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( 5اوڬوس 2016م  2 /ذو القعدة 1437ه) 
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ن ل َِّلتِي هِي َ أَ ق ْوَم ُ،
ا ْلحم َْد ُ ل َِّله ِ الَّذ ِي ع ََّلم َ و َأَ نْعَم َ ،و َهَد َانَا ب ِالْقُر ْآ ِ
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ك و َه ُو َ عَلَى ك ُِل شَيْء ٍ قَدِيْر ٌ,
ك لَه ُ ،لَه ُ ال ْمُل ْ ُ
الله ُ وَحْدَه ُ لا َ شَرِي ْ َ
أَ شْهَد ُ أَ ْن ل َا ِإلَه َ ِإ َّلا َّ
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َّ
صحَابِه ِ أَ جْم َع ِيْنَ.
َل وَسَل ِ ْم عَلَى سَيِدِنَا وَمَو ْلاَنَا مُح ََّمدٍ و َعَلَى آلِه ِ و َأَ ْ
الله َُّم ص ِ

و َأَ شْهَد ُ أَ َّن مُح ََّمدًا عَبْدُه ُ وَرَسُولُه ُ.
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أَ َّما بَعْد ُ ,فَيَا عِبَاد َ الله ِ ا َِّتق ُوا الله َ ح ََّق تُق َاتِه ِ ،وَل َا تَم ُوت َُّن ِإ َّ
لا و َأَ ن ْتُم ْ مُسْل ِمُوْنَ.
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سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ساي برڤسن كڤد ديري ساي سنديري دان مڽرو كڤد سيدڠ جماعه يڠ
دكاسيهي سكالين ،ماريله سام٢كيت منيڠكتكن كتقواءن كڤد اهلل سبحانه
وتعالى دڠن سبنر-بنر تقوى دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينتهڽ دان منجاءوهي
سڬاال الرڠنڽ .موده-مودهن كيت سنتياس برأد ددالم رحمة سرتا منداڤت
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ڤرليندوڠن اهلل سبحانه وتعالى دمي منچاري كريضاءنڽ ددنيا ماهو ڤون
دأخيرة.
ميمبر ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة يڠ برتاجوق” :هيدوڤ صيحت
هيدوڤ سجهترا“.
سيدڠ جماعه يڠ دملياكن،
إسالم مروڤاكن اڬام يڠ شمول دان ممبريكن ڤندوان كڤد اومت مأنسي
سجاڬت دالم سموا اسڤيك كهيدوڤن ترماسوق يڠ بركاءيت دڠن كصيحتن.
اهلل سبحانه وتعالى برفرمان ددالم سورة اإلسراء اية  82يڠ دباچاكن
برمقصود:
تادي،
خطبة
دڤرموالءن
”دان كامي تورونكن درڤد القرءان ايت سسواتو يڠ منجادي ڤناور دان
رحمة باڬي اورڠ يڠ برإيمان“.
سميمڠڽ ڤڽاكيت دان راوتن تيدق بوليه دڤيسهكن كران ستياڤ ڤڽاكيت ڤد
داسرڽ ممرلوكن راوتن ڤڽمبوهن .ماله كيت منداڤتي بهاوا القرءان ايت
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سنديري مروڤاكن ڤناور كڤد ڤلباڬاي ڤڽاكيت سام اد يڠ ظاهير اتاو باطين.
تمبهن ڤوال ،رسول اهلل

ﷺ

ڤرنه مالكوكن راوتن دڠن مليهت كڤد ڤونچا

ڤڽاكيت دان اوبت يڠ سسواي.
إمام مسلم مروايتكن درڤد جابر رضي اهلل عنه بهاوا بڬيندا ﷺ برسبدا:

