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 "TINGKATKAN IMAN TANGGUNGJAWAB 
BERSAMA" 

 

1     اِلَقاِئِل:                     

2 
       

    . 

3 
 َتَعاَلى    

                   

4 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Marilah bersama-sama kita meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mematuhi 
syariat, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya bagi menjamin keredhaan Allah 
SWT. Persiapkanlah bekalan untuk kehidupan di akhirat, sesungguhnya taqwa adalah sebaik-baik 
bekalan. 

5 

Kehidupan di zaman yang semakin maju dan penuh cabaran telah menguji keutuhan peribadi 
muslimin masa kini. Tanpa kekuatan dalaman yang benar-benar ampuh mereka pasti akan hanyut 
bersama arus perdana yang semakin ganas merempuh benteng-benteng iman insan yang rapuh. 
Lantaran daripada situasi tersebut, Khutbah hari ini adalah berkisar tajuk “Tingkatkan Iman 
Tanggungjawab Bersama”.  

6 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
  

Keyakinan diri adalah suatu ciri istimewa yang dimiliki oleh seseorang atau sekumpulan 
masyarakat yang menjadi lambang untuk mereka dikenali dan dipandang tinggi. Orang-orang yang 
mempunyai keyakinan, akan mampu mempertahankan prinsip yang dipercayainya, walaupun berada di 
tengah persekitaran yang mencabar pegangannya. Di dalam Islam, prinsip yang membentuk jatidiri ini 
adalah iman dan taqwa. Jatidiri akan melahirkan insan yang bersikap positif dan berbudipekerti mulia.  
Iman perlu disemai dan dipupuk di dalam diri setiap muslim bagi menjamin keutuhan jatidiri mereka. 

7 

Tanpa iman, seseorang itu akan terlilbat dengan pelbagai kemungkaran dan maksiat. Tanpa iman, 
seseorang pemimpin akan terlibat dengan rasuah. Tanpa iman, seseorang pekerja akan hilang amanah. 
Tanpa iman, seseorang anak akan mudah menderhaka kepada kedua ibubapanya. Tanpa iman jugalah 
seorang gadis akan hilang malu dan maruah!  

8 

Hadis daripada Abu Hurairah R.A bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: 

 

9 

“Tidak akan mencuri seseorang pencuri jika ketika itu dia beriman, tidak akan minum arak 
seseorang itu jika ketika meminumnya dia beriman dan tidak akan berzina seseorang yang berzina 
sekiranya ketika itu dia beriman”.                                                                            (Riwayat Ahmad) 

10 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Hari ini, akibat kerapuhan sahsiah diri, kita dapat saksikan di kalangan remaja dan yang dewasa 
terikut-ikut dengan cara dan gaya hidup musuh Islam yang sememangnya sentiasa berusaha meracuni 
minda dan pegangan hidup. Anak muda bahkan yang dewasa bergaul bebas tanpa batasan, berhibur 
secara keterlaluan, sibuk mengejar keseronokan sehingga mengabaikan solat dan tuntutan syariat. Tiada 
apa lagi yang boleh diharapkan dari mereka yang telah hanyut dan tenggelam bersama sahsiah diri yang 
telah rosak itu. Mereka hilang pedoman dan arah tujuan. Cara berfikir dan menilai sesuatu juga telah jauh 
menyimpang daripada panduan al-Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w. Akhirnya hidup mereka menjadi 
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hina di dunia bahkan menangggung azab di akhirat.  

11 

Benarlah firman Allah dalam surah al-Aa’raf  ayat 179 : 

                             

                                  

12 

“Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia yang 
mempunyai hati (tetapi) tidak mahu memahami dengannya (ayat-ayat Allah), dan yang mempunyai mata 
(tetapi) tidak mahu melihat dengannya (bukti keesaan Allah) dan yang mempunyai telinga (tetapi) tidak 
mahu mendengar dengannya (ajaran dan nasihat); mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka 
lebih sesat lagi; mereka itulah orang yang lalai”. 

