
TUNTUTAN MEMELIHARA 
NYAWA









KHATIB MENYERU AGAR KITA SAMA-SAMA  ;

Tinggalkan larangan Allah

Tingkatkan ketakwaan

Patuhi suruhan Allah



RASUAH



Ayat 188, Al-Baqarah Bermaksud;

HARAMNYA RASUAH;

“Dan janganlah kamu makan (atau

mengambil) harta (orang-orang lain) di antara

kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula

kamu menghulurkan harta kamu (memberi

rasuah) kepada hakim-hakim kerana hendak

memakan (atau mengambil) sebahagian dari

harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal

kamu mengetahui (salahnya).”



MENEMPAH LAKNAT;

“Allah SWT melaknat pemberi

rasuah dan penerima rasuah”.

(Riwayat  al-Tirmizi).



RASUAH ADALAH;

Sangat berbahaya

Mudaratkan masyarakat

Mudaratkan umat Islam

Menghuru-harakan

pengurusan dan pentadbiran

Bala yang besar



PERIHAL RASUAH INI ADALAH;

Berlaku dalam urusan kehakiman, 

tanah, percukaian dan perkara-perkara

agama serta lain-lain urusan

Diharamkan dan perlakuannya

dilaknat oleh Allah 

Haram memberi dan mengambilnya

pun sama. Bahkan wajib berjaga-jaga 

supaya terhindar darinya



TANGGUNGJAWAB SPRM DALAM MENYOAL SIASAT 

DAN MENANGKAP PELAKU KESALAHAN;

Memberi dan menerima

wang suapan

Peras ugut dan 

menyalahgunakan

kedudukan

Rasuah perolehan awam

dan pilihanraya



ULAMA MENJELASKAN BAHAWA;

Al-raisyi adalah orang 

yang memberi rasuah

Al-murtasyi

bererti orang yang 

menerima rasuah
Perasuah dilaknat

kerana menyakiti

orang lain dan 

dapatkan sesuatu

yang bukan haknya

Dilaknat juga 

kepada al-murtasyi

dan al-rasyi yang 

menjadi perantaraan



SESUNGGUHNYA PENGARUH RASUAH TERHADAP 

SESEORANG PEKERJA ITU ADALAH;

Seolah-olah tidak

terlepas darinya

Dikatakan mustahil

tidak mencapai

rasa madu dan 

racun di hujung lidah

Seolah-olah ketidakpastian

sama ada ikan dalam air 

menelan air atau tidak



DEMI HABUAN RASUAH, ORANG SANGGUP;

Menggunakan pangkat

dan jabatannya untuk

kaut keuntungan

Mendapatkan imbuhan

dalam pelantikan

pangkat seseorang

Memindahkan

pegawai dari

satu daerah ke

daerah lain



HUKUM MENERIMA HABUAN;



“Sesiapa memberi pertolongan kepada

saudaranya satu pertolongan dan

saudaranya memberikan kepadanya hadiah

lalu diterimanya, maka sesungguhnya ia

telah mendatangi pintu yang besar daripada

pintu-pintu riba.”

(Riwayat Abu Daud).

HUKUM MENERIMA HABUAN;



TREND RASUAH PADA MASA KINI ADALAH;

Sudah menjadi

kebiasaan umum

Menjadi hasil pendapatan

melebihi gaji

Hampir semua urusan

perniagaan dan lain-lainnya

dimulai dan diakhiri

dengan rasuah

Menjadikan undang-undang

dan peraturan sudah tidak

berguna lagi



KERANA HABUAN DUNIA ITU MENGASYIKKAN, MAKA;

Orang-orang agama yang tahu

hukum hakam pun terlibat

dengan rasuah

Hilanglah sikap amanah,

jujur dan keihklasan

Orang baik-baik, bermaruah

dan beragama boleh hanyut

dan langgar perintah Allah



Ayat 44, Al-Baqarah;

PANDAI BERKATA-KATA, DIRI SENDIRI YANG TERLEKA;



Maksud Ayat;

“Patutkah kamu menyuruh manusia

supaya berbuat kebaikan sedang kamu

lupa akan diri kamu sendiri; padahal

kamu semua membaca Kitab Allah,

tidakkah kamu berakal?”

