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برمقصود" :واهاي اورغ يغ براميان ،طاعتله كامو كفد
اللَّـه دان طاعتله كامو كفد رسول اللَّـه دان كفد "أوىل
األمر" (اورغ يغ بركواس) درفد كالغن كامو .كمودين
جك كامو بربنته-بنته (برسليسيهن) دامل سسواتو فركارا،
مك هندقله كامو مغمباليكنث كفد (كتاب) اللَّـه (القرءان)
دان (السنة) رسولث ،جك كامو بنر براميان كفد اللَّـه دان
هاري اخرية .يغ دمكني اداله لبيه باءيق (باضي كامو) ،دان
لبيه ايلوق فوال كسودهنث".
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
ماريله كيت برتقوى كفد اللَّـه سبحانه وتعاىل دغن
سبنر-بنر تقوى دغن ملقساناكن سضاال فرينتهث دان
منيغضلكن سضاال الرغنث .موده-مودهن كيت مندافت
رمحة دان كربكنت هيدوف ددنيا دان داخرية .خطبة فد
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كالي اين اكن مغهوريكن تاجوق تونايكن زكاة ايلقكن
عذاب.
عبادة زكاة مروفاكن عبادة فرض دان مروفاكن ساله
ساتو درفد روكون إسالم .توجوان اوتام عبادة زكاة اين
اياله اونتوق ممبنتو ضولوغن اصناف سوفاي ككاياءن
اومت إسالم دافت داضيه دان دسالوركن كفد مريك يغ
ممرلوكن .حال اين دمكني كران هرتا يغ كيت فراوليه
بوكن مسواث حق ميليق كيت سخارا مطلق ،سباليقث
سبهاضينث اداله مروفاكن حق اورغ الءين يغ فرلو كيت
تونايكن ،اضر مسوا ضولوغن ماءنسي دافت مراساءي
نعمت كورنياءن اللَّـه سبحانه وتعاىل يغ تردافت دموك
بومي اين .سالءين ايت ،عبادة زكاة اين جوض برتوجوان
اونتوق مثوخيكن هرتا باضي ممفراوليه كربكنت ترهادف
هرتا يغ دميليكي .فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل سورة
التوبة ايات  103يغ برمقصود:
"امبيله (سباهاضني) دري هرتا مريك منجادي صدقه
(زكاة) ،سوفاي دغنث اغكاو ممربسيهكن مريك (دري
دوسا) دان منسوخيكن مريك (دري اخالق يغ بوروق)
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دان دعاءكنله اونتوق مريك ،كران سسوغضوهث دعاءمو
ايت منجادي كتنرتامن باضي مريك دان (ايغتله) اللَّـه مها
مندغر ،الضي مها مغتاهوي“.
معاشراملسلمني رمحكم اللَّـه،
دامل إسالم ،زكاة تربهاضي كفد دوا 2جنيس ياءيت
زكاة فطره دان زكاة مال ياءيت زكاة هرتا .زكاة هرتا اين
مليفوتي انتاراث زكاة واغ سيمفنن ،زكاة فرنياضاءن ،زكاة
امس ،فراق ،ساهم ،فرتانني دان ترنقن .مانكاال شرط
منونايكن زكاة اين اياله دواجبكن كفد مريك يغ براضام
إسالم ،مرديك دان هرتا يغ دميليقي اداله مسفورنا
فميليقنث .هرتا يغ هندق دزكاتكن جوض هندقله تله
خوكوف نِصَابْ ياءيت قدر كرياءنث مغمبيل كريا هرض
 285ضرام امس مساس .سالءين ايت ،زكاة يغ دكلواركن
جوض هندقله تله خوكوف حول ياءيت تله منخوكويف
مسفاي تيمفوه ستاهون هجرة .مريك يغ تله ممنوهي شرط٢
اين ،منجادي كواجيفن منونايكن زكاة ترهادف هرتا
ترسبوت.
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نامون فد هاري اين ،كيت دافيت ماسيه اد الضي دامل
كالغن اهلي مشاركت يغ تيدق مغمبيل برت اكن
كواجيفن زكاة اين .مريك براغضفن هرتا يغ مريك ميليقي
اداله ميليق مريك سفنوهث دان اغضن مغلواركن زكاة
كران بيمبغ هرتا مريك اكن بركورغن .سسوغضوهث
مريك يغ اغضن منونايكن زكاة اين اكن منرميا عذاب
سيقسا يغ فديه داخرية سباضاميان فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل
دامل سورة التوبة ايات  34هيغض  35يغ برمقصود2 :
"…دان (ايغتله) اورغ يغ مثيمفن امس دان فراق سرتا
تيدق ممبلنجاكنث فد جالن اللَّـه ،مك خربكنله كفد مريك
دغن (بالسن) عذاب سيقسا يغ تيدق ترفري ساكيتث.
(ياءيت) فد هاري دبكر امس فراق (دان هرتا بندا) ايت
دامل نراك جهنم ،اللو دسلر دغنث داهي مريك دان روسوق
مريك ،سرتا بالكغ مريك (مسبيل دكاتاكن كفد مريك):
اينله اف يغ تله كامو سيمفن اونتوق ديري كامو سنديري،
اوليه ايت راسله (عذاب دري) اف يغ كامو سيمفن ايت".
