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،ُ ن ل َِّلتِي هِي َ أَ ق ْوَم
ِ  و َهَد َانَا ب ِالْقُر ْآ،َ ا ْلحم َْد ُ ل َِّله ِ الَّذ ِي ع ََّلم َ و َأَ ن ْعَم

ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ
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ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿﮀ
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،ُ  و َأَ شْهَد ُ أَ َّن سَيِد َنَا مُح ََّمدًا ع َبْد ُه ُ وَرَسُولُه،ُ ك لَه
َ الله ُ وَحْد َه ُ ل َا شَر ِي
َّ أَ شْهَد ُ أَ ْن ل َا ِإلَه َ ِإ َّلا
َّ
ن ِإلَى يَو ْ ِم
ٍ صحَابِه ِ وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ سَا
ْ َ و َعَلَى آلِه ِ و َأ،َل وَسَل ِ ْم عَلَى سَيِدِنَا مُح ََّمد
ِ الله َُّم ص
.ِالد ِيْن
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َ  فَق َ ْد فَاز،ِ  ُأ ْوصِيْك ُ ْم و َِإ َّيايَ بتَِقْو َى الله ِ وَطَاع َتِه،َ َّاتقُو ْا الله،ِ فَيَا عِبَاد َ الله،ُ أَ َّما بَعْد

َّ ِالزاد
َّ َ  و َت َز ََّودُوْا ف َِإ َّن خَيْر،َال ْم َُّتقُوْن
.َحوْن
ُ ِ اب لَع َ َّل ك ُ ْم تُفْل
ِ َ  و ََّاتقُو ْا الله َ يَا ُأول ِي الْال َْب،التقْو َى

Para tetamu Allah yang dikasihi sekalian,
Pada hari berbahagia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan
7

ketaqwaan kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala titah
perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Mudah-mudahan
kita mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat.
Dunia hari ini menyaksikan penularan virus kemungkaran dalam segenap
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aspek kehidupan manusia. Sama ada manusia tersebut menyedarinya
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atau tidak, ia lambat laun mengundang musibah yang buruk kepada
individu, keluarga, masyarakat, negara, bahkan dunia.
Justeru, khatib pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk “Jihad
9

Mencegah Kemungkaran”.
Muslimin yang dikasihi sekalian,
Telah

menjadi

sunnatullah,

setiap

sesuatu

itu

ada

lawannya.

Pertembungan antara kebaikan dan kejahatan, ma’ruf dan munkar telah
berlaku sejak awal manusia diciptakan. Munkar secara umumnya adalah
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melibatkan semua perkara yang diingkari, dilarang, dan dicela pelakunya
oleh syariat, juga termasuk di dalamnya semua bentuk maksiat, bid’ah dan
kezaliman yang kemuncaknya adalah syirik kepada Allah SWT. Kesannya
sangat besar dalam kehidupan masyarakat sehingga ia diperingatkan oleh
Allah SWT kepada kita umat akhir zaman.
Marilah kita hayati firman Allah SWT yang dibacakan pada permulaan
khutbah sebentar tadi, iaitu ayat 78 dan 79, surah al-Maidah:
Bermaksud: “Orang-orang kafir dari Bani Israil telah dilaknat menerusi
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lisan (Nabi) Daud dan (Nabi) Isa bin Maryam. Yang demikian itu,
disebabkan mereka menderhaka dan melampaui batas. Mereka satu sama
lain tidak melarang tindakan mungkar (derhaka dan ceroboh) yang mereka
buat. Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka lakukan.”
Menurut al-Maraghi, Allah SWT melaknat Bani Israil yang kufur terhadap
kitab Zabur dan Injil. Mereka dilaknat lantaran sikap terus menerus
mengerjakan perbuatan dosa dan mengingkari perintah agama. Lebih dari
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itu, sudah menjadi tabiat mereka tidak mahu mencegah dalam kalangan
mereka yang melakukan perbuatan mungkar, meski pun ia berbahaya dan
sangat keji.
Nahi mungkar adalah merupakan langkah untuk mempertahankan
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kesucian agama dan memelihara akhlak yang luhur daripada dipengaruhi
unsur yang negatif. Apabila pengaruh agama menjadi luntur daripada hati
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manusia, mereka pula sudah menganggap remeh syariat Islam dan berani
bersikap kurang ajar dengan memperlihatkan perbuatan dosanya, lantas
menyebabkan kalangan awam mengikuti tingkah laku mereka ini
seterusnya menyumbang kepada banyak kerosakan dalam kalangan
masyarakat.
Ayat tersebut mengandungi ancaman terhadap perbuatan manusia yang
buruk, disebabkan tingkah laku yang mungkar dan tidak mahu berhenti
daripada perbuatan tersebut. Ayat ini memberi pengajaran kepada kita
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kaum Muslimin agar jangan sekali-kali meniru perangai mereka. Tambah
dahsyat, lisan para Rasul yang asalnya bertujuan menyelamatkan umat,
telah berubah kepada membinasakan manusia lantaran keingkaran
mereka yang melampau.
Muslimin yang dimuliakan,
Manusia

