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 عملن يغ برككلن وقف
 م 2022 فيربواري 11برساماءن  هـ 1443  جبر 09

 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

 زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ٱ
 ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت

ىف يث  

 (22:لرعدا)
 

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  ڍ َتَعـاَلى  ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (59النساء:)    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  
 

  فدبراميان، طاعتله كامو ك"واهاي اورغ يغ برمقصود: 

"أوىل  فددان كاللَّـه  رسول  فددان طاعتله كامو كاللَّـه 

كالغن كامو. كمودين  فداورغ يغ بركواس( در)األمر" 

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

القرءان(  )اللَّـه  كتاب( ) فدهندقله كامو مغمباليكنث ك كم

اللَّـه   فدبراميان ك كامو بنر كرسولث، جالسنة( )دان 

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

 دان لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 سكالني،اللَّـه   درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحاناللَّـه   فدك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني

 االضس ملقساناكن وهغضس-وهغضبرسو نغوتعاىل د

 مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف

 دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة تفمندا كيت
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 وقف تاجوق هورايكنغم اكن اين كالي فد خطبة. اخريةد

 .برككلن غي عملن

 

 سكالني،اللَّـه   درمحيت غي مجعة غسيد

 يغ نقكباجي عملن ساتو ساله اكنفمرو وقف

 تفدامل القرءان ترداد. إسالم دامل دتونتوت دان وجيفتر

 نقكباجي عملن مالكوكن يغ مريك يضبا كلبيهن قثبا

 نقيءكبا اونتوق هرتا مندرماكن دان نفاقكنإغم رتيفس

 دف كنخدبا يغ وتعاىل هسبحاناللَّـه  فرمان. إسالم اومت

 :برمقصود يغ 22 اياتالرعد  ةسور دامل تادي خطبة اول

 

توهن  ناءضيرك كنفرهاغم كران صرب يغ غدان اور"

 مندرماكن سرتا ،يغمات دان منديريكن مسبه-مريك مسات

 اراخس مريك، دفك كورنياكن كامي يغ فا دري

 منولق والف مريك دان ترغن-غتربر اراخس اتاو يثبرمسبو

 اداله ثمسوا ايت مريك; باءيق يغ اراخ نغد كجاهنت

 هاري دف ثباءيق-سبايق يغ بالسن ثيضبا دسدياكن

 ".اخرية

 

وتعاىل  هسبحانجلسن ايات اين، اللَّـه نفماللوءي 

 نقيءكبا مالكوكن اونتوق ثهمبا-همبا دفك القكنغضم
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 جالن كفد انفاقبردغن  ثانتارا ارا،خ بنتوق ايضلبادغن ف

 كران اين حال. وقف عملن مالكوكن رتيفس نقكباجي

 مسوا يفاكوخمن يغ اوتام عملن انتارا اكنفمرو وقف

ود ممربيكن سسواتو برمقص اين وقف. نقيءكبا عنصور

 وقف شرع سودوت دري مانكاال. ثـتمنفع ككل يغهرتا 

 يتءيا ،ثميليق حق راهكنثم يغ غورأسس برمقصود

 دري وقف وناكفد فغض وناكنضد بوليه يغ هرتا راهكنثم

 هسبحاناللَّـه  كران ثخريكأ يغضه قفكنود هرتا موال

ن كغدكمب بوليه دان ككل هندقله اين وقف هرتا. وتعاىل

سخارا عموم . إسالم اومت رلوانفك منفعةاونتوق 

 اتاو كمبالي مبيلاد بوليه تيدق اين وقف هرتا نقكدودو

 ايضسبا ككل وقف هرتا دان غاور مان اوليه يقدميلي

 ،ْهَبدِه دجوال، بوليه تيدق سرتا وتعاىل هسبحاناللَّـه  حق

 .وساكأيفد دان ،يثيدوار

 

 ،اللَّـهرمحكم  معاشراملسلمني

 عام وقف يتءيا نيضبها دوا كفد يضتربها وقف

 يغ وقف سسواتو برمقصود عام وقف. خاص وقف دان

 عموم منفعة توجوان يضبا قففو اوليه دوجودكن
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 اتاو كموداهن اونتوق رتيفس شرع حكوم يكوتغم

 خاص وقف مانكاال. إسالم اومت ايكونومي وننغمباف

 يضبا قففو اوليه دوجودكن يغ وقف برمقصود والف

 تانه كنقفوم رتيفس إسالمترتنتو اومت  منفعة توجوان

 رقبورنف ام،ضا سكوله سوراو، مسجد، توجوان اونتوق

 .قففو اوليه دخصوصكن يغ ينءال دان إسالم

 

 اكنفمرو وقف عملن بهاوا اكتفعلماء تله برس

 دامل دتونتوت تغسا دان دشريعتكن يغ جارية عمل ساتو

 يغ اهالف نجرنضين اكن منجنجيكن ا عملن. إسالم امضا

-سالما بوات وقفف كفد تروس الريغم اكن دان برككلن

 صاحل عمل سواتو اكنفمرو وقف كران اين حال. ثالما

 فوقف كفد برتروسن اراخس دبريكن اكن ثاهالف مان يغ

 وقف هرتا مان يضسال دنيا ليغضمن سوده ونفواالو

 غاوليه اور دمنفعتكن تفدا دان ككل ايت ترسبوت

 االمام اوليه دروايتكن يغ حديث سبواه دامل. ينءال

 :برمقصود يغ امعنهاللَّـه   رضي عمر ابن دفدر البخاري

 

 اللو. ْرَبْيَخد تانه وليهارفعنه تله مماللَّـه  رضيسيدنا عمر "

