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ُطخَبةُ  َل  اْلخ ُوخ  اْلخ

دُ  َمخ ٍء فَ ُهَو ُُيخّلُفُه َوُهَو َخْيخُ الَرازّّقنَي. الَقاّئل:  لِّلَّ  اْلخ ُتمخ ّمنخ َشيخ َوَما أَن خَفقخ
َهدُ  َدهُ  للاُ  ّإلَ  ّإَلهَ  لَ  َأنخ  َوَأشخ َهدُ  ،َلهُ  َشرّيخكَ  لَ  َوحخ  للاّ  َعبخدُ  ُُمََمًدا َأنَ  َوَأشخ
لُهُ  ّلكَ  َعبخّدكَ  َعَلى َوَسلّ مخ  َصلّ   الَلُهمَ . َوَرُسوخ  آّلهّ  َوَعَلى ُُمََمٍد،  َوَرُسوخ

َباّعهّ  َوَأصخَحاّبهّ  مّ  ّإَل  َوأَت خ يخنّ  يَ وخ   .الدّ 
 . هائّ مَ عخ نّ وَ  هّ ئّ ى آلَ لَ عَ  وهُ رُ كُ اشخ وَ  للاَ  اتَ ُقوا!  للا ّعَبادَ  فَ َيا بَ عخُد، َأَما
 

  اهلل، درمحيت غي مجعة غسيد

 بنر-سبنر نغد وتعاىل هسبحان اهلل دفسام كيت برتقوى ك-ماريله سام
. ثنغالر االضمنجاوهي س دان ثرينتهف االضس ملقساناكن سرتا تقوى
  .داخرية دان ددنيا فهيدو كربكنت تفمندا كيت مودهن-موده

 :غتنت ركاتاكنفهاري اين اكن مم ميمرب مجعة

  .“زكاة  ة عباد  نفكواجي               ”
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  اهلل، دبركيت غي مجعة غسيد

 اوليه دتونايكن واجب غي ليما غزكاة اداله ساله ساتو روكون اسالم ي
 تله غي مسلم غسأور. ثشرط-شرط فووكخ ستله سالمإ غاور فستيا

 منونايكن لضاض دان نغضا ماسيه يفتتا ثواجب شرط االضس ورنافمس
 . كراس غي مناخن نغد وتعاىل هسبحان اهلل اوليه امران دبري تله زكاة ةعباد

 :35-34 ايات ةالتوب سوره دامل تعاىل اهلل فرمان

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ     ڇ

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڱڳ  ڳ  ڳ   ڳ

 ڻ     ڻ  ڻ  

 سرتا راقف دان امس نفيمثم غي غاور-غاور (تلهغاي)دان  :”برمقصود غي
 (بالسن) نغد مريك دفك خربكنله مك اهلل، جالن دف ثممبلنجاكن تيدق

 امس دبكر هاري دف (ايايت). ثساكيت ريفتر تيدق غي سيقسا عذاب
 مريك، داهي ثنغد دسلر اللو جهنم، نراك دامل ايت (بندا هرتا دان) راقف
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 دفك دكاتاكن مسبيل) مريك غرتا بالكس مريك، روسوق دان
 سنديري، كامو ديري اونتوق نفسيم كامو تله غي فا اينله”:(مريك
 “ .ايت نفسيم كامو غي فا ﴾دري عذاب﴿ راسله ايت اوليه

 

 غمن ي، ايات اين ممربي اخناويضالقر يوسف دوكتور شيخ المنوروت 
 :يتءيا سبب دوا كران زكاة ممباير تيدق غي مريك دفك كراس

  .هرتا ممبكوكن دان نفيمثم: رتامف
  .اهلل جالن دف ث: تيدق ممبلنجاكنكدوا

 

  وتعاىل، هسبحان اهلل دكاسيهي غي مجاعه غسيد
 يضال غبركمب ي،خسو برسيه، تومبوه،اياله  بهاس يضمعنى زكاة دري س

