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 ةزكاة ممبواهكن برك

 (ه0441 شوال 17/ م9102 جون 21)

 ُ َمْدَ لِل ّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنَْستَعِيْنُهُ وَنَْستَغْفِرُهُ وَنَتُوُب ِإلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِالل ّٰهِ مِْن شُرُورِ َأنْف ِسنَا وَمِْن ِإن َّ الح
ا مُْرِشدًا.َسي ِئَاِت   َأعْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ الل ّٰهُ فَهُوَ المُْهتَدِ وَمَْن يُْضلِْل فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي ًّ

ُ هَ ِإل َّ ا ِإلَََٰأشْهَدُ َأْن ل َّ  هُم َّ  ا الل ّٰه َلل َّ دًا عَبْدُهُ وَرَُسوْلُهُ، ا يَْك لَهُ، وََأشْهَدُ َأن َّ مُحَم َّ وَحْدَهُ لَا شَرِ
ِ وََسل ِمْ  دٍ وَعَلَى  َصل   د ِيِْن.لَى يَوِْم الإِ لِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ آعَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ

ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰهِ  قُوْ َأم َّ ِ  اُْوِصيْكُْم وَنَْفسِيْ  ا الل ّٰهَ،، اِت َّ ِتَْقوَى الل ّٰهِ وََطاعَت ُُونَ.ب ِ كُْم تُْفل  هِ لَعَلك َّ

 ٹ ٹ

ہ  ھ    ہۀ      ۀ  ہ  ہ   ڻڻ  ڻ  ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

 ھ  ھ  

 لياكن،وقوم مسلمين يڠ دم

منداڤت  ورڠأله مننتوكن سساتنڤا تقوى دالم كهيدوڤنڽ. تقو نسيءماتياد نياليڽ سأورڠ 

ضا دان رحمة اهلل سبحانه وتعالى. جوسترو، برعزمله اونتوق منجادي همباڽ يڠ برتقوى. ير

 دسيسيڽ.يق ڬنجرن ءبا-يقءمنداڤت سبابهكن  ٢خيرة كلق تيدق سيااسموڬ 

 .“ةزكاة ممبواهكن برك” :برتاجوق هبر ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبنم

 ،درحمتي اهلل جماعه يڠ  سيدڠ 

 نسيءما. نسيءماهرتا مروڤاكن نعمت يڠ دأنوڬرهكن اوليه اهلل سبحانه وتعالى كڤد 

سليسا ددنيا اين. جوسترو سباڬاي رف هيدوڤ يڠ طي سواتو امڠڬوناكن هرتا اونتوق منچاڤ

ن يڠ دكورنياكن كڤد ءاسأورڠ همبا، سواجرڽ كيت برشكور اتس نعمت هرتا دان ككاي

 :7 ةإبراهيم اي ةكيت. فرمان اهلل سبحانه وتعالى منروسي سور
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ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڄڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

 ڃ  ڃ

كامو  جك ،سسوڠڬوهڽدان ﴿ايڠتله﴾ كتيك توهن كامو ممبريتاهو: دمي ”برمقصود : 

نعمتكو كڤد كامو دان دمي سسوڠڬوهڽ، جك كامو كوفور  برشكور نسچاي اكو اكن تمبه

 “ايڠكر سسوڠڬوهڽ عذابكو امتله كرس.

دالم كيت منعمتي هرتا يڠ دكورنياكن اوليه اهلل سبحانه وتعالى، جاڠن لوڤا اونتوق 

يڠ مروڤاكن روكون إسالم  برزكاةمنظاهيركن راس شكور كڤداڽ دڠن ملقساناكن كواجيڤن 

 يڠ 011  ة، ايةالتوب ة. ڤرينته اهلل سبحانه وتعالى اين ترمكتوب ددالم سورتيڬك

 برمقصود :

امبيلله ﴿سبهاڬين﴾ دري هرتا مريك منجادي صدقه ﴿زكاة﴾، سوڤاي دڠنڽ اڠكاو ” 

