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 مةووقف ڤمڠكين ايكونومي ا

 (ه1441 األولي جماد 28 /م2020جانواري  24)

 ِ ُ وَنَْستَغْف ُ وَنَْستَعِيْنُه َمْدَ لِل ّٰهِ، نَحْمَدُه ُ ِإن َّ الح َ رُه ْ  وَن ْن شُرُورِ َأنْفُِسنَا هِ، وَنَعُوذُ بِالل ّٰهِ مِ تُوُب ِإلَي
ُ مَْن وَ تَدِ هُ فَهُوَ المُهْ َسي ِئَاِت َأعْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ الل ّٰ مِْن وَ  َ ي اْضلِْل فَل  مُْرِشدًا. ْن َتجِدَ لَهُ وَلِي ًّ

ُ هَ ِإل َّ ا ِإلَََٰأشْهَدُ َأْن ل َّ  َ  ا الل ّٰه يَْك ل ُ أَ وََأشْهَدُ  هُ،وَحْدَهُ لَا شَرِ َ ن َّ م دًا عَبْدُهُ وَر هُم َّ حَم َّ َلل َّ ُسوْلُهُ، ا
ِ وََسل ِمْ  َ  َصل  دٍ وَعَل ِ آى عَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ َ دَ مَْن وَ هِ لِهِ وََصحْب  يِْن.لَى يَوِْم الد ِ إِ تِهِ عَا بِدَْعو

 ِ ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰه قُوْ َأم َّ ُ  ا الل ّٰهَ،، اِت َّ ِ وَ ْم اُْوِصيْك َ  يْ نَْفس ِتَْقو َ ب ِ لَع كُْم ى الل ّٰهِ وََطاعَتِه ل  َّ
 تُْفلُِحونَ.

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

  ژ       ژ ڈ   ڈ  ڎ ڎ    ڌچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    

   ڳ  ڳ  گ  گ  گک  ک     ک  گ  کڑ  ڑ

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

ڬاال ساكن ماريله كيت ڤرتڬوهكن تقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن ملقسان

 رتا ڤده ڬينسبها نفاقكناخالص مڠاڤرينتهڽ سرتا منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ، دسمڤيڠ 

 ا هيڠڬ اخيرة.ن ددنيءاوليه كجاياجالن اهلل. سموڬ كيت بر

وقف ”:  تاجوقيڠ بر همڠحياتي خطب ٢ڤد هاري يڠ بربهاڬيا اين، ماريله كيت سام

 “.اومة ڤمڠكين ايكونومي
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 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

ال ن سوسياڠونوقف ساڠت دتونتوت دالم إسالم يڠ مڽومبڠ كڤد كمنتڤن ڤمب ةعباد

نتارا داله ااالم ن تانه ڤرقبورن إسدا ةن مسجد، سوراو، مدرسءاسسبواه مشاركت. ڤمبين

 وقف. ةي عبادءبنتوق سومبڠن يڠ ترحاصيل ماللو

نروس م-الڽ تروساڬوري صدقه جارية كران ڤهيوقف ترماسوق دالم كات ةعباد

عمل  ي ساتوباڬااوليه اورڠ يڠ مالكوكنڽ. ڤارا علماء سڤاكت منريما وقف س دڤراوليه

اوليه  تاماكنوأس دي جوڬ منجادي عملن يڠ سنتياسالم. اإجارية يڠ دشريعتكن دالم اڬام 

 ةرالم سوعالى ددم. فرمان اهلل سبحانه وتضي اهلل عنهردان ڤارا صحابة  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 :272 ةالبقرة اي

  ک   کک  ک  ڑ    ڑ  ژ  ژ  ڈڌ  ڌ  ڎ     ڎ   ڈ

    ڱ   ڳگ  گ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  

﴾ مك ن اهللمو بلنجاكن ﴿ڤد جالدان اڤ جوا هرتا يڠ حالل يڠ كا”برمقصود : 

ندرماكن له مقد تيالڽ﴾ اداله اونتوق ديري كامو سنديري دان كامو ڤوالادهڽ دان ڤهئ﴿فا

رتا يڠ هن دري رماكن اهلل دان اڤ جوا يڠ كامو دءضاينكن كران منونتوت كريءسسواتو مال

ت ڤوال﴾ و ﴿ايميق﴾ كاءالڽ﴾ كڤد كامو، دان ﴿بالسن بااحالل، اكن دسمڤورناكن ﴿بالسن ڤه

 “تيدق دكورڠكن.

