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        “PARA SAHABAT SEBAGAI GENERASI          
        KHAIRU UMMAH” 

 

 ينِدى ودهالْبِ هولَسر لَسري أَذالَّ ِهللاِ دمحلْاَ
  أَشهد أَنْ، هلِّكُ نِيى الدلَع هرهِظْيل قحالْ   

هدحو واللَّه   دهأَشو لَه رِيكش هدبا عدمحوأَنَّ م 
لُهوسرو بِحيبه وخيلُلاللَّه ،هفَ ملِّص ولِّسم ى لَع

سيدنا محٍمد ولَعى آله وصبِحالْ هميامني 
  .ينرِهطَمالْ

تقُواْ اللَّه، أُوصيكُم ا !أَيها الْمسلمونَأَما بعد، فَيآ 
قُونَوتالْم فَاز ى اهللا فَقَدقْوبِت ايإِي .قَالَ اللَّه :

               

   . 
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Para jemaah yang dirahmati Allah, 

Pada hari ini, saya sebagai khatib mengingatkan diri saya dan para 

jemaah sekalian agar meningkatkan ketaqwaan kepada Allah dengan 

melaksanakan segala yang disuruh dan meninggalkan segala yang dilarang, 

semoga dengan itu Allah mengurniakan kepada kita kejayaan hidup di dunia 

dan di akhirat. 

Hari ini kita masih menyambut  hari dan bulan Maulidir Rasul SAW,  bulan 

yang dipenuhi dengan berbagai pujian melalui marhaban  dan rawi, qasidah dan 

ceramah, kesemuanya itu adalah untuk menzahirkan keagungan risalah yang di 

bawa oleh Baginda Nabi SAW.  Maka hari ini saya akan membicarakan khutbah 

bertajuk   :" PARA SAHABAT SEBAGAI GENERASI KHAIRU UMMAH". 

Selama 23 tahun RasululLah SAW berdakwah, mengajak, memujuk, 

merayu dan menyeru ummat manusia pada masa itu kepada jalan Allah,  

akhirnya sekumpulan generasi teras yang unggul berjaya dihasilkan dari 

Madrasah Muhammadiah dengan meraih darjat yang paling tinggi di sisi Allah 

iaitu: Khaira ummah atau Ummah yang terbilang. Jolokan ini diisytiharkan oleh 

Allah SWT melalui firmanNya dalam surah Al-Imran ayat 110: 

             ....  
 

“Kamu semua adalah sebaik-baik ummah yang diutus  kepada manusia 

…” 
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At Tabari () dalam tafsirnya Juzuk ke 7 menukil pendapat Ad 

Dhahhak (اكحالض) yang menjelaskan makna “Kamu” pada ayat tersebut adalah 

para sahabat yang semasa dengan  Baginda SAW.  
 

Kedudukan yang tinggi ini dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran dan 

diperakui sendiri oleh Nabi SAW, antara lain: 

Pertama: Allah redha dan memuji para sahabat dikalangan Muhajirin 

dan Ansar serta orang-orang yang mengikut  jejak langkah 

mereka dan Allah menjanjikan untuk mereka Syurga yang 

berkekalan. Firman Allah dalam surah At Taubah ayat 100 : 

                    

                    

                     

                        
 

Kedua: Allah memuji kehebatan iman mereka yang tiada tolok 

bandingnya kerana pendirian mereka yang amat tegas 

melaksanakan suruhan-suruhan Allah. Firman Allah SWT 

dalam surah Al-Mujadalah ayat 22:  
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    …              

                
                       

    
Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. 

Dalam Hadis-Hadis Nabi SAW juga  banyak terdapat penjelasan tentang  

kelebihan para sahabat dan kehebatan mereka. 

Antara lain : 

Pertama: Hadis daripada Abu Hurairah RA meriwayatkan bahawa   

Rasulullah bersabda: 

بعثْت فيهِم ثُـم   الْقَرنُ الَّذي يتمخير أُ…
مهلُوني ينالَّذ . 

  

“Sebaik-baik umatku  ialah para mukmin yang hidup 

sezaman denganku, kemudian mereka yang datang selepas 

itu.”  
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        ( Riwayat Muslim) 

 

Kedua: Hadis daripada Abu Hurairah RA, bahawa Nabi SAW 

bersabda yang bermaksud ; 

“Jangan kamu memaki sahabat-sahabatku, jangan kamu 

memaki sahabat-sahabatku, tinggalkan mereka padaku, 

sesungguhnya jika salah seorang darimu menginfaqkan emas 

sebesar Bukit Uhud nescaya tidak akan dapat menyamai 

secupak infaq mereka walaupun setengah cupak”. 

