدريِ،
بهاواسث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ
برمقصود:
"بارغ سيافا يغ دافت منوجنوقكن سسواتو فركارا يغ باءيق
مك اي اكن مندافتكن فهاال درفد فربواتن باءيقث
ترسبوت ،دان اي جوض مندافتكن فهاال دري اورغ يغ
مغيكوتيث سلفسث ،تنفا دكورغكن فهاال مريك
سديكيتفون".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
سالين ايت ،عمالن كبياساءن بهارو يغ فرلو جوض
دبريكن فرهاتني اياله مغيلقكن ككاوسن يغ سسق،
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كاوسن يغ مسفيت دان ايلق برسيمبغ دغن جارق يغ دكت.
اومت اسالم جوض دايغتكن اضر سنتياس بروسفادا دان
ممليهارا ديري سرتا اهلي كلوارض دغن ملقساناكن مسوا
لغكه فنخضهن يغ دسارنكن اوليه كمنرتين كصيحنت،
انتاراث كيت فرلو منجاض كربسيهن ديري دغن كرف
منخوخي تاغن ،تيدق برسنتوهن دان برسالمن دغن اورغ
الين .سنتياس مماكاي فليتوف مولوت دان هيدوغ كتيك
برادا دمتفت تومفوان راماي دان ملقساناكن فنجارقن
جسماني ،ترماسوق دامل عباده صالة مجاعه دمسجد دان
سوراو .واالوفون حكوم اصل مرافتكن صالة اداله سنة
دان مرغضغكن صف اداله دمكروهكن نامون سكرياث
مرغضغكن صف دالكوكن كران كفرلوان ضرورة ،مك
حال ايت تيدقله مكروه اتاو دحرامكن.
اين برداسركن قاعده فقه:
الضرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَا ِ
ت
َّ
مقصودث" :فركارا ضرورت ايت مغهاروسكن فركارا
يغ دالرغ".
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فركارا اين جوض بوليه دقياسكن دغن ايسو صالة
داتس كروسي يغ منجادي كبياساءن دنضارا اومت
اسالم الءين بهاوا كروسي صالة اونتوق مجاعه يغ عذور
دلتقكن دبهاضني بالكغ مسجد .اوليه سبب ايت ،فارا
علماء اصول مغاساسكن قاعده فقه:
ال َكرَاهَةُ َتزُوْلُ بِ ْاحلَاجَةِ
مقصودث" :حكوم مكروه ايت هيلغ افابيال وجود
كفرلوان" اوليه ايت دهاروسكن صالة برمجاعه سخارا
برجارق كتيك برالكوث وابق فثاكيت باضي مغهيلغكن
كمضرتن كفد ماءنسي.
اومت اسالم جوض فرلو مماتوهي فكليليغ دان
ضاريس فندوان يغ دكلواركن اوليه فيهق جابنت اضام اسالم
نضري جوهر خصوصث دامل ملقساناكن صالة برمجاعه دان
اكتيؤييت كاضامأن دمسجد دان سوراو .سالءين ايت فارا
فميمفني مشاركت ،دان اهلي جاوتنكواس قريه مسجد
دان سوراو فرلو مماءينكن فرانن ماسيغ اونتوق برسام
مغيغتكن فارا فندودوق دكاوسن-كاوسن فرومهن دان
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كجريانن ماسيغ اضر مماتوهي سضاال فراتورن دان فريغاتن
مغناءي وابق اين .سسوغضوهث كرجاسام فادو دان فرانن
كفيمفينن مشاركت ممفو ممبنتو مموتوسكن رنتاين جغكينت
وابق  .COVID-19فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة
املائده ايات  2يغ برمقصود:
"...دان هندقله كامو برتولوغ-تولوغن اونتوق ممبوات
كباجيكن دان برتقوى دان جاغنله كامو برتولوغ-تولوغن
فد مالكوكن دوسا (معصية) دان فنخروبوهن دان برتقوى
له كفد اهلل ،كران سسوغضوهث اهلل مها برت عذاب
سيقساث (باضي سسيافا يغ ملغضر فرينتهث) ".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
باضي مغأخريي خطبة فد كالي اين ،منرب ايغني مثرو
فارا مجاعه سكالني اضر برسام كيت برضنديغ باهو
ممبندوغ فنولرن وابق فثاكيت اين .ماريله كيت تروس
ممبودياكن عمالن كبياساءن بهارو دامل كهيدوفن سهارين
كيت دان ممستيكن كهيدوفن مغيكوت عمالن كبياساءن
بهارو اين دافت دتروسكن باضي ممبندوغ فنولرن وابق
فثاكيت اين .سسوغضوهث تنفا كرجاسام دري مسوا فيهق
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اداله امت سوكر اونتوق كيت برجاي منمتكن تروس
رنتاين جغكينت  COVID-19دنضارا كيت .فرخايله اهلل
سبحانه وتعاىل تيدق اكن مغوبه نصيب سسواتو قوم
مالءينكن مريك بروسها اونتوق مغوبه نصيب مريك
سنديري .مسوض اتس كسوغضوهن ،كرجاسام ،كصربن،
كتاباهن دان كرضاءن كيت ،ان شاء اهلل كيت اكن دافت
منجاياكن اوسها ممبندوغ وابق فثاكيت دنضارا كيت.
فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة الرعد ايات :11
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برمقصود …" :سسوغضوهث اهلل تيدق مغوبه اف يغ اد
فد سسواتو قوم سهيغض مريك مغوبه اف يغ اد فد ديري
مريك سنديري دان افابيال اهلل مغهندقي اونتوق منيمفاكن
كفد سسواتو قوم باال بنخان (دسببكن كساهلن مريك
سنديري) ،مك تياد سسيافافون يغ دافت منولق اتاو مناهن
اف يغ دتتفكنث ايت دان تيدق اد سسيافافون يغ دافت
منولوغ دان مليندوغي مريك سالءين درفدث".
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اَب اركا

ﭞ ﯬ ﯶ َِبلْ ُق ْر اء ِان ﯻ اون اَـ اف اع ِن ﮧ ﮍ ﭮ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوتا ُه

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ او ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﰁ فا ايا فا ْو از ٱلْ ُم ْس اتغ ِف ِر اين او اي ﭝ اة ٱلتَّائِب اِي
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