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َا ْل َح ْم ُد لِ ّل ِه َن ْح َم ُد ُه َو َن ْس َت ِع ْينُ ُه َو َن ْس َت ْغ ِف ُر ُهَ .و َن ُع ْو ُذ بِال َّل ِه
ِمن ُشرو ِر َأ ْن ُف ِسنَا و ِمن سي َئ ِ
ات َأ ْع َمالِنَاَ .م ْن َي ْه ِد ِه ال َّل ُه
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ْ ُ ْ
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َف اَل م ِض َّل َله ،ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
اد َي َل ُه.
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ُ
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َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْح َد ُه اَل َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد َأ َّن

َس ِّي َد َنا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْو ُل ُهَ .ال ّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َع َلى
َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َأ ْص َحابِ ِه َأ ْج َم ِع ْي َن.
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َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ال َّله ،إِ َّت ُقوا ال َّل َه َو ُأ ْوص ْيك ُْم َوا َّي َ
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد الله ،
سڬاال
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منجاٴوهي
i
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
9

الله ددنيا ماهو ڤون اخيرة.
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يڠ برمقصود :دان تونتوتله دڠن هرتا ككاياٴن
يڠ تله دكورنياكن الله كڤدامو اكن ڤهاال دان
كبهاڬياٴن هاري اخيرة دان جاڠنله اڠكاو
ملوڤاكن بهاڬينمو (كڤرلوان دان بكلنمو) دري
دنيا; دان بربوات باٴيقله (كڤد همبا 2الله)
سباڬايمان الله بربوات باٴيق كڤدامو (دڠن
ڤمبرين نعمتڽ يڠ مليمڤه ;)2دان جاڠنله اڠكاو
مالكوكن كروسقن دموك بومي; سسوڠڬوهڽ
الله تيدق سوك كڤد اورڠ يڠ بربوات كروسقن.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله ،
10

اومت اسالم اداله برساودارا ،مريك دڬامبركن
سباڬاي سبواه باڠونن يڠ كوكوه يڠ ساليڠ تولوڠ
منولوڠ انتارا ساتو سام الٴين .سيكڤ تولوڠ منولوڠ
اين بوكن سهاج ترباتس ڤد تناڬ ،علمو ڤڠتاهوان،
عباده دان سباڬايڽ ،تتاڤي اي جوڬ مليڤوتي اسڤيك
ڤمباڠونن ايكونومي .سبب ايتوله اسالم مم َف ْر ُضوكن
زكاة ،مڠڬالقكن َصدَ قةِ ،ه ْيبِةَ ،و َقفَ ،ه ِدية دان
الٴين .2اين كران ايكونومي اسالم ممرلوكن
كساٴيمبڠن دنياوي دان ُا ْخ َر ِوي.

اسالم جوڬ تيدق مڠهالڠ اومتڽ منچاري ككاياٴن
اصلكن اي مڠمبيل كيرا ڤمباڠونن يڠ منچاڤاي
َم َق ِ
اصد َش ْر ِع ّية ياٴيت; منجاڬ اڬام ،پاوا ،عقل،
هرتا دان كتورونن .كاداٴن اين مڠڬمبركن ڤمباڠونن
ايكونومي اسالم مستيله منجاڬ كواليتي كهيدوڤن
مأنسي.

اوليه كران ايت ،اسالم تله ملتقكن اساس 2يڠ
كوكوه اونتوق ڤندوان مأنسي ددنيا اين .اسالم منولق
ڬولوڠن يڠ منومڤوكن دنيا دان منيڠڬلكن اخيرة،
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اسالم جوڬ منولق ڬولوڠن يڠ منومڤوكن اخيرة
يڠ مڠابايكن كهيدوڤن دنيا .اسالم مڠڬالقن مأنسي
سنتياس برسدرهان دالم سموا ڤركارا تراوتام يڠ
بركاٴيتن دڠن حال 2كدنياٴن .سبدا نبي  دالم
حديث يڠ دروايتكن اوليه ابن ماجة :
ِِ
ِ
ي َ ع ِن النَّبِ ِّي ﷺ َق ْا َل:
الس ْاعد ِّ
َع ْن َأبِ ْي ُح َم ْيد َّ
َأ ْج ِم ُل ْوا فِ ْي َط َل ِ
الدنْيِا َفإِ َّن ك اًُّل ُم َي َّس ر لِ َما ُخلِ َق َل ُه
ب ُّ

يڠ برمقصود :ڤرإيلوقكنله چارا كامو دالم
منونتوت ڤركارا دنيا .سسوڠڬوهڽ ستياڤ
اورڠ اداله دڤرمودهكن برداسركن كتنتوان يڠ
تله دتتڤكن كڤداڽ.

