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 تونايكن زكاة ايلقكن عذاب

 م 2021 ديسيمرب 03برساماءن  هـ 1443ربيع األخر  28
 

 لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

  ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم ٱ

هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي   

(103:التوبة)  ٱ  
 

ٴۇ  ۋ  ۋچ   ٺ   ڻ  ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

ٿ    سَي ِّد نَاں  صَل ِّ وَسَل ِّمْڈ      

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  

 (59)النساء:    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  

طاعتله كامو كفد  ،مياناواهاي اورغ يغ بر" برمقصود:

دان كفد "أوىل  اللَّـهدان طاعتله كامو كفد رسول  اللَّـه

كالغن كامو. كمودين  فداورغ يغ بركواس( در)األمر" 

 ،بنته )برسليسيهن( دامل سسواتو فركارا-كامو بربنته جك

)القرءان(   اللَّـههندقله كامو مغمباليكنث كفد )كتاب(  كم

دان  اللَّـهميان كفد ابر جك كامو بنر ،( رسولثالسنةدان )

دان  ،يغ دمكني اداله لبيه باءيق )باضي كامو( .اخرية هاري

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
 

  ،سكالني اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 نغد وتعاىل هسبحان اللَّـه دفماريله كيت برتقوى ك

 دان ثرينتهف االضس ملقساناكن دغن تقوى بنر-سبنر

 تفمندا كيت مودهن-موده. ثنغالر سضاال لكنغضمني

 دف خطبة. اخريةد دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة
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تونايكن زكاة ايلقكن  تاجوقمغهوريكن  اكن اين كالي

 .عذاب

 

 ساله اكنفمرو دان فرض ةعباد اكنفزكاة مرو ةعباد

 اين زكاة ةعباد اوتام توجوان. سالمإ روكون دفدر ساتو

 ناءككاي ايفسو فانصا نغولوض ممبنتو اونتوق اياله

 غي مريك دفك دسالوركن دان يهضاد تفدا سالمإ اومت

 وليهارف كيت غي هرتا كران دمكني اين حال. ممرلوكن

 ثارا مطلق، سباليقخكيت س ميليق حق ثمسوا بوكن

 كيت رلوف غي ينءال غاور حق اكنفمرو اداله ثينضسبها

 يءمراسا تفدا نسياءم نغولوض مسوا رضا ،تونايكن

 دموك تفتردا غي وتعاىل سبحانه اللَّـه نءكورنيا نعمت

برتوجوان  ضجو اين زكاة ةعباد ايت، ينءسال. اين بومي

 فترهاد كربكنت وليهارفمم باضيهرتا  كنيخوثم اونتوق

 سورةوتعاىل دامل  سبحانه اللَّـهمان فرليكي. دمي غي هرتا

 :برمقصود غي 103ايات  ةالتوب

 

 صدقه منجادي مريك هرتا دري (نيضسباها) لهامبي"

 دري) مريك ممربسيهكن كاوغا ثنغد ايفسو ،(زكاة)

 (بوروق غي القخا دري) مريك يكنخمنسو دان (دوسا
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 موءدعا ثوهغضسسو كران مريك، اونتوق كنلهءدعا دان

 مها اللَّـه (تلهغاي) دان مريك يضيت منجادي كتنرتامن باا

 .“تاهويغم مها يضال ر،غمند

 

 ،اللَّـهمعاشراملسلمني رمحكم 

 يتءيا جنيس2 دوا دفك يضتربها زكاة سالم،إ دامل

 اين هرتا زكاة. هرتا زكاة يتءيا مال زكاة دان فطره زكاة

زكاة  ن،ءاضرنياف زكاة نن،فسيم غوا زكاة ثانتارا وتيفملي

 شرط مانكاال. نقترن دان رتاننيف ساهم، راق،فامس، 

 امضبرا غي مريك دفك دواجبكن اياله اين زكاة منونايكن

 ورنافمس اداله يقدميلي غي هرتا دان مرديك سالم،إ

 تله هندقله ضجو كنتدزكا هندق غي هرتا. ثنقميليف

 ضهر كريا مبيلغم ثناءكري قدر يتءيا اْبَصِن فوكوخ

 كندكلوار غي زكاة ايت، ينءسال. مساس امس رامض 2285

 يفوكوخمن تله يتءيا ولح فوكوخ تله هندقله ضجو

 ٢شرط ممنوهي تله غي مريك. ةهجر ستاهون وهفتيم يافمس

 هرتا فترهاد زكاة منونايكن نفكواجي منجادي اين،

 .ترسبوت
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 دامل يضال اد ماسيه يتفد هاري اين، كيت داف نامون