             (Riwayat Bukhari dan Muslim) 

 Ketiga: Dalam perakuan lain melalui hadis daripada Abu Burdah RA, 

bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud : 

“Bintang-bintang adalah panduan di langit, apabila ia 

hilang akan tibalah apa yang dijanjikan. Saya adalah panduan 

kepada sahabat-sahabatku, apabila aku pergi maka datanglah 

kepada mereka apa yang telah dijanjikan. Sahabat-sahabatku 

pula adalah panduan kepada umatku, apabila mereka tiada 

maka tibalah kepada umatku apa yang dijanjikan (fitnah, 

perselisihan, perpecahan dan lain-lain)”. 

               (Riwayat Muslim) 

Demikianlah kehebatan dan ketinggian para Sahabat RA yang telah 

diperakui oleh Allah dan Rasulullah SAW. Sesungguhnya Ilmu dan 

pengorbanan mereka yang tinggi tiada tolok bandingnya, aqidah dan keimanan 

mereka yang kukuh mengakar dan subur merimbun, melayakkan mereka 
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diumpamakan bintang-bintang di langit  menjadi panduan yang tepat bagi 

penduduk-penduduk di bumi.  

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah.  

Perbincangan mengenai Generasi Sahabah sebagai generasi terpilih 

masih belum sempurna. Sesungguhnya kita perlu mendalami apakah ciri-ciri 

dan sifat-sifat terpuji yang melayakkan mereka berada pada darjat yang sangat 

mulia ini ?. Oleh itu marilah kita mengamati apa yang dijelaskan oleh Al-Quran 

dan Hadis mengenai hal tersebut: 

Pertama: Mereka iltizam  melaksanakan Amar Ma’ruf dan Nahi 

Mungkar. Ertinya mereka sentiasa melaksanakan perintah 

menyebarkan dakwah dikalangan manusia, menyuruh kepada 

perkara yang baik dan tidak mendiamkan diri merasa selesa 

jika berhadapan dengan perkara yang mungkar dimana dan 

siapa sahaja yang melakukannya. Hal ini dirakam oleh al 

Quran dalam sebahagian daripada ayat 110,  surah Al-Imran 

 :dimana Allah berfirman ( آل عمران)

                   

                   

   ...   
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             "Kamu adalah sebaik-baik ummat yang diutus 

kepada manusia, kamu menyuruh melakukan perkara 

ma’aruf dan menegah dari perbuatan mungkar dan 

kamu  beriman kepada Allah". 

Kedua:       Mereka mempunyai keimanan yang sangat tinggi kepada 

Allah dan RasulNya. Ini dijelaskan dalam ayat yang sama 

dalam surah al-Imran yang juga dapat   di saksikan dalam 

pengakuan Saad ibn Ubadah (   ) dalam peristiwa 

yang gawat sebelum berlaku peperangan Badar, dimana 

Rasulullah meminta pandangan para sahabah  termasuk 

Saad Ibnu Ubadah sama ada ingin bersama Rasulullah 

meneruskan peperangan atau pun tidak. Maka Saad 

memberi jawapan dan pengakuan kepada Rasulullah saw 

dengan tegas tanpa berdolak dalik : 

 

رسولَ اللَّه والَّذى نفِْسى بِيده لَو أَمرتنا يا 
أَنْ نخيضها الْبحر َألخضناها ولَو أَمرتنا 
 أَنْ نضرِب أَكْبادها إِلَى برك الْغماد لَفَعلْنا 
 

“Ya Rasulullah!  Demi diriku yang berada di dalam 

genggamanNya, jika tuan menyuruh kami mengharung 

lautan sekalipun nescaya kami akan turun mengharungnya 
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dan sekiranya tuan menyuruh kami pergi walau hingga ke كرب 

ادمالْغ, juga kami tetap akan pergi”.  

          (Riwayat Muslim) 

Untuk pengetahuan para jemaah sekalian bahawa كرـاد  بمالْغ  adalah 

nama tempat yang sangat jauh berada dihujung selatan Semenanjung 

Tanah Arab.  

 

Ketiga:  Para sahabah mempunyai sifat saling menyayangi 

dikalangan mereka yang sesama Islam, sebaliknya mereka 

sangat tegas dan keras terhadap kuffar yang memusuhi 

Islam. Mereka juga adalah generasi yang sangat kuat 

beribadah kepada Allah. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam 

surah Al Fath ayat 29: 
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“Muhammad adalah Rasulullah dan mereka (para 

Sahabat) yang bersama dengannya sangat keras terhadap 

orang-orang kafir, sebaliknya mereka sangat menyayangi 

sesama mereka. Engkau lihat mereka sentiasa ruku’ dan 

sujud menuntut kelebihan dari Allah dan keredhaanNya. 