منچاري ككاياٴن اداله ڤركارا يڠ دشريعتكن دالم
اڬام اسالم .ددالم القرأن باپق ترداڤت ايات 2يڠ مپرو
اونتوق منچاري رزقي دان برأوسها دأتس بومي،
الج ُم َعة ايات :10
انتاراڽ فرمان الله  دالم سورة ُ
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يڠ برمقصود :كمودين ستله سلساي سمبهيڠ،
مك برتيبرنله كامو دموك بومي (اونتوق
منجالنكن اوروسن ماسيڠ ،)2دان چاريله اڤ
يڠ كامو حاجتي دري ليمڤه كورنيا الله ،سرتا
ايڠتله اكن الله باپق( 2دالم سڬاال كاداٴن)،
سوڤاي كامو برجاي (ددنيا دان اخيرة).

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله ،

الم ْو ُس ْو َع ُة ا ْل ِف ْق ِه َّية اد دپاتاكن حكوم
دالم بوكو َ
منچاري ككاياٴن دالم شريعة اسالم .منچاري
ككاياٴن كادڠ كاال منجادي واجب جك اوسها
يڠ دالكوكن ايت اونتوق منداڤتكن ڤڠحاصيلن
باڬي ممنوهي كڤرلوان ديري دان كلوارڬ سرتا
مڠيلقكن دري ممينتا .2اي منجادي سنة جك اوسها
ايت اونتوق ممبريكن تمبهن كڤد نفقهڽ دان نفقه
كلوارڬاڽ اتاو دڠن توجوان ممبنتو ڬولوڠن فقير
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مسكين دان مپمبوڠ صلة الرحيم.

منوروت علماء ،منچاري ككاياٴن دڠن نية سڤرتي
اين لبيه اوتام درڤد برعباده .منچاري ككاياٴن اداله
هاروس جك اونتوق ممبريكن تمبهن دري كڤرلوان
اتاو منعمتي كهيدوڤن دنياوي .اي منجادي مكروه
جك اونتوق توجوان بربڠڬ 2واالوڤون هرتا يڠ
دچاري ايت دڠن چارا يڠ حالل .اي منجادي حرام
اڤابيال هرتا يڠ دچاري ماللوءي جالن يڠ حرام
سڤرتي ِر َبا ،رسواه ،منيڤو دان سأومڤاماڽ.

دالم اوسها منجان ايكونومي اين ،اسالم تله
مڠڬاريسكن ببراڤ ڤندوان يڠ ڤرلو دايكوتي اڬر
سڬاال كماجوان دان ليمڤهن رزقي يڠ دڤراوليهي
سنتياس درضاٴي اوليه الله  ،انتاراڽ نية يڠ
إخالص دالم منچاري رزقي يڠ حالل دان دبلنجاكن
ڤد جالن باٴيق .جاڠنله منجادي همبا كڤد هرتا
سهيڠڬ برصفة بخيل دان طمع هلوبا هيڠڬ الالي
مڠيڠاتي الله . 
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي الله ،

اومت اسالم ڤرلو ساليڠ ممبنتو انتارا ساتو سام
الٴين دالم منيڠكتكن ايكونومي اومت .كيت مستي
مڠوتاماكن ڤرودوق ) (produkاومت اسالم بربنديڠ
دڠن ڤرودوق يڠ الٴين .ڤريميس ڤرنياڬاٴن اومت
اسالم ڤرلو ددهولوكن درڤد ڤريميس يڠ الٴين،
واالوڤون ترداڤت سديكيت ڤربيذاٴن هرڬ .اڤابيال
سماڠت اين وجود مك ماكين رامايله اومت اسالم يڠ
كاي راي .اخيرڽ ككاياٴن اين اكن منجاديكن كوتيڤن
زكاة اكن برتمبه ،دانا َو َقف ماكين منيڠكت .كسمواڽ
اين اكن مڠورڠكن كمسكينن ،ڤنديديقن اومت
اسالم اكن دڤرتيڠكتكن دان ڬولوڠن كچيچيرن اكن
المائِدَ ة ،ايات
بركورڠن .الله  برفرمان دالم سورة َ
:2

ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
15

ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
يڠ برمقصود :دان هندقله كامو برتولوڠ-
تولوڠن اونتوق ممبوات كباجيكن دان برتقوى،
دان جاڠنله كامو برتولوڠ-تولوڠن ڤد مالكوكن
دوسا (معصية) دان ڤنچروبوهن .دان برتقواله
كڤد الله ،كران سسوڠڬوهڽ الله مها برت عذاب
سيقساڽ (باڬي سسياڤا يڠ ملڠڬر ڤرينتهڽ).

بار َك ال َّله لِي و َلكُم فِي ال ُقرء ِ
ان ال َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِي َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن اآلي ِ
ات َو ِّ
الح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمنِّى َو ِمنْكُم
الذك ِْر َ
َ ْ َ َ
ِ
الس ِم ْي ُع ال َع ِل ْيم.
ت اَل َو َت ُه إِ َّن ُه ُه َو َّ

َأ ُق ُ
ول َق ْولِي ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ال َعظِ ْي َم لِ ْي َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،والم ْؤ ِمنِين والم ْؤ ِمن ِ
المس ِل ِمين والمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الر ِح ْيم.
ور َّ
اس َت ْغف ُرو ُه ،إِ َّن ُه ُه َو ال َغ ُف ُ
َف ْ
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