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Tingkatkanlah ketaqwaan 
kepada Allah SWT. 

Laksanakan segala perintah 
Allah SWT. 

Tinggalkan segala larangan 
Allah SWT. 

Perbanyakkan Zikir, Selawat dan 
amalan Sunnah Rasulullah SAW. 

4 



5 



Satu tuntutan ke atas 
umat Islam 

Kebersihan merujuk kpd. 
kebersihan jasmani, tubuh 
badan, persekitan & rohani 

Tuntutan yg. berkait 
rapat dgn. keimanan 
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“Kebersihan itu sebahagian daripada 
iman” 

               

  

“Kebersihan itu sebahagian daripada 
iman” 
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Kebersihan tubuh badan, 
pakaian dan tempat ketika 

menunaikan Solat 

Kesucian hati & jiwa yg. 
ikhlas kerana Allah SWT. 

Pendapatan yg. bersih 
adalah drpd. rezeki yg. halal 
tanpa penipuan, judi, rasuah 

dll. 
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“Sesungguhnya Allah mengasihi 

orang-orang yang banyak bertaubat, dan 
mengasihi orang-orang yang sentiasa 

mensucikan diri” 
 

      

    
 

 
“Sesungguhnya Allah mengasihi 

orang-orang yang banyak bertaubat, dan 
mengasihi orang-orang yang sentiasa 

mensucikan diri” 
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•Dapat 
manfaat-
kannya 

memperbaiki 
kualiti 

ibadah kita 

•Dapat 
menambah 
penumpuan 

dan rasa 
khusyuk 

kepada Allah 
ketika 

beribadah 
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“Rebutlah lima perkara sebelum datangnya 
lima perkara, masa sihat kamu sebelum sakit, 
masa kaya sebelum datangnya masa sempit, 
masa lapang sebelum tiba masa sibuk, masa 
muda sebelum datang masa tua, dan masa 

hidup sebelum tiba masa mati” 
 

 

“Rebutlah lima perkara sebelum datangnya 
lima perkara, masa sihat kamu sebelum sakit, 
masa kaya sebelum datangnya masa sempit, 
masa lapang sebelum tiba masa sibuk, masa 
muda sebelum datang masa tua, dan masa 

hidup sebelum tiba masa mati” 
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Untuk memperoleh 
kebahagiaan hidup di dunia 
& akhirat 

Untuk hidup dalam suasana 
aman tenteram & sejahtera 

Untuk menghindari kewujudan 
sifat-sifat mazmumah dalam diri 
kita 
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”Sesungguhnya dalam badan manusia 
itu ada segumpal daging, apabila baik 

daging tersebut maka akan baiklah 
seluruh anggota badan, tetapi apabila 
rosak daging tersebut maka rosaklah 

seluruh anggota badan, ia adalah hati” 
 

 

”Sesungguhnya dalam badan manusia 
itu ada segumpal daging, apabila baik 

daging tersebut maka akan baiklah 
seluruh anggota badan, tetapi apabila 
rosak daging tersebut maka rosaklah 

seluruh anggota badan, ia adalah hati” 
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•Timbulnya penyakit yg. 
mengancam dan mengorbankan 
nyawa 

•Meningkatnya kes denggi (65,672 
kes) & kematian drpdnya. (128 
org.) 

•Keracunan makanan & 
musnahnya nilai-nilai luhur dlm. 
diri 
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Kita telah dapat dikuasai oleh 
syaitan 

Sifat-sifat mazmumah seperti 
riak, sombong, tamak dll. 
menguasai diri kita 

Perkara-perkara keji sering 
mencemarkan kebersihan hati 
kita & umat Islam 15 



Amat dibenci oleh Allah SWT. & 
masyarakat yg. beriman 

Manusia yg. penting diri sendiri 
dan tidak mempedulikan hal-hal 
kemasyarakatan 

Rosaknya hubungan silaturrahim, 
hilangnya nilai kemasyarakatan, 
kasih-sayang dll. lagi 
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“Sombong itu selendang-Ku dan 
keagungan adalah sarung-Ku. 

