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KHATIB MENYERU SIDANG 

JEMAAH AGAR; 

Terus menerus  

Bertaqwa kepada 

Menjunjung segala  

titah perintah 

Menjauhi segala 

larangan 





SINOPSIS DARIPADA SEBUAH KISAH 

SEBAGAI PENGAJARAN; 

Seorang pemuda terserempak dengan 

seekor gajah yang sedang naik minyak.  

Pemuda tersebut lari menyelamatkan 

diri.  

Terjun ke dalam gaung & tersangkut 

pada pohon kayu. 



SINOPSIS DARIPADA SEBUAH KISAH 

SEBAGAI PENGAJARAN; 

Beliau bertenang sambil cuba turun 

daripada pokok. 

Ternampak beberapa ekor ular & tikus 

besar. 

Ternampak sekumpulan lebah sedang 

bersarang di dahan. 



SINOPSIS DARIPADA SEBUAH KISAH 

SEBAGAI PENGAJARAN; 

Beliau menjolok sarang lebah dengan 

jarinya. 

Menikmai titisan madu pada hujung 

jarinya. 

Akhirnya ia alpa & lupa dengan nasib 

yang akan menimpanya. 



SEBUAH KISAH IBN AL-MUQAFFA MEMBERI 

PENGAJARAN KPD. KITA DENGAN KATANYA; 

“…demikianlah wahai 

saudaraku! sebuah contoh 

kehidupan sebahagian orang 

yang hidupnya tenggelam dalam 

kelalaian, sedangkan 

kenikmatan dunia ibarat setitik  

madu itu… 

Bermaksud; 



SEBUAH KISAH IBN AL-MUQAFFA MEMBERI 

PENGAJARAN KPD. KITA DENGAN KATANYA; 

“…jika tidak berhati-hati 
boleh membuatkan 

manusia lupa kepada 
kehidupan akhirat yang 

hakiki dan pastinya ia akan 
menempuh situasi yang 

sangat sukar”. 

…Sambungan maksud; 



SINDIRAN & NASIHAT IBN AL-MUQAFFA 

MEMANGLAH; 



PERINGATAN SUPAYA TIDAK 

MENJADI ORANG YANG RUGI; 

Ayat 9, Al-Munafiqun; 



PERINGATAN SUPAYA TIDAK 

MENJADI ORANG YANG RUGI; 

Maksud ayat; 

 “Wahai orang-orang yang 
beriman! Janganlah kamu dilalaikan 
oleh (urusan) harta dan anak-pinak 
kamu daripada mengingati Allah 
(dengan menjalankan perintah-Nya). 
(Ingatlah) sesiapa yang melakukan 
demikian maka mereka itulah orang 
yang rugi ” 



PERINGATAN SUPAYA TIDAK 

MENJADI ORANG YANG RUGI; 

Ayat 1-8, At-Takathur; 

                   

                

          



PERINGATAN SUPAYA TIDAK 

MENJADI ORANG YANG RUGI; 

Ayat 5-8, At-Takathur; 

                          

                           

             



PERINGATAN SUPAYA TIDAK 

MENJADI ORANG YANG RUGI; 

Maksud ayat; 

 “Kamu telah dilalaikan (daripada 
melakukan ketaatan kepada Allah) oleh 
perlakuan bermegah-megah (saling 
bangga membangga dengan harta, anak 
pinak, pangkat dan pengaruh). Sehingga 
kamu masuk ke liang kubur. Jangan 
sekali-kali (bersikap demikian)! Kelak 
kamu akan mengetahui (akibat buruknya 
semasa hendak mati)! ... 



PERINGATAN SUPAYA TIDAK 

MENJADI ORANG YANG RUGI; 

Sambungan maksud ayat; 

 ...Sekali lagi diingatkan); jangan sekali-
kali (kamu bersikap demikian)! Kelak 
kamu akan mengetahui (akibat buruknya 
pada hari kiamat)!. Sesungguhnya! 
Kalaulah kamu mengetahui (apa yang 
kamu akan hadapi) dengan pengetahuan 
yang yakin, (tentulah kamu akan 
mengerjakan perkara-perkara yang akan 
menjadi bekalan kamu untuk hari 
akhirat)...  



PERINGATAN SUPAYA TIDAK 

MENJADI ORANG YANG RUGI; 

Sambungan maksud ayat; 

 ...(Ingatlah) sesungguhnya kamu 
akan melihat neraka yang marak 
menjulang. Kemudian itu, sesungguhnya 
kamu (wahai orang yang derhaka) akan 
melihatnya dengan penglihatan yang 
yakin (semasa kamu dilemparkan ke 
dalamnya)! Kemudian sesungguhnya 
kamu akan ditanya pada hari itu, tentang 
segala nikmat (yang kamu telah 
menikmatinya di dunia)”. 



SESUNGGUHNYA PERINGATAN ALLAH 

KEPADA KITA AGAR; 

JANGAN LALAI 
Kelalaian mengundang 

kesengsaraan 

MENYEDARI BAHAWA 
Perkara melalaikan 

tidaklah berbaloi & 

berharga. 



