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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

َغخَنَياَءُ ُفَ َرَضُالزهَكاَةَُعَلىُاألخ ُالهَذيخ ُدُّلَِلَه َمخ َ،َاْلخ َلَمْيخ  الخُمسخ

،َ َتَحقَ ْيخ َناَفُالخُمسخ َصخ  َوَأوخَجَبَُصرخفَ َهاَُإَلُاألخ

ُّلهُ َهُدَُأنخ َ،ُ َوَأشخ قُُّالخُمَبْيخ ُهللاُُالخَمَلُكُاْلَخ  َإَلَهَُإّله

،َ ُثَُرْحخًَةَُللخَعاَلَمْيخ ُعوخ لُُهُالخَمب خ َهُدَُأنهُُُمَمهًداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ  َوَأشخ

ُ،َ َلخَقَُأْجخََعْيخ َُعَلىَُسيَ َدََنَُوَموخَّلََنُُُمَمهٍدَُأفخَضَلُاْلخ  اَللهُهمهَُصلَ َُوَسلَ مخ

يخَن،اَوَعَلىُُ َمُالدَ  َساٍنَُإَلُيَ وخ ُتََبَعُهمخُِبََحخ َحاَبَهَُوَمنخ  َلَهَُوَأصخ

َُُ اَُمَعُالصهاَدَقْيخ نُ وخ اُهللَاُوَُكوخ ُ.َأمهاُبَ عخُدُفَ َياَُعَباَدُهللَا!ُات هُقوخ
 

 نغد تقوى، بنر-سبنر نغد اهلل دفكامو ك لهاوبرتقهمبا اهلل! -همباهاي او
 ماتي كامو نلهغجا دان ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف االضس ملقساناكن

 :اياله اين هاري دف خطبة تاجوق. سالمإ نءاكاد دامل برادا كامو ينكنءمال

  جيوا يكنخوثم  دان دوسا  ممربسيهكن   زكاة

  ياضبربها غي مجعة غسيد
 ةبرك ،غبركمب برمتبه، سوبور، ي،خسو برسيه،: اياله بهاس يضمعنى زكاة دري س

 يكوتغم ترتنتو غي هرتا سجومله لواركنغم: اياله والف شرع يضس دري. باءيق دان
  .رميامن برحق غي نغولوض دفك دبريكن واجب غي ترتنتو غي قدر
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  اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
 يدوؤايندي فب دتونايكن اوليه ستياواج غي ضكتي غي سالمإ روكون اكنفزكاة مرو

 ثانتارا. كلبيهن دان حكمة ايضبا-ايضبربا ثدامل د تفتردا شرط، يفوكوخمن غي
  :اياله

 ،خبيل رتيفس بوروق غي اخالق-اخالق دري وارلفغ جيوا ممربسيهكن زكاة :رتامف
 سرتا دوسا دري ثنكيخمنسو دان ثايضسبا دان هرتا يءتاينخمن كدكوت،

 :103وبه ايات التَّة وتعاىل دامل سور هاهلل سبحانفرمان ي سيقسا اهلل. در ثهيندركنغم
 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

 ھ ھ ھ

 ايفسو ،﴾زكاة﴿ صدقه منجادي مريك هرتا دري ﴾نيضسبها﴿ امبيله :برمقصود غي
خالق ا دري﴿ مريك يكنخمنسو دان ﴾دوسا دري﴿ مريك ممربسيهكن كاوغا ثنغد

 ايت موء دعا ثوهغضسسو كران مريك، اونتوق كنلهءدعا دان; ﴾بوروق غي
.تاهويغم مها يضال ر،غمند مها اهلل ﴾تلهغاي﴿ دان. مريك يضبا كتنرتامن منجادي
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 اهلل دفك كشكورن منظاهريكن دان سبنر، غي كاميانن ممبوقتيكن ايض: سباكدوا
 برجنجي ضجو وتعاىل هسبحان اهلل ماله. ثدكورنياكن غي ةنعم داتس وتعاىل هسبحان

