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َمَقاِصد َشِرْيَعة منجامين كمصلحتن امة

11 جون 2021 / 30 شوال 1442

ِه  بِاللَّ َوَنُعْوُذ  َوَنْسَتْغِفُرُه.  َوَنْسَتِعْينُُه  َنْحَمُدُه  لِّلِه  َاْلَحْمُد 
ُه  اللَّ َيْهِدِه  َمْن  َأْعَمالِنَا.  َسيَِّئاِت  َوِمْن  َأْنُفِسنَا  ُشُرْوِر  ِمْن 

َفَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَل َهاِدَي َلُه. 

ُه َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد  َوَأْشَهُد َأْن َل إِٰلَه إِلَّ اللَّ
ْم  َوَسلِّ َصلِّ  َاللَُّهمَّ  َوَرُسوُلُه.  َعْبُدُه  ًدا  ُمَحمَّ َسيَِّدَنا  َأنَّ 
َوَمْن  َوَأْصَحابِِه  آلِِه  َوَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َسيِِّدَنا  َعَلى  َوَباِرْك 

ْين.  َتبَِعُهْم بِإِْحَساٍن إَِلى َيْوِم الدِّ

اَي  َوإِيَّ ُأْوِصْيُكْم  َه،  اللَّ ُقوا  اتَّ ِه،  اللَّ ِعَباَد  َفَيا  َبْعُد،  ا  َأمَّ
ِه، َفَقْد َفاَز اْلُمتَُّقْوَن. بَِتْقَوى اللَّ

  ه  ماريله كيت برسام2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد اللَّ
دڠن ملقساناكن سڬال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬال 
ه  لرڠنڽ. موده مودهن كيت دبركتي دان درحمتي اللَّ
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 ددنيا دان اخيرة.

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

َمَقاِصد َشِرْيَعة اداله برتوجوان منجامين كسجهتراٴن 
امة. ڤرينسيڤ اوتاماڽ اداله ممليهارا اڬام، پاوا، عقل، 

كتورونن دان هرتا.

  ه  اللَّ اوليه  دتتڤكن  يڠ  حكوم-حكام  ستياڤ 
حكوم  اد  سام  مأنسي  كباٴيكن  اونتوق  برتوجوان 
واجب، سنة، حرام، مكروه دان هاروس. چونتوهڽ، 
ارق ايت حرام كران كبوروقن لبيه باپق درڤد كباٴيكن 

سباڬايمان فرمانڽ دالم سورة الَبَقَرة ايات 219:

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ائ          ى   ى   ېې   ې    ې   ۉ  

ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئۆئ

)واهاي  كڤدامو  برتاڽ  مريك  برمقصود:  يڠ 
ڤد  كاتاكنله،  جودي.  دان  ارق  ڤريحال  محمد( 
كدوا-دواڽ اد دوسا بسر دان منفعة باڬي مأنسي، 
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تتاڤي دوسا كدوا-دواڽ لبيه بسر درڤد منفعتڽ.

ارق اداله ممابوقكن دان مروسقكن عقل، اوليه ايت 
يڠ  اينيله  عقل.  ممليهارا  برتوجوان  دحرامكن  اي 

دمقصودكن دڠن َمَقاِصد َشِرْيَعة. 

بڬيتو جوڬ حكوم حكام يڠ لٴين سمواڽ ممڤوپاٴي 
حكوم  سسواتو  منجلسكن  توجوانڽ  َشِرْيَعة  َمَقاِصد 
اونتوق ممليهارا اڬام، پاوا، عقل، كتورونن دان هرتا. 

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

كتيك اين كيت ماسيه مڠهادڤي وابق چوۏيد-19 يڠ 
SOP يڠ تله  مڠنچم پاوا مأنسي. كواجيڤن مماتوهي 

دتتڤكن اداله ترماسوق دالم ڤڠرتين َمَقاِصد َشِرْيَعة. 

ۏيروس  مڠاول  اوسها  دالم  ترليبت  يڠ  ڤيهق  سموا 
اين سرتا مراوت ڤساكيت چوۏيد-19 تله ملقساناكن 

تونتوتن اڬام يڠ بسر ياٴيت ممليهارا پاوا مأنسي. 

ممبياركن  سڠاج  ايت  سسأورڠ  حرام  ايت،  اوليه 
ديريڽ دان اورڠ راماي تردده كڤد بهاي سڤرتي منولق 
مماتوهي  تيدق  اتاو  ۏكسين  مڠمبيل  تيدق  اونتوق 
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SOP يڠ دتتڤكن.

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ہہ    ہ   ہ   ۀ   ڻ     ڻ    ڻ   ڻ  
ھھ  ھ    ھ  ے    ے  ۓ

كامو  ڤد  اد  يڠ  اڤ  بلنجاله  دان  برمقصود:  يڠ 
ه، دان جاڠنله كامو سڠاج  كران منڬقكن أڬام اللَّ
منچامڤقكن ديري كامو كدالم بهاي كبيناساٴن 
سڬال  سباٴيك-باٴيكڽ  دڠن  باٴيكيله  دان 
ه  اوسها دان ڤربواتن كامو كران سسوڠڬوهڽ اللَّ
مڠاسيهي اورڠ يڠ برأوسها ممڤرباٴيكي عملنڽ.

اُكْم  ُه لِْى َوَلُكْم فِْى الُقْرَءاِن اْلَعظِْيِم، َوَنَفَعنِْى َوإِيَّ َباَرَك اللَّ
ْكِر اْلَحِكْيِم، َوَتَقبََّل ِمنِّْى َوِمنُْكْم  بَِما فِْيِه ِمَن اْلَياِت َوالذِّ

ِمْيُع اْلَعِليُم. ُه ُهَو السَّ تَِلَوَتُه، إِنَّ

َه اْلَعظِْيَم لِْى َوَلُكْم َولَِساِئِر  َأُقْوُل َقْولِْى ٰهَذا َوَأْسَتْغِفُر اللَّ
َواْلُمْؤِمنَاِت،  َواْلُمْؤِمنِْين  َواْلُمْسِلَماِت  اْلُمْسِلِمْيَن 

ِحْيُم. ُه ُهَو اْلَغُفْوُر الرَّ َفاْسَتْغِفُرْوُه، إِنَّ


