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 " MENCINTAI RASULULLAH S.A.W  "  

 

1 
                                   

    .  

2 
   أَشهد أَن    هدحو و اللَّه  هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو لَه رِيكوش لُهوسرو .مّلسلِّ وص ماَللَّه   

دمحا منيِّدس و  هآل ابِهحأَصو  نيعمأَج. 

3 
: قَالَ اللَّه. اتقُواْ اللَّه، أُوصيكُم وإِياي بِتقْوى اهللا فَقَد فَاز الْمتقُونَ !مسلمونَأَيها الْأَما بعد، فَيآ 

                         .  

4 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Marilah  kita  sama-sama meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT dengan melakukan 
segala suruhan-Nya dan menjauhi segala tegahan-Nya. Khutbah hari ini bertajuk adalah “Mencintai 
Rasulullah s.a.w”. 

5 

Firman Allah SWT dalam surah Ali-‘Imran ayat 31; 

                            

6 
“Katakanlah (wahai Muhammad): “Jika kamu benar-benar mencintai Allah maka ikutilah aku, 

nescaya Allah mencintai kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. (Ingatlah) Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang”. 

7 
Ayat ini menjelaskan kepada kita hakikat menyayangi Allah dan rasul-Nya. Sesungguhnya 

sesiapa yang mendakwa bahawa ia cintakan Allah,  maka sudah semestinya ia mencintai Rasul-Nya 
dan dengan itu ia akan disayangi Allah SWT dan diampunkan dosanya. 

8 

Cinta merupakan ungkapan yang sering diucapkan oleh seseorang dalam kehidupan seharian. 
Perkataan cinta menggambarkan perasaan atau berperasaan yang sangat sayang terhadap sesuatu 
atau seseorang; samada antara suami dan isteri, ibu dan anak, sesama kaum keluarga, kaum kerabat 
dan sebagainya. Cinta itu bukan sekadar suatu yang tumbuh subur di dalam jiwa bahkan ia juga 
adalah suatu tindak tanduk yang dapat diukur melalui tingkahlaku seseorang. 

9 

Dalam konteks membicarakan perasaan cinta atau kasih dan sayang ini, kita sebagai individu 
muslim tidak dapat lari dari membicarakan perasaan kasih dan sayang kita kepada Pencipta kita dan 
juga rasul-Nya iaitu Nabi Muhammad s.a.w. Allah SWT telah mengutuskan rasul-Nya kepada manusia 
untuk membimbing mereka ke jalan yang benar melalui tunjuk ajar dan tindak tanduknya.  

Persoalannya apakah bentuk cinta yang perlu kita buktikan terhadap Baginda Nabi Muhammad 
s.a.w. dalam kehidupan kita seharian?  

10 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Cuba kita renungkan sifat cinta Rasullulah s.a.w kepada umatnya. Rasulullah s.a.w. 
dikurniakan oleh Allah SWT sebagai seorang insan yang memiliki cinta agung yang tulus dan sejati 
terhadap umatnya. Baginda s.a.w. mengungkapkan cintanya dengan ungkapan-ungkapan cinta yang 
paling murni dan sejati, sebagaimana cinta seorang ayah kepada anaknya. 

11 

Tanda cinta  Nabi s.a.w. kepada umatnya dapat dihayati dari sikap prihatinnya ketika mana 
umat manusia berada di padang Mahsyar sedang bersedia untuk dihakimi oleh Allah SWT ke atas 
setiap amalannya. Maka ketika itulah Baginda s.a.w. merayu kepada Allah SWT supaya umatnya 
diringankan beban dan dilepaskan dari seksa api neraka.  
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Alangkah terharunya, bukanlah isteri, keluarga, kaum kerabat, sahabat ataupun harta yang 
dirisaukan oleh Baginda s.a.w. tetapi adalah umatnya. 

12 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Berbalik kepada persoalan apakah bentuk cinta yang perlu kita buktikan terhadap Baginda 
Nabi Muhammad s.a.w. dalam kehidupan kita seharian? Sudah tentu antara cinta yang perlu kita 
buktikan terhadap Nabi s.a.w. adalah; 
 

Pertama       : Tanamkan perasaan cinta dan kasih yang begitu ikhlas dan tinggi kepada Nabi s.a.w. 
Perasaan ini dipupuk dan disuburkan dalam jiwa kita di sepanjang masa melebihi 
segala-galanya. 

13 

Hadis daripada Abu Hurairah R.A bahawa Rasulullah s.a.w bersabda;   
 

و نم هإِلَي بنَ أَحى أَكُوتح كُمدأَح نمؤاالَ يوو هدلَلنيعماسِ أَجالنو هد. 
“Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehinggalah ia lebih mencintaiku daripada bapanya, 
anaknya dan manusia seluruhnya”. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim) 

14 

Tanda  cinta sebeginilah yang dapat kita ambil iktibar pada diri umat terdahulu yang mencintai 
nabi Muhammad s.a.w iaitu sebagaimana cinta dan rindunya kaum Ansar di kota Madinah ketika 
menunggu-nunggu ketibaan Nabi s.a.w dalam peristiwa hijrah.  

Ingatlah, sekiranya rasa cinta pada Nabi s.a.w. tidak subur dalam jiwa kita maka ini 
menyebabkan kita tiada usaha dan semangat dalam menghayati dan mencontohi cara hidup nabi 
s.a.w. dalam kehidupan seharian. 

15 

Kedua        : Sanggup mempertahankan kemuliaan Nabi Muhammad s.a.w. dari difitnah samada 
secara fizikal atau kata-kata. 

 

Umat yang cintakan Nabi s.a.w. sentiasa sanggup mempertahankan kemuliaan 
Nabinya dari difitnah samada secara fizikal atau kata-kata. Lihatlah bagaimana Zaid bin 
Harithah sanggup mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan Nabi s.a.w.  dari 
dicederakan oleh penduduk Thaif semasa melaksanakan seruan dakwah terhadap 
masyarakat  di bandar tersebut.  

16 

Hayatilah cintanya para sahabat seumpama Talhah dan Abu Dujanah yang 
sanggup menjadikan tubuh mereka sebagai perisai untuk melindungi Nabi s.a.w. 
daripada terkena anak panah musuh dalam peperangan Uhud.   

Hayatilah kesungguhan Hassan bin Thabit mempertahankan Nabi s.a.w. dengan 
rangkap-rangkap syairnya yang masyhur.  

Justeru, sanggupkah kita mempertahankan kemuliaan Nabi s.a.w. dan ajarannya 
dengan fizikal dan lidah kita sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Baginda 
s.a.w.? 

17 

Ketiga         : Sanggup mempertahankan sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Umat yang cintakan Nabi 
s.a.w. sentiasa sanggup mempertahankan sunnah Nabinya. Mereka menjadikan cara 
kehidupan Nabi seharian sebagai model dan cara hidup mereka. Mereka sanggup 
memperjuangkan semua bentuk ajaran rasulnya bahkan berusaha keras membanteras 
segala bentuk larangan rasulnya. 

18 
Firman Allah SWT dalam surah al-Hasyr ayat 7: 

 

                                 

19 

“Apa jua yang diberikan oleh Rasulullah (sama ada pemberian atau perintah) kepada 
kamu, maka terimalah, dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya maka 
patuhilah larangannya. Bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat berat 
azab-Nya (bagi orang yang melanggar perintah-Nya)”. 
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20 

Keempat      : Sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad s.a.w. Antara bukti kecintaan kita kepada 
Nabi s.a.w adalah melalui ucapan selawat sepanjang masa sebagaimana sabdanya 
dalam satu hadith dari Abu Hurairah, Baginda s.a.w. bersabda: 

 لىةً، صداحو لَيلَّى عص نم   اللَّه هلَياعرشع. 
“Sesiapa yang berselawat ke atas aku sekali, Allah berselawat ke atasnya sepuluh kali.                   

(Riwayat Muslim) 

21 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Umat yang cintakan Nabinya sanggup mengorbankan harta dan jiwa dalam meneruskan 
perjuangan Nabinya ke arah meninggikan kalimah Allah di atas muka bumi ini. Umat yang kasih pada 
Nabinya akan sentiasa taat kepada arahan Allah dan rasul-Nya serta sentiasa menjauhi larangan. 

Namun, kalau diperhatikan kehidupan setengah golongan masyarakat Islam hari ini, mereka 
lebih seronok dan bangga menjadikan artis, selebriti, ahli sukan dan tokoh-tokoh tertentu sebagai 
contoh ikutan yang digilai. Mereka  sanggup membelanjakan wang ringgit, mengorbankan tenaga dan 
masa demi untuk menghayati gaya hidup idola mereka. Mereka lahirkan rasa cinta mereka dengan 
mencari maklumat berkaitan ikutan mereka seolah-olah itulah gaya kehidupan mereka yang sebenar.  

22 
Di waktu yang sama, terdapat pula setengah golongan masyarakat Islam yang mempertikaikan 

kemuliaan dan perjuangan Nabi s.a.w.  Mereka mempertikai kedudukan hadith malahan ada yang 
menolaknya.  

23 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Kini tibalah masanya kita sebagai umat Islam perlu menukar arah dan pandangan hidup ke 
arah mencontohi cara hidup nabi Muhammad sa.w. Marilah kita sama-sama jadikan Nabi s.a.w. 
sebagai ikutan yang baik dalam kehidupan seharian. Ayuhlah sama-sama kita tanamkan sifat cinta 
kepada Nabi s.a.w. Marilah kita sama-sama menjadi umat Islam yang sentiasa bangga dan 
bersungguh-sungguh untuk mencontohi nabi Muhammad s.a.w dalam setiap aspek kehidupan. 
Sebagai contoh, cara makan dan minum, memberi salam, pergaulan seharian, masuk dan keluar 
tandas sehinggalah kepada perkara yang besar seperti aktiviti ekonomi, pemerintahan dan hubungan 
antarabangsa. Ingatlah, kesempurnaan iman seseorang itu bergantung kepada sejauh mana cintanya 
kepada Rasulullah s.a.w.  

24 

        

                                             

          

25 
                                     

       

26 

“Katakanlah (wahai Muhammad): “Jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara 
kamu, dan isteri-isteri (atau suami-suami) kamu, kaum keluarga kamu, dan harta benda yang kamu 
usahakan, dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang 
kam sukai, 

27 

 (jika semuanya itu) menjadi perkara-perkara yang kamu cintai  lebih daripada Allah dan Rasul-
Nya dan (daripada) berjihad untuk agama-Nya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan 
keputusan-Nya (azab-Nya); kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasiq 
(derhaka)”.                                                                                        (At-Taubah: 24)    

 يات من  ونفَعنِي , آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي 28
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أَقُولُ قَولي . هو  وإِنه, ووتهتال ومنكُم وتقَبلَ منِّي   رفغتأَسو  لَكُمو يل ميظاَهللا الْع
هإِن هورفغتفَاس ،اتملسالْمو نيملسرِ الْمآئسلو ميحالر رفُوالْغ وه.
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KHUTBAH KEDUA 
 

 نْ اََلْحمدللَّه الَّذي جعلَنا من الْمسلمين، ورزقَنا من الطَّيِِّبات، أَشهد أَ   هدحاُهللا و  
لَه كرِيشهدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ، لُهوسرو. 

29 

 ارِكبو مّلسلِّ وص ماَللَّه انيِّدس و  هآل بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو    ِموي
 .الدّينِ

30 

  قُواْ اللَّهتاِهللا، ا ادبا عفَي ،دعا بنَأَمقُوتالْم فَاز اقَالَ اُهللا . فَقَدعت :          
                  . 

31 

 هم صلِّ وسلّمللَّاَ   هـَّات سيِّد الْمرسلني وارض اللَّهم عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي
نيعمأَج. 

(Ya Allah, kurniakanlah semulia-mulia rahmat dan kesejahteraan terhadap penghulu para Rasul dan 
redhailah jua para sahabat, ahli keluarga, para isteri dan sekalian zuriatnya.) 

32 

موات، إِنك حيآِء منهم وااَللَّهم اغْفر للْمسلمين والْمسلِمات والْمؤمنِين والْمؤمنات ا
ىا قَاضيو اتوعالد بجِيم بقَرِي عيمس اتاجالْح. 

(Ya Allah, ampunilah ke atas muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sama ada yang masih 
hidup atau yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar, lagi 
hampir, serta sentiasa memperkenankan segala permintaan hambaNya, wahai Tuhan yang menunaikan 
segala permohonan) 

33 

   الْعظْمىوصفَاتك  مِينِ، ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنىاَللَّهم إِنا نسأَلُك ونتوسلُ إِلَيك بِنبِيِّك ا
(Ya Allah sesungguhnya kami memohon kepadaMu dan kami mohon jua dengan berkat nabiMu yang 
bersifat amanah dan kami mohon dengan keberkatan nama-namaMu yang mulia dan sifat-sifatMu yang 
agung) 

34 

، نا الْمعظَّمِ سلْطَان ملكلَةَ أَنْ تحفَظَ بِعينِ عِنايتك الربانِية وبِحفْظ وِقَايتك الصمدانِية، جال
 .ح الدّين عبد العزيز شاه احلاجسلْطَان شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن املرحوم سلْطَان صال

(agar apalah kiranya dengan inayahMu Engkau anugerahkan pemeliharaan serta kawalan yang berkekalan 
terhadap raja kami yang dikasihi Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Al-
Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj.)    

35 

قيْفكنِم
  ف ىِف 

(Ya Allah kekalkanlah pertolongan, taufik dan hidayah, kesihatan dan keselamatan daripadaMu kepada 
Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj 
semoga sentiasa berada dalam keamanan dan kebaikan) 

36 

ةيفنِّكبِمكَم        نيظَّف
 

(Serta kesihatan dengan anugerahMu dan kemuliaanMu wahai Tuhan yang Maha Agung dan Maha Mulia. 

37 
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Ya Allah, lanjutkan usia kedua-dua baginda dalam usaha memperbaiki kehidupan para pegawai, 
kakitangan, dan rakyat serta menjamin keamanan Negara,) 

ّغْبل 
(Sampaikanlah hajat kedua-dua baginda kearah mendapat hidayah dan petunjukMu selama-lamanya). 

38 

Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang berkuasa, kami bersyukur kehadrat-Mu yang melimpahkan rahmat dan nikmat,  
sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negara umat Islam khususnya Negeri Selangor, 
sebagai negeri idaman, maju, sejahtera dan berkebajikan. 

39 

Justeru, kami pohon kehadrat-Mu Ya Allah, tetapkanlah iman kami, tingkatkanlah amal kami, kukuhkanlah 
perpaduan kami, murahkanlah rezeki kami, tambahkan kami dengan ilmu dan kemahiran   

40 

Suburkanlah jiwa kami dengan akhlak mulia, lindungilah kami daripada ujian-Mu yang berat seperti kemarau 
panjang, banjir besar, wabak penyakit, persengketaan, kemiskinan dan lain-lain, supaya hidup kami akan sentiasa 
bertambah makmur dan berkat. 

41 

Ya Allah, bukakanlah hati kami, untuk melaksanakan ibadah zakat sebagaimana yang telah Engkau fardhukan. 
Berkatilah hidup orang yang melaksanakan tuntutan berzakat, menyayangi fakir dan miskin.  

42 

Sucikanlah harta dan jiwa mereka, lindungilah golongan fuqara’ dan masakin daripada kekufuran dan kefakiran 
yang berpanjangan. 

43 

Demikian jua Ya Allah, tambah dan luaskanlah rezeki orang yang mewakafkan hartanya di negeri ini, 
limpahkanlah nikmat iman dan kesihatan yang berpanjangan kepada mereka, terimalah wakaf mereka dengan 
ganjaran pahala yang berkekalan hingga ke hari akhirat. 

44 

                                 . 
(Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang 
menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam (ikutan) bagi orang-orang yang (mahu) bertaqwa.) 

45 

                     .   

(Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikkan di dunia & kebajikan di akhirat & peliharalah kami drpd 
azab api neraka.) 

46 

عباد اِهللا،                                     
           

47 

 هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر  همنِع ،كُمزِده يلفَض نم هأَلُواسو  كْرلَذو كُمطعي
 .اِهللا أَكْبر واُهللا يعلَم ما تصنعونَ

48 

 
 


