“HIDUP SEJAHTERA KEBAJIKAN TERPELIHARA”
(18 November 2016 / 18 Safar 1438)

SIDANG JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH,
Saya berpesan kepada diri saya dan menyeru sidang Jumaat yang dikasihi sekalian,
marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dengan
bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala
larangan-Nya. Mudah-mudahan kehidupan ini diberkati di dunia dan di akhirat.
Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk: “HIDUP
SEJAHTERA KEBAJIKAN TERPELIHARA”.
SIDANG JUMAAT YANG DIMULIAKAN,
Allah SWT telah menurunkan Al-Quran yang mengandungi panduan bagaimana
untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan di hari Akhirat. Jika diteliti,
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sememangnya antara intipati ajaran Islam adalah mengenai kesejahteraan,
keamanan, ketenteraman dan keselamatan. Tanpa kesejahteraan dan keadilan,
manusia akan sentiasa dibelenggu dengan kerisauan.
Oleh itu, Syariat Islam bertindak sebagai sumber kehidupan sosial yang
teratur dan harmoni untuk mewujudkan asas-asas keselamatan berlandaskan
keadilan dan kesejahteraan berasaskan lima perkara utama iaitu pemeliharaan
agama, nyawa, akal, harta dan keturunan. Akibat dari pengabaian syariat, pelbagai
masalah telah timbul dan menyebabkan Islam hanya tinggal pada nama sahaja.
Dalam konteks urusan kenegaraan, keselamatan yang dimaksudkan tidak
semata-mata wujud apabila keadaan sesebuah negara itu tidak berperang, kerana
ada juga negara-negara yang tidak berada dalam kancah peperangan berada dalam
keadaan takut, tidak selamat, was-was, tidak ada kesejahteraan, kedamaian dan
keamanan. Yang pasti, apabila agama menjadi payungan hidup masyarakat,
nescaya pasti Allah SWT menjadi penyelamatnya. Firman Allah SWT di dalam
Surah Muhammad ayat 7:

Maksudnya: “Wahai orang yang beriman, kalau kamu membela (agama) Allah
nescaya Allah membela kamu (untuk mencapai kemenangan) dan meneguhkan
tapak pendirian kamu.”
SIDANG JUMAAT YANG DIMULIAKAN,
Kita berhadapan dengan peredaran masa dan kemajuan yang pesat, begitu juga
perubahan pada pemikiran dan tindakan yang amat ketara. Kebelakangan ini, bagi
sesetengah orang apa sahaja yang menimbulkan ketidakpuasan hati kononnya
boleh ditempiaskan melalui demonstrasi atau tunjuk perasaan sebagai cara untuk
melakukan perubahan dan menukar ketetapan sesebuah kerajaan dengan yang lebih
baik. Sedangkan sebenarnya tanpa kita sedari ianya hanya mengundang campur
tangan kuasa asing dalam pentadbiran serta perundangan negara dan sekaligus
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mencetus huru-hara serta mewujudkan pelbagai isu dan spekulasi yang boleh
memburukkan imej negara di mata masyarakat dunia.
Dalam hal ini, Islam telah menunjukkan suatu kaedah yang sesuai untuk
mengubah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah iaitu dengan cara
nasihat, berdoa, dan membantu pemerintah dalam hal-hal kebaikan sebagaimana
yang disebut dalam hadis Nabi SAW:

Mafhumnya: “Barangsiapa yang ingin menasihati pemerintah maka janganlah
dia melakukannya secara terbuka, sebaliknya hendaklah dia mengambil tangannya
(pemerintah itu) dan (menasihatnya secara) tertutup; sekiranya dia menerimanya
maka itu yang diinginkan dan jika tidak, maka dia telah menunaikan
tanggungjawabnya.” (Riwayat Ibnu Abi Al-Asim)
Kaedah ini sama sekali tidak boleh diubah dengan cara yang menyalahi
syarak sebagaimana cara demonstrasi, perarakan, tunjuk perasaan, rapat umum dan
menyatakan bantahan beramai-ramai terhadap pemerintah secara terang-terangan
dalam perhimpunan umum. Jika dilakukan juga, maka ini menyingkap kelemahan
mereka kerana tidak mampu menasihati pemerintah dengan cara yang betul.
Tambahan pula, demonstrasi jalanan akan menimbulkan banyak mafsadah seperti
kerosakan harta awam, menimbulkan sentimen perpecahan, mencetus ketegangan
dan menjadi bibit perpecahan rakyat.
SIDANG JUMAAT YANG DIMULIAKAN,
Islam sebagai agama yang positif, tidak membawa gambaran-gambaran keganasan,
radikal atau ekstremis yang boleh merosakkan kehidupan manusia. Malah Islam
menggesa umatnya untuk bermasyarakat selaras dengan tamadun dan kemajuan
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yang dicapai ibarat sekawan lebah yang membina sarang dari bahan-bahan
sekitarnya dan sentiasa aktif di dalam proses pembinaannya.
Inilah yang berlaku kepada pemerintahan Nabi SAW dan Khulafa’ Ar
Rasyidin di Kota Madinah. Dalam tempoh empat puluh tahun, pembentukan
masyarakat sudah hampir mencapai kesempurnaan dan dilengkapi dengan asas
peraturan,

