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أ ْو هصيْك َْمَو هإََايََبهتقوىَا هَ
َ
ج َيْ هَمَ:
الر هَ
نَ ََ
الش َيْطَا هَ
للَ هَمنََ َ
فَقَالَاللََتَبَارَكََوَتَعَاىلََ:أَعَ َْوذََ َبها هَ
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مقصودث :
اداكه كامو تاكوت ( اكن كمسكينن ) كران كرف كالي كامو ممربي صدقة سبلوم كامو مغادف؟
كاالو كامو تيدق مالكوكن (فرينته) ايت ،دان اهلل فون ممعافكن كامو (كران كامو تيدق ممفو)،
مك ديريكنله مسبهيغ دان بريكنله زكاة ( سباضاميان يغ سواجبث ) ،سرتا طاعتله كامو كفد اهلل
دان رسولث .دان ( ايغتله ) ،اهلل مها مندامل فغتاهوانث اكن سضاال عمالن يغ كامو الكوكن.
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سيدغ مجعة يغ دحرميت سكالني،
ماريله سام 2كيت برساتو مغحياتي اجرن اضام اهلل ،دمسفيغ ساليغ بنتو ممبنتو دانتارا سسام
مسلم باضي ممفركاس إميان دان تقوى؛ دغن ملقسناكن سوروهن اهلل دان منجاءوهي الرغنث
دغن كسوغضوهن دان كإخلصن ،مسوض كيت براوليه كمنغن ددنيا دان دأخرة .

سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل،
مسكني دأرتيكن سباضاي سربا ككورغن دامل ممنوهي كفرلوان هيددوف دان خومدا بوليده منمفدوغ
كخوكوفن ماكن دان مينوم سدها  .تركدادغ كيدت سدريغ ممبدوات تغضدفن بهداوا ضدولوغن يدغ مسدكني
سباضدداي اورغ يددغ تيدددق تدداهو براوسددها دان مدال

اللددو مريددك هيدددوف مرميفددت دان مسددكني.

سباليقث ،خوباله كيت ملتقكن ديري كيت فد متفت مريك ،باضديمانكه راسداث ،انتده 2كهيددوفن
كيت موغكني لبيه ضعيف دري مريك يغ فرنه كيت متوءي ،ماله موغكني ترضامق مالكدوكن اف
سها دمي منددافت سسدواف ناسدي تنفدا ممديكككن ارتدي سضدن دان مدالو .تيدادا سديافا فدون
ددنيا اين يغ ايغني دالهككن مسكني.

برجالنله دموك بومي اين ،دان فندغله دسكليلغ كيت ،فسيت اكن منموكن مريك يغ مسكني.
تيادا ساتو متفت دامل دنيا اين تيادا اورغ مسكني .كران اهلل منجاديكن سسوات ايت سأميبغ.
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دان ممبواتكن ماءنسي ايت مراس ديري همبا دان برحاجة اونتوق ساليغ تولوغ منولوغ .فرجالنن
هيدوف اين اكن تروس برجالن سبضيين .

سيدغ مجعة يغ بربهاضيا،
جك اهلل بريكن ككاياءن كفد كيت ،سي مسكني جاغن دلوفا افاته الضي جاغن سام سكالي
مريك دهينا .فغهيناءن اورغ كاي دان براس ديري لبيه موليا دري سي مسكني اداله سوات
كمسكينن جيوا.
مسكني دان كاي تيدق هاث دفندغ دري سودوت هرتا ككاياءن دان واغ ريغضيت مسات-
مات .مسكني دان كاي جوض دفندغ دري سودوت أخلق دان هاتي بودي .دالم َساتوَ
ْ
حدَث َنيب َصىل َالل َعليه َوسلم َيغ َدرواَتكن َاويله َالمام َابلاخاري(َ :لَ َيسََ
َ ْ
ْ ْ ْ
ْ
َ
فس).
غَنَانل ه َ
َال هَغَنَ هَ
كن َ
َالعَر هضََ،وَلَ هَ
ث هة َ
نَكَ َ
َال هَغَنَعَ َ

مقصودث:
بوكنله كاي ايت فد باثقث هرتا بندا ،تتايف سبنر 2كاي اياله كاي فد جيوا (هاتي) .
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ككاياءن اينيله يغ فاتوت دكجر اوليه مسوا فريغكت ماءنسي سام اد يغ برهرتا اتاو تيدق
برهرتا .كاي جيوا اداله كاي دغن صفة كباءيقكن ،كاي بودي فكرتي دان كاي هرض ديري.
ككاياءن جيوا اداله ككاياءن حقيقي .تيدق رامي يغ ممفوثاءي ككاياءن هرتا مميليكي ككاياءن
جيوا .كاي جيوا افابيال إميانث كوكوه ،هاتيث كنتل دامل اف جوض كأداءن  .بيال سسأورغ ايت
كاي هاتي ،مسكني اتاو كاي كأداءنث سام سا  .سام سكالي تيدق مثوسهكن هاتيث اتاو
مغضوضتكن جيواث .

