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SIDANG JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH SWT,
Khatib memperingatkan diri ini dan sidang jemaah yang dimuliakan
sekalian, marilah kita bersama-sama bertaqwa kepada Allah SWT dengan
sebenar-benar taqwa, agar kita dapat melaksanakan segala perintah-Nya
dan menjauhi segala tegahan-Nya. Marilah bersama kita berpegang
kepada tali Allah SWT yakni dengan menjaga hubungan kita sebagai
hamba-Nya dan juga hubungan sesama insan, agar penyatuan ummah
dapat direalisasikan bermula di dalam rumah Allah SWT yang penuh
barakah ini. Nikmat Islam yang dikecapi dan hamparan luas keamanan
yang kita nikmati selama ini, seharusnya

kita syukuri dengan

meningkatkan amal ibadah bagi memperkukuhkan lagi hubungan kita
dengan Maha Pencipta lagi Maha Berkuasa serta menjalin eratkan
hubungan kita sesama manusia. Semoga, hidup kita sentiasa dicucuri
rahmat serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Firman Allah SWT di
dalam surah Ali ‘Imran petikan ayat 103:

      
Maksudnya : “Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah,
dan janganlah berpecah belah”.

Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk
“MENGGERAKKAN MINDA KE ARAH MENGINGATI ALLAH.”
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SIDANG JUMAAT YANG DIMULIAKAN,
Manusia adalah satu-satunya makhluk ciptaan Allah SWT yang mempunyai
martabat lebih tinggi dan dimuliakan daripada makhluk yang lain dengan
anugerah akal fikiran oleh Allah SWT. Hal ini berbeza daripada makhluk
yang lain. Contohnya haiwan hanya diberikan nafsu manakala malaikat
pula diberikan nilai kepatuhan dan keta’atan yang mutlak kepada Allah
SWT.
Akal atau minda ini bertindak sebagai benteng yang menahan serangan
nafsu. Minda yang tidak digunakan untuk berfikir akan menjadi jumud atau
statik, atau juga mungkin berkarat dan akan memberi kesan kepada bentuk
tindakan seseorang itu. Melalui panduan al-Quran dan hadis, umat Islam
digesa menggerakkan minda untuk berfikir, merenung diri sendiri,
muhasabah, tafakkur kepada pelbagai bentuk kejadian alam yang
terbentang luas ini. Ini semua adalah sebahagian daripada cara kita untuk
menggilap akal dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
Firman Allah SWT di dalam surah al-‘Ankabut ayat 20:
                 

   

Maksudnya: Katakanlah (wahai Muhammad); “mengembaralah kamu di
muka bumi, serta lihatlah bagaimana Allah telah memulakan ciptaan
makhluk-makhluk daripada asal kejadiannya; kemudian Allah akan
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memulakan ciptaan itu semula (pada hari akhirat) dalam bentuk kejadian
yang baharu. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu.”

Jelas disini bahawa Islam menggalakkan kita berfikir sebagai cara
memelihara dan menguatkan minda.
menjauhkan diri daripada penyakit