13 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Menyedari masalah ini, kita perlu bertindak memastikan agar umat Islam hari ini memperolehi 
kesedaran dan keinsafan daripada kealpaan. Mereka perlu kembali memupuk iman dan membangunkan 
sahsiah diri. Justeru, semua pihak perlu saling bekerjasama memupuk usaha yang murni ini. Bermula 
dari diri sendiri sehingga ke peringkat negara perlu bersama-sama menggembleng tenaga untuk 
menjayakannya. Ingatlah bahawa membangunkan sahsiah diri adalah tanggungjawab bersama yang 
perlu disempurnakan. 

14 

Antara langkah-langkah perlu dilakukan ialah : 
 

Pertama     : Umat Islam perlu belajar dan mendidik diri untuk bijak menilai serta memilih perkara yang 
baik atau buruk.  

15 

Sebagai contoh, remaja mudah dipengaruhi oleh rakan  rakan rapatnya dan banyak 
menghabiskan masa bersama mereka. Jika baik rakannya maka banyaklah kebaikan yang 
bakal diperolehinya. Mereka akan sentiasa berada di dalam suasana ingat-mengingatkan  
dalam kebenaran, meningkatkan ilmu dan syakhsiah sebagai remaja muslim. Sebaliknya, 
jika rakan-rakannya adalah mereka yang selalu melakukan kemungkaran, maka kesan 
buruknya akan terpalit juga padanya. Mereka akan hanya sibuk dengan hiburan, 
kemungkaran dan akitiviti yang tidak bermanfaat.  

16 

Hadis daripada Abu Hurairah R.A bahawa Rasulullah s.a.w bersabda yang 
bermaksud: 

 

“Sesungguhnya perumpamaan berkawan dengan orang yang soleh dan berkawan 
dengan orang yang jahat adalah seperti seseorang yang membawa minyak wangi dan 
seseorang yang meniup dapur tukang besi. Orang yang membawa minyak wangi, mungkin 
beliau akan memberikannya kepadamu atau  

17 

mungkin kamu akan membeli darinya dan mungkin kamu akan mendapat bau yang harum 
darinya. Manakala orang yang meniup dapur tukang besi, mungkin akan membakar 
pakaianmu dan mungkin kamu akan mendapat daripadanya bau yang busuk”.  
                                                                                (Riwayat Bukhari) 

18 

Kedua        : Ibubapa memainkan peranan yang penting dalam memastikan keluarga mereka berada 
didalam suasana kehidupan yang baik. Mereka bertanggungjawab untuk mengenali dan 
mendekati anak-anak dan menggalakkan mereka untuk turut serta melakukan aktiviti-
aktiviti luar yang sihat.  Sebahagian ibu-bapa menganggap bahawa tanggungjawab 
mereka hanya mencari nafkah semata-mata.  Akibatnya ramai anak-anak remaja terbiar 
tanpa didikan dan kasih sayang yang sepatutnya. Lalu bersikap lebih mempercayai dan 
terpengaruh dengan ajakan songsang rakan-rakan yang liar. Di samping itu, ibu bapa juga 
perlu menggalakkan anak-anak berpegang teguh kepada syariat Islam serta menjadikan 
syariat sebagai asas rujukan kepada setiap perbuatan mereka. 

19 

Renungilah pesanan Luqman al-Hakim kepada anaknya yang dirakamkan dalam Surah Luqman ayat 17: 
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20 

“Wahai anak kesayanganku! Dirikanlah solat dan suruhlah berbuat kebaikan serta laranglah 
daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpa 
kamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat 
melakukannya”. 

21 

Ketiga        : Guru dan golongan pendidik hari ini perlu menjadi mursyid dan murabbi yang berwibawa, 
sentiasa bersedia mendidik pelajar-pelajarnya dengan sikap yang baik dan berwawasan 
seperti bersungguh-sungguh, mesra, bertimbang rasa, sabar, prihatin dan 
bertanggungjawab. 

