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 ةممباوا برك  زكاة
 م 2022 ديسيمرب 16 برساماءن هـ 1444مجادى األول  21

 

لِـئِـآلْقَٱ  ٻ  

زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ٱ  

 (43 :البقرة)
 

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

 

 



 2 

  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  
 

 هاللَّ"واهاي اورغ يغ براميان، طاعتله كامو كفد برمقصود: 

دان كفد "أوىل األمر"  هاللَّدان طاعتله كامو كفد رسول 

اورغ يغ بركواس( درفد كالغن كامو. كمودين جك )

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

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

دان  هاللَّبراميان كفد  )السنة( رسولث، جك كامو بنر

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

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 ،سكالني اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

 سبحانه اللَّه دفك كتقواءن كتكنغماريله كيت مني

 دان رينتهثف االضس ملقساناكن وهغضبرسو نغد وتعاىل

 تفمندا كيت مودهن-موده. نثغالر االضس لكنغضمني
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 فد خطبة .داخرية دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة

  .ةممباوا برك زكاةتاجوق مغهوريكن اكن  اين كالي

 

 سكالني، اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

اورغ يغ  ةمنخافاي درج كيت اونتوقسسوغضوهث 

تيدق خوكوف هاث سقدر مغرجاكن صالة  ،برتقوى

سقدر جوض تيدق خوكوف  ،دان صالة سنة فرض

 فرلوتتايف كيت اكن  ،ن حاج دان عمرةمغرجاك

كواجيفن ملقسناكن فلباضاي كواجيفن الءين ترماسوقله 

حال اين دكاتاكن دمكني كران منونايكن زكاة. دامل 

ة اين زكافرينته اين امت فنتييغ سهيغضاكن كواجيفن زكاة 

دامل دسلفس فرينته منونايكن صالة باثق كالي دأولغ 

فرينته  كفد كيت بهاوا منوجنوقكنتله  فركارا اين .القرءان

دامل كهيدوفن سام فنتيغ  صالة دان فرينته زكاة اداله

 اللَّه فرمانحال اين دتضسكن دامل . مسلمسسأورغ 

يغ دباخاكن فد  43ايات  دامل سورة البقرةد سبحانه وتعاىل

  :تادي يغ برمقصود خطبةاول 

 

دان روكوعله سرتا تونايكنله زكاة  ،"دان ديريكنله صالة

  ."يغ ركوع برسام اورغ
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 ،اللَّهمعاشراملسلمني رمحكم 

هرتا  زكاة برارتي مغلواركن سجومله اتاو سبهاضني

انتوق  سبحانه وتعاىل اللَّهترتنتو يغ دواجبكن اوليه 

ه سوفاي داضيهكن كفد ايغ برتاولي ْلاِمَعكفد دسرهكن 

كواجيفن زكاة ايت بوكن سهاج ترحد كفد  .اصناففارا 

تتايف  مات،-مسات رمضانبولن  دفيغ دباير  فطرةزكاة 

زكاة ايت مرغكومي زكاة هرتا يغ ترديري درفد فلباضاي 

أمس دان زكاة  نيس زكاة ياءيت زكاة فرنياضاءن،ج

زكاة ساهم، زكاة فندافنت، فرياق، زكاة واغ سيمفنن، 

. زكاة هاث زكاة فرتانني، زكاة ترنقكن دان زكاة ضالني

رط واجب زكاة سفرتي دكناكن ستله خوكوف مسوا ش

ياءيت قدر يغ اكن  اْبَصخوكوف ِن ،قمسفورنا ميلي

 يفوكوخمن تله يتءيا مسفورنا حولسرتا  ،دكناكن زكاة

ضيهن واغ زكاة اين أفغ .هجرة ستاهون وهفتيم يافمس

سبحانه  اللَّهمغيكوت كتتفن سباضاميان دثاتاكن اوليه 

 :مقصوديغ بر 60دامل سورة التوبة ايات  وتعاىل

 

 ( ايت هاثاله اونتوق اورغ)زكاة سسوغضوهث صدقة"

دان  يغ مغوروسث، دان عامل مسكني، ، دان اورغفقري
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يغ  دان اونتوق همبا يغ دجينقكن هاتيث،  اورغ

يغ برهوتغ، دان  دان اورغ هندق ممرديكاكن ديريث،

)يغ  مسافري دان اورغ ،اللَّهاونتوق )دبلنجاكن فد( جالن 

كفوتوسن( دامل فرجالنن. )كتتفن حكوم يغ دمكني ايت 

. دان اللَّه اياله( سباضاي ساتو كتتفن )يغ داتغث( دري

 . ضي مها بيجفسان"ال مها مغتاهوءي، اللَّه)ايغتله( 

 

 سكالني، اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

اكن  زكاةسسوغضوهث مريك يغ منونايكن 

اياله اين انتارا حكمه عبادة زكاة  .ثـمنفعتممفراوليه باثق 

 " اتاو كربكنت يغ دكورنياكنةَكَرَب"مريك اكن ممفراوليه 

هرتا يغ تله دزكاتكن  سبحانه وتعاىل ترماسوق فد اللَّه اوليه

برمقصود  ناتاو بركت اي ة"َكَر"َب. منوروت فارا علماء ايت

يغ سبحانه وتعاىل  اللَّه دسيسيساتو كفستني كباءيقن 

منجادي غ سديكيت اي اكن جاتوه كفد فركارا يترافابيال 

اكن  ،يغ باثقفركارا ان افابيال جاتوه كفد د برمتبه باثق

سبحانه  اللَّهممباوا كطاعنت كفد  سرتا اكن منمبه منفعتث

  .وتعاىل

 



 6 

اين جوض اكن مميليقي  كربكنت مريك يغ مندافت

ستياف  دان كاولتر يغ نفسو ،الفغ يغ هاتي ،تناغ يغجيوا 

جك تيادا سباليقث موده. نامون لبيه  منجادي اكن اوروسن

ندافنت يغ بسر اكن ف ،هرتا يغ باثق اكن هيلغمك  ،كربكنت

فسيت جوض  كسناغن دان كميواهن يغ دنعميت ،مثوسوت

سبحانه  اللَّه فرماندجلسكن دامل حال اين . اكن لثف

 :يغ برمقصودسورة التوبة دامل  103ايات  وتعاىل

 

هرتا مريك منجادي صدقة  فد( در"امبيلله )سبهاضني

 فداغكاو ممربسيهكن مريك )درسوفايا دغنث  ،)زكاة(

يغ بوروق(;  اخالق فددوسا( دان منسوخيكن مريك )در

مو سسوغضوهث دعاءكران  ،دان دعاءكنله اونتوق مريك

مها  اللَّهايت منجادي كتنرتمن باضي مريك. دان )ايغتله( 

 " الضي مها مغتاهوءي. ،مندغر

 

 سكالني، اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

بوكن سهاج دترميا  اين زكاة منفعةسسوغضوهث 

سبنرث  نزكاة اي منفعةتتايف  اكن ،زكاة نافصااوليه 

حال اين . توروت دترميا اوليه اورغ يغ مغلواركنث

دان  وخيكن هرتاثم اين اكن زكاةدكاتاكن دمكني كران 
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 جوض . بهكن زكاةسسأورغدوسا  مغهافوسكن اكن

منجادي كاة دافت منديديق جيوا دان تيغكه الكو فمباير ز

ايت  سالري دغن معنا زكاة موليا اخالقماءنسي يغ بر

 .ةدان برك بركمبغ ،برسيه ،سنديري ياءيت تومبوه برمخبه

 

اوليه ايت سباكاي اورغ يغ براميان كيت واجب 

ستياف واغ فوغوتن زكاة كران  اين زكاةمنونايكن عبادة 

 تيادكفد مريك يغ برحق.  سخارا عديلضيهكن ااكن د ناي

 زكاة يهنضا مسوا كران زكاة لوارفغ اراف يضبا نيضكرو

. سالمإ مشاركت رلوانفك اونتوق دمنفعتكن تفدا

 نيالياكن ددان مسكني فقري  صنافا سفرتي خونتوهث

مرغكومي  ،" )قدر كخوكوفن(ةاَيَفِككن "حد برداسر

رلوان اساسي سفرتي ماكن دان مينوم، فاكاين، متفت كف

. مسوا اين سنتياس تيغضل، فالجرن، فراوبنت دان فغغكوتن

 .ترسبوت واغ زكاةمبيل كريا دامل فغاضيهن دا

 

