
 1 

 

 وابق فثاكيت  ممبندوغ  فنخضهن دامل
 م 2021جون  04برساماءن  هـ 1442 شوال 23

 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

 زي  ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل  ىل مل ٱ
مب خب  حب جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي  

 (69)النحل:
 

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  ڍ َتَعـاَلى  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  
 

"واهاي اورغ يغ براميان، طاعتله كامو كفد برمقصود: 

اللَّـه دان طاعتله كامو كفد رسول اللَّـه دان كفد "أوىل 

اورغ يغ بركواس( درفد كالغن كامو. كمودين )األمر" 

بنته )برسليسيهن( دامل سسواتو فركارا، -جكـ كامو بربنته

ءان(  مكـ هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب( اللَّـه )القر

براميان كفد اللَّـه دان  دان )السنة( رسولث، جكـ كامو بنر

يغ دمكني اداله لبيه باءيق )باضي كامو(، دان  اخرية.هاري 

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 سكالني، اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان اللَّـه فدك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني

 االضس ملقساناكن وهوغضس-وهغضبرسو نغوتعاىل د

 مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف

 دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة تفمندا كيت
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 تاجوق هورايكنغم اكن اين كالي فد خطبة. اخريةد

 فثاكيت. وابق غممبندو دامل هنخضنف

 

 نسياءم رلوف غوتعاىل ي هسبحان اللَّـهانتارا نعمت 

 يالها كصيحنت نعمت. كصيحنت نعمت اياله شكوري

. نسياءم نفكهيدو دامل برنيالي امت يغ نعمت ساتو

 نعمت ستله ضبرهر يغالف يغ نعمت اكنفمرو اين نعمت

 نسياءم ،صيحنتك نعمت دغن. سالمإ نعمت دان اميان

 دافت دان ة دغن باءيقعباد عمل مالكوكن تفدا

. سهارين نفكهيدو دامل ياتنضك ايضلبافكوكن مال

 باءيق، دغن ليهارافد دان ضدجا تيدق اين نعمت ثسكريا

 كفد كمضرتن دان كسوسهن كنغمندات اكن فستيث

 .نسياءم

 

 الوءس برتكن منيتيق امت سالمإ امضاوليه ايت ا

 دامل اساسكتتفن  فبربا ملتقكن دغن كصيحنت نضاءنجاف

 افابيال سالمإ كتتفنرا انتا. فثاكيت سسواتو ينفمند

 راختيابر هندقله نسياءم ،اياله فثاكيت دغن نفبرهاد

 دغن برسسواين يغ راوتن تكنفمندا دان ناورف اريخمن

 ثناورف اد ايت فثاكيت فستيا كران،يفدهيد فثاكيت يغ
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 هسبحان اللَّـه فرمان. وتعاىل هسبحان اللَّـه اوليه دجاديكن يغ

ل حالن ةمل سوردا يتاد خطبة اول فد كنخدبا يغ وتعاىل

 :برمقصود يغ 69ايات 

 

 دان بوغاءن-بوغا جنيس ضاالكمودين ماكنله دري س"

 جالن توروتله سرتا ،(سوكاءي اغكاو يغ) بواهن-بواه

. كفدمو دمودهكنث دان داهلامكن يغ توهنمو فراتورن

 (مادو) مينومن بادنث دامل دري كلوارله اكن (ايت دغن)

 ماءنسي باضي فناور مغندوغي يغ ورناث، برالءينن يغ

 يغ فد سسوغضوهث .(فثاكيت باضاي-برباضاي دري)

 باضي (اللَّـه كمورهن ممبوقتيكن يغ) تندا اد ايت، دمكني

 ".برفيكري ماهو يغ اورغ

 

 ،اللَّـهرمحكم  معاشراملسلمني

 فثاكيتوابق  دغن نفبرهاد افابيالين ايت، ءسال

كوكن مال اونتوق دتونتوت ضجو سالمإ اومت اين،

 فثاكيتوابق  سسواتو رضا ،ثسواجر يغ فنخضهن تيندقن

 يفهادمغ دامل جوسرتو. ينءال غاور كييتغمنج تيدق ايت

 دنيا ملندا يغ Covid-19 وابق ثصخصو فثاكيت وابق

 فنخضهن يغ كهغل مماتوهي هندقله كيت اين، هاري
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 غن ممبندودا هخضمن دامل بركواس يهقف اوليه دسارنكن

 نصيحت دان ارهن االضس. اين فثاكيت وابق نوالرنف

 االضس كران ،اتوهيفد هندقلهكراجاءن  يهقف فددر

 كمصلحنت ممليهارا اونتوق دمي اداله مرينتهف وتوسنفك

 يغ فقه قاعده دغن نتفبرت اين حال. نثكسلوروه رعيت

 :بوتثم
 

  ة "َحَلْصَمْلاِب وٌطُنَمالرَِّعيَِّة  لَىَع ِماَمااِل ُفرَُّصَت" 

 

 تسأك مرينتهف اوليه داسر سسواتو نفكتت" :برمقصود

 ".كمصلحنت دفك قسيكنفبر اداله ثرعيت

 

 ،اياله اتوهيف كيت رلوف يغ فنخضهن كهغانتارا ل

 كسنيؤ سونتيكن منرميا دان مبيلغم برسديا رلوف كيت

(Vaksin)هخضمن دان هيندريغم يضبا ناورف ايضسبا 

 وتوسنفك دغن سالرس اين حال. اين وابق نوالرنف

 ناءسغجمليس كب هجاوتنكواس مذاكرخاص رت مشوا

 يغ ،10-ك كالي مليسيا سالمإ امضا ولاح حال يضبا

 بهاوا نفكتت مبيلغم تلهيغ  ،2020 سيمربيد 3 فد غبرسيد

 . هاروس اداله Covid-19 كسنيؤ نءونافغض حكوم
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 ريضن فتوى جاوتنكواس مشوارت دنضري جوهر