ول ، رسنههلل عضي ارة بو هريرأتله مروايتكن حديث، درڤد  حمه اهللمام مسلم را

 برسبدا : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ا مِ  َ ْن ِإذَا مَاَت اْلِإنْسَانُ انْقَطََع عَنْهُ عَمَلُهُ ِإل َّ َ ث ا مِ  :ةٍ لَاث يَةٍ ِإل َّ ْو عِلْمٍ أَ ْن َصدَقَةٍ جَارِ
ُ يُنْتَفَُع بِهِ َأْو وَ    . لَدٍ َصاِلحٍ يَْدعُو لَه

 ،ركاراينكن تيڬ ڤءنسي ترڤوتوسله دريڽ عملنڽ مالءااڤابيال تله ماتي م”برمقصود : 

 “كنڽ.ءاعيت صدقه جارية، علمو يڠ دمنفعتكن اتاو انق صالح يڠ مندءيا
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وقف.  ةبادتله ملقساناكن ع ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل٢سسوڠڬوهڽ راماي دالم كالڠن صحابة

 طابمر الخعسيدنا  ،ةفكن تانهڽ دمكقتله مو ضي اهلل عنهرصديق بو بكر الأسيدنا 

له ت عنه اهلل ضيرن افع، سيدنا عثمان بن َخْيَبرفكن تانهڽ دقتله مو ضي اهلل عنهر

وبور ستانه  فكنقومڤوال  ضي اهلل عنهربي طالب أر، سيدنا علي بن بَ ْيفكن هرتاڽ دَخقمو

 ار. ماله،َصناأل ُراَد ميليقڽ يڠ دكنلي سباڬايفكن رومه قذ بن جبال تله موعاميليقڽ دان م

ومت انتيڠن كڤ وقف دمي ةراماي الڬي دالم كالڠن مريك يڠ توروت سام ملقساناكن عباد

 سالم.إ

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

يڠ  اسيت ٢ينءيله بهاوا وقف تيدق سمستيڽ هاڽ دڠن تانه، باڠونن اتاو الءكتاهو

وناي تن واڠ وناكيت بروقف مڠڬءڬ مڠهاروسكن وقف توناي يابربنتوق ككل بهكن إسالم جو

ا ككل. ڤد هرتكن كسباڬاي هرتا يڠ دوقفكن اونتوق مڠومڤول دانا وقف يڠ كمودينڽ دتوكر

-ككالي  ليسيامل اڬام إسالم اوحأن باڬي حال ءامذاكرة جاوتنكواس فتوى مجليس كبڠس

ڤ وقف وسكن بهاوا كونسيتوروت مموت 2007اڤريل  12 هيڠڬ 10يڠ برسيدڠ ڤد  77

 سالم.إتوناي اداله دبوليهكن دالم 

كمبڠن د ڤرسجاره تله ممبوقتيكن، سومبڠن وقف امت ڤنتيڠ سباڬاي ڤمڠكين كڤ

عار شبوڠن رف كواليتي هيدوڤ مشاركت سرتا منجامين كسينمطايكونومي، منيڠكتكن 

 ي تيدقي استسالم. نامون، سكيراڽ وقف تيدق دباڠونكن سچارا اوڤتيموم، سوده ڤإ

دان  چكڤ داڤت ممبريكن منفعة يڠ بركسن كڤد مشاركت. جوسترو، ڤڠوروسن وقف يڠ

 تلوس امت دڤرلوكن اڬر توجوان وقف يڠ دشريعتكن اين ترچاڤاي.

