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وقف ڤمڠكين ككاياءن أخيرة

وقف ڤمڠكين ككاياءن أخيرة
( اوڬوس 206م  6 /ذو القعدة 437ﻫ) 

2

ن ل َِّلتِي هِي َ أَ ق ْوَم ُ،
ا ْلحم َْد ُ ل َِّله ِ الَّذ ِي ع ََّلم َ و َأَ نْعَم َ ،و َهَد َانَا ب ِالْقُر ْآ ِ

ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
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ك و َه ُو َ عَلَى ك ُِل شَيْء ٍ قَدِي ْر،
ك لَه ُ ،لَه ُ ال ْمُل ْ ُ
الله ُ وَحْدَه ُ لا َ شَر ِي ْ َ
أَ شْهَد ُ أَ ْن ل َا ِإلَه َ ِإ َّلا َّ

و َأَ شْهَد ُ أَ َّن مُح ََّمدًا عَبْدُه ُ وَرَسُولُه ُ.
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َّ
صحَابِه ِ أَ جْم َع ِيْنَ.
َل وَسَل ِ ْم عَلَى سَيِدِنَا وَمَو ْلاَنَا مُح ََّمدٍ و َعَلَى آل ِه ِ و َأَ ْ
الله َُّم ص ِ

6

أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ الله ِ ا َِّتق ُوا الله َ ح ََّق تُق َاتِه ِ ،وَل َا تَم ُوت َُّن ِإ َّ
لا و َأَ ن ْتُم ْ مُسْل ِمُوْنَ.
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ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
ككاياءن يڠ حقيقي دان سبنر دأخيرة ﻫاڽ داڤت دراساءي اوليه مريك يڠ
بنر ٢برتقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى ،دسمڤيڠ مڠإنفاقكن سبهاڬين ﻫرتاڽ
كجالن اهلل .جوسترو ،ماريله كيت ڤرتڬوﻫكن تقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى
دڠن ملقسان سڬاال ڤرينتهڽ سرتا منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ ،دسمڤيڠ
إخالص مڠإنفاقكن ﻫرتا ڤد جالن اهلل .سموڬ كيت دڬولوڠكن دري كالڠن
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مريك يڠ برأونتوڠ ددنيا ﻫيڠڬ أخيرة.
8

9

ڤد ﻫاري يڠ بربهاڬيا اين ،ماريله كيت سام٢مڠحياتي خطبة برتاجوق :
”وقف ڤمڠكين ككاياءن اخيرة“.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دمولياكن،
وقف اداله ساتو عبادة يڠ تله ڤون سباتي دڠن ڤڠعملن اڬام مشاركت إسالم
دمليسيا .سوده سكين الما ،وقف ﻫرتا مروڤاكن ساتو ڤندكتن ڤنتيڠ يڠ
مڽومبڠ كڤد كمنتڤن ڤمباڠونن سوسيال سسبواه مشاركت .ڤمبيناءن مسجد،
سوراو ،مدرسه دان تانه ڤرقبورن إسالم اداله انتارا بنتوق سومبڠن يڠ
ترحاصيل دالم ممنفعتكن تانه وقف.
وقف ،دري سڬي بهاس برأصل درڤد ڤركاتاءن وقف برمقصود ’ترﻫنتي‘
اتاو ’مناﻫن‘ ،ماناكاال دري سڬي اصطالح برمقصود ’اڤا ٢ﻫرتا يڠ دتاﻫن
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حق ڤوقف كأتس ﻫرتا ترسبوت درڤد سبارڠ اوروسن جوال بلي ،ڤواريثن،
ﻫبة دان وصية دسمڤيڠ مڠكلكن سومبر فيزيكلڽ ،اونتوق كباجيقن دڠن نية
اونتوق مندكتكن ديري ﴿تقرب﴾ڤوقف كڤد اهلل سبحانه وتعالى‘.
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12

ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ
برمقصود ” :سياڤاكه اورڠڽ يڠ ماﻫو ممبريكن ڤينجمن كڤد اهلل ،سباڬاي
ڤينجمن يڠ باءيق ﴿إخالص﴾ سوڤاي اهلل مليڤت-ڬنداكن بالسنڽ؟ دان
﴿سالءين ايت﴾ دي اكن برأوليه ڤهاال يڠ بسر“.
إمام ابن كثير رحمه اهلل منچريتاكن كتيك منتفسيركن ايات ترسبوت ،ابن
مسعود رضي اهلل عنه تله مريوايتكن بهاوا أبو الدَّ ْح َداح األنصاري تله برتاڽ
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كڤد رسول اهلل

” :يا رسول اهلل ﷺ! اداكه اهلل ممرلوكن ڤينجمن درڤد

ﷺ

كامي؟“ ،اللو دجواب اوليه رسول اهلل

ﷺ

” ،بنر ،واﻫاي أبو الدَّ ْح َداح

األنصاري“ .اللو أبو الدَّ ْح َداح األنصاري رضي اهلل عنه بركات” ،ﻫولوركن
تاڠنمو يا رسول اهلل“ .اللو بلياو ممڬڠ تاڠن سوچي رسول اهلل

ﷺ

سرايا

بركات” ،سسوڠڬوﻫڽ اكو بريكن ڤينجمن كڤد توﻫنكو كبونكو اين“.
ليهتله ،بتاڤ تيڠڬيڽ چينتا أبو الدَّ ْح َداح األنصاري رضي اهلل عنه ترﻫادڤ
اهلل دان رسول
13