نامون اداله ساغت مالغ جك مسكني هرتا داتغ سإيريغ برسام دغن مسكني جيوا .مسكني
جيوا بوكن هاث تيدق فرنه برشكور دغن هرتا يغ سديكيت يغ كيت ميليكي اتاو كأغضنن
ممبوات عمل كباجيقكن  .مسكني جيوا جوض اداله سيكف بوروق يغ منجادي عمالن هاري
دمي هاري  .كجادين راضوت اداله خرمينن ماءنسي يغ جيواث مسكني دان كوسوغ .سودهله
مسكني هرتا كران مندوروغث مالكوكن راضوت  ,هاتيث جوض مسكني كران سغضوف ممبونه
دمي سخبي

هرتا يغ سديكيت ايت .
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مسكني جيوا اين ساغت بربهاي كران بوليه مغهيغضفي سضنف الفيسن مشاركت تيدق ككا
كاي اتاو مسكني ،فغكت اتاو درجت .اين كران ،جيوا يغ مسكني بوليه مندوروغ كيت
مالكوكن فنيندسن ،فرموسوهن دان جنايه كران هاتي تيدق فرنه برشكور دغن اف يغ
دميليكي ،افاته الضي اونتوق براس خينتا دان بل

كفد سسام ماءنسي.

سيدغ مجعة يغ بربهاضيا،
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تله دفرليهتكن اهلل ضامربن شرض دان نراك ،دان اي دافيت بهاوا
فغهوني شرض يغ فاليغ رامي اداله ترديري دري ضولوغن اورغ 2مسكني اتاو اورغ 2يغ تيدق
برهرتا ،سدغكن فغهوني نراك يغ فاليغ رامي اداله ترديري درفد قوم وانيتا .جك حدَث اين
دتيليق دري معنى ظاهكث سها تنتوله تيمبول كمشكيلن 2ترتنتو افاكه إسالم ممندغ كمسكينن
ايت سباضاي ساتو كلبيهن دان ككاياءن سباضاي ساتو فغهالغ يغ بوليه منجاءوهكن سسأورغ
ايت دري شرض ؟ افاكه اصطالح ممندغ رنده كفد قوم وانيتا هيغض كباثقكن مريك منجادي
فغهوني نراك؟ افاكه قوم وانيتا لبيه باثق مالكوكن معصية دري قوم لالكي؟
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مقصودث :
" اكو تله منينجاو شرض دان اكو دافيت كباثقن فغهونيث اياله قوم مسكني ،دان اكو جوض منينجاو
نراك دان اكو دافيت كباثقكن فغهونيث اياله قوم وانيتا( .دروايتكن اوليه اإلمام ابلاخاري)

اونتوق ممهمي مقصود يغ سبنر دري حدَث اين ،فرلوله درجوع كفد نص 2الءين يغ برسغكوتن
دغن فندغن عموم إسالم ترهادف ككاياءن دان كمسكينن .برتولق دري فغرتني اين ترثات
بهاوا يغ دمقصودكن دغن "اورغ 2يغ مسكني" يغ دسبوت اوليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ايت اياله اورغ 2مسكني يغ صاحل دان برتقوى بوكنله مسات-مات اورغ مسكني ،كران
كمسكينن مسات-مات كادغ 2مروفاكن ساتو باال يغ بوليه ممباوا سسأورغ كفد ككفورن دان
كجاهنت .افابيال تكانن كمسكينن ايت تيدق دافت دكاول دان دبندوغ اوليه سسأورغ ،اي
موغكني منجادي ماءنسي يغ بركخيل هاتي دان برسيكف ممبنته ترهادف اهلل دان اين بوكن
سها منجروموسكنث كدامل ككفورن ،ماله منختوسكن دامل هاتيث فراساءن حسد دغكي
دان دندم كسومت ترهادف ماءنسي سكليليغث يغ لبيه برنصيب باءيق داريث ،دان عاقبتث اي
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موغكني ترليبت دامل فرالكوان 2جنايه دان ككجامن اونتوق ملونسكن دندم .اينيله مقصود
سبدا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " كمسكينن ايت همفك 2ممباوا سسأورغ ايت كفد
ككفورن "
كران ايت ،تيدقله برمعنى بهاوا إسالم مغضالقكن اومتث سوفاي منجادي مسكني اتاو ممندغ
كمسكينن ايت سباضاي ساتو كلبيهن يغ ماليقكن سسأورغ ايت موارَيث شرض دأخْية.
القرءان دغن تضسث منتفكن بهاوا شرض ايت اداله دخافاي دغن تقوى دان عملن 2صاحل يغ
بوكنث دخافاي دغن مسات 2كمسكينن ،فرمان اهلل تعاىل:
َ
ج َيْ هَمَ:
الر هَ
نَ ََ
الش َيْطَا هَ
للَ هَمنََ َ
أَعَ َْوذََ َبها هَ

ﭐﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﱠَالنساءَ٣٢١َ:

مقصودث:
دان سسيافا يغ مغرجاكن عمل صاحل ،دري لالكي اتاو فرمفوان ،سدغ اي براميان ،مك مريك
ايت اكن ماسوق شرض ،دان مريك فوال تيدق اكن دأنياءي ( اتاو دكورغكن بالسنث )
سدكيتفون.
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برتولق دري حيقيقة اين ترثاتاله بهاوا "اورغ  2يغ مسكني"؛ يغ دمقصودكن اوليه حدَث ايت
اياله اورغ 2يغ منجادي مسكني سباضاي عاقبة دري فغليبنت مريك ددامل كضياتن 2انفاق دان
جهاد ف سبيل اهلل ،بوكنث مسات 2اورغ مسكني ،افاته الضي مريك يغ مسكني عاقبة مال

دان

كورغ براوسها.
لزا هَهدَبركات :اورغ 2مسكني مميليه تيض دان اورغ 2كاي جوض مميليه تيض ،ياءيت:
شَ هَق َيْقَاَ ََ
اورغ 2مسكني مميليه كسناغن جيوا ،ككوسوغن هاتي دان ريغنث حساب.
سدغ اورغ 2كاي مميليه سيبوقث هاتي ،فنتث فيكْيان دان براتث حساب.
سيدغ مجعة سكالني،
كسيمفولنث ،مسكني بوكن دفينتا .تايف ،مسكني اين ساتو اوجني .بوكن مسكني بوات سسأورغ
ايت مسكني دهادفن فنخيفتاث .تايف اخلق َيغ بوروقله يغ بوات ماءنسي ايت مسكني دان
برمتبه مسكني دهادفن فنخيفتاث .جك كيت برضلر اورغ كاي دان براد ،بنتوله مريك سربا
ككورغن يغ تيدق فوثا هرتا دغن كلبيهن يغ دبري اوليه اهلل كفد كيت .ستيتي
سالءوت يغ دكنغ .سبوتك يغ داهولور ،سبوكيت يغ دضنيت اوليه اهلل سبحانه وتعاىل.
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يغ دبري،

َ
ج َيْ هَمَ
الر هَ
نَ ََ
الش َيْطَا هَ
للَ هَمنََ َ
أَعَ َْوذََ َبها هَ

ﱡﭐ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ
ﳁ ﳂ ﳃ ﱠَالجر٨٨َ:

مقصودث:
جاغنله اغكاو منوجوكن فندغنمو ( سرتا مناروه هاتي ) كفد نعمة كسناغن يغ كامي بريكن
كفد برباف ضولوغن دانتارا مريك ( يغ اكفْي ايت ) دان جاغنله اغكاو مراس دوكاخيتا
ترهادف مريك ( كران مريك تيدق براميان دان تيدق دافت مغواتكن إسالم سباضاميان يغ
اغكاو هارفكن ) ؛ دان سباليقث هندقله اغكاو مرنده ديري كفد اورغ 2يغ براميان
( سكليفون مريك دري ضولوغن فقْي مسكني ).
ْ
َِل َولكم َىف َالقرلن َالعظيم ََ ،ونفع ْ َ
بارك َالل ْ
اتَ
ِن َوَإَِاكم َبهمَا َ هفي هه َ همن َاْلَ ه
ه ه
ه
ه
ه
ه
ْ
ْ
َ
ِن َومنْك ْم َتلوته َإنَه َهو َ
َالس هميع َالعليم ََ.أقول َقوِلَْ
ْ
كي هم ََ،وتقبل َ هم
ه
ه
واّلك هر َال ه
ه
ه
ه
ْ ْ
َِل َولك ْم َولسائر َالم ْسلمي َوالم ْ
ْ
ات َوالمؤ هم هنيَ
م
ل
س
يم
ظ
َالع
َ
َالل
ر
ف
غ
ه
هذا َوأست ه
ه ه
هه
ه ه
هه
والمؤمناتََ،ف ْ
است ْغ هفر ْوهَ،فياَف ْوزَالم ْست ْغ هفرينَوياََناة َ
َاتلائه هبيَ.
ه ه
ه
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