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برمقصود" :واهاي اورغ يغ براميان ،طاعتله كامو كفد اهلل
دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل 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) اهلل (القرءان) دان
(السنة) رسولث ،جكـ كامو بنر براميان كفد اهلل دان
هاري أخرية .يغ دمكني اداله لبيه باءيق (باضي كامو) ،دان
لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
ماريله كيت منيغكتكن كتقواءن كفد اهلل 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 ممفركاتاكن تاجوق صدقة
جارية فهاال يغ برتروسن.
سباضاي اومت اسالم كيت هندقله سنتياس برواسها
اونتوق ممفرتيغكتكن عمل عبادة باضي ممفروليه فهاال دان
ضنجرن يغ برتروسن درفد اهلل سبحانه وتعاىل .اوليه ايت،
انتارا عمالن يغ داجنوركن اوليه اضام اسالم اياله عمالن
برصدقه .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل يغ دباخكن فد اول
خطبة تادي دامل سورة النساء ايات  114يغ برمقصود:
"تيدق اد كباءيقن فد كبثقن بيسيق-بيسيقكن مريك،
كخوالي (بيسيق-بيسيقكن) اورغ يغ مثوروه برصدقه،
اتاو مغاجق كفد كباءيقن ،اتاو مندامايكن دانتارا ماءنسي.
دان سسيافا يغ بربوات دمكني دغن مقصود منخاري
كريضاءن اهلل ،تنتوله كامي اكن ممربي كفدث فهاال يغ امت
بسر".
معاشراملسلمني رمحكم هلل،
صدقه برمقصود كبنرن اتاو فمربين اخالص درفد
هاتي يغ برسيه .مانكاال مروجوع اصطالح فوال علماء
مثبوتث سباضاي فمربين مسات-مات اونتوق مندكتكن
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ديري كفد اهلل سبحانه وتعاىل دان منخاري كريضاءنث.
صدقه جارية فوال برمقصود مغالري كران صدقه ترسبوت
برصفة ككل دان فاءيدهث بوليه دضوناكن واالوفون
فثومبغث سوده منيغضل دنيا .عمالن برصدقه اين اداله ساله
ساتو صفة يغ ساغت دتيتيق برتكن دامل اسالم .حال اين
كران عمالن برصدقه اكن مغضالقكن اومت اسالم ساليغ
ممبنتو دانتارا ساتو سام الءين دان دافت مغهيندركن ديري
سسأورغ درفد صفة طمع ،خبيل ،ممنتيغكن ديري دان
سباضايث.
عمالن برصدقه اين جوض ممفوثاءي كلبيهن يغ
ترسنديري .انتاراث سسأورغ يغ مالكوكن عمالن اين اكن
ممفروليه فهاال يغ برتروسن بربنديغ دغن عمالن يغ الءين.
دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه االمام مسلم دري ابو
هريرة رضي اهلل عنه ،بهاواسث رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"افابيال سسأورغ ايت منيغضل دنيا مك ترفوتوسله عمالنث
كخوالي تيض فركارا ،صدقه جارية ،علمو يغ دمنفعتكن
دان انق يغ صاحل مندعاءكن اونتوقث".
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دامل حديث يغ الءين يغ دروايتكن اوليه االمام ابن ماجه
درفد ابو هريرة رضي اهلل عنه ،بهاواسث رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"سسوغضوهث دانتارا عمل كباءيقن يغ منداتغكن فهاال
ستله اورغ يغ مالكوكنث منيغضل دنيا اياله :علمو يغ دي
اجركن دان سباركن .انق صاحل يغ دي تيغضلكن.
مصحف القرءان يغ دي واريثكن .مسجد يغ دبينا .رومه
باضي ابن سبيل (مسافري يغ ترفوتوس فرجالنن) يغ دي بينا.
سوغاي يغ دي الريكن .صدقه يغ دي كلواركن دري هرتا
كتيك دي صيحت دان هيدوف.