كبونڽ ايت

ﷺ

سهيڠڬاكن بلياو تيدق ممندڠ ﻫرتا يڠ دميليكي واالوڤون

ممڤوڽاءي

كيرا٢

600

ڤوﻫون تمر .رسول اهلل

بهاڬيكن كبون ترسبوت كڤد ببراڤ اورڠ انق يتيم.
منلوسوري سيره رسول اهلل

ﷺ

ﷺ

تله ممبهاڬي-

دان ڤارا صحابة رضي اهلل عنهم ،كيت

داڤت مڽقسيكن بهاوا راماي دري كالڠن صحابة ٢بڬيندا ﷺ تله ملقساناكن
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عملن بروقف انتاراڽ سيدنا عمر الخطاب رضي اهلل عنه تله موقفكن تانه يڠ
ڤاليڠ بلياو سوكاءي دخيبر ،أبو طلحة تله موقفكن كبون كسايڠنڽ ،أبو بكر
الصديق رضي اهلل عنه تله موقفكن سبيدڠ تانهڽ دمكة يڠ دڤرأونتوقكن كڤد
انق كتوروننڽ يڠ داتڠ كسان.
عثمان بن عفان رضي اهلل عنه جوڬ موقفكن ﻫرتاڽ دخَيبر ،علي بن أبي
طالب رضي اهلل عنه ڤوال موقفكن تانه سوبور ميليكڽ دان معاذ بن جبل تله
موقفكن رومه ميليكڽ يڠ دكنلي سباڬاي ”دار األنصار“ .بڬيتو جوڬ دڠن
الءين٢عملن وقف يڠ دالكوكن اوليه أنس بن مالك ،عبداهلل بن عمر ،الزبير
بن عوام دان جوڬ عائشة ،استري رسول اهلل ﷺ.
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سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
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مليهت كڤد سجاره إسالم جوڬ ،عملن وقف لبيه ملواس دالكوكن كتيك
زمان ڤمرينتهن كراجاءن أمية دان عباسية .ڤد زمان ترسبوت ،اومت إسالم
بردويون-دويون مالكوكن عبادة وقف .كتيك ايت ،وقف مروڤاكن اينسترومن
اوتام اونتوق منجان كقواتن ايكونومي اومة .وقف بوكن سهاج برتوجوان اونتوق
ممبنتو فقير ميسكين دزمان ايت ،ماله سومبر وقف دڬوناكن سباڬاي مودال
اونتوق مماجوكن ڤمباڠونن ڤنديديقن ،ڤمبايرن ڬاجي ڤارا ڬورو دان ممبينا
ڤرڤوستاكاءن ،سكوله سرتا مسجد اونتوق منفعة اورڠ راماي.
ڤد ڤرموالءنڽ ،وقف ﻫاڽاله دأڠڬڤ سباڬاي ساتو عمل عبادة باڬي مريك يڠ
ايڠين بروقف .الما-كالماءن ،اتس كڤكاءن ڤندودوق إسالم دزمان ايت دان
اتس كسدرن بتاڤ ڤنتيڠڽ ساتو اورڬانيساسي اونتوق مڠوروسكن
اينستيتوسي وقف كتيك ايت ،مك دتوبوﻫكن ساتو لمباڬ اتاو يايسن يڠ
مڠوروسكن حال-إحوال وقف سوڤاي ڤڠوروسن ﻫرتا وقف منجادي لبيه
ترسوسون دان ترأتور.
سالءين درڤد ايت ،چونتوه عملن وقف ترباءيق يڠ بوليه دجاديكن موديل
اياله اونيۏرسيتي األزﻫر يڠ مروڤاكن اونيۏرسيتي ترتوا ددنيا .دري ڤرموالءن
اي دأسسكن ﻫيڠڬله كهاري اين ،سڬاال ڤمبياياءن ڤڠوروسن ،ڤنتدبيرن
دان دانا ڤنديديقنڽ اداله برسومبر درڤد ككاياءن دانا وقف يڠ دميليكيڽ.
ماله سماس كڬواتن ايكونومي ،دانا وقف األزﻫر ممڤو ممبريكن سومبڠن
لڠسوڠ كڤد كراجاءن مصر باڬي منستابيلكن كدودوقن ايكونومي نڬارا.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
عبادة وقف جوڬ ترماسوق دالم كاتيڬوري صدقه جارية كران ڤهاالڽ
تروس-منروس دڤرأوليهي اوليه اورڠ يڠ مالكوكنڽ .ڤارا علماء سڤاكت
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منريما وقف سباڬاي ساتو عمل جارية يڠ دشريعتكن دالم اڬام إسالم .اي
جوڬ منجادي عملن يڠ سنتياس دأوتاماكن اوليه رسول اهلل
صحابة رضي اهلل عنهم.
وتعالى ددالم سورة البقرة اية
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ﷺ

دان ڤارا

:272

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ
ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ
برمقصود ” :دان اڤ جوا ﻫرتا يڠ حالل يڠ كامو بلنجاكن ﴿ڤد جالن اهلل﴾
مك ﴿فاءيدﻫڽ دان ڤهاالڽ﴾ اداله اونتوق ديري كامو سنديري دان كامو ڤوال
تيدقله مندرماكن سسواتو مالءينكن كران منونتوت كريضاءن اهلل دان اڤ
جوا يڠ كامو درماكن دري ﻫرتا يڠ حالل ،اكن دسمڤورناكن ﴿بالسن ڤهاالڽ﴾
كڤد كامو ،دان ﴿بالسن باءيق﴾ كامو ﴿ايت ڤوال﴾ تيدق دكورڠكن“.
رسول اهلل

ﷺ

جوڬ تله مڽاتاكن ددالم حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام مسلم

رحمه اهلل درڤد أبو ﻫريرة رضي اهلل عنه :
22

صد َقَة ٍ ج َارِ يَة ٍ أَ ْو عِلْم ٍ
ِإذ َا م َاتَ ال ِْإنْس َانُ انْقَطَ َع عَن ْه ُ ع َمَلُه ُ ِإ َّلا م ِنْ ثَلَاثَة ٍِ :إ َّلا م ِنْ َ