 امضا جمليس اللو غي 2021 تاهون دفاونتوق معلومن  

                 قثسبا زكاة وتغممو تله جوهر ريضن سالمإ

333,414,115.91 RM  تيض راتوس تيض فولوه تيض(

 ، امفت راتوس امفت بلس ريبو، ساتو راتوس ليم بلسجوتا
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سهيغض بولن  دان ، مسبيلن فولوه ساتو سني(ريغضيت

 تلهجوهر  ريضن سالمإ امضا جمليس 2022اوكتوبر 

                         قثسبا اصنافسلوروه  دفك يهكنضاغم

20.091,477,251 RM ( جوتا ساتوراتوس ليم فولوه دوا ،

 مسبيلن فولوه ساتوريبو، توجوه  فولوه توجوهامفت راتوس 

                    قثسبا فقري اصناف مليفوتي .فولوه سني(دوا ، ريغضيت

17.835,501,52 RM ليم راتوس )ليم فولوه دوا جوتا ،

، توجوه ريغضيتساتو ريبو، الفن راتوس تيض فولوه ليم 

 قثسبا فوال سكنيمي اصناف اونتوق . ماناكاالبلس سني(

98.895,505,80 RM ليم راتوس ليم )الفن فولوه جوتا ،

، مسبيلن فولوه ريغضيتفولوه ليم  ريبو، الفن راتوس مسبيلن

 .الفن سني(
  

سالءين ايت، دامل سودوت كمودهن فمبايرن زكاة 

دان دسدياكن  كندباغونكموداهن تله فلباضاي  فوال،

توناي سخارا سالءين دباير ق كمودهن فمباير زكاة. اونتو

فمبايرن زكاة اضام إسالم نضري جوهر.  دفجابت جمليس

سخارا دامل  موده دان دغن خفتجوض بوليه دتونايكن 

 . باضي فنجاوت عوامترتنتو دان سباضايث بغكتالني د
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بوليه دبوات اين  زكاة نفمبايردان فكرجا سواستا 

ماللوءي فوتوغن ضاجي برجدوال يغ دسدياكن اوليه 

دغن كمودهن  جوسرتواضام إسالم نضري جوهر.  جمليس

ا سهاج يغ يغ اد اين سبنرث تيادا الضي السن باضي سسياف

 .زكاة رط اونتوق تيدق منونايكنتله ممنوهي ش

 

 سكالني، اللَّه درمحيت غي مجعة غسيد

 كالي دف خطبة خريياغم انتوقروموسن  ايضسبا

سكارغ ممنداغكن  سكالني، مجاعه تكنغيغم نيغاي ربنم اين،

 الزميثدان  2022هوجوغ تاهون همفري فد فغ اكيت براد

مغمبيل اكن فد فغهوجوغ تاهون راماي درفد كيت 

 كيت ماريلهمك  ،زكاةكسمفنت اونتوق منونايكن 

 كيت نلهغجادان اين  برزكاة نفيكن كواجيمنونا راضسبر

 اين زكاة ةعباد بهاوا يقينله .برزكاة اونتوق كريا-بركريا

 تاغن يغ ممربي ايغتله، .ءنايضكبها دفك سومرب اكنفمرو

ساماله كيت -سامبر لبيه باءيق درفد تاغن يغ منرميا.

 املنافقونسورة  دامل سبحانه وتعاىل اللَّه فرمانحياتي مغ

 :10ايات 
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 مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب ٱ
 مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ

حض جض  
 

دان بلنجاكنله سبهاضني دري رزقي يغ تله مقصودث: "

وم داتغ كماتني كفد ساله كامي بريكن كفدامو سبل

الغكه  ،يا توهنكو :اللو اي بركات انتارا كاموسأورغ د

 وكسوات ،اغكاو ملبتكن كداتغن اجل ماتيكو باءيقث كاالو

اكو دافت  سوفاي ،ماس يغ سديكيت سهاج الضي

يغ  برصدقة دان دافت فوال اكو منجادي دري اورغ

 ."صاحل

 

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
 


