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 برتروسن يغ هاالفصدقه  جارية  
  م2021 مخ 5هـ برساماءن 1442 رجب 23

 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

 ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

  (114 :النساء)
 

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  ڍھ 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 اهلل برمقصود: 

دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل األمر" 

اورغ يغ بركواس( درفد كالغن كامو. كمودين جكـ )

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

)القرءان(  دان هندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب( اهلل 

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

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

سبحانه  اهلل دفك ناءكتقو كتكنغمني كيت ماريله  

 االضس ملقساناكن وهغضسو-وهغضبرسو نغدوتعاىل 

 مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف

 دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة تفمندا كيت
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صدقة  تاجوق ركاتاكنفمم اكن اين كالي دف خطبة. ةخريدا

 .برتروسن غي الاهفجارية 

 

 سهاابرو سنتياس هندقله كيت اسالم اومت ايضسبا  

 دان الاهف روليهفمم يضبا عبادة عمل كتكنغرتيفمم اونتوق

 ايت، اوليه. وتعاىل هسبحان اهلل دفن دربرتروس غي نجرنض

 عمالن اياله اسالم امضا اوليه داجنوركن غي عمالن انتارا

 اول دف كنخدبا غي وتعاىل هسبحان اهلل مانفر. برصدقه

  :برمقصود غي 114 ايات النساء ةسور دامل تادي خطبة

 

 مريك، كنقبيسي-بيسيق قنثكب دف نقيءكبا اد تيدق"

 برصدقه، وروهثم غي غاور (كنقبيسي-بيسيق) واليخك

. ماءنسي دانتارا مندامايكن اتاو ن،قيءكبا دفك اجقغم اتاو

 اريخمن مقصود نغد دمكني بربوات غي افسسيا دان

 امت غي الاهف ثدفك ممربي اكن كامي تنتوله اهلل، ناءيضكر

 . "بسر
 

 هلل،م رمحك معاشراملسلمني

 دفص درخالاين مربف اتاو كبنرن برمقصود صدقه  

 علماء والف اصطالح عمروجو مانكاال. برسيه غي هاتي

 مندكتكن اونتوق مات-مسات مربينف ايضسبا ثبوتثم
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. نثاءضيكر اريخمن دان وتعاىل هسبحان اهلل دفك ديري

 ترسبوت صدقه كران الريغم برمقصود والف جارية صدقه

ن وفواالو وناكنضد بوليه هثفاءيد دان ككل صفةبر

 ساله اداله اين برصدقه عمالن. دنيا لغضمني سوده ثغومبثف

 اين حال. اسالم دامل برتكن دتيتيق تغسا غي صفة ساتو

 غسالي اسالم اومت القكنغضم اكن برصدقه عمالن كران

 ديري هيندركنغم تفدا دان ينءال سام ساتو دانتارا ممبنتو

ان د ديري كنغممنتي ،يلخب طمع، صفة دفدر غورأسس

 .ثايضسبا

 

 غي كلبيهن اءيثوفمم ضجو اين برصدقه عمالن  

 اكن اين عمالن مالكوكن غي غورأسس ثانتارا. ترسنديري

. ينءال غي عمالن نغد غبربندي برتروسن غي الاهف روليهفمم

 ابو دري مسلم االمام اوليه دروايتكن غي يثحد سبواه دامل

صلى اهلل عليه  اهلل رسول ثبهاواس عنه، اهلل ضير ةهرير

 :برمقصود غبرسبدا ي وسلم

 

 ثعمالن وتوسلهفتر مك دنيا لغضمني ايت غورأسس ابيالفا"

 منفعتكند غي علمو جارية، صدقه ركارا،ف ضتي واليخك

  .ث"اونتوق كنعاءمند صاحل غي انق دان
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 ماجه ابن االمام اوليه دروايتكن غي ينءال غي يثحد دامل

صلى  اهلل رسول ثبهاواس عنه، اهلل ضير ةهرير ابو دفدر

 :برمقصود غبرسبدا ي اهلل عليه وسلم

 

 الاهف كنغمندات غي نقيءكبا عمل دانتارا ثوهغضسسو" 

 دي غي علمو: اياله دنيا لغضمني ثمالكوكن غي غاور ستله

. لكنغضتي دي غي صاحل انق. سباركن دان اجركن

 رومه. دبينا غي مسجد. يثكنوار دي غي انءالقر مصحف

. بينا دي غي (رجالننف وتوسفتر غي ريفمسا) سبيل ابن يضبا

 هرتا دري كلواركن دي غي صدقه. الريكن دي غي ايغسو

 .فهيدو دان صيحت دي كتيك

 

 بهاوا بوقيت دان دليل انتارا اكنفمرو اداله اين يثحد  

 برتروسن غي الاهف منجامني اكن اين جارية صدقه عمالن

 ايت، ينءسال. دنيا لغضمني ايت غورأسس ستله ونفواالو

 بهكن هرتا كنغورغيدق اكن مت ضجو برصدقه عمالن

 ثاونتوق بكلن منجادي اكن غي ايتله دصدقهكن غي هرتا

 االمام اوليه دروايتكن غي يثحد اميانضسبا كلق ةخريدا

 :برسبدا صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول ثبهاواس مسلم

 