يُن ْتَف َ ُع بِه ِ أَ ْو وَل َدٍ صَالِ ٍح ي َ ْدع ُو لَه ُ( .رواه مسلم)
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برمقصود ” :اڤابيال تله ماتي مأنسي ترڤوتوسله دريڽ عملنڽ مالءينكن تيڬ
ڤركارا ياءيت صدقه جارية ،علمو يڠ دمنفعتكن اتاو انق صالح يڠ
مندعاءكنڽ“.
ددالم عملن وقف جوڬ ،ترداڤت تيڬ ڤراتورن يڠ مستي دڤاتوﻫي اوليه
ڤوقف اتاو اورڠ يڠ مڠوروسكن ﻫرتا وقف ياءيت ڤرتام؛ اياڽ تيدق بوليه
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دجوال ،كدوا؛ اياڽ تيدق بوليه دﻫبة اتاو دبريكن كڤد اورڠ الءين دان
كتيڬ؛ اياڽ تيدق بوليه دواريثي.
دالم اوسها ممباڠونكن دان مماجوكن ﻫرتا وقف باڬي منچاڤاي حسرت
ڤوقف ،كتيڬ-تيڬ ڤرينسيڤ اين ﻫاروس دڤاتوﻫي سوڤاي اورڠ اتاو
اينستيتوسي يڠ مڠوروسكن ﻫرتا وقف ترسبوت تيدق ملڠڬر ڤراتورن وقف.
نامون بڬيتو ،مريك بوليه مڠمبيل اوڤه اتس ڤڠوروسن ﻫرتا٢وقف ڤد قدر يڠ
برسسواين سرتا تيدق سمڤاي كڤد تاﻫڤ سأوله-أوله ﻫرتا ترسبوت ميليك
مريك.
ﻫاروس دكتاﻫوءي جوڬ بهاوا ﻫرتا وقف ممڤوڽاءي دوا كاتيڬوري ياءيت
وقف عموم دان وقف خصوص .وقف عموم اياله مان٢بنتوق ﻫرتا وقف يڠ
دبوات اونتوق توجوان٢كباجيقن اتاو خيرة عموم تنڤا مننتوكن
توجوان٢خصوص .اي بوليه دأڤليكسيكن كڤد ڤركارا٢اتاو توجوان٢كباجيقن
عموم.
ماناكاال وقف خصوص اياله اڤابيال ڤوقف مننتوكن وقف يڠ دبوات ايت
اونتوق توجوان ٢خصوص .اي برالكو اڤابيال سسأورڠ ڤوقف منتڤكن درڤد
اول الڬي كڤد سياڤاكه وقفڽ دبوات اتاو اونتوق توجوان ماناكه وقفڽ مستي
دأڤليكسيكن.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دمولياكن،
ميمبر مڠمبيل كسمڤتن اونتوق مڠاجق سيدڠ جماعه سكالين ،ماريله كيت
برعزم اونتوق ملقساناكن عبادة وقف .كتاﻫوءيله بهاوا وقف تيدق سمستيڽ
ﻫاڽ دڠن تانه ،باڠونن اتاو الءين ٢اسيت يڠ بربنتوق ككل بهكن إسالم جوڬ
مڠهاروسكن وقف دڠن واڠ اتاو وقف توناي ياءيت بروقف مڠڬوناكن واڠ
6
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توناي سباڬاي ﻫرتا يڠ دوقفكن اونتوق مڠومڤول دانا وقف يڠ كمودينڽ
دتوكركن كڤد ﻫرتا ككل.
مذاكرة جاوتنكواس فتوى مجليس كبڠساءن باڬي حال إحوال اڬام إسالم
مليسيا كالي ك 77-يڠ برسيدڠ ڤد  10ﻫيڠڬ  12اڤريل  2007توروت
مموتوسكن بهاوا كونسيڤ وقف توناي اداله دبوليهكن دالم إسالم.
كڤنتيڠن وقف توناي سباڬاي اينسترومن باڬي منسجهتراكن كهيدوڤن
مشاركت سچارا ليستاري تله ممبوك مات باڽق ڤيهق اونتوق ممڤرلواسكن
عملن وقف توناي دمليسيا .اڬيندا اين توروت منداڤت ڤرﻫاتين ببراڤ
اونيۏرسيتي عوام دمليسيا اونتوق ملنچركن دانا وقف توناي باڬي توجوان
ممبياياءي ڤنديديقن ڬولوڠن ڤالجر يڠ كورڠ بركممڤوان.
ڤلباڬاي ڤرودوق يڠ برأسسكن وقف توناي جوڬ تله دڤركنلكن انتاراڽ
سڤرتي وقف ساﻫم دان ساﻫم وقف يڠ دلقساناكن اوليه كباڽقن مجليس اڬام
