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زكاة :برسيه هرتا ،سوچي جيوا

زكاة :برسيه هرتا ،سوچي جيوا
﴿ ٧١نوۏيمبر ٧١٧١م  ٧٢ /صفر  ٧٣٤١ه﴾

حدِ الْق ََّهارِ ،مُق َدِرِ الأَ قْد َارِ ،وَم ُص َر ِ ُ
اَلْحم َْد ُ ِلله ِ ال ْوَا ِ
ِف ا ْلأم ُورِ عَلَى م َا يَش َاء ُ
٢
ُ
َّ
َّ
ل عَلَى النهَارِ وَجَعَلَه ُ عِبْرَة ً لِأول ِي الْأَ بْصَارِ.
وَ َ
يخ ْتَارُ ،وَمُكَوِرِ اللي ْ ِ
لا ِإلََٰه َ ِإ َّ
وَأَ شْهَد ُ أَ ن َّ
لا الله ُ ال ْعَزِيز ُ ال ْغ ََّفارُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن سَيِد َن َا مُح ََّمدًا ع َبْد ُه ُ
٣
وَرَسُولُه ُ ال ْم ُصْ طَفَى ال ْم ُخْ تَارُ،
٤

٥

صَلَّى الله ُ وَس ََّلم َ و َب َار َك َ عَلَيْه ِ ،وَعَلَى آلِه ِ الْأَ طْ ه َارِ ،وَصَ ح ْبِه ِ الْأَ ب ْر َارِ،

ل و َ َّ
َب َّ
و َ َّ
النهَارُ.
اللي ْ ُ
التاب ِع ِينَ وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ سَا ٍ
ن م َا ت َع َاق َ
ِ
اي بتَِقْو َى الله ِ وَطَاع َتِه ِ،
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهِ ،ا َّتق ُوا اللهَُ ،أ ْوصِيْك ُ ْم و َِإ َّي َ

فَق َ ْد فَاز َ ال ْم َُّتق ُونَ.
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ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي سكالين،
ڤد هاري يڠ موليا اين ،ماريله سام٧كيت برمجاهده اونتوق ممڤرتيڠكت
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تقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى.
٨

٩

١١

١١

١٢

برسام كيت برعزم اونتوق ملقساناكن سڬاال ڤرينتهڽ دان منيڠڬلكن سموا
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت سموا دبڠكيتكن دالم كالڠن اورڠ٧يڠ برتقوى ڤد
هاري قيامة كلق.
ميمبر ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة يڠ برتاجوق” :زكاة :برسيه
هرتا ،سوچي جيوا“.
قوم مسلمين يڠ دكاسيهي سكالين،
زكاة اداله كواجيڤن كأتس ستياڤ اينديۏيدو مسلم .اي مروڤاكن ساله ساتو
درڤد روكون إسالم يڠ ليما .اهلل سبحانه وتعالى تله منجنجيكن ڬنجرن
ڤهاال يڠ بسر
باڬي مريك يڠ ممبلنجاكن هرتا ڤد جالن اهلل دڠن هاتي يڠ إخالص دان
ريضا.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة البقرة ،اية :162
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅ ﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ

١٣

١٤

١٥

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
مقصودڽ” :بنديڠن ﴿درما﴾ اورڠ٧يڠ ممبلنجاكن هرتاڽ ڤد جالن اهلل ،اياله
سام سڤرتي سبيجي بنيه يڠ تومبوه منربيتكن توجوه تڠكاي ،ڤد ستياڤ
تڠكاي ايت ڤوال مڠاندوڠي سراتوس بيجي دان ﴿ايڠتله﴾،
اهلل اكن مليڤتڬنداكن ڤهاال باڬي سسياڤا يڠ دكهندقيڽ دان اهلل مها لواس
﴿رحمة﴾ كورنياڽ ،الڬي مليڤوتي علمو ڤڠتاهوانڽ.
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١٦

