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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

ًاُ َلًةَُخْيخ ِرُرََمَضاَنَُوَجَعَلُِفيخِهَُلي خ ُفَ َرَضُالصِ َياَمَُوزََكاَةُالخِفطخِرُِفَُشهخ ُدُهلِلُالَِّذيخ َمخ اْلخ
رُ  َُألخِفَُشهخ ُدُُ،هَُُلُُكَُيخُرُِالُشَُُهُُدَُحُخوَُُالُللاُُِإُُهَُلَُنُالُاَُِأُُدُُهَُشُخأَُوَُ.   ِمنخ َمخ َلهُُالخُملخُكَُوَلهُُاْلخ

لُُه.ُ َُسيِ َدََنَُونَِبي ََّناُُُمَمًَّداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ َهُدَُأنَّ َُقِدي خٌرُ.َُوَأشخ ء  َُشيخ ُُكلِ  ُمَُّهُُللَّاََُوُهَوَُعَلى
اُمََُّأُ.نيخُرُِاهُِالطَُّهُِابُِحَُصُخاَُوَُ ُهُِِلَُاُُىلَُعَُوَُ ُُمَمَّدُ َسيِ ِدََنُ يبالنَُّاذَُهَُُىلَُعَُُكُخرُِبَُوَُُمُخل ُِسَُوَُُُل ُِصَُ
نَُ،ُدُُعُخب َُ ِمنُ وخ َ.ُ،فَ َياَُأي َُّهاُالخُمؤخ اَُأنَُّللاََُمَعُالخُمتَِّقْيخ ُأوخِصيخُكمخَُونَ فخِسيُبتَ قخَوىُللِاَُواعخَلُموخ

   

  اهلل دملياكن غي مجعة غسيد

-سام ماريله سكالني، حاضريين غسيد دان سنديري ساي ديري دفك روثساي م
 كربكنت نوهف غي رمضان دبولن وتعاىل هسبحان اهلل دفك نءاكتقو كتكنغتي كيت سام
  .ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف االضملقساناكن س نغد اين،

 

 . سكالني اهلل درمحيت غي مجعة غسيد

  :تاجوق اراكنخممبي اكن اين هاري دفميمرب مجعة 

   “.  رمضان كسدرن برزكاة دان برصدقه دبولن               ” 

 انصاف رضا كيت جيوا دامل ماياثم اداله، رمضان دبولن غنتيف اجرنفغساله ساتو 
 سرتا كسوسهن افدتيم غي نغولوض ميسكني، ريقف نغولوضيب نص فترهاد

 اول سجق معلوم، سديا كيت اميانضسبا. مريك نءساراغكس فترهاد ريهاتنيف
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 كندميف ايسو وغضدبل يضال ماسيه كيت اراضن ،غسكار غضهي 2020 تاهون
(pandemik) لبيه 1400 هخخمن سوده كماتني جومله كيين، غضسهي. 19-يدؤوض 

  سياليكفامي كماتني، سالين. كييتغدج تله والف 400،000 سجومله نغد
(implikasi) تله غي راماي غضسهي ايكونومي كسن ممربي توروت كندميف 

 منجادي يين،ضسب سيتواسي دامل جوسرتو،. بنتوان ممرلوكن دان نءاكرجف نغكهيل
 دان زكاة ماللوءي تركسن غي نغولوض ممبنتو اونتوق سالمإ اومت نفكواجي
  .صدقه

  هي سكالني،دكاسي غي مجعة غسيد

زكاة دري سودوت بهاس برمقصود برسيه، سوبور دان بركت. مانكاال دري 
 ترتنتو هرتا دري نيضسباها لواركنغم برمقصود، والفسودوت اصطالح شرع 

 شرط-شرط يكوتغم نغد فاصنا نغكال دامل ترتنتو نغولوض دفك دبريكن اللو
 . ترتنتو

 :103ايات  ةوبالتَّ ةوتعاىل دامل سور هاهلل سبحان فرمان

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

 ھ ھ ھ

 كاوغا ثنغد ايفسو زكاة، ايضسبا مريك هرتا دفدر(نيضسباها)امبيله ”
 يكنخونسم دان (قبورو غي اخالق دان دوسا دفدر) مريك ممربسيهكن
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 (كران اين) مريك، اونتوق كنلهءدعا سرتا; (بوروق غي اخالق دري) مريك
 اهلل (تلهغاي). مريك يضبا جيوا كتنرتامن منجادي ايت موءدعا ثوهغضسسو

  .“تاهويغم مها يضال ر،غمند مها
 

 باهو داتس ترلتق غي فطره زكاة اياله اين رمضان بولن دامل دواجبكن غزكاة ي
 دان ديري رلوانفك دفدر هرتا اتاو ماكنن لبيهن يءاثوفمم غي مسلم فستيا

 تسأك غوغضترت ضجو اين نفكواجي. راي هاري يضاف دان مامل دف ثنغوغضت
 اتاو رمضان بولن داملاخري  هاري دفبنم تر ماتهاري دكاال فهيدو غي غاور
 يتوضب. رمضان بولن دامل اخري هاري دف ماتهاري ثتربنم سفسل دنيا لغضمني
 دامل اخري هاري دف تربنم ماتهاري سبلوم دالهريكن غي كانق-كانق ضجو

 مملوق غي غاور سرتا ماتهاري، ثتربنم سفسل فهيدو دان رمضان بولن
 برككلن دان رمضان بولن دامل اخري هاري دف ماتهاري تربنم سبلوم سالمإ
 :اهلل عنه بركات يضبهاوا ابن عباس رحديث دبريتاكن دامل سبواه .ثسالمإ

 

ائِِم ِمنَ  ُ َعلَْيِه َوَسلهَم َزَكاةَ اْلِفْطِر ُطْهَرةً ِللصه ِ َصلهى َّللاه اللهْغِو  }فََرَض َرُسوُل َّللاه

فَِث َوُطْعَمةً   .رواه أبو داود ِلْلَمَساِكيِن ....{ َوالره

 

 (رمضان بولن د)ف فطره زكاة كنناممفرضو تله وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول”
 دان (كجي) غال ربواتنف االضس دفدر واسافبر غي غاور يضبا يكنخمنسو اونتوق

 دجاديكن اونتوق دان (واسافبر غسدا كتيك دالكوكن غي) بوروق غي نءركاتاف
  (داود ابو يةاور)  “...ميسكني غي غاور-غاور يضبا ماكنن
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 مميليقي غي سالمإ اومت تسأك دواجبكن غي هرتا زكاة تفتردا ه،فطر زكاة سالين
 غبار-غبار نن،فسيم غوا ق،ريف دان امس زكاة ترماسوقله اين .نءاككاي دان هرتا

 لنياض زكاة ساهم، دان نتفنداف زكاة رتانني،ف حاصيل كن،قترن غبينات ن،ءاضرنياف
 .هرتا زكاة ايضسبا علماء اراف اوليه )dikategorikan(وريكنضدكات ثكسموا غي

 نداض كالي تفبرلي غي نجرنض منجنجيكن تله وتعاىل هسبحان اهلل اين، حال دامل
 غي نغولوض دفك كراس امران ممربي دان ترسبوت ةعباد منونايكن غي مريك دفك
  :35-34 :اياتةوبالتَّ رهسو دامل فرمانبر اهلل .كرغاي

ڈ ژ ژ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

 ڻ

 

 دف ثممبلنجاكن تيدق دان قريف دان امس نفيمثم غي غاور-غاور ندا :ثمقصود
 غي سيقسا عذاب بالسن نغد مريك دفك كنلهخرب مك ،(برزكاة يعين) اهلل جالن
 (ميليكي مريك غي بندا هرتا) قريف دان امس ايت، هاري دف .ثساكيت ريفتر تيدق
 غدبالك دان مريك روسوق مريك، كداهي دسلر اللو نراك يفا ددامل دبكر اكن

 اونتوق ونكنفهيم كامو غي بندا هرتا اينله ،(مريك دفك دكاتاكن مسبيل) مريك
 دري قبةاع ديهف امت غي كو-عذاب كنلهاراس ايت، اوليه .سنديري كامو ديري

  “.ونكنفهيم كامو غي فا
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 كريغيغم غي افسسيا ”م:مسل شرح دامل بوتثم رنهف اهلل هرمح ويانوال امام
 :يضال ثكات .اعامج نغد ريكاف تله دي مك اين، ماس دف برزكاة كفرضوان

 تله غي امضا ينتءبركا ركاراف سسواتو كريغيغم غي غاور يضبا ثحكوم يتولهضب‘
 .“ءعلما اوليه اكيتفدس

  
  دملياكن، غي مجعة غسيد
 سكالني، مسلمني ساودارا دفك روثم مجعة ميمرب اين،  )konteks( كونتيكس دامل

 غي زكاة وستف-وستف ماللوءي هرتا زكاة عباده منونايكن رالهضبرس رضا
 دان )MAIDAM(ضانوغتر ماليو عادت دان إسالم اضام ليسجم اوليه دلولوسكن

  .دالنتيق غي برتاولياه عامل-عامل دفك فطره زكاة ممباير
 كساهلن اينقمن فطره دان زكاة غاوند-غاوند انو،غضتر ريضن كونتيكس دامل

 غاور مان-مان :رونتوقكنفمم 20 سيكشن (2001 انوغضتر) (تعزير) شرعية جنايه
 ممباير تيدق اجغس نغد اتاو ممباير نغضا – يفتتا فطره اتاو زكاة ممباير واجب غي

 فطره اتاو زكاة ممباير تيدق اجغس نغد اتاو ممباير نغضا اتاو ;فطره اتاو زكاة
 جمليس اوليه كواس دبري غي الين غاور مان-مان اتاو دالنتيق غي عامل ماللوءي
 ابيالفا دان كساهلن سواتو مالكوكن اداله ،فطره اتاو زكاة وتغممو اونتوق

 وهفتيم سالما نجاراكنفد اتاو يتغضري ريبو 3 ملبيهي تيدق ددندا بوليه دسابيتكن
 . ثدوا-كدوا اتاو تاهون 2 ملبيهي تيدق

 

 ببكنثم اتاو فطره اتاو زكاة وتغممو غي غاور مان-مان :والف 40 سيكشن مانكاال
 كواس دبري ثسالين اتاو عامل ايضسبا دالنتيق دي افتن فطره اتاو زكاة وتغوفد
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 تيدق ددندا بوليه دسابيتكن ابيالفا دان كساهلن سواتو مالكوكن اداله جمليس اوليه
 اتاو تاهون 2 ملبيهي تيدق وهفتيم سالما نجاراكنفد اتاو يتغضري ريبو 3 ملبيهي
 .ثدوا-كدوا

 

 سهاج بوكن بتول غي سالورن ماللوءي زكاة مبايرنف بهاوا، منوجنوقكن اين حال
 نرمياف دفك نءاكسجهرت دان كمعمورن ممربي وفمم ماله مباير،ف دفك نقيءكبا ممربي
  .ثسلوروه اراضن دان مشاركت زكاة،
  دملياكن، غي مجعة غسيد
 تفدا سرتا نءاكتقو دان كاميانن كتكنغمني تفدا ضجو برصدقه زكاة، اميانضسبا

 جك .ميالرح صلة رتكنغم تفدا سرتا وانفبركمم غكور غي نغوولض ممبنتو
 موده امت ايت برصدقه اونتوق غلواف اين، هاري مساس سيتواسي دفك مليهت
   دسدياكن غي غتابو-غكتابو صدقه هولوركنغم رتيفس كنالقسان كيت اونتوق

-الين دان بله ممبلي وستف-وستف د ونفاتاو سوراو-سوراو مسجد،-دمسجد
 .الين

 :برايكوت رتيفس كهغل-كهغل مبيلغم هندقله سالمإ اومت اين، خطبة يخرياغم
 

 زكاة ونفوهما فطره زكاة باءيق زكاة نفكواجي منونايكن هندقله سالمإ اومت.1 
  .وتعاىل هسبحان اهلل كران هاتي خالصإس نغد هرتا

 

 )cakna(قناخ دان ريهاتنيف ،سينسيتيف فبرسيك سنتياس هندقله سالمإ اومت.2 
 بنتوان ممربي رالهضبرس دان مريك غسكليلي ساودارا اوليه يملاعد غي هنكسوس نغد

 .ننيت بنتوان دبري اونتوق برواجب يهقف دفك ترسبوت معلومت الوركنثم اتاو
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 غي عمالن اداله اي ثسباليق وسهكن،ثم اتاو برت غي سسواتو بوكنله برزكاة.3 
 سي ونفوهما زكاة مبايرف سي دفك سامادا اهلل اوليه نقيءكبا دبري دان دبركيت

 . زكاة نرمياف
 التيهن ماللوءي .رمضان دبولن واساف عباده ورناكنفمثم فطره زكاة عمالن.4 

 ميسكني، ريقف امليعد غي كسوسهن سبنر ارتي ممهمي موال كيت ،اضده دان رفبرال
 .دواجبكن غي زكاة عباده ماللوءي مريك ممبنتو كسدرن تيمبول اللو

 

 ڃ ڃ ڃ چ چ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

 َبَرَكُللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.

ُكمخُِبَاُِفيخِهُ َِكيخِم.َونَ َفَعِِنَُوِاّيِ  ِرُاْلخ  ِمَنُاآلَّيِتَُوالذ ِكخ

َُوِمنخُكمخُِتالَوَتُهُِانَُّهُُهَواالسَِّميخُعُالخَعِليخُم.  َوتَ َقبََّلُللاُِمِنِ 

ُلُقَ وُخ تَ غخِفُرواُللَاُالخَعِظيخَمُِلُخأقُ وخ ِلَماِتُِلَُهذاَُوأسخ ََُوالخُمسخ ِلِمْيخ َُوِلَساِئِرُالخُمسخ َُوَلُكمخ
ُرُالرَِّحيخمُُ ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخِفُروخ ِمَناِتَُفاسخ ََُوالخُمؤخ ِمِنْيخ َوالخُمؤخ
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ُطخَبُةُالثَّانَِيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ َاِنَُواإِلسخالمُُِالَِّذيُلِِلَُُِّاْلخ َهدُُ.ُأَن خَعَمَناُبِِنعخَمِةُاإِلْيخ ُللاُُُِإالُِإَلهَُُالَُأنَُوَأشخ
َدهُُ َهدُُُ،َلهَُُُشرِيخكَُُالَُوحخ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمًَّداَُسيِ َدَنََُُأنََُُّوَأشخ َُصلُِ ُاللَُّهمَُّ.َُوَرُسوخ

َُُوَسلِ مُخ َباِعهَُُِوَأصخَحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلىُُُمَمَّد ،َُسيِ ِدَنََُُعَلىَوَبِركخ مُُِِإَلَُُوأَت خ ُيَ وخ
يخنُِ ُ.الدِ 

ُبِتَ قخَوىُللِاَُوطَاَعِتِهُللاَُُات َُّقوا!ُللاُِعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمَّا َُونَ فخِسيخ ،ُُأوخِصيخُكمخ
َن. ِلُحوخ ُتُ فخ َُلَعلَُّكمخ

 

ََُُمَعاِشرَُ ِلِمْيخ   للا،َُرِِحَُكمُُُالخُمسخ

  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 

 ڇ ڇ ڇ
ُلىَُعَُُتَُيخُلَّاُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دُ مَُُُّمََُُنَُدُِيُِ ىُسَُلَُعَُاللَُّهمََُّصلِ ُ

ُلىَُعَُوَُُ،دُ مَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُكُخرُِبَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُ
ُبَُمَُكَُ،دُ مَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُِ ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُا َُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُ،

َُمُِالَُعَُُالُخِفُُمَُيُخاهُِرَُب ُخإُِ يخٌدَُمَِيخٌد. ،ْيخ  ُِإنََّكُِحَِ



10 
 

 

ُ َُاللَُّهمَُّاغخِفرخ ِمِنْيخ ِمَناِت،ُِللخُمؤخ ََُُوالخُمؤخ ِلِمْيخ ِلَماتَُُِواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ َياِءُِمن خ ُاأَلحخ
يخٌعَُقرِيخٌبَُمُُُِّ،َواأَلمخَواتُِ َعَواتُِِإنََّكَُسَِ ُ.يخُبُالدَّ

 
 

َُنَُِّإُُمَُّهُُاللَُّ.كَُْيخُُغَُُهُُُفُرُِصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُفُِاشُخُمَُّهُُاللَّ.ُامُِقَُسُخاألَُُئُِي ُِسَُِمنُوَُُامُِذَُالخُُوَُُونُِنُُالخُُوَُُصُِالبََُُنَُمُُِكَُِبُُوذُُعُُن َُ
ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُ

ُ ُِبهلِل ُالخَواِثَق َُموخالََن َفظخ ُاحخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللَُّهمَّ ُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ بخَنُِاُُ،زَيخَن
ِمُ ُِبهلِلَُشاه،َُوأَنخِزِلُالرَِّحخََةَُعَليخِهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُِلخطَانُِسُُّالالخَمرخُحوخ َتِفيخ الخُمكخ

ُ.ترغضانوُنُ وخرُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُُِلخطَانَةُِسُُّال
ُوَُ َ ِلِمْيخ ُالخُمسخ ُِمَن َُوَرَعاَّيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخالَدُه َفظخ ن خَياَُواحخ ُالدُّ ُِف ِلَماِت الخُمسخ

َِتكَُ َ.َُواآلِخَرِة،ُِبَرِحخ َُُّيَُأرخَحَمُالرَّاِِحِْيخ
ِدُ ُالخَعهخ َُوِلَّ َفظخ ُاحخ َاِعيخلَُُُُمَمَّدَُُتغكواللَُّهمَّ ُلخطَانُِسُُّالُبخَنُالخَواِثِقُِبهللُِِاُُِإَسخ

َزانَُ ُ.زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ
 

ن خَياُ  َُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناَُعَذاَبُالنَّاِر.رَب ََّناُآتَِناُِفُالدُّ
 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدُ مَُُّمََُُُنَُدُِيُِ سَُُىلَُعَُُللاُُُىلَّصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلِمْيخ ُدُهلِلَُربِ  َمخ  .َواْلخ
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ُِعَباَدُللِا!
 اُذخُكُروخاُللَاُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،ُ

هُُ ُكُروخ  َعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ،َُواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُللِاَُأكخ  َوَلذِكخ

ُ

اُِإَلَُصالِتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُللا.ُ،قُ وخ
 

 


