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PESANAN KHATIB KEPADA  

PARA JEMAAH ; 

Bertaqwalah kepada Allah SWT. 

Laksanakanlah segala suruhan Allah 
SWT. 

Jauhilah segala larangan Allah SWT. 
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TAJUK KHUTBAH ; 
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SESUNGGUHNYA ; 

Memiliki harta merupakan suatu 
nikmat yang dikurniakan Allah SWT. 

Rezeki akan bertambah bagi orang-2 
yg. belanjakan hartanya utk. agama 

Allah SWT.  

Kebahagiaan & keberkatan 
berpanjangan bagi org-2 yg. 
menolong Agama Allah SWT. 6 



KASIH SAYANG & KEADILAN  

ALLAH SWT. ; 

Ayat 20, Al-Muzzammil ; 
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KASIH SAYANG & KEADILAN  

ALLAH SWT. ; 

Maksud ayat ; 
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“Dan (ingatlah) apa jua kebaikan yang 
kamu kerjakan sebagai bekalan untuk diri 

kamu, tentulah kamu akan mendapat 
balasannya di sisi Allah sebagai balasan 

yang sebaik-baiknya dan yang amat besar 
pahalanya” 

“Dan (ingatlah) apa jua kebaikan yang 
kamu kerjakan sebagai bekalan untuk diri 

kamu, tentulah kamu akan mendapat 
balasannya di sisi Allah sebagai balasan 

yang sebaik-baiknya dan yang amat besar 
pahalanya” 



SEGALA-GALANYA HAK 

ALLAH YANG MAHA KAYA & 

MAHA PEMBERI ; 

Ayat 245, Al-Baqarah bermaksud ; 
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“Siapakah orangnya yang (mahu) memberikan 
pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang 

baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), 
supaya Allah melipatgandakan balasannya 
dengan berganda-ganda banyaknya? Dan 

(ingatlah) Allah jualah yang menyempit dan yang 
melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu 

semua dikembalikan" 
 

“Siapakah orangnya yang (mahu) memberikan 
pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang 

baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), 
supaya Allah melipatgandakan balasannya 
dengan berganda-ganda banyaknya? Dan 

(ingatlah) Allah jualah yang menyempit dan yang 
melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu 

semua dikembalikan" 
 



GALAKAN ALLAH TERHADAP 

HAMBA-NYA AGAR SENTIASA 

BERSEDEKAH & MENDERMA ; 

Sabda Nabi SAW. dlm. Hadis Qudsinya bermaksud ;  
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“Wahai anak Adam, berinfaqlah 
nescaya Aku (menjamin) nafkahmu" 

 
(Muttafaq Alaih) 

 

“Wahai anak Adam, berinfaqlah 
nescaya Aku (menjamin) nafkahmu" 

 
(Muttafaq Alaih) 

 



BERSEDEKAH & BERINFAQ  

AKAN ; 

Menyebabkan 
rezeki 

bertambah 
berlipat ganda 

Menyebabkan  
rezeki 

berkembang dan 
memperoleh 
keberkatan 
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KEUNTUNGAN BAGI YANG  

SEDAR ; 

Ayat 160, Al-An’am ; 
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     … 
 

 

“Sesiapa yang membawa amal kebaikan (pada 
hari kiamat), maka baginya (pahala) sepuluh kali 

ganda kebaikannya...” 

                  

     … 
 

 

“Sesiapa yang membawa amal kebaikan (pada 
hari kiamat), maka baginya (pahala) sepuluh kali 

ganda kebaikannya...” 



DIKATAKAN JUGA ANTARA REZEKI 

YANG SANGAT MAHAL & TIDAK 

TERNILAI ADALAH ; 

Memperoleh 
kesihatan 

Memiliki 
anak-2 yang 

soleh 

Mendapat 
jiran & 

teman yang 
baik 

Melakukan 
pekerjaan yg. 

halal 

Memperoleh 
kehidupan 

tenang 
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ADA SEBILANGAN MASYARAKAT  

YANG ;  

Menyalahgunakan kebaikan 
orang lain yang suka infaq & 

dermakan harta 

Melakukan cara memungut 
derma di tempat-tempat awam 

dll. 

Memperalat kanak-2 untuk 
memungut derma & menjual 

cakra padat di tempat-2 awam 
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ADA SEBILANGAN MASYARAKAT  

YANG ;  

Tidak mengambil peduli akan 
kesahihan individu yang 

mengutip derma 

Menghulurkan derma tanpa 
berfikir panjang kesesuaian 

derma yang diberi 
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SECARA ISTILAHNYA AKTIVITI 

KUTIPAN DERMA JUGA DISEBUT 

SEBAGAI ; 

Pungutan Khairat bagi tujuan 

kebajikan, derma ataupun 

sedekah 
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HARAPAN MAJLIS AGAMA ISLAM 

SELANGOR TERHADAP PEMUNGUT-2 

DERMA ADALAH ; 

