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UNTUK MEMPEROLEH MANFAAT HIDUP DI  
DUNIA DAN AKHIRAT, MAKA ; 

Tingkatkanlah ketaqwaan 
kepada Allah SWT. 

Laksanakan segala perintah Allah 
SWT. 

Tinggalkan segala larangan Allah 
SWT. 

Memperbanyakkan zikir, Selawat, 
salam & amalkan Sunnah Nabi SAW. 

4 



TAJUK KHUTBAH ; 
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AKIDAH ADALAH MERUPAKAN ; 

•Suatu 
pegangan 

dan 
keyakinan 

tanpa 
syak dan 
ragu-ragu 

•Yakin 
terhadap 

Allah 
sebagai 

tuhan yg. 
wajib 

disembah 
6 



DUNIA DAN SEGALA ISI KANDUNGANNYA 
YANG SEMENTARA ; 

Ayat 23, Al-Furqan ; 

                                                             

                   
 

"Dan Kami tujukan perbicaraan kepada apa yang 
mereka telah kerjakan dari jenis amal (yang 
mereka pandang baik), lalu Kami jadikan dia 
terbuang sebagai debu yang berterbangan" 

                                                             

                   
 

"Dan Kami tujukan perbicaraan kepada apa yang 
mereka telah kerjakan dari jenis amal (yang 
mereka pandang baik), lalu Kami jadikan dia 
terbuang sebagai debu yang berterbangan" 
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AKIDAH ISLAM MERUPAKAN PERKARA 
UTAMA YANG PERLU DITERAPKAN KERANA ; 

Sebagai asas 
kepada 
lahirnya 

akhlak yang 
baik dalam 

diri seseorang 
insan 

Itulah 
anjuran 

Rasulullah 
SAW. 

menerapkan 
akidah Islam 

sejak 
manusia itu 
dilahirkan 
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KEUTAMAAN KALIMAH TAUHID ; 

Sabda Nabi SAW. ; 

 

 

 
“Jadikanlah kalimah La ilaha Illa Allah sebagai 
kalimah pertama yang didengari oleh anak-

anakmu ” 
 

(Riwayat al-Baihaqi) 

 

 

 
“Jadikanlah kalimah La ilaha Illa Allah sebagai 
kalimah pertama yang didengari oleh anak-

anakmu ” 
 

(Riwayat al-Baihaqi) 9 



AKIDAH YANG MANTAP AKAN DAPAT 
MENDORONG KITA UNTUK ; 

•Patuh dan taat kepada setiap 
perintah Allah SWT.  

•Melaksanakan amal ibadah 
dengan sempurna 

•Berhati-hati daripada terjerumus ke 
dalam perkara-perkara yang keji 

•Menentukan secara jelas halatuju 
kehidupan ini 
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GOLONGAN YANG RUGI SERUGI-RUGINYA ; 

Ayat 103, Al-Kahfi ; 

                                                    
  

“Katakanlah (wahai Muhammad): “Mahukah 
kami khabarkan kepada kamu akan orang-orang 

yang rugi serugi-ruginya amal-amal 
perbuatannya” 

                                                    
  

“Katakanlah (wahai Muhammad): “Mahukah 
kami khabarkan kepada kamu akan orang-orang 

yang rugi serugi-ruginya amal-amal 
perbuatannya” 
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DENGAN AKIDAH YANG MANTAP  
AKAN DAPAT ; 

Melahirkan insan yang tabah 
dengan ujian dan cabaran 

dalam hidup 

Meningkatkan 
keyakinan & 
meneguhkan 

iman kita 
terhadap keesaan 

& kekuasaan 
Allah 

Menjadikan  diri 
kita cekal dan 

sabar serta yakin 
bahawa Allah 

sentiasa bersama 
kita 
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TIDAK TERLEPAS DARIPADA  
MENERIMA UJIAN ; 

Ayat 2, Al-Ankabut ; 

                                                   

                                
 

“Patutkah manusia menyangka bahawa mereka 
akan dibiarkan dengan hanya berkata: “Kami 
beriman”, sedang mereka tidak diuji (dengan 

sesuatu cubaan)” 

                                                   

                                
 

“Patutkah manusia menyangka bahawa mereka 
akan dibiarkan dengan hanya berkata: “Kami 
beriman”, sedang mereka tidak diuji (dengan 

sesuatu cubaan)” 13 



PENGUKUHAN AKIDAH KETIKA 
BERMULANYA DAKWAH RASULULLAH SAW. ; 

Berterusan selama 13 tahun 
ketika berada di kota Makkah 

Berusaha bersungguh-sungguh 
mengukuhkan akidah umat 

Islam di sana 

Melahirkan para sahabat 
berjiwa kental dan 

mempertaruhkan nyawa demi 
Islam 
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PERKARA YANG PERLU KITA AMBIL 
PERHATIAN ADALAH ; 

Aqidah 
mantap 
adalah 
benteng 
pelbagai 
bentuk 
jenayah 

Kes-kes 
jenayah 
sentiasa 
menjadi 
paparan 

media 
setiap hari 

Perlakuan 
jenayah 
adalah 
kerana 
tiada 

keyakinan 
terhadap 

pembalasan 
dosa 
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MENYESAL KEMUDIAN TIADA 
GUNANYA ; 