سجهتراكن كهيدوڤن مشاركت كڤنتيڠن وقف توناي سباڬاي اينسترومن باڬي من

اسكن عملن وقف توناي دمليسيا. ستاري تله ممبوك مات باڽق ڤيهق اونتوق ممڤرلوسچارا ل

اڬيندا اين توروت منداڤت ڤرهاتين ببراڤ اونيۏرسيتي عوام دمليسيا ترماسوق كوليج ميليق 

 سمجليس اڬام إسالم واليه ڤرسكوتوان سڤرتي كوليج ڤروفيسسيونل بيت المال دان ڤيكوم
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(PICOMS)يقن ڬولوڠن ي ڤنديدءا، اونتوق ملنچركن دانا وقف توناي باڬي توجوان ممبياي

مڤوس سڤرتي بلوك اسراما دان ان كاڤالجر يڠ كورڠ بركممڤوان دان ڤمباڠونن ڤراسار

 ن.ءڤرڤوستاكا

قف ڤرتي وسراڽ ڬ تله دڤركنلكن انتاسكن وقف توناي جواساڤلباڬاي ڤرودوق يڠ بر

سياتيف ي. اين٢ڬريڽقن مجليس اڬام إسالم ناكن اوليه كباساهم دان ساهم وقف يڠ دلقسان

كواڠن  ٢تيتوسياڬام إسالم دڠن اينس ٢مجليس كروت مليبتكن كرجاسام ستراتيڬيتو اين

قف وڬرم ون ڤرءسالم. حاصيل درڤد كرجاسام ترسبوت تله مرينتيس كڤد اوسها ڤنجاناإ

 ن.يمڤق تيڠڬي اونتوق دأڬيهكن كڤد كومڤولن ساسرن يڠ ممرلوكاتوناي بر

اڤت داس ناي سچارا ملوي ڤڠليبتن اومت إسالم دالم وقف توءجوسترو، ماللو

ديقن، ن، ڤنديقباڽق دانا دالم ڤمباڠونن مشاركت سڤرتي كباجيس-مڽونتيق سديكيت

 بيدڠ. ٢ينءايكونومي دان ال

 دموليكن، جماعه يڠ  سيدڠ 

رتا سام ي لبيهن هءن اوليه مريك يڠ ممڤوڽاءاسالم امت مڠڬالقكن اڬيهن سموال ككايإ

كن ڤنتيڠ دان ايڽ. جاڠنله كيت سايڠكن هرتاي زكاة، وقف، صدقه دان سباڬءاد ماللو

ى وتعال حانهبايكن كواجيڤن اين. سسوڠڬوهڽ اهلل سباكهندق ديري سنديري سهيڠڬ مڠ

بريكن دي دڠن نديريڠتن كڤد مريك يڠ ايڠكر، سومبوڠ دان ڤنتيڠكن ديري ساتله ممبري ڤر

-30 ةاي ،ةقحالا ةروبالسن عذاب يڠ ڤديه ددالم نراك. فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم س

34: 

  يب ىب   مب  خب ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب 

 جح  مج  حج  يث جت   حت         خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث 

﴿اللو دڤرينتهكن مالئكة ڤنجاڬ نراك﴾: تڠكڤله اورڠ يڠ بردوسا ايت ”مقصودڽ: 

يم. كمودين، ماسوقكنله دي دالم حكرله دي ددالم نراك َجاسرتا بلڠڬوله دي، كمودين ب

﴿ليڠكرن﴾ رنتاي بسي يڠ اوكورن ڤنجڠڽ توجوه ڤولوه هستا، ﴿دڠن ممبليتكنڽ كبادنڽ﴾! 
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يمان كڤد اهلل يڠ مها بسر، دان دي جوڬ تيدق مڠڬالقكن اسسوڠڬوهڽ دي دهولو تيدق بر

 “ين﴾ ممبري ماكنن ﴿يڠ برحق دتريما اوليه﴾ اورڠ ميسكين.ء﴿ديريڽ دان اورڠ ال

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

 ڤد نوڠنرسن ماريله كيت مڠمبيل ببراڤ اينتيڤتي سباڬاي رومو ه،خيري خطبامڠ

 هاري اين:

رتروسن بال يڠ اڤه وقف اداله ترماسوق دري عملن جارية يڠ منجامين ڬنجرن ةعباد ڤرتام:

 ف تله منيڠڬل دنيا.قَ واالوڤون ڤَو

راكن كهيدوڤن سجهتسباڬاي اينسترومن باڬي من يقءوقف توناي اداله جالن تربا كدوا:

 .ستاريمشاركت سچارا ل

اڠ يڠ ودڠن  واالوڤون هاڽامبيلله ڤلواڠ بروقف سباڬاي بكلن منوجو اخيرة  كتيڬ:

 سديكيت.

