هواجيڤن ممباير فديَ دان نفارة
اوًيَ
جمَس اڬام اسالم ىڬري كدح
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"هواجيڤن ممباير فديَ دان نفارة"

َشيْ َم َهل َو َأ ْشَِدُ َأ َّن َس ّيِدَ َنَ ُم َح َّمدً ا َغ ْبدُ ٍُ
هللا َو ْحدَ ٍُ َال َ ِ
َأ ْشَِدُ َأ ْن َالا َهل االَّ ُ
َو َر ُس ْو ُ ُهل اٌَِِّ َُّم َ ِص ِ ّي َو َس ِ ّ ّْل َو ََب ِركْ ػَ َىل َس ِ ّي ِدَنَ ُم َح َّم ٍد َوػَ َىل أ ِ ِهل َو َأ ْ َ
ْصا ِب َِ َو َم ْن ثَ ِب َؼِ ُْم
َِب ْح َس ٍان ا ََل ي َ ْو ِم ّ ِال ْي ِن … َأ َّما ب َ ْؼدُ  ،فَ َيا ِغ َبا َد ِ
هللا َح َّق ثُ َلا ِث َِ َوالمت َْوحُ َّن
هللا ! اث َّ ُل ْوا َ
ا ِال َو َأه ُ ُْْت ُم ِ ْس َِ ُم ْو َن.
ِ
س يدڠ مجؼة يڠ درمحيت هللا،
ماريهل برسام-سام هيت برثلوى نڤد هللا س بحاهَ وثؼاَل دڠن س برن-برن ثلوى رسات
مَلساَنهن سڬاال ڤريًهتڽ دڠن سإخالص ُايت دان مٌجاويه سڬاال الرڠڽن .مودٍ-
مودُن هيت اهن ممڤر ٔأوٍهيي ههباڬيأٔنٔ ،كماىن دان نربننت ُيدوڤ ددهيا دان د ٔأخرية.
ُاري اين مميرب اهن مڽمڤايىن خطبة يڠ براتجوق " :هواجيڤن ممباير فديَ دان نفارة"
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ڤواسا مروڤاهن سواثو ثوهخوحن غبادٍ يڠ ثهل دڤريًهتىن اوًيَ هللا س بحاهَ وثؼاَل
حرُادڤ سَوروٍ اومة اسالم ااييت مٌاُن ديري درڤد مالهوهن ڤراكرا يڠ بوًيَ ممبطَىن
ڤواسا ڤد س ياڠ ُاري بوًن رمضان .حرداڤت ڤَباڬاي جٌيس ڤواسا ،داهخاراڽ اايهل
ڤواسا س ية ،ڤواسا هذر دان ڤواسا كضاء' اثوڤون دڤڠڬيي ڤواسا ڬييتَ .نمون بڬيخو،
ڤواسا يڠ دواجبىن اوًيَ هللا س بحاهَ وثؼاَل اداهل ڤواسا دس ياڠ ُاري ڤد بوًن رمضان.
دامل مَلساَنهن غبادٍ ڤواسا اين ،هيت دبريىن رخصة اوًيَ هللا س بحاهَ وثؼاَل
سأٔهدايڽ هيت ثيدق داڤت مَلساَننڽن .رخصة دسيين اداهل سواثو بًتوق هريڠيان يڠ هللا
س بحاهَ وثؼاَل بريىن حرُادڤ ڬوًوڠن-ڬوًوڠن حرثًتو يڠ ثيدق داڤت مالهوهن غبادٍ
ڤواساَ .نمون ،جم هيت مٌيڠڬَىن ڤواسا مم واجب َبڬ هيت اوهخوق مڠڬٌخيىڽن
مڠيىوت بيالڠن ُاري يڠ دثيڠڬَىن .جم ثيدق ممڤو برڤواسا دسببىن مس ئهل-مس ئهل
حرثًتو سڤريت ػذور َشغ (اورڠ ثوا يڠ ثيدق ممڤو برڤواسا ،اورڠ ساهيت دان
ساليڽن) مم بوٍهيهل هيت مڠڬٌخيىڽن دڠن ممباير فدية مڠيىوت بيالڠن ُاري يڠ
دثيڠڬَىن.
