
 1 

 

 اليترب  مةوا  كاسفرد  زكاة
  م2021افريل 23 ماءنابرس ـه1442 رمضان 11

 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

   ۓہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ

 ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ڭڭ  ڭ  ڭ

 (60التوبة:)
 

ٴۇ  ۋ  ۋچ  ٺ   ڻ   ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

ٿ    سَي ِّد نَاں  وَسَل ِّمْصَل ِّ ڈ      

ۇئ    وَأَصْحَاب ه آل ه ڇ  

ہ  ہ   ۇ  ۆ     فَيَاحئ  ٺ  

 ڎ ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ
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  ڱك تَاب ه  ڍ َتَعـاَلى   ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (59النساء:)    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  
 

طاعتله كامو كفد اهلل  ،"واهاي اورغ يغ براميانبرمقصود: 

دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل األمر" 

اورغ يغ بركواس( درفد كالغن كامو. كمودين جكـ )

مكـ  ا،برسليسيهن( دامل سسواتو فركار)بنته -كامو بربنته

القرءان(  دان )كتاب( اهلل )هندقله كامو مغمباليكنث كفد 

براميان كفد اهلل دان  جكـ كامو بنر ،السنة( رسولث)

دان  ،باضي كامو()يغ دمكني اداله لبيه باءيق  خرية.اهاري 

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 ،سكالني اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان اهلل دفك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني  

 االضس ملقساناكن وهغضسو-وهغضبرسو نغد وتعاىل

 مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف

 دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة تفمندا كيت
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ن تاجوق زكاة ركاتاكفمم اكن اين كالي دف خطبة. ةخريدا

 .اليترب مةوا ركاسفد

 

 غي زكاة ةعباد كنتمنشريع تله وتعاىل هسبحان اهلل  

 دواجبكن غي سالمإ روكون ليم دري ساتو ساله اكنفمرو

. هرتا يضس دري وانفبركمم غسالم يإ اومت تسأك

 نغولوض ممبنتو اونتوق اياله زكاة كواجيفن اوتام متالمت

 دان يهضاد تفدا سالمإ اومت ككايأن ايفسو فانصا

 ممليهارا تفدا سرتا ،ممرلوكن غي مريك دفك دسالوركن

 اومت منفعة يضبا سالمإ اومت ايكونومي ونكنغممبا دان

 ةوتعاىل دامل سور هسبحان اهلل مانفر. ثسلوروه سالمإ

 غي تادي خطبة اول دف كنخدبا غي 60ايات  ةالتوب

  :برمقصود

 

 غاور اونتوق لهثها ايت (زكاة) صدقه ثوهغضسسو"

 دان ،ثوروسغم غي عامل دان ،ميسكنيغاور دان ،فقري

 غي همبا اونتوق دان ،ثهاتي دجينقكن غي فلاءمو غاور

 دان ،غبرهوت غي غاور دان ،ثكاكن ديرييممرد هندق

 غي) فرمسا غاور دان ،اهلل جالن (دف دبلنجاكن) اونتوق

 ايت دمكني غي حكوم نفكتت). رجالننف دامل (وتوسفتر
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 دان. اهلل دري (ثغدات غي) نفكتت ساتو ايضسبا (اياله

 ".بيجقسان مها يضال ،تاهويغم مها اهلل (تلهغاي)

 

 ،رمحكم هلل معاشراملسلمني

 اهلل اوليه رينتهكنفد غي زكاة منونايكن كواجيفن  

 كيت دفك دركنثم دان منوجنوقكن تله اين وتعاىل هسبحان

 كيت ميليق حق بوكنله وليهارف كيت غي هرتا بهاوا

 غاور حق تفتردا ترسبوت هرتا ددامل يفتتا اكن ثنوهفس

 دواجبكن غزكاة ينتارا ا .كنزكاة كيت واجب غي ينءال

 اين فطره زكاة. فطره زكاة اياله إسالم اومت تسأك

 إسالم غاور فستيا تسأك عني فرض نفكواجي اكنفمرو

 يغ نفكواجي. ثوقتو دف ثلواركنغم وفمم دان مرديك يغ

 ممربسيه اونتوق برتوجوان اين رمضان بولن دف دلقسانكن

 يغ ركاراف دفدر واسافبر يغ مريك جيوا يكنثوخم دان

 ماكنن برداسركن اياله دكلواركن يغ زكاة قدر. سيا-سيا

 اين قدر يضبا نيالي. برس رتيفس ريضن سسبواه اساسي

 برس ضهر دفك غنتوضبر مساس ك مساس دري بروبه اداله

 دسسبواه إسالم ندودوقف نكقاثكب اوليه دماكن يغ

 .ريضن
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 نفتله ممبوات كتت فتوى جاوتنكواس جوهر ريضدن