Barangsiapa merampas salah satu 
darinya, Aku lemparkan dia ke Neraka 

Jahannam” 
 

 

“Sombong itu selendang-Ku dan 
keagungan adalah sarung-Ku. 

Barangsiapa merampas salah satu 
darinya, Aku lemparkan dia ke Neraka 

Jahannam” 
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Melihat 
sesuatu 

keburukan 
itu sebagai 

perkara 
yang baik 

Sering 
berusaha 

mendapat-
kan sesuatu 

tanpa 
mengira 

halal 
ataupun 
haram 

Meluasnya 
gejala 
rasuah, 

penyelewe-
ngan, pecah 

amanah 
dan 

sebagainya 
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“Seandainya manusia diberi dua 
lembah berisi harta, tentu ia masih 

menginginkan lembah yang ketiga, dan 
tidaklah dapat memenuhi perut manusia 
melainkan tanah (apabila ia telah mati). 
Allah tentu akan menerima taubat bagi 

siapa sahaja yang ingin bertaubat” 
 

 

“Seandainya manusia diberi dua 
lembah berisi harta, tentu ia masih 

menginginkan lembah yang ketiga, dan 
tidaklah dapat memenuhi perut manusia 
melainkan tanah (apabila ia telah mati). 
Allah tentu akan menerima taubat bagi 

siapa sahaja yang ingin bertaubat” 
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Kita buang jauh-jauh drpd. 
lubuk hati agar hati & jiwa kita 

sentiasa bersih & suci 
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Sentiasa 
bertaubat 

dgn. taubat 
Nasuha 

Memperbanyak
kan zikir kpd. 

Allah SWT. 
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“Wahai orang-orang yang beriman! 
bertaubatlah kamu kepada Allah dengan 
taubat nasuha, mudah-mudahan Tuhan 
kamu akan menghapuskan kesalahan-

kesalahan kamu dan memasukkan kamu 
ke dalam syurga yang mengalir di 

bawahnya beberapa sungai” 

“Wahai orang-orang yang beriman! 
bertaubatlah kamu kepada Allah dengan 
taubat nasuha, mudah-mudahan Tuhan 
kamu akan menghapuskan kesalahan-

kesalahan kamu dan memasukkan kamu 
ke dalam syurga yang mengalir di 

bawahnya beberapa sungai” 
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Dapat membangunkan jiwa 
mentaati perintah Allah SWT. 

Menjadi benteng pertahanan kpd. 
Hati drpd. kekotoran sifat-2 

mazmumah 

Menimbulkan rasa kehambaan kpd. 
Allah & hidup jadi aman & tenteram 
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“(Iaitu) orang-orang yang beriman 
dan tenang tenteram hati mereka 

dengan zikrullah, ketahuilah dengan 
zikrullah itu, tenang tenteramlah hati 

manusia” 

“(Iaitu) orang-orang yang beriman 
dan tenang tenteram hati mereka 

dengan zikrullah, ketahuilah dengan 
zikrullah itu, tenang tenteramlah hati 

manusia” 
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Kebersihan amat 
mempengaruhi jasmani & 

rohani kita 

Hati yg. suci 
mempengaruhi 

kebersihan 
jasmani 

Jasmani bersih 
menjadi 
lambang 

kesucian hati 28 



Bersihkan 
hati drpd. 

sifat-2 
mazmumah, 
banyakkan 
zikir, taubat 
& beribadah 

Membentuk 
keperibadian 

& akhlak 
mulia melalui 

program-2 
anjuran 

masjid/surau 
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Pastikan diri 
& 

persekitaran 
sentiasa 
bersih 

Melibatkan 
diri dlm. 
aktiviti 
gotong-
royong 
sesama 

masyarakat 
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Sentiasa 
bersangkat baik 

kepada Allah SWT. 
dan terhadap 

manusia 
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“Sesungguhnya berjayalah orang yang 
menjadikan dirinya - yang sedia bersih - 

bertambah-tambah bersih (dengan iman dan 
amal kebajikan), dan sesungguhnya 

hampalah orang yang menjadikan dirinya - 
yang sedia bersih - itu susut dan terbenam 
kebersihannya (dengan sebab kekotoran 

maksiat)” 
 

