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Semua ibadah 

yang dilakukan 

bersandarkan 

Ibadah khusus 

disyariatkan 

bertujuan  

membina 

UKHUWWAH  

&  

PERPADUAN 



Ayat 10, Al-Hujurat; 

                    

                      



Maksud ayat; 

“Sebenarnya orang-orang yang 

beriman itu adalah bersaudara, maka 

damaikanlah di antara dua saudara kamu 

(yang bertelingkah) itu; dan bertakwalah 

kepada Allah supaya kamu beroleh 

rahmat”. 



Jagalah ikatan dengan 

menolong & menghormati 

sesama insan. 

Persaudaraan ideal telah 

lama dibina oleh Nabi SAW. 

Muslim beriman terikat 

kepada tali kekeluargaan. 



Hadiahkan 

sehelai daripada 

2 bajunya 



Tidak bertegur 

sapa 

Jarang sua 

muka 

Tidak 

mengenali jiran 

Abai kebajikan 

pekerja 



Fakir miskin dipinggirkan 

Dengki, dendam, khianat bercambah 

di hati masyarakat 

Pemimpin dan orang-2 politik bergaduh 

sesama sendiri. 



Pegangan akidah lemah & ketakwaan 

serta kasih sayang menipis 

Hidup tanpa konsep ukhuwwah 

dan perpaduan  



 

Sabda Nabi SAW.; 

 



“Perumpaan orang mukmin dalam berkasih 

sayang, berkasihan belas dan menaruh 

simpati adalah seperti satu tubuh. Apabila 

salah satu anggota ada yang sakit, maka 

seluruh anggota tubuh akan merasainya 

seperti demam dan tidak dapat tidur malam”. 

Maksud Hadis; 

(Muslim). 



PERTAMA; 

Jauhi sikap berprasangka buruk, 

mencaci, adu domba dll.  

Sikap yang Menjadi punca 

perselisihan & pergaduhan. 



Ayat 12, Al-Hujurat; 

                    

              

                



            

                 

         

Sambungan Ayat 12, Al-Hujuraat; 



Maksud  Ayat; 

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah 

kebanyakan dari sangkaan (supaya kamu tidak 

menyangka sangkaan yang dilarang) kerana 

sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah 

dosa; dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari 

kesalahan dan keaiban orang; dan janganlah setengah 

kamu mengumpat setengahnya yang lain. 



Sambungan maksud  Ayat; 

Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging 

saudaranya yang telah mati? (Jika demikian keadaan 

mengumpat) maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. 

(Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut) 

dan bertaqwalah kamu kepada Allah; Sesungguhnya 

Allah Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani”. 



KEDUA; 

Jadi anggota masyarakat berfikiran 

positif, tolong menolong dll. 

Jauhi sikap fanatik & perasaan 

serba tak kena dgn. orang lain. 



Ayat 2, Al-Maidah; 

     …                 

                    

              



Maksud Ayat; 

“…dan hendaklah kamu bertolong-tolongan 
untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan 
janganlah kamu bertolong-tolongan pada 
melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan. 
dan bertakwalah kepada Allah, kerana 
sesungguhnya Allah Maha Berat azab seksa-Nya 
(bagi sesiapa yang melanggar perintah-Nya)”. 



KETIGA; 

Hendaklah sentiasa mengucap 

salam apabila bertemu. 

Mewujudkan hubungan ukhuwwah 

yang baik & sempurna. 



                 

                    

       

Ayat 18, An-Nisa; 



“Dan apabila kamu diberikan penghormatan 

dengan sesuatu ucapan hormat (seperti memberi 

salam), maka balaslah penghormatan itu dengan 

yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dia 

(dengan cara yang sama). Sesungguhnya Allah 

sentiasa menghitung tiap-tiap sesuatu”. 

Maksud ayat; 



KEEMPAT; 

Pastikan segala hak sosio ekonomi 

dalam kondisi adil & saksama. 

Menghindari amalan diskriminasi & 

double standard. 

Wujud kerjasama, penghormatan & 

persefahaman 



                

                 

                

                 

           

Ayat 8,  Al-Maidah; 



Maksud ayat; 

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah 

kamu semua sentiasa menjadi orang-orang 

yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi 

menerangkan kebenaran; dan jangan sekali-

kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum 

itu mendorong kamu kepada tidak melakukan 

keadilan. 



Sambungan maksud ayat; 

Hendaklah kamu berlaku adil (kepada 
sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih 
hampir kepada takwa. Dan bertakwalah 
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui Dengan mendalam akan apa 
yang kamu lakukan”. 



Martabatkan 

kembali 

kekuatan 

politik. 

Sama-sama 

menjulang 

perpaduan 

dalam hidup. 

Kembali bersatu 

& taat ajaran  

Al-Quran & 

Sunnah. 

Menguasai 

ekonomi & 

kualiti sosial 

umat Islam. 



                 

                    

                  

                 

             



                    

                     

    

Sambungan Ayat; 



“Dan 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 jahiliyah 

dahulu), lalu Allah menyatukan di antara hati kamu 

(sehingga kamu bersatu-padu dengan nikmat Islam), 

Maksud ayat; 



maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu 

orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu 

dahulu telah berada di tepi jurang neraka 

(disebabkan kekufuran kamu semasa 

jahiliyah), lalu Allah selamatkan kamu dari 

neraka itu (disebabkan nikmat Islam juga). 

Sambungan maksud ayat; 



Demikianlah Allah menjelaskan kepada 

kamu ayat-ayat keterangan-Nya, supaya 

kamu mendapat petunjuk hidayah-Nya”. 

Sambungan maksud ayat; 

(Ali ‘Imran; 103) 
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********* 







Sidang Jumaat yang dirahmati Allah SWT, 

 

Mimbar Jumaat sekali lagi berpesan bahawa Islam mengajar kita 

supaya bersikap sederhana dalam segala amalan. Kita amatlah 

dituntut agar menampilkan kemuliaan akhlak, sikap dan 

keperibadian tinggi kerana Rasulullah SAW diutus untuk 

menyempurnakan akhlak 



dan sebagai rahmat bagi seluruh umat dan sekalian alam. 

Pada masa yang sama kita juga disaran supaya menjauhi 

sebarang bentuk fahaman sesat dan perbuatan ekstrim 

yang kesannya akan menjejaskan keharmonian, 

perpaduan dan keselamatan ummah dan Negara. 















Justeru kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, 

tetapkanlah iman kami, terimalah amalan kami, 

kukuhkanlah perpaduan kami, luaskanlah 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 khususnya wabak 

penyakit Zika dan Denggi supaya dengan 

demikian, negeri kami akan sentiasa dilindungi 

dan diberkati. 



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,  Qadyani serta 

lain-lain fahaman. 
 