Ayat 12, As-Sajdah ; 
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MENYESAL KEMUDIAN TIADA 
GUNANYA ; 

Maksud ayat ; 

“Dan (sungguh ngeri) sekiranya engkau 
melihat ketika orang-orang yang berdosa itu 
menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan 

mereka (dalam keadaan malu dan hina, sambil 
merayu); wahai Tuhan kami, kami telah melihat 
dan mendengar dengan sejelas-jelasnya (akan 

segala yang kami ingkari dahulu); maka 
kembalikanlah kami ke dunia supaya kami 

mengerjakan amal-amal yang baik; 
sesungguhnya kami sekarang telah yakin” 

 

“Dan (sungguh ngeri) sekiranya engkau 
melihat ketika orang-orang yang berdosa itu 
menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan 

mereka (dalam keadaan malu dan hina, sambil 
merayu); wahai Tuhan kami, kami telah melihat 
dan mendengar dengan sejelas-jelasnya (akan 

segala yang kami ingkari dahulu); maka 
kembalikanlah kami ke dunia supaya kami 

mengerjakan amal-amal yang baik; 
sesungguhnya kami sekarang telah yakin” 
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KELEMAHAN AKIDAH AKAN MENJADI 
PUNCA KEPADA ; 

Berlakunya penyelewengan 
terhadap ajaran Islam yang sebenar 

Membuka ruang kepada dakyah 
musuh-musuh Islam 
mempengaruhi pemikiran kita 

Kita tersesat dengan amalan-
amalan sendiri kerana dakyah 
disangkakan ajaran sebenar 

18 



TANPA IMAN & AKIDAH YG. SEBENAR 
SEMUANYA ADALAH SIA-SIA ; 

Ayat 39, An-Nur ; 
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TANPA IMAN & AKIDAH YG. SEBENAR 
SEMUANYA ADALAH SIA-SIA ; 

Maksud Ayat ; 

“Dan orang-orang yang kafir pula, amal-amal mereka 
adalah umpama riak sinaran panas di tanah rata yang 

disangkanya air oleh orang yang dahaga, (lalu dia menuju 
ke arahnya) sehingga apabila dia datang ke tempat itu, 

tidak didapati sesuatu pun yang disangkanya itu; 
(demikianlah keadaan orang kafir, tidak mendapat faedah 

dari amalnya sebagaimana yang disangkanya) dan dia 
tetap mendapati hukum Allah di sisi amalnya, lalu Allah 

meyempurnakan hitungan amalnya (serta membalasnya); 
dan (ingatlah) Allah amat segera hitungan hisab-Nya” 

“Dan orang-orang yang kafir pula, amal-amal mereka 
adalah umpama riak sinaran panas di tanah rata yang 

disangkanya air oleh orang yang dahaga, (lalu dia menuju 
ke arahnya) sehingga apabila dia datang ke tempat itu, 

tidak didapati sesuatu pun yang disangkanya itu; 
(demikianlah keadaan orang kafir, tidak mendapat faedah 

dari amalnya sebagaimana yang disangkanya) dan dia 
tetap mendapati hukum Allah di sisi amalnya, lalu Allah 

meyempurnakan hitungan amalnya (serta membalasnya); 
dan (ingatlah) Allah amat segera hitungan hisab-Nya” 
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MARILAH SAMA-SAMA KITA BERUSAHA 
UNTUK MAMPERTINGKATKAN ; 

Kekuatan 
Akidah ; 

Diri kita 

Keluarga 

Masyarakat 
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ANTARA PENGAJARAN DARIPADA KHUTBAH 
INI ADALAH ; 

PERTAMA ; 

Mantapkanlah 
akidah dengan 
melaksanakan 
perintah Allah 
dan tinggalkan 
larangannya 

KEDUA ; 

Pelajarilah akidah 
Islamiah untuk 

elakkan 
penyelewengan, 

ekstremis dan 
liberal 

22 



ANTARA PENGAJARAN DARIPADA KHUTBAH 
INI ADALAH ; 

KETIGA ; 

Peliharalah akidah 
dengan 

memantapkan 
amalan dan 

perbaiki akhlak 

KEEMPAT ; 

Hidup hendaklah 
mengambilkira 

dosa dan pahala, 
syurga dan neraka 
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GOLONGAN YANG DITERIMA DAN 
DIREDHAI OLEH ALLAH SWT. ; 
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GOLONGAN YANG DITERIMA DAN 
DIREDHAI OLEH ALLAH SWT. ; 

“Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri 
kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka 

baginya pahala pada sisi Tuhan-Nya dan tidak 
ada kekhuatiran terhadap mereka dan tidak 

(pula) mereka bersedih hati” 
 

(al-Baqarah- 112) 

Maksud Ayat ; 

“Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri 
kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka 

baginya pahala pada sisi Tuhan-Nya dan tidak 
ada kekhuatiran terhadap mereka dan tidak 

(pula) mereka bersedih hati” 
 

(al-Baqarah- 112) 
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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. 

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. 

36 



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 miskin serta mereka yang 

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 miskin serta mereka yang 

menginfakkan harta untuk Tabung 
Amanah Pembangunan Islam Selangor 

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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