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

ﭧﭨ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
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ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ
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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 وَسَلِمْ عَلَى سَيِدِنَا مُح ََّمد
ِ الله َُّم ص
.ِالد ِيْن
َ  فَق َ ْد فَاز،ِ  ُأ ْوصِيْك ُ ْم و َِإ َّيايَ بتَِقْو َى الله ِ وَطَاع َتِه،َ َّاتقُو ْا الله،ِ فَيَا ع ِبَاد َ الله،ُ أَ َّما بَعْد

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

Sidang Jemaah yang dirahmati Allah,
Marilah bersama-sama kita membangunkan taqwa kepada Allah SWT di
dalam jiwa dengan ketaatan mematuhi syariat, melaksanakan perintah
7

Allah dan menjauhi segala laranganNya. Itulah taqwa, yang menjamin
keredhaan Allah SWT kepada kita. Persiapkanlah bekalan untuk kehidupan
di akhirat, sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah Taqwa.
Kehidupan di zaman yang serba moden pada hari ini, menyediakan
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pelbagai kemudahan dan keselesaan. Prasarana dan kemudahankemudahan ini dapat dinikmati di mana sahaja, sehingga di masjid-masjid
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juga menyediakannya untuk kita. Semua nikmat Allah yang sedang kita
kecapi ini, sewajarnya mampu meningkatkan rasa syukur kita kepadaNya.
Sejajar dengan tuntutan ini, Khutbah Jumaat hari ini akan membincangkan
9

tajuk “Hargai Kemudahan Awam Bukti Kesyukuran”.
Hadirin yang dirahmati Allah sekalian,
Hari ini, kemudahan yang tersedia di masjid-masjid di sekitar kita, jauh lebih
baik berbanding puluhan tahun dahulu. Ruang solat yang selesa dengan
hamparan permaidani, kemudahan elektrik, penghawa dingin atau kipas
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angin, kemudahan ruang wuduk, bilik air dan tandas yang dikawal selia.
Malah ada masjid yang menyediakan kemudahan internet dan wifi, paparan
maklumat digital dan pelbagai prasarana untuk menjamin keperluan dan
keselesaan beribadah umat Islam hari ini.
Namun apa yang menyedihkan, terdapat dari kalangan ahli jemaah yang
tidak menghargai kemudahan-kemudahan yang disediakan. Seringkali kita
temui kejadian-kejadian yang tidak sewajarnya berlaku seperti lampu dan
kipas terbiar tidak dimatikan suis selepas digunakan. Begitu juga paip air
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tidak ditutup kemas sehingga mengakibatkan pembaziran air tanpa sesiapa
sudi menutupnya. Bukankah semua ini menambah kos pembiayaan
pengurusan masjid yang sepatutnya boleh digunakan untuk manfaat umum
yang lain?
Kemudahan-kemudahan ini bukan sahaja tidak dijaga dan digunakan
dengan baik, malah ada yang tergamak mencuri dan merosakkannya. Kes
kehilangan kepala paip, kerosakan kunci pintu, pam tandas, suiz lampu dan

12 kipas adalah cerita ulangan saban minggu yang kita dengar. Apa yang lebih
menyedihkan, ada di antara masjid yang baru dibuka dan baru
menyempurnakan kerja-kerja pembaikan semula turut mengalami masalah
yang sama.
Banyak kerosakan dan kehilangan berlaku biarpun baru beroperasi
13

sebulan. Inilah budaya vandalisme yang telah menular ke rumah-rumah
Allah. Ia adalah perlakuan yang lahir dari hamba-hamba Allah yang jiwa
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mereka tiada rasa takut kepadaNya apatah lagi untuk mencintaiNya.
Kekerapan dan berulang kali kejadian ini berlaku mengundang tanda tanya
di minda kita; Wajarkah semua ini terjadi di rumah Allah, tuhan yang kita
14

sembah? Di tahap manakah iman kita, sehingga di rumah Allah pun kita
tidak merasai gerun terhadapNya? Ke mana hilangnya sikap prihatin umat
Islam pada kesejahteraan tempat ibadah mereka?
Sidang jemaah yang dirahmati Allah,
Saban hari kita diperingatkan tentang dosa dan pahala, tentang amanah
dan tanggungjawab, tentang hisab di akhirat terhadap apa juga yang kita
lakukan. Berulang kali kita dinasihatkan agar menjaga kemudahan awam
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kerana ia adalah amanah Allah yang akan dipersoalkan nanti di akhirat.
Namun semua tazkirah dan peringatan ini dipandang sepi dan tidak
dipedulikan. Apa juga yang diperkatakan bagaikan tidak memberi apa-apa
kesan di jiwa kita. Ibarat mencurah air di daun keladi.
Ini semua berpunca dari perlakuan dosa yang dilakukan secara berterusan
tanpa disusuli dengan taubat. Akhirnya, tompok-tompok dosa di hati
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menjadi hitam berkarat. Karat-karat dosa inilah yang menjadi penghalang
daripada melakukan kebaikan dan mendorong kepada perlakuan yang
membawa kerosakan dan kejahatan.
Renungi firman Allah di dalam surah al-Mutaffifin ayat 14 :

ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
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Maksudnya : “Sebenarnya, bahkan mata hati mereka telah diselaputi
kekotoran dosa, dengan sebab (perlakuan maksiat dan dosa) yang mereka
kerjakan.”
Sidang jemaah yang dikasihi,
Marilah kita membersihkan hati kita dengan menghayati dan mengamalkan
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ajaran agama bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Penghayatan dan
amalan agama inilah yang akan membina iman di jiwa kita. Berikut
3
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dinyatakan beberapa pedoman untuk kita kembali menjadi hamba Allah
yang bersyukur dan beriman:
Pertama: Menghargai nikmat Allah membawa keberkatan hidup
Prasarana-prasarana awam adalah harta kurniaan Allah yang perlu
dihargai. Memelihara harta dan prasarana awam adalah bukti kita
19

mensyukuri nikmat Allah SWT. Ia membawa keberkatan dalam hidup.
Namun sekiranya kita tidak menggunakannya secara betul, ia akan
menghilangkan keberkatan dalam hidup, lalu menjadikan kita tidak pernah
puas dengan apa yang ada.
Imam Al-Bukhari Rhm. meriwayatkan daripada Abu Said al-Khudri, bahawa
Rasulullah SAW bersabda:
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ُ  وَم َنْ أَ خَذ َه،َ  فَنِعْم َ المَع ُونَة ُ ه ُو،ِ  وَوَضَع َه ُ فِي حَقِه،ِ  م َنْ أَ خَذ َه ُ بِ ح َقِه،ٌ ل ح ُل ْوَة
َ و َِإ َّن هَذ َا المَا
ل و َلا َ يَشْب َ ُع
ُ ُ ب ِغَيْر ِ حَقِه ِك َانَ ك َالَّذ ِي يَأْ ك

Maksudnya : “Sesungguhnya harta itu ibarat tanaman hijau yang manis.
Sesiapa yang mengambilnya dengan cara yang benar lalu meletakkannya
21

dengan cara yang benar, maka harta tersebut adalah sebaik-baik penolong
baginya. Dan sesiapa yang mengambilnya dengan cara yang tidak benar,
maka dia seperti orang yang makan tetapi tidak pernah merasa kenyang.”
Kedua : Memupuk rasa bertanggung jawab dan prihatin
Setiap kita perlu mendidik diri untuk lebih prihatin dan rasa bertanggung
jawab terhadap kemudahan-kemudahan awam yang merupakan nikmat
yang dikongsi secara bersama. Meskipun ia bukan milik peribadi, tetapi
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bukankah manfaatnya tetap dapat kita gunakan selama mana ia dalam
keadaan baik dan sempurna? Apa salahnya jika kita terlihat paip air yang
terbuka, lampu atau kipas yang masih terpasang tanpa digunakan, kitalah
yang bergegas menutupnya. Jika ada sampah dan kotoran, kitalah yang
bersegera membersihkannya.
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Bukankah baik jika kita gunakan segala peralatan di masjid ini dengan
berhemah agar jangka hayatnya lebih lama untuk dinikmati oleh semua?
23

Yakinlah, apa sahaja kebaikan yang kita lakukan untuk rumah Allah,
ganjarannya amat besar.
Imam Ibnu Majah meriwayatkan daripada Abu Said Al-khudri bahawa
Rasulullah SAW bersabda:

ِ جدِ بَن َى الله ُ لَه ُ بَي ْتًا فِي الْج َّن َة
ِ ن ال ْم َ ْس
َ ِ ج أَ ذ ًى م
َ َ خر
ْ َم َنْ أ
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Maksudnya: “Sesiapa yang mengeluarkan apa jua kekotoran dari masjid,
Allah akan bina untuknya sebuah mahligai di Syurga.”
Ketiga : Wariskan Sikap dan Budaya Yang Baik
Generasi hari ini perlu menjadi teladan kepada anak-anak mereka dengan
25

sikap

yang

baik

seperti

bertimbang

rasa,

sabar,

prihatin

dan

bertanggungjawab. Wariskan kepada mereka sifat-sifat mulia agar mereka
tampil sebagai insan yang beriman dan takutkan azab di akhirat.
Janganlah jemu untuk terus menasihati, mendidik, membentuk dan
mengasuh jiwa mereka dengan nasihat yang baik. Dalam masa yang sama,
26

kita perlulah mempamerkan syaksiah Islam yang akan menjadi contoh dan
ikutan buat mereka.
Alangkah baiknya jika mereka membesar dengan suasana masyarakat
yang

sentiasa

memelihara

apa

jua

prasarana

yang

tersedia,

bertanggungjawab menguruskan harta awam secara sukarela atas rasa
27 prihatin dan menghargai semua kemudahan di persekitaran mereka.
Ingatlah, setiap paparan perlakuan yang diterima dan diikuti oleh anak-anak
kita, sama ada baik atau buruk, ia merupakan pelaburan yang bakal kita tuai
hasilnya di akhirat sana.
Rasulullah telah memberi ingatan tentang perkara ini melalui hadis yang
28

diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Juhaifah RA, sabda baginda :