 دان ماجو مساكني منجادي وبهابر بوليه مسلم غسساور هرتا. دبركيت
  .باير زكاةمم اتوهنفك حاصيل ،غبركمب
اهلل عنه بركات بهاوا رسول  رضي ةابو هرير,رواية مسلم حديث دامل 
 :سبدا ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 ّعزًّا ، زَاَد للاُ َمنخ َعَفا ّإلَ  َما نَ َقَصتخ َصَدَقٌة ّمنخ َماٍل َقطُّ ، َولَ 

 َرفَ َعُه للاُ َعَز َوَجلَ  َوَما َأَحٌد تَ َواَضَع ّإلَ  
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 سيتف اهلل. (ةبرصدق دان) برزكاة كران غهرتا تيدق بركور”: ثمقصود
 غسساور لهقتيد ضجو. ممعافكن سوك غي غسساور نءكموليا منمبه اكن
 ثدرجت والف كتغدا اكن دي ينكنءمال اهلل، كران ديري مرنداهكن ايت
 .“لََّجَعزَّ َو اهلل اوليه

  

 سسام غساي كاسيه وبوركنثم تفدا ضجو زكاة الين، غدري سودوت ي
 فترهاد ثجوابغوغضت اتيغيغم سنتياس اكن كاي غي. سالمإ غاور

 غي يتغضري غوا اتاو هرتا بوكن ايله،خرف. ميسكني غي ثساودارا
إخالص  دان جوجور غي هاتي يفتتا اكن ،غساي كاسيه رتاوتكنفمم

 زكاة حكمه غتنت سالمإ ثاينده يتولهضب. دهولوركن غي نغسومب ماللوءي
 غسوغا تيدق لارخس ،ثنتيجه. وتعاىل هسبحان اهلل اوليه رينتهكنفد غي

 .تضسجا امة كسجهرتأن دان كهرمونيان دفك غومبثم اكن
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  اهلل، درمحيت غمسلمني ي
 دان امضا جمليس اوليه تدبري داوروس اين، كيت ريضاوروسن زكاة د ن

 مبهارونف ماللوءي تله زكاة وروسنفغ. (MAIDAM) انوغضتر ماليو عادة
 اومت دفوداهن ككم ممربي اونتوق كسماس ماس دري يقنءبا نمبهف دان

  .زكاة منرميا دان ممباير يضبا سالمإ
 دبري غي ينسيضا اتاو برتولياه عامل دفمسوا جنيس زكاة هندقله دباير ك

 مندعوا اتاو امرثم غي نغولوض نغد اروهفغتر دفدر ايلقكن. واسك
 اهليثم برمرواه، تيدق اداله اين مريك ربواتنف. زكاة وتغموف ايضسبا

  .غاوند-غاوند نغد نغرتنتاب دان عشر حكوم
 فترهاد ريهتينانفك دان كسدرن مارقكنثسام م-ماريله كيت برسام

 دفدر ديري لقكنيغم كيت ماريله سام، غي ماس دامل. برزكاة عمالن
 دان راننف فترهاد راماي غاور نءاايخرفك هاكيسغم بوليه غي فتنه-فتنه

.هن زكاةيضا دامل اين ريضدن اسالم مشاركت دفك MAIDAM نغسومب
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MAIDAM  غسالم يإاداله اينستيتوسي كيت برسام، اينستيتوسي اومت 
 مشاركت دفدر بالس معلوم ممرلوكن تغساMAIDAM .دحرميت ثساليق

 .كسماس مساس دري دلقسانكن غي رخدمنتف موتو باءيق منمبه اونتوق

 

 

چڃ ڃ ڃ چ   

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    

   ۓہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ

 ۇ  ۇ    ۆ  ۆ    ڭڭ  ڭ  ڭ

 

ُل  تَ غخّفُر للاَ  َقوِل َهَذا،َأقُ وخ َ ّلَساّئّر اوَ  ،ِلخ َوَلُكمخ  الَعّظيَم َوَأسخ ّلّمنيخ  لخُمسخ
ّإنَُه ُهَو  َواسَتغّفُروُه،ُتوبُوا ّإَليّه ف َ  َواملُسّلَماّت، اَْلحَياّء ّمنُهم َواَْلمَواّت،

