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 "PERANAN UMAT MEMBANTERAS  
GEJALA SOSIAL" 

 

1                                

   .  

  أَشهد أَنْ 2     هدحو و اللَّه  ِرشهدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو لَه ويك لُهوسرو .مّلسلِّ وص ماَللَّه ارِكبو    انيِّدس
دمحم و  هآل ابِهحأَصو  نيعمأَج. 

 :اتقُواْ اللَّه، قَالَ اللَّه !أَما بعد، فَيآ أَيها الْمسلمونَ 3                          

   .  

4 

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 berusaha melaksanakan 
segala sunnah Rasulullah saw Mudah-mudahan ianya akan memberikan manfaat kepada kita di dunia 
dan di akhirat. 

5 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 
Sesungguhnya Al-Quran dan As-Sunnah telah memberikan panduan kepada umat manusia dalam 
semua aspek kehidupan samada yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah mahupun akhlak 
dan adab sesama manusia. Hanya dengan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah manusia akan 
selamat di dunia dan di akhirat. 

6 

Baginda Rasulullah saw dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a. ; 

سـما تا مدا أَبلُّوضت نِ لَنيرأَم كُميف كْترـيتـتنساِهللا و ابتا كبِـهِم مكْت.  
    “Aku tinggalkan kepada kamu semua dua perkara yang kamu tidak akan sesat selamanya iaitu kitab 
Allah dan sunnahku”. (Al-Muatta’- Imam Malik) 
 

Ini bererti bahawa segala kerosakan dan gejala sosial yang berlaku pada hari ini adalah kerana manusia 
meninggalkan panduan yang telah dibawa oleh Rasulullah saw 

7 

Muslimin yang dirahmati Allah swt, 
 

Sebagai umat Islam, adalah menjadi kewajipan kepada kita semua untuk membanteras 
kemungkaran-kemungkaran yang berlaku di sekeliling kita. Sabda Rasulullah saw dalam sebuah hadis 
yang diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri r.a. ; 

من أَرى مكُنم ما فَكَنلْريـِّيغربِ هيده َلَ نْإِفم يستطبِفَ علانِسه َلَ نْإِفم يستطبِلْقَبِفَ عه و َأضعف 
  .انمياِإل

8 
“Sesiapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan 

tangannya, sekiranya ia tidak mampu maka hendaklah mengubah dengan lisannya, sekiranya tidak 
mampu maka hendaklah dengan hatinya, yang demikian itu adalah selemah-lemah iman”.  
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        ( Riwayat Muslim ) 

9 
Berdasarkan hadis tersebut jelaslah bahawa tugas dan tanggungjawab mencegah kemungkaran 

bukan hanya terletak di bahu pemerintah atau penguatkuasa semata-mata, sebaliknya ia menjadi 
tanggungjawab bersama setiap umat Islam. Kita mesti memainkan peranan dengan sebaik-baiknya 
dalam usaha membanteras gejala sosial yang semakin bertambah parah di dalam masyarakat kita hari 
ini. 

10 
Perkara utama yang harus ditekankan dalam usaha membanteras gejala sosial adalah dengan 

memberikan teguran dan nasihat yang baik kepada mereka yang terlibat dengan perkara-perkara 
kemungkaran. 

11 

Ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 125 ; 

                                    

                         

12 
”Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmah (kebijaksanaan) dan nasihat 

pengajaran yang baik dan berbahaslah dengan mereka dengan cara yang terbaik, sesungguhnya 
Tuhanmu Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat daripada jalan-Nya dan Dialah juga 
yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah”. 

13 

Sememangnya memberi teguran dan nasihat kepada mereka yang terlibat dengan masalah 
sosial ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Apatah lagi latar belakang mereka yang kebanyakannya 
tidak mendapat pendidikan agama secukupnya samada daripada ibubapa ataupun institusi-institusi 
pendidikan. Maka tidak hairanlah apabila kita dapati ada dikalangan kita hari ini tidak tahu membezakan 
antara perkara yang hak dan yang batil, makruf dan mungkar. Bagi mereka, apa yang diinginkan 
hanyalah untuk keseronokan hidup mereka sahaja.  

