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“HUBUNGAN BAIK SESAMA MANUSIA” 
 

                        

                     

                     

  شهد أَنْأَ   هدحو واللَّه    لَه رِيكش
هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشوو لُهوسرلِّ . وص ماَللَّه

مّلسو    دمحا منيِّدس و   هآل َأابِهوحص  
نيعمآ  .أَجفَي ،دعا بأَملسا الْمهونَأَيم!  ،قُواْ اللَّهتا

قَالَ . أُوصيكُم وإِياي بِتقْوى اهللا فَقَد فَاز الْمتقُونَ
اللَّه :             

      . 
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Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, 
 

 
Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah 

SWT dengan sebenar-benar taqwa iaitu dengan melakukan segala 

suruhanNya dan meninggalkan segala laranganNya. Mudah-mudahan kita 

menjadi insan bertaqwa serta selamat di dunia dan akhirat. 
 
Khutbah pada kali ini menyeru kita supaya melaksanakan 

“HUBUNGAN BAIK SESAMA MANUSIA". 
 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah 
 

Agama Islam telah mengatur prinsip atau dasar tertentu dalam semua 

bidang kehidupan umat manusia. Antaranya ialah konsep hubungan sesama 

manusia. Islam juga telah mengingatkan bahawa manusia itu adalah berasal 

daripada keturunan yang satu. Oleh kerana itu, sebagai manusia kita adalah 

bersaudara. Kita di tuntut untuk saling kenal-mengenali dan melenyapkan 

perbezaan yang ada sesama manusia sepertimana  firman Allah SWT dalam 

surah al-Hujurat ayat 13 yang dibaca pada muqaddimah tadi yang 

bermaksud: 
 

“Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu 

daripada lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu pelbagai 

bangsa dan puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra 

antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi 

Allah adalah orang yang paling bertakwa antara kamu (bukan kerana 

keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi 

Maha Mendalam Pengetahuan-Nya (akan keadaan dan amalan kamu). 
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Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, 
 

Adalah menjadi kewajipan setiap mukmin untuk mengekalkan 

hubungan persaudaraan dan jalinan kemesraan bagi mewujudkan 

masyarakat yang bersatu, berkasih sayang dan hidup dalam suasana 

harmoni. Perlakuan ini merupakan antara pendekatan dalam memenuhi 

tuntutan Allah SWT supaya hidup bersatu padu dan tidak berpecah belah. 

Firman Allah dalam surah Ali-Imran ayat 103: 

 

                        

                           

          … 
 

 

 
“Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (agama Islam), 

dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada 

kamu ketika kamu bermusuh-musuhan (semasa jahiliyyah dahulu), lalu Allah 

menyatukan antara hati kamu (sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat 

Islam), maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang Islam yang 

bersaudara...." 
         
Untuk memperkukuh persaudaraan Islam dan mewujudkan masyarakat 

yang berkasih sayang, maka adalah wajib bagi setiap muslim menjauhi 

segala perbuatan yang boleh mengeruhkan atau meretakkan hubungan 

sesama mereka.  Ia termasuk sikap berprasangka buruk terhadap sesama 

muslim, mencari-cari keaiban orang lain, mengumpat, memfitnah dan lain-
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lain lagi. Saranan supaya menjauhi sifat  mazmumah seperti itu ditegaskan 

oleh Allah SWT sepertimana firman-Nya dalam surah al-Hujurat ayat 12. 
 

                        

                      

    … 
 
 

" Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan daripada 

sangkaan kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah 

berdosa. Janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan 

keaiban orang. Janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang 

lain...” 
 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, 
 

Dalam menjaga hubungan sesama manusia, Islam juga menganjurkan 

kita agar membantu orang yang dalam kesusahan, mempermudahkan 

urusan orang yang dalam kesempitan, menyimpan rahsia dan menutup aib 

orang lain.  
 

Hadis daripada Abu Hurairah RA bahawa Rasulullah SAW telah 

bersabda: 
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من فَّنس عن مؤكُ نٍمرةًب مكُ نبِر الدنا، ي
فَّناُهللا س عنكُ هرةًب مكُ نبِر يالْ مِوقيامةو ،من 
يسر لَعى مرٍِسع يساُهللا ر لَعيه في الدنا ي
واآلخرةو ،من ستر مسلما ستراُهللا ه في الدنا ي
واآلخرةاُهللا، و في عوالْ نعبد الْ انَا كَمعبد ي ف
عوأَ نخيه...  

 
"Sesiapa yang melepaskan satu kesusahan daripada seorang mukmin 

daripada kesusahan dunia, nescaya Allah SWT akan melepaskan darinya 

satu kesusahan pada hari kiamat. Dan sesiapa yang memudahkan urusan 

orang lain, nescaya Allah SWT akan memudahkan urusannya di dunia dan di 

akhirat. Sesiapa yang menutup keaiban seorang muslim nescaya Allah SWT 

akan menutup keaibannya di dunia dan di akhirat. Allah SWT sentiasa 

menolong hamba-Nya selama hamba-Nya itu menolong saudaranya." 
              

     (Riwayat Muslim) 
 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, 
 

 
Allah SWT juga turut memerintahkan kita agar menghormati hak orang 

lain dan sentiasa berlaku adil terhadap sesama manusia walaupun mereka 

bukan beragama Islam. Perbezaan agama bukan penghalang terjalinnya 

kerukunan dan kedamaian antara satu sama lain. Untuk itu Allah SWT telah 

mengajarkan kepada kita konsep toleransi untuk mewujudkan perdamaian 
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sesama manusia di atas muka bumi ini. Allah SWT berfirman dalam Surah 

Al-Anbiya’ ayat 107: 
 

                       

 

“ Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad SAW), 

melainkan untuk menjadi rahmat untuk sekelian alam” 
 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, 

 

Dalam sebuah hadis daripada Abdullah Ibnu Amr RA, bahawa 

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:  
 

“Sesiapa yang membunuh orang kafir mu’ahad (yang mempunyai 

perjanjian perlindungan dengan Islam), nescaya tidak akan dapat mencium 

bau syurga” .         

         (Riwayat Al-Bukhari) 
 

Pada hari ini, saya mengingatkan diri saya dan menyeru umat Islam 

sekalian agar merenung apakah kita telah melaksanakan seruan Baginda 

SAW agar sentiasa bermuamalah dengan baik terhadap sesama manusia 

walaupun kepada mereka yang berbeza agama dengan kita. Apakah kita 

telah mencontohi akhlak Baginda SAW ketika berurusan dengan orang 

bukan Islam yang berlindung di bawah pemerintahan Islam? 
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Marilah kita bersama-sama mengambil peluang ini untuk mengeratkan 

silaturrahim sesama Islam dan berbaik-baik dengan bukan Islam serta 

mempertingkatkan dakwah kepada bukan Islam melalui kerjasama dalam 

bidang keilmuan dan kepakaran tertentu yang dimiliki oleh mereka. Menerusi 

sifat-sifat yang dinyatakan tadi kita akan mampu melenyapkan salah faham 

mereka terhadap Islam yang selama ini disalah tafsirkan oleh media barat 

yang memusuhi Islam. 
 

 

 

            
 

                       

                      

                           

                         

              
 

"Mereka ditimpakan kehinaan (dari Segala jurusan) di mana sahaja 

mereka berada, kecuali Dengan adanya sebab dari Allah dan adanya sebab 

dari manusia. dan sudah sepatutnya mereka beroleh kemurkaan dari Allah, 

dan mereka ditimpakan kemiskinan (dari Segala jurusan). Yang demikian itu, 

disebabkan mereka sentiasa kufur ingkar akan ayat-ayat Allah (perintah-

perintahNya), dan mereka membunuh Nabi-nabi Dengan tiada alasan Yang 
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benar. semuanya itu disebabkan mereka derhaka dan mereka sentiasa 

mencerobohi (hukum-hukum Allah)". 

                                                                      (Surah Ali-Imran :112) 

 

 

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



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

ورفغتفَاسهإِن ه فُوالْغ وهيحالر رم.  
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KHUTBAH KEDUA  

لَّهلدماََلْح يا الَّذلَنعج نم  نا مقَنزرو ،نيملسالْم
اتالطَّيِِّب.  دهأَنأَش     هدحواُهللا و  

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه كرِيوش لُهوسروو. 
مّلسلِّ وص ماَللَّه  ارِكبو  انيِّدس 

و  بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو    
تقُواْ اللَّه فَقَد أَما بعد، فَيا عباد اِهللا، ا .ِمِ الدّينِيو
نَ فَازقُوتا. الْمعقَالَ اُهللا ت  :            

                           

        . َامّلسلِّ وص مللَّه  يِّدس 
ماللَّه ضارو نيلسرالْم نع ابِهحأَص هتابقَرو 

نيعمأَج هـَّات  اغْفر اَللَّهم .وأَزواجِه وذُرِّي

ملسلْملني اتنمؤالْمو ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو 
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، إِنك سميع قَرِيب  واَألمواتمنهم  اَألحياِء
اَللَّهم إِنا  .الْحاجات يب الدعوات ويا قَاضيمجِ

و أَلُكسبِيِّنبِن كلُ إِلَيسوتان كُأَلسننِ، ويم ك
أَنْ تحفَظَ  وصفَاتك الْعظْمى بِأَسمآئك الْحسنى

 ،ةانِيدمالص كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كتايننِ عيبِع
، سلْطَان ملكنا الْمعظَّمِ سلْطَان لَةَ جال

شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن املرحوم 
 .ين عبد العزيز شاه احلاجح الدّسلْطَان صال

اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ 
أَمري  ، مةَ منك، لولىِّ عهدوالسال

شرف الدّين ادريس شاه  طَانشاه ابنِ السلْ
حٍ وعافية بِمنِّك وكَرمك يا احلاج فى أَمنٍ وصال
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عمرهما مصلحينِ  أَطلْ اَللَّهم .كْرامِواِإل لِِالْجالذَا
نيظَّفولْمالْبِِِال لو ةيعالرو امهدِقَاصغْ مّبلو ،د

  .والرشاد لْهدلِطَرِيقِ ا
  

  

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 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, 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, 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 dan miskin serta 
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mereka yang mewakafkan dan menginfakkan harta untuk Tabung Amanah 

Pembangunan Islam Selangor dengan ganjaran pahala yang berkekalan 

hingga ke hari akhirat. 

                      

      .       

                 .  ادبع
  ، اِهللا                   

                       
                  

  

ظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر هوكُراشو كُمذْكُري مي 
همنِع هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  كُمطعي

 .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
 

 


