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UNTUK MEMPEROLEH 

KEBAHAGIAAN HIDUP DI DUNIA 

DAN AKHIRAT, MAKA ; 

Tingkatkanlah 
ketakwaan 
kpd. Allah. 

Laksanakan 
segala 

suruhan Allah 
SWT. 

Jauhi segala 
larangan 

Allah SWT. 
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TAJUK KHUTBAH ; 
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SEBAGAI SEORANG YANG MENCINTAI 

RASULULLAH SAW. MAKA ; 

Tentu sekali kita sentiasa 
terkenang sirah perjuangan & 
pengorbanan Rasulullah SAW.  

Sentiasa bermuhasabah diri  
membukti-kan cinta kepada 

Rasulullah SAW. 

Amalkanlah segala suruhan dan 
jauhilah segala larangannya 
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TANDA CINTA KITA 

TERHADAP RASULULLAH 

SAW. ; 

Ayat 7, Al-Hasyr ; 
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TANDA CINTA KITA 

TERHADAP RASULULLAH 

SAW. ; 

Maksud ayat ; 

“Dan apa jua perintah yang dibawa oleh 
Rasulullah SAW kepada kamu maka terimalah 
serta amalkan, dan apa jua yang dilarang-Nya 
kamu melakukannya maka tinggalkan-Nya dan 

bertakwalah kamu kepada Allah; Sesungguhnya 
Allah amatlah berat azab seksa-Nya (bagi orang-

orang yang melanggar perintah-Nya)” 

“Dan apa jua perintah yang dibawa oleh 
Rasulullah SAW kepada kamu maka terimalah 
serta amalkan, dan apa jua yang dilarang-Nya 
kamu melakukannya maka tinggalkan-Nya dan 

bertakwalah kamu kepada Allah; Sesungguhnya 
Allah amatlah berat azab seksa-Nya (bagi orang-

orang yang melanggar perintah-Nya)” 
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RASULULLAH SAW. MENINGGALKAN 

SEBUAH PERJUANGAN SUCI ; 

Sebagai rahmat kepada 
sekelian alam untuk diwarisi 

dan diperjuangkan 

Agar manusia hidup dalam 
keadaan harmoni dan 

sejahtera 
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CINTA KITA KEPADA RASULULLAH SAW. 

MESTILAH DIBUKTIKAN DENGAN ; 

Amalan dan 
pengorbanan 

Melaksana dan 
mempertahan-

kan Sunnah 
Rasulullah 

SAW.   

Membela 
Baginda 

SAW. drpd. 
penghinaan 
& momokan 
musuh Islam 

10 



KESEMPURNAAN IMAN 

SESEORANG ITU ; 

Nabi SAW. bersabda ; 
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KESEMPURNAAN IMAN 

SESEORANG ITU ; 

Maksud Hadis ; 

“Tidak beriman seseorang kamu sehinggalah 
aku lebih disayanginya melebihi ibu bapanya, 
anak-anaknya dan manusia keseluruhannya” 

 

(Hadis riwayat al- Bukhari dan Muslim) 

“Tidak beriman seseorang kamu sehinggalah 
aku lebih disayanginya melebihi ibu bapanya, 
anak-anaknya dan manusia keseluruhannya” 

 

(Hadis riwayat al- Bukhari dan Muslim) 
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MENYEMPURNAKAN KEIMANAN 

KEPADA ALLAH SWT. ADALAH DENGAN ; 

Mencintai, mengimani dan 

mengikuti segala yang 

diperintahkan oleh 

Rasulullah SAW. 
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ANTARA BUKTI KECINTAAN KITA 

TERHADAP RASULULLAH SAW. 

