بيجق ممبري ،رعيت دسنتوني
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ن ل َِّلتِي هِي َ أَ ق ْوَم ُ،
ا ْلحم َْد ُ ل َِّله ِ الَّذ ِي ع ََّلم َ و َأَ نْعَم َ ،و َهَد َانَا ب ِالْقُر ْآ ِ
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ك لَه ُ ،و َأَ شْهَد ُ أَ َّن سَيِد َنَا مُح ََّمدًا عَبْدُه ُ
الله ُ وَحْدَه ُ ل َا شَر ِي َ
أَ شْهَد ُ أَ ْن ل َا ِإل َه َ ِإ َّلا َّ
وَرَسُولُه ُ،

َّ
ن ِإلَى
صحَابِه ِ وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ س َا ٍ
َل وَسَل ِ ْم عَلَى سَيِدِنَا مُح ََّمد ،و َعَلَى آلِه ِ و َأَ ْ
الله َُّم ص ِ
5

يَو ْ ِم الد ِيْنِ.
صيْك ُ ْم و َِإ َّيايَ بتَِقْو َى الله ِ وَطَاع َتِه ِ ،فَق َ ْد فَاز َ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهَِّ ،اتقُو ْا اللهَُ ،أ ْو ِ
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الزادِ َّ
ال ْم َُّتقُوْنَ ،و َت َز ََّودُوْا ف َِإ َّن خَيْر َ َّ
اب لَع َ َّل ك ُ ْم
التقْو َى ،و ََّاتقُو ْا الله َ يَا ُأول ِي الْال َْب َ ِ

7

ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي سكالين،
ڤرينته برتقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى اداله ڤسنن يڠ ڤاليڠ برﻫرڬ كڤد

حوْنَ.
تُفْل ِ ُ
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بيجق ممبري ،رعيت دسنتوني

