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DIKELUARKAN OLEH:
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PERINGATAN:
Adalah diingatkan bahawa sebarang penambahan dan pemindaan
terhadap isi kandungan teks khutbah yang telah disediakan oleh
Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu adalah DILARANG.
Khatib yang bertugas hendaklah menyemak kembali RUKUN,
AYAT AL-QURAN dan helaian muka surat yang diterima. Pastikan
teks dibaca terlebih dahulu sebelum menyampaikan khutbah.

KHUTBAH PERTAMA
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KHUTBAH PERTAMA

Wahai hamba-hamba Allah ! Saya berpesan kepada tuan-tuan dan juga diri
sendiri supaya bertaqwa kepada Allah. Dengarlah perintah Allah yang
bermaksud: “ Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada
Allah dengan sebenar-benar taqwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan
dalam keadaan Islam ”.Dari mimbar jumaat yang mulia ini, marilah sama-sama
kita mengambil renungan dari khutbah bertajuk :

“Langkah Keselamatan Diri”
Sidang Jumaat yang dikasihi Allah.
Firman Allah swt dalam surah Al-Maidah: ayat 15-16:

ﭬ ﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
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ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔﮕﮖﮗ
Yang bermaksud: Wahai Ahli Kitab! Sesungguhnya telah datang kepada kamu
Rasul Kami yang menerangkan kepadamu banyak dari isi Kitab yang telah
kamu sembunyikan, dan ia memaafkan kamu banyak perkara. Sesungguhnya
telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan sebuah Kitab yang jelas
keterangannya. Dengan (Al-Qur'an) itu Allah menunjukkan jalan-jalan
keselamatan kepada sesiapa yang mengikut keredhaan-Nya, dan Tuhan
keluarkan mereka dari gelap gelita kepada cahaya yang terang-benderang,
dengan izin-Nya; dan (dengannya juga) Tuhan menunjukkan mereka ke jalan
yang lurus.
Berdasarkan ayat di atas, Allah telah pun menerangkan secara umumnya jalanjalan untuk selamat dan sejahtera di dunia hingga ke akhirat. Nabi Muhammad
saw juga sentiasa memberi pedoman untuk keselamatan dunia dan
kesejahteraan akhirat.
Khatib yakin, kita semua sentiasa berusaha untuk mencari jalan menyelamatkan
diri dari segala musibah. Tentu sekali bukan sahaja keselamatan dunia, bahkan
lebih besar dari itu ialah kesejahteraan akhirat.
Dalam satu hadith, Rasulullah saw pernah merumuskan langkah-langkah
keselamatan agama, kehidupan dunia dan juga akhirat.
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Yang bermaksud: Dari 'Uqbah ibn 'Amir ra, katanya : Aku bertanya : " Wahai
Rasulullah!

Apakah

itu

an-Najah

(langkah-langkah

keselamatan

dan

kesejahteraan)? Baginda saw menjawab : "Tahan lidahmu, nikmati kelapangan
rumahmu dan tangisi dosa kesalahanmu”.
(Riwayat al-Tirmizi)

Dalam hadith yang mulia ini, Nabi saw menunjukkan tiga langkah keselamatan
iaitu:
Langkah pertama;

Bermaksud: Tahanlah lidahmu.
Ini bermaksud menjaga pertuturan dari perkataan yang buruk, kasar dan dosa,
tidak berbicara melainkan ucapan yang baik, sopan lagi mendatangkan pahala,
serta menjauhkan diri dari melafazkan sesuatu yang mendedahkan kepada
risiko dan dosa. Ini kerana setiap patah perkataan akan memberi kesan besar
sepertimana kata pepatah melayu: kerana pulut santan binasa, kerana mulut
badan binasa. Malah, yang lebih besar daripada itu, kita hendaklah menyedari
bahawa setiap patah yang diucapkan akan dicatat rapi oleh malaikat
sebagaimana firman Alllah swt dalam Surah Qaf ayat 18:

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
Bermaksud : “Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya (atau
perbuatan yang dilakukannya) melainkan ada di sisinya malaikat pengawas
yang sentiasa sedia (menerima dan menulisnya).”
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Ingatlah, dengan sepatah perkataan seseorang boleh terkeluar agama, tergugur
segala amal dan tercampak ke neraka. Sabda Nabi saw :

Bermaksud: “Sesungguhnya seseorang hamba itu bercakap satu kalimah yang
mengundang murka Allah swt, dia sendiri tidak mempedulikan kalimahnya tadi,
tiba-tiba dia dicampak dengan sebabnya di dalam neraka.”
(Riwayat al Bukhari)

Langkah kedua :

Bermaksud : " Berlapanglah dengan rumahmu "

Ini bermaksud seseorang itu hendaklah mencari kebahagiaan dan kelapangan
hidup di rumah dalam suasana sakinah (bahagia), kasih sayang dan belas
ihsan, menerima takdir tuhan dengan penuh kesyukuran atas jodoh isteri,
kurniaan anak pinak, rezeki dan harta dengan seadanya. Yang lebih penting,
hendaklah melapangkan masa untuk beribadat di rumah dan mengelakkan
daripada perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah.

Langkah ketiga :

Bermaksud : Menangislah atas dosa kesalahanmu.
Ini bermaksud muslim yang baik ialah seorang yang menyedari dan menyesali
kesalahannya

serta

memohon

keampunan
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kepada

Allah

dengan

memperbanyakkan istighfar dan taubat. Lebih hebat daripada itu, kita dituntut
untuk menangisi kesalahan sehingga menitiskan air mata keinsafan, khasnya
pada saat bersendirian.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah.
Kesimpulannya, menjadi kewajipan setiap kita untuk sentiasa menambah ilmu
pedoman, memperbaiki diri serta meningkatkan mutu amal. Sunnah Nabi saw
adalah menara petunjuk sepanjang jalan, sinarnya tidak pernah padam.
Mendapat pedoman dan syafaat baginda saw adalah jalan keselamatan dan
kesejahteraan. Akhirnya terselamatlah mereka yang menjejaki sunnah baginda
saw dari mala petaka dunia dan akhirat, dan meraih kebahagiaan dunia dan
nikmat syurga Allah s.w.t yang abadi.

ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳ ﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
Bermaksud:Dan juga orang yang apabila melakukan perbuatan keji, atau
menganiayai diri sendiri, mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan
dosa mereka dan tiada yang mengampunkan dosa melainkan Allah, dan
mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji mereka itu, sedangkan mereka
mengetahui.
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KHUTBAH KEDUA

Marilah juga kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam kepada
Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 56:

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀ
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غ َضانُو
تَرَ ِ

َت ِغكُو
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Ya Allah selamatkan kami dan seluruh ummah Islam di mana jua mereka
berada. Satukanlah persaudaraan dan perpaduan ummat Islam dengan
ikatan yang erat dan kukuh. Mantapkanlah

iman kami dan teguhkanlah

pegangan kami menurut ahli sunnah wal jamaah, peliharakanlah kami dari
amalan dan pegangan aqidah yang menyeleweng.

Ya Allah, bantu dan kasihilah kami dan seluruh ummat Islam dari kesusahan,
wabak dan bala bencana. Lenyapkanlah wabak covid 19 dari bumiMu ini Ya
Allah.. Ya Rahman.. Ya Rahim..

10