22 

Ingatlah bahawa kerjaya guru adalah suatu amanah yang perlu disempurnakan. 
Kegigihan dan kesungguhan mendidik adalah suatu perjuangan yang pasti mendapat 
ganjaran besar di sisi Allah. Untuk mengelakkan gejala sosial dan pengaruh budaya liar 
daripada merebak dan terus melanda masyarakat kita, para guru dan pendidik perlulah 
menanamkan asas aqidah Islam dan keimanan kepada Allah SWT. Bentuklah sahsiah diri 
para pelajar supaya berakhlak mulia dan takutkan azab di akhirat. Janganlah jemu untuk 
terus menasihati, mendidik, membentuk dan mengasuh jiwa para pelajar dengan nasihat 
yang baik. Dalam masa yang sama, guru juga perlulah mempamerkan sahsiah Islam yang 
akan menjadi contoh dan ikutan para pelajarnya. 

23 

Keempat     : Pengusaha media massa sama ada media elektronik atau media cetak perlulah bersama 
memikul tanggungjawab membangunkan generasi masa kini. Janganlah hanya memikirkan 
keuntungan semata-mata sehingga menggadaikan bangsa dan agama yang tercinta 
dengan cerita-cerita yang tidak bermoral, cerita hantu dan seram serta hiburan yang liar 
tanpa matlamat. Mereka berperanan besar dalam pembentukan minda dan gaya hidup 
masyarakat. Perbanyakkanlah cerita-cerita atau artikal-artikal yang berunsur dakwah dan 
pendidikan di samping hiburan-hiburan yang membina minda dan keperibadian. Ingatlah, 
setiap paparan yang diterima dan ditonton oleh masyarakat, sama ada baik atau buruk, ia 
merupakan pelaburan yang bakal kita tuai hasilnya di akhirat sana.  

24 

Hadis daripada Juhaifah R.A, bahawa Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: 
 

“Sesiapa yang mengajarkan suatu kebaikan lalu diamalkan orang selepasnya maka 
untuknya pahala mereka yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala para pelaku 
amalan tersebut, begitu juga sesiapa yang mengajarkan suatu kejahataan lalu diamalkan 
orang selepasnya maka untuknya bebanan dosa mereka yang mengamalkannya tanpa 
mengurangi dosa para pelaku amalan tersebut”.       (Riwayat Ibnu Majah) 

25 

Sekiranya semua pihak berganding bahu dan bekerjasama dalam usaha membangunkan umat 
Islam di negara ini, insya Allah suatu hari nanti kita akan melihat hasilnya. Akan lahirlah nanti generasi 
yang hidup berpandukan syariat dan bertunjangkan iman, berdiri teguh dengan al-Quran dan Sunnah 
Rasulullah sebagai pedoman. Inilah keperibadian muslim sebenar yang kita harapkan. 

26 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Akhirnya, marilah kita imbas kembali kandungan-kandungan penting khutbah pada hari ini, 
antaranya : 
 

Pertama    : Sesungguhnya sahsiah diri adalah lambang keampuhan diri seseorang atau sekumpulan 
manusia yang perlu dibangunkan dan dipertahankan. 

Kedua        : Bahawa sahsiah diri umat Islam adalah keperibadian yang dibentuk bertunjangkan iman 
dan taqwa, berpandukan alQuran dan Sunnah Rasulullah s.a.w. 

27 

Ketiga         : Bahawa membangunkan sahsiah yang  baik adalah tanggungjawab semua pihak. 
Kerjasama yang jitu dan berterusan adalah faktor utama yang akan menjamin kejayaan 
usaha murni ini. 

28 
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29 

“Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh memenuhi kehendak agama 
kami, sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan Kami (yang menjadikan mereka 
bergembira serta beroleh keredhaan); dan sesungguhnya (pertolongan dan bantuan) Allah adalah 
beserta orang yang berusaha membaiki amalannya”. (Al-Ankabut : 69)                                                                                               

30 

َوالذِِّْكِر اْلَحِكِيِماآلَوِإيَّاُكِم ِبَما ِفِيِهاْلَعِظِيِمِباْلُقِرِِ
ِِاْلَعِلِيُمالسَِّمِيُع    
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KHUTBAH KEDUA 

 

     

 
31 

    ُمَخنٍَّد     ِحَساٍن  

 
32 

 :              

                   .
33 

   
 