هللا س بحاهَ وثؼاَل برفرمان ددامل سورة اًبلرة ٔأية ، 484 :
َأ ُغ ْو ُذ َِب ِهلل ِم َن َّ
اًش ْي َط ِان َّاًر ِج ْ ِي
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ملصودڽ  :ڤواسا يڠ دواجبىن ايت اايهل برباڤ ُاري يڠ حرثًتو ،مم سس ياڤا داهخارا
اكمو يڠ ساهيت ،اثو دامل مسافر( ،بوٍهيهل اي بربوك) ،مكودين واجبهل اي برڤواسا
س باڽق (ُاري يڠ دبوك) ايت ڤد ُاريُ-اري يڠ الين; دان واجب اجس اورڠ-اورڠ يڠ
ثيدق حرداي برڤواسا (هران ثوا دان س باڬايڽ) ممباير فدية ااييت ممربي ماهن اورڠ
ميسىني .مم سس ياڤا يڠ دڠن سواكريال ممربيىن (َبيرن فدية) ًبيَ دري يڠ دثًتوهن
ايت ،مم ايت اداهل سواثو هباءيلىن َبڬڽي; دان (والاوڤون دمىني) برڤواسا ايت ًبيَ
َبءيق َبڬ اكمو درڤد ممربي فدية ،اكًو اكمو مڠخاُوي.
س يدڠ مجؼة يڠ درمحيت هللا س بحاهَ وثؼاَل ساكًني،
هللا س بحاهَ وثؼاَل ثهل مًرشيؼخىن فدية اين س باڬاي سواثو َبيرن دهدا اوهخوق
اومة اسالم مٌبوس ديري سام اد دامل بًتوق ُرات اثو سواثو ثيٌدكن الين يڠ دالهوهن
هران وىوراڠن دامل ساهل ساثو معي غبادٍ ،حراومتاڽ ڤواسا .حىوم مڽمڤورَنهن غبادٍ يڠ
ثيدق مسڤورَن اداهل واجب .جوسرتو ايت ،حىوم فدية اداهل واجب اكجس مريم يڠ
دثًتوهن اوًيَ َشع .دامل ڤرمس ئَِن ڤواسا جوهخوُڽ ،هللا س بحاهَ وثؼاَل برفرمان دامل
سورة اًبلرة ٔأية 484 :

ملصودڽ...“ :دان واجب اجس اورڠ -اورڠ يڠ ثيدق حرداي برڤواسا (هران ثوا دان
س باڬايڽ) ممباير فدية ااييت ممربي ماهن اورڠ ميسىني…“.
اايت حرس بوت جَس مٌوجنوكىن هباوا ممباير فدية اداهل واجب س باڬاي ڬييت
ڤواسا يڠ دثيڠڬَىن هران ػذور َبڬ مڽمڤورَنهن غامًن غبادُڽ .سس ياڤا يڠ مٌيڠڬَىن
فدية اهن مڽببىن غبادٍ سسأٔورڠ يڠ روسق ايت ڬڬال اثو روسق دان مڽببىڽن ڬڬال
دامل دوسا سِيڠڬاهل دي مٌوَنيىڽن.
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س يدڠ مجؼة يڠ درمحيت هللا ساكًني،
مميرب ايڠني مڽرو دامل مڽمڤورَنهن ُيدوڤ هيت س باڬاي سأٔورڠ مسّل ،هيت
ُيدكهل مالهوهن غبادٍ ڤواسا يڠ ثهل دڤرثڠڬوڠجوابىن ٔكجس ديري ماس يڠ–ماس يڠ.
َنمون بڬيخو ،هيت دبريىن لكوڠڬارن اوهخوق مٌيڠڬَىن ڤواسا ،ثخاڤ دواجبىن ممباير
فدية َبڬ ديري هيت ماُوڤون ڤهيق الين سڤريت ايبوَبڤ ،اديق-براديق هران اي
مٌجادي ساثو ثڠڬوڠن اثوڤون ُوثڠ نڤد هللا يڠ واجب دثوَنيىن .ددامل حال اين امام
اًيووي رسات س هباڬني ػَامء ددامل مذُب شافؼ برسڤاهت هباوا ساودارا مارا يس مايت
بوًيَ مميَيَ سام ادا برڤواسا اثو ممباير فدية ٔكجس ڤواسا يڠ دثيڠڬَىن اوًيَ يس مايت.
حرداڤت برباڤ سبب يڠ مڽببىن سسأٔورڠ ايت دنياهن فدية ااييت يڠ ڤراتم اايهل
مٌيڠڬَىن ڤواسا هران ثوا .ندوا مٌيڠڬَىن ڤواسا هران ساهيت هروهيم ااييت ڤڽاهيت يڠ
ثيدق اد ُارڤن اوهخوق مسبوٍ الڬ  .نخيڬ مٌيڠڬَىن ڤواسا هران مڠيدوڠ دان
مڽوسوهن اهق رسات يڠ حر ٔأخري ااييت اورڠ يڠ سڠاج مَيواحىن كضاء ڤواسا.