١٧

١٨

١٩
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ايات اين جلس منونجوقكن بهاوا عبادة زكاة ممبوك رواڠ يڠ لواس كڤد
ستياڤ اينديۏيدو اونتوق ممنفعتكن هرتا مريك.
زكاة مڠهاڤوس صفة طمع دان بخيل ،ممبري كتنڠن روحاني سرتا ممبنيه
كبركتن يڠ حقيقي.
اينيله حقيقة كهيبتن عبادة زكاة يڠ ڤرلو ديقيني اوليه إنسان يڠ بنر٧برتقوى
كڤد اهلل سبحانه وتعالى.
حاضيرين مسلمين يڠ دكاسيهي،
برداسركن الڤورن زكاة اوليه ڤوست ڤوڠوتن زكاة ،مجليس اڬام إسالم واليه
ڤرسكوتوان ﴿،﴾MAIWP

٢١

٢١

٢٢

٢٣

٢٤
٢٥

ڤد تاهون  1126همڤير
ڤلباڬاي بيدڠ دان كاتيڬوري.
درڤد جومله ترسبوت اي دأڬيهكن كڤد
RM182

جوتا كوتيڤن واڠ زكاة دڤرأوليهي دالم
1

سكيم اوتام ياءيت ڤمباڠونن

أصناف ،ڤنديديقن ،تمڤت تيڠڬل،
برديكاري دان ڤمباڠونن اومة يڠ مليڤوتي سباڽق  12جنيس بنتوان سچارا
كسلوروهنڽ .سالءين ايت ،اڬيهن ترسبوت توروت مليبتكن
ببراڤ بواه اينستيتوسي ڤنديديقن انتاراڽ تاديكا إسالم دواليه ڤرسكوتوان،
دار العلم دان ڤوندوق مودين الع َبَاقر َة .ڤلباڬاي بنتوق اڬيهن الءين توروت
دلقساناكن
سڤرتي ڤنوبوهن ڤراسارانا عوام ،ڤمبيناءن دان ڤنمبهباءيقن ڤراسارانا اومت
إسالم سرتا اڬيهن كڤد اينستيتوسي ڤرليندوڠن دان كباجيقن.
اڬيهن اين جلس ممبوقتيكن بهاوا اينستيتوسي زكاة مماءينكن ڤرانن دڠن
3
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٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣١

٣١

٣٢

٣٣
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باءيق دالم ڤڠوروسن زكاة دنڬارا كيت .جوسترو ،اي سام سكالي مڽڠكل
دعواءن
دان توهمهن ترتنتو دكالڠن مشاركت بهاوا اينستيتوسي زكاة تيدق ايفيقتيف،
تيدق چكڤ دان ڬاڬل ممبنتو مشاركت.
ڬمبارن بوروق سڤرتي اين سديكيت سباڽق ممڤو منجاتوهكن مرواه دان
كريديبيليتي اينستيتوسي زكاة .دسينيله ڤنتيڠڽ صفة تبَُين
دالم ديري ستياڤ اينديۏيدو .بالجرله اونتوق مڽليديق ترلبيه دهولو سبلوم
دسيبرلواس هيڠڬ منيمبولكن فتنه دان شك واسڠكا.
سيدڠ جماعه يڠ دكاسيهي،
جك هاري اين كيت ممڤو ممنوهي كهندق نفسو تنڤا باتسن ،ڤلباڬاي جواده
ماكنن يڠ الذت دان ڤاكاين يڠ مهل
ممڤو دسدياكن اونتوق ديري دان كلوارڬ ،نامون اداكه هاتي كيت سڠڬوڤ
مليهت سبهاڬين ساودارا كيت يڠ تيدور دالم كأداءن الڤر،
مڠهاروڠي كسمڤيتن هيدوڤ يڠ تيدق تاهو بيالكه اكن داتڠ سينرڽ.ايڠتله
بهاوا كيت ڤوڽا تڠڬوڠجواب دان أمانه ترهادڤ هرتا يڠ ڤرلو دلونسكن.
جاڠن باڽق ممڤرسوءالكن تڠڬوڠجواب ڤوست زكاة تتاڤي برتاڽاله ڤد ديري
سنديري ،اڤ تڠڬوڠجواب كيت دالم ممبنتو ڤوست زكاة؟
جاڠنله تروس ليك دان الالي دڠن نعمت هرتا اللو ديام ممبيسو تنڤا
مڠهيراوكن تونتوتن برزكاة ،إنفاق ،ماهوڤون صدقه.
سبدا رسول اهلل ﷺ يڠ دروايتكن اوليه إمام البخاري درڤد أبو هريرة رضي