PANDAI BERKATA-KATA, DIRI SENDIRI YANG TERLEKA;



SESUATU YANG MEMALUKAN BERLAKU SEBAGAIMANA 

DIDEDAHKAN OLEH SPRM MENGENAI;

Pembabitan orang 

agama dari agensi

kerajaan terlibat

kes rasuah

Pegawai dan kakitangan

agensi agama juga terpalit

dengan rasuah



TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH AGAR;

membanteras

Hukum lebih tegas

Menangani kes

Fokus langkah

pencegahan

RASUAH



KISAH YANG DICERITAKAN DALAM SURAH AL-A’RAF 

AYAT KE 176 ADALAH BERKENAAN;

SEORANG ALIM YANG DIGODA SYAITAN 

HINGGA TERGELINCIR DARI AGAMA YANG 

BENAR KERANA SIKAP;

Rakus terhadap dunia

Mengikut hawa nafsu

Ingin kekuasaan dan kekayaan

Derhaka kepada Allah



DIUMPAMAKAN SEPERTI ANJING;

Ayat 176, Al-Anfal;



“maka bandingannya adalah seperti

anjing, jika engkau menghalaunya: ia

menghulurkan lidahnya termengah-mengah,

dan jika engkau membiarkannya: ia juga

menghulurkan lidahnya termengah-mengah”

DIUMPAMAKAN SEPERTI ANJING;

Maksud Ayat;



HARTA BENDA DUNIA ADALAH SANGAT MENGGIURKAN;



HARTA BENDA DUNIA ADALAH SANGAT MENGGIURKAN;

“Sesungguhnya harta ini hijau dan manis,

barangsiapa mendapatkan dengan haknya maka

ia akan diberkati. Berapa banyak orang yang

mengambil harta Allah dan rasul-Nya tanpa

haknya secara sesuka hati, tiada balasan baginya

pada hari kiamat nanti kecuali neraka.”

(Riwayat al-Tirmizi). 



ANTARA PENGAJARAN DAN PENGHAYATAN DARIPADA 

KHUTBAH INI ADALAH ;

JAUHI PERBUATAN DOSA BESAR 

DENGAN MEMBERI DAN MENERIMA 

RASUAH

TAKUTLAH SEKSAAN ALLAH

DENGAN MENGHORMATI UNDANG-

UNDANG PENGHARAMAN RASUAH

PEMBERI DAN PENERIMA RASUAH 

TERLAKNAT OLEH ALLAH



PEMBALASAN TERHADAP 

ORANG-ORANG YANG SESAT;



“Dan diperlihatkan neraka jelas

nyata kepada orang-orang yang sesat.”

(Surah al-Syu’ara’ : 91).

PEMBALASAN TERHADAP ORANG-ORANG YANG SESAT;















Sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya

sama-sama kita sentiasa bertakwa kepada Allah

SWT dengan mengawasi diri dan keluarga kita

daripada perbuatan keji dan maksiat. Dalam

masa yang sama kita terus berdoa agar seluruh

negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi

daripada segala bentuk ancaman serta penularan

wabak covid 19.



Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan

hamba-hamba Allah yang bersabar ketika

menempuh segala penyakit yang menimpa,

berdisiplin dengan sentiasa mematuhi SOP dan

ambillah pengajaran atas apa yang berlaku, berhati-

hati dan beringatlah selalu walau kita diberi

kebebasan untuk bergerak. Ini kerana Negara masih

memerangi wabak Covid-19 ini demi keselamatan

diri kita serta masyarakat keseluruhannya.



Bagi yang terkesan dengan wabak

ini, janganlah mengambil jalan

mudah dengan memudarat dan

menyakiti diri sendiri. Kita mestilah

berjiwa besar, sabar dan kuat mental

serta fizikal berasaskan keimanan

yang mantap.



Marilah sama-sama kita

memperbanyakkan selawat ke atas

junjungan besar Nabi Muhammad

SAW. kerana perintah Allah dalam

firmanNya :



















Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha

Berkuasa, kami bersyukur kehadrat-Mu yang

telah mengurniakan rahmat dan keberkatan

kepada negeri ini yang terus sejahtera dan

maju, serta rakyatnya bersatu padu, di bawah

naungan dan pimpinan raja kami sebagai

Ketua Agama Islam di negeri ini.



Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-

hambaMu yang sentiasa meninggikan

kalimah dan AgamaMu. Hindarilah

kami dari kelompok dan golongan

yang suka mencela, mencaci dan

menghina AgamaMu



Ya Allah! Kurniakanlah kepada kami

rezeki yang halal lagi diberkati,

jauhilah kami daripada perbuatan

rasuah dan salah guna kuasa kerana

ini adalah suatu pengkhianatan

kepada amanah yang diberikan.



Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami

untuk mendirikan solat fardu lima waktu secara

berjemaah, menunaikan zakat melalui Lembaga

Zakat Selangor, mewakaf dan menginfakkan

harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan

Tabung Infak Jariah Umat Islam Selangor

(TIJARI) dan kepada anak-anak yatim melalui

Yayasan Islam Darul Ehsan (YIDE).