مسَمني يڠ درمحيت هللا ساكًني،
سالين درڤد فدية ،نفارة جوڬ اداهل سواثو دهدا اثو ڤريًتَ هللا نڤد مهباڽ .نفارة
مروڤاهن ساثو ثيٌدكىن يڠ بوًيَ مڠِاڤوسىن دوسا دڠن مٌوَنيىن هواجيڤن دامل بًتوق
ُرات اثو ثوبوٍ َبدن سام اد دڠن ممبيبسىن مهبا ،برصدكَ اثو برڤواسا دڠن َشطَ-شط
حرثًتو َبڬ مٌجاًين وِيدوڤن يڠ درضأٔي هللا س بحاهَ وثؼاَل.
سبب-سبب مڠاڤ هيت دنياهن نفارة داڤت داكحڬوريىن نڤد  6ڤراكرا.
 .4يڠ ڤراتم اداهل نفارة ڤرس خوبوُن س ياڠ ُاري دبوًن رمضان ،نفارة اين دنياهن
حرُادڤ يس سوايم سِاج ماىاكال يس اسرتي ُاڽ دنياهن كضاء' ڤواسا.
 .2يڠ ندوا اداهل مَڠڬر سومڤَ ااييت دڠن مڽااتهن ذات-ذات هللا ،س باڬاي چوهخوٍ
"ديم هللا ،سسوڠڬوُڽ اهو اهن مالهوهن بڬيخو بڬيين ،جم بڬيخو بڬيين".
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 .3يڠ نخيڬ اداهل مَڠڬر هذر ،ااييت برهية اوهخوق مٌداڤتىن سسواثو يڠ ڤد اصَڽ
ثيدق واجب دان اهن مٌجادي واجب دڠن برهذر اوهخوق مالهونڽن.
 .4يڠ اكمڤت ،اداهل (إي ٔل) ااييت مروڤاهن سومڤَ سوايم حرُادڤ اسرتيڽ دڠن مڽااتهن
ثيدق اهن مڽخوبويه اسرتيڽ سالما برباڤ حميڤوٍ حرثًتو.
 .5يڠ لكي ،اداهل ظِار ااييت دڠن مڽاماهن مان-مان اڠڬوات َبدن اسرتي دڠن همرام
سوايم .س باڬاي چوهخوٍ " ،ساي ٍهيت بالنڠ اوق ،سام مامچ بالنڠ مق ساي".
 .6يڠ ٔكمن اداهل ڤمبوهوُن ثيدق سڠاج سڤريت نامًڠن جاًن راي ،حرحميبق ،دان
سأٔومڤاماڽ .اايڽ ثيدق دنياهن كصاص،ااييت بوهوٍ َبًس حرُادڤ ڤالهو.
بردارسهن نڤد امڤت ڤراكرا اين مميرب ايڠني ممربي ڤٌاكىن يڠ ًبيَ مٌدامل مڠياءي
هساًِن نفارة مَڠڬر سومڤَ دان مَڠڬر هذر يڠ خطيب داڤت راسىن اايڽ امت ڤٌخيڠ
رسات رسيڠ اكيل برالهو ددامل اكًڠن مشارهت هيت ُاري اين .حىوم َبڬ ڤَڠڬارن
سومڤَ دان هذر اداهل رسوڤا .چوَب هيت اميبس مكبايل ڤرهنىَ هيت مالفظىن سومڤَ
دان هذر اين ،هران اكدڠ-اكال هيت الالي دامل مالفظىڽن.

فرمان هللا س بحاهَ وثؼاَل دامل سورٍ املائدة ،اية  88بربوڽي -:
َأ ُغ ْو ُذ َِب ِهلل ِم َن َّ
اًش ْي َط ِان َّاًر ِج ْ ِي
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ملصودڽ :اكمو ثيدق دنريا ساهل اوًيَ هللا ثًتڠ سومڤَ-سومڤَ اكمو يڠ ثيدق دسڠاجىن
(اوهخوق برسومڤَ) ،اهن ثخاڤ اكمو دنريا ساهل اوٍهيڽ دڠن سبب سومڤَ يڠ سڠاج اكمو
بوات دڠن برسوڠڬوٍ-سوڠڬوٍ .مم َبيرن دهداڽ اايهل ممربي ماهن سڤوًوٍ اورڠ
ميسىني دري جٌيس ماننن يڠ سدرُان يڠ اكمو (بياسا) بريىن نڤد لكوارڬ اكمو اثو
ممربي ڤااكين اوهخوق مريم ،اثو ممردياكهن سأٔورڠ مهبا .مكودين سس ياڤا يڠ ثيدق داڤت
(مٌوَنيىن دهدا يڠ حرس بوت) ،مم ُيدكهل دي برڤواسا ثيڬ ُاري .يڠ دمىني ايت
اايهل دهدا ڤٌبوس سومڤَ اكمو اڤابيال اكمو برسومڤَ دان جاڬهل (ڤَهياراهل) سومڤَ اكمو.
