فنخضهن دامل ممبندوغ وابق فثاكيت
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برمقصود" :واهاي اورغ يغ براميان ،طاعتله كامو كفد
اللَّـه دان طاعتله كامو كفد رسول اللَّـه 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) اللَّـه (القرءان)
دان (السنة) رسولث ،جكـ كامو بنر براميان كفد اللَّـه دان
هاري اخرية .يغ دمكني اداله لبيه باءيق (باضي كامو) ،دان
لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
ماريله كيت منيغكتكن كتقواءن كفد اللَّـه سبحانه
وتعاىل دغن برسوغضوه-سوغضوه ملقساناكن سضاال
فرينتهث دان منيغضلكن سضاال الرغنث .موده-مودهن
كيت مندافت رمحة دان كربكنت هيدوف ددنيا دان
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داخرية .خطبة فد كالي اين اكن مغهورايكن تاجوق
فنخضهن دامل ممبندوغ وابق فثاكيت.
انتارا نعمت اللَّـه سبحانه وتعاىل يغ فرلو ماءنسي
شكوري اياله نعمت كصيحنت .نعمت كصيحنت اياله
ساتو نعمت يغ امت برنيالي دامل كهيدوفن ماءنسي.
نعمت اين مروفاكن نعمت يغ فاليغ برهرض ستله نعمت
اميان دان نعمت إسالم .دغن نعمت كصيحنت ،ماءنسي
دافت مالكوكن عمل عبادة دغن باءيق دان دافت
مالكوكن فلباضاي كضياتن دامل كهيدوفن سهارين.
سكرياث نعمت اين تيدق دجاض دان دفليهارا دغن باءيق،
فستيث اكن منداتغكن كسوسهن دان كمضرتن كفد
ماءنسي.
اوليه ايت اضام إسالم امت منيتيق برتكن سوءال
فنجاضاءن كصيحنت دغن ملتقكن برباف كتتفن اساس دامل
مندفين سسواتو فثاكيت .انتارا كتتفن إسالم افابيال
برهادفن دغن فثاكيت اياله ،ماءنسي هندقله براختيار
منخاري فناور دان مندافتكن راوتن يغ برسسواين دغن
فثاكيت يغ دهيديف،كران ستياف فثاكيت ايت اد فناورث
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يغ دجاديكن اوليه اللَّـه سبحانه وتعاىل .فرمان اللَّـه سبحانه
وتعاىل يغ دباخكن فد اول خطبة تادي دامل سورة النحل
ايات  69يغ برمقصود:
"كمودين ماكنله دري سضاال جنيس بوغا-بوغاءن دان
بواه-بواهن (يغ اغكاو سوكاءي) ،سرتا توروتله جالن
فراتورن توهنمو يغ داهلامكن دان دمودهكنث كفدمو.
(دغن ايت) اكن كلوارله دري دامل بادنث مينومن (مادو)
يغ برالءينن ورناث ،يغ مغندوغي فناور باضي ماءنسي
(دري برباضاي-باضاي فثاكيت) .سسوغضوهث فد يغ
دمكني ايت ،اد تندا (يغ ممبوقتيكن كمورهن اللَّـه) باضي
اورغ يغ ماهو برفيكري".
معاشراملسلمني رمحكم اللَّـه،
سالءين ايت ،افابيال برهادفن دغن وابق فثاكيت
اين ،اومت إسالم جوض دتونتوت اونتوق مالكوكن
تيندقن فنخضهن يغ سواجرث ،اضر سسواتو وابق فثاكيت
ايت تيدق منجغكييت اورغ الءين .جوسرتو دامل مغهاديف
وابق فثاكيت خصوصث وابق  Covid-19يغ ملندا دنيا
هاري اين ،كيت هندقله مماتوهي لغكه فنخضهن يغ
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دسارنكن اوليه فيهق بركواس دامل منخضه دان ممبندوغ
فنوالرن وابق فثاكيت اين .سضاال ارهن دان نصيحت
درفد فيهق كراجاءن هندقله دفاتوهي ،كران سضاال
كفوتوسن فمرينته اداله دمي اونتوق ممليهارا كمصلحنت
رعيت كسلوروهنث .حال اين برتفنت دغن قاعده فقه يغ
مثبوت:
صلَحَة "
" تَصَرُّفُ االِمَامِ عَلىَ الرَّعِيَّةِ مَُنوطٌ بِاْلمَ ْ
برمقصود" :كتتفن سسواتو داسر اوليه فمرينته كأتس
رعيتث اداله برفقسيكن كفد كمصلحنت".
انتارا لغكه فنخضهن يغ فرلو كيت فاتوهي اياله،
كيت فرلو برسديا مغمبيل دان منرميا سونتيكن ؤكسني
)(Vaksinسباضاي فناور باضي مغهيندري دان منخضه
فنوالرن وابق اين .حال اين سالرس دغن كفوتوسن
مشوارت خاص جاوتنكواس مذاكره جمليس كبغساءن
باضي حال احول اضام إسالم مليسيا كالي ك ،10-يغ
برسيدغ فد  3ديسيمرب  ،2020يغ تله مغمبيل كتتفن بهاوا
حكوم فغضوناءن ؤكسني  Covid-19اداله هاروس.
