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امرن! ڤهيق جابنت اݢام اسالم ڤرياق تيدق برتڠڬوڠجواب كأتس س بارڠ ڤمنهبن اايت سالءين دري اكندوڠن خطبة يڠ دلكواركن.

"زاكة فطره مڽمڤورانكن ڤواسا"
 26رمضان  31 / 1440ماي 2019

ان َالْ َح ْمدَ ِ ِللِ ،اَّلي َأنْ َع َمنَا ِب ِن ْع َم ِة ْاإل ْس َال ِمَ ،و َهدَ اانَ ا َل َط ِر ِيق الس َال ِم،
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للا 3أ ْو ِص ْي ْك َون َ ْف ِس ِب َت ْق َوى للا فقد فا َز ا تق ْو َن.
ِال ْينَ .أما ب َ ْعد ،فَ َيا ِع َبا َد للا! اتق ْوا َ
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
ساي ايڠي برڤسن كڤد ديري س نديري دان جامعه ساكلي ،ماريهل سام۲
كيت برتقوى كڤد للا س بحانه وتعال دڠن س برن-برن تقوى ،يعين دڠن ملقساانكن
سݢاإل سوروهڽن دان منيڠݢلكن سݢاإل إلرڠڽن .س بلوم مرنوسكن خطبه ،ساي
برڤسن كڤد س يدڠ جامعه اݢر منومڤوكن سڤنوه ڤرهاتي دان جاڠن برچاكڤ۲
كتيك خطبه دمسڤايكن .مسوݢ ڤهاإل مجعة كيت تيدق س يا ،٢دان كيت ترݢولوڠ
دامل اكلڠن مريك يڠ برتقوى .منرب هاري اين اكن ممبيچاراكن اتجوق "زاكة فطره
مڽمڤورانكن ڤواسا".
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قوم مسلمي يڠ داكس هيي للا،
منرب هاري اين مڠاجق سلوروه اومت اسالم اڬر منكوين كواجيڤن زاكة
فطره دان حكوم يڠ براكءيت دڠڽن .ڤد اتهون كدوا جهرة ،للا س بحانه وتعال
مواجبكن اومت اسالم برڤواسا ماللوءي فرمانڽ دامل اايت  183سورة البقرة :
ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ
ﱟﱠﱡ

مقصودڽ  :واهاي اورڠ ۲يڠ براميان! اكمو دواجبكن برڤواسا س باڬاميان دواجبكن
أكتس اورڠ ۲يڠ تردهولو درڤد اكمو ،موده-مودهن اكمو برتقوى.
كتيك منجالين عباده ڤواسا ايتول ،نيب محمدﷺ مرنميا وحيو اڬر اومت
اسالم منوانيكن زاكة فطره .ابن معر ريض للا عهنام منجلسكن تنتڠ ڤرينته نيبﷺ:
فَ َر َض َرسول َا َِّلل َصل للا عَلَ ْي ِه َو َسل َز َاك َة َالْ ِف ْط ِر َصاعًا ِم ْن تَ ْمر َأ ْو َصاعًا ِم ْن
َش ِعري
مقصودڽ  :رسول للا مواجبكن زاكة فطره س باڽق  1ڬنتڠ كورما ،ااتو  1ڬنتڠ
ڬندوم( .حديث رواية امام البخاري)
للا ممرينهتكن كيت مڠلواركن زاكة فطره اتس دوا توجوان ايءيت،
مڠهاڤوسكن دوسا دان ممربي بنتوان كڤد اورڠ ۲ميسكي .اينيهل يڠ داشارتكن
اوليه حديث يڠ بربوڽي :
فَ َر َض َرسول ِ
اِئ ِم َن الل ْغ ِو َوالرف َ ِث
اَّلل َصل اَّلل عَلَ ْي ِه َو َس َل َز َاك َة الْ ِف ْط ِر طه َْر ًة ِللص ِ ِ
َوط ْع َم ًة ِللْ َم َسا ِكيِ
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مقصودڽ  :رسول للاﷺ مواجبكن زاكة فطره س باڬاي ڤنچوچ دوسا ِبڬ
اورڠ يڠ برڤواسا دري ڤرچاكڤن يڠ س يا ۲دان كج دان جوڬ س باڬاي (ممربي)
(حديث رواية ابو داود)
ماكنن ِبڬ اورڠ ۲ميسكي.
