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 هاولي     دكلواركن

 ترغضانو  اضام  احوال  حال  جابنت

 

  تاهون اخريد ملونسكن زكاة هرتا 

PERINGATAN: 
Adalah diingatkan bahawa sebarang penambahan dan pemindaan 

terhadap isi kandungan teks khutbah yang telah disediakan oleh Jabatan 

Hal Ehwal Agama Terengganu adalah DILARANG. 
 

 Khatib yang bertugas hendaklah menyemak kembali RUKUN, AYAT AL-

QURAN dan helaian muka surat yang diterima. Pastikan teks dibaca 

terlebih dahulu sebelum menyampaikan khutbah. 
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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

َُجَعلَُ ُالهَذيخ ُدُّلَِلَه َمخ  الزهَكاَةُتَ نخَمَيًةَُلألمخَواَلَُوبَ رََكًةَُللخَحَياَةُ، َاْلخ

ُ َهُدَُأنخ َدُهُالَُشرَيخَكَُلُه،َوَأشخ  الَُإَلَهَُإالُهللاَُُوحخ

،َ ُثَُرْحخًَةَُللخَعاَلَمْيخ ُعوخ لُُهُالخَمب خ َهُدَُأنهُُُمَمهًداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ  َوَأشخ

ُ،َ َنخَبَياَءَُوالخُمرخَسَلْيخ َرَفُاألخ ُاَللهُهمهَُصلَ َُوَسلَ مخَُعَلىَُسيَ َدََنَُوَموخاَلََنُُُمَمهٍدَُأشخ

يخَن،َُوَعلَُ َمُالدَ  َساٍنَُإَلُيَ وخ ُتََبَعُهمخُِبََحخ َحاَبَهَُوَمنخ  ىَُآَلَهَُوَأصخ

َن. ُتُ رخَْحُوخ َُوَإََيَيُبَتَ قخَوىُهللَاَُوطَاَعَتَهَُلَعلهُكمخ  َأمهاُبَ عخُدُفَ َياَُعَباَدُهللَا!ُُأوخَصيخُكمخ

  !همبا اهلل-واهاي همبا

 قكنثربافمم نغد اهلل دفك نءاكتقو كتكنغسام مني-ماريله كيت سام
 عمالن-عمالن دان واجب غي عمالن-عمالن ماللوءي ،ثدفك كطاعنت

 دان كرنغكمو بنتوق االضس دري ديري هيندركنله. سنة غي
 دبركيت دان درمحيت سنتياس كيت فهيدو مودهن-موده ينت،عصكم
  : اياله اين هاري دف خطبة تاجوق. اهلل

          

      تاهون اخريملونسكن زكاة هرتا د                  
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  دكاسيهي اهلل غي مجعة غسيد

 دتونايكن واجب غي ليما، غي سالمإ روكون ساتو ساله اكنفزكاة مرو
. شرع اوليه كنفدتت غي شرط يفوكوخمن غي سالمإ غاور فستيا اوليه
 اتس ك دواجبكن غي سوسيال جوابغوغضت ساتو ساله اكنفمرو اي
 نفكواجي. ثامنرمي برحق غي نغولوض فترهاد برادا غي نغولوض

-شرط ممنوهي ابيالفا تاهون غنجفكاة بوليه دلقسانكن سز منونايكن
. 2022 تاهون غهوجوفغ د برادا كيت كيين. زكاة واجب شرط

 روكون قناخ مبيلغم سام-سام كيت رضا روثم بيخط جوسرتو،
 زكاة. ممرلوكن غي نغولوض-نغولوض ممبنتو دامل اين ليما ك غي سالمإ

 حق-حق نغليبت دتر دري هرتا مربسيهنف روسيسف اكنفمرو ضجو
 دان خبيل يتءيا مذمومهصفة  دري جيوا مربسيهنف دان ينءال غاور

 : 103 ايات ةالتوب ةسور دامل وتعاىل هسبحان اهلل فرمان.كدكوت

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 ہ ہ ہ ھ ھ ھ
 صدقه منجادي مريك هرتا دري ﴾نيضسباها﴿ امبيله : برمقصود غي
 دان ﴾دوسا دري﴿ مريك ممربسيهكن كاوغا ثنغد ايفسو ،﴾زكاة﴿
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 اونتوق كنلهءدعا دان; ﴾بوروق غي اخالق دري﴿ مريك يكنخمنسو
 يضبا كتنرتامن منجادي ايت موء دعا ثوهغضسسو كران مريك،
 .يءتاهوغم مها يضال ر،غا مندمه اهلل ﴾تلهغاي﴿ دان. مريك

