


       

         

             

        

       

         

             

        

1 



   

  

   . 

   

  

   . 
2 



       

               

         

       

               

         
3 



UNTUK MEMASTIKAN SYURGA MILIK KITA 
DAN MENJADI PENGHUNINYA, MAKA ; 

4 



TAJUK KHUTBAH ; 

5 



AL-QURAN & HADIS BANYAK MEMBERI 
PENJELASAN BERKAITAN ; 

6 



KEWAJIPAN MENJAGA HUBUNGAN 
PERSAUDARAAN ANTARA SESAMA ISLAM ; 

Ayat 10, Surah Al-Hujurat ; 
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KEWAJIPAN MENJAGA HUBUNGAN 
PERSAUDARAAN ANTARA SESAMA ISLAM ; 

Maksud ayat ; 

“Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman itu adalah bersaudara, maka oleh 

itu hendaklah kamu memperelokkan 
hubungan persaudaraan antara kamu. Dan 
takutlah kepada Allah semoga dengan itu 

kamu beroleh kerahmatan” 
 

“Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman itu adalah bersaudara, maka oleh 

itu hendaklah kamu memperelokkan 
hubungan persaudaraan antara kamu. Dan 
takutlah kepada Allah semoga dengan itu 

kamu beroleh kerahmatan” 
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PERINGATAN BAGI ORANG-2 YANG 
BERIMAN SUPAYA JANGAN 

BERTELINGKAH ; 

Ayat 46, Al-Anfal ; 
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PERINGATAN BAGI ORANG-2 YANG 
BERIMAN SUPAYA JANGAN 

BERTELINGKAH ; 

Maksud ayat ; 

“Dan kamu semua wajib taat kepada Allah 
dan RasulNya, dan janganlah kamu 

bertelingkah, kelak kamu akan gagal dan 
kehilangan kekuatanmu, dan bersabarlah 

sesungguhnya Allah berserta orang-orang 
yang sabar” 

 

“Dan kamu semua wajib taat kepada Allah 
dan RasulNya, dan janganlah kamu 

bertelingkah, kelak kamu akan gagal dan 
kehilangan kekuatanmu, dan bersabarlah 

sesungguhnya Allah berserta orang-orang 
yang sabar” 

 
10 



SYARAT UNTUK MEMILIKI & MEMASUKI 
SYURGA  ALLAH SWT. ; 

Sabda Nabi SAW. bermaksud ; 

“Demi diriku dalam genggaman-Nya, kamu 
semua tidak akan dapat memasuki syurga 

sehinggalah kamu beriman, dan kamu tidak 
dikira beriman sehinggalah kamu berkasih-

sayang sesama mu. Adakah kamu ingin supaya 
saya tunjukkan petua apabila kamu 

melakukannya maka kamu akan berkasih 
sayang ?, iaitu sebarkanlah salam di 

kalanganmu” 

(Riwayat Muslim) 

“Demi diriku dalam genggaman-Nya, kamu 
semua tidak akan dapat memasuki syurga 

sehinggalah kamu beriman, dan kamu tidak 
dikira beriman sehinggalah kamu berkasih-

sayang sesama mu. Adakah kamu ingin supaya 
saya tunjukkan petua apabila kamu 

melakukannya maka kamu akan berkasih 
sayang ?, iaitu sebarkanlah salam di 

kalanganmu” 

(Riwayat Muslim) 11 



CIRI-CIRI SEBAGAI SEORANG HAMBA 
ALLAH YANG BERSAUDARA ; 

Sabda Nabi SAW. bermaksud ; 

“Jauhilah sifat buruk sangka, kerana buruk 
sangka itu adalah kata-kata yang dusta. 

Janganlah kamu intip mengintip, janganlah 
kamu dengki mendengki dan janganlah kamu 

bermusuh-musuhan. Jadikanlah dirimu sebagai 
hamba Allah yang bersaudara” 

 

         (Riwayat al-Bukhari) 

“Jauhilah sifat buruk sangka, kerana buruk 
sangka itu adalah kata-kata yang dusta. 

Janganlah kamu intip mengintip, janganlah 
kamu dengki mendengki dan janganlah kamu 

bermusuh-musuhan. Jadikanlah dirimu sebagai 
hamba Allah yang bersaudara” 

 

         (Riwayat al-Bukhari) 
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KEWAJIPAN MENGUATKAN MAHABBAH, 
PERSAUDARAAN & PERPADUAN SESAMA 

KITA, KERANA ; 

13 



SEKIRANYA KITA TERUS BERPECAH,  
MAKA ; 

14 



BEBERAPA TIPS & PETUA UNTUK ELAK 
PERPECAHAN & PERBALAHAN ADALAH ; 

PERTAMA ; 

15 



BEBERAPA TIPS & PETUA UNTUK ELAK 
PERPECAHAN & PERBALAHAN ADALAH ; 

KEDUA ; 

16 



SIKAP & TOLERANSI KITA DALAM 
MENANGANI PERBEZAAN PENDAPAT ; 

Imam Asy-Syafie pernah mengatakan bermaksud ; 

“Pendapat ku memang betul, tetapi 
boleh jadi juga salah. Sedangkan 

pendapat orang lain salah tetapi boleh 
jadi juga betul” 

 

“Pendapat ku memang betul, tetapi 
boleh jadi juga salah. Sedangkan 

pendapat orang lain salah tetapi boleh 
jadi juga betul” 

 