adalah

bermasyarakat.
15

makhluk
Buruk

sosial

manusia

yang
kerana

tidak

boleh

pengaruh

hidup
sekeliling

tanpa
dan

masyarakat, begitu juga sebaliknya. Lantaran itu, Islam menitikberatkan
tanggungjawab setiap individu dalam membangun dan memperbaiki
masyarakat.
Umat Islam tidak diajar berlepas tangan dan sekadar memerhati
berlakunya kemungkaran di sekeliling mereka. Bahkan jika demikian,

16

golongan yang tidak mencegah kemungkaran ini turut diancam dengan
balasan yang buruk daripada Allah SWT.
Firman Allah SWT menerusi surah al-Anfal, ayat 25:

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿ
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Bermaksud: “Dan peliharalah diri kamu daripada fitnah (siksaan) yang
tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim dalam kalangan kamu.
Ketahuilah bahawa Allah sangat dahsyat balasan siksa-Nya.”
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Ayat tersebut merupakan peringatan kepada orang-orang yang beriman
dan kaum Muslimin bahawa fitnah berupa balasan dan seksaan Allah
SWT akan datang akibat perbuatan manusia yang mungkar dan zalim.
Namun demikian, fitnah tersebut tidak hanya menimpa mereka, bahkan
18

turut menimpa orang-orang di sekeliling mereka yang tidak berusaha
mencegahnya. Ia umpama seorang pemilik rumah yang tidak mengambil
apa-apa tindakan apabila melihat anai-anai memakan tiang-tiang di
rumahnya.
Sampai suatu masa, iaitu ketika kerosakannya telah tidak mampu dibaiki
lagi dan tiang-tiang tersebut telah hilang kekuatannya, rumah tersebut
akan roboh meski pun terdapat berbotol-botol racun anai-anai di
bawahnya.
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Sehubungan

itu,

jika

manusia

sanggup

melakukan

kemungkaran dan kezaliman secara terang-terangan, maka apakah
alasan kita di hadapan Allah SWT untuk tidak mencegah dan
menghalangnya? Tidak mungkin maksiat dan kemungkaran akan padam
atau hilang dengan sendirinya tanpa ada sebarang usaha mencegah dan
menghalangnya.
Hadirin yang dirahmati Allah sekalian,
Kisah silam banyak memberikan peringatan kepada kita khususnya
berkaitan
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dengan

sikap

dan

perangai

Bani

Israil.

Al-Quran

menggambarkan mereka sebagai suatu kaum yang sering mengingkari
perintah Allah SWT dan menentang para rasul. Selain itu, mereka juga
tiada saling mencegah kemungkaran melainkan hanya sekelompok kecil
sahaja.
Bani Israil telah diperintahkan oleh Allah SWT agar menjadikan hari Sabtu
sebagai hari khusus untuk beribadat kepada Allah SWT. Pada hari
tersebut, Allah SWT mengharamkan mereka melakukan perkara-perkara
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lain termasuklah menangkap ikan dan memakannya. Namun, perintah
tersebut telah diingkari oleh penduduk sebuah kampung di Madyan yang
berhampiran dengan laut.