 منجادي اكن تيدق هرتا بهاوا جامينن ممربي ضجو   رسول اهلل
 :  ينداضب سبدا. برصدقه دان زكاة منونايكن سبب نغد غكور

َُمالٍُ َُصَدَقٌةَُمنخ  َماُنَ َقَصتخ

 هرتا، كنغورغم تيدق ﴾دكلواركن غي﴿ صدقه غسبار:  برمقصود غي

  ﴾مسلم ديث روايةح﴿                                             

  اهلل درمحيت غة يمجع غسيد
 غاور-غاور اونتوق اهلل اوليه دسدياكن غي كلبيهن ايضبربا تفتردا

  :اياله ثانتارا. زكاة منونايكن غي
 دري ثلوارفغ يغمليندو اكن غي نغواءن منجادي زكاة: رتامف
 :  اهلل رسول سبدا. ننيت ةقيام هاري د انسانفك

َُالنهاسَُُُكلُُّامخَرٍئُِفخَُظلَ َُصَدَقَتهَُ ُيَ قخَضَيَُبْيخ َُحَّته
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 غضهي ثصدقه نغواءن باوه د برتدوه غاور فتيا-فتيا :برمقصود غي
  .مأنسي نغكال د نغهيتوفغ سلساي

﴾ثينءال دان هْي  ز  خ   ابنديث رواية ح ﴿                                 
  

 

 دري ثهيندركنغم دان ثلوارفغ دفك مورهف صفة مايثمكدوا: زكاة 
  .ثايضسبا دان ديري كنغممنتي ،خبيل صفة

 

 دان ثلوارفغ هيندركنغم سرتا اهلل رمحة غوندغم تفدا زكاة: ضكتي
  .مصيبة دان ءبال غسبار دري مشاركت

 : 156ايات  فارعاأل ةاهلل دامل سور فرمان

ٹ ٹ ٹ ڤ  ٹٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ 

 ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 غي افسسيا دفك اكنفتيم اكو اكن كو عذاب: "برفرمان اهلل :برمقصود غي
 اكن اكو مك; سسواتو فتيا-فتيا وتيفملي رمحةكو دان كهندقي، اكو

-غاور سرتا زكاة، ممربي غي دان برتقوى، غي غاور-غاور يضبا ثمننتوكن
  .كامي ايات-ايات دفك براميان غي غاور
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 :  اهلل رسول سبدا. دوسا وسكنفهاغم بوليه زكاة:  تفمأك

ُارَُالنُهُاءُُمَُالُخُئُُفَُطُخاُيُُمَُكَُُُةَُئَُي ُخطَُاْلخَُُئُُفَُطُخُتُُةُُقَُدَُالصُهوَُُةٌُنُهجُُُمُُوُخلصُهاَُ

 كساهلن ممادمكن ايت صدقه دان ريسايف ايت واساف: برمقصود غي
  .يفا ممادمكن يرءا رتيفس

  ﴾حديث رواية الرتمذي﴿                                          

 

  .اهلل دمليا غي مجعة غسيد

 نغولوض مسوا دفك يهكنضاد واجب زكاة شافعيال مذهب يكوتغم
 كيت جك. ناءبركن كاوسن سسواتو دامل د تفتردا غي فاصنا

 ماسيه كنغسد اصناف نغولوض فبربا دفك زكاة سنديري يهكنضاغم
 نيتغضم ثلوارفغ اتس ك واجب مك ل،غضترتي غي اصناف نغولوض اد

 .برحق ناءبركن نرمياف غي جومله قثسبا ينءال غي ثهرتا نغد مسوال

 كيت زكاة ممستيكن سرتا ترسبوت يهنضافغ ممودهكن يضجوسرتو با
ترسبوت  ، مك هندقله زكاةاصناف نغولوض مسوا دفك يافمس

 عادة دان سالمإ امضا جمليس زكاة وروسنفغ يهقف دفدسراهكن اتاو دباير ك
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 اوليه دالنتيق غي (amil)ْلاِمَع مان-مان اتاو ﴾MAIDAM﴿ انوغضتر ماليو

.MAIDAM    

 دباير اتاو دسراهكن زكاة ايفسو ممرينتهكن ر  مْ ْل  و اول  ا   يهقف ابيالفماله ا
 واجب اداله ثحكوم مك مرينتهفنتيق اوليه دال غي زكاة وروسنفغ يهقف دفك
  .اتوهيفد دان طاعيتد

