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UNTUK MEMPEROLEH KEBERKATAN & 
KEREDHAAN ALLAH DI DUNIA & AKHIRAT, 

MAKA ; 

4 



TAJUK KHUTBAH ; 

5 



ANTARA BERITA-2 YG. NEGATIF 
DIKAITKAN GENERASI MUDA HARI INI 

ADALAH ; 

6 



GENERASI MUDA ADALAH CERMINAN 
WAJAH SESEBUAH NEGARA ; 

Pandangan Prof. Dr. Yusof Al-Qardhawi ; 

“Apabila kita hendak melihat wajah negara 
pada masa hadapan, lihatlah generasi mudanya 

pada hari ini, sekiranya golongan muda pada 
hari ini adalah dari kalangan yang berakhlak dan 

berhemah tinggi, tentunya negara kita pada 
masa akan datang adalah sebuah negara yang 
aman makmur „baldatun tayyibatun wa rabbun 
ghafur” tetapi jika keadaan adalah sebaliknya 
maka bersedialah untuk berhadapan dengan 

kemungkinan buruk yang akan berlaku” 
 

“Apabila kita hendak melihat wajah negara 
pada masa hadapan, lihatlah generasi mudanya 

pada hari ini, sekiranya golongan muda pada 
hari ini adalah dari kalangan yang berakhlak dan 

berhemah tinggi, tentunya negara kita pada 
masa akan datang adalah sebuah negara yang 
aman makmur „baldatun tayyibatun wa rabbun 
ghafur” tetapi jika keadaan adalah sebaliknya 
maka bersedialah untuk berhadapan dengan 

kemungkinan buruk yang akan berlaku” 
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CERMINAN AKHLAK SESUATU BANGSA ; 

Madah penyair Mesir 
Syeikh Ahmad Syauki ; 
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CERMINAN AKHLAK SESUATU BANGSA ; 

Maksud syair  
Syeikh Ahmad Syauki ; 

Sesungguhnya sesuatu bangsa itu kuat 
dan hebat kerana akhlaknya, jika rosak 
akhlak mereka  maka bangsa itu akan 
lenyap dan hilang” 

Sesungguhnya sesuatu bangsa itu kuat 
dan hebat kerana akhlaknya, jika rosak 
akhlak mereka  maka bangsa itu akan 
lenyap dan hilang” 

9 



PERHATIAN YG. BESAR & BERSUNGGUH-
SUNGGUH DARI SEMUA PIHAK ADALAH ; 

10 



PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB BELIA 
HARI INI ADALAH ; 

11 



PEMUDA-PEMUDA ISLAM HARI INI 
SEPATUTNYA ; 

12 



GENERASI MUDA HARI INI HENDAKLAH ; 

13 



ANTARA NAMA-2 BESAR PENDOKONG & 
PENGGERAK KETAMADUNAN ISLAM 

ADALAH ; 

14 



ANTARA NAMA-2 BESAR PENDOKONG & 
PENGGERAK KETAMADUNAN ISLAM 

ADALAH ; 

Seorang kanak-2 dalam kisah Ashabul Uhdud 
adalah ; 

15 



ANTARA NAMA-2 BESAR PENDOKONG & 
PENGGERAK KETAMADUNAN ISLAM 

ADALAH ; 

Seorang pemuda bangsawan arab bernama 
Mus’ab Bin Umair ; 

16 



PERTAHANKAN AQIDAH WALAU 
BERDEPAN PEMERINTAH YANG ZALIM ; 

Ayat 13-14, Al-Kahfi yang bermaksud ; 

“Kami ceritakan kepadamu (wahai Muhammad) 
perihal mereka dengan benar; sesungguhnya mereka itu 
orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, 

dan Kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. 
Dan Kami kuatkan hati mereka (dengan kesabaran dan 

keberanian), semasa mereka bangun (menegaskan 
tauhid) lalu berkata: "Tuhan Kami ialah Tuhan yang 

mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi; Kami tidak 
sekali-kali akan menyembah Tuhan yang lain dari 

padanya; jika Kami menyembah yang lainnya bermakna 
Kami memperkatakan dan mengakui sesuatu yang jauh 

dari kebenaran” 
 

“Kami ceritakan kepadamu (wahai Muhammad) 
perihal mereka dengan benar; sesungguhnya mereka itu 
orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, 

dan Kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. 
Dan Kami kuatkan hati mereka (dengan kesabaran dan 

keberanian), semasa mereka bangun (menegaskan 
tauhid) lalu berkata: "Tuhan Kami ialah Tuhan yang 

mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi; Kami tidak 
sekali-kali akan menyembah Tuhan yang lain dari 

padanya; jika Kami menyembah yang lainnya bermakna 
Kami memperkatakan dan mengakui sesuatu yang jauh 

dari kebenaran” 
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ANTARA PERANAN UTAMA WARGA MUDA 
MUSLIM HARI INI ADALAH ; 

PERTAMA ; KEDUA ; 

18 



ANTARA PERANAN UTAMA WARGA MUDA 
MUSLIM HARI INI ADALAH ; 

KETIGA ; KEEMPAT ; 

19 



ANTARA PERANAN UTAMA WARGA MUDA 
MUSLIM HARI INI ADALAH ; 

KELIMA ; 

20 



KEMODENAN & KEMAJUAN DUNIA GLOBAL 
HARI INI BANYAK MENCETUSKAN ; 

21 



KEMODENAN & KEMAJUAN DUNIA GLOBAL 
HARI INI BANYAK MENCETUSKAN ; 

22 



MANA MUNGKIN GENERASI MUDA YANG 
ROSAK HIDUPNYA BOLEH ; 

23 



TANGGUNGJAWAB SEBAGAI ORANG YANG 
BERIMAN KEPADA ALLAH SWT. ; 

Ayat 6, At-Tahrim ; 
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TANGGUNGJAWAB SEBAGAI ORANG YANG 
BERIMAN KEPADA ALLAH SWT. ; 

Maksud ayat ; 

“Wahai orang-orang yang beriman! peliharalah 
diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang 
bahan-bahan bakarannya: manusia dan batu 
(berhala); neraka itu dijaga dan dikawal oleh 

malaikat-malaikat yang keras kasar (layanannya); 
mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam 

segala yang diperintahkan-Nya kepada mereka, 
dan mereka pula tetap melakukan segala yang 

diperintahkan” 
 

“Wahai orang-orang yang beriman! peliharalah 
diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang 
bahan-bahan bakarannya: manusia dan batu 
(berhala); neraka itu dijaga dan dikawal oleh 

malaikat-malaikat yang keras kasar (layanannya); 
mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam 

segala yang diperintahkan-Nya kepada mereka, 
dan mereka pula tetap melakukan segala yang 

diperintahkan” 
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SEBAGAI SEORANG WARGA MUDA, MAKA 
MARILAH SAMA-SAMA KITA ; 

26 



PERKUKUHKAN IMAN & AQIDAH KITA 
SEBELUM TERLAMBAT ; 

Ayat 43-44, Ar-Rum ; 
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PERKUKUHKAN IMAN & AQIDAH KITA 
SEBELUM TERLAMBAT ; 

Maksud ayat ; 

“(Jika demikian keadaannya) maka hadapkanlah 
dirimu (Wahai Muhammad) ke arah agama yang 

betul, sebelum datangnya dari Allah: hari yang tak 
dapat ditolak; pada hari itu manusia akan berpecah 
(kepada dua golongan). Sesiapa yang kufur ingkar 
maka dia lah sahaja yang menanggung bencana 

kekufurannya itu, dan sesiapa yang beramal soleh 
(yang membuktikan imannya), maka merekalah 

orang-orang yang membuat persiapan untuk 
kesenangan diri mereka masing-masing” 

 

 

“(Jika demikian keadaannya) maka hadapkanlah 
dirimu (Wahai Muhammad) ke arah agama yang 

betul, sebelum datangnya dari Allah: hari yang tak 
dapat ditolak; pada hari itu manusia akan berpecah 
(kepada dua golongan). Sesiapa yang kufur ingkar 
maka dia lah sahaja yang menanggung bencana 

kekufurannya itu, dan sesiapa yang beramal soleh 
(yang membuktikan imannya), maka merekalah 

orang-orang yang membuat persiapan untuk 
kesenangan diri mereka masing-masing” 
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MARILAH SAMA-2 KITA AMBIL 
PENGAJARAN & PERHATIAN DRPD. 

KHUTBAH INI BAHAWA ; 

PERTAMA ; KEDUA ; 

29 



MARILAH SAMA-2 KITA AMBIL 
PENGAJARAN & PERHATIAN DRPD. 

KHUTBAH INI BAHAWA ; 

KETIGA ; KEEMPAT ; 

30 



MARILAH SAMA-2 KITA AMBIL 
PENGAJARAN & PERHATIAN DRPD. 

KHUTBAH INI BAHAWA ; 

KELIMA ; 

31 



MENGHARAPKAN KEREDHAAN DAN 
BANTUAN ALLAH SWT. ; 
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PERKUKUHKAN IMAN & AQIDAH KITA 
SEBELUM TERLAMBAT ; 

Maksud ayat ; 

“(Ingatkanlah peristiwa) ketika serombongan 
orang-orang muda pergi ke gua, lalu mereka 

berdoa: "Wahai Tuhan kami! kurniakanlah kami 
rahmat dari sisimu, dan berilah kemudahan-

kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk 
keselamatan agama kami” 

 
(Surah al-Kahfi : 10) 

 

“(Ingatkanlah peristiwa) ketika serombongan 
orang-orang muda pergi ke gua, lalu mereka 

berdoa: "Wahai Tuhan kami! kurniakanlah kami 
rahmat dari sisimu, dan berilah kemudahan-

kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk 
keselamatan agama kami” 

 
(Surah al-Kahfi : 10) 
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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. 

44 



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. 

45 



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. 

46 



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. 

47 



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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