 اكن برت مبيلغم تيدق غي مشاركت اهلي نغكال

 يقميلي مريك غي هرتا نغضفابر مريك. اين زكاة نفكواجي

 زكاة لواركنغم نغضا دان ثنوهفس مريك ميليق اداله

 ثوهغضسسو. نغبركور اكن مريك هرتا غبيمب كران

 عذاب منرميا اكناين  زكاة منونايكن نغضا غي مريك

 وتعاىل سبحانه اللَّـه فرمان سباضاميان ريةخدا ديهف غي ساقسي

  22يغ برمقصود: 35هيغض  34 ايات ةتوبلا سورة دامل

 

 سرتا راقف دان امس نفيمثم غي غاور (تلهغاي) دان…"

 مريك دفك خربكنله مك ،اللَّـه جالن دف ثممبلنجاكن تيدق

 .ثساكيت ريفتر تيدق غي سيقسا عذاب (بالسن) نغد

 ايت (بندا هرتا دان) راقف امس دبكر هاري دف (يتءيا)

 روسوق دان مريك داهي ثنغد دسلر اللو جهنم، نراك دامل

: (مريك دفك دكاتاكن مسبيل) مريك غبالك سرتا مريك،

 سنديري، كامو ديري اونتوق نفسيم كامو تله غي فا اينله

 ."ايت نفسيم كامو غي فا (دري عذاب) راسله ايت اوليه
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 سكالني، اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 ضجو زكاة لواركنغم نغضا غين ايت، مريك يءسال

 حديث اميانضسبا كلق داخرية ينءال غي عذاب منرميا اكن

 يضر ةهرير ابو دفدر يالبخار االمام اوليه دروايتكن غي

عليه وسلم  اللَّـهصلى  اللَّـهرسول  ينداضب ثبهاواس عنه اللَّـه

 :برمقصودبرسبدا يغ 

 

 لواركنغم تيدق نامون هرتا بريكن اللَّـه غي افسياغبار"

 منجادي بروبه اكن ايت ثهرتا قيامة هاري دف مك ثتزكا

 اللو غتاري دوا مميليقي دان برتندوق غي جننت اولر يكورإس

 ثمماكن ايت اولر اللو قيامة هاري دف ايت غاور مليليت

 اكو :بركات سرايا ثمولوت نغد يتءيا ،ثغره كدوا نغد

 ."ننموفسيم هرتا اكوله هرتامو، اينله

 

 هندقله كيت براميان غي غاور ايضسبا ايت، اوليه

 ممستيكن يضبا. ثشرط ممنوهي تله ابيالفا زكاة ممباير

 تفدا زكاة يهنضا دان نفكوتي وروسنفغ االضس

 مك ،شرع يكوتغم ورنافمس دان عاديل اراخس يهكنضدأ

 يهقف دفك زكاة ممباير هندقله جوهر ريضدن سالمإ اومت

 امضدالنتيق اوليه جمليس ا غي عامل ماللوءي امضا بركواس
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 رلوف غي راتورنف ساتو اكنفمرو اين. جوهر ريضن سالمإ

 دان جوهر ريضدن سالمإ اومت فستيا اوليه اتوهيفد

 سالمإ امضا نتدبرينف اينقمن ددامل مكتوبتراين  فركارا

 اسالم امضا جمليس بهاوا منجلسكن غي 22(جوهر ريضن)

جواب اونتوق غوغضبرت غي بادن اكنفمرو جوهر ريضن

 زكاة، غوا ترماسوق سالمإ اومت هرتا تدبري وروسغم

 .املال بيت ميليق هرتا دان واقف هرتا

 