Melaksanakan 
aktiviti kutipan 
atau pungutan 

khairat 
mengikut lunas 
undang-undang 

Melakukannya 
dgn. maksud 
khairat bagi 

menyokong & 
memajukan 

Agama Islam 
atau bagi faedah 

orang Islam 
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KHATIB MENGAJAK SELURUH  

UMAT ISLAM SUPAYA ; 

Prihatin ke atas sesuatu yang 
disedekahkan disamping pastikan 
ketelusan & kejujurannya 

Menjadi mata & telinga kpd. MAIS 
supaya pungutan derma dapat 
menepati matlamatnya 

Melaporkan kpd. MAIS, JAIS & PDRM 
kalau dapati ada pungutan derma 
tanpa kebenaran 18 



PERANAN KITA SEBAGAI UMAT 

ISLAM ADALAH ; 

Jaga imej agar 
tidak 

dipandang 
serong oleh 
agama lain 

Berusaha 
menjadi umat 

cemerlang 
selaras 

Baldatun 
Toyyibatun Wa 
Robbun Ghofur 
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KEPENTINGAN & KESESUAIAN 

INDIVIDU UNTUK MEMILIKI 

HARTA ; 
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KEPENTINGAN & KESESUAIAN 

INDIVIDU UNTUK MEMILIKI 

HARTA ; 

Maksud ayat ; 

“Dan janganlah kamu berikan (serahkan) kepada 
orang-orang yang belum sempurna akalnya akan 

harta (mereka yang ada dalam jagaan) kamu, (harta) 
yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua 
sebagai asas pembangunan kehidupan kamu; dan 

berilah mereka belanja dan pakaian dari pendapatan 
hartanya (yang kamu niagakan), dan juga berkatalah 

kepada mereka dengan kata-kata yang baik” 
 

(an-Nisa’: 5) 21 

“Dan janganlah kamu berikan (serahkan) kepada 
orang-orang yang belum sempurna akalnya akan 

harta (mereka yang ada dalam jagaan) kamu, (harta) 
yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua 
sebagai asas pembangunan kehidupan kamu; dan 

berilah mereka belanja dan pakaian dari pendapatan 
hartanya (yang kamu niagakan), dan juga berkatalah 

kepada mereka dengan kata-kata yang baik” 
 

(an-Nisa’: 5) 
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Sidang Jumaat yang dirahmati Allah SWT, 
 

Mimbar Jumaat sekali lagi berpesan bahawa 
Islam mengajar kita supaya bersikap sederhana 
dalam segala amalan. Kita amatlah dituntut agar 

menampilkan kemuliaan akhlak, sikap dan 
keperibadian tinggi kerana Rasulullah SAW diutus 

untuk menyempurnakan akhlak dan sebagai rahmat 
bagi seluruh umat dan sekalian alam. Pada masa 

yang sama kita juga disaran supaya menjauhi 
sebarang bentuk fahaman sesat dan perbuatan 

ekstrim yang kesannya akan menjejaskan 
keharmonian, perpaduan dan keselamatan ummah 

dan Negara. 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah SWT, 
 

Mimbar Jumaat sekali lagi berpesan bahawa 
Islam mengajar kita supaya bersikap sederhana 
dalam segala amalan. Kita amatlah dituntut agar 

menampilkan kemuliaan akhlak, sikap dan 
keperibadian tinggi kerana Rasulullah SAW diutus 

untuk menyempurnakan akhlak dan sebagai rahmat 
bagi seluruh umat dan sekalian alam. Pada masa 

yang sama kita juga disaran supaya menjauhi 
sebarang bentuk fahaman sesat dan perbuatan 

ekstrim yang kesannya akan menjejaskan 
keharmonian, perpaduan dan keselamatan ummah 

dan Negara. 
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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 

dibawah naungan dan pimpinan raja kami 
sebagai ketua agama Islam di negeri ini. 

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 

dibawah naungan dan pimpinan raja kami 
sebagai ketua agama Islam di negeri ini. 
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Justeru kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, 
tetapkanlah iman kami, terimalah amalan 

kami, kukuhkanlah perpaduan kami, 
luaskanlah 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, 
luaskanlah 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,  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,  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 
serta mewakafkan dan menginfakkan harta 
khususnya untuk Perbadanan Wakaf Negeri 

Selangor (PWS) dan Tabung Amanah 
Pembangunan Islam Selangor (TAPIS). 
Dengan amalan ini ya Allah, berkatilah 

hidup dan luaskanlah rezeki kami 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 
serta mewakafkan dan menginfakkan harta 
khususnya untuk Perbadanan Wakaf Negeri 

Selangor (PWS) dan Tabung Amanah 
Pembangunan Islam Selangor (TAPIS). 
Dengan amalan ini ya Allah, berkatilah 

hidup dan luaskanlah rezeki kami dengan 
ganjaran pahala yang berkekalan hingga ke 

hari akhirat. 
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