ل لَه ُ م َالُه ُ يَو ْم َ ال ْق ِيَامَة ِ شُ جَاعًا،
الله ُ م َال ًا فَل َ ْم يُؤ َدِ زَك َاتَه ُ م ُث ِ َ
 ٣٤اهلل عنه:م َنْ آت َاه ُ َّ
ن يُط ََّوق ُه ُ يَو ْم َ ال ْق ِيَامَة ِ،
أَ ق ْر َعَ لَه ُ ز َبِيبَتَا ِ
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كن ْزُك َ!
ك! أَ ن َا َ
ل  :أَ ن َا م َال ُ َ
 ٣٥ث َُّم ي َْأخُذ ُ بِل ِ ْهزِم َتَيْه ِ يَعْنِي ب ِ ِشدْقَيْه ِ ،ث َُّم يَق ُو ُ

مقصودڽ” :سسياڤا يڠ اهلل بريكن هرتا نامون تيدق مڠلواركن زكاتڽ ،مك ڤد
٣٦

هاري قيامة هرتاڽ ايت اكن بروبه منجادي سإيكور اولر جنتن يڠ برتندوق
دان مميليقي دوا تاريڠ
اللو مليليتڽ ڤد هاري قيامة ،اللو اولر ايت مماكنڽ دڠن كدوا راهڠڽ ،اللو

٣٧

٣٨

٣٩

٤١

٤١

بركات;“اكو اينيله هرتامو! اكوله هرتا سيمڤننمو!“
سيدڠ جماعه يڠ دمولياكن،
سباڬاي موتيۏاسي كڤد جيوا اڬر ترلوروڠ اونتوق موده مڠإنفاقكن هرتا ،مك
ماريله كيت مليهت ببراڤ چونتوه
يڠ بوليه دتالداني دالم ملقساناكن تونتوتن زكاة اتاو مڠإنفاقكن هرتا ڤد جالن
اهلل سبحانه وتعالى.
سيدتنا خديجة بنت خويلد رضي اهلل عنها ممبلنجاكن هرتاڽ اونتوق إسالم
 .سبهاڬين بسر هرتاڽ دڬوناكن اونتوق ممبيبسكن ڤارا همبا،
ممبنتو فقير ميسكين ،مڽنتوني ڬولوڠن يڠ ممرلوكن سرتا مڽالمتكن صحابة٧يڠ
دهيمڤيت مسئله كواڠن.
سيدنا عثمان بن عفان رضي اهلل عنه مندرماكن

٤٢

٤٣
٤٤

2111

ايكور اونتا دان

 01ايكور كودا دالم ڤڤراڠن تبوك،
دتمبه الڬي
جوڬ دڠن
عبدالرحمن بن عوف رضي اهلل عنه يڠ ممنفعتكن هرتا ككاياءنڽ ڤد جالن
2111

درهم باڬي ممبياياءي ڤربلنجاءن ڤڤراڠن ترسبوت .بڬيتو
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اهلل .اينيله چونتوه تاوالدن يڠ دتونجوقكن اوليه ڤارا صحابة دالم ممنفعتكن
هرتا.
٤٥

٤٦
٤٧

٤٨

ڤڠوربانن مريك سوده تنتو اكن دبريكن ڬنجرن ڤهاال يڠ بسر.امبيلله عبرة درڤد
سيكڤ دان أخالق
ڤارا صحابة رضي اهلل عنهم دالم ڤڠوروسن هرتا .هولوركنله بنتوان،
ريڠنكنله ببن.
سسوڠڬوهڽ تاڠن يڠ برأد دأتس لبيه باءيق دري تاڠن يڠ برأد دباوه.
حاضيرين يڠ دكاسيهي،
دكسمڤتن اين ،ميمبر مڽرو كڤد سلوروه جماعه سكالين ،اڬر منونايكن
كواجيڤن زكاة كڤد اينستيتوسي زكاة يڠ صح دان دالنتيق اوليه ڤيهق ڤمرينت
ڤمرينته سڤرتي ڤوست ڤوڠوتن زكاة ،مجليس اڬام إسالم واليه ڤرسكوتوان.