 اوليه زكاة يهنضافغ دان نفكوتي جومله تركيين، معلومت ايضسبا
MAIDAM اداله 2022 ميربۏنو 15 غضهي 2022 جانواري 1 دري برموال 

  :برايكوت رتيفس

  .لبيه اجوت دوا ولوهف امن راتوس ساتو:  اياله نفجومله كوتي -1

 .لبيه اجوت ليما ولوهف مسبيلن راتوس ساتو:  اياله والف يهنضافغجومله  -2
 

. نفكوتي جومله ملبيهي اين تاهون دف يهنضافغاين منوجنوقكن بهاوا جومله 
-لواد امتله زكاة مبايرف (komitmen)كوميتمن دان نغسوكو ايت، اوليه

  .اين تاهون دف زكاة نفكوتي حاصيل كتكنغمني يضبا لوكنا

 كنخفوغم نيغاي بيخط،  MAIDAMن زكاة وروسفغ يهقفمواكيلي 
 تله غي يهقف مسوا دفك كاسيه ترميا دان نءاضرهرف يغضتي-يغضستي

 هسبحان اهلل رضا كنعاءمند كيت. ترسبوت وروسنفغ دفك زكاة ممباير
 دف اين مريك دفك ثناكندض تفملي دان رزقي رواهكن هفمليم وتعاىل
 : مشهور غي شافعيال امام ءدعا اميانضسبا غمندات تاهون-تاهون
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 ُهَُلَكَُطُهوخرًاَعلََُجَرَكُهللاَُُفيخَماَُأعخطَيخَت،َُوََبَرَكَُلَكَُفيخَماُأَب خَقيخَت،َُوجَُآ

 كاوغا غي فا اتس باءيق غي بالسن ممربيكن اهلل ضمسو :برمقصود غي
 ثمنجاديكن دان يقبربا نفسيم كاوغا غي هرتا ممربكيت دان بريكن،
  .برسيه غي هرتا مو اونتوق

 .عاملنيالأمني يا رّب 

َُمَنُالشهيخطَاَنُالرهَجيمَُ  َأُعوُذََُبّلِلَه

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ڳ  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

 ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

 سرتا قريف دان امس نفيمثم غي غاور-غاور ﴾تلهغاي﴿ دان: برمقصود غي
 ﴾بالسن﴿ نغد مريك دفك خربكنله مك اهلل، جالن دف ثممبلنجاكن تيدق

 امس كرادب هاري دف ﴾يتءيا﴿. ثساكيت ريفتر تيدق غي سيقسا عذاب
 مريك، داهي ثنغد دسلر اللو جهنم، نراك دامل ايت ﴾دابن هرتا دان﴿ فريق
 اينله: ﴾مريك دفك دكاتاكن مسبيل﴿ مريك غبالك سرتا مريك، روسوق دان

 راسله ايت اوليه سنديري، كامو ديري اونتوق نفسيم كامو تله غي فا
 .ايت نفسيم كامو غي فا ﴾دري عذاب﴿

ُ(35-34ة: التوب ةسور)                                            
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ُ
  ُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآَنُالخَعَظيخَم.َرَكَُبَُ

ََكيخَم. َرُاْلخ ُكمخُِبَاَُفيخَهَُمَنُاآلََيَتَُوالذ َكخ  َونَ َفَعَِنَُوَاَيَ 
َُوَمنخُكمخَُتالَوَتُهَُانهُهُُهَوُالسهَميخُعُالخَعَليخُم.  َوتَ َقبهَلُهللاَُمِنَ 

تَ غخَفُرُهللَاُالخَعَظيخَمُِلخَُوَلُكمخُ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  أقُ وخ
َمَناتَُ ََُوالخُمؤخ َمَنْيخ َلَماَتَُوالخُمؤخ َُوالخُمسخ َ َلَمْيخ  َوَلَساَئَرُالخُمسخ

ُرُالرهَحيخمُُُ ُهُإنهُهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخَفُروخ ُ.َفاسخ

ُ

ُ
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ُطخَبُةُالثهانََيةَُُاُُ  ْلخ

دُُ َمخ َُُّلَِلهَُُاْلخ ُالخَعاَلَمْيخ َهدُُ.َُربَ  َدهُُُهللاَُُُإالَُإَلهَُُالَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرَيخكَُُالَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمهًداَُسيَ َدَنََُُأنُهَُوَأشخ َُُوَسلَ مُخَُصلَُ ُاللهُهمُه.َُوَرُسوخ َُسيَ َدَنََُُعَلىَوََبَركخ
َ.َُوَأصخَحاَبهَُُآَلهََُُوَعَلىُُُمَمهٍد، َُ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 الحزاب، ااي اهلل دامل فرمانسباضاميان 