مفهوم حديث اين اايل ،دوسا كچيل يڠ برهوبوڠ دڠن للا اكن دامڤونكن
دڠن سبب ممباير زاكة فطره .اداڤون دوسا برس ،واجب دڠن توبة .مااناكإل دوسا
سسام ماءنس ،مك واجب ممينتا معاف ااتو ممولڠكن مسوإل حق كڤد اورڠ يڠ
منجادي مڠسا .ادال تيدق واجر ِبڬ اورڠ يڠ برهرات ،ممبياركن اورڠ ۲ميسكي
ممينتا-مينتا اونتوق ڤرس ياڤن هاري راي .اين دتڬسكن اوليه نيبﷺ دامل س بداڽ:
وُه َع ْن الط َو ِاف ِِف َه َذا الْ َي ْو ِم
َأ ْغن ْ
مقصودڽ  :چڬههل مريك (اورڠ ۲ميسكي) اڬر تيدق برلكيارن (اونتوق مينتا-
مينتا) ڤد هاري اين (هاري راي)( .حديث رواية ِا ْبن عَ ِدي دان الَ ارق ْط ِين)
ِبڬ منوانيكن ڤرينته نيبﷺ اين ،مك جمليس اڬام اسالم ڤرياق ،ڤد
ستياڤ اتهون اكن مڠأأڬهيكن بنتوان زاكة دبولن رمضان كڤد فقري ميسكي،
دستياڤ قرية مسجد ااتو سوراو ديري مجعة.
براڤاكه قدر فطره يڠ واجب دتوانيكن ڤد اتهون اين؟ اونتوق منجواب
سو أألن اين ،ماري كيت ڤرهاتيكن حديث رسول للاﷺ :
يض َاَّلل َع ْهن َما قَا َل  :فَ َر َض َرسول َا َِّلل صل للا عليه وسل َز َاك َة
َع ِن ِابْ ِن َمع َر َر ِ َ
َالْ ِف ْط ِر َصاعًا ِم ْن تَ ْمر َأ ْو َصاعًا ِم ْن َش ِعري :عَ َل َالْ َع ْب ِد َوالْح ِر َواَّل َك ِر َو ْالن ََْث
َوالص ِغ ِري َوالْ َك ِب ِري ِم َن َالْم ْس ِل ِم َي َو َأ َم َر ِبِ َا َأ ْن ت َؤدى قَ ْب َل خروجِ َالن ِاس ا َل
ِ
َالص َال ِة( .مت َفق عَلَ ْيه)
3

”Khutbah Jumaat 31 Mei 2019 “ZAKAT FITRAH MENYEMPURNAKAN PUASA
][Jabatan Agama Islam Perak

مقصودڽ  :درڤد ابن معر ِباوا رسول للاﷺ مواجبكن زاكة فطره س باڽق  1ڬنتڠ
كورما ،ااتو  1ڬنتڠ ڬندوم أكتس اورڠ اسالم سام اد مهبا ،اورڠ مرديك ،لاليك،
ڤرمڤوان ،ديواس ،ااتو اكنق .۲بڬيندا ممرينهتكن اڬر دلكواركن زاكة س بلوم جامعه
(حديث رواية متفق عليه)
لكوار منوانيكن صالة.
اوليه يڠ دمكي ،ستياڤ اينديۏيدو ااتو كتوا لكوارڬ مس يت برتڠڬوڠجواب
منوانيكن كواجيڤن زاكة فطره ِبڬ ديريڽ دان تڠڬوڠڽنِ .بڬ ممودهكن اومت
اسالم منوانيكن فطره ،مك جمليس اڬام اسالم ڤرياق منتڤكن هرڬ برس 1
ڬنتڠ بغداد اايل ِ RM7.00بڬ ستياڤ اورڠ .انمون ،اومت اسالم دبري
ڤيلهين اونتوق ممباير فطره مڠيكوت جنيس برس يڠ دماكن .مك موإلءي اتهون
اين ،فطره بوليه دِبير دڠن  3هرڬ ،ايءيت :
ِبڬ يڠ ماكن دري برس متڤنت فطرهڽ اايل RM7.00
ِبڬ يڠ ماكن دري برس واڠ ااتو جسنيسڽ سڤريت برس ڤراڠ ،فطرهڽ اايل
RM14.00
ِبڬ يڠ ماكن دري برس بساميت ااتو جسنيسڽ ،مك فطرهڽ اايل RM21.00
منرب ساكيل إلڬ منڬسكن ،قدر فطره يڠ واجب اايل  RM7.00ستياڤ اورڠ.
انمون دڬالقكن (س نة) ِبڬ يڠ ماكن دري برس يڠ لبيه همل ،ممباير فطره مڠيكوت
هرڬ برسڽ ايءيت  RM14.00ااتو RM21.00
وقتو ممباير زاكة فطره اد دڽااتكن ددامل حديث .س بدا نيبﷺ :
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َأن َرسو َل ِ
اَّلل َصل اَّلل عَلَ ْي ِه َو َس َل َأ َم َر ِب َز َاك ِة الْ ِف ْط ِر َأ ْن ت َؤدى قَ ْب َل خروجِ الن ِاس
ا َل الص َال ِة
ِ
مقصودڽ ِ :بوا رسول للاﷺ ممرينهتكن اڬر ممباير زاكة فطره س بلوم ڤارا جامعه
(حديث رواية امام مسل)
لكوار منوانيكن صالة هاري راي.
س بواه حديث إلڬ بربوڽي :
ون قَ ْب َل الْ ِف ْط ِر ِب َي ْوم
َو َاك َن ا ْبن َمع َر َر ِيض اَّلل َع ْهن َما ي ْع ِطهيَا ِاَّل َين ي َ ْق َبلوَنَ َا َو َاكنوا ي ْعط َ
َأ ْو ي َ ْو َم ْ ِي
مقصودڽ  :دان ابن معر مڽرهكن زاكة فطره كڤد مريك يڠ مرنمياڽ ،دان مريك
مڽرهكڽن سهاري ااتو دوا هاري س بلوم هاري راي( .حديث رواية امام البخاري)
اين منوجنوقكن ،نيبﷺ مڠاجر كيت تنتڠ وقتو اخري منوانيكن زاكة فطره اايل
س بلوم اهيل جامعه دسسواتو متڤت موإل لكوار ِبڬ منوانيكن صالة راي .اي
جوڬ برمقصود ،جاڠنهل اد يڠ ماهو مڠمبيل ريس يكو ممباير زاكة كتيك جامعه
موإل لكوار منوانيكن صالة راي.
ابن معر ريض للا عهنام ادال سأأورڠ ْصابة يڠ ساللو مندمڤيڠ نيبﷺ دان
س نتياس منريو ڤربواتن نيبﷺ .بلياو ممباير فطره س بلوم هاري راي ،ااتو ڤد
هاري ۲رمضان .كران ايتول ،ممباير فطره بوليه دإلكوكن موإلءي هاري ڤراتم
رمضان.
انمون منرب منصيحيت ڤارا جامعه اڬر جاڠنهل سڠاج مميليه ممباير زاكة فطرة كتيك
جامعه برس ياڤ-س ياڤ منوانيكن صالة راي.