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سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
سالءين ايت ،مريك يغ اغضن مغلواركن زكاة جوض
اكن منرميا عذاب يغ الءين داخرية كلق سباضاميان حديث
يغ دروايتكن اوليه االمام البخاري درفد ابو هريرة رضي
اللَّـه عنه بهاواسث بضيندا رسول اللَّـه صلى اللَّـه عليه وسلم
برسبدا يغ برمقصود:
"بارغسيافا يغ اللَّـه بريكن هرتا نامون تيدق مغلواركن
زكاتث مك فد هاري قيامة هرتاث ايت اكن بروبه منجادي
سإيكور اولر جننت يغ برتندوق دان مميليقي دوا تاريغ اللو
مليليت اورغ ايت فد هاري قيامة اللو اولر ايت مماكنث
دغن كدوا رهغث ،ياءيت دغن مولوتث سرايا بركات :اكو
اينله هرتامو ،اكوله هرتا سيمفننمو".
اوليه ايت ،سباضاي اورغ يغ براميان كيت هندقله
ممباير زكاة افابيال تله ممنوهي شرط ث .باضي ممستيكن
سضاال فغوروسن كوتيفن دان اضيهن زكاة دافت
دأضيهكن سخارا عاديل دان مسفورنا مغيكوت شرع ،مك
اومت إسالم دنضري جوهر هندقله ممباير زكاة كفد فيهق
بركواس اضام ماللوءي عامل يغ دالنتيق اوليه جمليس اضام
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إسالم نضري جوهر .اين مروفاكن ساتو فراتورن يغ فرلو
دفاتوهي اوليه ستياف اومت إسالم دنضري جوهر دان
فركارا اين ترمكتوب ددامل اينقمن فنتدبرين اضام إسالم
(نضري جوهر) 2يغ منجلسكن بهاوا جمليس اضام اسالم
نضري جوهر مروفاكن بادن يغ برتغضوغجواب اونتوق
مغوروس تدبري هرتا اومت إسالم ترماسوق واغ زكاة،
هرتا واقف دان هرتا ميليق بيت املال.
انتارا كباءيقن مثراهكن زكاة كفد فيهق فمرينته اياله
زكاة اين دافت دفوغوت سخارا مثلوروه ترهادف مريك
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 .اونتوق معلومن فارا مجاعه سكالني ،فد تاهون  2 2اين
فيهق جمليس اضام إسالم نضري جوهر تله ممفراونتوقكن
جومله اضيهن زكاة كسلوروهنث سباثق
( RM319,124,566.00تيض راتوس مسبيلن بلس جوتا،
ساتو راتوس دوا فولوه امفت ريبو ،ليم راتوس امن فولوه امن
ريغضيت) اونتوق داضيهكن كفد  8ضولوغن اصناف
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ياءيت مليفوتي فقري ،ميسكني ،عامل ،موءلف ،غََِرْيم ،اِْب ُن
ب .سسوغضوهث ،تياد
سبيل ،فَِي سَبَِْيلِ اللَّـه دان رِقَا ْ
كروضني باضي فارا فغلوار زكاة دنضري اين كران مسوا
اضيهن زكاة دافت دمنفعتكن اونتوق كفرلوان مشاركت
إسالم .جاغن كيت ترماكن دغن هاسوتن سستغه فيهق يغ
مغاتكن بادن يغ برتغضوغجواب مغوروسكن اوروسن اين
تيدق منجالنكن تغضوغجواب مريك ،سدغكن تربوقيت
راماي دامل كالغن اومت إسالم يغ منرميا دان مندافت منفعة
درفد فغوروسن زكاة اين.
سيدغ مجعة يغ درمحيت اللَّـه سكالني،
سباضاي روموسن انتوق مغاخريي خطبة فد كالي
اين ،منرب ايغني مغيغتكن مجاعه سكالني ،سباضاي اورغ يغ
براميان كيت هندقله منونايكن حق دامل هرتا يغ كيت
ميليقي باضي ممفروليهي كربكنت دامل هرتا ترسبوت .اوليه
ايت ضوناكنله هرتا يغ كيت ميليقي اين سباءيق موغكني
اونتوق منخاري كريضاءن اللَّـه سبحانه وتعاىل .ماريله
كيت سضرا منونايكن كواجيفن برزكاة ،جاغنله كيت
بركريا-كريا اونتوق برزكاة ،يقينله بهاوا هرتا يغ كيت
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زكاتكن دغن اخالص سبنرث اكن منداتغكن كباءيقن كفد
كيت كران عبادة اين مروفاكن سومرب كفد كربكنت
رزقي ،سومرب كفد كتنغن هاتي ،سومرب كفد كبهاضياءن
دان مروفاكن عملن يغ فاليغ بسر دسيسي اللَّـه سبحانه
ص ايات
وتعاىل .فرمان اللَّـه سبحانه وتعاىل دامل سورة القَصَ ْ
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برمقصود" :دان تونتوتله دغن هرتا ككاياءن يغ تله
دكورنياكن اللَّـه كفدمو اكن فهال دان كبهاضياءن هاري
اخرية دان جاغنله اغكاو ملوفاكن بهاضينمو (كفرلوان دان
بكلنمو) دري دنيا; دان بربوات باءيقله (كفد همبا اللَّـه)
سباضاميان اللَّـه بربوات باءيق كفدامو (دغن فمربين نعمتث
يغ مليمفه-ليمفه); دان جاغنله اغكاو مالكوكن كروسقن
د موك بومي; سسوغضوهث اللَّـه تيدق سوك كفد اورغ
يغ بربوات كروسقن ".
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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 اوت ا ُ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 فايااَفا ْو ازَٱلْ ُم ْس تا ْغ ِف ِر اَ
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