حديث اين اداله مروفاكن انتارا دليل دان بوقيت بهاوا
عمالن صدقه جارية اين اكن منجامني فهاال يغ برتروسن
واالوفون ستله سسأورغ ايت منيغضل دنيا .سالءين ايت،
عمالن برصدقه جوض تيدق اكن مغورغكن هرتا بهكن
هرتا يغ دصدقهكن ايتله يغ اكن منجادي بكلن اونتوقث
داخرية كلق سباضاميان حديث يغ دروايتكن اوليه االمام
مسلم بهاواسث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا:
مَا َنقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ
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برمقصود" :صدقه ايت تيدق اكن مغوراغي هرتا"
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
كتاهوءيله بهاوا هرتا يغ كيت ميليقي سام اد باثق
اتاو سديكيت بوكن ميليق كيت سفنوهث كران دداملث اد
حق اورغ الءين .ضوناكنله هرتا ترسبوت كجالن يغ
دريضاءى اهلل سبحانه وتعاىل سفرتي مالكوكن عمالن
برصدقه جارية .انتارا بنتوق صدقه جارية يغ دضالقكن دان
داجنوركن اوليه اسالم اداله ممربي صدقه اونتوق فمبيناءن
مسجد دان سوراو .حال اين دمكني كران مسجد
مروفاكن متفت فرهيمفونن اومت اسالم خصوصث اونتوق
منونايكن عبادة صالة دان منجادي متفت مثوبوركن
كاءميانن دان كتقواءن سسأورغ .فركارا اين سالرس دغن
حديث يغ دروايتكن اوليه االمام البخاري بهاواسث رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"بارغسيافا يغ ممباغونكن سبواه مسجد كران اهلل واالو
سكخيل اف فون ،مك اهلل اكن ممباغونكن اونتوقث سبواه
رومه دشرض".
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اوليه ايت ،باضي ممودهكن دان ممبوك فلواغ كفد
اومت اسالم اونتوق مالكوكن عمالن صدقه جارية اين،
مك فيهق جابنت اضام اسالم نضري جوهر تله مغمبيل
فندكنت دغن موجودكن تابوغ فمباغونن مسجد دان عمل
جارية جوهر سباضاي واده عمل جارية يغ بوليه دالكوكن
اوليه اومت اسالم خصوصث دنضري جوهر .توجوان
تابوغ اين دوجودكن اداله اونتوق ممبنتو ممبياياءي دان
منمفوغ فربلنجأن فمبينأن مسجد دان سوراو دنضري
جوهر .دانا اين اكن دكومفولكن دان داضيهكن كفد
مسجد دان سوراو يغ ممرلوكن باضي توجوان
فثلغضاراءن ،ممباءيق فوليه دان سباضايث .صدقه جارية اين
بوليه دالكوكن دغن مثومبغ سخارا تروس كفد تابوغ
فمباغونن مسجد دان عمل جارية جوهر اتاو ماللوءي
فوتوغن ضاجي اتاو مثومبغ ماللوءي سخارا دامل تالني.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
سبلوم مغاخريي خطبة فد كالي اين ،منرب ايغني مثرو
مجاعه سكالني ماريله برسام-سام كيت مثمارقكن عمالن
صدقه جارية ،اضر رزقي يغ كيت فروليهي سنتياس دبركيت
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اهلل سبحانه وتعاىل دان دليفتضنداكن فهاال سرتا مندافت
رمحة يغ برتروسن ددنيا هيغض اخرية .فرلو دايغت جوض،
دامل كيت برصدقه هندقله دسرتاكن دغن نية يغ اخالص
مسات مات كران اهلل سبحانه وتعاىل ،جاغنله كيت
مغهارف كفد فوجيان دان ساجنوغن ماءنسي.
سسوغضوهث هرتا ايت تيدق الءين هاثله سباضاي
فرهياسن دان اوجني اهلل سبحانه وتعاىل اونتوق منيالي
سجاوه مان كيت دافت مغضوناكنث كجالن يغ دريضاءث.
جاغنله كيت براس راضو تنتغ كربكنت برصدقه دان جاغنله
كيت عاشيق مغومفول هرتا سهيغض لوفا تغضوغجواب
كيت سباضاي سأورغ همبا كفد اهلل سبحانه وتعاىل.
فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة احلديد ايات :18
ﯽﯾﯿﰀ ﰁﰂﰃﰄ
ﰅﰆﰇﰈ ﰉ

برمقصود :سسوغضوهث اورغ لالكي يغ برصدقه دان
اورغ فرمفوان يغ برصدقه ،سرتا مريك ممربيكن فينجمن
كفد اهلل ،سباضاي فينجمن يغ باءيق (اخالص) ،اكن
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دضنداكن بالسنث (دغن برضندا-ضندا باثقث) ،دان مريك
فوال اكن براوليه فهاال يغ مليا.
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