 ،مموتوسكن تله ضجو 2020 سيمربيد 08 برتاريخ يغ جوهر

 اونتوق ناءكراج اوليه كنفدتت غي نغولوض يضبا بهاوا

 مك ن،فهاد باريسن سضتوف رتيفس كسنيؤ مبيلغم

. ترسبوت كسنيؤ مبيلغم مريك يضبا واجب ثحكوم

 اراخس تمضر كنغمندات ترسبوت كسنيؤ ثسكريانامون 

 نسياءم عقل دان بادن كصيحنت دفاس كملو دان عموم

  غ.اداله دالر ثنءناوفغض مك

 

روت تو ضجو اين كسنيؤ نءونافغضحكوم 

 فتوى بادن اوليه دكلواركن تله يغ فتوى دغندداسري 

 تله ضجو ينءال يغ سالمإ اراضن ماله ،كاليقنبر يغ

 سبلوم ايت، ينءسال. ترسبوت كسنيؤ وناكنغضم

اوجني وناكن،ضد اونتوق دلولوسكن ترسبوت كسنيؤ

 مننتوكن اونتوق دجالنكن تله ضجو روبنتفمعمل  

 تفتردا ثسكريا كران ،ثدان كربكسانن كسالمنت فتاه

 تروق، يغ نفيغمس ت كسنفتردااتو  لحال تيدق غباهن ي

. دلولوسكن اكن تيدق سيتف سوده ترسبوت كسنيؤ مك

 ثبهاواس مسلم االمام اوليه دروايتكن يغ حديث سبواه دامل
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 يغ برسبدا صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسول ينداضب

 :برمقصود

 

 يتفمن ناورف ابيالفا ناور،ف اءيثوفمم فثاكيت فستيا"

 اللَّـه". ايذين دغناي اكن مسبوه خت، نسترسبو فثاكيت

 

 سكالني، اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 نغكال دامل اد مليهت تفدا كيت اين، هاريفد 

 كفد كسنيؤ نيغنتفك ممهمي تيدق يغ كيت مشاركت

 Covid-19 كسنيؤ امبيلنفغ كنغسد نسي،اءم نفكهيدو

 كفد يغنتف تغسا يغ ركاراف منجادي تله اين كتيك فد

 يغمليندو اونتوق اداله اوتام يغالف يغ نيغنتف. كمشاركت

 دان اورغ الءين. سنديري كيت ديري

 

 كيننغبركمو اين كسنيؤ مبيلغم تيدق يغمريك 

 بوليه ضجو يغدبيمبا ماله كينتغج تفمندا اونتوق موده

. كسنيؤ مبيلغم يغ مريك يغبربند اواث نغكهيل ببكنثم

 تفدا اكن كسنيؤ مبيلغم يغريك م كران دمكني اين حال

 تفدا اكن مريك دان برالكو فددر كينتغج نخضهم

 كسنيؤ رميامن بوليه تيدق يغ ينءال غاور يغمليندو

 . ترسبوت
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 فددر يغدليندو تله مشاركت بسر نيضسبها ابيالفا

 وابق اين كينتغجتنتو سكالي ، فثاكيت سسواتو كينتغج

 اكن مشاركت سلوروه ثاخري اناكن دافت دكورغكن د

 . اين فثاكيت وابق كينتغج فددر غترليندو

 

 سكالني، اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 كالي فد خطبة خريياغم فنضسن باضي ايضسبا

 اهلي ايضسبا سكالني، مجاعه روثم نييغا ربنم اين،

 يغمليندو اونتوق جوابغوغضبرت رلوف كيت مشاركت،

 وابق كينتغج غسبار فددر ينءال غاور دان كيت ديري

 بنتوق غسبار فددر فنخضهن كران اين حال. فثاكيت

 نسياءم اواثمنججسكن كصيحنت دان  بوليه يغ جاالض

 فثاكيت مسوا. سالمإ اجرن دامل ناءوتامأك منجادي اداله

 كيت ماريله. داوباتي دان دراوت هيندري،د ،خضهد رلوف

 مرينتهف يهقف اوليه دسارنكن يغ فنخضهن كهغل مبيلغم

 يتءيا شرعية ْدِصاَقَم ممليهارا دمي مةوا كمصلحنت اونتوق

 ةوتعاىل دامل سور هسبحان اللَّـه نفرما. نسياءم اواث ضمنجا

 :11 بن اياتاغتلا
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 ييٰذ ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه  ين ىن من ٱ
  َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر

 

 منيمفا يغ (بنخان باال اتاو)تيدق اد كسوسهن " :برمقصود

 يغ سسيافا دان اللَّـه ايذيندغن  مالءينكن (سسأورغ)

 منرميا اونتوق) هاتيث مميمفني اكن اللَّـه ،اللَّـه كفد براميان

 تام اللَّـه دان (صرب دان تنغ دغن ايت برالكو تله يغ اف

 سسواتو". تياف اكن مغتاهوي

 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا ِنَىئلُْقْرءا فاعا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

تاهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاَ حئ َٱ لُْمس ْ َيَاَِفرِينَاغفايااَفاْوزا لتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 
 ٱ

 
 
 
 
 

 


