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UNTUK MEMPEROLEH MANFAAT DI 

DUNIA & AKHIRAT, MAKA MARILAH 

KITA ; 

Tingkatkan 
ketaqwaan 

kepada Allah 
SWT. 

Tinggalkan 
segala 
larangan Allah 
SWT. 

Laksanakan 
segala 
perintah Allah 
SWT. 

Perbanyakkan 
zikir,  selawat 
& laksana 
Sunnah Nabi 
SAW. 4 



TAJUK KHUTBAH ; 

5 



BERTAMBAHNYA GOLONGAN 

GELANDANGAN & MISKIN HARTA 

ADALAH BERPUNCA ; 

Kurangnya manusia yg. 
insaf & sedar utk. 
membelanjakan harta di 
jalan Allah 

Kurangnya penghayatan 
terhadap ganjaran Allah 
yg. berganda dgn. 
berinfak 
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GANJARAN ALLAH SWT. ; 

7 

Ayat 261, Al-Baqarah ; 

           

               

             

     

 

           

               

             

     

 



GANJARAN ALLAH SWT. ; 

Maksud ayat ; 
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“Bandingan (derma) orang-orang yang 
membelanjakan hartanya pada jalan 
Allah, ialah sama seperti sebiji benih 

yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai; 
tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 
seratus biji. dan (ingatlah), Allah akan 
melipat gandakan pahala bagi sesiapa 
yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha 
Luas (rahmat) kurnia-Nya, lagi meliputi 

ilmu pengetahuan-Nya.” 

“Bandingan (derma) orang-orang yang 
membelanjakan hartanya pada jalan 
Allah, ialah sama seperti sebiji benih 

yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai; 
tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 
seratus biji. dan (ingatlah), Allah akan 
melipat gandakan pahala bagi sesiapa 
yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha 
Luas (rahmat) kurnia-Nya, lagi meliputi 

ilmu pengetahuan-Nya.” 



AMALAN BERSEDEKAH ITU ADALAH ; 

Suatu pemberian kpd. org. yg. 
memerlukan bertujuan 
mendekatkan diri kpd. Allah 

Suatu pembuktian keimanan & 
keyakinan dgn. menginfakkan 
harta ke jalan Allah 

Merujuk kpd. infak yg. wajib 
atau sunat termasuk zakat, 
wakaf, hibah & hadiah 

9 



AMALAN BERSEDEKAH ITU ADALAH ; 

Memperoleh syafaat & 
terhindar drpd. azab kubur 

Akan memperoleh 
naungan Allah di Akhirat 
kelak 

Dapat menghindari 
kemurkaan Allah SWT. 
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AMALAN YG. 

MENGHAPUSKAN DOSA ; 

Ayat 271, Al-Baqarah ; 
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AMALAN YG. 

MENGHAPUSKAN DOSA ; 

Maksud ayat ; 

 “...dan Allah akan menghapuskan 
dari kamu sebahagian dari 

kesalahan-kesalahan kamu. dan 
(ingatlah), Allah Maha mengetahui 
secara mendalam akan apa yang 

kamu lakukan ” 

 “...dan Allah akan menghapuskan 
dari kamu sebahagian dari 

kesalahan-kesalahan kamu. dan 
(ingatlah), Allah Maha mengetahui 
secara mendalam akan apa yang 

kamu lakukan ” 
12 



ANTARA AMALAN MULIA 

RASULULLAH SAW. YANG PATUT 

DICONTOHI & DIHAYATI ADALAH ; 

Sentiasa bersedekah & dikenali 
sebagai pemurah & dermawan 

Pasti akan membantu sesiapa 
sahaja yang memerlukan 
pertolongan 

Sentiasa menjunjung tinggi 
golongan dermawan & pemurah 
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TUNTUTAN MENGINFAKKAN 

HARTA KE JALAN ALLAH ; 

Ayat 92, Ali ‘Imran ; 
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TUNTUTAN MENGINFAKKAN 

HARTA KE JALAN ALLAH ; 

Maksud ayat ; 

“Kamu tidak sekali-kali akan dapat 
mencapai (hakikat) kebajikan dan 

kebaktian (yang sempurna) sebelum 
kamu dermakan sebahagian dari apa 
yang kamu sayangi. dan sesuatu apa 

jua yang kamu dermakan maka 
sesungguhnya Allah mengetahuinya” 

“Kamu tidak sekali-kali akan dapat 
mencapai (hakikat) kebajikan dan 

kebaktian (yang sempurna) sebelum 
kamu dermakan sebahagian dari apa 
yang kamu sayangi. dan sesuatu apa 

jua yang kamu dermakan maka 
sesungguhnya Allah mengetahuinya” 
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ANTARA KESAN & MANFAAT DRPD. 

AMALAN BERSEDEKAH ADALAH ; 

Membantu 
diri sendiri 

& org. 
miskin 
dlm. 

mencapai 
matlamat 

taqwa 

Bersedekah 
akan dapat 

mengikis 
sifat-sifat 

mazmumah 
dlm. diri 

Allah SWT. 
akan 

mengganti-
kan dgn. 

sesuatu yg. 
lebih baik 

drpd. apa yg. 
disedekah-

kan 
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ADA PEMBALASANNYA KALAU 

TERLALU BAKHIL & KEDEKUT ; 

Ayat 180, Ali ‘Imran; 
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ADA PEMBALASANNYA KALAU 

TERLALU BAKHIL & KEDEKUT ; 

Maksud ayat ; 

“Dan jangan sekali-kali orang-orang yang 
kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada 

mereka dari kurnia-Nya, mengira bahawa 
(kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu 
buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka 
kikirkan itu akan dikalungkan (dileher) pada 
hari kiamat. Milik Allah lah apa yang ada di 

langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap 
apa yang kamu kerjakan” 

“Dan jangan sekali-kali orang-orang yang 
kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada 

mereka dari kurnia-Nya, mengira bahawa 
(kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu 
buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka 
kikirkan itu akan dikalungkan (dileher) pada 
hari kiamat. Milik Allah lah apa yang ada di 

langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap 
apa yang kamu kerjakan” 
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MANFAAT DRPD. AMALAN 

BERSEDEKAH AKAN DAPAT ; 

Membentuk kita menjadi 
insan pengasih & 
penyayang 

Menjadikan kita sentiasa 
peka masalah yg. 
berlaku di kalangan 
masyarakat 

Menghindarkan kita 
daripada penyakit 
“Wahan” 19 



TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN 

ISLAM SELANGOR ADALAH ; 

Diwujudkan oleh Kerajaan 
Negeri Selangor 

Sumbangan dgn. kadar minimum 
RM1 sebulan 

Wakil dilantik adalah amil-amil 
zakat, Pej. Agama Islam atau 
Bahagian Penyelidikan & 
Pembangunan JAIS 
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TABUNG AMANAH PEMBANGUNAN 

ISLAM SELANGOR ADALAH ; 

Kutipan tabung adalah utk. 
program pembangunan umat 
Islam 

Amat memerlukan sokongan & 
dokongan para jemaah utk. 
membangunkan Ummah 

Melaksanakan bantuan kewangan & 
pengagihan utk. memelihara keimanan 
& menepati Maqasid Syariah 
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SECARA KESIMPULAN & PENGAJARAN 

DRPD. KHUTBAH INI ADALAH ; 

Infak dan bersedekah 
mempunyai banyak 
keistimewaannya 

Bersedekah akan 
dimurahkan lagi rezeki & 

terhindar drpd. bala bencana 

Bersedekah akan dapat 
menghapuskan sifat sombong, 

takbur & menunjuk-nunjuk 22 



PERBUATAN YANG SIA-SIA DAN  

MENGHILANGKAN PAHALA 

BERSEDEKAH ; 

A’UZUBILLAH……. 
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PERBUATAN YANG SIA-SIA DAN  

MENGHILANGKAN PAHALA 

BERSEDEKAH ; 
Maksud Ayat ; 

“ Wahai orang-orang yang beriman! jangan 
rosakkan (pahala amal) sedekah kamu dengan 
perkataan membangkit-bangkit dan (kelakuan 

yang) menyakiti, seperti (rosaknya pahala amal 
sedekah) orang yang membelanjakan hartanya 

kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada 
manusia secara riak, dan ia pula tidak beriman 
kepada Allah dan hari akhirat. maka bandingan 
orang itu ialah seperti batu licin yang ada tanah 

di atasnya, kemudian batu itu ditimpa hujan 
lebat, lalu ditinggalkannya bersih licin (tidak 

bertanah lagi).  
 

“ Wahai orang-orang yang beriman! jangan 
rosakkan (pahala amal) sedekah kamu dengan 
perkataan membangkit-bangkit dan (kelakuan 

yang) menyakiti, seperti (rosaknya pahala amal 
sedekah) orang yang membelanjakan hartanya 

kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada 
manusia secara riak, dan ia pula tidak beriman 
kepada Allah dan hari akhirat. maka bandingan 
orang itu ialah seperti batu licin yang ada tanah 

di atasnya, kemudian batu itu ditimpa hujan 
lebat, lalu ditinggalkannya bersih licin (tidak 

bertanah lagi).  
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PERBUATAN YANG SIA-SIA DAN  

MENGHILANGKAN PAHALA 

BERSEDEKAH ; 

Samb. Maksud Ayat ; 

25 

(Demikianlah juga halnya orang-orang 
yang kafir dan riak itu) mereka tidak akan 
mendapat sesuatu (pahala) pun dari apa 
yang mereka usahakan. dan (ingatlah), 

Allah tidak akan memberi petunjuk 
kepada kaum yang kafir ” 

 
(al-Baqarah : 8) 

(Demikianlah juga halnya orang-orang 
yang kafir dan riak itu) mereka tidak akan 
mendapat sesuatu (pahala) pun dari apa 
yang mereka usahakan. dan (ingatlah), 

Allah tidak akan memberi petunjuk 
kepada kaum yang kafir ” 

 
(al-Baqarah : 8) 
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