 ، سومبڠن2020 واريناج 1. بركواتكواس MAIWPبروقفله كڤوست وقف  مڤت:أك

يمان سباڬا وكايكن منداڤت ڤلڤسن چوقف توناي كمجليس اڬام إسالم واليه ڤرسكوتوان ا

 اين. ٢بارو 2020يڠ تله دعمومكن ددالم ڤمبنتڠن بلنجاوان 

 :254 ةالبقرة اي ةفرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سور

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڱ  ڱ    ڳ ڳ   ڳ   ڳ  گ ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ 

 ں  ڻ  ڻ  ڻ    ںڱ   ڱ

 يڠ تله كامي بركنله سبهاڬين دري اڤيس يمان!إيڠ بر ٢واهاي اورڠ”برمقصود : 

دق اد يت ڽ، دانابلي ڤد-بريكن كڤد كامو، سبلوم تيباڽ هاري ﴿قيامة﴾ يڠ تيدق اد جوال

افير، ك ٢ورڠان اكاون تمن ﴿يڠ ممبري منفعة﴾، سرتا تيدق اد ڤوال ڤرتولوڠن شفاعة. د

 “يڠ ظاليم. ٢مريك ايتله اورڠ
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 ُ َ بَارَكَ الل ّٰهُ لِْي وَل َكُْم بِالْق ِ ي وَإِ عَنِ رْآِن الْعَظِيِْم، وَنَف اكُْم ب  وَالذ ِكْرِ مَا فِيْهِ مَِن الآيَاتِ ي َّ
 ُ هُ ه َل مِن ِي وَمِنْكُْم تِلاوَتَهُ ِإن َّ مِ اوَ اْلحَِكيِْم، وَتَقَب َّ ُ  قَوْلِْي هَأقُوْلُ  مُ.يُع الْعَلِيْ لس َّ الل ّٰهَ  ذَا وََأْستَغْفِر

 ِ ئِر َ لِْي وَل َكُْم وَلِسَا َ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُسْ  الْعَظِيْم ْ اِت وَ لِم َأْحيَاءِ مِْنهُْم نَ وَالْمُؤْمِنَاِت الالْمُؤْمِنِي
حِ  هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ ُ وَالَأْموَات، فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ  .يْم

 

 خطبه كدوا

ِينَ رَ  الحمْدُ لِل ّٰهِ  َم لَامُ عَلىَ  ،ب ِ الْعَال ُ وَالس َّ لَاة بِي ِ اْلَأمِي نِ دِ نَا مُحَم َّ َسي ِدِ  وَالص َّ نِ، وَعَلَى آلِهِ الن َّ
يَن وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى اهِرِ  د ِيِن.ِم اليَوْ  وََأْصحَابِهِ الط َّ

ُ َأشْهَدُ َأْن  ا ِإلٓهَ ِإلا َّ الل ّٰه َ  ل َّ يَْك ل َ هُ، وَ وَحْدَهُ لاَ شَرِ ْ دُ أن َّ َسي ِ َأشْه دًا عَب  دُهُ وَرَُسولُهُ.دَنَا مُحَم َّ

ا قُوا الل ّٰهَ  َأم َّ ِ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰهِ، اِت َّ َ وَ  هِ َحق َّ تُقَات َأمَرَكُْم ، عَظِيمٍ  ل ّٰهَ َأمَرَكُْم بَِأْمرٍ مُوا أن َّ الاعْل

ِيمِ  ْسلِيِم عَلَى نَبِي ِهِ الْ كَر لَاةِ وَالت َّ ُ ا، فَقَاَل بِالص َّ َ لل ّٰه ڄ  ڄ  ڄ   ڃ    ڄ الَى: تَع

 ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

هُم َّ  َلل َّ دٍ وَعَلَى ا ِ دِنَا مُحَم َّ ِ دِ آ َصِل  عَلَى َسي ُ نَا ِل َسي ِ دِنَادٍ َكمَا َصل َّ حَم َّ م َ وَعَلَى  يَْت عَلَى َسي بْرَاهِيْم ِإ
ِ دِنَا مُحَم َّ آ بْرَاهِيْمَ وَبَارِْك عَلَى َسي ِ دِنَا ِإ ِ دِ آ عَلَىدٍ وَ ِل َسي َا بَارَ ِل َسي دٍ َكم ِ دِنَا نَا مُحَم َّ ْكَت عَلَى َسي

