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  فطرة زكاة مونونايكن كواجيفن

 م 2022 افريل 15برساماءن  هـ 1443 رمضان 13
 

 لْقَـآئِـلِٱ  ٻ  

زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ٱ  ٱ  

 (43:البقرة ) 
 

ٴۇ  ۋ  ۋچ  ٺ   ڻ   ڳٻ  ٻ    ڦ

ى  عَبْدُهُمُحَمَّدًاپ    ڦ 

ٿ    سَي ِّد نَاں  صَل ِّ وَسَل ِّمْڈ      

ۇئ    وَأَصْحَاب ه آل ه ڇ  

ہ  ہ   ۇ  ۆ     فَيَاحئ  ٺ  

 ڎ ۓڈ  ۆئ   ب تَقْوَىچ  أُوص يكُمْ
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  ڱك تَاب ه  ڍ َتَعـاَلى  ڎٹ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب   يب  جت  

 (59النساء:)    ىثحت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  
 

 هاللَّ فدبراميان، طاعتله كامو ك"واهاي اورغ يغ برمقصود: 

"أوىل األمر"  فددان ك هاللَّرسول  فددان طاعتله كامو ك

 ككالغن كامو. كمودين ج فداورغ يغ بركواس( در)

 كبرسليسيهن( دامل سسواتو فركارا، م)بنته -كامو بربنته

القرءان(  دان )  هاللَّكتاب( ) فدهندقله كامو مغمباليكنث ك

دان  هاللَّ فدبراميان ك كامو بنر ك( رسولث، جهالسن)

باضي كامو(، دان )يغ دمكني اداله لبيه باءيق  .اخريةهاري 

 لبيه ايلوق فوال كسودهنث".

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 هسبحان هاللَّ فدك ناءكتقو كتكنغماريله كيت مني

 االضس ملقساناكن وهغضوس-وهغضبرسو نغوتعاىل د

 مودهن-موده. ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف

 دان ددنيا فهيدو كربكنت دان رمحة تفمندا كيت
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 تاجوق هورايكنغم اكن اين كالي فد خطبة. اخريةد

 ة. فطر زكاة مونونايكن نفكواجي

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 دتونايكن واجب غي نفكواجي ساتو اكنفزكاة مرو

 يضس دري وانفبركمم غي سالمإ اومت فستيا اوليه

 روكون ليم فددر ساتو ساله اكنفمرو ضجو زكاة. هرتا

 اوتام متالمت. لكنيغضدت دان بايكناد بوليه تيدق يغ سالمإ

 اصناف نغولوضتو ممبن اونتوق اياله زكاةبر نفكواجي

 دان كنيهاضد تفدا سالمإ اومت ناءككاي ايفسو

مغلواركن  نفكواجي. ممرلوكن يغ مريك دفك دسالوركن

ة سور دامل وتعاىل هسبحان هاللَّ اوليه سكنضدت تله اين زكاة

 يغ تادي خطبة اول دف كناخدبا يغ 43 ايات البقرة

 :برمقصود

 

 دان زكاة كلواركنله دان يغدان ديريكنله كامو اكن مسبه"

 يغ اورغ سام-برسام (برمجاعه)له كامو مسوا عكور

 ع". ركو
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 ،هاللَّمعاشراملسلمني رمحكم 

 بولن دف دالكوكن واجب يغ فرضانتارا عملن 

 اين ةفطر زكاة. ةفطر زكاة منونايكن اياله اين رمضان

 سالمإ غاور فستيا تسأك عني فرض نفكواجي اكنفمرو

 يغ نفكواجي. ثوقتو دف ثلواركنغم وفمم دان مرديك يغ

 ممربسيه اونتوق برتوجوان اين رمضان بولن دف دلقسانكن

 يغ ركاراف دفدر واسافبر يغ مريك جيوا يكنخوثم دان

 ماكنن برداسركن اياله دكلواركن يغ زكاة قدر. سيا

 اين قدر يضبا نيالي .برس رتيفس ريضن سسبواه اساسي

 برس ضهر دفك غنتوضبر كسماس مساس دري وبهابر اكن

 .ريضن دسسبواه سالمإ ندودوقف قناثكب اوليه دماكن يغ

 