خالق يڠ بوروق﴾ دان اممبرسيهكن مريك ﴿دري دوسا﴾ دان منسوچيكن مريك ﴿دري 

مو ايت منجادي كتنترامن باڬي مريك دان ءكنله اونتوق مريك، كران سسوڠڬوهڽ دعاءدعا

 “ي.ء﴿ايڠتله﴾ اهلل مها مندڠر، الڬي مها مڠتاهو

ين سباڬاي سواتو كواجيڤن كڤد اهلل سبحانه وتعالى، زكاة جوڬ اداله ساتو ءسال

سوسيال  ميسكين باڬي ممستيكن كستابيلن ٢تڠڬوڠجواب مريك يڠ برهرتا ترهادڤ اورڠ

 :31 ةالبقرة اي ةترجامين. ڤركارا اين دسنتوه ددالم سور

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  

ې  ې  ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   

 وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   

دان ﴿ايڠتله واهاي محمد﴾، كتيك كامي مڠيكت ڤرجنجين ستيا دڠن ”برمقصود : 

وا يقله كڤد كدءينكن اهلل دان بربوات باءجاڠنله كامو مڽمبه ماليل ﴿دڠن برفرمان﴾: ئسراإبني 

ميسكين دان كاتاكنله كڤد سسام  ٢يتيم، سرتا اورڠ ٢دان انق ةرابقايبو باڤ دان قوم 
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سرتا بريله زكاة. كمودين كامو برڤاليڠ  صالةيق دان ديريكنله ءيڠ با٢نءڤركاتا نسيءما

لي سبهاڬين كچيل دري كامو دان سميمڠڽ ممبالكڠكن ﴿ڤرجنجين ستيا كامو ايت﴾ كچوا

 “.يڠ تيدق مڠهيراوكن ڤرجنجين ستياڽ ٢كامو اورڠ

ن يڠ سواجرڽ، ءاليف زكاة منداڤت ڤمبانصباڬي ممستيكن ڬولوڠن يڠ برحق اتاو أ

زكاة دري كالڠن  ٢باڬيندا تله مالنتيق عامل ،ملسو هيلع هللا ىلصكيت داڤت ليهت ڤد زمان رسول اهلل 

ڤد هاري اين وجودله اينستيتوسي عامل اتاو ڤارا صحابة اونتوق مڠوتيڤ زكاة هرتا. مك 

بادن مڠوروس زكاة سڤرتيمان يڠ ترداڤت دسلوروه نڬري دمليسيا ترماسوقله ڤوست ڤوڠوتن 

ڽ، ڤرسكوتوان. توجواندواليه  ﴾PPZ MAIWP﴿زكاة مجليس اڬام إسالم واليه ڤرسكوتوان 

زكاة داڤت درياليساسيكن  هخير عبادااداله اونتوق منجامين اڬر فلسفه دان متالمت 

ايكونومي اومت  رف سوسيوطسڤرتيمان يڠ تله دڬاريسكن اوليه شرع دالم رڠك منيڠكتكن 

 إسالم خصوصڽ ڬولوڠن يڠ امت ممرلوكن.

 ،دكاسيهي سكالين قوم مسلمين يڠ 

وتعالى منچال اورڠ يڠ تيدق منونايكن تڠڬوڠجواب برزكاة. ترڬامق مريك اهلل سبحانه 

لقكن ديري درڤد ملقساناكن كواجيڤن ترسبوت. اهلل سبحانه يترتنتو باڬي مڠ ٢ممبوات السن

 :031 ةعمران، اي آل ةي سورءيڠتكن حال اين ماللواوتعالى ممڤر

ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     یی  ی  جئ  حئ   مئىئ  

يئ  جب  حب  خب  مب  ىبيب   جت  حت  خت  متىت  يت  جث   مث  ىث  

 يث   

يڠ بخيل دڠن هرتا بندا يڠ تله دكورنياكن  ٢كالي اورڠ-دان جاڠن سكالي”برمقصود : 

يق باڬي مريك. بهكن اي ءن بخيلڽ ايت باءادأاهلل كڤد مريك دري كمورهنڽ مڽڠك بهاوا ك

اداله بوروق باڬي مريك. مريك اكن دكالوڠكن ﴿دسيقسا﴾ دڠن اڤ يڠ مريك بخيلكن ايت 
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ڤد هاري قيامة كلق دان باڬي اهلل جواله حق ميليق سڬاال واريثن ﴿ايسي﴾ الڠيت دان 