ستياڤ اومت إسالم .جوسترو ڤسنن اين سنتياس دأولڠ-أولڠ سابن ميڠڬو
اڬر اومت إسالم سنتياس منيڠكتكن كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى دري
سماس كسماس دڠن ملقساناكن سڬاال تيته ڤرينتهڽ دان منيڠڬلكن سڬاال
تڬهنڽ .موده-مودﻫن كيت برأوليه كباءيقن ددنيا دان دأخيرة.
برصدقه دان مڠلواركن سبهاڬين ﻫرتا باڬي ممبنتو ڬولوڠن يڠ ممرلوكن اداله
سواتو عبادة دان مروڤاكن تونتوتن ددالم إسالم .لبيه درڤد ايت ،إسالم تله
ممفرضوكن زكاة كأتس ستياڤ مسلم دڠن منجاديكنڽ سباڬاي ساله ساتو
درڤد روكون ٢إسالم .ڤستيڽ عملن اين ممڤوڽاءي حكمه يڠ ترسنديري
دسيسي إسالم.
سهوبوڠن ايت ،خاطب ڤد ﻫاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة برتاجوق:
”بيجق ممبري ،رعيت دسنتوني“.
مسلمين يڠ دكاسيهي سكالين،
سباڬاي سأورڠ مؤمين ،كيت سموا برإيمان بهاوا اهلل سبحانه وتعالى تله
مننتوكن قدر رزقي يڠ بربيذا-بيذا باڬي ستياڤ مأنسي .اد يڠ كاي ،اد يڠ
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ميسكين ،اد يڠ سنڠ ،اد يڠ سوسه دان بڬيتوله ستروسڽ .اين برتوجوان
سوڤاي ستياڤ مأنسي ڤيكا دان ڤريهاتين ترﻫادڤ نصيب اورڠ دسكليليڠڽ
دان تيدق ﻫاڽ مميكيركن تنتڠ ديري سنديري سهاج.
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ماله ،اجرن إسالم مڠنجوركن سوڤاي اومتڽ ممبريكن سبهاڬين رزقي مريك
كڤد ڬولوڠن يڠ ممرلوكن دان عملن اين مروڤاكن سواتو كباءيقن سرتا منداڤت
ڤرﻫاتين دسيسي اهلل سبحانه وتعالى.
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اين جلس منروسي فرمان اهلل سبحانه وتعالى منروسي سورة آل عمران ،اية
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برمقصود” :كامو تيدق سكالي-كالي اكن داڤت منچاڤاي ﴿حقيقة﴾ كباجيقن
﴿كباءيقن يڠ سمڤورنا﴾ سهيڠڬاله كامو مڠإنفاقكن سبهاڬين درڤد اڤ يڠ كامو
سايڠي .دان اڤ يڠ كامو إنفاقكن درڤد سڬاال سسواتو ترسبوت ،مك
﴿كتاﻫوءيله﴾ سسوڠڬوﻫڽ اهلل مڠتاﻫوءيڽ“.
مسلمين يڠ دمولياكن،
عبادة زكاة دان برصدقه يڠ دشريعتكن اوليه إسالم بوكنله برتوجوان سوڤاي
اومتڽ مڠمبيل كسمڤتن درڤد ﻫرتا ساودارا مريك يڠ كاي .نامون سباليقڽ،
ستياڤ اومت ڤرلو برأوسها دان ڬيڬيه منيڠكتكن ايكونومي ديري دان
كلوارڬ اڬر بيبس درڤد عملن ممينتا-مينتا ماله ممڤو ڤوال اونتوق ممبري
صدقه دان منونايكن زكاة .حقيقتڽ عملن صدقه بوكنله ﻫاڽ باڬي اورڠ يڠ
كاي ،ماله جك اي دالكوكن اوليه اورڠ يڠ بياسا ،اي لبيه اوتام دان افضل.
اينيله مفهوم حديث يڠ دروايتكن اوليه أمام النسائي رحمه اهلل درڤد أبو
ﻫريرة رضي اهلل عنه:
الله ِ ،أَ ُي َّ
ل :أَ ْن تَص ََّدقَ و َأَ ن ْتَ صَ ح ِيح
ل؟ قَا َ
ض ُ
الصد َقَة ِ أَ ف ْ َ
ل رَج ُل :يَا رَسُو َ
قَا َ
ل َّ
تخ ْش َى الْفَقْر َ( .رواه النسائي)
ْش و َ َ
ل الْعَي َ
شَ ح ِيح تَأْ م ُ ُ
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برمقصود” :سأورڠ لالكي برتاڽ :واﻫاي رسول اهلل ،صدقه اڤاكه يڠ ڤاليڠ
اوتام؟ بڬيندا منجواب :كامو برصدقه ڤد حال ساعت ايت كامو دالم
كأداءن صيحت دان ساڠت برت اونتوق برصدقه ﴿بخيل﴾ ،كامو مندمباكن
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كهيدوڤن دان تاكوت ﴿منجادي﴾ فقير“.
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حديث ترسبوت جوڬ ممبري ڤڠاجرن كڤد كيت سوڤاي مالون نفسو يڠ
چينتاكن دنيا ،تاكوت كڤد كفقيرن دان ڤنتيڠكن ديري سنديري .برصدقه
حاصيل دري اوسها دان مجاﻫده مالون نفسو٢ترسبوتله يڠ مڠڠكت نيالي
كأوتاماءن صدقه سسأورڠ .جك سماڠت اين دحياتي اوليه ستياڤ
اينديۏيدو مسلم ،خاطب ڤرچاي اومت اين اكن منجادي اومت يڠ ممبري
دان بوكن يڠ ممينتا-مينتا.
حاضيرين يڠ درحمتي اهلل سكالين،
تڠڬوڠجواب اونتوق ممبنتو دان ممبيال ڬولوڠن يڠ ممرلوكن سڤرتي فقير،
ميسكين ،دان سباڬايڽ اداله ترلتق دأتس باﻫو ستياڤ اينديۏيدو مسلم دان
ڤارا أولي األمر مريك .كرجاسام دالم مڠڬالس ڤرانن اين ﻫندقله برسڤادو
دان إيرت .سهوبوڠن ايت ،ستياڤ اينديۏيدو برتڠڬوڠجواب منونايكن زكاة
منروسي اينستيتوسي دان عامل يڠ تله دالنتيق اوليه أولي األمر.
اينيله يڠ تله دتاوالدنكن اوليه ڤارا صحابة رضي اهلل عنه دالم مڽاتاكن بَ ْيعَة
كڤد بڬيندا
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ﷺ

