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 " PEMILIHAN PASANGAN HIDUP PENENTU 

GENERASI CEMERLANG  "  
 

                    

                      

                          . 
   

شرِيك لَه    واللَّه وحده     أَشهد أَن
هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشلُ وووسرولِّ . هص ماَللَّه

مّلسو    دمحا منيِّدس و   هآل َأابِهوحص  
نيعمأَج. 

  

اتقُواْ اللَّه، أُوصيكُم  !أَيها الْمسلمونَأَما بعد، فَيآ 
قَالَ اللَّه. وإِياي بِتقْوى اهللا فَقَد فَاز الْمتقُونَ
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 :             

     .  
 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan 

kita kepada Allah subhanahu wataala dengan melaksanakan segala 

perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita 

memperbanyakkan zikir kepada Allah SWT dan memperbanyakkan 

selawat serta salam keatas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w di 

samping sentiasa berusaha melaksanakan segala sunnahnya. Mudah-

mudahan ianya akan memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di 

akhirat. 
 

Tajuk khutbah kita pada kali ini adalah “PEMILIHAN PASANGAN 
HIDUP PENENTU GENERASI CEMERLANG”. 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

  Islam amat mengambil berat dalam soal memilih pasangan hidup 

kerana mereka bakal dipertanggungjawabkan untuk membentuk keluarga 

yang benar-benar beriman kepada Allah SWT. Keluarga yang beriman 

pula adalah menjadi asas kepada lahirnya generasi yang bakal mewarisi 

kecemerlangan umat manusia pada hari ini. 
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Asas dalam memilih pasangan hidup telah diperjelaskan dalam 

sebuah hadis Rasulullah s.a.w  daripada Abu Hurairah R.A bahawa 

Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud;  

 كَحنعٍتبأَةُ َألررا  الْمهالمجلا وبِهسحلا وهالمل
  .اكت الدّينِ ترِبت يدولدينِها، فَاظْفَر بِذَا

 

“Seseorang wanita itu dikahwini kerana empat perkara, harta 

kekayaannya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka 

utamakanlah (dalam pemilihanmu itu) wanita yang kuat beragama, 

nescaya sejahteralah hidupmu”. 

               (Riwayat Bukhari dan Muslim) 
 

Berdasarkan hadis di atas, dapatlah difahami bahawa Islam telah 

memberikan beberapa panduan dan saranan dalam memilih pasangan 

hidup yang dapat menjamin kesejahteraan diri dan juga keluarga. Perkara 

paling penting yang disarankan ialah memilih pasangan yang sentiasa 

berpegang kepada ajaran agama serta berakhlak dengan akhlak yang 

mulia. Dalam  sebuah hadis yang lain iaitu daripada Abu Hurairah R.A 

bahawa Rasulullah s.a.w telah bersabda yang bermaksud:  
 

“Apabila seseorang yang baik agama dan akhlaknya meminang 

anakmu, maka terimalah ia, jika kamu menolaknya, maka tunggulah saat 

berlakunya fitnah dan kerosakan yang besar”. 

            (Riwayat at-Tirmidzi) 
 

 Rasulullah s.a.w telah menganjurkan kepada umatnya agar 

mendahulukan aspek agama dalam soal memilih pasangan hidup. Ini 

kerana agama memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk 
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institusi kekeluargaan dan seterusnya akan melahirkan generasi yang 

cemerlang jasmani dan rohaninya. Sememangnya tidak dapat dinafikan 

bahawa harta kekayaan, keturunan yang baik dan kecantikan paras rupa 

merupakan perkara yang dapat memenuhi tuntutan naluri dan keinginan 

manusia, tetapi hakikatnya perkara-perkara ini belum tentu dapat 

menjamin kesejahteraan hidup di dunia, apatah lagi kehidupan di akhirat. 