إسالم نڬري .٢اينسياتيف اين توروت مليبتكن كرجاسام ستراتيڬيق
مجليس ٢اڬام إسالم دڠن اينستيتوسي٢كواڠن إسالم .حاصيل درڤد
كرجاسام ترسبوت تله مرينتيس كڤد اوسها ڤنجاناءن ڤروڬرام وقف توناي
برإمڤق تيڠڬي اونتوق دأڬيهكن كڤد كومڤولن ساسرن يڠ ممرلوكن.
جوسترو ،ماللوءي ڤڠليبتن اومت إسالم دالم وقف توناي سچارا ملواس
داڤت مڽونتيق سديكيت-سباڽق دانا دالم ڤمباڠونن مشاركت سڤرتي
كباجيقن ،ڤنديديقن ،ايكونومي دان الءين٢بيدڠ.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
ميمبر جوڬ مڠمبيل كسمڤتن اونتوق مڠيڠتكن سيدڠ جماعه سكالين سوڤاي
بروسڤادا درڤد ڤربواتن مڽالهڬوناكن ﻫرتا وقف .جك ڤرنه اد مڠڬوناكن ﻫرتا
7
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وقف ،مك كمباليقنله حق ترسبوت سام اد ممولڠكنڽ اتاو ممباير ڬنتي
روڬي مڠيكوت قدر يڠ سسواي .ايڠتله ،اهلل سبحانه وتعالى تيدق مريضاءي
ڤربواتن اورڠ يڠ مڠمبيل حق اورڠ الءين دان اياڽ جوڬ اداله ڤربواتن ظاليم.
مڠأخيري خطبة ماريله كيت مڠمبيل ببراڤ اينتيڤتي سباڬاي روموسن خطبة
ڤد ﻫاري اين:
ڤرتام  :عبادة وقف اداله ترماسوق دري عملن جارية يڠ منجامين ڬنجرن
ڤهاال يڠ برتروسن واالوڤون ڤوقف تله منيڠڬل دنيا.
كدوا :وقف توناي اداله جالن ترباءيق باڬي مريك يڠ كورڠ بركممڤوان.
كتيڬ :امبيل له ڤلواڠ بروقف سباڬاي بكلن منوجو اخيرة واالوڤون ﻫاڽ دڠن
واڠ يڠ سديكيت.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة البقرة اية :254
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
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برمقصود ” :واﻫاي اورڠ٢يڠ برإيمان! سيبركنله سبهاڬين دري اڤ يڠ تله
كامي بريكن كڤد كامو ،سبلوم تيباڽ ﻫاري ﴿قيامة﴾ يڠ تيدق اد جوال-بلي
ڤداڽ ،دان تيدق اد كاون تمن ﴿يڠ ممبري منفعة﴾ ،سرتا تيدق اد ڤوال
ڤرتولوڠن شفاعة دان اورڠ ٢كافير ،مريك ايتوله اورڠ٢يڠ ظاليم“.
ات و َالذِكْر ِ
ن الآي َ ِ
ن الْعَظِي ِْم ،و َنَفَعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الله ُ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ

ل م ِنِي وَمِنْك ُ ْم تِلاو َتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْي هذ َا
السمِي ُع الْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،و َتَق ََّب َ
الْح َ ِ
8
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ات و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ
و َأَ سْ تَغْف ِر ُوا الله َ الْعَظِي ْم َ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم و َلِس َائِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم و َالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ الْغَفُوْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
و َال ْمُؤْم ِن َ ِ
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