 اياله مرينتهف يهقف دفك زكاة راهكنثم نقيءكبا انتارا

 مريك فترهاد لوروهثم اراخس وتغوفد تفدا اين زكاة

 اكن غسوغل تيدق اراخس اين حال. ثمنونايكن اليق غي

 يهكنضاد تفدا دان زكاة نفمله كوتيجو منمبهكن تفدا

 دفك منفعة ممربي يضبا فاناص نغولوض دفك قثبا نغد

 اين 2222 تاهون دف سكالني، مجاعه اراف معلومن اونتوق. مريك

 كنقونتوارفمم تله جوهر ريضن سالمإ امضا جمليس يهقف

 قثسبا ثنكسلوروه زكاة يهنضا جومله

RM319,124,566.00 (جوتا بلس تيض راتوس مسبيلن، 

 امن فولوه امنليم راتوس  ،ساتو راتوس دوا فولوه امفت ريبو

 فاناصضولوغن  8 دفك يهكنضاد اونتوق (ريغضيت
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 ُنْباِ م،ْيرغََِ ،ءلفوم عامل، ميسكني، ،ريقف وتيفملي يتءيا

 تياد ،ثوهغضسسو. ْباَقِر دان اللَّـه ِلْيبََِس يفَِ سبيل،

 مسوا كران اين ريضدن زكاة لوارفغ اراف يضبا نيضكرو

 مشاركت رلوانفك اونتوق دمنفعتكن تفدا زكاة يهنضا

 غي يهقف هغسست هاسوتن نغد ترماكن كيت نغجا. سالمإ

 اين اوروسن وروسكنغم جوابغوغضبرت غي بادن اتكنغم

 تربوقيت كنغسد مريك، جوابغوغضت منجالنكن تيدق

 منفعة تفمندا دان منرميا غي سالمإ اومت نغكال دامل راماي

 .اين زكاة وروسنفغ دفدر

 

 سكالني، اللَّـه درمحيت غي مجعة غسيد

 كالي دف خطبة خريياغم روموسن انتوق ايضسبا

 غي غاور ايضسبا سكالني، مجاعه تكنغيغم نيغاي ربنم اين،

 كيت غي هرتا دامل حق منونايكن هندقله كيت براميان

 اوليه. ترسبوت هرتا دامل كربكنت روليهيفمم يضبا يقميلي

 كنيغمو يقءسبا اين يقميلي كيت غي هرتا وناكنلهض ايت

 ماريله. وتعاىل سبحانه اللَّـه نءكريضا اريخمن اونتوق

 كيت نلهغجا برزكاة، نفيكن كواجيمنونا راضس كيت

 كيت غي هرتا بهاوا يقينله برزكاة، اونتوق كريا-بركريا
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 دفك نقيءكبا كنغمندات اكن ثسبنر خالصا نغد كنتزكا

 كربكنت دفك سومرب اكنفمرو اين ةعباد كران كيت

 ءنايضكبها دفك سومرب هاتي، نغكتن دفك سومرب رزقي،

 سبحانه اللَّـهيسي دس بسر غاليف غي عملن اكنفمرو دان

ايات  ْصَصالَق سورةوتعاىل دامل  سبحانه اللَّـه فرمانوتعاىل. 

77: 

 

 مف خف  حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض

 جمحم هل مل خل حل  مكجل لك خك حك جك حقمق

من خن حن جن مم خم  
 

 تله غي ناءككاي هرتا نغد تونتوتله دان: "برمقصود

 هاري ءنايضكبها دان هالف اكن دموفك اللَّـه دكورنياكن

 دان رلوانفك) ينموضبها اكنفملو كاوغا نلهغجا دان اخرية

 (اللَّـه همبا دفك) باءيقله بربوات دان; دنيا دري (بكلنمو

 ثنعمت مربينف نغد) داموفبربوات باءيق ك اللَّـهان اميضسبا

 نقكروس مالكوكن كاوغا نلهغجا دان; (هفليم-هفمليم غي

 غاور دفك سوك تيدق اللَّـه ثوهغضسسو; بومي موك د

 ". نقكروس بربوات غي
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كَا را انََِِبَېئ ەئ    ٺَبا فاعاِنَىئلُْقْرءا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهَُ   ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وَا  ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تاْغِفرِينَا حئ َٱلُْمس ْ َيَاَفايااَفاْوزا  ٱلتَّائِِبيَاَةَاڀوا


