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 " TUNTUTAN TAUBAT DAN KEINSAFAN  "  

 

                  

                       . 
  

شرِيك لَه    واللَّه وحده     أَشهد أَن
هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشوو لُهوسرلِّ . وص ماَللَّه

مّلسو    دمحا منيِّدس و   هآل َأابِهوحص  
نيعمأَج.  
،دعا بآ  أَمونَفَيملسا الْمهأَي!  يكُمصأُو ،قُواْ اللَّهتا

قَالَ اللَّه. وإِياي بِتقْوى اهللا فَقَد فَاز الْمتقُونَ
 :             

     . 
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Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan 

kita kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintahnya dan 

meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memperbanyakkan zikir 

kepada Allah SWT dan memperbanyakkan selawat serta salam ke atas 

junjungan besar Nabi Muhammad SAW di samping sentiasa berusaha 

melaksanakan segala sunnahnya. Mudah-mudahan ianya akan 

memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. 
 

Pada hari yang mulia ini marilah sama-sama kita menghayati 

khutbah yang bertajuk : “TUNTUTAN TAUBAT DAN KEINSAFAN”. 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

 Setiap umat Islam adalah dituntut supaya sentiasa melakukan taubat 

kepada Allah SWT. Taubat bermaksud kembali menyerahkan diri dan 

mentaati perintah Allah SWT yang Maha Pengempun lagi Maha 

Penyayang. Ia merupakan suatu natijah daripada penyesalan seorang 

hamba yang telah terjerumus melakukan kesalahan dan dosa terhadap 

Allah SWT. Tuntutan taubat ini terkandung di dalam firman Allah SWT 

sebagaimana disebutkan di dalam surah al-Tahrim ayat ke 8 : 

                           

                    

            ...   
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“Wahai orang-orang yang beriman! bertaubatlah kamu kepada Allah 

dengan “taubat nasuha”, Mudah-mudahan Tuhan kamu akan 

menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke 

dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai...”.  
 

 Melalui ayat ini, Allah SWT telah menyeru umat manusia agar 

segera bertaubat kepada Allah SWT dengan taubat nasuha. Bertaubat 

kepada Allah SWT dapat menghilangkan dosa-dosa yang telah kita 

lakukan. Bahkan, tujuan bertaubat itu sendiri adalah supaya Allah SWT 

mengampunkan dosa-dosa kita dan akhirnya kita akan dimasukkan ke 

dalam syurga-Nya. Namun begitu, taubat yang dapat menghilangkan 

dosa-dosa kita mestilah dilakukan dengan memenuhi empat syarat yang 

utama iaitu ; 
 

1. Orang yang bertaubat mestilah menyesal dengan bersungguh-

sungguh terhadap kesalahan yang telah dilakukannya. 

2. Berhenti dengan serta merta daripada melakukan semula kesalahan 

tersebut. 

3. Berazam untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. 

4. Sekiranya kesalahan tersebut dilakukan terhadap sesama manusia, 

maka hendaklah dia memohon maaf kepada orang tersebut. 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

 Bagimanakah cara bertaubat yang betul?Taubat bukanlah sekadar 

perkataan sahaja tetapi sebaliknya perlu disertai dengan keinsafan dan 

penyesalan kerana taubat yang tidak disertai dengan keinsafan dan 

penyesalan di dalam hati tidak akan dianggap sebagai taubat nasuha. 
 

Firman Allah SWT dalam surah al-Nisaa’ ayat ke 18 : 
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“Dan tidak ada gunanya taubat itu kepada orang-orang yang selalu 

melakukan kejahatan, hingga apabila salah seorang dari mereka hampir 

mati, berkatalah ia: “Sesungguhnya Aku bertaubat sekarang ini”, (sedang 

taubatnya itu sudah terlambat), dan (demikian juga halnya) orang-orang 

yang mati sedang mereka tetap kafir. orang-orang yang demikian, Kami 

telah sediakan bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya...”. 
 

Ayat di atas menyatakan bahawa terdapat tiga golongan yang mana 

apabila mereka bertaubat, maka Allah SWT tidak menerima taubat 

mereka. Tiga golongan tersebut ialah: 
 

1. Orang yang sering mengulangi kesalahannya selepas bertaubat. 
 

2. Orang yang bertaubat ketika sudah hampir dengan kematian dan 

apabila tanda-tanda besar hari Kiamat telah muncul. 
 

3. Orang yang mati dalam kekafiran. 
 

 

Golongan-golongan ini bukan sahaja tidak diterima taubat mereka, 

bahkan Allah SWT telahpun menyediakan azab seksaan yang amat pedih 

di hari akhirat kelak. 
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Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

 Mengapakah golongan tersebut tidak diterima taubat mereka ? 

Sudah tentu kerana lafaz taubat mereka tidak lahir dari hati yang tulus 

ikhlas dan tidak menginsafi dan menyesali kesalahan yang telah 

dilakukan. Golongan seperti ini hanyalah menyatakan taubat mereka 

kerana penyesalan yang bersifat sementara ataupun kerana berada dalam 

keadaan yang terpaksa. Sebaliknya, apabila keinginan nafsu mereka 

memuncak semula dan mereka berada dalam keadaan yang lalai, maka 

mereka akan mengulangi perbuatan dosa yang pernah mereka lakukan. 

Kesedaran mereka hanya akan muncul apabila nyawa mereka telah 

sampai ke penghujungnya, tetapi malang kerana pada ketika itu taubat 

yang diucapkan sudah tidak membawa sebarang makna.  
 

Hadis daripada Ibnu Umar R.A bahawa Rasulullah s.a.w telah 

bersabda yang bermaksud : 
 

“Allah SWT akan menerima taubat seorang hamba selagi mana 

nyawanya belum sampai ke halkum”.                           (Riwayat al-Tarmizi) 
 

Justeru, sebagai hambanya yang beriman, seharusnya kita 

memperbanyakkan taubat kepada Allah SWT dengan penuh keikhlasan, 

penyesalan dan dengan keinsafan yang sebenar-benarnya.  
 

Firman Allah SWT dalam surah al-Nisaa’ ayat ke 17 : 
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“Sesungguhnya penerimaan taubat itu diterima oleh Allah hanya 

bagi orang-orang yang melakukan kejahatan disebabkan (sifat) kejahilan 

kemudian mereka segera bertaubat, maka (dengan adanya dua sebab itu) 

mereka diterima Allah taubatnya; dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, 

lagi Maha Bijaksana”. 
 

 Berdasarkan ayat di atas, jelas kepada kita bahawa Allah SWT 

sentiasa membuka ruang seluas-luasnya kepada hambanya yang 

melakukan kejahatan agar bertaubat daripada kesalahan yang 

dilakukannya. Allah SWT tidak pernah menutup pintu taubat selama mana 

kita menyedari kesalahan yang telah kita lakukan, lantas menginsafi dan 

segera bertaubat kepada Allah SWT. Justeru, peluang yang dikurniakan 

oleh Allah SWT ini tidak seharusnya kita abaikan kerana Allah SWT 

telahpun menunjukkan kepada kita sifat pengampun dan penyayangnya. 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

 Untuk memastikan agar taubat kita diterima oleh Allah SWT sebagai 

taubat nasuha, beberapa perkara yang menjadi adab dalam bertaubat 

perlu diutamakan, antaranya : 
 

1. Berpakaian bersih dan memastikan tempat yang digunakan untuk 

bertaubat juga berada dalam keadaan bersih.  
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2. Menimbulkan perasaan takut di dalam diri kita atas dosa-dosa yang 

telah dilakukan dan merasa risau kalau-kalau dosa kita tidak 

diampunkan oleh Allah SWT. Dalam masa yang sama kita juga perlu 

sentiasa berharap agar taubat kita diterima oleh Allah SWT. 

3. Memilih waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa terutamanya pada 

sepertiga malam. Waktu ini adalah waktu yang amat baik untuk kita 

memohonkan keampunan kepada Allah SWT kerana suasana yang 

hening ketika ini mampu menimbulkan keinsafan dan penyesalan 

dalam diri kita. 

4. Bersangka baik bahawa Allah menerima taubat kita. 
 

Seterusnya, perkara yang lebih utama bagi seorang hamba yang 

bertaubat hendaklah berusaha dengan ikhlas mensucikan diri daripada 

perkara-perkara yang mazmumah seperti perasaan riak, ta’ajub dan 

sebagainya. Ini kerana sifat-sifat mazmumah yang wujud di dalam hati ini 

akan merosakkan taubat kita kepada Allah SWT.  
 

Firman Allah SWT dalam surah al-Najm ayat ke 32 : 
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“(Iaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar serta 

perbuatan-perbuatan yang keji, kecuali salah silap yang kecil-kecil (yang 

mereka terlanjur melakukannya, maka itu dimaafkan). Sesungguhnya 

Tuhanmu maha luas keampunanNya. ia lebih mengetahui akan keadaan 

kamu semenjak ia mencipta kamu (berasal) dari tanah, dan semasa kamu 

berupa anak yang sedang melalui berbagai peringkat kejadian dalam 

perut ibu kamu; maka janganlah kamu memuji-muji diri kamu (bahawa 

kamu suci bersih dari dosa). Dia lah sahaja yang lebih mengetahui akan 

orang-orang yang bertaqwa”. 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

 Apa yang dapat disimpulkan dalam khutbah pada hari ini ialah: 
 

Pertama    : Taubat merupakan satu tuntutan Allah SWT kepada 

hambanya yang mesti disegerakan. 
  

Kedua       : Taubat juga bukanlah sekadar mengucapkan dengan 

lisan tetapi juga mestilah disertai dengan keinsafan dan 

kesedaran di dalam diri kita. Taubat yang disertai 

dengan keinsafan inilah yang dikatakan sebagai taubat 

nasuha. Sememangnya juga, kita sebagai manusia biasa 

tidak pernah terlepas daripada melakukan kesalahan. 
 

Ketiga        : Sebaik-baik insan yang melakukan kesalahan adalah 

apabila mereka bertaubat dan mengharapkan 

keampunan daripada Allah SWT. 
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“Dan Jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-

orang yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, 

yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata; dan janganlah Engkau 

memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana Engkau 

mahukan kesenangan hidup di dunia; dan janganlah Engkau mematuhi 

orang yang Kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi 

pengajaran Kami di dalam Al-Quran, serta ia menurut hawa nafsunya, dan 

tingkah-lakunya pula adalah melampaui kebenaran”. 

               (Al-Kahfi : 28) 
                                                                             
                     

, آن  ولَكُم لي بارك اُهللا
 نِيفَعنو    نم اتي   
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 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو ,هوإِن  وه
 .  



يلأَقُولُ قَو     يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
مسلمين والْمسلمات، ولَكُم ولسآئرِ الْ

ورفغتفَاسهإِن ه فُوالْغ وهيحالر رم.  
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KHUTBAH KEDUA 
  

دما اََلْحقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهل
اتالطَّيِِّب نم.  دهأَنأَش     هدحواُهللا و  

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه كرِيوش لُهوسروو.  
  

مّلسلِّ وص ماَللَّه  ارِكبو  انيِّدس 
و  بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو   
أَما بعد، فَيا عباد اِهللا، اتقُواْ اللَّه  .ِمِ الدّينِيو

قَالَ اُهللا تعا. فَقَد  فَاز  الْمتقُونَ :  

                         

               .  
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الْمرسلني وارض  سيِّد  للَّهم صلِّ وسلّماَ
 هـَّات اللَّهم عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي

نيعمأَج.   
ل راغْف ماَللَّه ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْم

اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  كإِن ،
 يب الدعوات ويا قَاضيسميع قَرِيب مجِ

اتاجالْح.  
و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتان ك ،ِنيم

 وصفَاتك الْعظْمى ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى
 فْظبِحو ةانِيبالر كتايننِ عيفَظَ بِعحأَنْ ت

ملكنا الْمعظَّمِ لَةَ وِقَايتك الصمدانِية، جال
، سلْطَان شرف الدّين ادريس سلْطَان 

ين ح الدّشاه احلاج ابن املرحوم سلْطَان صال
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اَللَّهم أَدمِ الْعونَ  .عبد العزيز شاه احلاج
مةَ منك ،والْهِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ والسال

دهىِّ علول  ،  ِنباه اري شأَم
لْطَانالس  ىين ادريس شاه احلاج فّالد فرش

حٍ وعافية بِمنِّك وكَرمك يا أَمنٍ وصال
اَللَّهم أَطلْ عمرهما . كْرامِواِإللِِ الْجالذَا

د، وبلّغْ مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال
  .والرشاد الْهدمقَاصِدهما لِطَرِيقِ 

  
  

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.   
 
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 
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Engkau redhai, lindungilah kami daripada bala bencana dan ujian-Mu 

yang berat supaya dengan demikian, negeri kami akan sentiasa 

bertambah makmur dan berkat.  
 

Ya Allah, bukakanlah hati  kami untuk mendirikan solat fardhu lima 

waktu dan ibadah zakat sebagaimana yang telah Engkau wajibkan. 

Berkatilah hidup orang-orang yang melaksanakan tuntutan berzakat, 

menyayangi fakir dan miskin. Sucikanlah harta dan jiwa mereka, 

lindungilah golongan fuqara’ dan masakin daripada kekufuran dan 

kefakiran yang berpanjangan. 
 

Demikian jua Ya Allah, tambah dan luaskanlah rezeki orang yang 

mewakafkan hartanya, terimalah wakaf mereka dengan ganjaran pahala 

yang berkekalan hingga ke hari akhirat. 

                      

      .       

                 .  ادبع
  ، اِهللا                    
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 هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر 
همنِع هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  كُمطعي

 .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
 