 .الخَغُفوخرُ  تَ َوابُ ال
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ُطخَبُة الثَانَّيةُ اَ   ْلخ

 هل ّ كُ   نّ يخ ى الدّ  لَ عَ  يظهرهُ ق لّ اْلخَ  نّ يخ دّ ى وَ دَ لخُ بّ  هُ لَ وخ سُ رَ  لَ سَ رخ ي أَ ذّ الَ  لِّلَّ دُ مخ اْلَ 
رُّكوخن.   َوَلوخ َكرَّه الخُمشخ

َهُد َأَن ُُمََمًدا َعبخُدُه  َدُه َلَشرّيخَك َلُه. َوَأشخ َهُد َأنخ َل ّإَلَه ّإلَ للاُ َوحخ َأشخ
لُُه. اَلَلُهَم َصلّ  َوَسلّ مخ َعَلى َسيّ ّدََن ُُمََمٍد  َ َوَرُسوخ ّبّه َأْجخَّعنيخ َوَعَلى آّلّه َوَصحخ

يخن. ّم الدّ  َساٍن ّإَل يَ وخ  َوَمنخ تَّبَعُهمخ ِبّّحخ

نَ ؤخ فَ َيا أَي َُّها الخمُ : َأَما بَ عخدُ  فَ َقدخ  وُأوخّصيخُكمخ َوّإََّيَى بّتَ قخَوى للا ّإتَ ُقوا للاَ  ّمنُ وخ
َن.  فَاَز الخُمتَ ُقوخ

َ  ّإخَواّنَ  ّلّمنيخ   ،للاُ  ُكمُ َحّفظَ  الخُمسخ

   رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 :تسورة األحزاب، ااي دامل اهلل فرمانان سباضامي

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇڇ ڇ 
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 لىَ عَ  تَ يخ لَ ا صَ مَ كَ ،  دمَ  ُمَُ َنَ دّ يّ  سَ  آلّ  لىَ عَ وَ  ،دٍ مَ  ُمَُ َنَ دّ يّ  ى سَ لَ عَ الَلُهَم َصلّ  
 ،دٍ مَ  ُمَُ َنَ دّ يّ  سَ  لىَ عَ  كخ رّ بَ وَ ، يماهّ رَ ب خ  إّ َنَ دّ يّ  سَ  آلّ  لىَ عَ وَ  ،يماهّ رَ ب خ  إّ َنَ دّ يّ  سَ 
 َنَ دّ يّ  سَ  آلّ  لىَ عَ وَ ، يماهّ رَ ب خ  إّ َنَ دّ يّ  سَ  لىَ عَ  تَ كخ َر ا بَ مَ كَ   ،دمَ  ُمَُ َنَ دّ يّ  سَ  آلّ  لىَ عَ وَ 
يٌد َمَّينيَ مّ الَ عَ  الخ ّف  ،يمَ اهّ رَ ب خ إّ    ٌد. ّإَنَك َحَّ

ّمّننيَ لّ  الَلُهَم اغخّفرخ  ّمَناّت، لخُمؤخ ّلّمنيَ  َوالخُمؤخ ّلَماتّ  َواملُسخ ُهمخ  ،َوالخُمسخ َياّء ّمن خ  اَْلحخ
ي ،َواَْلمخَواتّ   ُب الَدَعَوات.ٌع َقرّيٌب َمُّيّإَنَك َسَّ

 
 مبايرف -مبايرف دفك برتروسن غي اهالف نجرنضيا اهلل، كورنياكنله “

 ماليو عادة دان اسالم امضا جمليس ماللوءي زكاة منونايكن تله غي زكاة
 دان بركتيله سرتا مسيحي 2020 تاهون يضبا (MAIDAM) انوغضتر

  “.برباكي غي مريك هرتا -هرتا االضس رمحتيله
 
-هرتا منجادي كامي هرتا -هرتا رضا مو-دفيا اهلل، كامي مموهون ك“

 بوات ساهم ايضسبا اين كامي زكاة جاديكنله دان برسيه غي هرتا
  .'كلق اخرية د كامي
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 دان وتغممو دامل  MAIDAM اوسها االضس جوا رموداكنلهفيا اهلل ، ”
 ثخصوص انوغضتر ريضن د اسالم اومت منفعة دمي زكاة يهكنضاغم
 .“رّبعاملني يا أمني .فانصا اراف

 

 َنَ إّ  مَ هُ اللَ  .كَ ْيخُ غَ  هُ فُ رّ صخ يَ  َل  امَ  اءَ شَ حخ فَ الخ وَ  ءَ بَ وَ الخ وَ  ءَ َل بَ ا الخ نَ عَ  عخ فَ ادخ  مَ هُ اللَ .
 فّ اشخ  مَ هُ اللَ  .امّ قَ سخ اْلَ  ئّ ي ّ سَ  َوّمنخ  امّ ذَ الخُ وَ  ونّ نُ الخُ وَ  صّ البََ  نَ مّ  كَ بّ  وذُ عُ ن َ 
 .انَ بّ  لَ زَ ا ن َ يمَ ا فّ نَ بّ  فخ طُ الخ  وَ َنَ تَ وخ م مَ حَ ارخ وَ  اَنَ ضَ رخ مَ 

 

َفظخ َموخَل  بخَن اّ  ،نَ زَيخَن الخَعاّبّدي َزانَ ّمي لخطَانَ السُّ ََن الخَواّثَق ّبهلّل الَلُهَم احخ
َتّفي َُمخُمودّ  لخطَانّ سُّ الّم الخَمرخُحو  ّبهلّل َشاّه، َوأَنّزّل الَرَحخََة َعَليخّه َوَعَلى  الخُمكخ

َفظخ َأوخَل  .ترغضانو ر زَاّهَرة، ُسلخطَانَةّ نُو  لخطَانَةّ سُّ ال َوَرَعاََّيُه ّمَن  َلهُ َدُه َوَأهخ َواحخ
ّلّمنيَ  َّتكَ الخُمسخ ن خَيا َواآلّخَرّة، ّبَرَحخ ّلَماّت ّف الدُّ   .ََّي َأرخَحَم الَراَّحّنيَ   َوالخُمسخ

 

ّد  َفظخ َوِلَ الخَعهخ َاّعي تغكوالَلُهَم احخ  لخطَانّ سُّ البخَن الخَواّثّق ّبهلّل ل اّ ُُمََمد ّإَسخ
 .نَ زَيخَن الخَعاّبّدي َزانَ ّمي
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ن خَيا َحَسَنًة َوّف اآلّخَرّة َحَسَنًة َوّقَنا َعَذاَب الَناّر.  رَبَ َنا آتَّنا ّف الدُّ

 .مَ لَ سَ وَ  هّ بّ حخ صَ وَ  هّ لّ آ ىلَ عَ وَ  دٍ مَ ُمَُ  َنَ دّ يّ  سَ  ىلَ عَ  للاُ  ىلَ صَ وَ 

 َ ُد هلّل َربّ  الخَعاَلّمنيخ َمخ  .َواْلخ

 

 ّعَباَد للّا!

ُكُرو  ّظيمَ ا للَا الخعَ اُذخُكُرو   ُه َعَلى نَّعّمّه َيّزدخُكمخ،َيذخُكرخُكمخ، َواشخ

ّلّه يُ عخّطُكمخ   َبُ،َواسأَُلوُه ّمن َفضخ ُر للّا َأكخ نَ ُعو  ، َوَلذّكخ  َن.َوللاُ يَ عخَلُم َما َتصخ

 .ا ّإَل َصَلّتُكمخ يَ رخََحخُكُم للاُ ُقوُمو 
 


