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ﭩﮇ تَعَـالَى ﮃكتَابه ﮚ
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برمقصود" :واهاي اورغ يغ براميان ،طاعتله كامو كفد اهلل
دان طاعتله كامو كفد رسول اهلل دان كفد "أوىل األمر"
(اورغ يغ بركواس) درفد كالغن كامو .كمودين جكـ
كامو بربنته-بنته (برسليسيهن) دامل سسواتو فركارا ،مكـ
هندقله كامو مغمباليكنث كفد (كتاب) اهلل (القرءان) دان
(السنة) رسولث ،جكـ كامو بنر براميان كفد اهلل دان
هاري اخرية .يغ دمكني اداله لبيه باءيق (باضي كامو) ،دان
لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
ماريله كيت منيغكتكن كتقواءن كفد اهلل سبحانه
وتعاىل دغن برسوغضوه-سوغضوه ملقساناكن سضاال
فرينتهث دان منيغضلكن سضاال الرغنث .موده-مودهن
كيت مندافت رمحة دان كربكنت هيدوف ددنيا دان
2

داخرية .خطبة فد كالي اين اكن ممفركاتاكن تاجوق زكاة
دفركاس اومة تربيال.
اهلل سبحانه وتعاىل تله منشريعتكن عبادة زكاة يغ
مروفاكن ساله ساتو دري ليم روكون إسالم يغ دواجبكن
كأتس اومت إسالم يغ بركممفوان دري سضي هرتا.
متالمت اوتام كواجيفن زكاة اياله اونتوق ممبنتو ضولوغن
اصناف سوفاي ككايأن اومت إسالم دافت داضيه دان
دسالوركن كفد مريك يغ ممرلوكن ،سرتا دافت ممليهارا
دان ممباغونكن ايكونومي اومت إسالم باضي منفعة اومت
إسالم سلوروهث .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل سورة
التوبة ايات  60يغ دباخكن فد اول خطبة تادي يغ
برمقصود:
"سسوغضوهث صدقه (زكاة) ايت هاثله اونتوق اورغ
فقري ،دان اورغ ميسكني ،دان عامل يغ مغوروسث ،دان
اورغ موءالف يغ دجينقكن هاتيث ،دان اونتوق همبا يغ
هندق ممرديكاكن ديريث ،دان اورغ يغ برهوتغ ،دان
اونتوق (دبلنجاكن فد) جالن اهلل ،دان اورغ مسافر (يغ
ترفوتوس) دامل فرجالنن( .كتتفن حكوم يغ دمكني ايت
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اياله) سباضاي ساتو كتتفن (يغ داتغث) دري اهلل .دان
(ايغتله) اهلل مها مغتاهوي ،الضي مها بيجقسان".
معاشراملسلمني رمحكم هلل،
كواجيفن منونايكن زكاة يغ دفرينتهكن اوليه اهلل
سبحانه وتعاىل اين تله منوجنوقكن دان مثدركن كفد كيت
بهاوا هرتا يغ كيت فراوليه بوكنله حق ميليق كيت
سفنوهث اكن تتايف ددامل هرتا ترسبوت تردافت حق اورغ
الءين يغ واجب كيت زكاةكن .انتارا زكاة يغ دواجبكن
كأتس اومت إسالم اياله زكاة فطره .زكاة فطره اين
مروفاكن كواجيفن فرض عني كأتس ستياف اورغ إسالم
يغ مرديك دان ممفو مغلواركنث فد وقتوث .كواجيفن يغ
دلقسانكن فد بولن رمضان اين برتوجوان اونتوق ممربسيه
دان مثوخيكن جيوا مريك يغ برفواسا درفد فركارا يغ
سيا-سيا .قدر زكاة يغ دكلواركن اياله برداسركن ماكنن
اساسي سسبواه نضري سفرتي برس .نيالي باضي قدر اين
اداله بروبه دري مساس ك مساس برضنتوغ كفد هرض برس
يغ دماكن اوليه كباثقكن فندودوق إسالم دسسبواه
نضري.
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دنضري جوهر جاوتنكواس فتوى تله ممبوات كتتفن
قدر نيالي زكاة فطره فد تاهون  1442هجرية برمسأن
 2021ميالديه يغ واجب دباير اوليه اومت إسالم دنضري
جوهر اداله مغيكوت دوا ( )2قدر ،ياءيت نيالي فرتام دغن
قدر توجوه ريغضيت مليسيا ( .)RM7.00قدر اين باضي
اومت إسالم يغ منجاديكن ماكنن هارينث برس درفد
جنيس برس متفنت فد هرض ( )RM 2.60ساتوكيلوضرام دان
اياث مروفاكن برس يغ دماكن اوليه كباثقكن رعيت جوهر
بربنديغ برس بوكن متفنت .مانكاال نيالي كدوا دغن قدر
سفولوه ريغضيت مليسيا ( )RM10.00دكناكن كفد اومت
إسالم يغ يغ منجاديكن ماكنن هارينث برس سالءين درفد
سمَتِي دان
جنيس برس متفنت سفرتي برس واغي ،برس بَ ْ
الءين-الءين .سالءين ايت ،جاوتنكواس فتوى جوض تله
برستوجو بهاوا باضي مريك يغ تيدق دافت منونايكن زكاة
فطره فد بولن رمضان تاهون لفس هندقله ممباير قضاء زكاة
فطره دغن قدر سضرا يغ واجب فد ديري دان تغضوغنث.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
سسوغضوهث زكاة بوكنله سواتو كواجيفن يغ
دفرينتهكن هاث اونتوق كفنتيغن ديري سسأورغ سهاج
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اكن تتايف اياث مروفاكن كواجيفن يغ دالكوكن دمي
كفنتيغن مشاركت إسالم يغ داوروس سرتا دفنتاو
فلقساناءنث اوليه فيهق فمرينته .باضي ممستيكن سضاال
فغوروسن يغ برهوبوغ دغن هرتا اومت إسالم خصوصث
دري سودوت كوتيفن دان اضيهن زكاة دافت داضيهكن
سخارا عاديل مغيكوت شرع دان مغيلقكن برالكوث
فثليويغن .مك جاوتنكواس فتوى نضري جوهر تله
مموتوسكن بهاوا دمي منجاض كفنتيغن فغوروسن زكاة،
منوروت حكوم شرع هاروس باضي فمرينته اتاو ُا ْوىلِ ا َألمْرِ
موجودكن فراتورن دان اوندغ يغ مواجبكن اورغ إسالم
ممباير زكاة كفد جمليس اضام إسالم نضري جوهر .فراتورن
اين تركندوغ ددامل اينكمن فنتدبرين اضام إسالم (نضري
جوهر)  2003يغ منجلسكن بهاوا جمليس اضام إسالم
نضري جوهر مروفاكن بادن يغ برتغضوغجواب اونتوق
مغوروس تدبري هرتا اومت إسالم ترماسوق واغ زكاة،
هرتا واقف دان هرتا ميليق بيت املال.
انتارا كباءيقكن مثراهكن زكاة كفد فمرينته اياله
زكاة اين دافت دفوغوت سخارا مثلوروه ترهادف مريك
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يغ اليق منونايكنث .حال اين سخارا تيدق لغسوغ اكن
دافت منمبهكن جومله كوتيفن زكاة دان دافت داضيهكن
دغن باثق كفد ضولوغن اصناف باضي ممربي منفعة كفد
مريك .فمربين كفد اصناف يغ اليق منرميا زكاة جوض
دافت دسالوركن دغن عاديل دان دافت دالكوكن دغن
ترسوسون .فلباضاي بنتوق فمربين دان اضيهن كفد اصناف
يغ بركاليقكن دافت دسالوركن سفرتي بنتوان سارا
هيدوف ،فربلنجأن فروبنت ،بنتوان كفد مؤلف ،بنتوان
فنديديقن ،بنتوان كفد اورغ يغ منغضوغ ببنن هوتغ دان
سباضايث.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اهلل سكالني،
اوليه ايت ،سباضاي اومت إسالم دنضري جوهر
كيت هندقله ممباير زكاة كفد فيهق بركواس اضام ماللوءي
عَامِل يغ دالنتيق اوليه جمليس اضام إسالم نضري جوهر .اين
مروفاكن ساتو فراتورن يغ فرلو دفاتوهي اوليه ستياف
اومت إسالم دنضري جوهر .سسوغضوهث ،تياد كروضيان
باضي فارا فغلوار زكاة دنضري اين كران مسوا اضيهن زكاة
دافت دمنفعتكن اونتوق كفرلوان مشاركت إسالم ،بهكن
7