ُل د َاء ٍ دَو َاء ف َِإذ َا ُأصِيبَ دَو َاء َّ
الله ِ ع ََّز وَج ََّل( .رواه مسلم)
الداء ِ ب َر َأَ ب ِِإ ْذ ِ
لِك ِ
ن َّ
ُ
ٌ
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مقصودڽ” :ستياڤ ڤڽاكيت اد اوبتڽ ،مك اڤابيال اوبت ايت سراسي
دڬوناكن اونتوق مڽمبوهكن سسواتو ڤڽاكيت ،اي اكن سمبوه دڠن ايذين اهلل
َع َّز وجَ َّل“.
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سيدڠ جماعه يڠ دمولياكن،
متأخير اين ،قاعده راوتن سماكين بركمبڠ ڤست سإيريڠ دڠن كمونچولن
ڤڽاكيت برجڠكيت يڠ سماكين ممبيمبڠكن .جوسترو ،مونچول ڤلباڬاي قاعده
ڤنچڬهن ڤڽاكيت باڬي مڠكلكن كصيحتن مشاركت .دمليسيا قاعده
ڤنچڬهن ڤڽاكيت دلقساناكن ماللوءي ڤاللين ﴿ايمونيسسي /ۏكسيناسي﴾ .اي
برتوجوان باڬي مڠكڠ مشاركت درڤد تردده كڤد ڤڽاكيت ٢بربهاي يڠ مڠنچم
ڽاوا.
نامون ،ترداڤت سڬلينتير مشاركت يڠ ممڤرسوءالكن اداكه قاعده ڤروبتن اتاو
ڤنچڬهن يڠ دلقساناكن سهيڠڬ كيني بتول٢مڠيكوت كهندق شرع اتاو
سباليقڽ؟ كبيمبڠن اين برالكو ايكورن درڤد بريتا٢دان خبر اڠين يڠ ترسيبار
لواس دميديا بهارو يڠ مڠاتاكن بهاوا ۏكسين اين مڠاندوڠي باهن٢حرام يڠ
بوليه ممبهاياكن دان مڠنچم كصيحتن مأنسي.
تودوهن توروت دليمڤركن كڤد ڤيهق كراجاءن كونونڽ ،ڤروڬرام اين برتوجوان
ملمهكن اومت إسالم دڠن منددهكن انق٢دان مشاركت كيت دڠن
كموڠكينن دجڠكيتي ڤڽاكيت٢مربهاي يڠ بوليه مڠنچم ڽاوا.
حقيقتڽ ،ايمونيسسي اتاو سونتيكن ۏكسين ڤاللين اداله برتوجوان اونتوق
مڠواتكن انتيبودي اتاو داي تاهن بادن مأنسي ترهادڤ ڤڽاكيت .اي داڤت
مليندوڠي ديري درڤد دجڠكيتي اوليه ڤاتوڬن ) (patogenڤڽاكيت چڬهن
ۏكسين سرتا مڠيلقكن ديري درڤد منداڤت ڤڽاكيت يڠ تروق دان
كومڤليكسي دري ڤڽاكيت ترسبوت سڤرتي چمڤق ،تيبي ،باتوق كوكول،
ديفتيريا( ،)difteriaتتانوس( )tetanusاتاو ڤوليو(.)polio
سجاره تله ممبوقتيكن بهاوا دنيا إسالم تله مڠڬوناكن ۏكسين اونتوق منچڬه
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ڤڽاكيت سماس زمان ڤمرينتهن كراجاءن عثمانية دتوركي ڤد ابد ك.17-
تيكنولوڬي اين كمودين دباوا دان دڤركنلكن اوليه بارت نڬارا ڬريت
بريتن) .)Great Britainاي كمودين تله دكاجي دان دڤرهالوسي اوليه دنيا
بارت باڬي مڠلواركن ۏكسين يڠ لبيه سالمت دان ممڤوڽاءي كبركسنن يڠ
تيڠڬي دڠن كسن سمڤيڠن يڠ رنده.
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سيدڠ جماعه يڠ دملياكن،
راماي ڤارا علماء إسالم برستوجو بهاوا ۏكسيناسي اداله دبنركن .نامون،
جك ۏكسين ترسبوت دبوقتيكن سچارا ڤروبتن بوليه مڽببكن كمضرتن كڤد
توبوه بادن اتاو كسن بوروق ۏكسين ترسبوت ملبيهي كباءيقن يڠ دبري اوليه
ۏكسين باڬي مليندوڠي مأنسي دري منداڤت ڤڽاكيت ،مك ۏكسين اين
اداله دالرڠ.
اين برتڤتن دڠن حديث نبي
عباس رضي اهلل عنه :
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ﷺ

يڠ تله دروايتكن اوليه إمام أحمد دري ابن

ل َا ضَرَر َ وَل َا ضِر َار َ( .رواه أحمد)