سڤرتي حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام البخاري رحمه اهلل

درڤد جرير بن عبد اهلل رضي اهلل عنه  ،بلياو مڽاتاكن:
َالنصْ ِ
الزك َاة ِ و ُ
الصلَاة ِ و َِإيتَاء ِ َّ
الله ُ عَلَيْه ِ وَس ََّلم َ عَلَى ِإقَا ِم َّ
بَايَعْتُ َّ
ُل
ح لِك ِ
النب ِ َّي صَلَّى َّ

سل ِ ٍم( .رواه البخاري)
مُ ْ

برمقصود” :اكو تله برجنجي ﴿ستيا﴾ كڤد نبي
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ﷺ

اتس ﴿ڤركارا﴾ منديريكن

صالة ،منونايكن زكاة ،دان مڠموكاكن نصيحت كڤد ستياڤ مسلم“.
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جلس منروسي حديث ترسبوت ،منونايكن زكاة اداله سواتو شعار إسالم
دان دإشتهاركن منروسي ڤرجنجين انتارا رعيت دڠن ڤميمڤين إسالم.
رعيت برتڠڬوڠجواب منونايكن زكاة ماناكاال أولي األمر برتڠڬوڠجواب
مڠوروسكن زكاة .سالءين ايت ،ممباير زكاة منروسي بيت المال جوڬ اكن
ممبنتو ممڤركاس اينستيتوسي ڤڠوروسن زكاة دنڬارا كيت.
اين كران ،سچارا اينديۏيدو ،اومت إسالم ترباتس اونتوق ملقساناكن
كرجا٢منججقي أصناف ،مڠومڤول زكاة ،دان مڠأڬيهكنڽ كڤد أصناف٢يڠ
ممرلوكن .اين كران ،بوكن سموا فقير ميسكين ايت مموﻫون دان ممينتا
صدقه سدڠكن كيت واجب مڽالوركن كڤد مريك.
اهلل سبحانه وتعالى برفرمان ددالم سورة الذاريات اية : 19
ﮗﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ
برمقصود ” :دان ڤد ﻫرتا٢مريك﴿ ،اد ڤوال بهاڬين يڠ مريك تنتوكن منجادي﴾
حق اونتوق اورڠ ميسكين يڠ ممينتا دان اورڠ ميسكين يڠ مناﻫن ديري
﴿درڤد ممينتا﴾“.
حال اين جوڬ دترڠكن منروسي سبدا بڬيندا
مسلم رحمه اهلل درڤد أبو ﻫريرة رضي اهلل عنه:
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ﷺ

يڠ دروايتكن اوليه إمام

س فَت َر ُُده ُ ُ
ُوف عَلَى َّ
سكِينُ بِهَذ َا َّ
ن
الل ْقم َة ُ و َُالل ْقم َتَا ِ
النا ِ
اف الَّذ ِي يَط ُ
الط َّو ِ
ْس الْم ِ ْ
لَي َ

