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UNTUK MEMPEROLEH RAHMAT 
DAN KASIH SAYANG ALLAH SWT., 

MAKA ; 

Tingkatkanlah ketaqwaan 
kepada Allah SWT. 

Laksanakanlah segala 
perintah Allah SWT. 

Tinggalkanlah segala larangan 
Allah SWT. 
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TAJUK KHUTBAH ; 
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RASULULLAH SAW. ADALAH 
INDIVIDU YANG ; 

Merupakan 
sebaik-baik 
guru kepada 
ummatnya 

Mengejar dan 
berpesan 
kepada kita dari 
sebesar-besar 
dan sekecil-
kecil perkara 

6 



KEUTAMAAN PENJAGAAN  
HATI ; 

Sabda Nabi SAW. ; 
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KEUTAMAAN PENJAGAAN  
HATI ; 

Maksud Ayat ; 

"Ketahuilah, sesungguhnya pada sesebuah 
jasad itu ada seketul daging, jika baik ketulan 

daging tersebut , maka baiklah keseluruhannya 
dan jika rosak ketulan daging tersebut maka 

rosaklah keseluruhannya, ketahuilah ia adalah 
hati” 

 
      (Riwayat al-Bukhari dan Muslim) 

"Ketahuilah, sesungguhnya pada sesebuah 
jasad itu ada seketul daging, jika baik ketulan 

daging tersebut , maka baiklah keseluruhannya 
dan jika rosak ketulan daging tersebut maka 

rosaklah keseluruhannya, ketahuilah ia adalah 
hati” 

 
      (Riwayat al-Bukhari dan Muslim) 
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BAGINDA SAW. AMAT MENITIK 
BERATKAN SOAL HATI KERANA ; 

•Hati amat memberikan kesan 
terhadap jasad yang 
bernyawa 

•Jika hati baik, maka baiklah 
keseluruhannya 

•Jika hati tersebut rosak, maka 
buruklah akibatnya 
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PUNCA HATI MENJADI  
KERAS ; 

Nukilan Ibnu Al-Qayyim bermaksud ; 

“Tatkala mata telah mengalami kekeringan 
disebabkan tidak pernah menangis karena 
takut kepada Allah SWT, maka ketahuilah 
bahawa sesungguhnya keringnya mata itu 
adalah bersumber dari kerasnya hati. Hati 

yang paling jauh dari Allah adalah hati yang 
keras” 

“Tatkala mata telah mengalami kekeringan 
disebabkan tidak pernah menangis karena 
takut kepada Allah SWT, maka ketahuilah 
bahawa sesungguhnya keringnya mata itu 
adalah bersumber dari kerasnya hati. Hati 

yang paling jauh dari Allah adalah hati yang 
keras” 
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SIFAT YANG DISUKAI OLEH  
ALLAH SWT. ; 

Sabda Nabi SAW. ; 

 
 

 

“Sesungguhnya Allah S.W.T menyukai sifat 
lemah lembut pada setiap perkara” 

 
       (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim) 

 
 

 

“Sesungguhnya Allah S.W.T menyukai sifat 
lemah lembut pada setiap perkara” 

 
       (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim) 

11 



HANYA KERANA KITA LALAI 
DALAM MENJAGA HATI, MAKA ; 

Hati menjadi 
keras dan 

tidak disukai 
oleh Allah 

SWT. 

Tanpa 
disedari 

bahawa diri 
semakin 

jauh 
daripada 
Allah SWT. 
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FAKTOR YANG MEMBENTUK 
KEKERASAN HATI MANUSIA 

ADALAH ; 

Kerana tidak menjaga hubungan 
dengan Allah SWT. 

Kerana banyak melakukan 
kemaksiatan 
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DOSA-DOSA MENGGELAP DAN 
MENGHITAMKAN HATI ; 

Sabda Nabi SAW. yg. bermaksud ; 

“Sesungguhnya seseorang mukmin, jika ia 
mengerjakan suatu perbuatan dosa, maka akan 

timbul titik hitam dalam hatinya. Jika ia bertaubat, 
menarik diri dari dosa itu, dan mencari redha Allah, 

maka hatinya menjadi jernih. Jika dosanya 
bertambah, maka bertambah pula titiknya sehingga 

memenuhi hatinya. Itulah yang disebut “ar-ran” 
(penutup), yang disebut oleh Allah Ta‟ala dalam 

firman-Nyayang bermaksud, „Sekali-kali tidak 
(demikian), sebenarnya apa yang telah mereka 

usahakan itu menutupi hati mereka” 
 

“Sesungguhnya seseorang mukmin, jika ia 
mengerjakan suatu perbuatan dosa, maka akan 

timbul titik hitam dalam hatinya. Jika ia bertaubat, 
menarik diri dari dosa itu, dan mencari redha Allah, 

maka hatinya menjadi jernih. Jika dosanya 
bertambah, maka bertambah pula titiknya sehingga 

memenuhi hatinya. Itulah yang disebut “ar-ran” 
(penutup), yang disebut oleh Allah Ta‟ala dalam 

firman-Nyayang bermaksud, „Sekali-kali tidak 
(demikian), sebenarnya apa yang telah mereka 

usahakan itu menutupi hati mereka” 
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PERKARA-2 YG. MEMBENTUK DIRI 
MENJADI LALAI & MENGERASKAN 

HATI ADALAH ; 

Terlalu banyak 
ketawa 

Makan makanan 
yang haram 

Berlebih-lebih 
pada yang tidak 

berfaedah 

Tidak membaca 
Al-quran 

Kurang berzikir 

Berkawan 
dengan kawan-2 

buruk akhlak 
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ANTARA CARA UNTUK MELEMBUTKAN HATI 
DAN MENGINSAFKAN DIRI KITA ; 

Sabda Nabi SAW. ; 
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ANTARA CARA UNTUK MELEMBUTKAN HATI 
DAN MENGINSAFKAN DIRI KITA ; 

Maksud Hadis ; 

“Dahulu aku telah melarang kalian dari 

menziarahi kubur, sekarang berziarahlah 

kerana sesungguhnya ia dapat 

melembutkan hati, menitiskan air mata dan 

mengingatkan kepada Hari Akhirat. Akan 

tetapi janganlah kalian berkata-kata dengan 

perkataan yang keji dan batil” 

 
     (Riwayat Al-Hakim) 

“Dahulu aku telah melarang kalian dari 

menziarahi kubur, sekarang berziarahlah 

kerana sesungguhnya ia dapat 

melembutkan hati, menitiskan air mata dan 

mengingatkan kepada Hari Akhirat. Akan 

tetapi janganlah kalian berkata-kata dengan 

perkataan yang keji dan batil” 

 
     (Riwayat Al-Hakim) 17 



ANTARA IBADAH LAIN YANG 
DAPAT MELEMBUTKAN HATI 

ADALAH ; 

Membaca Al-Quran dengan 
penuh penghayatan 

Memperbanyakkan ibadah 
dan berzikir 

Mengingati mati, ziarah orang 
sakit dan iring jenazah ke 

kubur 18 



ANTARA IBADAH LAIN YANG 
DAPAT MELEMBUTKAN HATI 

ADALAH ; 

Makan makanan yang halal 

Sering dengar nasihat & kuliah 
agama 

Mengingati kengerian hari kiamat 

Berdoa kpd. Allah supaya lembut 
hati & jauh dari sifat kotor & keji 
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ORANG YANG LEMBUT HATINYA 
AKAN ; 

Selamat daripada sifat-sifat kotor 
dan keji 

Melahirkan cerminan perilaku 
yang islami 

Jauh dari maksiat kepada Allah 
SWT. 

Dikurniakan kebaikan oleh Allah 
SWT. 
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JANGAN KITA BIARKAN HATI KITA 
MENJADI SEPERTI HATI KAUM 

YAHUDI KERANA ; 

Mereka dihina 
dan dikeji 

kerana 
kekerasan hati 

mereka 

Mereka selama-
lamanya berada 

dalam 
kesesatan dan 

dicela oleh Allah 
SWT. 
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HATI YANG DIPENGARUHI OLEH SYAITAN ; 
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HATI YANG DIPENGARUHI OLEH SYAITAN ; 

Maksud ayat ; 

“Maka alangkah eloknya kalau mereka 
berdoa kepada Kami dengan merendah diri 
(serta insaf dan bertaubat) ketika mereka 

ditimpa azab Kami? tetapi yang sebenarnya 
hati mereka keras (tidak mahu menerima 

kebenaran), dan Syaitan pula memperelokkan 
pada (pandangan) mereka apa yang mereka 

telah lakukan” 
 

    (al-an’am : 43) 

 
 

“Maka alangkah eloknya kalau mereka 
berdoa kepada Kami dengan merendah diri 
(serta insaf dan bertaubat) ketika mereka 

ditimpa azab Kami? tetapi yang sebenarnya 
hati mereka keras (tidak mahu menerima 

kebenaran), dan Syaitan pula memperelokkan 
pada (pandangan) mereka apa yang mereka 

telah lakukan” 
 

    (al-an’am : 43) 
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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. 
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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. 
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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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