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  َ آِإ بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال ِ دِنَا ِإ ِيْنَ ِل َسي  َمجِيْد . َك حَمِيْد   ِإن َّ م
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اِشدِيَن وَ  ُلُفَاءِ الر َّ هُم َّ عَِن اْلخ ِ َأجْ الص َّ  ةِ عَْن بَقِي َّ  وَاْرَض الل َّ امَعِينَ، حَابَة بِعِينَ وَ عَِن الت َّ
ابِعِينَ  َ  وَمَْن تَبِعَهُمْ  وَتَابِعِي الت َّ ْ اوِْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى ي اِن وَاْرَض عَ لد ِي رَمَ مَعَهُْم يَا َأكْ  ن َّ

 .اْلَأكْرَمِينَ 

 ِ هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ وَالمُْسلِمَاِت وَالمُؤْمِن  ْموَاِت.ْحيَاءِ مِْنهُْم وَالأَ مِنَاِت الأَ المُؤْ وَ ينَ الل َّ

 ْ وْفِيِْق وَال هُم َّ َأي ِْد بِدَوَاِم الت َّ ِ ةِ وَ ح َّ هِدَايَةِ وَالص ِ الل َّ لَامَة ِ  الس َّ ُ مَلِ كَ نَا ك باوه دُول ليا وي يڠ مَهَا م
 َ ْ ةُ اسري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ، السُلطَان عَبْدُ الل ّٰه رِعَاي ى ن ال مُْصطَفَ لد ِي

بْنِ  َ  المرحوم بِالل ّٰه َشاه ا ْ ُسلْطَان حَاِج َأْحمَد َشاه ال مُْست  ه. ن بالل ّٰ عِي

ُ وَكَذلَِك ك  ڠ، ري اڬوايسوليا سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرموباوه دُولِي يڠ مَهَا م
يَةْ حاجه عَزِيْزَةْ َأمِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَ  (Tunku)تُونكو م ال مُتَوَك ِْل عَلَى  ال مَرُْحوْ بِنْتِ  رِ

َاج.  الل ّٰه ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح

 ُ ُ وَوُزَرَاءَه هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَه ُ وَعُم َّ الل َّ ُ وَقَُضاتَه َ الَه ُ مِنَ  وَر ْ عَايَاه مُؤْمِنَاِت  الْمُؤْمِنِينَ وَ ال
اِحمِينَ .   بِرَْحمَتَِك يَا َأْرَحمَ الر َّ

َلَدَنَا  هُم َّ اْجعَْل ب يَا الل َّ ا، سَ مَالِيزِ ً آمِناً مُْطمَئِن ًّ َ رَخَا خَاء ٍن وََأمَاٍن، ْدٍل وَِإيمَاٍن، وََأمْ ءً، دَارَ ع
 َ ئِرَ بِل  ادِ الْ مُْسلِمِينَ.وََسا

هُم َّ َأعِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْمُْسلِمِيْنَ ، وَدَم ِْر أَ  َ َأعْدَاءَ ا اءَكَ عْدَ الل َّ صَرَ الد ِيَن، لد ِيِن وانْصُرْ مَْن ن
 َ َ وَاخْذُْل مَْن خَذََل الْمُْسلِمِيْنَ، وََأعِْل كَلِمَتََك ِإل  لد ِيِْن.وِْم اى ي
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 َ نْيَا َحسَنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ َحسَن ِنَا فِي الد ُّ نَا آت َب َّ  ارِ.عَذَاَب الن َّ  قِنَاةً وَ ر

 عِبَادَ الل ّٰهِ،

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   

    ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى فَاذْكُرُوا  َ  الل ّٰهَ الْعَظِيْم ِ ي ُ نِعَمِه ُ زِْدك طِكُْم وهُ مِْن فَْضلِهِ يُعْ ْم، وَاْسَأل
 وَلَذِكْرُ الل ّٰهِ َأْكبَرُ، وَالل ّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