14 
Oleh kerana itu, kita sebagai umat yang mempunyai kesedaran agama ini tidak seharusnya 

membiarkan mereka terus hanyut dalam kesesatan. Mereka mesti ditegur, dinasihati dan dibimbing 
daripada terus melakukan kesalahan. Peranan ini perlu dilaksanakan oleh setiap umat Islam agar 
terlepas daripada laknat Allah SWT. 

15 
Firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat 25 ; 

                                 

16 
”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”. 

17 

Muslimin yang dirahmati Allah swt , 
 

Sesungguhnya tugas dan tanggungjawab membanteras gejala sosial yang berlaku di sekeliling 
kita adalah merupakan suatu tuntutan agama. Ini berdasarkan firman Allah swt dalam surah Ali Imran 
ayat 104 ; 

                                          

18 
”Hendaklah di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan 

(mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada 
segala perkara yang salah (buruk dan keji). Mereka yang bersifat demikian itulah orang yang berjaya”. 

19 
Kita bersyukur kerana di negeri ini telah ada pegawai-pegawai penguatkuasa agama yang 

bertugas membanteras maksiat dan masalah-masalah sosial yang lain.  
Maka kita sebagai umat yang prihatin, seharusnya sama-sama memberikan maklumat dan 

bantuan sepenuhnya agar usaha membanteras gejala sosial di kalangan masyarakat dapat dijalankan 
dengan lebih berkesan. Ini kerana kita tidak boleh memandang dengan sebelah mata sahaja tentang 
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masalah sosial yang berlaku ini. Malah kita juga tidak boleh hanya sekadar menunjukkan rasa simpati 
tanpa melakukan apa-apa tindakan yang sewajarnya. 

20 

Di persekitaran kita, masih ada ancaman-ancaman akidah seperti ajaran yang mengelirukan dan 
sesat. Terdapat juga sebahagian orang Islam yang tidak melaksanakan solat Jumaat dan memandang 
ringan kewajipan solat.  

Sebagai sebuah masyarakat muslim, setiap individu berkewajipan mengambil tahu dan membuat 
aduan sekiranya terdapat perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam kepada pihak berkuasa atau 
pegawai masjid untuk tindakan lanjut.  

21 
Kita bertanggungjawab untuk turut serta menyelesaikan masalah yang berlaku di dalam 

masyarakat. Kegagalan kita menunaikan tanggungjawab ini dibimbangi akan menyebabkan kita hilang 
kelayakan menjadi umat Rasulullah saw. 

22 

Sebagaimana sabdanya ; 

مهنم سفَلَي نيـملسرِ الْمبِأَم مـتهي لَم نم.  
                 

“Sesiapa yang tidak mengambil berat akan urusan kaum muslimin maka dia bukanlah termasuk dalam 
kalangan mereka”.         ( Riwayat Baihaqi ) 

23 

Muslimin yang dirahmati Allah swt , 
 

Usaha membanteras gejala sosial tidak akan berakhir sekiranya tiada sebarang tindakan lanjutan 
dilakukan. Oleh itu, satu perkara yang amat penting juga untuk dilaksanakan adalah dengan memberikan 
pendedahan keagamaan yang secukupnya kepada mereka. Setiap individu dan organisasi di dalam 
masyarakat harus memainkan peranannya masing-masing. Namun ia mestilah dilaksanakan secara 
bersepadu, ikhlas dan bertanggungjawab.  

24 
Bagi setiap individu muslim, mereka perlu menunjukkan tauladan yang baik di dalam masyarakat 

samada dari sudut perbuatan mahupun perkataan. Perbuatan dan tingkahlaku kita mestilah bertepatan 
dengan syariat Islam. Imej dan akhlak Islam mestilah ditonjolkan sebagai sesuatu yang terbaik agar 
dapat menyaingi budaya mungkar yang sudah meresap masuk ke dalam jiwa anak-anak remaja kita.  

25 
Pada hari ini kita dapati sebahagian ibubapa tidak dapat menunjukkan tauladan yang baik kepada 

anak-anak mereka. Perkara ini sudah tentulah akan diikuti oleh anak-anak kerana mereka beranggapan 
tiada salahnya mereka mengikut perbuatan ibubapa mereka. Inilah antara tauladan yang tidak baik dan 
boleh mencemarkan kesucian agama Islam selain merosakkan masa depan generasi muda hari ini. 

26 

Muslimin yang dirahmati Allah swt , 
 

Pergaulan bebas dan luar batasan Islam merupakan salah satu punca berlakunya gejala sosial di 
kalangan generasi muda pada hari ini. Oleh kerana itu, adab-adab pergaulan Islam perlu dipraktikkan 
samada di dalam institusi keluarga, institusi pendidikan, premis pekerjaan, premis awam dan sebagainya 
sehingga ia menjadi satu budaya di dalam segenap lapisan masyarakat. Amalan ini pastinya akan 
menyumbang kepada perubahan tingkahlaku daripada yang buruk kepada yang lebih baik.   

27 
Adalah menjadi kewajipan bagi setiap umat Islam dan juga organisasi masyarakat seperti jawatankuasa 
masjid, jawatankuasa kampung atau taman, persatuan belia dan sebagainya supaya bersama-sama 
melaksanakan konsep amar makruf dan nahi munkar. 

28 

Ia merupakan perintah daripada Allah SWT dan  Rasulullah saw.  
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29 
“Orang-orang kafir dari Bani Israil telah dilaknat melalui lidah (doa) Nabi Daud dan Nabi Isa Ibni 

Maryam. Demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu melampaui batas. Mereka antara satu 
sama lain tidak pernah mencegah tindakan mungkar yang mereka lakukan. Sesungguhnya amatlah 
buruka apa Yang mereka telah lakukan”.                                                     (Al-Maidah: 78-79)                        

30 

ونفَعنِي,  آن   ولَكُم بارك  اُهللا  لي    نم اتي   َلقَبتو
 .   هو  وإِنه, ووتهتال ومنكُم منِّي   اَهللا رفغتس يل لَكُمو  ِرآئسلو
  ،ؤلْم ؤلْم  ،اتواَألمو مهنآِء مياَألحرفغتسهوإِن  وهفُولْغ 
.
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KHUTBAH KEDUA  

 

لسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدمأَنْ اََلْح دهأَش ،اتالطَّيِِّب نا مقَنزرو ،نيم    هدحاُهللا و   كرِيش
لَههدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ، لُهوسرو. 

31 

 ارِكبو مّلسلِّ وص ماَللَّه  انيِّدسو  هآل بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو  ِينّمِ الدو32 .ي 
قُواْ اللَّهتاِهللا، ا ادبا عفَي ،دعا بنَ  أَمقُوتالْم فَاز اقَالَ اُهللا . فَقَدعت:               

                    .  
33 

 للَّهم صلِّ وسلّماَ   هـَّات سيِّد الْمرسلني وارض اللَّهم عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي
نيعمأَج. 

(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 

ميع موات، إِنك سحيآِء منهم وااَللَّهم اغْفر للْمسلمين والْمسلِمات والْمؤمنِين والْمؤمنات ا
اتاجالْح ىا قَاضيو اتوعالد بجِيم بقَرِي.  

(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 

   الْعظْمىوصفَاتك  مِينِ، ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنىاَللَّهم إِنا نسأَلُك ونتوسلُ إِلَيك بِنبِيِّك ا
(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 

بِحو ةانِيبالر كتاينِنِ عيفَظَ بِعحالأَنْ تج ،ةانِيدمالص كتوِقَاي فْظ َلْطَان لَةظَّمِ سعا الْمنكلم ،
 .ح الدّين عبد العزيز شاه احلاجسلْطَان شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن املرحوم سلْطَان صال

(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 

قيْفكنِم
  ف ىِف 

(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 

ةيفنِّكبِمكَمنيظَّف 
(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,) 

39 
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ْغّبل 
(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 

عباد اِهللا،                                       
           48 

 هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر  همنِع  ،كُمزِده يلفَض نم هأَلُواسو  كْرلَذو كُمطعي
 49  .اِهللا أَكْبر واُهللا يعلَم ما تصنعونَ

 

 