ADALAH ; 

PERTAMA ; 

Mendahulukan 
hukum & ketetapan 
Allah & Rasul-Nya 
atas setiap urusan 
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GOLONGAN YANG SESAT 

DENGAN KESESATAN YANG 

JELAS DAN NYATA ; 

Ayat 36, Al-Ahzab ; 
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GOLONGAN YANG SESAT 

DENGAN KESESATAN YANG 

JELAS DAN NYATA ; 

Maksud ayat ; 

“Dan tidaklah harus bagi orang-orang yang 
beriman, lelaki dan perempuan - apabila Allah 

dan Rasul-Nya menetapkan keputusan 
mengenai sesuatu perkara - (tidaklah harus 
mereka) mempunyai hak memilih ketetapan 

sendiri mengenai urusan mereka. dan sesiapa 
yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasul-
Nya maka sesungguhnya ia telah sesat dengan 

kesesatan yang jelas nyata” 

“Dan tidaklah harus bagi orang-orang yang 
beriman, lelaki dan perempuan - apabila Allah 

dan Rasul-Nya menetapkan keputusan 
mengenai sesuatu perkara - (tidaklah harus 
mereka) mempunyai hak memilih ketetapan 

sendiri mengenai urusan mereka. dan sesiapa 
yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasul-
Nya maka sesungguhnya ia telah sesat dengan 

kesesatan yang jelas nyata” 
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ANTARA BUKTI KECINTAAN KITA 

TERHADAP RASULULLAH SAW. 

ADALAH ; 

KEDUA ; 

Hendaklah 
mempertahankan Nabi 

SAW. sebagai Rasul yang 
terakhir 
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SEBAGAI NABI DAN RASUL  

YANG TERAKHIR ; 

Ayat 40, Al-Ahzab ; 
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SEBAGAI NABI DAN RASUL  

YANG TERAKHIR ; 

Maksud ayat ; 

“Bukanlah Nabi Muhammad SAW itu (dengan 
sebab ada anak angkatnya) menjadi bapa yang 
sebenar bagi seseorang dari orang lelaki kamu, 
tetapi ia adalah Rasulullah dan kesudahan bagi 

segala nabi-nabi. Dan (ingatlah) Allah adalah 
Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu” 

“Bukanlah Nabi Muhammad SAW itu (dengan 
sebab ada anak angkatnya) menjadi bapa yang 
sebenar bagi seseorang dari orang lelaki kamu, 
tetapi ia adalah Rasulullah dan kesudahan bagi 

segala nabi-nabi. Dan (ingatlah) Allah adalah 
Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu” 
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ANTARA BUKTI KECINTAAN KITA 

TERHADAP RASULULLAH SAW. 

ADALAH ; 

KETIGA ; 

Membenarkan setiap 
tuturan Nabi SAW.    
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TUNTUTAN MEMATUHI 

SETIAP TUTURAN 

RASULULLAH SAW. ; 

Ayat 3-4, An-Najm ; 

           

    

 

“Tidaklah dia (Muhammad) itu bercakap 
mengikut hawa nafsunya. Segala apa yang 

dikatakannya tidak lain hanyalah wahyu 
yang diwahyukan” 

           

    

 

“Tidaklah dia (Muhammad) itu bercakap 
mengikut hawa nafsunya. Segala apa yang 

dikatakannya tidak lain hanyalah wahyu 
yang diwahyukan” 21 



AYAT 3-4 DALAM SURAH AN-NAJM 

TERSEBUT MENJELASKAN KEPADA 

KITA BAHAWA ; 

Setiap perkara yang dinyatakan 
oleh Rasulullah SAW. perlulah 

dipercayai tanpa sebarang 
keraguan 
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ANTARA BUKTI KECINTAAN KITA 

TERHADAP RASULULLAH SAW. 

ADALAH ; 

KEEMPAT ; 

Bersungguh-sungguh 
memelihara Hadis-2 Nabi & 

menolak sebarang 
pendustaan terhadap Nabi 

SAW. 23 



GOLONGAN YANG 

MENEMPAH TEMPAT DI 

DALAM NERAKA ; 

Sabda Nabi SAW. ; 

 
“Sesiapa yang berdusta ke atasku dengan 

sengaja maka dia telah menempah tempatnya 
di dalam api neraka” 

  (Hadith muttafaqun ‘alaih) 

 
“Sesiapa yang berdusta ke atasku dengan 

sengaja maka dia telah menempah tempatnya 
di dalam api neraka” 

  (Hadith muttafaqun ‘alaih) 
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ANTARA BUKTI KECINTAAN KITA 

TERHADAP RASULULLAH SAW. 

