








KEJAYAAN DI DUNIA DAN AKHIRAT AKAN DIPEROLEHI 

APABILA KITA;

Menjauhi

larangan

Allah SWT

Memperkasakan

ketakwaan
Laksanakan

perintah

Allah SWT





UCAPAN SYUKUR ITU ADALAH;

Bermaksud

segala puji-pujian

hanya untuk Allah

Pujian atas

segala nikmat

yang dikurniakan

oleh Allah 

Lahir dari

hati yang bersifat

mahmudah

Menjadikan

seseorang itu

semakin tunduk

dan tenteram

Melahirkan

kesyukuran

mengingati

si pemberi

iaitu Allah



SIFAT DAN RASA SYUKUR MENURUT IMAM AL-GHAZALI ADALAH;

Tingkatan yang lebih tinggi daripada

kesabaran dan ketakutan

Mempunyai kalimah utama yang perlu

diucapkan iaitu alhamdulillah



Sabda Nabi SAW bermaksud;

KEMULIAAN KALIMAH SYUKUR IAITU ALHAMDULILLAH;

“Seandainya dunia dan seisinya berada di

tangan seseorang dari umatku kemudian ia

mengucapkan alhamdulillah, nescaya kalimah

(alhamdulillah) yang diucapkan adalah lebih baik

dari dunia dan seisinya.”

(Riwayat al-Dailami).



ADA PERBEZAAN ANTARA;

Orang yang 

bersyukur

Orang yang 

tidak bersyukur

Terhindar kekufuran

Dekat diri dengan

Allah dan insan

Bahagia dalam hidup

Orang yang bersifat mulia

Kufur dengan nikmat Allah

Sentiasa tidak cukup dan 

gelisah dengan apa yang 

dimiliki

Tidak berterima kasih

kepada Allah

Hanyut dan tenggelam

dengan nikmat dunia

Semakin jauh dengan Allah



HAKIKAT SYUKUR ITU ADALAH;

Sangat 

sukar bagi

yang miskin 

jiwa

Keutamaan

kepada nikmat

iman dan Islam
Tidak

menderhakai

Allah melalui

segala nikmat

yang 

dikurniakan

Dapat

mendidik diri

supaya hati

lebih tenang



REALITI BERKAITAN PERSOALAN SESEORANG HAMBA YANG 

BERSYUKUR ITU ADALAH;

Ada yang bersabar

tetapi tidak bersyukur

Sebenar-benar mukmin adalah

perlu bersyukur atas segala ujian

nikmat dan ujian dihadapi

Berkeyakinan bahawa setiap

apa yang berlaku itu ada

hikmah tersembunyi



SESEORANG YANG BERSYUKUR ITU AKAN;

Menzahirkan rasa syukurnya dengan

berkongsi harta, wang ringgit dan lain-lain

Menambah dan mengembangkan lagi

rezekinya, harta dan lain-lain

Menjana pahala yang berkekalan

Menzahirkan rasa syukur kepada

Tuhan yang Maha Pemberi



REALITI YANG BERLAKU ADALAH;

Ramai yang tidak bersyukur

apabila dikurniakan nikmat

Tidak ramai yang mampu bersyukur

dengan ujian dan musibah

Ada yang menyalahkan takdir

atas apa yang berlaku tanpa reda, 

tawakkal dan syukur

Ada yang bertindak luar jangka

akibat berputus asa dan kecewa



SEBAGAI SEORANG MANUSIA YANG BERIMAN ITU HENDAKLAH;

Jangan mengeluh dan 

merasa tidak cukup

dengan pemberian

Allah

Didik hati agar 

bersyukur dengan

apa yang dimiliki

Bersyukur dan 

laksanakan ibadah 

secara konsisten
Bersungguh-sungguh

mencari waktu terluang

melakukan ibadah 

sunat



DALAM MEMAKNAI RASA SYUKUR, RASULULLAH SAW SEBAGAI 

CONTOH BAGI KITA KERANA;

Jaminan syurga tidak

menjadikannya alpa dan lalai

dalam menzahirkan rasa syukur

Rasulullah SAW 

mempertingkatkan ibadah

Sentiasa mencari

ruang dan peluang untuk

melakukan ibadah



MEMAKNAI RASA SYUKUR YANG MENDALAM;

Ayat 19, Qaaf;



Maksud Ayat;

“Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika

melaksanakan solat maka beliau berdiri hingga kedua

kakinya bengkak. Aisyah Radiallahuanha bertanya,

“Wahai Rasulullah, apa yang engkau lakukan

sedangkan dosamu yang telah lalu dan yang akan

datang telah diampunkan oleh Allah”, Lalu baginda

menjawab, “Wahai Aisyah, tidakkah aku ingin menjadi

hamba yang bersyukur ?”

(Riwayat Muslim).

MEMAKNAI RASA SYUKUR YANG MENDALAM;



KETAHUILAH BAHAWA;

Ucapan

syukur itu

sangat 

dituntut

Dunia 

jambatan menuju

akhirat

Nikmat di dunia 

adalah sementara

Jika berlaku sesuatu

yang tidak dijangka

maka bersabar dan 

bersyukurlah
Perbanyakkan

syukur supaya

segala musibah

dan ujian

diangkat oleh 

Allah



ANTARA BEBERAPA TAUSIYYAH DAN PENGAJARAN DARIPADA 

KHUTBAH INI UNTUK DIJADIKAN PANDUAN ADALAH;

UCAPKANLAH KALIMAH 

ALHAMDULILLAH SEBAGAI PUJIAN

DAN SYUKUR ATAS SEGALA 

NIKMAT

DIDIKLAH JIWA 

UNTUK BERSABAR DAN 

BERSYUKUR

BERSYUKURLAH ATAS 

SETIAP KEBAIKAN ATAU 

NIKMAT YANG DIPEROLEHI



ISTIQAMAH MENJADI HAMBA ALLAH 

YANG SENTIASA BERSYUKUR;



Maksud Ayat;

“Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap

bersyukur akan nikmatmu yang engkau kurniakan

kepadaku dan kepada ibu bapaku dan supaya aku

tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai;

dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke

dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku

bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku dari

orang-orang Islam (yang tunduk patuh kepadamu).”

(al-Ahqaf : 15).

ISTIQAMAH MENJADI HAMBA ALLAH YANG SENTIASA BERSYUKUR;















Marilah sama-sama kita bertakwa

kepada Allah SWT dengan melakukan

ketaatan kepada-Nya dan menjauhkan

diri daripada perbuatan keji dan

maksiat.



















Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami

untuk mendirikan solat fardu lima waktu secara

berjemaah, menunaikan zakat melalui Lembaga

Zakat Selangor, mewakaf harta melalui

Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan

harta pada Tabung Infak Jariah Umat Islam

Selangor (TIJARI) dan kepada anak-anak yatim

melalui Yayasan Islam Darul Ehsan (YIDE).



Ya Allah! Kurniakanlah kepada kami

rezeki yang halal lagi diberkati, jauhilah kami

daripada perbuatan rasuah dan salah guna

kuasa kerana ini adalah suatu pengkhianatan

kepada amanah yang diberikan.












