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هللِهّلِل مِهّلِلنَحْل شُد ُد َحْلرِهّلِل أْحَن ْيَحْل ُد ِهّلِل ْحَنا  ْحَنمِهّلِلنَحْل .  اَحْلْحَن َحْل ُد  ِهّلِل ِهّلِل  ْحَنَحْل ْحَن ُد ُد  ْحَن ْحَن َحْل ْحَن ِهّلِل ْيَحْل ُد ُد  ْحَن ْحَن َحْل ْيْحَن َحْل ِهّلِل ُد ُد  ذُد ِبِهّلِل  ْحَن ْيْحَن ُدوَحْل

الِهّلِل ْحَنا .  مْحَننَحْل  ْيْحَن َحْل ِهّلِل ِهّلِل  ُد  ْحَن ْحَن مُد ِهّلِل َّل لْحَن ُد  ْحَنمْحَننَحْل  ُد َحْل ِهّلِل َحْل  ْحَن ْحَن  ْحَنااِهّلِل ْحَن لْحَن ُد . سْحَن ِهّلِل ئْحَناتِهّلِل أْحَنعَحْل ْحَن
أْحَنشَحْل ْحَن ُد أْحَننَحْل آل  ِهّلِللْحَن ْحَن إِهّلِلالَّل  ُد  ْحَنحَحْل ْحَن ُد الْحَن شْحَن ِهّلِل َحْلكْحَن لْحَن ُد،  ْحَنأْحَنشَحْل ْحَن ُد أْحَننَّل سْحَن ِهّلِل  ْحَنَنْحَن ُمُدْحَن َّلً    ْحَن 

لُد ُد   .عْحَن َحْل ُد ُد  ْحَنرْحَنسُدوَحْل
ْحَن  ااِهّلِل ِهّلِل أْحَن َحْلْحَن ِهّلِل َحْل  .  ْحَنل   ُد َّل  ْحَن ِهّلِل   ْحَنسْحَن ِهّلِل  َحْل عْحَن ْحَن  سْحَن ِهّلِل  ِهّلِلَنْحَن ُمُدْحَن َّل ٍد  ْحَنعْحَن ْحَن   لِهّلِل ِهّلِل  ْحَنأْحَن َحْل ْحَن

 ،أْحَنمَّلا اْيْحَن َحْل ُد 
نْحَن ،أُد َحْل ِهّلِل َحْل ُد َحْل  ْحَنإِهّلِل َّل ْحَن اِهّلِل ْيْحَنقَحْلوْحَن   ِهّلِل  ْحَن  إِهّلِلتْيَّلقُدوَحْل   ْحَن ، ْيْحَن ْحَنا عِهّلِل ْحَنااْحَن    .  ْيْحَنقْحَن َحْل  ْحَنازْحَن  لَحْل ُد ْيَّلقُدوَحْل

 

Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah 

Subhanahu wa-Ta’ala dengan melaksanakan segala perintah dan 

meninggalkan segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita diberkati Allah 

Subhanahu wa-Ta’ala di dunia dan akhirat. 

 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Ta’ala 

 

Agama Islam mementingkan soal akhlak dalam kehidupan 

seharian. Akhlak bermaksud budi pekerti, kelakuan atau tingkah laku 

yang baik. Agama tanpa akhlak diibaratkan seperti jasad yang tidak 

bernyawa. Allah Subhanahu wa-Ta’ala menyatakan kemuliaan akhlak 

Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam melalui firman-Nya dalam surah al-

Qalam ayat 4: 

ڃ ڃ ڃ چ چ   



ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں     
 

Yang bermaksud: Sesungguhnya kamu wahai (Muhammad) memiliki 

akhlak yang mulia. 

 

Memiliki akhlak mulia merupakan kunci kepada kebaikan hidup di 

dunia dan akhirat. Malah ia juga penting dalam membina kehidupan 

beragama, bermasyarakat dan bernegara. Oleh yang demikian, menghiasi 

diri dengan akhlak mulia adalah dituntut dalam Islam. Ini bertepatan 

dengan Sabda Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dalam hadis yang 

diriwayatkan oleh Imam Ahmad: 

Yang bermaksud: Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan 

akhlak yang mulia. 

 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Ta’ala 

 

Iman dan akhlak saling berkait rapat. Seseorang mukmin itu dinilai 

sempurna imannya disebabkan oleh kemuliaan akhlaknya. Rasulullah 

Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan 

oleh Imam Al-Tirmizi: 

ْحَن إِهّلِلْيَحْلْحَناًَن أْحَنحَحْل ْحَن ْيُد ُد َحْل خُد ُدًقا  مِهّلِل ِهّلِل َحْل  أْحَنكَحْل ْحَن ُد  لَحْل ُدؤَحْل
 

Yang bermaksud: Seorang mukmin yang paling sempurna imannya 

adalah yang paling mulia akhlaknya. 