: عليه وسلماللَّـه صلى اللَّـه  رسول ينداضب كفد ثبرتا بلياو
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 ثنيالي يغ ْرَبْيَخد تانه وليهارفمم تله ساي ،اللَّـه رسول واهاي

 نيالي ييغضت لبيه يغ وليهارف ساي رنهف تيدق دان ييغضت

 ينداضب ؟ثالكوكن ساي هندق توان يغ اكهفا. ثدفدر

 كامو كاالو: برسبدا صلى اللَّـه عليه وسلم اللَّـه رسول

 اللو. رفد حاصيلثد برصدقه دان ثسومرب ككلكنله ماهو،

 كفد ترسبوت تانه صدقه ممربيعنه اللَّـه  رضيسيدنا عمر 

امو، دان تت همبا، كاكنيممرد ،ضثكلوار قوم ميسكني، ريقف

 .مسافر غاور
 

 سكالني،اللَّـه   درمحيت غي مجعة غسيد

 اين وقف عملن مالكوكن يغين ايت، مريك ءسال

 هسبحاناللَّـه  دسيسي بسر يغ اهالف نجرنض دبريكن اكن

 منفعة ممربي يضبا رزقي سيغكوسغضوف بر كران وتعاىل

حال اين دجلسكن دامل . ثسلوروه إسالم اومت كفد

 ضيغه 3ايات  نفالاأل ةسور دامل وتعاىل هسبحاناللَّـه  فرمان

 :برمقصود يغ 4

 

 مندرماكن يغ دان يغمسبه منديريكن يغ غيت اورءيا"

. مريك كفد كورنياكن كامي يغ فا دري نيضسباها

 اكن مريك. ثبنر-سبنر دغن براميان يغ غاور مريكله
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 دان مريك توهن دسيسي يضيغت يغ كتفغ تفمندا

 ."(ضدشر) لياوم يغ كورنيا هفليم سرتا وننفمأك
 

اوليه ايت، اتس داسر دان كسدرن اين، مك جمليس 

 اوسها ايضلباف رقكنغضم تله جوهر ريضن إسالم امضا

 سالمإ مشاركت لقكنغضم دان كفهمن كتكنغمني يضبا

 اوليه دالكوكن غي اوسها انتارا. واقفبر عملن ملقساناكن

 ساهم موجودكن اياله جوهر ريضن سالمإ امضا جمليس

 برواقف اراخ ساتو ساله اكنفمرو غي جوهر واقف

 RM10.00 نيالي نغد يتءيا يتغضري غوا ماللوءي

ترسبوت اكن  واقف. ساهم ساهم اونيت ساتو اونتوق

 ريضدن سالمإ اومت نقكباجي دان منفعة اونتوق وناكنضد

 .اين

 

 جوهر واقف ساهم دفحاصيل در منفعةانتارا بنتوق 

 غوفمنم اونتوق وناكنضد اين واقف ساهم اياله اين

 يضبا جوهر ريضدن امضا سكوله ناءمبينف ناءربلنجف

 اراخس اين ريضدن انق دفك امضا نديديقنف ممربيكن

 وناكنضد ضجو اين واقف ساهم حاصيل. برتروسن

اتاو   (Dialisis)ليسيسيادراوتن  وستف كنباغونمم اونتوق
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 غي ساكيتف يضبا منخوخي دارهراوتن  وستف

 الجرف اسراما وننغبا مبلنيف ايت، ينءسال. ممرلوكن

 نفكوتي دري حاصيل اكنفمرو اداله ضجو مصر ةَراِهَقد

 دان ناءكسلس ممربي اونتوق برتوجوان غي واقف ساهم

 اين. علمو منونتوت اونتوق جوهر الجرف دفك كموداهن

 دفك دسالوركن تفدا غي واقف منفعة انتارا اكنفمرو

 اونتوق برمينت غ. مريك يجوهر ريضدن سالمإ اومت

 برواقف بوليه اين واقف ساهم جارية عمل مالكوكن

  .تالنيدامل ارا خس تروس اتو اراخس

 

 سكالني،اللَّـه   درمحيت غي مجعة غسيد

 دف خطبة خريياغم روموسن ايضسرتو سباوج

 كيت ماريله سكالني، مجاعه روثم نييغا ربنم اين، كالي

 اكن وقف عملن كران اين وقف عملن ركاسكنفمم

 اكن سرتا قفوف كفد برتروسن اكن ثاهالف دان برككلن

 اونتوق ثوهغضسسو. إسالم اومت كفد نقيءكبا ممباوا

 دامل ورنافمس يغ نقيءكبا دان نقكباجي حقيقة يفااخمن

 ورباننفغ سيتف سوده اين، وقف عملن ملقساناكن

 انفاقبر كيت اراخ دغن رلوكنفد امت هرتا فترهاد
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 دغن كران اين حال. يقميلي كيت يغ هرتا فترهاد

 بهاوا ممبوقتيكن تفدا اكن يغ اينله رتيفس هرتا ورباننفغ

اللَّـه   اوليه دجنجيكن يغ نجرنض اكن ميقيين ايت غورأسس

عمران ايات  ال ةسور دامل ثمانفر اميانضسبا وتعاىل هسبحان

92: 
 

 خن  حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ٱ
جه ين ىن من  

 

 تفكالي اكن دا-كامو تيدق سكالي" :برمقصود

 (ورنافمس يغ) نقيءكبا دان نقكباجي (حقيقة) يفااخمن

. ييغسا كامو يغ فا دفني درضسباها درماكن كامو سبلوم

  ثوهغضسسو مك درماكن كامو يغ جوا فا سسواتو دان

 ث".تاهويغماللَّـه 

 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَىئلُْقْرءا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاَ حئ َٱلُْمس ْ َيَاَِفرِينَاغفايااَفاْوزا  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀوا


