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 "PERSEFAHAMAN ASAS 
PEMBANGUNAN UMMAH" 

 

                      

            .     
 

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

مّلسو    دمحا منيِّدس و   هآل َأابِهوحص  
نيعمأَج.  

اتقُواْ اللَّه، أُوصيكُم  !مسلمونَأَيها الْأَما بعد، فَيآ 
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 keatas 

junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w di samping sentiasa berusaha 

melaksanakan segala sunnahnya. Mudah-mudahan ianya akan 

memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
  

Bersempena dengan sambutan Maulidur rasul pada kali ini, marilah 

kita sama-sama bermuhasabah dan merenung kembali tentang tahap 

persefahaman yang wujud di kalangan kita semua. Sejak kebelakangan 

ini, telah banyak  dipaparkan tentang persengketaan yang timbul di dalam 

masyarakat kita, samada yang melibatkan hal-hal keagamaan mahupun 

perbezaan ideologi politik di peringkat bawahan dan juga di peringkat 

atasan. Ianya berpunca daripada kurangnya persefahaman berasaskan 

Islam sehingga menjejaskan hubungan baik dan keharmonian dalam 

masyarakat. Perkara ini tentunya menimbulkan keresahan terutamanya di 

kalangan kita yang peka dengan isu-isu kemasyarakatan yang berlaku 

pada hari ini. Apatah lagi perkara ini boleh menjejaskan proses 

pembangunan ummah itu sendiri. 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Persefahaman adalah perkara yang amat penting sebelum 

sesebuah umat itu dapat dibangunkan. Persoalannya, bagaimanakah 

persefahaman  ini dapat diwujudkan? Apakah faktor-faktor penting dalam 

membina persefahaman ini yang menjadi asas pembangunan umat Islam? 



Khutbah Jumaat  10  Februari  2012:  “Persefahaman Asas Pembangunan Ummah” 
Jabatan Agama Islam Selangor 

 

3 
 

Prof.Dr.Yusuf al-Qardawi telah menggariskan beberapa perkara penting 

yang menjadi tonggak persefahaman di kalangan masyarakat dan juga 

para pemimpin yang mempunyai tanggungjawab besar membangunkan 

umat manusia keseluruhannya. Perkara utama dan terpenting adalah sifat 

ikhlas di dalam melakukan apa juga kerja dan  amal kebajikan semata-

mata kerana Allah SWT.  
 

Justeru dalam konteks pembangunan ummah pada hari ini, 

kekayaan, harta, pangkat dan jawatan sama sekali tidak boleh dijadikan 

punca perselisihan sesama ahli masyarakat mahupun para pemimpin. 

Sebaliknya, setiap individu harus menanamkan sifat ikhlas dalam diri 

sendiri agar setiap usaha yang dilakukan tidak tergelincir daripada 

landasan Islam yang sebenarnya.  

Firman Allah SWT dalam Surah al-Nahl ayat 96: 

                       

                      

          
   

“(Sebenarnya) apa yang ada pada kamu akan habis dan lenyap dan 

apa yang ada di sisi Allah tetap kekal. Sesungguhnya Kami pasti aklan 

membalas orang yang sabar dengan memberikan pahala yang lebih baik 

daripada apa yang mereka telah kerjakan”. 
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Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
  

Persefahaman tidak akan wujud sekiranya kita hanya mementingkan 

pendapat diri kita sendiri tanpa mengambil kira pandangan orang lain. 

Persefahaman juga tidak akan wujud dalam ertikata yang sebenarnya jika 

kita hanya mengangung-agungkan pandangan individu atau kumpulan-

kumpulan tertentu sahaja. Sebaliknya setiap pandangan  yang berbeza itu 

haruslah diberikan pertimbangan dengan meletakkan prinsip ukhuwwah 

atau persaudaraan Islam sebagai asasnya. Dengan ini, setiap perbezaan 

pandangan itu akan mendapat hak yang sewajarnya.  
 

Rasulullah s.a.w telah membuktikan bagaimana baginda telah 

berjaya menyatupadukan dan mewujudkan persefahaman di kalangan 

masyarakat Islam Madinah melalui persaudaraan berlandaskan aqidah. 

Sebelum kedatangannya, kabilah-kabilah Arab seperti Aus, Khazraj, 

bahkan kaum yahudi dan lain-lain pada ketika itu saling bertelagah 

sesama mereka. Mereka lebih mengutamakan assabiah dan perkauman 

sehingga seringkali terjadi peperangan hanya disebabkan oleh perkara-

perkara yang kecil. Namun akhirnya, perbalahan ini telah berjaya 

diselesaikan oleh baginda dengan cara mempersaudarakan umat Islam 

dan membina masjid sebagai lambang perpaduan mereka. Baginda juga 

mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi agar sama-sama 

mempertahankan kota Madinah dari sebarang ancaman musuh. Usaha-

usaha yang dilakukan oleh baginda ini akhirnya telah menjadikan 

masyarakat Madinah hidup dalam aman dan saling hormat menghormati 

di antara satu sama lain. 
 