4

Manual Khutbah Multimedia

Jihad Mencegah Kemungkaran

Seorang penduduknya telah melakukan helah dan menangkap ikan pada
hari Sabtu lalu tindakannya tersebut dituruti oleh para penduduk yang lain.
Meskipun wujud segelintir kecil yang memberi peringatan dan nasihat,
22

namun ia tidak diendahkan bahkan tindakan melanggar perintah Allah
SWT semakin berleluasa. Akhirnya, Allah SWT mendatangkan balasan
kepada mereka dengan menjadikan mereka sebagai kera.
Kisah ini dirakamkan menerusi firman Allah SWT, surah Al-Baqarah, ayat
65:
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ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ
Bermaksud: “Dan sesungguhnya telah kamu ketahui (perihal) orang-orang
yang melanggar (perintah) dalam kalangan kamu pada hari Sabtu, lalu
Kami berfirman kepada mereka: Jadilah kamu kera yang hina.”
Tetamu-tetamu Allah yang dimuliakan,
Cita-cita kita adalah mengimpikan negara, masyarakat, keluarga dan diri
kita bebas daripada sebarang kemungkaran terhadap Allah SWT. Kita
tidak rela akhlak dan budaya kita mungkar, sukan kita mungkar, industri
kita mungkar, ekonomi kita mungkar, undang-undang kita mungkar, sosial
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kita mungkar, politik kita mungkar, pendidikan kita mungkar dan lain-lain
tanpa kita lakukan sebarang usaha mencegahnya. Segala tanggungjawab
ini tidak hanya terbeban kepada pihak tertentu dan berwajib sahaja,
sebaliknya ia menjadi fardu dan tanggungjawab ke atas setiap manusia
yang mengaku beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.
Mimbar mengambil kesempatan untuk mengajak sidang jemaah sekalian
supaya beristiqamah untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar demi
memastikan umat Islam di negara ini sentiasa terpelihara dari kemurkaan
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Allah SWT. Semoga dengan usaha tersebut, bukan sahaja dapat
melahirkan masyarakat yang berjiwa Islam bahkan negara Malaysia yang
tercinta ini akan sentiasa aman, sejahtera dan selamat. Marilah kita
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kekalkan keharmonian masyarakat serta menjauhi sebarang perbuatan
atau pekerjaan yang boleh mencetuskan huru-hara dalam masyarakat.
Para tetamu Allah yang diberkati,
Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah hayati beberapa kesimpulan
sebagai renungan dan bekalan kita bersama.

Pertama: Masyarakat yang tidak mencegah kemungkaran yang berlaku di
sekelilingnya akan mendapat laknat dan celaan daripada Allah.
26
Kedua: Ancaman azab dan seksa Allah SWT turut sama melibatkan
golongan yang tidak mencegah kemungkaran.

Ketiga: Usaha membasmi kemungkaran bermula dengan peribadi setiap
individu, keluarga, seterusnya masyarakat.
Firman Allah SWT dalam surah al-Nur, ayat 21:

ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
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ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
Maksudnya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti
jejak langkah syaitan. Sesiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan,
maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang
keji dan yang mungkar. Sekiranya tidak kerana kurnia Allah dan rahmat-
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Nya kepada kamu sekalian, nescaya tidak seorangpun dari kamu bersih
(dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi
Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

6

Manual Khutbah Multimedia

Jihad Mencegah Kemungkaran

ات و َالذِكْر ِ
ن الْآي َ ِ
ن الْع َظ ِي ِْم ،و َنَفَعَن ِ ْي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الله ُ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ل مِن ِي وَمِنْك ُ ْم تِلَاو َتَه ُِ ،إ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل هَذ َا
ل قَو ْ ِ
السمِي ْ ُع الْعَلِي ِْم .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،و َتَق ََّب َ
الْح َ ِ

ات ،و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ
و َأَ سْ تَغْف ِر ُ الله َ الْعَظِي ِْم ل ِي و َل َكُمْ ،و َلِس َائِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ

حم َ َّ
ن و َيَا نَجَاة َ
الرا ِحم ِيْنَ .فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ فَيَا فَوْز َ ال ْمُسْتَغْفِرِي ْ َ
ك يَا أَ ْر َ
ات ،ب ِرَحْمَت ِ َ
و َال ْمُؤْم ِن َ ِ

َّ
التائبِِيْنَ .
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