مقصودڽ” :تيدق مروسقكن دڠن اڤ چارا سكاليڤون كڤد اورڠ الءين
ماهو ڤون ديري سنديري جوڬ ساليڠ تيدق ممبهاياكن اورڠ الءين“.
دمليسيا ،ڤروڬرام ايمونيسسي كانق٢كبڠساءن تله دجالنكن اوليه كراجاءن
سجق تاهون  1950الڬي .اي برتوجوان اونتوق منچڬه  12جنيس ڤڽاكيت
برجڠكيت دسببكن اوليه بكتيريا دان ۏيروس ترتنتو سچارا ڤرچوما كڤد
بايي دان كانق٢دكلينيك كراجاءن.
حاصيلڽ ،ستاتيستيك كماتين كانق٢تله برجاي دتورونكن سباڽق
4
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ڤراتوس باڬي تيمڤوه تاهون  1970هيڠڬ  .2000سالءين ايت ،اي جوڬ
تله برجاي ممباسمي ڤڽاكيت چاچر ) (smallpoxدان ڤوليو دسمڤيڠ
مليندوڠي ڤنريماڽ دان مڠهالڠ ڤڽيبارن ڤڽاكيت ترسبوت.
رياليتيڽ ۏكسين تيدق مڠاندوڠي باهن٢يڠ بوليه مروسقكن توبوه مأنسي.
بهكن سموا ۏكسين يڠ دڬوناكن اوليه كمنترين كصيحتن مليسيا ﴿ ﴾KKMاداله
بردفتر دڠن ڤيهق بركواس كاولن داده ﴿ ﴾PBKDدان تله دنيالي مڠيكوت
كڤرلوان ڤياواين انتارابڠسا ترماسوق ڤرتوبوهن كصيحتن سدونيا ﴿﴾WHO
دري اسڤيك كواليتي ،كسالمتن دان كبركسننڽ ﴿.﴾EFIKASI
سيدڠ جماعه يڠ دمولياكن،
بوقتي ساينتيفيك تله ممبوقتيكن بهاوا ۏكسين دان ڤروڬرام ايمونيسسي اداله
ساتو انترۏينسي) (intervensiكصيحتن عوام يڠ ڤاليڠ كوس ايفيقتيف.
ايمونيسسي اداله ساتو ڤالبورن يڠ برهرڬ اونتوق كصيحتن ڬينراسي ماس
هادڤن دان منجادي تڠڬوڠجواب مشاركت اونتوق ممستيكن سموا
انق٢كيت صيحت .كصيحتن اورڠ عوام ڤد عمومڽ امت ڤنتيڠ دان ستياڤ
اينديۏيدو ممڤوڽاءي ڤرانن ڤنتيڠ دالم مڠكلكنڽ.
دسيسي شرع ،ايمونيسسي مروڤاكن ساتو جالن ڤنچڬهن يڠ امت دتونتوت
س ُّد ال َز َرائع .دالم ايسو
دالم إسالم سسواي دڠن قاعده اصول فقه ياءيت َ
اين ،ۏكسين بوكن الڬي مروڤاكن كهندق سسأورڠ ،تتاڤي اي اداله باهن
ڤنچڬه يڠ منجادي كڤرلوان كڤد مشاركت سچارا عمومڽ.
جوسترو ،تيندقن سڬلينتير مشاركت يڠ اڠڬن مڠمبيل ايمونيسسي بوليه
دأڠڬڤ مندكتكن ديري دالم بهاي ڤڽاكيت .ڤربواتن اين بوكن سهاج مربهاي
كڤد انق ،٢تتاڤي جوڬ بوليه منجادي ڤونچا مربقڽ جڠكيتن ڤڽاكيت٢مربهاي
5
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ترسبوت.
سهوبوڠن ايت ،برداسركن كتتڤن دان ڤندوان شرع ،سجق دري تاهون
 1988الڬي مليسيا تله مڠلواركن ببراڤ ڤندڠن حكوم يڠ بركاءيتن لڠسوڠ
دڠن ايمونيسسي يڠ سهاروسڽ منجادي ڤندوان سلوروه اومت إسالم.
انتاراڽ ،ايمونيسسي هيڤتيتيس ب منوروت إسالم ،ڤندڠن إسالم ترهادڤ
ايمونيسسي چمڤق ،تيبي ،باتوق كوكول ،ديفتيريا ،تتانوس دان ڤوليو ،اوبت
ڤاللين روبيال ) ،(Rubelaحكوم سونتيكن ڤاللين ۏكسين (Meningococcal
) Meningitisاوليه اورڠ إسالم ،حكوم ڤڠامبيلن ۏكسين )(Human (HPV
) Papilloma Virusدان حكوم ڤڠڬوناءن ۏكسين ).(Meningitis Menveo
ك107-
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) .اين جوڬ برتڤتن دڠن مذاكرة فتوى كبڠساءن يڠ برسيدڠ كالي
بركناءن حكوم ڤڠڬوناءن ۏكسين )﴿ (Menactraسجنيس ۏكسين باڬي
مليندوڠي بايي برأوسيا سمبيلن بولن﴾ دڠن صيغة سڤرتي برإيكوت :
”ستله منليتي فكتا ،٢حجه٢دان ڤندڠن يڠ دكموكاكن ،مذاكرة منڬسكن
بهاوا ڤد ڤرينسيڤڽ علماء برسڤاكت بهاوا ماكنن ترماسوق اوبت٢يڠ دبنركن
اوليه إسالم اونتوق دڬوناكن مستيله ترديري درڤد باهن٢يڠ باءيق ﴿طِّيب﴾
دان حالل ،سرتا تيدق ممڤوڽاءي عنصور٢يڠ منداتڠكن مضرة كڤد كصيحتن
بادن دان عقل مأنسي“.
سيدڠ جماعه يڠ دمولياكن،
ڤد داسرڽ إسالم منڬه ڤڠڬوناءن اوبت دري سومبر يڠ حرام اونتوق
مڠوباتي سسواتو ڤڽاكيت برداسركن حديث رسول اهلل
اوليه إمام أبو داءود درڤد أبو درداء رضي اهلل عنه:
6
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الداء و َّ
ل َّ
ُل د َاء ٍ دَو َاء ً فَتَد َاوَوْا وَل َا تَد َاوَوْا بِ ح َرَا ٍم
جع َ َ
َالدو َاء َ و َ َ
الله َ أَ ن ْز َ َ
ل ل ِك ِ
ِإ َّن َّ
َ
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برمقصود ” :سسوڠڬوهڽ اهلل تله منورونكن ڤڽاكيت دان ڤناور ،دان دي تله
منجاديكن باڬي تياڤ٢ڤڽاكيت ايت ڤناور ،مك كامو سموا بروبتله دان
جاڠنله كامو سموا بروبت دڠن ﴿ڤركارا ﴾٢يڠ حرام“.
واالو باڬايماناڤون ،دالم كأداءن ضرورة دمان تياد اوبت الءين يڠ بوليه
دڬوناكن سچارا بركسن اونتوق مڠوباتي سسواتو ڤڽاكيت ،سدڠكن سسواتو
ڤڽاكيت ايت ڤرلو دچڬه دان دراوت اونتوق ممليهارا كصيحتن ديري دان
ڽاوا ،اوبت يڠ برسومبركن ڤركارا٢يڠ دتڬه اداله دهاروسكن سالما مان
تياد اوبت الءين دري سومبر يڠ حالل دتموءي دان اياڽ دالكوكن مڠيكوت
قدر يڠ دڤرلوكن سهاج.
مڠأخيري خطبة ڤد ميڠڬو اين ،ببراڤ ڤركارا يڠ بوليه دسيمڤولكن اياله:
ڤرتام :إسالم مڠڬاريسكن ڤندوان يڠ ڤنتيڠ دالم سوءال ڤنجاڬاءن كصيحتن
دڠن مالزيمي راوتن يڠ برأونسوركن سومبر حالل الڬي باءيق.
كدوا :إسالم ممبوليهكن اومتڽ مراوت دڠن مڠڬوناكن باهن يڠ دهاروسكن
باڬي منجاڬ مصلحة اومة دان منڤتي مقاصد الشريعة.
كتيڬ :سكيراڽ تيمبول كراڬوان ،رجوقله ڤيهق٢بركاءيتن باڬي منصحيحكن
معلومت سوڤاي ترهيندر درڤد فتنه.
رنوڠكنله فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة البقرة اية
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ﯴ ﯵﯶ ﯷﯸ
مقصودڽ” :واهاي سكالين مأنسي ،ماكنله يڠ حالل الڬي باءيق دري اڤ يڠ
ترداڤت دبومي دان جاڠنله كامو مڠيكوتي ججق لڠكه شيطان كران شيطان
ايت اداله موسوه يڠ ڽات باڬي كامو“.
ات و َالذِكْر ِ
ن الآي َ ِ
ن الْعَظِي ِْم ،و َنَفَعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الله ُ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
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ل م ِنِي وَمِنْك ُ ْم تِلاو َتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْي هذ َا
السمِي ُع الْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،و َتَق ََّب َ
الْح َ ِ

ات و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ
و َأَ سْ تَغْف ِر ُوا الله َ الْعَظِي ْم َ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم و َلِس َائِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم و َالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ الْغَفُوْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
و َال ْمُؤْم ِن َ ِ
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