دمىييهل هللا مرنڠىن نڤد اكمو اايت-اايحڽ (حىوم-حىوم اڬامڽ) سوڤاي اكمو
برشىور.
متهبن ايت ،هيب ملسو هيلع هللا ىلص ثهل مٌجَسىن ثًتڠ هواجيڤن مٌوَنيىن نفارة سومڤَ سىرياڽ
مڠإيڠاكري سومڤَ يؼين دالهوهن مالًوءي ساثو حديث يڠ دروايخىن اوًيَ ٔأبو ُريرة
ريض هللا غيَ يڠ برملصود:
"اڤابيال اكمو برسومڤَ دڠن سسواثو سومڤَ ،الًو اكمو مَهيت سسواثو الين يڠ ًبيَ
َبءيق دري اڤ يڠ ثهل اكمو سومڤَ ،مم َبيرهل نفارة دري سومڤَ اكمو (يڠ اول ايت)
دان امبيهل يڠ ًبيَ َبءيق ايت"( .رواية اًبخاري).
س يدڠ مجؼة يڠ درمحيت هللا ساكًني،
مميرب مجؼة ڤد ُاري اين ايڠني مڠاجق ڤارا جامػَ دان سَوروٍ اومة اسالم اڬر
سام-سام مڠحيايت دان ممِم ثًتڠ حمكَ-حمكَ دان ثوجوان هللا س بحاهَ وثؼاَل
مًرشيؼخىن فيديَ دان نفارة نڤد سَوروٍ اومة اسالم.
اهخارا حمكِڽ اايهل:
 .4هللا مًرشيؼخىن فدية دان نفارة اايهل س باڬاي ساثو بًتوق ڤمنڤوڠ حرُادڤ
نخيدكسمڤورهأٔن دامل مالهوهن سسواثو غبادٍ يڠ مڽببىن ڤالهوڽ بردوسا.
 .2يڠ ندوا اايهل س باڬاي جاًن لكوار يڠ دسدايهن اوًيَ اسالم َبڬ مريم يڠ مڠِادڤ
مس ئهل دامل مالهوهن غبادٍ.
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 .3يڠ نخيڬ س باڬاي رخصة اثو هريڠيان َبڬ مريم يڠ ثيدق ممڤو مَلساَنهن غبادٍ
سچارا فزييلك دڠن مڠڬٌخيىڽن دامل بًتوق ُرات ،دان يڠ حراخريڽ اايهل اوهخوق مڠيڠخىن
اڬر مأٔويس ثيدق بوًيَ مڠمبيي مودٍ دڠن ڤراثورن دان حىوم-حىومڽ.
ماريهل برسام هيت حماس بة ديري رهوڠىن مكبايل ،برفيىري جسيق ثًتڠ هورهيان دان
هسمڤنت يڠ ثهل هللا س بحاهَ وثؼاَل بريىن نڤد هيت سالما اين دري سڬ ٔكوڤااين ُرات
يڠ َبڽق ،معور يڠ ڤٌجڠ ،ثياڬ يڠ هوات دان وصيحنت يڠ َبءيق ،س بَوم هللا مٌاريق
َبًيق هؼمت يڠ ثهل هللا بريىن اين نڤد هيت.

هللا ِيل َوًَ ُمك ِىف ْاً َلرأ ٓ ِن اً َؼ ِظ ِي َ ،وه َ َف َؼ ِين َوا َّايمكُ ِبامَ ِفي َِ ِم َن َ ٔال َاي ِت َو َ ِّال ْن ِر
ََب َركَ ُ
َي َ .أكُ ُ
ويل َُذا
احلَ ِىي َ ،وثَ َلبَّ َي ِم ِ ّ ْين َو ِمٌْ ُمك ِث َال َوثَ َُ ِاه َّ َُ ُ َُو َّ
اًس ِم ِي ُع اً َؼ ِ ُ
ول كَ ِ ْ
هللا اً َؼ ِظ َي ِيل َو ُ ْ
ًمك َو ًِ َسائِ ِر اًَ ُم ْس َِ ِم َني َوامل ُ ْسَ ِم ِ
ات َواملُؤ ِم ٌِ َني
َو َأ ْس َخ ْغ ِف ُر َ
َواملُؤ ِمٌَ ِ
ات  ،فَ ْاس خَ ْغ ِف ُر ْو ٍُ ،فَي َا فَ ْو َز امل ُ ْس َخ ْغ ِف ِر َين َو َاي َ َجنا َة اًخَّائِب َِني .

8