يجِد ُ غِن ًى
ل  :الَّذ ِي ل َا َ
الله ِ؟ قَا َ
سكِينُ ،يَا رَسُو َ
ن ،قَالُوا :فَمَا الْم ِ ْ
و ََّالتم ْرَة ُ و ََّالتم ْر َتَا ِ
ل َّ
ل َّ
شي ْئًا( .رواه مسلم)
اس َ
الن َ
ن لَه ُ فَيُتَص ََّدقَ عَلَيْه ِ وَل َا يَسْأَ ُ
يُغْن ِيه ِ ،وَل َا ي ُ ْفط َ ُ
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برمقصود” :اورڠ ميسكين بوكنله مريك يڠ مڠليليڠي اورڠ راماي دڠن
ممينتا-مينتا ،اللو ڤمينتا ايت ﴿دڤنوﻫي ڤرمينتاءنڽ دڠن﴾ دبري ساتو سواڤ
5
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اتاو دوا سواڤ ،ساتو تمر اتاو دوا تمر .ڤارا صحابة برتاڽ :جك بڬيتو،
سياڤاكه اورڠ يڠ ميسكين ايت واﻫاي رسول اهلل؟ جواب بڬيندا﴿ :ياءيت﴾
اورڠ يڠ تيدق منداڤتكن اورڠ كاي اونتوق ممنوﻫي كڤرلوانڽ ،كأداءنڽ تيدق
دكتاﻫوءي راماي ﴿سوڤاي﴾ اورڠ ممبري صدقة كڤداڽ ،دان تيدق ڤوال
ممينتا سسواتو درڤد اورڠ راماي“.
دمكينله إسالم مڠاجر كيت سوڤاي ڤيكا دڠن كاداءن مريك يڠ ممرلوكن
مسكيڤون مريك تيدق ممينتا-مينتا .ممبري كڤد اورڠ يڠ ممينتا ايت موده،
ماناكاال ممبري كڤد اورڠ يڠ ممرلوكن تتاڤي تيدق ممينتا جاءوه لبيه سوكر.
نامون اينيله تڠڬوڠجواب يڠ ڤرلو دتونايكن اوليه ستياڤ مسلم دان أولي األمر
مريك.
تتامو٢اهلل يڠ دمولياكن،
ڬجاال مڠميس دنڬارا كيت كين منيڠكت .ساڠت مڠجوتكن اڤابيال
ستاتيستيك جابتن كباجيفن مشاركت ﴿ ﴾JKMممڤاميركن ڤنيڠكتن اڠك
جومله اورڠ ڤاڤا ﴿ڤڠميس﴾ يڠ دسالمتكن دسلوروه نڬارا كين منيڠكت
سابن تاﻫون سجق  2013سهيڠڬ كيني .دري سواتو سودوت ،يا ،كيت
برتريما كاسيه كڤد ڤيهق برواجب يڠ تله مڠمبيل سيكڤ ڤروأكتيف دان
برتوڠكوس لوموس منجالنكن تڠڬوڠجواب مريك.
نامون دري سودوت يڠ الءين ،كيت توروت رسه دڠن كناءيقن ڬرف
ترسبوت .سأوله-اوله سماكين راماي يڠ دسالمتكن ،سماكين راماي ڤوال يڠ
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منجادي ڤڠميس .ايڠتله امرن رسول اهلل
ممينتا-مينتا اتاو مڠميس
6

ﷺ

ترﻫادڤ اورڠ٢يڠ سڠاج
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شي
سباڬايمان سبداڽ يڠ دروايتكن اوليه إمام أحمد رحمه اهلل درڤد َحَب ِ
بن جَُنا َدة رضي اهلل عنه :
28
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ل ا ْلجم َ ْر َ( .رواه أحمد)
ل م ِنْ غَيْر ِ ف َ ْقرٍ فَك َأَ َّنمَا يَأْ ك ُ ُ
م َنْ سَأَ َ

