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UNTUK MEMPEROLEH KEJAYAAN DI DUNIA DAN AKHIRAT 

MAKA;

Laksanakan

perintah

Allah

Tingkatkan

keimanan dan 

ketakwaan

Tinggalkan

larangan

Allah





TIDAK SALAH UNTUK BERHIAS, KERANA;

Allah itu

Maha Indah

Allah itu

sukakan

keindahan



PILIHAN PAKAIAN TERBAIK;

Ayat 26, Surah Al-’Araf Bermaksud;

“Wahai anak Adam! Sesungguhnya Kami telah

menurunkan kepada kamu pakaian untuk

menutupi auratmu dan pakaian indah untuk

perhiasan. Dan pakaian yang disandarkan

pada taqwa itulah yang paling baik. Demikian

itu adalah limpah kurnia dari Allah mudah-

mudahan mereka mengingatinya”.



TEMAN RAPAT SYAITAN;

Ayat 27, Al-’Araf;



Maksud Ayat;

“Wahai anak-anak Adam! Janganlah kamu diperdayakan

oleh Syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua

ibu bapa kamu dari Syurga, sambil dia menyebabkan

terlucutnya pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan

kepada mereka: Aurat mereka (yang sebelum itu tertutup).

Sesungguhnya Syaitan dan kaumnya melihat kamu

dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka.

Sesungguhnya Kami telah menjadikan Syaitan-syaitan itu

teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman.”

TEMAN RAPAT SYAITAN;



CIRI-CIRI PAKAIAN MUSLIMAT SEBENAR ADALAH;

Menutup seluruh badan

kecuali muka dan tapak tangan

Tidak nipis dan jarang

Tidak ketat dan menampakkan

bentuk badan

Tidak menyerupai kaum lelaki

Tidak menyerupai pakaian

dan perhiasan orang kafir



WALAUPUN DIWAJIPKAN BERPAKAIAN DAN BERHIAS SESUAI 

DENGAN SYARIAT ISLAM NAMUN MASIH RAMAI YANG;

Menyalahi syariat

berpakaian dan berhias

Bertudung tetapi berbaju

ketat dan nipis

Bertudung tetapi

tidak menutup dada



PERINTAH ALLAH SWT BAGI WANITA BERIMAN;

Ayat 31, Surah Al-Nur Bermaksud;

“Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan

yang beriman supaya menyekat pandangan

mereka (daripada memandang yang haram) dan

memelihara kehormatan mereka dan janganlah

mereka memperlihatkan perhiasan tubuh

mereka kecuali yang zahir daripadanya; dan

hendaklah mereka menutup belahan leher

bajunya dengan tudung kepala mereka;



dan janganlah mereka memperlihatkan

perhiasan tubuh mereka melainkan kepada

suami mereka atau bapa mereka atau bapa

mertua mereka atau anak-anak mereka, atau

anak-anak tiri mereka atau saudara-saudara

mereka atau anak bagi saudara-saudara

mereka yang lelaki atau anak bagi saudara-

saudara mereka yang perempuan,

Ayat 31, Surah Al-Nur Bermaksud;

PERINTAH ALLAH SWT BAGI WANITA BERIMAN;



atau perempuan-perempuan Islam atau

hamba-hamba mereka atau orang gaji dari

orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak

berkeinginan kepada perempuan atau

kanak-kanak yang belum mengerti lagi

tentang aurat perempuan

Ayat 31, Surah Al-Nur Bermaksud;

PERINTAH ALLAH SWT BAGI WANITA BERIMAN;



dan janganlah mereka menghentakkan

kaki untuk diketahui orang akan apa

yang tersembunyi dari perhiasan

mereka dan bertaubatlah kamu sekalian

kepada Allah, wahai orang-orang yang

beriman, supaya kamu berjaya.”

Ayat 31, Surah Al-Nur Bermaksud;

PERINTAH ALLAH SWT BAGI WANITA BERIMAN;



RAMAI YANG BERTUDUNG, NAMUN;

Terlalu nipis dan 

nampak rambut

Memakai perhiasan

yang terlalu banyak

Membuka ruang

fitnah dan dosa

Tidak mematuhi

syariat Allah SWT



BERHIAS SECARA KETERLALUAN ADALAH KERANA 

MENGANGGAP BAHAWA;

KESALAHANNYA HANYA 

DOSA KECIL SAHAJA

Melupakan kehidupan di akhirat

Dosa akan lenyap dengan

melakukan kebajikan



HELAH YANG DISANDARKAN APABILA MELAKUKAN DOSA;

Ayat 70, Surah Al-Furqan Bermaksud;

"kecuali orang yg bertaubat dan beriman

serta mengerjakan amal baik. Maka

orang itu, Allah akan menggantikan

(pada tempat) kejahatan mereka dengan

kebaikan dan adalah sesungguhnya

bahawa Allah Maha Pengampun lagi

Maha Mengasihani".



MEREKA LUPA BAHAWA;

Dosa kecil yang berterusan

akan menjadi dosa besar

Pepatah mengatakan;

“sikit-sikit lama-lama jadi bukit”



BERHIAS SECARA KETERLALUAN ADALAH KERANA 

MENGANGGAP BAHAWA;

BERHIAS LAMBANG 

KEMODENAN

Bertudung labuh dianggap

tidak moden dan kolot

Bertudung labuh juga digelar

makcik atau ustaah

Imej yang tidak sesuai

dengan fesyen moden



BEZA ANTARA MUKMIN DAN MUNAFIK;

Hadis Nabi SAW Bermaksud;

“Seorang mukmin melihat dosanya seperti

bukit di atas (kepalanya) yang dibimbangi akan

jatuh ke atasnya. Manakala orang munafiq

melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di

hidungnya, maka dihalaunya lalat itu”.

(Riwayat al-Bukhari).



HAKIKAT WANITA MASA KINI ADALAH;

Sedikit yang berpakaian dan 

berhias menurut syariat

Terpengaruh dengan

trend dan hawa nafsu

Memandang rendah dan 

memperlekeh muslimah sejati

Menganggap muslimah

sejati itu kuno dan mundur



TIMBAL BALIK PERBUATAN DILAKUKAN KETIKA DI DUNIA;

Ayat 29-24, Al-Mutoffifin Bermaksud;

“Sesungguhnya orang yang derhaka,

mereka selalu mentertawakan orang

beriman. Dan apabila orang beriman lalu

dekat mereka, mereka mengerling dan

mencemuhnya, maka pada hari ini (akhirat),

orang beriman pula mentertawakan orang

(derhaka) itu”.



MEMUJUK DAN MEMBIMBING SUPAYA BERSABAR;

Ayat 139, Al-Imran Bermaksud;

“Janganlah kamu berasa hina dan

janganlah pula kamu bersedih hati,

padahal kamu orang yang paling

tinggi darjatnya jika kamu orang

beriman”.



KESUKAAN SESETENGAH WANITA HARI INI ADALAH;

Mendedahkan

aurat dan perhiasan

untuk tatapan umum

Mengajak orang ramai

bersubahat dalam

kemungkaran demi 

like, share dan subcribe



KEWAJIPAN KITA ADALAH;

Menjaga segala

syariat Allah

Memastikan diri

dan keluarga taat

perintah Allah Meninggalkan

larangan Allah

Memelihara syariat

berpakaian dan berhias



MENEMPAH KEHINAAN;

Sabda Nabi SAW;



Maksud Hadis;

“Sesiapa yang mengenakan pakaian untuk

dipamer (melebihi batasan) di dunia, maka

Allah akan mengenakan pakaian kehinaan

kepadanya pada hari kiamat”.

(Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

MENEMPAH KEHINAAN;



TANGGUNGJAWAB SEBAGAI PEMIMPIN;

Hadis Nabi SAW Bermaksud;

“Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan

setiap kalian bertanggungjawab atas orang yang

dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memimpin

rakyat akan bertanggung jawab atas rakyatnya,

seorang laki-laki adalah pemimpin atas

keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas

mereka semua, seorang wanita juga pemimpin

atas rumah suaminya dan anak-anaknya,



dan dia bertanggung jawab atas mereka

semua, seorang hamba adalah pemimpin atas

harta tuannya, dan dia bertanggung jawab

atas harta tersebut. Setiap kalian adalah

pemimpin dan akan bertanggung jawab atas

kepemimpinannya.”

(Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Hadis Nabi SAW Bermaksud;

TANGGUNGJAWAB SEBAGAI PEMIMPIN;



TANGGUNGJAWAB DAN PERANAN KITA ADALAH;

Suami yang memastikan

isteri berpakaian dan 

berhias mengikut syariat

Ayah yang memastikan

anak-anak sentiasa mengikut

syariat Allah SWT



PENGHAYATAN DAN PENGAJARAN DARIPADA 

KHUTBAH INI ADALAH;

PASTIKAN DIRI 

DAN AHLI KELUARGA 

MEMATUHI BATASAN 

SYARIAT

PELIHARALAH 

AGAMA KETIKA 

BERPAKAIAN



TANGGUNGJAWAB DAN PERANAN 

ORANG-ORANG BERIMAN;



“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kamu

dan keluarga kamu dari Neraka yang bahan-bahan

bakarannya: Manusia dan batu (berhala); Neraka itu dijaga

dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar

(layanannya); mereka tidak menderhaka kepada Allah

dalam segala yang diperintahkanNya kepada mereka, dan

mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan.”

(Surah At-tahrim : 6).

TANGGUNGJAWAB DAN PERANAN 

ORANG-ORANG BERIMAN;















Sekali lagi khatib ingin mengingatkan

supaya sama-sama kita sentiasa

bertakwa kepada Allah SWT dengan

mengawasi diri dan keluarga kita

daripada perbuatan keji dan maksiat.

Dalam masa yang sama kita terus

berdoa agar seluruh negara kita

sentiasa dirahmati dan dilindungi

daripada segala bentuk ancaman

serta penularan wabak covid 19.



Mudah-mudahan kita tergolong dalam

kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar

ketika menempuh segala penyakit yang

menimpa, berdisiplin dengan sentiasa

mematuhi SOP dan ambillah pengajaran atas

apa yang berlaku, berhati-hati dan beringatlah

selalu walau kita diberi kebebasan untuk

bergerak. Ini kerana Negara masih memerangi

wabak Covid-19 ini demi keselamatan diri kita

serta masyarakat keseluruhannya.



Bagi yang terkesan dengan

wabak ini, janganlah mengambil

jalan mudah dengan memudarat

dan menyakiti diri sendiri. Kita

mestilah berjiwa besar, sabar dan

kuat mental serta fizikal

berasaskan keimanan yang

mantap.



Marilah sama-sama kita

memperbanyakkan selawat ke atas

junjungan besar Nabi Muhamad

SAW kerana perintah Allah dalam

firmanNya :



















Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha

Berkuasa, kami bersyukur kehadrat-Mu

yang telah mengurniakan rahmat dan

keberkatan kepada negeri ini yang terus

sejahtera dan maju, serta rakyatnya

bersatu padu, dibawah naungan dan

pimpinan raja kami sebagai Ketua Agama

Islam di negeri ini.



Ya Allah, jadikanlah kami ini

hamba-hambaMu yang sentiasa

meninggikan kalimah dan

AgamaMu. Hindarilah kami dari

kelompok dan golongan yang

suka mencela, mencaci dan

menghina AgamaMu



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).