Dengan berfikir

manusia dapat

minda, seperti menerima pendapat

tanpa bukti atau bertaqlid buta, mempercayai sesuatu tanpa benar,
menghukum tanpa usul periksa dan berkecenderongan melakukan
prasangka. Perbuatan ini semakin berleluasa ketika ini apabila mendapat
tahu tentang sesuatu, tanpa berfikir baik atau buruknya, seseorang itu terus
menghebahkan berita, menambah burukkan cerita dan paling menyedihkan
apabila terus memberi hukuman.
Islam adalah agama yang menjaga minda manusia daripada terpesong.
Oleh itu, ada beberapa perkara yang dilarang manusia berfikir tentangnya,
antaranya ialah berfikir tentang zat Allah atau berfikir tentang kewajaran
hukum Islam yang dipaparkan di dalam al-quran atau hadis secara terang.
Jika manusia masih cuba berfikir tentang hak ini, ia boleh menyesatkan
pemikiran, kerana akal yang dianugerahkan oleh Allah adalah terbatas
jangkauannya dan tidak mungkin sampai pada gambaran sebenar.
SIDANG JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH SWT,
Dalam usaha memelihara minda, Islam tidak menggalakkan kita mencari
alasan untuk menghalalkan yang haram begitu juga sebaliknya. Walau apa
pun kemampuan minda yang cuba dijadikan alasan, ia tetap tidak boleh
mengatasi hukum Allah SWT yang mengatakan ia haram.
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Sifat orang-orang yang menggunakan minda atau dikenali sebagai
golongan ‘Ulul Albab’ adalah mereka yang sentiasa mengingati Allah dalam
apa pun jua keadaan. Mereka turut memikirkan pelbagai kejadian alam
semesta, lalu timbul kesedaran dalam jiwa mereka untuk mengingati
kebesaran

ini

dan

seterusnya

berusaha

memakmurkan

dunia

ini

sebagaimana yang digariskan oleh Allah SWT.
Rasulullah SAW mengingatkan bahawa ganjaran orang yang boleh
mempelopori

idea yang baik dan bermanfa’at untuk orang lain akan

menjanjikan pahala

yang berterusan, dan jangan suka berfikir perkara

yang buruk untuk ikutan orang lain.
Rasulullah SAW memberikan alternatif lain sebagai cara mengingati Allah
SWT, iaitu dengan berfikir tentang ciptaan-Nya sendiri.

             

(al-Furqan:59)

    

Yang bermaksud: “Tuhan yang mencipta langit dan bumi serta segala
yang ada di antara kedua-duanya, dalam enam masa, kemudian Dia
Menguasai Arasy, Dialah ar-Rahman (Tuhan Yang Maha Pemurah); maka
bertanyalah akan hal itu kepada yang mengetahuinya.”

Sesungguhnya hanya Allah SWT yang lebih Mengetahui dan dapat
menerangkan perihal kejadian-kejadian yang diciptakan-Nya satu persatu.
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Umat Islam seharusnya menjadikan isi lembaran al-Quran sebagai
panduan dan cara untuk mendalami pelbagai ilmu yang menjadi rahsia
Allah SWT. Inilah salah satu cara bagi umat Islam untuk mengenal dan
mengingati Allah SWT.
SIDANG JUMAAT YANG BERBAHAGIA,
Kehidupan Rasulullah SAW sentiasa dipenuhi dengan mengingati Allah
SWT, sama ada dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Setiap
gerak geri Baginda sentiasa berzikir kepada Allah, diam Baginda juga
hanya kerana berzikir kepada Allah, apabila berbicara juga, Baginda
berzikir kepada Allah SWT. Inilah perlaksanaan perintah Allah SWT yang
diamalkan oleh Baginda sebagaimana firman Allah dalam surah al-A’raf
ayat 205:

           

    

Maksudnya: “Dan sebutlah serta ingatlah akan Tuhanmu di dalam hatimu,
dengan merendah diri serta dengan perasaan takut (melanggar perintahNya), dan dengan tidak menyaringkan suara, pada waktu pagi dan petang,
dan janganlah kamu termasuk golongan orang-orang yang lalai.”

Mencintai dan mengingati Allah adalah gambaran daripada proses interaksi
yang harus dipraktikkan oleh seseorang hamba dalam usaha mendekati
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Tuhannya. Faktor terbesar yang boleh mempengaruhi dan menentukan
tahap atau tingkat interaksi seorang hamba kepada Tuhannya adalah
mengenali Allah SWT. Tahap pengenalan seorang hamba yang semakin
hari semakin bertambah, semakin bagus pula darjatnya dan ini akan
menambahkan rasa kecintaan, mengagungkan dan perasaan takut
seseorang hamba itu kepada Tuhannya.
Tidak ada kekuatan bagi hati dan roh selain menggerakkan minda ke arah
mengingati dan mengenali Allah SWT serta mengetahui keagungan dan
kebesaran-Nya.