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دنضري جوهر مشوارت جاوتنكواس فتوى نضري
جوهر يغ برتاريخ  08ديسيمرب  2020جوض تله مموتوسكن،
بهاوا باضي ضولوغن يغ دتتفكن اوليه كراجاءن اونتوق
مغمبيل ؤكسني سفرتي فتوضس باريسن هادفن ،مك
حكومث واجب باضي مريك مغمبيل ؤكسني ترسبوت.
نامون سكرياث ؤكسني ترسبوت منداتغكن مضرت سخارا
عموم دان ملواس كفد كصيحنت بادن دان عقل ماءنسي
مك فغضوناءنث اداله دالرغ.
حكوم فغضوناءن ؤكسني اين جوض توروت
دداسري دغن فتوى يغ تله دكلواركن اوليه بادن فتوى
يغ بركاليقن ،ماله نضارا إسالم يغ الءين جوض تله
مغضوناكن ؤكسني ترسبوت .سالءين ايت ،سبلوم
ؤكسني ترسبوت دلولوسكن اونتوق دضوناكن ،اوجني
معمل فروبنت جوض تله دجالنكن اونتوق مننتوكن
تاهف كسالمنت دان كربكساننث ،كران سكرياث تردافت
باهن يغ تيدق حالل اتو تردافت كسن مسفيغن يغ تروق،
مك ؤكسني ترسبوت سوده فسيت تيدق اكن دلولوسكن.
دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه االمام مسلم بهاواسث
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بضيندا رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم برسبدا يغ
برمقصود:
"ستياف فثاكيت ممفوثاءي فناور ،افابيال فناور منفيت
فثاكيت ترسبوت ،نسخاي اكن مسبوه دغن ايذين اللَّـه".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
فد هاري اين ،كيت دافت مليهت اد دامل كالغن
مشاركت كيت يغ تيدق ممهمي كفنتيغن ؤكسني كفد
كهيدوفن ماءنسي ،سدغكن فغامبيلن ؤكسني Covid-19
فد كتيك اين تله منجادي فركارا يغ ساغت فنتيغ كفد
مشاركت .كفنتيغن يغ فاليغ اوتام اداله اونتوق مليندوغي
ديري كيت سنديري دان اورغ الءين.
مريك يغ تيدق مغمبيل ؤكسني اين بركموغكينن
موده اونتوق مندافت جغكينت ماله دبيمباغي جوض بوليه
مثببكن كهيلغن ثاوا بربنديغ مريك يغ مغمبيل ؤكسني.
حال اين دمكني كران مريك يغ مغمبيل ؤكسني اكن دافت
منخضه جغكينت درفد برالكو دان مريك اكن دافت
مليندوغي اورغ الءين يغ تيدق بوليه منرميا ؤكسني
ترسبوت.
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افابيال سبهاضني بسر مشاركت تله دليندوغي درفد
جغكينت سسواتو فثاكيت ،تنتو سكالي جغكينت وابق اين
اكن دافت دكورغكن دان اخريث سلوروه مشاركت اكن
ترليندوغ درفد جغكينت وابق فثاكيت اين.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
سباضاي فنضسن باضي مغاخريي خطبة فد كالي
اين ،منرب ايغني مثرو مجاعه سكالني ،سباضاي اهلي
مشاركت ،كيت فرلو برتغضوغجواب اونتوق مليندوغي
ديري كيت دان اورغ الءين درفد سبارغ جغكينت وابق
فثاكيت .حال اين كران فنخضهن درفد سبارغ بنتوق
ضجاال يغ بوليه منججسكن كصيحنت دان ثاوا ماءنسي
اداله منجادي كأوتاماءن دامل اجرن إسالم .مسوا فثاكيت
فرلو دخضه ،دهيندري ،دراوت دان داوباتي .ماريله كيت
مغمبيل لغكه فنخضهن يغ دسارنكن اوليه فيهق فمرينته
اونتوق كمصلحنت اومة دمي ممليهارا مَقَاصِ ْد شرعية ياءيت
منجاض ثاوا ماءنسي .فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل سورة
التغابن ايات :11
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ﭐﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛ
ﱜ ﱝ ﱞﱟﱠ

برمقصود" :تيدق اد كسوسهن (اتاو باال بنخان) يغ منيمفا
(سسأورغ) مالءينكن دغن ايذين اللَّـه دان سسيافا يغ
براميان كفد اللَّـه ،اللَّـه اكن مميمفني هاتيث (اونتوق منرميا
اف يغ تله برالكو ايت دغن تنغ دان صرب) دان اللَّـه امت
مغتاهوي اكن تياف سسواتو".
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ اون اَـ اف اع ِ َ
ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوت ا ُهَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اِيَ
ينَ او اَ
ﰁ فايااَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس َتاغ ِف ِر اَ
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