Tanda cahaya terpancar pada wajah mereka kesan dari 

banyak bersujud”. 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah: 

Demikianlah sebahagian dari sifat-sifat terpuji yang ada pada para 

sahabat RA. Sebenarnya kita sebagai penghujung ummat ini juga turut  

berpeluang untuk mencapai kedudukan yang mereka miliki. Para mufassirin 

memahamkan bahawa ayat (  خـري أمـة) yang disebut pada awal khutbah tadi 

memberikan laluan umum kepada semua ummah Islam dengan memenuhi pra 

syarat yang dimiliki oleh sahabah. Cukuplah bernostalgia dengan kejayaan 

silam, lengkapkan diri kita dengan sifat-sifat terpuji seperti mereka, berusahalah 

untuk mengembalikan mahkota yang pernah mereka miliki, pasti kita akan 

mencapai kejayaan yang dijanjikan. “Kalau tidak dipecahkan ruyung manakan 

dapat sagunya”, “yang bulat takkan datang bergolek, yang pipih takkan datang 

melayang”. 
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“Belum sampaikah masanya kepada orang-orang yang beriman agar hati 

mereka menjadi khusyuk lantaran mengingat Allah dan ayat-ayat al Quran yang 

diturunkan. Dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang  yang diberikan 

kitab sebelumnya, selepas berlalu masa yang panjang, lalu hati mereka menjadi 

keras dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasiq”.  

    (Al-Hadid : 16) 
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ونفَعنِي , آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي
    نم اتي  

 هو  وإِنه, ووتهتال ومنكُم وتقَبلَ منِّي
.  



يلأَقُولُ قَو    فغتأَسو يل ميظاَهللا الْع ر
مسلمين والْمسلمات، ولَكُم ولسآئرِ الْ

ورفغتفَاسهإِن ه فُوالْغ وهيحالر رم.  
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KHUTBAH KEDUA 
  

لَّهلدماََلْح يا الَّذلَنعج نم  نا مقَنزرو ،نيملسالْم
اتالطَّيِِّب.  دهأَنأَش     هدحواُهللا و   كرِيش

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،ولَه لُهوسرلِّ  .ووص ماَللَّه
مّلسو  ارِكبو  انيِّدس و  

بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو   ويِنيّا  .ِمِ الدأَم
اِهللا، ا ادبا عفَي ،دعبفَاز فَقَد قُواْ اللَّهنَ تقُوتالْم .

 قَالَ اُهللا تعا :                  

                         

   . َامّلسلِّ وص مللَّه  يِّدس  نيلسرالْم
ماللَّه ضارو نع ابِهحأَص هتابقَرو  هـَّات وأَزواجِه وذُرِّي

نيعمأَج. ماَللَّه راغْف نيملسلْمل  اتمِلسالْمو
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اتنمؤالْمو ننِيمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  ،
 يب الدعوات ويا قَاضيإِنك سميع قَرِيب مجِ

اتاجالْح. و أَلُكسا نإِن مبِيِّاَللَّهبِن كلُ إِلَيسوتن ك
وصفَاتك  مينِ، ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنىا

ينِ عنايتك الربانِية وبِحفْظ أَنْ تحفَظَ بِع الْعظْمى
ملكنا الْمعظَّمِ سلْطَان لَةَ وِقَايتك الصمدانِية، جال

 ين ادريس شاه احلاجّالد فرلْطَان شس ،
ين عبد العزيز شاه ح الدّابن املرحوم سلْطَان صال

والْهِدايةَ والتوفيق، اَللَّهم أَدمِ الْعونَ  .احلاج
 ،مةَ منك، لولىِّ عهدوالصّحةَ والسال

 لْطَاننِ السباه اري شين ادريس  أَمّالد فرش
حٍ وعافية بِمنِّك شاه احلاج فى أَمنٍ وصال
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عمرهما  أَطلْ هماَللَّ .كْرامِواِإل لِِالْجالذَاوكَرمك يا 
نيظَّفولْمنِ ليحلصالْبِِِال مو ةيعالرو ْ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, kami pohon kehadratmu, mantapkanlah pegangan kami menurut 

ajaran Ahli Sunnah Waljamaah dan peliharalah kami daripada amalan dan 

akidah yang menyeleweng dan sesat seperti fahaman syiah yang melampau 

dan Qadyani serta lain-lain fahaman. 

 

Ya Allah, bukakanlah hati  kami untuk mendirikan solat fardhu lima waktu, 

menunaikan zakat dan kefarduan yang lain. Berkatilah hidup orang-orang yang 

melaksanakan zakat dan menyayangi fakir dan miskin serta mereka yang 

mewakafkan dan menginfakkan harta untuk Tabung Amanah Pembangunan 
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Islam Selangor  dengan ganjaran pahala yang berkekalan hingga ke hari 

akhirat. 

                      

      .          

             . اِهللا ادبع ،  

                           

                         

        
  

 هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر 
همنِع هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  كُمطعي

 .للَّه يعلَم ما تصنعونَولَذكْر اِهللا أَكْبر وا
 