Perlu ada penyatuan antara akal dan hati kerana ia

memberi pengaruh positif terhadap proses interaksi dengan Allah SWT.
Minda dan hati perlu ada kesinambungan dan erat bersatu sehingga
pengaruhnya tertanam kuat dan dengan itu terbentuklah peningkatan iman
yang meresap kepada tingkahlaku dan perlakuan seseorang hamba.
Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Sesiapa yang mendekati
Aku sejengkal, maka Aku akan mendekatinya sehasta. Sesiapa yang
mendekati Aku sehasta, maka Aku akan mendekatinya sedepa.
Kemudian sesiapa yang datang kepada Aku dengan berjalan, maka
Aku akan datang kepadanya dengan berlari.” (Hadis Riwayat Muslim).
SIDANG JUMAAT YANG DIRAHMATI ALLAH SWT,
Antara kesalahan dalam berfikir yang digariskan oleh Islam adalah apabila
kita mengambil atau mengikut pendapat orang lain serta bersetuju
dengannya tanpa memikirkan kewajarannya atau dalam kata lain mengikut
secara membuta tuli dan taksub dengan pendapat seseorang tanpa usul
periksa. Allah berfirman didalam surah al-Isra’ ayat 36:
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Yang bermaksud: “Dan janganlah engkau menurut apa yang engkau tidak
mempunyai pengetahuan mengenainya; sesungguhnya pendengaran dan
penglihatan serta semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang
apa yang dilakukannya.”
Justeru, menggerakkan minda perlu kepada memikirkan perkara yang baik.
Oleh yang demikian, kesimpulannya:
1.

Islam menggariskan bahawa untuk menjaga minda, manusia
mesti menggerakkannya dengan berfikir.

2.

Umat Islam perlu menjalani proses mengenal untuk mencintai
Allah SWT dan mengingati-Nya untuk menanamkan perasaan
takut kepada Allah SWT.

3.

Melihat kebesaran dan keagungan ciptaan-Nya akan membawa
diri seseorang kepada proses mengenal Allah SWT serta
memahami rahsia-Nya.

4.

Minda dan hati perlu bergabung dalam melahirkan pengaruh
yang meningkatkan tahap keimanan sehingga meresap kepada
tingkahlaku dan perbuatan.
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5.

Al-Quran

dan

hadis

perlu

dijadikan

panduan

dalam

menggerakkan minda ke arah mengenal dan mengingati Allah
SWT.
Mengakhiri khutbah, mimbar menyeru kepada sidang jumaat sekelian,
marilah bersama-sama kita kembali kepada al-Quran dan hadis sebagai
panduan hidup kita. Di dalamnya terkandung pelbagai rahsia keagungan
dan kebesaran Ilahi yang mampu membuatkan kita berfikir bagaimana cara
dan

usaha

mengenal

Allah,

mendekatkan

diri

kepada-Nya

serta

menanamkan rasa kecintaan kepada Allah SWT.
Firman Allah SWT:

            

   

        

(Toha:124-126)

Maksudnya:

     

“Dan sesiapa yang berpaling ingkar daripada mengingati

pertunjuk-Ku, maka sesungguhnya bagi mereka kehidupan yang sempit
dan Kami akan himpunkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta.”
Mereka berkata : “Wahai Tuhanku! Mengapa Engkau menghimpunkan aku
dalam keadaan buta, sedangkan dahulu aku celik? Allah berfirman:
“Beginilah keadaannya apabila telah datang ayat-ayat keterangan Kami
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kepada kamu, lalu kamu melupakan serta meninggalkannya, dan
demikianlah kamu pada hari ini dilupakan dan ditinggalkan.”
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