ADALAH ; 

KELIMA ; 

Menjaga adab dengan 
memper-banyakkan Selawat & 

Salam keatas Baginda SAW. 
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ANTARA BUKTI KECINTAAN 

KITA TERHADAP RASULULLAH 

SAW. DENGAN BERSELAWAT ; 

Ayat 56, Al-Ahzab ; 
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ANTARA BUKTI KECINTAAN 

KITA TERHADAP RASULULLAH 

SAW. DENGAN BERSELAWAT ; 

Maksud ayat ; 

“Sesungguhnya Allah SWT dan para 
malaikat-Nya berselawat ke atas Nabi , 
maka wahai orang-orang yang beriman 

berselawat dan salamlah kamu 
kepadanya” 

“Sesungguhnya Allah SWT dan para 
malaikat-Nya berselawat ke atas Nabi , 
maka wahai orang-orang yang beriman 

berselawat dan salamlah kamu 
kepadanya” 
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ANTARA BUKTI KECINTAAN KITA 

TERHADAP RASULULLAH SAW. 

ADALAH ; 

KEENAM ; 

Contohilah cara hidup 
Sunnah Nabi SAW.  

Manusia dlm. kesesatan 
sekiranya jauh drpd. Al-

Quran & Sunnah 
28 



SUKARNYA MEMELIHARA 

SUNNAH RASULULLAH SAW. & 

KHULAFA’ AR-RASYIDIN ; 

Sabda Nabi SAW. yang bermaksud ; 

“Sesiapa yang hidup selepasku nescaya akan 
melihat perselisihan yang cukup banyak. Maka 
tetaplah kamu dengan sunnahku dan sunnah 

khulafa’ al-Rasyidin yang telah diberikan 
petunjuk, dan genggamlah ia serta gigitlah ia 

dengan gigi-gigi geraham kamu. Maka jauhilah 
kamu daripada perkara yang diada-adakan kerana 

ianya merupakan perkara bid’ah dan setiap 
perkara bid’ah itu membawa kepada kesesatan” 

 

(Hadith riwayat Abu Daud) 

“Sesiapa yang hidup selepasku nescaya akan 
melihat perselisihan yang cukup banyak. Maka 
tetaplah kamu dengan sunnahku dan sunnah 

khulafa’ al-Rasyidin yang telah diberikan 
petunjuk, dan genggamlah ia serta gigitlah ia 

dengan gigi-gigi geraham kamu. Maka jauhilah 
kamu daripada perkara yang diada-adakan kerana 

ianya merupakan perkara bid’ah dan setiap 
perkara bid’ah itu membawa kepada kesesatan” 

 

(Hadith riwayat Abu Daud) 29 



ANTARA KEWAJIPAN DAN 

TANGGUNGJAWAB KITA SEBAGAI 

UMAT ISLAM ADALAH ; 

Mengikut gaya hidup 
Rasulullah SAW. 

Sentiasa mempelajari, beramal dan 
mempertahankan Sunnah Nabi 

SAW. 
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IMAN YANG SEMPURNA DAN 

DIREDHAI ALLAH SWT. ; 

A’UZUBILLAH……. 

          

      

           

  

          

      

           

  
31 



IMAN YANG SEMPURNA DAN 

DIREDHAI ALLAH SWT. ; 

Maksud Ayat ; 

“Katakanlah (wahai Muhammad): Jika benar 
kamu mengasihi Allah maka ikutilah daku, 

nescaya Allah mengasihi kamu serta 
mengampunkan dosa-dosa kamu dan (ingatlah), 
Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani” 

 

(ali Imran - 31) 

“Katakanlah (wahai Muhammad): Jika benar 
kamu mengasihi Allah maka ikutilah daku, 

nescaya Allah mengasihi kamu serta 
mengampunkan dosa-dosa kamu dan (ingatlah), 
Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani” 

 

(ali Imran - 31) 
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Ya Allah, Engkaulah  Tuhan yang Maha 
berkuasa, kami bersyukur kehadrat-Mu 

yang  telah  mengurniakan  kami  rahmat   
dan   nikmat,  sehingga   kami   dapat 

meneruskan usaha ke arah 
memperkukuhkan negara umat Islam 
khususnya negeri Selangor, sebagai 

negeri yang maju, sejahtera dan 
berkebajikan. 

Ya Allah, Engkaulah  Tuhan yang Maha 
berkuasa, kami bersyukur kehadrat-Mu 

yang  telah  mengurniakan  kami  rahmat   
dan   nikmat,  sehingga   kami   dapat 

meneruskan usaha ke arah 
memperkukuhkan negara umat Islam 
khususnya negeri Selangor, sebagai 

negeri yang maju, sejahtera dan 
berkebajikan. 
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Justeru kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, 
tetapkanlah iman kami, terimalah amalan kami, 

kukuhkanlah perpaduan kami, murahkanlah 
rezeki kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang 
bermanfaat,  suburkanlah jiwa kami dengan budi 
pekerti yang mulia, kembalikanlah kami ke jalan 
yang Engkau redhai, lindungilah kami daripada 
bala bencana dan ujian-Mu yang berat seperti 
banjir besar, sebagaimana yang dihadapi oleh 

semua penduduk di negeri Kelantan, 
Terengganu, Pahang, Perlis dan Perak dan lain-

lain tempat yang terkena musibah banjir ini 

Justeru kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, 
tetapkanlah iman kami, terimalah amalan kami, 

kukuhkanlah perpaduan kami, murahkanlah 
rezeki kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang 
bermanfaat,  suburkanlah jiwa kami dengan budi 
pekerti yang mulia, kembalikanlah kami ke jalan 
yang Engkau redhai, lindungilah kami daripada 
bala bencana dan ujian-Mu yang berat seperti 
banjir besar, sebagaimana yang dihadapi oleh 

semua penduduk di negeri Kelantan, 
Terengganu, Pahang, Perlis dan Perak dan lain-

lain tempat yang terkena musibah banjir ini 
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Sesungguhnya kami semua hamba-hamba-Mu 
yang lemah, engkau perintahkanlah bumi-Mu 
menelan airnya, Engkau perintahkanlah langit-
Mu berhenti mencurahkan airnya, Kami tidak 
berdaya untuk menanggung ujian daripada-Mu, 
sesungguhnya Engkau Ya Allah Maha Berkuasa 
di atas segala sesuatu 

Sesungguhnya kami semua hamba-hamba-Mu 
yang lemah, engkau perintahkanlah bumi-Mu 
menelan airnya, Engkau perintahkanlah langit-
Mu berhenti mencurahkan airnya, Kami tidak 
berdaya untuk menanggung ujian daripada-Mu, 
sesungguhnya Engkau Ya Allah Maha Berkuasa 
di atas segala sesuatu 
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Kasihilah kami semua, Kami mohon kepada-
Mu, redakanlah bencana ini, dan lindungilah 
kami semua, daripada perkara-perkara yang 

buruk. 
 

Sesungguhnya Engkau tidak akan 
menimpakan sesuatu, kepada kami melainkan 

sebagai peringatan kepada kami, di atas segala 
dosa-dosa dan kelalaian kami kepada-Mu. 

Kasihilah kami semua, Kami mohon kepada-
Mu, redakanlah bencana ini, dan lindungilah 
kami semua, daripada perkara-perkara yang 

buruk. 
 

Sesungguhnya Engkau tidak akan 
menimpakan sesuatu, kepada kami melainkan 

sebagai peringatan kepada kami, di atas segala 
dosa-dosa dan kelalaian kami kepada-Mu. 
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Sesungguhnya kami telah menzalimi diri 
kami, ampunkanlah kami, sesungguhnya 

Engkau Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang, Jangan Engkau biarkan hati, 
iman kami terpesong dan lalai sehingga 
melupakan tanggungjawab kami kepada-

Mu, rahmatilah kami semua Ya Allah 

Sesungguhnya kami telah menzalimi diri 
kami, ampunkanlah kami, sesungguhnya 

Engkau Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang, Jangan Engkau biarkan hati, 
iman kami terpesong dan lalai sehingga 
melupakan tanggungjawab kami kepada-

Mu, rahmatilah kami semua Ya Allah 
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