
Khutbah Jumaat  24  Februari  2012:  “MEMAHAMI KONSEP PAHALA DAN DOSA”  

Jabatan Agama Islam Selangor 

 

1 

 

 "MEMAHAMI KONSEP PAHALA DAN DOSA" 
 

1 
   اِلَقاِئِل :                                

             

2 
       

    . 

3 
َتَعاَلى     

                          

4 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Marilah bersama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dengan melaksanakan 
segala perintah Allah dan menghindari segala larangan-Nya bagi menjamin keselamatan dan 
kesejahteraan hidup kita di dunia dan di akhirat. Semoga hidup kita akan dinaungi rahmat dan kasih 
sayang Allah SWT dan semua usaha-usaha kita dalam kehidupan ini diberkati-Nya. 

5 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
  

Sebagai seorang muslim kita dituntut untuk yakin dan beriman dengan Hari Akhirat yang padanya ada 
pengadilan dan pembalasan. Kita yakin dan percaya bahawa setiap amal perbuatan kita di dunia ini 
ada perkiraan pahala dan dosa yang akan menerima balasan seadil-adilnya. Ini adalah untuk menguji 
siapakah yang terbaik amalannya dari kalangan mereka. Inilah tujuan kehidupan manusia di dunia, lalu 
dimatikan oleh Allah SWT dan kemudiannya dihidupkan semula pada kehidupan yang kekal abadi di 
akhirat kelak. 

6 

Hakikat ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam Surah Al-Mulk ayat 2 : 

                                  

7 

”Dialah yang telah menciptakan adanya mati dan hidup untuk menguji kamu; siapakah antara 
kamu yang lebih baik amalannya. Dia Maha Perkasa (dalam melakukan pembalasan terhadap orang 
yang derhaka) lagi Maha Pengampun (bagi orang yang bertaubat)”. 

8 

Sesungguhnya amalan seseorang itu adalah sebagai ukuran yang dapat memperlihatkan tahap 
sebenar kehambaan manusia di sisi Tuhannya. Siapakah yang tinggi ketaqwaannya dengan amal 
ibadah yang diganjari pahala dan siapakah pula yang rendah mertabat kehambaannya lalu hidup di 
dunia bergelumang dengan kemungkaran dan dosa. 

9 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Sungguhpun begitu, jika kita memahami dan menghayati konsep pahala dan dosa yang telah 
ditetapkan oleh Allah kepada umat manusia, kita akan melihat betapa rahmat Allah SWT begitu luas 
kepada kita mengatasi kemurkaan-Nya.Hadis daripada Abu Hurairah R.A bahawa Rasulullah s.a.w 
bersabda; 

 

10 

”Sesiapa yang berniat untuk melakukan suatu kebaikan namun dia tidak melakukannya, ditulis 
juga untuknya satu kebaikan. Sesiapa yang berniat melakukan kebaikan lalu dia melakukannya, 
dituliskan untuknya sepuluh kebaikan sehingga tujuh  
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11 

ratus gandaan. Sebaliknya sesiapa yang berniat melakukan kejahatan namun dia tidak 
melakukannya, tidak akan ditulis sebarang kejahatan untuknya, jika dia melakukannya barulah ditulis 
(satu kejahatan untuknya)”.   (Riwayat Muslim) 

12 

Lihatlah betapa luasnya rahmat Allah SWT kepada umat Muhammad s.a.w. Berniat melakukan 
kebaikan pun sudah diberi pahala, berjaya melakukannya bakal diberi ganjaran sepuluh kali ganda dan 
boleh mencapai tujuh ratus gandaan pahala. Namun kejahatan yang baru diniatkan tidak dikira sebagai 
dosa, setelah benar-benar melakukan kejahatan barulah dicatat sebagai satu dosa tanpa sebarang 
gandaan. Bahawa sesungguhnya Allah SWT Maha Pengasih terhadap hamba-hamba-Nya kerana 
perkiraan pahala dan dosa ini sebenarnya mendorong manusia mencapai kebahagian dan 
kesejahteraan di akhirat dengan ganjaran Syurga. 

13 

Persoalannya mengapa masih ramai yang gagal menghargai semua kurniaan Allah ini? 
Sesungguhnya semua kepincangan dan permasalahan ini adalah berpunca daripada kegagalan 
memahami apakah hakikat sebenar pahala dan dosa di dalam kehidupan kita di dunia. 

14 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Al-Quran jelas menyatakan bahawa kita hendaklah melakukan sebanyak mungkin kebaikan 
kerana ia boleh menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Ini bererti amal kebaikan bakal 
menyelamatkan kita daripada azab dan sesaan Allah SWT.  
Firman Allah dalam surah Hud ayat 114 : 

                  

”Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang 
demikian itu menjadi peringatan bagi orang yang mahu beringat”. 

15 

Manakala perlakuan dosa pula adalah sesuatu yang bakal mengundang malapetaka dan 
kemurkaan Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surah Al-Ankabut ayat 40 mengingatkan kita tentang 
ancaman ini: 

                                  

      

16                                     

17 

”Maka masing-masing (daripada kaum itu) Kami binasakan dengan sebab dosanya, iaitu 
antaranya ada yang Kami hantarkan angin ribut menghujaninya dengan batu, ada yang dibinasakan 
dengan letusan suara yang kuat (yang  

18 

menggegarkan bumi), ada yang Kami benamkannya di bumi dan ada pula yang Kami 
tenggelamkan di laut. Dan (ingatlah) Allah tidak sekali-kali menganiaya mereka, tetapi merekalah yang 
menganiaya diri sendiri.” 

19 

Justeru, bencana yang menimpa umat manusia sejak dulu hingga hari ini seperti gempa bumi, 
ribut taufan, Tsunami dan sebagainya adalah peringatan daripada Allah yang berpunca daripada dosa-
dosa dan keingkaran kita yang mencabar keagungan Allah SWT. Dosa juga akan mengganggu 
ketenangan jiwa kita kerana jiwa manusia akan resah dan gelisah dengan bebanan dosa.  

20 

Hadis daripada Al-Nawwas bin Sam’aan al-Ansari R.A bahawa Rasulullah s.a.w bersabda;   
”Dosa adalah apa yang menimbulkan keresahan di jiwamu dan kamu benci ia dilihat manusia.”  

    (Riwayat Muslim)    

21 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Berdasarkan semua kenyataan ini, mimbar Jumaat pada hari ini menyeru agar kita semua 
bersungguh-sungguh mempertingkatkan amal ketaqwaan yang membuahkan pahala-pahala berganda 
dan berazam tinggi untuk menjauhi segala dosa dan kemungkaran yang mengundang bencana demi 
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menjamin kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak. 

22 

Kesimpulannya, marilah kita mengambil beberapa intipati penting sebagai panduan berguna 
untuk memastikan kesejahteraan hidup kita, antaranya: 
 

Pertama    : Bahawa setiap amal perbuatan kita akan diperhitungkan di akhirat kelak. Hidup 
dan mati adalah medan ujian untuk menilai siapakah manusia terbaik di kalangan 
hamba-hamba Allah. 

23 
Kedua       : Bahawa konsep pahala dan dosa dalam Islam benar-benar menunjukkan 

besarnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita hamba-hamba-Nya. 

24 

 

Ketiga        : Bahawa pahala dan dosa adalah faktor utama penentu kebahagiaan dan 
kesengsaraan hidup manusia di dunia dan di akhirat. 

25 

            

                                     

26 

“Jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, Kami akan 
hapuskan kesalahan-kesalahan (dosa-dosa kecil) kamu dan Kami akan memasukkan kamu ke tempat 
yang mulia (syurga)”.      (An-Nisa’ : 31)                                                  

27 

َوالذِِّْكِر اْلَحِكِيِماآلَوِإيَّاُكِم ِبَما ِفِيِهاْلَعِظِيِمِباْلُقِرِِ
ِِاْلَعِلِيُمالسَِّمِيُع   
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 KHUTBAH KEDUA 
 

     

 
28 

    ُمَخنٍَّد    ِحَساٍن  

 
29 

:              

                    .
30 

   
 

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

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

31 



 
)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 

32 

  
(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) 

33 

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.)    

34 

ُ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) 

35 

َوالرَِّعًَِّة  َاللَُّوهَّ َأِطِل ُعِنَرُهَنا ُمِصِلَخًِِن ِلِلُنَى. ِكَراِوِل َواإلَيا َذا اِلَجال َوَكر  َوَعا
 ِد،َواِلبِِِال

(Serta kesihatan dengan anugerahMu dan kemuliaanMu wahai Tuhan yang Maha Agung dan Maha Mulia. 

36 
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Ya Allah, lanjutkan usia kedua-dua baginda dalam usaha memperbaiki kehidupan para pegawai, 
kakitangan, dan rakyat serta menjamin keamanan Negara,) 

 .َوالرََّشاِد َمَقاِصَدُهَنا لَِِطِريِق اِلُوَد َو

(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.. 

37 

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

Darul Ehsan, sebagai negeri maju, sejahtera dan berkebajikan. 
38 

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.. 
39 

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. 

40 

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

yang telah Engkau fardhukan di dalam Al-Quran.  
41 

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. 

42 

                                     

(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.) 

43 

                             .   

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

44 

                                      

         
45 

   

.
46 

 