٤٩

اين كران ،واڠ زكاة يڠ دكومڤولكن دإينستيتوسي زكاة،
اكن منجادي ساتو دانا يڠ بسر ستروسڽ ممبوليهكن ڤلباڬاي بنتوان دان اڬيهن

٥١

داڤت دبري سچارا لبيه تراتور دان ترسوسون.
مليهت كڤد ليڤتن سجاره ،رسول اهلل

٥١

٥٢

٥٣

ﷺ

ملنتيق عامل دري كالڠن صحابة

بڬيندا.
ڤارا عامل يڠ دالنتيق ترسبوت اكن برڬرق ككامڤوڠ-كامڤوڠ ڤدالمن اونتوق
ممودهكن اوروسن كوتيڤن زكاة دلقسناكن.
اين ممبوقتيكن بهاوا اينستيتوسي زكاة تله ڤون وجود سجق دري زمان
رسول اهلل ﷺ الڬي
6
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٥٤

٥٥

٥٦
٥٧

٥٨

٥٩

٦١
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بهكن اي جوڬ اداله سنة بڬيندا ﷺ .جوسترو ،ڤوست ٧كوتيڤن زكاة يڠ اد
ڤد هاري اين اداله مڠمبيل قاعده يڠ سام
سباڬايمان يڠ دتونجوقكن اوليه رسول اهلل ﷺ .ميمبر جوڬ مڠيڠتكن سيدڠ
جماعه سكالين ،سوڤاي مڠمبيل ڤلواڠ منونايكن عبادة زكاة
سبراڤ سڬرا تنڤا منوڠڬو ساعت ٧أخير تاهون .برسڬراله دالم ممبوات
عمل كباءيقن .موده-مودهن سڬاال اوسها كيت
منداڤت بالسن ڤهاال يڠ بسر دسيسي اهلل سبحانه وتعالى.
حاضيرين مؤمنين سكالين،
مڠأخيري خطبة ڤد هاري اين ،خاطب ايڠين مڠموكاكن ببراڤ كسيمڤولن
سباڬاي رنوڠن كيت برسام:
ڤرتام :زكاة اداله عبادة ڤمورنين هرتا يڠ واجب كأتس ستياڤ اينديۏيدو
مسلم دالم مراءيه كبركتن دان كريضاءن اهلل سبحانه وتعالى.
كدوا :ممباير زكاة كڤد اينستيتوسي يڠ دتوبوهكن اوليه كراجأن اداله
مروڤاكن سنة يڠ تله دڤركتيقكن اوليه رسول اهلل ﷺ.
كتيڬ :چونتوهيله أخالق ڤارا صحابة يڠ سنتياس برلومبا-لومبا دالم ملقساناكن
عمل كباجيقن باڬي ممبنتو مريك يڠ لبيه ممرلوكن.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة آل عمران ،اية :281
ﭷﭸﭹﭺﭻ

٦١

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ
ﰑ ﰒﰓﰔ
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٦٢

٦٣
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مقصودڽ” :دان جاڠن سكالي-كالي اورڠ ٧يڠ بخيل دڠن هرتا بندا يڠ تله
دكورنياكن اهلل كڤد مريك دري كمورهنڽ مڽڠك بهاوا كادأن بخيلڽ ايت
باءيق باڬي مريك .بهكن اي اداله بوروق باڬي مريك.
مريك اكن دكالوڠكن ﴿دسيقسا﴾ دڠن اڤ يڠ مريك بخيلكن ايت ڤد هاري
قيامة كلق .دان باڬي اهلل جواله حق ميليق سڬاال واريثن ﴿ايسي﴾ الڠيت
دان بومي .دان ايڠتله ،اهلل مها مڠتاهوءي دڠن مندالم اكن سڬاال يڠ كامو
كرجاكن“.
ات
ن الآي َ ِ
ن ال ْعَظِي ْم ِ،وَنَف َعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا ف ِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الله ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ل م ِنِي وَم ِنْك ُ ْم تِل َاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل
السمِي ُع الْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،وَتَق ََّب َ
وَالذِكْر ِ الْح َ ِ

ات،
 ٦٤قَو ْل ِ ْي ه ََٰذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ الله َ ال ْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ،وَلِسَا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ
ات ،الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ
وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
الْغَفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
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