: 7ايات إبراهيم ةسور دامل ثمانفر. وكوريشد اي جك ةنعم يضال منمبهكن اكن
  

  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

 جك! ثوهغضسسو دمي: "ممربيتاهو كامو توهن كتيك ﴾تلهغاي﴿ دان :برمقصود غي
 دمي دان كامو، دفك كو ةنعم متبه اكن اكو ايخنس برشكور كامو

  ."كراس امتله كو-عذاب ثوهغضسسو كرغاي رو  ف  ك   كامو جك ،ثوهغضسسو
 

 براميان، غي غاور-غاور نغدكال كاسيهن بلس دان غساي كاسيه راس منامنكن :ضكتي
 ةنعم يفااغخم دامل مسلم مشاركت وتاغضا نغدكال ميسهنف غجور كنغورغم

 دان ثنءاداروارسف نغهوبو ترا غي مشاركت سبواه ممبنتوق تفدا ثاخري ،هرتا
 وتعاىل هسبحان اهلل رينتهف نغد سالرس ين،ءال سام ساتو انتارا غمنولو غتولو سوك
 :2ايات  ةدئاملا ةسور دالن ثمانفر اميانضسبا

"...  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

 ی ی ی
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 نقكباجي ممبوات اونتوق نغتولو-غبرتولو كامو هندقله دان …” :برمقصود غي
 ﴾معصية﴿ دوسا مالكوكن دف نغتولو-غبرتولو كامو نلهغجا دان برتقوى، دان
 عذاب برت مها اهلل ثوهغضسسو كران اهلل، دفك لهابرتقو دان روبوهن،خنف دان

  .“﴾ثهرينتف رغضمل غي افسسيا يضبا﴿ ثسيقسا
 

 نءايضكبها دان كربكنت سرتا الاهف منمبهكن دان هرتا وبوركنثم زكاة :تفمأك
 :39 ايات ومرُّال ةسور دامل اهلل مانفر. ةريخأد ضجو دان دنيا د فهيدو

 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

 ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 

 بريكن، كامو غي متبهن اتاو مربينف سسواتو ﴾بهاوا كتاهويله﴿ دان :برمقصود غي
كالي اكن -ك اي تيدق سكاليم مأنسي هرتا نغوسيف دامل غثكمب برمتبه ايفسو
 صدقه مربينف سسواتو ثسباليق دان. ﴾نقيءكبا كنغمندات تيدق﴿ اهلل سيسي د غكمب
 مك مات،-مسات اهلل نءضايكر كنفهارغم توجوان نغد بريكن كامو غي ﴾زكاة﴿

 . نداض-نداضبر الاهف وليهابر غي غاور-غاور ايتله ثمالكوكن غي مريك
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 :دان سبدا رسول اهلل  

َُماٍل، َُصَدَقٌةَُمنخ  َماُنَ َقَصتخ

  .هرتا كنغورغم تيدق صدقه: برمقصود غي
  ﴾مسلم يةاروحديث ﴿                                                             

 

  .اهلل دمليا غي مجعة غسيد
 نغولوض مسوا دفك يفامس كيت زكاة ممستيكن سرتا يهنضافغ ممودهكن يضبا
 ْلاِمَع مان-مان اتاو MAIDAM دفك دكلواركن هندقله نءابركن زكاة مك ،فصناأ
  .دالنتيق غي

 زكاة يهكنضاغم تله MAIDAM زكاة وروسنفغ يهقف تركيين، معلومت ايضسبا
 امن راتوس ساتو مليسيا يتغضري﴿169،568،125.76RM قثسبا أصناف نفال دفك
 ليما ولوهف دوا راتوس ساتو ريبو، نفال ولوهف امن راتوس ليما جوت، مسبيلن ولوهف

 .2021 تيمربفسي بولن غضهي جانواريي بولن در برموال ﴾سني امن ولوهف توجوه دان
 مسوا دفك كاسيه ترميا دان MAIDAM نءاضهرفغ نفاخاو يكنفامثم نيغاي بيخط

 منونايكن بلوم غي يهقف دفك دان ، MAIDAM دفك زكاة ممباير اتاو رهثم تله غي يهقف
 تاهون ريخابر سبلوم ثملقساناكن راضس ايفسو روثم بيخط اين، زكاة نفكواجي

 رزقي رواهكن هفمليم وتعاىل هسبحان اهلل ضمسو كناءعمند ضجو بيخط. 2021
 .عاملنيال رّب يا أمني ،غمندات تاهون-تاهون دف اين مريك دفك ثناكندض تفملي دان
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َُمَنُالشهيخطَاَنُالرهَجيمَُ  َأُعوُذَُِبّلِلَه

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

 ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

 غاور-غاور اونتوق لهثها ايت ﴾زكاة﴿ صدقه-صدقه ثوهغضسسو: برمقصود غي
 غاور-غاور دان ،ثوروسغم غي ْلاِمَع-ْلاِمَع دان ميسكني، غاور-غاور دان ،ريقف

 ،ثديري كاكنيممرد هندق غي همبا-همبا اونتوق دان ،ثهاتي دجينقكن غي لفؤ م
-غاور دان اهلل، جالن ﴾دف دبلنجاكن﴿ اونتوق دان ،غبرهوت غي غاور-غاور دان
 ﴾اياله ايت دمكني غي حكوم نفكتت﴿. رجالننف دامل ﴾وتوسنفك غي﴿مسافر  غاور
 يضال تاهوي،غم مها اهلل ﴾تلهغاي﴿ دان. اهلل دري ﴾غثدات غي﴿ نفكتت ساتو ايضسبا

 .بيجقسان مها
ُ

 َِبَرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآَنُالخَعَظيخَم.
ََكيخَم. َرُاْلخ ُكمخُِبَاَُفيخَهَُمَنُاآلَّيَتَُوالذ َكخ  َونَ َفَعَِنَُوَاّيَ 

َُوَمنخُكمخَُتالَوَتُهَُانهُهُُهَوُالسهَميخُعُالخَعَليخُم.  َوتَ َقبهَلُهللاَُمِنَ 
َلَماَتُ ََُوالخُمسخ َلَمْيخ َُوَلَساَئَرُالخُمسخ تَ غخَفُرُهللَاُالخَعَظيخَمُِلخَُوَلُكمخ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ أقُ وخ

ُرُالرهَحيخُم. ُهُإنهُهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخَفُروخ َمَناَتَُفاسخ ََُوالخُمؤخ َمَنْيخ  َوالخُمؤخ
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ُطخَبُةُالثهانََيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ ُُّلَِلهَُُاْلخ ََُربَ  َهدُُ.ُالخَعاَلَمْيخ َدهُُُهللاَُُُإّلَُإَلهَُُّلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرَيخكَُُّلَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمهًداَُسيَ َدَنََُُأنُهَُوَأشخ َُُوَسلَ مُخَُصلَُ ُاللهُهمُه.َُوَرُسوخ ُُُمَمهٍد،َُسيَ َدَنََُُعَلىَوَِبَركخ
َحاَبهَُُآَلهََُُوَعَلى َ.َُوَأصخ َُأْجخََعْيخ

َن.ُاّلِلهَُُات هُقوا!ُهللاَُعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمها ُفَاَزُالخُمت هُقوخ ُفَ َقدخ
 

ََُُمَعاَشرَُ َلَمْيخ   هللا،َُرَْحَُكمُُُالخُمسخ

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

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ڇ ڇ
َُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُتَُيخُلُهاُصَُمَُكَُ،ُُدمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ ىُسَُلَُعَُاللهُهمهَُصلَ ُ

َُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُكُخرَُِبَُوَُ،ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهَُرَُب ُخإَُ
َُمَُالَُعَُُالُخِفُُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُِبَُمَُكَُ،دٍُمُهُمَُُ  ،ْيخ

يخٌدَُمََيخٌد.  َُإنهَكُْحََ
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َُ َمَنْيخ َُللخُمؤخ ُاغخَفرخ َمَناَت،ُاللهُهمه ََُُوالخُمؤخ َلَمْيخ َلَماتََُُواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ َُمن خ َياَء ُاأَلحخ
يخٌعَُقرَيخٌبَُمََُُّإنهَكُُ،َواأَلمخَواتَُ ُ.يخُبُالدهَعَواتََُسََ

 

ُوذُُعُُُن ََُنُهَإُُمُههُُاللُهُ.كَُيخُُغَُُهُُُفُرَُصُخّلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنُهعَُُعُخفَُادُخُمُههُُاللُه
ُمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُُفَُاشُخُمُههُُاللُهُ.امَُقَُسُخاألَُُئَُي َُسََُمنُوَُُامَُذَُالخُُوَُُونَُنُُالخُُوَُُصَُالبََُُنَُمَُُكَُبَُ
ُ.اَنَُبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفََُنَُبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمُه
ُ

َُموخّلََنُالخَواَثَقَُِبهلَلُ َفظخ ُاحخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللهُهمه َمَُاُُ،زَيخَنُالخَعاَبَديخنََُُمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ
َُِبهلَلَُشاه،َُوأَنخَزَلُالرهْحخََةَُعَليخَهَُوَعَلىَُُُمخُمودَُُلخطَانَُسُُّال َتَفيخ نُ وخرُُلخطَانَةَُسُُّالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاَهَرة،ُُسلخطَانَةَُ
ُ

ن خَياَُواآلَخَرَة،ُ َلَماَتُِفُالدُّ َُوالخُمسخ َ َلَمْيخ َلُهَُوَرَعاَّيُهَُمَنُالخُمسخ َُأوخّلَدُهَُوَأهخ َفظخ َواحخ
ََتكَُ َ.َّيَُُبَرْحخ َُُأرخَحَمُالرهاَْحَْيخ

ُ

َدُ َُوِلهُالخَعهخ َفظخ َاَعيخلَُُُُمَمهدَُُتغكواللهُهمهُاحخ َزانَُُلخطَانَُسُُّالُبخَنُالخَواَثَقَُِبهللََُاَُُإَسخ َُمي خ
ُ.زَيخَنُالخَعاَبَديخنَُ
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سالم دمان جوا مريك برادا. ساتوكنله إيا اهلل سالمتكن كامي دان سلوروه امة 
 اميان منتفكنله. كوكوه دان رتاي يغ ايكنت غنسالم دإامة  فرفادوان دان فرساودارأن

 كامي فليهاراكنله واجلماعه، السنه اهل منوروت كامي فضاغن تضوهكنله دان كامي
  .مثلويغ يغ عقيدة فضاغن دان عمالن دري

 

دان  ءباسالم دري كسوسهن، وإكامي دان سلوروه امة  ليهارالهفيا اهلل، بنتو دان 
 ..رحيم يا.. رمحن يا.. اهلل يا اين بوميمو دري 19 ؤيدوك ءباه وثفكنلان. لخبن ءبال

 

 

ن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلَخَرَةَُحَسَنًةَُوَقَناَُعَذاَبُالنهاَر.  ُرَب هَناُآتََناُِفُالدُّ
 ُ.مَُلُهسَُوَُُهَُبَُحُخصَُوَُُهََُلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمُهُمََُُُنَُدَُيَُ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلُهصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلَمْيخ ُدُهلَلَُربَ  َمخ  .َواْلخ
ُ

َُعَباَدُهللَا!
ُهَُعَلىُنََعَمَهَُيَزدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعَظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللَاَُأكخ  َوَلذَكخ

 

اَُإَلَُصالَتُكمُخ ُموخ  يَ رخَْحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ