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اين اكن مڽوسهكن عامل ۲يڠ دتوڬسكن مڠوتيڤ زاكة .اڤ إلڬ  ،جك عامل
ايت ڤوإل يڠ برتوڬس مڠامايم صالة راي دان مڽمڤايكن خطبة ،يڠ ڤرلو كڤد
ڤرس ياڤن اول .مك ڤيلهيهل اونتوق ممباير لبيه اول ،أأݢر تيدق منجادي بنب كڤد
اورڠ إلءين.
قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
جمليس اڬام اسالم ڤرياق تهل ملنتيق دان منتولياهكن عامل ۲اونتوق
مڠوتيڤ زاكة فطره .دامل اكلڠن مريك اد يڠ ممبوك اكونرت زاكة فطره دِبڽق متڤت
سڤريت مسجد ،سوراو ،ڤارس راي ،ڤارس اتين ،ڤجابت كراجاءن دان سواس تا.
جمليس اڬام اسالم ڤرياق جوڬ ممبوك ڤلواڠ كڤد سلوروه اومت اسالم اڬر
مربوت ڤلواڠ دبولن رمضان يڠ ڤنوه بركت اين دڠن مالكوكن معلن وقف تواني
ماللوءي واقف ڤرياق الرضوان ،كڤد عامل يڠ دتولياهكن.
مڠأأخريي خطبة ڤراتم هاري اين ،منرب مڽرو سلوروه اومت اسالم اڬر
منوانيكن كواجيڤن زاكة فطره دان ِبݢ مريك يڠ برمكمڤوان ،بولهيهل ممنهبڽ دڠن
معلن برصدقه دان بروقف .فرمان للا س بحانه وتعال :
ﱧ ﱩﱪ
ﱨ
ﱟﱡﱢﱣﱤﱥﱦ
ﱠ
ﱜﱞ
ﱝ
ﱙﱚﱛ
ﱫﱬﱭﱮﱯ

مقصودڽ  :دان ِبڬ تياڤ ۲اومت اد اره (قبةل) يڠ ماس يڠ ۲منوجوڽ; اوليه ايت
برلومبا-لومبال اكمو مڠرجاكن كباءيقكن; كران دمان سهاج اكمو برادا مك للا تتڤ
اكن ممباوا اكمو مسوا (برهميڤون ڤد هاري قيامة اونتوق مرنميا ِبلسن); سسوڠڬوهڽ
للا هما كواس اتس تياڤ ۲سسواتو ( .سورة البقرة اايت )148
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َِب َركَ للا ِ ْيل َولَ ْك ِِبلْق ْر َء ِان الْ َع ِظ ْ ِْي َون َف َع ِ ْين َوااي ُْك ِب َما ِف ْي ِه ِم َن ْال َاي ِت َو ِاَّل ْك ِر الْ َح ِك ْ ِْي
للا الْ َع ِظ ْ َْي
َوتَ َقب َل ِم ِ ْين َو ِمنْ ْك ِت َال َوتَه انه ه َو الس ِم ْيع الْ َع ِل ْ ِْيَ .أق ْول قَ ْو ِ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ِفر َ
ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ ْيل َولَ ْك َو ِل َسائِ ِر الْم ْسلم ْ َي َوالم ْسل َمات َوالم ْؤمن ْ َي َوالم ْؤمنَات ال ْح َياء م ْهن ْم
َو ْ َال ْم َو ِات فَ ْاس َت ْغ ِفر ْوه انه ه َو الْغَف ْور الر ِح ْْي.
ِ
خطبة كدوا
َشيْ َك َلَ ،و َأ ْشهَد
الْ َح ْمد ِ َِّللْ َ 4محدً ا َك ِث ًريا َ َمَك َأ َم َرَ .أ ْشهَد َأن ل ا َ َل اإل للا َو ْحدَ ه َإل َ ِ
ِ ِ
ل وس ِل وِب ِركْ ع َل س ِي ِدانَ محمد5
َ
َأن َس يِدَ انَ َون َ ِبينَا م َحمدً ا َع ْبده َو َرس ْول .اللهم َص ِ َ َ ْ َ َ َ َ
ْصا ِب ِه َأ ْ َمج ِع ْ َيَ .أما ب َ ْعد ،فَ َيا ِع َبا َد ِ
َوعَ َل أ ِ ِل َو َأ ْ َ
للاَ 6وك ْون ْوا َم َع الصا ِد ِق ْ َي.
للا! ِاتق ْوا َ
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
منرب مڽرو اڬر كيت تتڤ برڤݢڠ كڤد عقيدة اهل الس نة وامجلاعة يڠ منجادي
وارينث بڬيندا رسول للاﷺْ ،صابة دان اتبعي هيڠڬ كڤد كيت هاري اين.
منرب جوݢ مڽرو اݢر كيت منجاݢ هوبوڠن ِبءيق دڠن للا دان سسام
مأأنس .ماريهل كيت ممعمورکن رومه ٢للا دڠن اس تقامة مالکوکن عبادة ،تراواتماڽ
صالة فرض برجامعة.
ديريكنهل صالة دمان سهاج كيت برادا ،كتيك إلڤڠ ماهوڤون مسڤيت،
صيحت ااتوڤون ساكيت .بݢيتو جوݢ ساعت كيت ليك برجوال بيل دڤوست
ممبيل-بهل ،دڤارس مامل ااتو دِبزر رمضان ،جاڠنهل ساكيل-اكيل كيت تيڠݢلكن
صالة .موده-مودهن ،كيت منداڤت انءوڠن للا دهاري أأخرية لكق.
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قوم مسلمي يڠ درمحيت للا،
كيت تهل برادا دميڠڬو تر أأخري رمضان .سوده منجادي لومره دڤڠهوجوڠ
رمضان ،بيلڠن ڤارا جامعه دمسجد ۲دان سوراو ۲سامكي بركورڠ .حال اين
امت مندواكچيتاكن .سڤاتوتڽ ڤد وقتو اينيهل كيت ساليڠ برلومبا مليڤتڬنداكن معلن.
بوكنكه للا س بحانه وتعال تهل ممربي كيت كسمڤنت اونتوق برمتو رمضان اكيل اين؟
تيدقكه كيت بميبڠ جك رمضان اين مروڤاكن رمضان كيت يڠ تر أأخري؟
منرب مرايو كڤد جامعه ساكلي....مكباليهل مكسجد ۲دان سوراو .۲ايوه
ليڤتڬنداكن معل عباده كيت خصوصڽ صالة تراوحي ،ممباچ القرءان ،قيام الليل،
برصدقه دان س باݢايڽ .موده-مودهن ،كيت داڤت ممباوا ِبڽق بلك معلن اونتوق
برمتو للا س بحانه وتعال.
قَا َل للا تَ َع َ
ال  :ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
(سورة ا ألحزاب اايت )56
ﱭﱮﱯ
اللهم َص ِل عَ َل م َحمد َوعَ َل أ ِل م َحمد َ َمَك َصل ْي َت عَ َل ا ْب َرا ِه ْ َْي َوعَ َل أ ِل ا ْب َرا ِه ْ َْي
ِ
ِ
َو َِب ِركْ عَ َل م َحمد َوعَ َل أ ِل م َحمد َ َمَك َِب َر ْك َت عَ َل ا ْب َرا ِه ْ َْي َوعَ َل أ ِل ا ْب َرا ِه ْ َْي ِ ِْف
ِ
ِ
الْ َعال َ ِم ْ َي ان َك َ ِمح ْيد َم ِج ْيد.
ِ
اتَ 7والْم ْؤ ِم ِن ْ َي والْم ْؤ ِمنَ ِ
اللهم ا ْغ ِف ْر ِللْم ْس ِل ِم ْ َي َوالْم ْس ِل َم ِ
اتَ ،و َأ ْص ِل ْح َذ َات بَيْ ِ ِهن ْم َو َأ ِل ْف
ب َ ْ َي قل ْوِبِ ِ ْم َوا ْج َع ْل ِ ِْف قل ْوِبِ ِ م ْاإليْ َم َان َوالْ ِح ْْكَ َة َوثَ ِب ْهت ْم عَ َل ِم ِةل َرس ْو ِل للاﷺ.
ِ
ُْص الُّ عَا َة
ُْص ْاإلسالم َوالْم ْس ِل ِم ْ َي .اللهم ان ِ
اللهم َأ ِعز ْاإلسالم َوالْم ْس ِل ِم ْ َي .اللهم ان ِ
َوالْم َجا ِه ِد ْي َن.
دعاء قوم مسلمي
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ُْص ْاإلسالم َوالْم ْس ِل ِم ْ َي ِ ِْف س ِور َاي،و ِ ِْف فَلَ ْس ِطي و ِ ِْف ِم َي ْن َمر و ِ ِْف الْ َي َم ْن،
اللهم ان ِ
ك َز َمان.
ك َم َاكن َو ِ ِْف ِ
َو ِ ِْف ِني ْو ِزيْلَ ْند ،وِف ِ
اي للا ،امڤونيهل دوسا سلوروه قوم مسلمي دان مسلامت ،مؤمني دان مؤمنات
رسات كورنياكنهل كڤد اكيم هدايه دان عناهيمو اونتوق ملقساانکن ڤرينهتمو دان
منجاءوءيه إلرڠمنو.
اي للا ،برکتيهل هيدوڤ مهبا-مهبامو يڠ ملقساانکن تونتوتن زاكة دان عبادة وقف.
سوچيکنهل هرات دان جيوا مري ،،ليندوڠيهل ݢولوڠن فقراء دان مساكي درڤد
ککفورن دان کفقرين يڠ برڤنجڠن.
اي للا ،اڠاكو ڤلهيارال نݢارا مليس يا يڠ ترچينتا اين ،اڠاكو جاءوهيهل نݢارا اكيم
درڤد بالء بنچان ،وابق ڤڽاكيت ،هورو-هارا ،فتنة دان خيانة .اتمنكنهل راس
اكس يه سايڠ دانتارا اكيم،كلككن ڤرڤادوان اكيم ،مسوݢ دڠڽن اكيم س نتياس
هيدوڤ امان داماي ،معمور دان جسهرتا سڤنجڠ زمان.
اي للا ،کورنياکنهل توفيق دان هداهيمو ترهادڤ راج اكيم ،دويل يڠ هما موليا
ڤدوک رسي سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز الين شاه ابن
املرحوم سلطان أأزلن حمب الين شاه املغفور ل ،دان راج ڤرمايسوري ڤرياق دار
الرضوان توانکو زارا سالْي رسات قرابة دراج دان سلوروه رعيت جالت.
َربنَا أ ِتنَا ِِف الُّ نْ َيا َح َس نَ ًة َو ِِف ْال ِخ َر ِة َح َس نَ ًة َو ِقنَا عَ َذ َاب الن ِار
ِع َبا َد ِ
للا يَأْمر ِِبلْ َع ْد ِل َو ْ ِأال ْح َس ِان َوايْ َتا ِء ِذي الْق ْر ََب َويَ ْهنَي َع ِن الْ َف ْحشَ ا ِء
للا ،ان َ
ْ َ ِْ
ِ
َ
ْ
َ
ِ
ْ
ْ
َ
ْ
للا الْ َع ِظ ْ َْي ي َ ْذك ْر ُْك َو ْاشكر ْوه عَ َل
ا
و
ر
ك
اذ
ف
.
ن
و
ر
ك
َذ
ت
ك
ل
ع
ل
ك
ظ
ع
ي
غ
ب
ْ َ
َْ
َ
َوالم ْنك ِر َوال َ ِ َ
ِن َع ِم ِه يَ ِزد ُْْك َو ْاسأَل ْوه ِم ْن فَ ْض ِ ِهل ي ْع ِط ْك َو َ َِّل ْكر ِ
للا َأ ْك َربَ ،وللا ي َ ْع َل َما ت َْصنَع ْو َن.
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