17 



SIKAP & TOLERANSI KITA DALAM 
MENANGANI PERBEZAAN PENDAPAT ; 

Kata Imam Asy-Syafie lagi bermaksud ; 

“Aku tidak pernah berbalah dengan 
sesaorang melainkan aku  mengharap agar 

Allah menzahirkan kebenaran melalui 
lidahnya bukan lidahku” 

“Aku tidak pernah berbalah dengan 
sesaorang melainkan aku  mengharap agar 

Allah menzahirkan kebenaran melalui 
lidahnya bukan lidahku” 

18 



BEBERAPA TIPS & PETUA UNTUK ELAK 
PERPECAHAN & PERBALAHAN ADALAH ; 

KETIGA ; 

19 



BEBERAPA TIPS & PETUA UNTUK ELAK 
PERPECAHAN & PERBALAHAN ADALAH ; 

20 



KAEDAH & CARA BERDAKWAH YANG 
BERKESAN ; 

Ayat 43-44, Surah Toha ; 
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KAEDAH & CARA BERDAKWAH YANG 
BERKESAN ; 

Maksud ayat ; 

“Pergilah kamu berdua kepada fir’aun 
kerana sesunggunnya dia itu derhaka, maka 
berdakwahlah kepadanya dengan kata-kata 

yang lembut semoga dia mendapat 
peringatan dan merasa takut” 

“Pergilah kamu berdua kepada fir’aun 
kerana sesunggunnya dia itu derhaka, maka 
berdakwahlah kepadanya dengan kata-kata 

yang lembut semoga dia mendapat 
peringatan dan merasa takut” 

22 



ANTARA MUTIARA TAUSIYYAH DARIPADA 
KHUTBAH INI ADALAH ; 

23 



SIKAP ORANG BERIMAN DALAM 
MENANGANI SESUATU PERSELISIHAN ; 
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SIKAP ORANG BERIMAN DALAM 
MENANGANI SESUATU PERSELISIHAN ; 

Maksud ayat ; 

“Wahai orang-orang yang beriman ! hendaklah 
kamu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul serta 

ulil amri dikalangan mu. Jika kamu bertelingkah 
dalam sesuatu perkara maka kembalikanlah kepada 

Allah dan Rasul sekiranya kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang 

demikian itu adalah lebih utama dan lebih baik 
akibatnya” 

 

(Surah an-Nisa’ - 59) 

“Wahai orang-orang yang beriman ! hendaklah 
kamu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul serta 

ulil amri dikalangan mu. Jika kamu bertelingkah 
dalam sesuatu perkara maka kembalikanlah kepada 

Allah dan Rasul sekiranya kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang 

demikian itu adalah lebih utama dan lebih baik 
akibatnya” 

 

(Surah an-Nisa’ - 59) 25 
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Mimbar Jumaat sekali lagi berpesan bahawa Islam 
mengajar umatnya supaya bersikap sederhana dalam 

segala amalan dan tindakan. Pada masa yang sama umat 
Islam disaran supaya menjauhi sebarang bentuk 

perbuatan ekstremis yang kesannya akan menjejaskan 
keharmonian, perpaduan, keselamatan ummah dan 
Negara. Tindakan ekstremis juga boleh memberikan 
tanggapan negatif terhadap kesucian dan kemuliaan 
agama islam. Sebaliknya seluruh umat islam amatlah 

dituntut agar menampilkan kemuliaan akhlak, sikap dan 
keperibadian tinggi sebagai muslim sejati agar umum 
mengetahui bahawa Rasulullah SAW diutus dan Islam 

yang diperjuangkan adalah rahmat bagi seluruh umat dan 
sekalian alam. 

Mimbar Jumaat sekali lagi berpesan bahawa Islam 
mengajar umatnya supaya bersikap sederhana dalam 

segala amalan dan tindakan. Pada masa yang sama umat 
Islam disaran supaya menjauhi sebarang bentuk 

perbuatan ekstremis yang kesannya akan menjejaskan 
keharmonian, perpaduan, keselamatan ummah dan 
Negara. Tindakan ekstremis juga boleh memberikan 
tanggapan negatif terhadap kesucian dan kemuliaan 
agama islam. Sebaliknya seluruh umat islam amatlah 

dituntut agar menampilkan kemuliaan akhlak, sikap dan 
keperibadian tinggi sebagai muslim sejati agar umum 
mengetahui bahawa Rasulullah SAW diutus dan Islam 

yang diperjuangkan adalah rahmat bagi seluruh umat dan 
sekalian alam. 
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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. 

36 



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. 

37 



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. 

38 



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 miskin serta mereka yang 

menginfakkan harta untuk Tabung 
Amanah Pembangunan Islam Selangor 
(TAPIS) 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 miskin serta mereka yang 

menginfakkan harta untuk Tabung 
Amanah Pembangunan Islam Selangor 
(TAPIS) dengan ganjaran pahala yang 

berkekalan hingga ke hari akhirat. 

39 



Demikian juga ya Allah, tambah 
dan luaskanlah rezeki orang yang 
mewakafkan hartanya, terimalah 
wakaf mereka dengan ganjaran 

pahala yang berkekalan hingga ke 
hari akhirat. 

  

Demikian juga ya Allah, tambah 
dan luaskanlah rezeki orang yang 
mewakafkan hartanya, terimalah 
wakaf mereka dengan ganjaran 

pahala yang berkekalan hingga ke 
hari akhirat. 
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