Selain itu, perbincangan dengan cara yang baik juga dapat 

melahirkan persefahaman di kalangan semua pihak. Perkara ini telah 
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diperjelaskan oleh Allah SWT melalui firman-Nya dalam surah al-Ankabut 

ayat 46; 

                  

                       

                      

                
 

”Janganlah kamu berdebat dengan ahli Kitab melainkan dengan cara 

yang paling baik, kecuali orang yang berlaku zalim antara mereka dan 

katakanlah: ”Kami beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada 

kami dan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu, adalah Satu dan 

kepada-Nyalah, kami berserah diri”. 
 

Perbahasan atau perbincangan yang baik hendaklah diiringi dengan 

hati yang terbuka dan menumpukan kepada tujuan utama, iaitu untuk 

mencari titik persamaan yang dapat menyatukan pandangan semua pihak. 

Dalam masa yang sama, sikap bertolak ansur juga amat dituntut agar 

perbincangan dapat dijalankan dalam suasana yang penuh harmoni. Sifat-

sifat yang tidak baik seperti sifat ego, bangga dengan kelebihan yang ada 

dan sikap meninggi diri hendaklah dihindari daripada menguasai 

pemikiran kita. Perkara yang buruk perlu dijauhkan daripada hati sanubari 

demi maslahah yang lebih utama iaitu untuk mencari kesepakatan dan 

mencapai persefahaman ummah yang kukuh. 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
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 Pembangunan ummah adalah bermula daripada penyatuan, 

manakala penyatuan ummah pula bukanlah suatu yang diberikan secara 

percuma. Perkara ini adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam surah 

Hud ayat 118 yang bermaksud; 
 

”Kalaulah Tuhanmu menghendaki, tentulah Dia menjadikan kamu 

umat yang satu. (Tetapi Dia tidak berbuat demikian) dan kerana itulah 

mereka terus-menerus berselisihan”. 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Penyatuan ummah itu sebenarnya adalah natijah daripada usaha-

usaha persefahaman yang berjaya diwujudkan di kalangan mereka. 

Persefahaman ini seterusnya menjadi asas yang sangat penting untuk 

membangunkan ummah kearah yang lebih baik dan lebih bermakna 

mengikut landasan Islam. 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Pembangunan ummah tidak akan berjaya sekiranya para pemimpin 

yang menjadi nadi penggerak utama pembangunan ummah ini tidak saling 

bersefahaman di antara sesama mereka. Apabila para pemimpin 

masyarakat mahupun pemimpin negara saling bertelagah maka rakyat 

juga akan menjadi kucar kacir dan tidak bersatu padu. Akhirnya 

masyarakat akan terus mundur dan terpinggir daripada arus kehidupan 

yang semakin mencabar ini.  
 

Perselisihan para pemimpin dan kecelaruan umat ini pula 

seterusnya akan diambil peluang oleh musuh-musuh Islam yang sentiasa 

menanti masa untuk menghancurkan umat Islam. Musu-musuh Islam tidak 
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pernah leka ; semenjak kemunculan Islam di kota Mekah sehinggalah ke 

hari ini, mereka terus menerus berusaha untuk melemahkan umat Islam. 

Apabila umat Islam lemah, maka ia adalah masa yang paling baik untuk 

mereka melaksanakan tindakan menghapuskan Islam dan juga umatnya. 

Firman Allah SWT dalam surah Al-Furqan ayat 31 yang bermaksud; 
 

”Demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap nabi, musuh daripada 

kalangan orang yang berdosa. Cukuplah Tuhanmu (wahai Muhammad) 

menjadi Pemberi petunjuk dan Penolong.” 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Marilah kita bersama-sama mempertahankan persaudaraan Islam 

dan persefahaman antara kita sehingga ke akhir hayat. Berwaspadalah 

daripada tipu daya syaitan dan kuncu-kuncunya yang sentiasa berusaha 

ingin memecah belahkan perpaduan umat Islam. Ingatlah firman Allah 

SWT dalam surah Al-Anfal ayat 25 yang bermaksud: 
 

”Dan peliharalah diri kamu daripada (berlakunya) dosa (yang 

membawa bala bencana) yang bukan sahaja akan menimpa orang yang 

zalim di kalangan kamu secara khusus (tetapi akan menimpa kamu secara 

umum). Ketahuilah bahawa Allah Maha berat azab-Nya”. 
 