 برمسأن هجرية 1442 تاهون دف فطره زكاة نيالي قدر

 ريضدن إسالم اومت اوليه دباير واجب يغ ديهميال 2021

 نغد رتامفنيالي ياءيت  ،قدر (2)دوا  يكوتغم اداله جوهر

 ضياب اين قدر. (RM7.00) مليسيا يتيغضر توجوه قدر

 فددر برس ثهارين ماكنن منجاديكن يغ إسالم اومت

 دان رامضكيلواتوس (RM 2.60)ض هر فد نتفمت برس جنيس

 جوهر رعيت نكقاثكب اوليه دماكن يغ برس اكنفمرو ثايا

 قدر غند كدوا نيالي مانكاال. نتفمت بوكن برس يغبربند

 اومت فدك دكناكن (RM10.00) مليسيا يتيغضر ولوهفس

 فددر ينءسال برس ثاديكن ماكنن هارينمنج يغ يغ إسالم

 دان يِتَمْسَب برس ،يغوا برس رتيفس نتفمت برس جنيس

 تله ضجو فتوى جاوتنكواس ،ايت ينءسال. ينءال-ينءال

 زكاة منونايكن تفدا تيدق يغ مريك يضبا بهاوا برستوجو

زكاة  قضاءر ممبايلفس هندقله  تاهون مضانر بولن فد فطره

 .ثنغوغضت دان ديري فد واجب يغ راضس قدر نغدفطره 

 

 ،سكالني اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 غي كواجيفن سواتو بوكنله زكاة ثوهغضسسو

 سهاج غورأسس ديري نغنتيفك اونتوق ثها رينتهكنفد
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 دمي دالكوكن غي كواجيفن اكنفمرو ثايا يفتتا اكن

 نتاوفد سرتا وروساد غسالم يإركت مشا نغنتيفك

 االضس ممستيكن يضبا .مرينتهف يهقف اوليه ثناءلقسانف

 ثصخصو سالمإ اومت هرتا نغد غبرهوبو غي وروسنفغ

 يهكنضاد تفدا زكاة يهنضا دان نفكوتي سودوت دري

 ثبرالكو لقكنيغم دان شرع يكوتغم عاديل سخارا

 تله جوهر ريضن فتوى جاوتنكواسمك  .نغليويثف

 ،زكاةفغوروسن  نغنتيفك ضمنجا دمي بهاوا مموتوسكن

 ىلِ اأَلْمِرْواُ اتاو مرينتهف يضبا هاروس شرع حكوم منوروت

م سالإ غاور مواجبكن غي غاوند دان راتورنف موجودكن

 راتورنف. جوهر ريضن سالمإ امضا جمليس دفممباير زكاة ك

 ريضن) سالمإ امضا نتدبرينف منكاين داملد غتركندو اين

 سالمإ امضا جمليس بهاوا منجلسكن غي 2003 (جوهر

 اونتوق جوابغوغضبرت غي بادن اكنفمرو جوهر ريضن

 ،زكاة غوا ترماسوق سالمإ اومت هرتا تدبري وروسغم

 .ان هرتا ميليق بيت املالد قفوا هرتا
 

 اياله مرينتهف دفراهكن زكاة كثم نكقيءكبا انتارا 

 مريك فترهاد لوروهثم اراخس وتغوفد تفدا اين زكاة
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 اكن غسوغل تيدق اراخس اين حال. ثمنونايكن اليق غي

 يهكنضاد تفدا دان زكاة نفكوتي جومله منمبهكن تفدا

 دفك منفعة ممربي يضبا فاصنا نغولوض دفك قثبا نغد

 ضمنرميا زكاة جو اليق غي فاصنا دفك مربينف. مريك

 نغد دالكوكن تفدا دان عاديل نغد دسالوركن تفدا

 فاصنا دفك يهنضا دان مربينف بنتوق ايضلباف. ترسوسون

سارا  بنتوان رتيفس دسالوركن تفدا نكقبركالي غي

 بنتوان ،فلؤم دفك بنتوان ،روبنتف ربلنجأنف ،هيدوف

 دان غهوت ببنن غوغضمن غي غاور دفك بنتوان ،نديديقنف

 .ثايضسبا

 

 ،سكالني اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

 جوهر ريضدن سالمإ اومت ايضسبا ،ايت اوليه

 ماللوءي امضا بركواس يهقف دفك زكاة ممباير هندقله كيت

 اين. جوهر ريضن سالمإ امضا جمليس اوليه دالنتيق غي لاِمَع

 فستيا اوليه اتوهيفد رلوف غي راتورنف ساتو اكنفمرو

 يانضوكر تياد ،ثوهغضسسو. جوهر ريضدن سالمإ اومت

 زكاة يهنضا مسوا كران اين ريضدن زكاة لوارفغ اراف يضبا

 بهكن ،سالمإ مشاركت رلوانفك اونتوق منفعتكند تفدا
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 دان ددنيا نجرنض منرميا اكن اين زكاة لوركنغم غي مريك

 االمام اوليه دروايتكن غي ثيحد سبواه دامل. كلق ةخريدا

 اهلل رسول ثبهاواس عنه اهلل ضير ءدردا ابو دفدر ناحب ابن

  :برمقصود غبرسبدا ي صلى اهلل عليه وسلم

 

 اي واليخك تربيت هاريامات سكالي سام رنهف تيدق"

 ،اهلل ياء "بردعا ساللو غي مالئكة دوا اوليه يغيرياد

 نغد اي بالسله ،اين هاري دف قنفاا ممربيكن غي ونفافسيا

  تيدق) ثهرتا مناهن غي ونفافسيا دان. باءيق لبيه غي نيتفغض

 ."ثن هرتاقكروس نغد اي بالسله ،(قنفاابر وهما

  

 ربنم ،اين كالي دف خطبة يخرياغم باضي سرتووج

 دفدر مانها اداله هرتا بهاوا تلهغاي ،سكالني مجاعه روثم نيغاي

 غي ينءال غاور حق تفتردا ثدف غي وتعاىل هسبحان اهلل

ة خرياد جوابكنغوغضرتفد اكن اي ماله دتونايكن مسيت

 اين برزكاة كواجيفنكيت ملقساناكن  كلق. ماريله سام

 وانفبركمم تيدق غي نغولوض ممبنتو تفدا ثايا كران

 نغجا. سالمإ اومت ايكونومي كناركاسفمم تفدا غيفدمس

 غي يهقف هغسست هاسوتن ترماكن كيت ديري بياركن

 اين اوروسن وروسكنغم جوابغوغضبرت غي بادن اتكنغم
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 تربوقيت كنغسد ،مريك جوابغوغضكن تمنجالن تيدق

 منفعة تفمندا دان منرميا غي سالمإ اومت نغكال دامل راماي

امل د وتعاىل هسبحان اهلل مانفر. اين زكاة وروسنفغ دفدر

  :110 ايات البقرةة سور

 

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ    ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭ

 ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ۅٴۇ  ۋ  ۋ

  

 دان غدان ديريكنله اوليه كامو اكن مسبهي": برمقصود

 دري دهولوكن كامو غي جوا فا دان زكاة تونايكنله

 تفمندا اكن كامو تنتوله ،كامو ديري اونتوق نكقيءكبا

 سنتياس اهلل غضوهثسسو. اهلل دسيسي ثالاهف بالسن

 ".نكاكرج كامو غي االضس مليهت

 

كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا ِنَىئلُْقْرءا فاعا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

تاهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاَ حئ َٱ لُْمس ْ َيَاَِفرِينَاغفايااَفاْوزا لتَّائِِبيَاَةَاڀوا
 
 ٱ