KELALAIAN KITA TERHADAP KEHEBATAN 

DUNIA YANG TAK SEBERAPA; 

Bidasan Imam Al-Ghazali; 

“... ketahuilah wahai saudaraku! Jika 
anda tergila-gila terhadap seorang 
wanita hingga anda sanggup 
berbunuh-bunuhan kerananya, 
percayalah bahawa apa yang anda 
rebut-rebutkan pada wanita itu tidak 
lebih dari hanya bahagian tempat 
keluar darah uzurnya… 



KELALAIAN KITA TERHADAP KEHEBATAN 

DUNIA YANG TAK SEBERAPA; 

Sambungan Bidasan Imam Al-Ghazali; 

…Jika anda terasa hebat kerana 
anda mampu memiliki minuman 
yang paling disanjung ramai 
yaitu madu lebah, ketahuilah 
wahai saudara ! ketakjuban anda 
terhadapnya tidak lebih dari ia 
hanyalah luahan air liur 
beberapa ekor lebah…  



KELALAIAN KITA TERHADAP KEHEBATAN 

DUNIA YANG TAK SEBERAPA; 

Sambungan Bidasan Imam Al-Ghazali; 

…Jika anda berbangga dengan 
pakaian sutera yang anda miliki, 
maka ketahuilah bahawa kain 
sutera itu tak lain tidak bukan 
hanyalah sejenis benang yang 
keluar dari bontot beberapa ekor 
ulat. Alangkah remehnya!”. 



HINANYA DUNIA JIKA TIDAK 

DIKAITKAN DENGAN AKHIRAT; 

Sabda Nabi SAW.; 

 
  

 



HINANYA DUNIA JIKA TIDAK 

DIKAITKAN DENGAN AKHIRAT; 

Maksud Hadis; 

  “.Sesungguhnya dunia ini manis lagi 
menarik, dan sesungguhnya Allah 
melantik kamu mengendalikannya, lalu Ia 
memerhatikan apa yang kamu lakukan, 
takutlah kepada Allah dari godaan dunia, 
dan takutlah kepada Allah dari godaan  
wanita. Sesungguhnya kemusnahan kaum 
bani Israil adalah berpunca daripada 
wanita”. 



KEPERCAYAAN BAGI YANG BERIMAN 

ADANYA HARI PEMBALASAN, MAKA; 

Faham  sebutan; 

    Bermaksud;  
 

 “Allah  yang memiliki hari pembalasan”, 



HARI PEMBALASAN ITU 

MERUPAKAN HARI YANG; 

Kedahsyatan 

siksaan-Nya 

akan dilalui 

oleh semua. 

Tiada siapa pun 
dapat lepaskan 

diri dari 
ketentuan-Nya. 

Kekuasaan, 

ketegasan-Nya, 

kehebatan 

Allah… 



KEKUASAAN, KETEGASAN DAN 

KEHEBATAN ALLAH; 

Ayat 25-26, Al-fajr; 

                   

                 



KEKUASAAN, KETEGASAN DAN 

KEHEBATAN ALLAH; 

Maksud ayat; 

 “Maka pada hari itu tiada 
sesiapapun yang dapat menyeksa 
seperti azab (yang ditimpakan oleh) 
Allah. Dan tiada sesiapa pun yang 
dapat mengikat serta membelenggu 
seperti ikatan dan belenggu-Nya”. 



Beringat bahawa 
hidup di dunia 
akan berakhir 

dengan kematian 

Sedar 
bahawa alpa 
& lalai akan 
mengheret 
kesesatan. 



Waspada 
bahawa 

nikmat dunia 
adalah ujian 
keimanan. 

Yakin 

terhadap janji 

Allah 

mengurniakan 

ganjaran-Nya. 



GOLONGAN YANG BERUNTUNG DI 

DUNIA DAN AKHIRAT; 

               

                     

                      

           

                      

                      

       



GOLONGAN YANG BERUNTUNG DI 

DUNIA DAN AKHIRAT; 

 “Wahai jiwa yang tenang. 
Kembalilah kepada Tuhanmu 
dengan hati yang puas lagi 
diredhai-Nya. Maka masuklah 
engkau dalam kumpulan hamba-
hamba-Ku Yang berbahagia. Dan 
masuklah ke dalam syurga-Ku!” 

Maksud ayat; 

Al-Fajr; 27-30; 







********* 







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 Rasullah 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. 
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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 dibawah 

naungan dan pimpinan 

raja kami sebagai 

ketua agama Islam di 

negeri ini. 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 

seperti kemarau panjang, 

banjir besar, 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. Ya 

Allah, bukakanlah 

hati kami… 



…untuk mendirikan 

solat fardhu lima 

waktu, menunaikan 

zakat dan kefardhuan 

yang lain serta 

mewakafkan dan 

menginfakkan harta… 



…khususnya untuk 

Perbadanan Wakaf  

Negeri Selangor 

(PWS) dan Tabung 

Amanah 

Pembangunan Islam 

Selangor (TAPIS).  



Dengan amalan ini ya 

Allah, berkatilah hidup 

dan luaskanlah rezeki 

kami dengan ganjaran 

pahala yang 

berkekalan hingga ke 

akhir akhirat. 