 نفكتت ممبوات تله فتوى جاوتنكواس جوهر ريضند

 ناءبرمس ةيهجر 1443 تاهون دف ةفطر زكاة نيالي قدر

 ريضدن سالمإ اومت اوليه دباير واجب يغ ديهمال 2022

 نغد رتامف نيالي يتءيا قدر، دوا يكوتغم اداله جوهر

 يضبا اين قدر. (RM 7.00) مليسيا يتضيغر توجوه رقد

 دفدر برس ثهارين ماكنن منجاديكن يغ سالمإ اومت

 رامضكيلو ساتو (RM 2.60) ضهر دف نتفمت برس جنيس
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 رعيت قناثكب اوليه دماكن يغ برس اكنفمرو ثايا دان

سباضاميان داتا يغ  نتفمت بوكن برس يغبربند جوهر

دكلواركن اوليه شاريكت فادي برس ناسيونل برحد 

(BERNAS) .ولوهفس قدر نغد كدوا نيالي مانكاال 

 سالمإ اومت دفك دكناكن (RM 10.00)سيا ملي يتيغضر

 برس جنيس ينءسال برس ثهارين ماكنن منجاديكن يغ

 برستوجو تله ضجو فتوى جاوتنكواس ايت، ينءسال. نتفمت

 دف ةفطر زكاة منونايكن تفدا تيدق يغ مريك يضبا بهاوا

 ةفطر زكاة ءقضاباير مم هندقله سفل تاهون رمضان بولن

 ث.نغوضغت دان ديري دف واجب يغ راضس قدر نغد

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 يهنضا دان نفكوتي وروسنفغ االضس ممستيكن يضبا

 مك شرع، يكوتغم عاديل اراخس يهكناضد تفدا زكاة

 جمليس دفك زكاة ممباير هندقله جوهر ريضدن سالمإ اومت

دمكني كران دكاتاكن وهر. حال اين ج ريضن سالمإ امضا

 تله يغ بادن اكنفمرو جوهر ريضن سالمإ امضجمليس ا

 دان وتنغوف وروسكنغم اونتوق جوابكنغوغضرتفد

 اميانضسبا جوهر ريضدن ةفطر دان زكاة غوا يهنضا
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 يغ 86 سيكشن 2003 تاهونإسالم  امضا نتدبريانف اينقمن

 :بهاوا اتاكنثم

 

 دفدر ةفطردان  زكاة وتغجمليس هندقله بركواس ممو"

جوهر  ريضن ددامل بايركنا د يغ إسالم غاور ستياف

باضي فيهق دولي يغ مها موليا  شرع حكوم مغيكوت

 ".سلطان

 

 عامل ماللوءي دباير بوليه ضجو اين زكاة بايرنفم

 جوهر ريضن سالمإ امضا جمليس اوليه كواس دبري يغ

 2003فنتدبريان اضام إسالم نضري جوهر ن اينقم اميانضسبا

 :بهاوا اتاكنثم يغ( c( )2) 87 سيكشن

 

 عامل ملنتيق اونتوق راتورنفجمليس بوليه ممبوات "

 ".ةفطر دان زكاة وتنغموف منجالنكن يضبا

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 ساتو اكنفمرو دايغتكن بهاوا حال اين سايوضيا

 سالمإ اومت فستيا اوليه اتوهيفد رلوف يغ راتورنف

 وتغوفد تفدا اين زكاة ممستيكن يضبا جوهر ريضدن

 تفدا دان ثمنونايكن اليق يغ مريك درفد لوروهثم اراخس
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 ايت، اوليه. اصناف نغولوض دفك عاديل نغد يهكناضد

 تيدق يغيك مر دفك زكاة بايرن ممبوات يغ مريك يضبا

 اداله جوهر ريضن سالمإ امضا جمليس اوليه كواس دبري

 دباوه تيندقن كناكند بوليه دان كساهلن ساتو مالكوكن

 16 سيكشن 1997 تاهون شرعية جنايه كساهلن اينقمن

 :برايكوت اميانضسبا

 

 نغضا يفتتا ةفطر اتاو زكاة ممباير واجب يغ غاور مان"

 اتاو; ةفطر اتاو زكاة ممباير تيدق اجغس نغد اتاو ممباير

 ةفطر اتاو زكاة ممباير تيدق اجغس نغد اتاو ممباير نضغا

 يغ ينءال غاور مان اتاو دالنتيق، يغ عامل ماللوءي ايت

 ةفطر اتاو زكاة وتغممو اونتوق جمليس اوليه كواس دبري

 ددندا بوليه دسابيتكن ابيالفا دان كساهلن مالكوكن اداله

 سالما نجاراكنفد اتاو يتضيغيدق ملبيهي ساتو ريبو رت

 ث".دوا-كدوا اتاو بولن امن ملبيهي تيدق وهفتيم

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 زكاة لوارفغ اراف يضبا نيضكرو تياد ،ثوهغضسسو

 يهنضا مسوا كران مرينتهف دفك زكاة راهكنثم اين ريضدن

 سالم،إ مشاركت رلوانفك اونتوق منفعتكند تفدا زكاة
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 نجرنضواركن زكاة اين اكن منرميا لغم يغ مريك بهكن

 دروايتكن يغ حديث سبواه دامل. كلق اخريةد دان ددنيا

  عنه هاللَّ رضي اءَدْرَدال ابو دفدر ْنَاّبِح ابن االمام اوليه

 يغ برسبدا عليه وسلم هاللَّصلى  هاللَّ رسول ثبهاواس

 :برمقصود

 

 اي واليخك تربيت هارياتام سكالي سام رنهفتيدق "

 افسيا ،هاللَّ يا" ءبردعا ساللو يغ مالئكة دوا اوليه ييغيرإد

 نغد اي بالسله اين، هاري دف انفاق ممربيكن يغ ونف

 تيدق) ثهرتا مناهن يغ ونف افسيا دان. باءيق لبيه يغ نيتفغض

 ث".هرتا نقكروس نغد اي بالسله ،(انفاقبر وهما

 

 سكالني، هاللَّ درمحيت غي مجعة غسيد

 ربنم اين، كالي دف خطبة خريياغم يضجوسرتو با

 بوكنله زكاة ثوهغضسسو سكالني، مجاعه تكنيغغم نييغا

 ديري نيغنتفك اونتوق اثه نتهكنفرد يغ نفكواجي سواتو

 كيت دفك دركنثم اونتوق يفتتا اكن سهاج غورأسس

 كيت ميليق حق بوكنله وليهارف كيت يغ هرتا بهاوا

 غاور حق تفتردا ترسبوت هرتا ددامل يفتتا اكن ثنوهفس

 كيت سامسامبر ماريله. كنتزكا كيت واجب يغ ينءال
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 عملن ترسبوت كران اين برزكاة نفكواجي ملقساناكن

 تفدا يغفدمس وانفبركمم تيدق يغ نغولوض ممبنتو تفدا

 هسبحان هاللَّ فرمان. سالمإ اومت ايكونومي ركاسكنفمم

  :110 ايات البقرةة سورامل د وتعاىل

 

 مح جح مج حج هتمث مت خت حتٱ

حض  جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ  
 

 دان يغدان ديريكنله اوليه كامو اكن مسبه": برمقصود

 دري دهولوكن كامو يغ جوا فا دان زكاة تونايكنله

 تفمندا اكن كامو تنتوله كامو، ديري اونتوق نقيءكبا

 سنتياس هاللَّ ثوهغضسسو. هاللَّ دسيسي ثالاهف بالسن

 ".كرجكن كامو يغ االضس مليهت

 

كا  را انِ َِب ېئ ەئ    ٺَبا فاعاِن ىئلُْقْرءا نَـا ڻ       ڦ  ڑ  ہوا

اهُ    ڳ  ٺوَتَقَبَّلَڻ  ڻ  ۀ ت جب  حب  ِتالاوا

ېئ ەئ   ۉ  ڃ   ڄ وا   ٹ  ې  ہخب  مب

ہ ۀ ۀ ڻ وَل سَائ ر 

تا  حئ  ٱلتَّائِِبيا  ةا ڀوا يا  ِفرِينا غفاياا فاْوزا ٱلُْمس ْ