ُص
َ ل ُأجُورِه ِ ْم م ِنْ غ َيْر ِ أَ ْن يَنْق
ُ ْ جر ُه ُ وَم ِث
ْ َل بِهَا بَعْد َه ُك َانَ لَه ُ أ
َ ِحسَنَة ً ف َعُم
َ ً م َنْ س ََّن س َُّنة
5
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ل أَ ْوز َارِه ِ ْم
ُ ْ ل بِهَا بَعْد َه ُك َانَ عَلَيْه ِ وِ ْزر ُه ُ وَم ِث
َ ِشي ْئًا وَم َنْ س ََّن س َُّنة ً سَي ِئ َة ً ف َعُم
َ م ِنْ ُأجُورِه ِ ْم
شي ْئًا
َ ُص م ِنْ أَ ْوز َارِه ِ ْم
َ م ِنْ غَيْر ِ أَ ْن يَنْق
Maksudnya: “Sesiapa yang mengajarkan suatu kebaikan lalu diamalkan
orang selepasnya maka untuknya pahala mereka yang mengamalkannya
tanpa mengurangi pahala para pelaku amalan tersebut, begitu juga sesiapa
29

yang mengajarkan suatu kejahataan lalu diamalkan orang selepasnya maka
untuknya bebanan dosa mereka yang mengamalkannya tanpa mengurangi
dosa para pelaku amalan tersebut .”
Para tetamu Allah yang dikasihi,
Yakinlah, sekiranya semua umat Islam bekerjasama untuk mengamalkan
saranan-saranan yang dinyatakan, bagi memupuk sikap prihatin dan
bertanggung jawab dalam memelihara segala prasarana masjid, insya Allah
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suatu hari nanti kita akan melihat hasilnya. Akan lahirlah nanti generasi
yang cintakan kebaikan, amal kebajikan, bertanggung jawab dengan
bertunjangkan iman, hidup dengan bahagia dan membahagia insan-insan
lain. Inilah peribadi anggota masyarakat muslim sebenar yang kita
dambakan.
Di penghujung khutbah, marilah kita kutip butiran-butiran mutiara khutbah
Jumaat hari ini untuk dijadikan pedoman kehidupan, antaranya :

Pertama : Prasarana yang disediakan di masjid adalah nikmat kurniaan
Allah yang sewajarnya dipelihara dan digunakan secara berhemah.
31

Kedua : Perlakuan merosak dan mengabaikan penjagaan kemudahankemudahan di masjid adalah budaya vandalisme yang mesti dijauhi. Ia
petanda kelemahan iman dan akan menghilangkan keberkatan hidup
pelakunya.

Ketiga

:

Buktikanlah

kesyukuran
6

dan

raihlah

ganjaran

dengan
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prihatin

dan

bertanggungjawab

terhadap

kemudahan-kemudahan masjid mahupun awam yang tersedia.
Hayati Firman Allah di dalam surah al-Aa’raf ayat 179 :

ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
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ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ
Maksudnya : “Dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka jahanam
banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati (Tetapi) tidak mahu
memahami dengannya (ayat-ayat Allah), dan yang mempunyai mata

33

(Tetapi) tidak mahu melihat dengannya (bukti keesaan Allah) dan yang
mempunyai telinga (Tetapi) tidak mahu mendengar dengannya (ajaran dan
nasihat); mereka itu seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat lagi;
mereka itulah orang-orang yang lalai.”

ْ الآيات َوالذِكْر ِ الْحَكِيم
ِ
ن
َ ِ  و َنَف َعَنِيْ و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا ف ِيْه ِ م، ِيم
ِ بَارَك َ الله ُ ل ِي و َل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ
ِ ن ال ْعَظ
34

َّ َ ل م ِنِي وَم ِنْك ُ ْم تِلاَو َتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو
ل قَو ْل ِي هَذ َا و َأَ سْ تَغْف ِر ُ الله َ ل ِي
ُ ْ  أَ قُو، ُ السمِي ْ ُع ال ْعَل ِيم
َ  و َتَق ََّب،

ِ ِ َ و َل َك ُ ْم و َ ِلجم
ن
َ ستَغْفِرِي
ْ ُ ات فَاسْ تَغْف ِر ُوه ُ فَيَا فَوْز َ ال ْم
ِ َ ات و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ و َال ْمُؤْم ِن
ِ َ يع ال ْمُسْل ِمِينَ و َال ْمُسْل ِم
َّ َ و َيَا نَجَاة
.َالتائبِِيْن
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