برمقصود ” :سسياڤا يڠ ممينتا-مينتا درڤد اورڠ الءين تنڤا اد كسوليتن مك
سأوله-أوله دي مماكن بارا اڤي نراك“.
اڠك اين تنتوڽ داڤت دكورڠكن سكيراڽ كيت برتيندق ڤريهاتين ترﻫادڤ
ڬجاال سوسيال اين .كيت ڤرلو بيجق مميليه دالم ممبري سومبڠن سوڤاي اي
تيدق سمڤاي كتاڠن يڠ تيدق ساليقڽ سڤرتي سينديكيت٢ڤڠميسن يڠ
كباڽقنڽ مڠڬوناكن نام اڬام.
كيت برحق برتاڽ دان مڽليديق سديكيت سباڽق كڤد اورڠ يڠ ممينتا صدقه
درڤد كيت .اين كران سالءين درڤد كيت مڠهارڤكن ڤهاال صدقه درڤد اهلل
سبحانه وتعالى ،كيت جوڬ مڠهارڤكن صدقه ترسبوت بنر٢دمنفعتكن اوليه
ڬولوڠن يڠ ممرلوكن .دالم ماس يڠ سام ،كيت جوڬ ايڠين ممباسمي
ڤڠميس٢يڠ ايڠين مڠمبيل كسمڤتن ترسبوت.
مناڠني ايسو ڤڠميس دان سينديكيت ڤڠميسن اين ﻫاڽ اكن ترچاڤاي
اڤابيال سموا ڬولوڠن مشاركت داڤت برڬنديڠ باﻫو دان برساتو ﻫاتي برسام
اڬينسي كراجاءن دالم ممبنترس ڬجاال سوسيال يڠ تيدق صيحت اين .اورڠ
راماي دڬالقكن ممبري معلومت دان ممبوات ادوان مڠناءي اكتيۏيتي ڤڠميسن
دكاوسن ڤرسكيترن كڤد ڤيهق بركواس يڠ برﻫمڤيرن اونتوق تيندقن لنجوت.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
مڠأخيري خطبة ڤد ﻫاري اين ،ماريله حياتي ببراڤ نقطه كسيمڤولن
سباڬاي رنوڠن دان بكلن كيت برسام:
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بيجق ممبري ،رعيت دسنتوني

منوال خطبة مولتيميديا

ڤرتام :عملن منونايكن زكاة دان برصدقه منونجوقكن كأوڠڬولن ،كتيڠڬين
دان كدرماوانن اومت إسالم.
كدوا :اومت إسالم برتڠڬوڠجواب كڤد أولي األمر مريك دڠن منونايكن زكاة
منروسي بيت المال.
كتيڬ :سموا ڤيهق ﻫندقله برأوسها اونتوق مناڠني ڬجاال ڤڽليويڠن دان
مڠمبيل كسمڤتن دڠن ممينتا-مينتا صدقه.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة سبأ ،اية :39
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
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مقصودڽ” :كاتاكنله ﴿واﻫاي محمد﴾ :سسوڠڬوﻫڽ توﻫنكو ممودﻫكن رزقي
باڬي سسياڤا يڠ دكهندقيڽ دأنتارا ﻫمبا-ﻫمباڽ ،دان دي جوڬ يڠ مڽمڤيتكن
باڬيڽ .دان اڤ سهاج يڠ كامو درماكن ،مك اهلل اكن مڠڬنتيكنڽ ،دان دياله جوا
سباءيق-باءيق ڤمبري رزقي“.
ات و َالذِكْر ِ
ن الْآي َ ِ
ن الْع َظ ِي ِْم ،و َنَفَعَن ِ ْي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الله ُ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ

35

ل مِن ِي وَمِنْك ُ ْم تِلَاو َتَه ُِ ،إ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْي هَذ َا
السمِي ْ ُع الْعَلِي ِْم .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،و َتَق ََّب َ
الْح َ ِ

ات ،و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ
و َأَ سْ تَغْف ِر ُ الله َ الْعَظِي ِْم ل ِ ْي و َل َكُمْ ،و َلِسَائِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ

ات .فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ فَيَا فَوْز َ ال ْمُسْتَغْفِرِي ْ َن و َيَا نَجَاة َ َّالتائبِِيْنَ .
و َال ْمُؤْم ِن َ ِ
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