undang-undang

serta

sistem

dalam

bidang

agama,

politik,

kemasyarakatan dan ekonomi. Akhirnya umat Islam berjaya melahirkan satu
sistem yang sempurna mengikut yang ditetapkan oleh Allah SWT dengan istilah
melaksanakan kewajiban dan ajaran-ajaranNya.
Ketahuilah, Islam tidak pernah menyekat kebebasan dan melucutkan
kehendak umatnya, apatahlagi memaksa sesuatu yang memudaratkan ke atas
mereka. Malah sebaliknya diberikan kebebasan di dalam batas-batas yang
ditentukan oleh Allah SWT. Islam membenarkan kita untuk mencari kebaikan dan
kebenaran di samping berusaha untuk mencapai kepentingan umum dan diri
sendiri mengikut kemampuan yang ada tetapi menolak segala unsur keburukan.
Yang pasti, keburukan boleh mengakibatkan perpecahan dan permusuhan di
kalangan rakyat serta membawa kesengsaraan hidup, kemusnahan harta benda,
kemunduran ekonomi dan merosakkan sistem pengurusan negara, keluarga dan
masyarakat.
SIDANG JUMAAT YANG DIMULIAKAN,
Selain itu, Islam juga amat menggalakkan umatnya agar memperbanyakkan
amalan kebajikan yang membawa pelbagai kebaikan. Amalan mulia ini mengajak
kita agar sentiasa menjaga kemaslahatan masyarakat dengan amalan tolongmenolong dalam melakukan amal kebajikan dan meninggalkan segala yang
bertentangan dan melanggar syariat-Nya. Firman Allah SWT dalam Surah Ali
Imran ayat 115:
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Maksudnya: “Dan apa sahaja kebajikan yang mereka kerjakan, maka mereka
tidak sekali-kali akan diingkari (atau disekat dari mendapat pahalanya). Dan
(ingatlah), Allah sentiasa mengetahui akan keadaan orang yang bertakwa.”
Berdasarkan statistik Jabatan Perangkaan Malaysia, terdapat sebanyak 9.1
peratus golongan warga emas dan 1.3 peratus golongan Orang Kelainan Upaya
(OKU) yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat serta 32.2 peratus
adalah kanak-kanak yang merupakan sebahagian daripada 31 juta penduduk
Malaysia. Apa yang dapat kita fahami ialah kesemua golongan ini sebenarnya amat
memerlukan sokongan dan bantuan daripada pelbagai pihak agar dapat membina
kehidupan yang lebih sejahtera terutamanya warga emas, Orang Kelainan Upaya,
bayi, kanak-kanak dan remaja.
Tambahan pula, kes-kes pengabaian dan penderaan anak-anak, pembuangan
bayi serta penagihan dadah yang melibatkan golongan ini masih berlaku.
Persoalannya, di manakah kesedaran masyarakat dalam memikul tanggungjawab
bersama menjaga kebajikan mereka ini. Rasulullah SAW pernah berpesan:

Mafhumnya: “Daripada Nu’man bin Basyir RA berkata: Rasulullah SAW
bersabda: Perumpamaan orang yang beriman yang saling cinta-mencintai, kasihmengasihi, dan berlemah-lembut ibarat satu tubuh badan yang jika ditimpa
kesakitan maka seluruh tubuhnya turut merasakan sakit dengan tidak dapat tidur
dan menghidap demam.” (HR Muslim)
SIDANG JUMAAT YANG DIMULIAKAN,
Bersempena dengan Hari Terbuka Kebajikan tahun 2016 dari 17 hingga 20
November 2016 di Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan (PLPP) Bangi,
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mimbar ingin mengajak dan menyeru hadirin sekalian dan seluruh rakyat Malaysia
untuk sama-sama kita menyuburkan amalan kebaikan dan kebajikan di dalam diri
kita dengan mengambil tanggungjawab untuk melakukan amal kebajikan
sepanjang masa. Marilah kita bersatu padu mengekalkan keharmonian di kalangan
kita dengan semangat persaudaraan Islam dan menghormati orang lain. Jauhilah
anasir jahat dan godaan syaitan yang menyesatkan agar kita tetap bersatu,
bermuafakat dan menjadi masyarakat penyayang serta mendapat rahmat Allah.
Sebagai mengakhiri khutbah pada hari ini, mimbar ingin mengajak sidang
Jumaat sekelian untuk menghayati intipati khutbah yang disampaikan sebagai
pedoman di dalam kehidupan kita, antaranya:
Pertama: Kesejahteraan dan keadilan dalam mendirikan sebuah negara
mempertingkatkan keharmonian masyarakat.
Kedua:

Amalan nasihat-menasihati, mendoakan kebaikan, dan membantu
pemerintah dalam hal-hal kebaikan meninggikan kedudukan darjat
manusia di sisi Allah SWT.

Ketiga:

Amalan kebajikan melahirkan umat yang penyayang dan mendorong
mereka melakukan pelbagai kebaikan kepada agama, masyarakat dan
negara serta mengekalkan hidup yang harmoni.

Maksudnya: “Dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan
sembahyang, dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak
meminta rezeki kepadamu, (bahkan) Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan
(ingatlah) kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.” (Surah Taha:
132)
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“KHUTBAH KEDUA”
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Ya Allah Ya Tuhan Kami. Kami memohon agar dengan rahmat dan
perlindungan-Mu, negara kami ini dan seluruh rakyatnya dikekalkan dalam
keamanan dan kesejahteraan. Tanamkanlah rasa kasih sayang di antara
kami, kekalkanlah perpaduan di kalangan kami. Semoga dengannya kami
sentiasa hidup aman damai, makmur dan selamat sepanjang zaman.
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