Maka jelaslah bahawa agama merupakan perkara yang paling utama 

dalam memilih pasangan hidup.  
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

 Terdapat beberapa perkara lagi yang menjadi panduan dan saranan 

ketika memilih pasangan hidup, antaranya; kita disarankan agar memilih 

pasangan hidup yang tiada hubungan kekeluargaan atau daripada 

kalangan kaum kerabat yang jauh dan juga memilih pasangan yang 

mempunyai latar belakang keturunan yang ramai. Ini bersesuaian dengan 

sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud :  
 

“Kahwinilah perempuan-perempuan yang mempunyai ramai anak 

kerana sesungguhnya aku berbangga dengan umatku yang ramai”. 

                     (Riwayat Abu Daud dan Nasa’ie) 
 

 Sebenarnya Islam tidak pernah menghalang umatnya memilih 

pasangan hidup dari kalangan merekaa yang dianggap muda, cantik dan 

menawan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi s.a.w kepasa Jabir 

bin Abdullah yang ingin mengahwini janda yang bermaksud;  
 

“Alangkah baiknya jika kamu mengahwini anak dara yang boleh 

saling bergurau senda dengan lebih mesra”. 
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Ini kerana fitrah manusia sememangnya suka kepada kecantikan 

dan harta benda. Bahkan tidak dinafikan juga bahawa harta benda 

merupakan antara keperluan masa kini yang dapat membantu setiap 

pasangan untuk mencapai kebahagiaan di dalam hidup. Tetapi haruslah 

diingat bahawa segala-galanya tidak akan memberikan sebarang makna 

sehinggalah aspek agama diberikan keutamaan. Demikianlah beberapa 

panduan dan saranan yang diberikan kepada umat Islam khasnya dalam 

memilih pasangan hidup.  
 

 Perkahwinan yang dibina di atas dasar agama akan dapat 

mengelakkan berlakunya kerosakan dalam institusi kekeluargaan. Dalam 

erti kata yang lain, ia akan dapat mengelakkan berlakunya masalah-

masalah seperti perebutan harta pusaka, pertelingkahan anak dengan 

ibubapa, perceraian suami isteri dan lain-lain lagi. Keadaan seperti ini 

sudah pasti akan memberikan kesan negatif kepada cara hidup generasi 

yang bakal mewarisi kita pada masa yang akan datang. 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

 Tujuan memilih pasangan hidup bukanlah sekadar hanya untuk 

memenuhi tuntutan naluri dan keinginan untuk berumah tangga sahaja, 

tetapi apa yang lebih penting ialah ianya amat berkait rapat dengan 

pembinaan generasi insan daripada zuriat yang dikurniakan oleh Allah 

SWT. Oleh kerana itu, kesemua panduan dan saranan yang telah 

diberikan ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan 

keturunan yang dilahirkan nanti akan mendapat perlindungan dan 

penjagaan yang sempurna sehingga mereka mampu menjadi insan yang 

cemerlang jasmani dan rohaninya.  
 

Firman Allah SWT dalam surah an-Nisa’ ayat 1;  
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“Wahai sekalian manusia! Bertaqwalah kepada Tuhan kamu yang 

telah menjadikan kamu (bermula) dari diri yang satu (Adam), dan yang 

menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya (isterinya - Hawa), dan juga 

yang membiakkan dari keduanya - zuriat keturunan - lelaki dan 

perempuan yang ramai, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu selalu 

meminta dengan menyebut-nyebut nama-Nya, serta peliharalah hubungan 

(silaturrahim) kaum kerabat; kerana sesungguhnya Allah sentiasa 

memerhati (mengawas) kamu”. 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Oleh kerana ibubapa menjadi asas dalam menentukan nilai akhlak 

dan kecemerlangan anak-anak, maka sudah semestinya mereka perlu 

membuat persiapan yang secukupnya, demi untuk menunaikan 

tanggungjawab besar yang diamanahkan oleh Allah SWT ini. Antara 

persiapan yang diperlukan adalah ;  
 