)Ya Allah, kurniakanlah semulia-mulia rahmat dan kesejahteraan terhadap penghulu para Rasul dan 

redhailah jua para sahabat, ahli keluarga, para isteri dan sekalian zuriatnya.(

34 



 
)Ya Allah, ampunilah ke atas muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sama ada yang masih 

hidup atau yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar, lagi 

hampir, serta sentiasa memperkenankan segala permintaan hambaNya, wahai Tuhan yang menunaikan 

segala permohonan 

35 

  
(Ya Allah sesungguhnya kami memohon kepadaMu dan kami mohon jua dengan berkat nabiMu yang 

bersifat amanah dan kami mohon dengan keberkatan nama-namaMu yang mulia dan sifat-sifatMu yang 

agung)

36 

سالُغىر
 

(agar apalah kiranya dengan inayahMu Engkau anugerahkan pemeliharaan serta kawalan yang berkekalan 
terhadap raja kami yang dikasihi Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Al-

Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj.)    

37 

ُغىر،  تغكى َأِمري َشاه ِاِبِن ، ِلَىِلىِِِِّ َعِوِد َسالَمَة ، َوالصِِِِِِّخََّة َوالسَّالللَُّوهَّ َأِدِو اِلَعِىَن َواِلِوَداَيَة َوالتَّىَا
 ٍحَأِمٍن َوَصالالدِِِِّين ادريس شاه احلاج َشَر السُِّلَطان

(Ya Allah kekalkanlah pertolongan, taufik dan hidayah, kesihatan dan keselamatan daripadaMu kepada Duli 
Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj 
semoga sentiasa berada dalam keamanan dan kebaikan) 

38 

 39 َوالرَِّعًَِّة َاللَُّوهَّ َأِطِل ُعِنَرُهَنا ُمِصِلَخًِِن ِلِلُنَى. ِكَراِوِل َواإل َيا َذا اِلَجال َوَكر َوَعا
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 ِد،َواِلبِِِال

(Serta kesihatan dengan anugerahMu dan kemuliaanMu wahai Tuhan yang Maha Agung dan Maha Mulia. 
Ya Allah, lanjutkan usia kedua-dua baginda dalam usaha memperbaiki kehidupan para pegawai, 
kakitangan, dan rakyat serta menjamin keamanan Negara,) 

 . َوالرََّشاِد َمَقاِصَدُهَنا لَِِطِريِق اِلُوَدَو

(Sampaikanlah hajat kedua-dua baginda kearah mendapat hidayah dan petunjukMu selama-lamanya). 

Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha berkuasa, kami bersyukur kehadratMu yang telah mengurniakan 

kami rahmat dan nikmat.. 

40 

Sehingga kami dapat meneruskan usaha kearah memperkukuhkan Negara umat Islam khususnya Negeri Selangor 

Darul Ehsan, sebagai negeri maju, sejahtera dan berkebajikan. 
41 

Justeru kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman kami, tingkatkanlah amal kami, kukuhkanlah 

perpaduan kami, murahkanlah rezeki kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat,  suburkanlah jiwa kami 

dengan budi pekerti yang mulia.. 
42 

Kembalikanlah kami ke jalan yang engkau redhai, lindungilah kami daripada ujian-Mu yang berat seperti banjir 

besar, kemarau panjang, wabak penyakit, persengketaan, kemiskinan dan lain-lain, supaya dengan demikian Negeri 

kami akan sentiasa bertambah makmur dan berkat.

43 

Engkau bukakanlah hati umat Islam, khususnya di Negeri Selangor untuk melaksanakan ibadah zakat sebagaimana 

yang telah Engkau fardhukan di dalam Al-Quran.  
44 

Berkatilah hidup orang-orang yang melaksanakan tuntutan berzakat, menyayangi fakir dan miskin, sucikanlah harta 

dan jiwa mereka agar mereka hidup dalam keredhaan-Mu. Kau lindungilah golongan fuqara’ dan masakin daripada 

kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. 

45 

                                 

(Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang 
menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam (ikutan) bagi orang-orang yang (mahu) bertaqwa.) 

46 

                   .   

(Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikkan di dunia & kebajikan di akhirat & peliharalah kami drpd 
azab api neraka.) 

47 

                                         

            
48 

  

.
49 

 

 

 