 َماٍل ِمْن َصَدَقٌة َنَقَصْت َما
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 "هرتا يغوراغم اكن تيدق ايت صدقه" :برمقصود

 

 محيت اهلل سكالني،در غي مجعة غسيد

 قثبا اد سام يقميلي كيت غيله بهاوا هرتا يءكتاهو  

 اد ثددامل كران ثنوهفس كيت ميليق بوكن سديكيت اتاو

 غي كجالن ترسبوت هرتا وناكنلهض. ينءال غاور حق

 عمالن مالكوكن رتيفس وتعاىل هسبحان اهلل ءىيضادر

ن دا القكنضد غي جارية صدقه بنتوق انتارا. جارية برصدقه

 ناءمبينفداجنوركن اوليه اسالم اداله ممربي صدقه اونتوق 

 مسجد كران دمكني اين حال. سوراو دان مسجد

 اونتوق ثصخصو اسالم اومت وننفرهيمف تفمت اكنفمرو

 وبوركنثم تفمت منجادي دان صالة ةعباد منونايكن

 نغد سالرس اين ركاراف. غورأسس ناءكتقو دان مياننءكا

 رسول ثري بهاواسالبخا ه االماماولي دروايتكن غي يثحد

 :برمقصود غي برسبدا صلى اهلل عليه وسلم اهلل

 

 واالو اهلل كران مسجد سبواه ونكنغممبا غي افسياغبار"

 سبواه ثاونتوق ونكنغممبا اكن اهلل مك ون،ف فا يلخسك

 ".ضدشر رومه
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 دفك غلواف ممبوك دان ممودهكن يضبا ايت، اوليه  

رية اين، جا صدقه عمالن مالكوكن اونتوق اسالم اومت

 مبيلغم تله جوهر ريضن اسالم امضا جابنت يهقفمك 

 عمل دان مسجد وننغمباف غتابو موجودكن نغد ندكنتف

 دالكوكن بوليه غي جارية عمل واده ايضسبا جوهر جارية

 توجوان. جوهر ريضدن ثصخصو اسالم اومت اوليه

 دان يءاايممبي ممبنتو اونتوق اداله دوجودكن اين غتابو

 ريضدن سوراو دان مسجد مبينأنفلنجأن ربف غوفمنم

 دفك يهكنضاد دان ولكنفدكوم اكن اين دانا. جوهر

 توجوان يضبا ممرلوكن غي سوراو دان مسجد

 اين جارية صدقه. ثايضسبا دان وليهف يقاءممب ن،اءارغضلثف

 غتابو دفك تروس اراخس غومبثم نغد دالكوكن بوليه

جوهر اتاو ماللوءي  جارية عمل دان مسجد وننغمباف

 .تالني دامل اراخس ماللوءي غومبثم اتاو اجيض نغوتوف

 

 سكالني، اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 روثم نيغاي ربنم اين، كالي دف خطبة يخرياغم سبلوم  

 عمالن نكمارقثم كيت سام-برسام ماريله سكالني مجاعه

 دبركيت سنتياس روليهيف كيت غي رزقي رضا جارية، صدقه
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 تفمندا سرتا الاهف ناكندضتفوتعاىل دان دلي هسبحان اهلل

 ،ضجو تغداي رلوف. ةخريا غضهي ددنيا برتروسن غي رمحة

 صخالا غي نية نغد دسرتاكن هندقله برصدقه كيت دامل

 كيت نلهغجا وتعاىل، هسبحان اهلل كران مات مسات

. ماءنسي نغساجنو دان وجيانف دفك فهارغم

 ايضسبا لهثها ينءال تيدق ايت هرتا ثوهغضسسو

 منيالي اونتوق وتعاىل هسبحان اهلل اوجني دان رهياسنف

. ثاءيضدر غي كجالن ثوناكنغضم تفدا كيت مان سجاوه

 نلهغجا دان برصدقه كربكنت غتنت وضرا براس كيت نلهغجا

 جوابغوغضت افلو غضسهي هرتا ولفومغم شيقعا كيت

. وتعاىل هسبحان اهلل دفك همبا غسأور ايضسبا كيت

 :18ديد ايات حلا ةوتعاىل دامل سور ه سبحاناهلل مانفر

 

ی  ی  ی  جئ    حئ  مئ  ىئ  يئ  

 جب  حب  خب  مب             ىب   

 دان برصدقه غي لالكي غاور ثوهغضبرمقصود :سسو

 ينجمنفممربيكن  مريك سرتا برصدقه، غي وانفرمف غاور

 اكن ،(صخالا) باءيق غي ينجمنف ايضسبا اهلل، دفك
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 مريك دان ،(ثقثبا نداض-نداضبر نغد) ثبالسن نداكنضد

 .مليا غي الاهف وليهابر اكن والف
  

كا  را انِ َِب ېئ ەئ    ٺَبا ِن ىئلُْقْرءا فاعا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

تاهُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وا   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تا  حئ لتَّائِِبيا  ةا ڀوا يا  ِفرِينا غفاياا فاْوزا ٱ لُْمس ْ
 
 ٱ

 