 

Melalui hadis ini dapat kita simpulkan bahawa akhlak yang baik 

adalah akhlak yang berdasarkan keimanan yang benar kepada Allah. 



Manakala iman yang benar pula adalah iman yang mampu mendorong 

seorang mukmin itu untuk berkelakuan baik dalam setiap tindakannya.  

 

Seseorang yang memiliki akhlak yang baik juga sering dikaitkan 

dengan ibadah solatnya yang sempurna kerana antara falsafah ibadah 

solat itu ialah ingin melahirkan seorang individu yang baik hatinya, 

terdidik anggotanya dengan kebaikan, memupuk semangat hidup 

bermasyarakat, patuh kepada pemimpin dan lain-lain lagi. Oleh itu, 

marilah kita bersama-sama mengajak keluarga dan masyarakat Islam 

keseluruhannya supaya berakhlak mulia agar menjadi contoh kepada 

bukan Islam, bukan kita berterusan mengambil contoh daripada mereka 

seperti meletakkan kenderaan pada tempatnya supaya tidak mengganggu 

laluan orang ramai khususnya jiran tetangga.  

 

Marilah kita bersama-sama berusaha untuk menanamkan sifat-sifat 

terpuji dalam diri kita, anak-anak kita, kaum keluarga kita, saudara mara 

kita, sahabat handai kita serta seluruh generasi masyarakat kita dengan 

mencontohi akhlak Baginda Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam kerana 

Allah Subhanahu wa-Ta’ala sangat menyayangi hamba-Nya yang 

berakhlak mulia.  

 

Firman Allah Subhanahu wa-Ta’ala dalam surah Al-ahzab ayat 21 

 

ڃ ڃ ڃ چ چ   

وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  

ىئ  ی      ی  ی  ی          جئ     
 



Yang bermaksud: Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri 

Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa 

mengharapkan (keredaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat, serta 

ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa 

susah dan senang).  

 

كُد َحْل ِبِهّلِلْحَنا  ِهّلِل َحْل ِهّلِل  َحْل  ْحَنإِهّلِل َّل ،  ْحَن ْيْحَن ْحَن ْحَنِنِهّلِل َحْل  لقُد َحْلءْحَن نِهّلِل  لَحْل ْحَنظِهّلِل َحْل ِهّلِل َحْل  ْحَنلْحَن ُد َحْل ِفِهّلِل رْحَنكْحَن  ُد ِلِهّلِل ِبْحَن
،  ْحَنتْيْحَنقْحَن َّل ْحَن مِهّلِلِنِهّلِل َحْل  ْحَنمِهّلِل َحْل ُد َحْل تِهّلِل ْحَن ْحَنتْحَن ُد، إِهّلِل َّل ُد  ُدوْحَن  تِهّلِل  ْحَن لذِهّلِل كَحْل ِهّلِل  اَحْلْحَن ِهّلِل َحْل ِهّلِل مِهّلِلنْحَن  َحْلآل ْحَن

َحْل  أْحَنقْيُدوَحْللُد  . ل َّل ِهّلِل َحْل ُد  لَحْل ْحَن ِهّلِل َحْل ُد  ِلِهّلِل َحْل   ْحَنذْحَن   ْحَنأْحَنسَحْل ْيْحَن َحْل ِهّلِل ُد  ْحَن  لَحْل ْحَنظِهّلِل َحْل ْحَن  قْيْحَنوَحْل  ِلِهّلِل
ْحَن  ْحَن   اَحْلُد  ْحَنلِهّلِل ْحَنااِهّلِل ِهّلِل   ْحَنلْحَن ُد َحْل، ،  ْحَن  اَحْلُد سَحْل ِهّلِل ِهّلِل َحْل ؤَحْلمِهّلِل ِهّلِل َحْل  اَحْلُد سَحْل ِهّلِل ْحَناتِهّلِل

،  ْحَناسَحْل ْيْحَن َحْل ِهّلِل ُد َحْل ُد  اَحْلُد  ْحَن   .  إِهّلِل َّل ُد  ُدوْحَن  لَحْل ْحَن ُدوَحْلرُد  ل َّلحِهّلِل َحْل ُد ؤَحْلمِهّلِل ْحَناتِهّلِل