Justeru, marilah kita berusaha untuk mengatasi segala perselisihan 

yang timbul dalam suasana yang harmoni dan bersifat kekeluargaan serta 

kasih sayang. Jadikanlah masjid sebagai pusat pembangunan ummah 

sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Rasulallah s.a.w. Mudah-

mudahan ianya dapat dilaksanakan dan menjadi titik permulaan yang baik 

kepada usaha membangunkan ummah Islam sebagai ummah yang 

terbaik,  InsyaAllah.  
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“Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah 

dan kepada ”Ulil-Amri” (orang yang berkuasa) daripada kalangan kamu.  

Kemudian jika kamu berselisih pendapat dalam sesuatu perkara, maka 

hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan 

(Sunnah) Rasul-Nya - jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 

hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih baik 

pula akibatnya”.                 (An-Nisa’ : 59)                                                 
                     

, آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي
 نِيفَعنو    نم اتي
 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو ,هوإِن  وه
 .  
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يلأَقُولُ قَو     يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
مسلمين والْمسلمات، ولَكُم ولسآئرِ الْ

ورفغتفَاسهإِن ه ُفالْغ وهويحالر رم.  
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KHUTBAH KEDUA  

اََلْحمدللَّه الَّذي جعلَنا من الْمسلمين، ورزقَنا 
اتالطَّيِِّب نأَنْ  .م دهأَش    اُهللاهدحو و  

لَه كرِيوشهدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ، و لُهوسروو.  
ماَللَّه   ارِكبو  مّلسلِّ  وص  انيِّدس 

و  بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو   وي ِِم
  .الدّينِ

  فَاز  فَقَد قُواْ اللَّهتاِهللا، ا ادبا عفَي ،دعا بأَم
قَالَ اُهللا تعا. الْمتقُونَ :          

                       

          .  
  

َ 
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سيِّد الْمرسلني وارض   للَّهم صلِّ وسلّماَ
ـَّاته اللَّهم عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُ رِّي

نيعمأَج. 
  

نيملسلْمل راغْف ماَللَّه   ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو
 اتنمؤالْماواو مهنآِء ميح عيمس كإِن ،اتوم

اتاجالْح ىا قَاضيو اتوعالد بجِيم بقَرِي . ماَللَّه
مينِ، ونسأَلُك ك ونتوسلُ إِلَيك بِنبِيِّك اإِنا نسأَلُ

أَنْ تحفَظَ بِعينِ  وصفَاتك الْعظْمى بِأَسمآئك الْحسنى
لَةَ عِنايتك الربانِية وبِحفْظ وِقَايتك الصمدانِية، جال

، سلْطَان شرف الدّين ملكنا الْمعظَّمِ سلْطَان 
ح الدّين ادريس شاه احلاج ابن املرحوم سلْطَان صال

 .عبد العزيز شاه احلاج
  

اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ 
أَمري شاه    ،مةَ منك، لولىِّ عهدوالسال
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السلْطَان  شرف الدّين ادريس شاه احلاج فى  ابنِ
لِِ حٍ وعافية بِمنِّك وكَرمك يا ذَا الْجالأَمنٍ وصال

و ِامكْر . نيظَّفولْمنِ ليحلصا ممهرملْ عأَط ماَللَّه
 رِيقِ الْهدد، وبلّغْ مقَاصِدهما لِطَوالرعية والْبِِِال

ادشالرو. 
 

  

Ya Allah, Engkaulah  Tuhan yang berkuasa, kami bersyukur 

kehadrat-Mu yang    melimpahkan  rahmat   dan   nikmat,  sehingga   kami   

dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negara umat Islam 

khususnya negeri Selangor, sebagai negeri idaman, maju, sejahtera dan 

berkebajikan.   
 

Justeru, kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman kami, 

tingkatkanlah amal kami, kukuhkanlah perpaduan kami, murahkanlah 

rezeki kami, tambahkan kami dengan ilmu dan kemahiran,  suburkanlah 

jiwa kami dengan akhlak mulia, lindungilah kami daripada ujian-Mu yang 

berat seperti kemarau panjang, banjir besar, wabak penyakit, 

persengketaan, kemiskinan dan lain-lain, supaya hidup kami akan 

sentiasa bertambah makmur dan berkat.  
 

Ya Allah, bukakanlah hati kami, untuk melaksanakan ibadah zakat 

sebagaimana yang telah Engkau fardhukan. Berkatilah hidup 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. 
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Demikian jua Ya Allah, tambah dan luaskanlah rezeki orang yang 

mewakafkan hartanya di negeri ini, limpahkanlah nikmat iman dan 

kesihatan yang berpanjangan kepada mereka, terimalah wakaf mereka 

dengan ganjaran pahala yang berkekalan hingga ke hari akhirat. 

                           

         .              

                .  
    

  ، عباد اِهللا              

                      

                     

   
  

 هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر 
همنِع هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  كْرلَذو كُمطعي

 .اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
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