“Sesungguhnya berjayalah orang yang 
menjadikan dirinya - yang sedia bersih - 

bertambah-tambah bersih (dengan iman dan 
amal kebajikan), dan sesungguhnya 

hampalah orang yang menjadikan dirinya - 
yang sedia bersih - itu susut dan terbenam 
kebersihannya (dengan sebab kekotoran 

maksiat)” 
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********* 
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Ya Allah, Engkaulah  Tuhan yang Maha 
berkuasa, kami bersyukur kehadrat-Mu 

yang  telah  mengurniakan  kami  rahmat   
dan   nikmat,  sehingga   kami   dapat 

meneruskan usaha ke arah 
memperkukuhkan negara umat Islam 
khususnya negeri Selangor, sebagai 

negeri yang maju, sejahtera dan 
berkebajikan. 

Ya Allah, Engkaulah  Tuhan yang Maha 
berkuasa, kami bersyukur kehadrat-Mu 

yang  telah  mengurniakan  kami  rahmat   
dan   nikmat,  sehingga   kami   dapat 

meneruskan usaha ke arah 
memperkukuhkan negara umat Islam 
khususnya negeri Selangor, sebagai 

negeri yang maju, sejahtera dan 
berkebajikan. 
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Justeru kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, 
tetapkanlah iman kami, terimalah amalan 

kami, kukuhkanlah perpaduan kami, 
murahkanlah rezeki kami, kayakanlah kami 
dengan ilmu yang bermanfaat,  suburkanlah 
jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia, 
kembalikanlah kami ke jalan yang Engkau 

redhai, lindungilah kami daripada bala 
bencana dan ujian-Mu yang berat supaya 

dengan demikian, negeri kami akan sentiasa 
bertambah makmur dan berkat. 

Justeru kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, 
tetapkanlah iman kami, terimalah amalan 

kami, kukuhkanlah perpaduan kami, 
murahkanlah rezeki kami, kayakanlah kami 
dengan ilmu yang bermanfaat,  suburkanlah 
jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia, 
kembalikanlah kami ke jalan yang Engkau 

redhai, lindungilah kami daripada bala 
bencana dan ujian-Mu yang berat supaya 

dengan demikian, negeri kami akan sentiasa 
bertambah makmur dan berkat. 
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Ya Allah, kami pohon kehadratmu, 
mantapkanlah pegangan kami menurut 

ajaran Ahli Sunnah Waljamaah dan 
peliharalah kami daripada amalan dan 
akidah yang menyeleweng  dan sesat 
seperti fahaman syiah yang melampau 
dan Qadyani serta lain-lain fahaman. 

Ya Allah, kami pohon kehadratmu, 
mantapkanlah pegangan kami menurut 

ajaran Ahli Sunnah Waljamaah dan 
peliharalah kami daripada amalan dan 
akidah yang menyeleweng  dan sesat 
seperti fahaman syiah yang melampau 
dan Qadyani serta lain-lain fahaman. 
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Ya Allah, bukakanlah hati  kami untuk 
mendirikan solat fardhu lima waktu, 

menunaikan zakat dan kefarduan yang 
lain. Berkatilah hidup orang-orang yang 

melaksanakan zakat dan menyayangi 
fakir dan miskin serta mereka yang 

mewakafkan dan menginfakkan harta 
untuk Tabung Amanah Pembangunan 

Islam Selangor dengan ganjaran pahala 
yang berkekalan hingga ke hari akhirat. 

Ya Allah, bukakanlah hati  kami untuk 
mendirikan solat fardhu lima waktu, 

menunaikan zakat dan kefarduan yang 
lain. Berkatilah hidup orang-orang yang 

melaksanakan zakat dan menyayangi 
fakir dan miskin serta mereka yang 

mewakafkan dan menginfakkan harta 
untuk Tabung Amanah Pembangunan 

Islam Selangor dengan ganjaran pahala 
yang berkekalan hingga ke hari akhirat. 
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