مريك يغ مغلوركن زكاة اين اكن منرميا ضنجرن ددنيا دان
داخرية كلق .دامل سبواه حديث يغ دروايتكن اوليه االمام
ابن حبان درفد ابو درداء رضي اهلل عنه بهاواسث رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم برسبدا يغ برمقصود:
"تيدق فرنه سام سكالي ماتاهاري تربيت كخوالي اي
دايريغي اوليه دوا مالئكة يغ ساللو بردعاء "يا اهلل،
سيافافون يغ ممربيكن انفاق فد هاري اين ،بالسله اي دغن
فغضنيت يغ لبيه باءيق .دان سيافافون يغ مناهن هرتاث (تيدق
ماهو برانفاق) ،بالسله اي دغن كروسقن هرتاث".
جوسرتو باضي مغاخريي خطبة فد كالي اين ،منرب
ايغني مثرو مجاعه سكالني ،ايغتله بهاوا هرتا اداله امانه درفد
اهلل سبحانه وتعاىل يغ فدث تردافت حق اورغ الءين يغ
مسيت دتونايكن ماله اي اكن دفرتغضوغجوابكن داخرية
كلق .ماريله سام كيت ملقساناكن كواجيفن برزكاة اين
كران اياث دافت ممبنتو ضولوغن يغ تيدق بركممفوان
دمسفيغ دافت ممفركاساكن ايكونومي اومت إسالم .جاغن
بياركن ديري كيت ترماكن هاسوتن سستغه فيهق يغ
مغاتكن بادن يغ برتغضوغجواب مغوروسكن اوروسن اين
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تيدق منجالنكن تغضوغجواب مريك ،سدغكن تربوقيت
راماي دامل كالغن اومت إسالم يغ منرميا دان مندافت منفعة
درفد فغوروسن زكاة اين .فرمان اهلل سبحانه وتعاىل دامل
سورة البقرة ايات :110
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

برمقصود" :دان ديريكنله اوليه كامو اكن مسبهيغ دان
تونايكنله زكاة دان اف جوا يغ كامو دهولوكن دري
كباءيقكن اونتوق ديري كامو ،تنتوله كامو اكن مندافت
بالسن فهاالث دسيسي اهلل .سسوغضوهث اهلل سنتياس
مليهت سضاال يغ كامو كرجاكن".
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
اَب اركاَ ﭞ ﯬﯶ ََِبلْ ُق ْر اء َِان ﯻ اون اَـ اف اع ِ َ
ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت اال اوتا ُهَ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ اَو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ

وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

َي ﭝاَةَٱلتَّائِب اِيَ
ينَ او اَ
ﰁ فا اياَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس اَتغ ِف ِر اَ
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