Pertama      : Memperdalami ilmu-ilmu yang dapat memperkukuhkan 

keimanan kepada Allah SWT. Ilmu agama amat penting 

untuk dipelajari, dihayati dan diamalkan oleh setiap 
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insan. Ini kerana agama merupakan benteng yang paling 

kukuh dalam mengharungi cabaran kehidupan. Dengan 

pengetahuan agama juga, ibubapa akan dapat 

menerapkan nilai akhlak yang tinggi kepada anak-anak 

dan menjadikan mereka generasi yang cemerlang 

sahsiah dan keperibadiannya.  
 

Kedua        : Mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan keibubapaan. Kita 

mestilah menyedari bahawa tugas dan tanggungjawab 

ibubapa dalam membesarkan anak-anak merupakan 

cabaran yang sangat berat; yang akan menentukan baik 

atau buruknya masa depan mereka. Justeru, sebelum 

menyahut cabaran memikul amanah Allah SWT ini, 

setiap pasangan suami isteri seharusnya telah 

mempersiapkan diri mereka dengan ilmu pendidikan 

anak-anak. Ilmu-ilmu sebegini akan dapat membantu 

dalam memastikan anak-anak yang dilahirkan menjadi 

insan yang benar-benar cemerlang. 
 

Ketiga         : Pasangan suami isteri juga perlu peka dan mengambil 

berat mengenai perkembangan dunia masa kini  sama 

ada melalui pembacaan, pengamatan dan lain-lain lagi. 

Kepekaan terhadap perkembangan sains dan teknologi 

yang semakin canggih pada hari ini akan membolehkan 

mereka melakukan pengawalan terhadap anak-anak 

dengan cara yang lebih berkesan.  
 

Firman Allah SWT dalam surah al-Kahfi ayat 46; 
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“Harta benda dan anak pinak itu, ialah perhiasan 

hidup di dunia; dan amal-amal soleh yang kekal 

faedahnya itu lebih baik pada sisi Tuhanmu sebagai 

pahala balasan, dan lebih baik sebagai asas yang 

memberi harapan”.    
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

 Sebagai mengakhiri khutbah jumaat pada hari ini, dapatlah 

disimpulkan bahawa pemilihan pasangan hidup merupakan satu perkara 

yang amat penting kerana ia amat mempengaruhi pembentukan generasi 

insan yang cemerlang. Justeru, pemilihan pasangan ini haruslah 

berpandukan kepada saranan-saranan agama sebagaimana yang berikut; 
 

1. Memilih pasangan hidup yang benar-benar beriman dan baik 

akhlaknya. 
 

2. Memilih pasangan hidup yang tidak mempunyai hubungan 

kekeluargaan yang dekat. 
 

3. Memilih pasangan dari keturunan yang baik-baik dan berketurunan 

ramai. 
 



Ks khKhutbah Jumaat  12 April  2013:  “Pemilihan Pasangan Hidup Penentu Generasi Cemerlang” 
Jabatan Agama Islam Selangor 

 

9 
 

4. Bahkan bagi mereka yang ingin berpoligami juga hendaklah memilih 

pasangan hidupnya sepertimana saranan-saranan yang telah 

disebutkan. 
 

Mudah-mudahan dengan pemilihan pasangan hidup yang betul dan 

memenuhi ciri-ciri yang disarankan oleh Islam akan memberikan 

kebahagiaan dalam hidup, dan seterusnya dapat pula melahirkan generasi 

anak-anak cemerlang yang dapat berbakti kepada agama, bangsa dan 

negara. 

             

                           

            
 

 
 

“Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu 

hanyalah menjadi ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala 

yang besar”.                                                                             

               (Al-Anfal : 28) 
                                                                             
                     

, آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي
 نِيفَعنو    نم اتي   
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 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو ,هوإِن  وه
 .  



يلأَقُولُ قَو     يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
مسلمين والْمسلمات، ولَكُم ولسآئرِ الْ

ورفغتفَاسهإِن ه ْال وهفُوغيحالر رم.  
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KHUTBAH KEDUA 
  

 ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح
اتالطَّيِِّب نا مقَنزرو.  دهأَنأَش      اُهللا

هدحوو  هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه كرِيوش 
لُهوسروو.  

  

 وبارِك وسلّم صلِّ همأَللَّ  انيِّدس 
و  بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو   
أَما بعد، فَيا عباد اِهللا، اتقُواْ اللَّه  .ِمِ الدّينِيو

قَالَ اُهللا تعا .فَقَد  فَاز  الْمتقُونَ :  

                         

               .  
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الْمرسلني  سيِّد  للَّهم صلِّ وسلّمأَ
 اجِهوأَزو هتابقَرو ابِهحأَص نع ماللَّه ضارو

ـَّاته أَجمعينوذُ  للْمسلمين اغْفر للَّهمأَ .رِّي

ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو اتنمؤالْماِء وياَألح 
 مهناتمواَألمو بجِيم بقَرِي عيمس كإِن ،

اتاجالْح ىا قَاضيو اتوعا أَ. الدإِن مللَّه
أَلُكسفَظَ  نحنِ أَنْ تيبِعةانِيبالر كتاينال ،عج َلَة

، سلْطَان شرف ملكنا الْمعظَّمِ سلْطَان 
الدّين ادريس شاه احلاج ابن املرحوم سلْطَان 

إِنا للَّهم أَ .ين عبد العزيز شاه احلاجح الدّصال
أَلُكسال نالسةَ وحّالصو ،قيفوالتةَ وايالْهِدَةم 

دهىِّ علول  ،  ِنباه اري شأَم
شرف الدّين ادريس شاه احلاج يا  السلْطَان
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و لِِالْجالذَا ِامكْر. ملْ اَللَّها  أَطمهرمع
الرو نيظَّفولْمنِ ليحلصالْبِِِالمو ةيع ْغّبلو ،د

دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصم ادشالرو. 
  

  

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.   
 
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 supaya dengan demikian, negeri kami akan sentiasa 

bertambah makmur dan berkat.  
 

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai kekuasaan dan kebesaran. Tuhan 

penganugerahan keselamatan dan kesejahteraan. Kami mohon ke 

hadratMu, cucurilah rahmat ke atas arwah-arwah perwira-perwira negara 

yang syahid di medan pertempuran di Lahad Datu, Sabah. Semadikanlah 

roh-roh mereka bersama para syuhada' dan solihin. Demikian jua kepada 

yang tercedera, dapat dipulihkan segera kesihtan mereka. Kurniakan 

kepada keluarga mereka kesabaran atas bencana yang menimpa dan 

keredhaan hati menerima qada' dan ketentuan daripadaMu.  
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Ya Allah, selamatkanlah perwira-perwira kami yang masih bertugas 

di sana. Dengan kekuasaanMu jua, dapat kiranya ditamatkan segala 

pertempuran dan pertumpahan darah.  
 

Ya Allah, bukakanlah hati  kami untuk mendirikan solat fardhu lima 

waktu dan ibadah zakat sebagaimana yang telah Engkau wajibkan. 

Berkatilah hidup orang-orang yang melaksanakan tuntutan berzakat, 

menyayangi fakir dan miskin. Sucikanlah harta dan jiwa mereka, 

lindungilah golongan fuqara’ dan masakin daripada kekufuran dan 

kefakiran yang berpanjangan. 
 

Demikian jua Ya Allah, tambah dan luaskanlah rezeki orang yang 

mewakafkan hartanya, terimalah wakaf mereka dengan ganjaran pahala 

yang berkekalan hingga ke hari akhirat. 

                      

      .       

                 .  ادبع
  ، اِهللا                    
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 هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر 
همنِع هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  كُمطعي
 .ر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَولَذكْ

 