 ڇ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڄ ڄ ڄ 

ُ َُصلَ  ُصَُمَُكَُ،ُُدمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ ىُسَُلَُعَُاللهُهمه ُلىَُعَُُتَُيخُلُها
ُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُكُخرََُبَُوَُ،ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُ

ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاَُبَُمَُكَُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُآلَُ
َُمَُالَُعَُُالُخِفُ يخٌدَُمََيخٌد. ،ْيخ  َُإنهَكُْحََ
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َُ َمَنْيخ َُللخُمؤخ ُاغخَفرخ َمَناَت،ُاللهُهمه ََُُوالخُمؤخ َلَمْيخ َلَماتََُُواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ َُمن خ َياَء ُاأَلحخ
يخٌعَُقرَيخٌبَُمَُُُّ،َواأَلمخَواتَُ َعَواتََُإنهَكَُسََ ُ.يخُبُالده

ُوذُُعُُُن ََُنُهَإُُمُههُُاللُهُ.كَُريخُُغَُُهُُُفُرَُصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءََُبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنُهعَُُعُخفَُادُخُمُههُُاللُه
ُامَُقَُسُخاألَُُئَُي َُسََُمنُوَُُامَُذَُالخُُوَُُونَُنُُالخُُوَُُصَُالبََُُنَُمَُُكَُبَُ ُاَنَُضَُرُخمَُُفَُاشُخُمُههُُاللُه.
ُ.اَنَُبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفََُنَُبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمُهُمُخحَُارُخوَُ

َُموخالََنُالخَواَثَقََُبهلَلُ َفظخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللهُهمهُاحخ َمَُاُُ،زَيخَنُالخَعاَبَديخنََُُمي خ بخَنُالخَمرخُحوخ
ََُبهلَلَُشاه،َُوأَنخَزَلُالرهْحخََةَُعَليخَهَُوَعَلىَُُُمخُمودَُُلخطَانَُسُُّال َتَفيخ نُ وخرُُلخطَانَةَُسُُّالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُزَاَهَرة،ُُسلخطَانَةَُ

ن خَياَُواآلَخَرَة،ُ َلَماَتُِفُالدُّ ََُوالخُمسخ َلَمْيخ َلهَُُوَرَعاََيهَُُمَنُالخُمسخ َُأوخالَدهَُُوَأهخ َفظخ َواحخ
ََتكَُ َ.ََيَُأرخَحمََُُبَرْحخ ُُُالرهاَْحَْيخ

َدُ َُوِلهُالخَعهخ َفظخ َاَعيخلَُُُُمَمهدَُُتغكواللهُهمهُاحخ َزانَُُلخطَانَُسُُّالُبخَنُالخَواَثَقََُبهللََُاَُُإَسخ َُمي خ
ُ.زَيخَنُالخَعاَبَديخنَُ

 
 



 

12 
 

  فغاسيه مها غيا اهلل، واهاي ذات ي
 

 فثاكيت، وابق دان بنخان ءبال ماالفتاك، سضاال فدهيندريله كامي در
 ككجامن ،نءايتفرسغك فلباضاي درفد كموغكرن، دان ككجني درفد
 ماهوفون منفق يغ ن،ءكسغسارا دان كسولينت درفد ،راها هورو دان
  .ترمسبوثي يغ
 

 .سسواتو سضاال اتس بركواس مها اغكاو غضوهثسسو
ُ

ُ
ن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلَخَرَةَُحَسَنًةَُوَقَناُ  َُعَذاَبُالنهاَر.رَب هَناُآتََناُِفُالدُّ

 ُ.مَُلُهسَُوَُُهَُبَُحُخصَُوَُُهََُلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمُهُمََُُُنَُدَُيَُ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلُهصَُوَُ
َُ ُالخَعاَلَمْيخ ُدُهلَلَُربَ  َمخ ُ.َواْلخ

ُ
َُعَباَدُهللَا!

ُهَُعَلىُنََعَمَهَُيَزدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخاُهللَاُالخَعَظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

ُرُهللَاُ َن.َوَلذَكخ نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ  َأكخ

اَُإَلَُصالَتُكمُخ ُموخ  يَ رخَْحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ


