
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAJUK KHUTBAH JUMAAT  
 

Siri: 48 /2021 

 
 
 
 

ZAKAT MEMBERSIHKAN DOSA  

DAN MENYUCIKAN JIWA 

 

 

10 Disember 2021 

Bersamaan 

05 Jamadil Awal 1443 

 

 

DIKELUARKAN OLEH: 

 JABATAN HAL EHWAL AGAMA  

TERENGGANU 

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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KHUTBAH PERTAMA 

ُد ّلَِلَه الهَذيح فَ َرَض  َمح ،َاْلح َ َلَمْيح َغحَنَياَء الحُمسح  الزهَكاَة َعَلى اْلح
،َ َتَحقَ ْيح َناَف الحُمسح َصح  َوَأوحَجَب َصرحفَ َها َإََل اْلح

َهُد َأنح ّله  َ،  َوَأشح قُّ الحُمَبْيح  َإَلَه َإّله هللاُ الحَمَلُك اْلَح

ُث َرْححًَة  ُعوح لُُه الحَمب ح َهُد َأنه ُُمَمهًدا َعبحُدُه َوَرُسوح َ،َوَأشح  َللحَعاَلَمْيح

 ،َ َلحَق َأْجحََعْيح  اَللهُهمه َصلَ  َوَسلَ مح َعَلى َسيَ َدََن َوَموحَّلََن ُُمَمهٍد َأفحَضَل اْلح

يحَن،  َم الدَ  َساٍن َإََل يَ وح َحاَبَه َوَمنح تََبَعُهمح ِبََحح  َوَعَلى َآَلَه َوَأصح

ا هللَا وَ   َ َأمها بَ عحُد فَ َيا َعَباَد هللَا! ات هُقوح ا َمَع الصهاَدَقْيح نُ وح  .ُكوح
 

Wahai hamba-hamba Allah! Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-

benar takwa, dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan 

segala larangan-Nya dan janganlah kamu mati melainkan kamu berada dalam 

keadaan Islam. Tajuk khutbah pada hari ini ialah: 

                    Zakat Membersihkan Dosa dan Menyucikan Jiwa. 

Sidang Jumaat yang  berbahagia 

Makna Zakat dari segi bahasa ialah: bersih, suci, subur, bertambah, berkembang, 

berkat dan baik. Dari segi syarak pula ialah: Mengeluarkan sejumlah harta yang 

tertentu mengikut kadar yang tertentu  yang wajib diberikan kepada golongan 

yang berhak menerimanya. 
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Sidang Jumaat yang dirahmati Allah 

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang wajib ditunaikan oleh setiap 

individu yang mencukupi syarat, terdapat di dalamnya berbagai-bagai hikmat dan 

kelebihan. Antaranya ialah: 

Pertama: Zakat membersihkan jiwa pengeluar dari akhlak-akhlak yang buruk 

seperti bakhil, kedekut, mencintai harta dan sebagainya dan mensucikanya dari 

dosa serta menghindarkannya dari seksa Allah. Firman Allah s.w.t dalam surah 

al Taubah ayat 103: 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

 ہ ھ ھ ھ

Yang bermaksud: Ambilah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah 

(zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan 

mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk); dan doakanlah untuk mereka, 

kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. dan 

(ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. 

 

Kedua: Sebagai membuktikan keimanan yang sebenar, dan menzahirkan 

kesyukuran kepada Allah s.w.t di atas nikmat yang dikurniakan-Nya. Malah Allah 

s.w.t juga berjanji akan menambahkan lagi nikmat jika ia disyukuri. Firman-Nya 

dalam surah Ibrahim ayat: 7 

  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ
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Yang bermaksud: Dan (ingatlah) ketika Tuhan kamu memberitahu: "Demi 

sesungguhnya! jika kamu bersyukur nescaya Aku akan tambahi nikmat-Ku 

kepada kamu, dan demi sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar sesungguhnya 

azab-Ku amatlah keras". 

Ketiga: Menanamkan rasa kasih sayang dan belas kasihan di kalangan orang- 

orang yang beriman, mengurangkan jurang pemisahan dalam kalangan 

masyarakat muslim baik yang kaya mau pun yang miskin dalam mengecapi 

nikmat harta, seterusnya dapat membentuk sebuah masyarakat yang erat 

hubungan persaudaraannya,suka tolong menolong antara satu sama lain, selaras 

dengan perintah Allah s.w.t dalam surah al Maidah ayat 2 :  

"...  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

 ی ی ی

Yang bermaksud: “… Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat 

kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada 

melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan, dan bertaqwalah kepada Allah, 

kerana sesungguhnya Allah Maha berat azab seksa-Nya (bagi sesiapa yang 

melanggar perintah-Nya)”. 

 

Keempat: Zakat menyuburkan harta dan menambahkan pahala serta keberkatan 

dan kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhrat. Firman Allah dalam surah ar 

Rum ayat 39: 
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ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

 ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

Yang bermaksud:  Dan (ketahuilah bahawa) sesuatu pemberian atau 

tambahan yang kamu berikan, supaya bertambah kembangnya dalam pusingan 

harta manusia maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah (tidak 

mendatangkan kebaikan). dan sebaliknya sesuatu pemberian sedekah (zakat) 

yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata, 

maka mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala 

berganda-ganda. 

Dan sabda Rasulullah s.a.w: 

 َما نَ َقَصتح َصَدَقٌة َمنح َماٍل،

Yang bermaksud: Sedekah tidak mengurangkan harta 

                                                                                                         (H.R. Muslim) 

Sidang Jumaat yang dimuliai Allah. 

Bagi memudahkan pengagihan serta memastikan zakat kita sampai kepada 

semua golongan asnaf, maka zakat berkenaan hendaklah dikeluarkan kepada 

MAIDAM atau mana-mana Amil yang dilantik.  

Sebagai maklumat terkini, pihak pengurusan zakat. MAIDAM telah mengagihkan 

zakat kepada lapan asnaf sebanyak RM 169,568,125.76 (Ringgit Malaysia satu 

ratus enam puluh sembilan juta, lima ratus enam puluh lapan ribu, satu ratus dua 
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puluh lima dan tujuh puluh enam sen) bermula dari bulan Januari hingga bulan 

September 2021. 

Khatib ingin menyampaikan ucapan penghargaan MAIDAM dan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah menyerah atau membayar zakat kepada 

MAIDAM, dan kepada pihak yang belum menunaikan kewajipan zakat ini, Khatib 

menyeru supaya segera melaksanakannya sebelum berakhir tahun 2021. Khatib 

juga mendoakan semoga Allah s.w.t melimpah ruahkan rezeki dan melipat 

gandakannya kepada mereka ini pada tahun-tahun mendatang, amin Ya Rabbal 

Alamin.  

 َأُعوُذ َِبّلِلَه َمَن الشهيحطَاَن الرهَجيمَ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

 ۆ ۆ
Yang bermaksud: Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk 

orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil yang mengurusnya, 

dan orang-orang muallaf Yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba 

yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan 

untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang 

keputusan) Dalam perjalanan. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) 

sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. dan (ingatlah) Allah Maha 

Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. 

(60ة:)سورة التوب                                                                                                  
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 َِبَرَك هللاُ ِلح َوَلُكمح ِفح الُقرحَءاَن الحَعَظيحم،

َكيحَم، َر اْلَح ُكمح ِبَحَْلََّيَت َوالذ َكح  َونَ َفَعَِنح َوَإَّيه

 السهَميحُع الحَعَليحُم،َوتَ َقبهَل َمِنَ ح َوَمنحُكمح َتاَلَوَتُه، َإنهُه ُهَو 

 َ َلَمْيح تَ غحَفُر هللَا الحَعَظيحَم ِلح َوَلُكمح َوَلَساَئَر الحُمسح ِلح َهَذا َوَأسح ُل قَ وح َأقُ وح
ُر الرهَحيحُم. ُه َإنهُه ُهَو الحَغُفوح تَ غحَفُروح َلَماَت فَاسح  َوالحُمسح
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KHUTBAH KEDUA 

دُ  َمح َ  ّلَِلهَ  اْلح َهدُ . َربَ  الحَعاَلَمْيح َدهُ  هللاُ  َإّل َإَلهَ  ّل َأن َوَأشح َهدُ  ،َلهُ  َشرَيحكَ  ّل َوحح  َأنه  َوَأشح
لُهُ  هُ َعبحدُ  ُُمَمهًدا َسيَ َدَنَ   آَلهَ  َوَعَلى ُُمَمهٍد، َسيَ َدَنَ  َعَلىَوَِبَركح  َوَسلَ مح  َصلَ   اللهُهمه . َوَرُسوح

َ.َأْجحَعَ  َوَأصحَحاَبهَ   ْيح
نَ  اّلِلهَ  ات هُقوا! هللا َعَبادَ  فَ َيا بَ عحُد، َأمها  .فَ َقدح َفاَز الحُمت هُقوح

 

َ  َمَعاَشرَ  َلَمْيح   هللا، َرَْحَُكمُ  الحُمسح

Marilah juga kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam kepada Rasulullah 

SAW sebagaimana firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 56: 

 ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 َنَ دَ يَ  سَ  لىَ عَ  تَ يح له ا صَ مَ كَ ،  دٍ مه  ُمَُ َنَ دَ يَ  سَ  آلَ  لىَ عَ وَ  ،دٍ مه  ُمَُ َنَ دَ يَ  ى سَ لَ عَ اللهُهمه َصلَ  
 َنَ دَ يَ  سَ  آلَ  لىَ عَ وَ  ،دٍ مه  ُمَُ َنَ دَ يَ  سَ  لىَ عَ  كح رَ ِبَ وَ ، مَ يح اهَ رَ ب ح  إَ َنَ دَ يَ  سَ  آلَ  لىَ عَ وَ  ،مَ يح اهَ رَ ب ح إَ 

َ مَ الَ عَ  الح ِف  مَ يح اهَ رَ ب ح  إَ َنَ دَ يَ  سَ  آلَ  لىَ عَ وَ ، مَ يح اهَ رَ ب ح  إَ َنَ دَ يَ  سَ  لىَ عَ  تَ كح َر ا ِبَ مَ كَ ،دٍ مه ُمَُ   ،ْيح
يحٌد َمََيحٌد.   َإنهَك ْحََ
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َ اللهُهمه اغحَفرح  َمَنْيح َمَناَت، َللحُمؤح َ  َوالحُمؤح َلَمْيح َلَماتَ  َواملُسح ُهمح  ،َوالحُمسح َياَء َمن ح  اَْلحح
يحٌع َقرَيحٌب َمَُّ  ،َواَْلمحَواتَ  َعَواتَ َإنهَك َسََ  .يحُب الده

 

 .كَ يحُ غَ  هُ فُ رَ صح ّل يَ  امَ  اءَ شَ حح فَ الح وَ  ءَ ِبَ وَ الح وَ  الءَ بَ ا الح نه عَ  عح فَ ادح  مه هُ الله 
 فَ اشح  مه هُ الله . امَ قَ سح اْلَ  ئَ ي َ سَ َمن وَ  امَ ذَ الحُ وَ  ونَ نُ الحُ وَ  صَ البََ  نَ مَ  كَ بَ  وذُ عُ  ن َ َنه إَ  مه هُ الله 
 .انَ بَ  لَ زَ ا ن َ يمَ ا فَ نَ بَ  فح طُ الح وَ  ،َنَ تَ وح مه  مح حَ ارح  وَ اَنَ ضَ رح مَ 
 

َفظح َموحّلََن الحَواَثَق َِبهلَل  َزانَ  لحطَانَ السُّ اللهُهمه احح َم اَ  ،زَيحَن الحَعاَبَديحنَ  َمي ح بحَن الحَمرحُحوح
َتَفيح َِبهلَل َشاه، َوأَنحَزَل الرهْححََة َعَليحَه َوَعَلى  َُمحُمودَ  لحطَانَ سُّ ال نُ وحر  لحطَانَةَ سُّ الالحُمكح

 .واُنَضْغَرَت زَاَهَرة، ُسلحطَانَةَ 
 

َلُه َوَرَعاََّيُه َمَن  َفظح َأوحّلَدُه َوَأهح ن حَيا َواآلَخَرَة، َواحح َلَماَت ِف الدُّ َ َوالحُمسح َلَمْيح الحُمسح
ََتكَ  َ. َبَرْحح   ََّي َأرحَحَم الرهاَْحَْيح

دَ  َفظح َوِله الحَعهح َاَعيحلَ  ُُمَمهدَ  وُكْغَت اللهُهمه احح َزانَ  لحطَانَ سُّ ال بحَن الحَواَثَق َِبهللَ اَ  َإَسح  َمي ح
 .زَيحَن الحَعاَبَديحنَ 
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Ya Allah selamatkan kami dan seluruh ummah Islam di mana jua mereka berada. 

Satukanlah persaudaraan dan perpaduan ummat Islam dengan ikatan yang erat dan 

kukuh. Mantapkanlah  iman kami dan teguhkanlah pegangan kami menurut ahli 

sunnah wal jamaah, peliharakanlah kami dari amalan dan pegangan aqidah yang 

menyeleweng.  

 

Ya Allah, bantu dan kasihilah kami dan seluruh ummat Islam dari kesusahan, wabak 

dan bala bencana. Lenyapkanlah wabak covid 19 dari bumiMu ini Ya Allah.. Ya 

Rahman.. Ya Rahim.. 

 

ن حَيا َحَسَنًة َوِف اآلَخَرَة َحَسَنًة َوَقَنا َعَذاَب النهاَر. رَب هَنا آتََنا   ِف الدُّ
  .مَ له سَ وَ  هَ بَ حح صَ وَ  هَ لَ آ ىلَ عَ وَ  دٍ مه ُمَُ  َنَ دَ يَ  سَ  ىلَ عَ  هللاُ  ىله صَ وَ 

 َ ُد هلَل َربَ  الحَعاَلَمْيح َمح  .َواْلح
 

 َعَباَد هللَا!
ُه َعَلى نََعَمَه َيَزدحُكمح،اُذحُكُروحا هللَا الحَعَظيحَم َيذحُكرحُكمح،  ُكُروح  َواشح

َن. نَ ُعوح َبُ، َوهللاُ يَ عحَلُم َما َتصح ُر هللَا َأكح  َوَلذَكح

 
ا َإََل َصالَتُكمح  ُموح  يَ رحَْححُكُم هللا. ،قُ وح