 “كن.اي دڠن مندالم اكن سڬاال يڠ كامو كرجءبومي دان ﴿ايڠتله﴾، اهلل مها مڠتاهو

 نسيءمااڬر  نسيءماكن اوليه شيطان كدالم هاتي قيل سبنرڽ سڠاج دبيسيبخ صفة

دڠن كميسكينن  نسيءماناكوتكن -تراس برت اونتوق مڠلواركن زكاة. شيطان مناكوت

ن شيطان اين تله دبوڠكركن اوليه اهلل ءمڠلواركن زكاة اتاو صدقه. ڬودا نسيءماسكيراڽ 

 :963 ةالبقرة، اي ةسبحانه وتعالى منروسي سور

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ     ۆڭ  ڭ    ڭ    ۇ  ۇ

 ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ۋۋ

ناكوتكن﴾ كامو دڠن كميسكينن دان -شيطان ايت منجنجيكن ﴿مناكوت”برمقصود : 

﴾ دان اي مڽوروه كامو مالكوكن ڤربواتن يڠ كجي ان ﴿جك كامو برصدقه اتاو مندرمءاكڤاڤ

ڽ سرتا كلبيهن امڤونن درڤدأ﴿برصفة بخيل كدكوت﴾ سدڠ اهلل منجنجيكن كامو ﴿دڠن﴾ ك

 “نڽ دان ﴿ايڠتله﴾، اهلل مها لواس ليمڤه رحمتڽ، الڬي سنتياس مليڤوتي ڤڠتاهوانڽ.ءاكورني

ي ءين درڤد ممباير زكاة ماللوءاوليه ايت، برسڬراله دالم منونايكن كواجيڤن زكاة. سال

ممباير ين باڬي ممودهكن اوروسن ء، ترداڤت جوڬ ڤرخدمتن الPPZ MAIWPكاونتر 

 0111 سباڽق زكاة. ميثلڽ، كاونتر زكاة برڬرق دسدياكن اونتوق مريك يڠ ايڠين ممباير زكاة

 94كن سچارا ددالم تالين اين ايت، ڤمبايرن زكاة داڤت دلقسانءتس. سالأدان ك يتڠڬير

كن سچارا ا. ڤمبايرن زكاة توروت داڤت دلقسانالمن ويب يءهاري سميڠڬو ماللو 7جم 

مان -سكيم ڤوتوڠن ڬاجي زكاة. لبيه مناريق، كيني زكاة بوليه دباير دمان يءبولنن ماللو

 كاونتر ڤجابت ڤوس دسلوروه واليه ڤرسكوتوان.

ڠهكن يل-ڠهييڠ دسدياكن، تياد السن الڬي باڬي اومت إسالم مل ٢دڠن اداڽ كموداهن

-كاة، مودهرزاونتوق برزكاة اڤاته الڬي تيدق ملقساناكنڽ. سموڬ دڠن تربيتڽ كسدرن اونتوق ب

 .وليهامودهن اهلل سبحانه وتعالى اكن منسوچيكن دان ممبواهكن كبركتن ڤد هرتا يڠ كيت ڤر

، مسكيڤون وليهامانه اهلل. ستياڤ رزقي يڠ دڤراي ايت اداله قن يڠ كيت ميليءاهرتا ككاي
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اتس اوسها دان ڤنت كيت، بوكنله منجادي ميليق مطلق ديري كيت سنديري. اين اداله 

يرن تتڠڬ يڠ دان ج ةرابق، قوم ٢دالم هرتا ترسبوت ترداڤت حق اونتوق استري، انقكران 

 .حساناير ميسكين يڠ مڠهارڤكن بلس دان قممرلوكن ڤرتولوڠن، ف

 ،لياكنودم ڤارا تتامو اهلل يڠ 

 :انتاراڽ ه،ڤد هاري اين، ماريله كيت رنوڠي كسيمڤولن خطب هخيري خطبامڠ

ڤ نعمت هرتا يڠ ممباير زكاة مروڤاكن تندا شكور همبا اهلل سبحانه وتعالى ترهاد ڤرتام:

 دكورنياكن كڤداڽ.

 خيرة.أن اهلل سبحانه وتعالى دان عذاب يڠ ڤديه دءاسيكڤ بخيل مڠوندڠ كمورك كدوا:

 ول دان نصابڽ.حبرسڬراله منونايكن كواجيڤن برزكاة ستله سمڤورنا  :كتيڬ

 :02 ةت، ايارياالذ ةوتعالى ددالم سورفرمان اهلل سبحانه 

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

مريك، ﴿اد ڤوال بهاڬين يڠ مريك تنتوكن منجادي﴾ حق ٢دان ڤد هرتا”برمقصود : 

 “اونتوق اورڠ ميسكين يڠ ممينتا دان اورڠ ميسكين يڠ مناهن ديري ﴿درڤد ممينتا﴾.

اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن الآيَاِت وَ  ،ِالْعَظِيْمبَارَكَ الل ّٰهُ لِْي وَلكَكُْم بِالْقُرْآِن  الِّ ِْ ِِْ وَنَفَعَنِي وَِإي َّ
َ  ،اْلحَِكيْمِ  َل مِن ِي وَمِنْكُْم تِل مِيُع الْعَلِيْمُ.وَتَقَب َّ هُ هُوَ الس َّ َ  اوَتَهُ ِإن َّ َذَا وََأْستَغْفِرُ الل ّٰهَ ََٰأقُوُْل قَوْلِْي ه

َ لِْي وَلكَكُمْ  ِ ا ،الْعَظِيْم ئِر الَأْحيَاءِ مِْنهُْم  ،وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  ،لْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاتِ وَلِسَا
ُ  ،وَالَأْموَات ِحيْم هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ   .فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ
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كدوا هخطب

 ْ ِ  دُ الحم ِ ل َ  ل ّٰه ْ  ب ِ ر َ ال َ ع ِ ال َ الص َّ وَ  ،ينَ م ُ ل َ الس َّ وَ  اة ُ ل َ  ام دِ َسي ِدِنَا  لىَ ع بِي ِ اْلَأمِي نِ مُحَم َّ َ ، وَ نِ الن َّ َ ع ِ ل هِ ى آل
َ صْ أَ وَ  ِ ح ينَ  هِ اب اهِرِ َ  نْ مَ وَ  الط َّ ِ ت َ ب ُ ع ِ  مْ ه َ إِ  انٍ سَ حْ إِ ب َ ل  .ينِ الد ِ  مِ وْ ى ي

ُ َأشْهَدُ َأْن  ا ِإلٓهَ ِإلا َّ الل ّٰه دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ. ل َّ يَْك لَهُ، وََأشْهَدُ أن َّ َسي ِدَنَا مُحَم َّ  وَحْدَهُ لاَ شَرِ

ا قُوا الل ّٰهَ  َأم َّ ِ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰهِ، اِت َّ ُ اعْ وَ  َحق َّ تُقَاتِه َ وا أن َّ الل ّٰهَ أَ لَم ِ م َ أَ ، يمٍ ظِ رٍ عَ مْ أَ رَكُْم ب رَكُْم م

 ِ َ الص َّ ب ِ سْ ت َّ الاةِ وَ ل َ يل َ ِم ع َ ل ِ ى ن َ هِ الكْ ي ِ ب ُ تَعَالَى:يمِ رِ ك ڄ   ڃ    ڄ  ڄ  ڄ ، فَقَاَل الل ّٰه

 ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ َ آا بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ يَْت عَلَى َسي دٍ َكمَا َصل َّ ِ دِنَا مُحَم َّ ِل آ وَعَلَى ِل َسي
دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ َ وَبَارِْك عَلَى َسي بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ َا بَارَْكَت عَلَى سَ آَسي دٍ َكم ِ دِنَا مُحَم َّ ِ دِنَا ِل َسي ي

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  ِيْنَ ِإن ََّك حَمِيْدٌ َمجِيْدٌ.آِإ َم بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال ِ دِنَا ِإ  ِل َسي

اِشدِينَ  ُلُفَاءِ الر َّ هُم َّ عَِن اْلخ َ  نْ عَ وَ  وَاْرَض الل َّ ِ ب حَابَةِ َأْجمَعِينَ، ةِ ي َّ ق ِ ت َّ ال نِ عَ  وَ  الص َّ ِ اب َ وَ  ينَ ع ِ ت ي عِ اب
ِ الت َّ  ِ اب اوَمَْن  ينَ ع َ مَ  تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض عَن َّ ُ ع َ  مْ ه َ ْْ ا أَ ي َ ْْ أَ الْ  مَ  ِ  .ينَ مِ  ِ

هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ وَالمُْسلِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الَأْحيَاءِ مِْنهُْم وَالَأْموَاِت.  الل َّ

هُم َّ َأي ِدْ  ِ  الل َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ دَوَاِم ب لَامَةِ الت َّ ةِ وَالس َّ ح َّ َ دُولِي يككباوه  نَاكمَلِككَوَالص ِ َ ڠ م ُ ه ليا وا م
ُ الد ِيْن الكمُْصطَفَ  يڠ دڤرتوان اڬوڠسري ڤدوك بڬيندا  ى ، السُلطَان عَبْدُ الل ّٰه رِعَايَة

بْنِ   ُسلْطَان حَاِج َأْحمَد َشاه الكمُْستَعِيْن بالل ّٰه.  المرحوم بِالل ّٰه َشاه ا
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َ كَذلَِك ككباوه وَ  َ دُولِي يڠ م ُ ه سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ،  لياوا م
يَةْ بِنِْت الكمَرُْحوْم الكمُتَوَك ِْل عَلَى  (Tunku)تُونكو حاجه عَزِيْزَةْ َأمِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَرِ

َاج.  الل ّٰه ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح

 ِ الَهُ وَرَعَايَاهُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت ب هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَهُ وَوُزَرَاءَهُ وَقَُضاتَهُ وَعُم َّ َ الل َّ ْحمَتَِك ر
اِحمِينَ .   يَا َأْرَحمَ الر َّ

 َ َلَدَن هُم َّ اْجعَْل ب يَا ا الل َّ ، َسخَاءً رَخَاءً، دَارَ عَْدٍل وَِإيمَاٍن، وََأْمٍن وََأمَاٍن، اآمِناً مُْطمَئِن ًّ مَالِيزِ
ئِرَ بِلَادِ الْكمُْسلِمِينَ   .وََسا

هُم َّ َأعِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْمُْسلِمِيْنَ ،  وَدَم ِْر َأعْدَاءَكَ َأعْدَاءَ الد ِيِن وانْصُرْ مَْن نَصَرَ الد ِيَن، الل َّ
 وَاخَْذُْل مَْن خََذََل الْمُْسلِمِيْنَ، وََأعِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن.

ڠ منديريكن صالة سچارا برجماعه دان منونايكن زكاة ي ٢ ڠاوركنله كامي جادييا اهلل، 

ڬولوڠن  سرتا رحمتيله  سالم واليه ڤرسكوتوانإاة مجليس اڬام ماللوءي ڤوست ڤوڠوتن زك

دالم مڠاڬيهكن زكاة دواليه ڤرسكوتوان  MAIWP. جاديكنله اوسها زكاة منونايكن ڠي

 كميسكينن. بلڠڬوف دري اصناسباڬاي ساتو لڠكه يڠ بركسن باڬي ملڤسكن 

 

نْيَا َحسَنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ  ِنَا فِي الد ُّ نَا آت َب َّ ارِ ر  .َحسَنَةً وَقِنَا عََذَاَب الن َّ

 عِبَادَ الل ّٰهِ،

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   ڎ  

َ يَذْْ ُِْكُْم، وَاْشكُرُوهُ  فَاذْْ ُُِوا    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ الل ّٰهَ الْعَظِيْم
ُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِْدكُْم، وَاْسَألُوهُ مِْن فَْضلِهِ يُعْطِكُْم وَلَِِّْ ُِْ الل ّٰهِ َأْكبَرُ،    مَا تَْصنَعُونَ.وَالل ّٰهُ يَعْلَم


