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“APABILA WANG MENGUASAI DIRI” 
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     اِلَقاِئل:                                         

 
3 

      

 
4      

 
5 
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َتَعاَلى                              
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Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, 

  
 Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan 

melakukan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Mudah-
mudahan kita tergolong dalam golongan hamba-hamba Allah yang mendapat rahmat dan 
kasih sayang serta perlindungan-Nya di dunia dan di akhirat nanti. 
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Hadirin yang dikasihi sekalian, 
 
Dalam kehidupan yang serba mencabar ini, wang merupakan keperluan yang sangat 
penting dalam kehidupan seharian. Tanpa wang kita tidak boleh berbelanja atau 
menguruskan sesuatu hal yang penting berkaitan dengan diri sendiri, rumahtangga dan 
negara. Tidak salah kita memperolehi wang yang banyak, asalkan sumber perolehannya 
adalah daripada sumber yang halal kerana ia dapat menjamin kehidupan yang bahagia 
dan selamat di dunia dan akhirat. 
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Justeru itu hayatilah khutbah hari ini yang bertajuk “APABILA WANG 
MENGUASAI DIRI”. 
 

Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, 
 
 Hari ini, kita terbeban dengan kenaikan harga barang, cukai GST, dan kenaikan tol-tol di 
lebuhraya yang pasti akan menambahkan bebanan yang ditanggung. Kita juga terbeban masalah 
sosial dan jenayah dalam masyarakat yang semakin membimbangkan. Hal ini berpunca daripada 
wang, manusia sanggup melakukan apa cara sekalipun untuk mencari keuntungan dan 
kesenangan walaupun terpaksa melakukan kejahatan dan kerosakan yang akan menyusahkan 
orang lain. Disebabkan kerana wang, pelbagai masalah berlaku. 
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Kerana wang, ada dikalangan manusia menghadapi masalah rumahtangga yang 
semakin kritikal. Hal ini berlaku disebabkan kerana ibu bapa sibuk mencari nafkah dari 
pagi hingga ke larut malam sehingga terabai tanggungjawab terhadap keluarga. Anak-
anak hidup dalam keadaan terbiar dan tidak terurus serta tidak mendapat perhatian yang 
sewajarnya kesan daripada ibu bapa yang terpaksa bekerja semata-mata. Lantaran itu, 
sudah pasti akan menyebabkan anak-anak terjerumus dalam keadaan yang tidak sihat 
seperti ponteng sekolah, terjebak dengan dadah, pergaduhan, kes buli dan lain-lain. 
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Kerana wang, berapa ramai di antara manusia yang tergolong dalam golongan anak yang 
derhaka yang sanggup memutuskan hubungan silaturrahim dengan ibu bapa mereka. Ibu 
bapa tidak dipedulikan, kesihatan dan makan minum mereka tidak diuruskan, mereka 
dibiarkan hidup kesepian tanpa kasih sayang, mereka dianggap sebagai orang gaji yang 
menjaga kepentingan anak dan menantu,  
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malah ada yang ditinggalkan dirumah kebajikan orang –orang tua. Namun, apa 
yang paling menyedihkan kita, ada yang sanggup memukul, mencederakan dan 
membunuh ibu bapa semata-mata kerana wang apabila keinginan mereka tidak dipenuhi. 
Adakah ini balasan kita terhadap ibu bapa yang telah melahirkan dan membesarkan kita 
dengan penuh kasih sayang dan didikan yang secukupnya?. 
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Kerana wang, ada dikalangan manusia semakin tamak. Perasaan belas kasihan, 
bertimbang rasa, bantu membantu dan membuat kebajikan sudah tidak wujud dalam diri 
mereka. Mereka hanya lebih mengejar keuntungan semata-mata tanpa mempedulikan 
kesusahan yang dihadapi oleh masyarakat disekelilingnya. Sebagai contoh, perumahan 
hari ini terutamanya dibandar semakin mahal untuk dimiliki kerana meningkat harganya 
secara mendadak. Hal ini akan menyukarkan generasi akan datang untuk memiliki rumah 
sendiri. Pada masa yang sama, sewaan rumah dibandar juga meningkat dengan kadar 
yang tinggi dan bertambah pada setiap tahun, pasti akan menyusahkan golongan kurang 
berkemampuan untuk menyewanya. Ada dikalangan mereka yang sanggup menjadi 
gelandangan kerana tidak mampu memiliki rumah atau menyewanya, walaupun tergolong 
dikalangan orang-orang yang bekerja. 
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Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, 
 

 Kerana wang, ada manusia yang sanggup menjadi hamba wang dengan 
melakukan kegiatan jenayah seperti mencuri, menculik, membunuh, pecah amanah, 
rasuah, penindasan, keganasan, ajaran sesat dan melakukan kezaliman-kezaliman lain. 
Sedangkan perbuatan tersebut dilarang oleh Allah SWT.  
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Tidak berasa takutkan kita, bahawa perbuatan yang dilakukan ini pasti akan 
mendapat balasan sama ada di dunia ataupun di akhirat? Tidak takutkah kita apabila 
suatu masa nanti keturunan dan generasi kita juga melakukan perkara yang sama juga? 
Dan tidak takutkah kita, apabila tiba masanya nanti kita dipanggil kembali kepada Allah 
SWT? Apakah bekalan yang hendak dibawa untuk berhadapan Allah SWT sedangkan kita 
bergelumang dengan dosa yang kita lakukan sepanjang hidup? Oleh itu, tidak ada 
gunanya kita menyembunyikan diri dari kejahatan yang dilakukan untuk memiliki hasil 
kekayaan, kemewahan dan kesenangan yang diperolehi dari sumber yang haram, 
sedangkan gerak geri kita sentiasa diperhatikan oleh Allah SWT.  
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Firman Allah SWT dalam surah al-Hujurat ayat 18; 
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“Sesungguhnya Allah mengetahui segala rahsia langit dan bumi, dan Allah Maha 
Melihat akan segala yang kamu kerjakan”. 

 

 
18 

Muslimin yang berbahagia, 
  

Kerana wang, ada manusia yang menjadi keras hati, kedekut dan bakhil. Mereka 
beranggapan, bahawa wang yang mereka perolehi ini adalah daripada hasil usaha dan 
titik peluh mereka sendiri yang tidak boleh dikongsi oleh sesiapa. Mereka sanggup 
membiarkan saudara-saudara seagama mereka berada dalam kesusahan dan 
kesukaran. 
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Firman Allah SWT dalam surah ali-Imran ayat 180; 
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“Dan jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta benda yang telah 
dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahan-Nya  menyangka bahawa keadaan 
bakhilnya itu baik bagi mereka. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan 
dikalungkan (diseksa) dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak.  
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 …Dan bagi Allah jugalah hak milik segala warisan (isi) langit dan bumi. Dan 
(ingatlah), Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan segala yang kamu kerjakan. 
(Mukjizat) yang nyata dan dengan (korban) yang katakan, maka membunuh mereka, jika 
kamu orang-orang yang benar (dalam apa yang kamu dakwakan itu)?”. 
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Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, 
 
 Mimbar hari ini ingin mengingatkan sidang jemaah sekalian bahawa, tidak salah 
untuk kita mencari wang yang banyak bagi meningkatkan taraf kehidupan ekonomi 
keluarga. Malah Islam menggalakkan umatnya supaya berusaha mencari wang untuk 
tujuan menjalani kehidupan harian memenuhi keperluan perbelanjaan makan minum, 
tempat tinggal, pendidikan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, janganlah jadikan 
wang menguasai diri, mendatangkan permasalahan dan kemudaratan dalam kehidupan 
kita. 
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Justeru itu, mimbar Jumaat hari ini menyeru supaya; 
 
1. Umat Islam hendaklah mengukuhkan akidah, syariah dan akhlak Islam supaya 

kehidupan kita tidak dikuasai oleh wang dan kebendaan. 
 

 
 
24 



            Khutbah Jumaat  30 Septermber  2016:  “Hijrah Dalam Kehidupan Muslim ” 

                                                                                                                                                                  Jabatan Agama Islam Selangor 

4 

 

2. Umat Islam hendaklah memastikan sumber-sumber kewangan yang diperolehi 
didapati daripada sumber yang baik dan halal. 

 
3. Umat Islam janganlah menjadi hamba wang sehingga lalai untuk mengerjakan 

ibadat kepada Allah SWT. 
 

4. Umat Islam hendaklah menjauhi segala bentuk penyelewengan dan rasuah, salah 
guna kuasa dan sebagainya. 
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“Kamu telah dilalaikan (daripada mengerjakan amal bakti) oleh perbuatan berlumba-
lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya (harta benda, anak-pinak pangkat 
dan pengaruh). Sehingga kamu masuk kubur. Jangan sekali-kali (bersikap demikian)! 
kamu akan mengetahui kelak (akibatnya yang buruk semasa hendak mati)!  
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Sekali lagi (diingatkan); jangan sekali-kali (kamu bersikap demikian)! kamu akan 
mengetahui kelak akibatnya yang buruk pada hari kiamat)! Demi sesungguhnya! kalaulah 
kamu mengetahui  (Apa yang kamu akan hadapi) dengan pengetahuan yang yakin, 
(tentulah kamu akan mengerjakan perkara-perkara yang menjadi bekalan kamu untuk 
hari Akhirat). 
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(Ingatlah) Demi sesungguhnya! kamu akan melihat api neraka yang marak 
menjulang. Selepas itu  demi sesungguhnya! kamu (wahai orang-orang yang derhaka) 
akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin (semasa kamu dilemparkan ke 
dalamnya)! Selain dari itu, sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu, tentang 
segala nikmat (yang kamu telah nikmatinya)!”. 

 

 
29 

َِِوالذِِّْكِر اْلَحِكِيِماآلَوِإيَّاُكِم ِبَما ِفِيِهاْلَعِظِيِمِفي اْلُقِرِِ

اْلَعِلِيُمالسَِّمِيُع
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KHUTBAH KEDUA

 

33.      

34

   َعَلىُمَحمٍَّدآِلِه ِحَساٍن   

35

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah SWT, 
 
Mimbar Jumaat sekali lagi berpesan bahawa Islam mengajar kita supaya bersikap  
 

36 
sederhana dalam segala amalan. Kita amatlah dituntut agar menampilkan kemuliaan 
akhlak, sikap dan keperibadian tinggi 

37 
kerana Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak dan sebagai rahmat bagi 
seluruh umat dan sekalian alam.  
 

38 

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. 
 

39 
yang kesannya akan menjejaskan keharmonian, perpaduan dan keselamatan ummah 
dan Negara. 

40
                                .  

 

41
  

42 

43 سالُغور

44

 َسالتغكوُغور

 

45
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46

Ya Allah, Engkaulah  Tuhan yang Maha berkuasa, kami bersyukur kehadrat-Mu 
yang  telah  mengurniakan  kami  rahmat   dan   nikmat,   

 

47 

sehingga   kami   dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negara umat 
Islam khususnya negeri Selangor, sebagai negeri yang maju, 

48 
sejahtera dan berkebajikan dibawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai 

ketua agama Islam di negeri ini. Justeru kami pohon kehadrat-Mu 
 

49
ya Allah, tetapkanlah iman kami, terimalah amalan kami, kukuhkanlah perpaduan kami, 
luaskanlah rezeki kami, kayakanlah kami  
 

50 
dengan ilmu yang bermanfaat,  suburkanlah jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia, 
kembalikanlah kami  

51 
ke jalan yang Engkau redhai, lindungilah kami daripada bala bencana dan ujian-Mu yang 
berat khususnya wabak penyakit Zika  

52 
dan Denggi supaya dengan demikian, negeri kami akan sentiasa dilindungi dan diberkati. 
Ya Allah, kami pohon kehadratmu, 
 

53
mantapkanlah pegangan kami menurut ajaran Ahli Sunnah Waljamaah dan peliharalah 
kami daripada amalan dan akidah yang  

54
menyeleweng  dan sesat seperti fahaman Syiah,  Qadyani serta lain-lain fahaman.Ya 
Allah, bukakanlah hati  kami  
 

55 
untuk mendirikan solat fardhu lima waktu, menunaikan zakat dan kefarduan yang lain 
serta mewakafkan dan menginfakkan harta  

56 
khususnya untuk Perbadanan Wakaf Negeri Selangor (PWS) dan Tabung Amanah 
Pembangunan Islam Selangor (TAPIS). 

57 
Dengan amalan ini ya Allah, berkatilah hidup dan luaskanlah rezeki kami dengan 
ganjaran pahala yang berkekalan hingga ke hari akhirat. 
 

58

                                               

             . 

59

  .                                    

         

60
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