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 "MENJALIN CINTA ABADI DALAM RUMAHTANGGA" 
 

1 
                          

    .     

2 
   أَشهد أَن     هدحو واللَّه   هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو لَه رِيكوش لُهوسرو . ماَللَّه

مّلسلِّ وص   دمحا منيِّدس و  هآل ابِهحأَصو  نيعمأَج. 

3 
قَالَ . إِياي بِتقْوى اهللا فَقَد فَاز الْمتقُونَاتقُواْ اللَّه، أُوصيكُم و !أَيها الْمسلمونَأَما بعد، فَيآ 

اللَّه :                             .  

4 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Marilah kita bertaqwa kepada Allah SWT dengan mengamalkan seluruh Syariat Islam di dalam kehidupan 
di samping taat  mengerjakan segala kefardhuan dan menghindari segala kemungkaran. Semoga hidup 
kita akan sentiasa dirahmati dan diberkati di dunia ini dan di akhirat kelak. 

5 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Sesungguhnya semua insan perlukan kasih sayang untuk bahagia. Anak perlukan kasih ibu, ibu 
dan bapa juga perlukan kasihsayang anak-anaknya. Suami ingin dikasihi, isteri ingin dibelai dengan kasih 
mesra. Masyarakat yang penyayang sesama anggotanya akan melahirkan suasana aman dan harmoni. 
Ia bermula dan lahir dari rumahtangga bahagia yang dinaungi kasih dan cinta. Justeru, kita semua perlu 
menyayangi dan disayangi untuk menjamin kebahagiaan hidup.  Di atas kenyataan ini, khutbah Jumaat 
akan membentangkan tajuk ”Menjalin cinta Abadi dalam rumahtangga”. 

6 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
  

Cinta yang murni hanya lahir dari naluri yang suci dan dipandu dengan syariat Islam. Cinta adalah 
fitrah semulajadi manusia. Islam juga adalah agama fitrah yang sentiasa menyediakan panduan dan 
saluran untuk manusia memenuhi tuntutan fitrahnya.  
 

Firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 30: 

                                 

            

7 
”Maka hadapkanlah wajahmu (mengikhlaskan dirimu) ke arah agama Allah- fitrah Allah yang telah 

menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidaklah patut ada sebarang perubahan pada agama Allah itu; 
itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. 

8 

Justeru, untuk memastikan jalinan cinta kasih kekal abadi di dalam rumahtangga kita perlu 
merujuk kepada panduan Islam. Kita perlu saling kenal-mengenali, memahami antara sesama pasangan 
suami isteri berdasarkan syariat Islam. 
Firman Allah SWT di dalam Surah An-Nisa’ ayat 1: 
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9 

”Wahai sekalian manusia! Bertaqwalah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu 
(bermula) daripada diri yang satu (Adam),dan daripadanya Allah menciptakan isterinya (Hawa) dan juga 
membiakkan daripada kedua-duanya-zuriat keturunan- lelaki dan perempuan yang ramai; dan 
bertaqwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut nama-Nya, serta 
peliharalah hubungan (silaturrahmi) kaum kerabat; kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati 
(mengawasi) kamu”. 

10 

Ayat ini menjelaskan bahawa wanita adalah sebahagian daripada lelaki dan menjadi pelengkap 
kepada golongan lelaki. Lalu dengan penyatuan kedua-duanya lahirlah keturunan mereka. Ingatlah 
bahawa kita saling memerlukan. Lelaki tak mungkin hidup sempurna tanpa wanita, begitu juga sebaliknya. 
Maka bersikap baiklah terhadap sesama pasangan kita dan perlulah saling menghargai. Allah juga 
menuntut agar kita memelihara hubungan silaturrahmi kerana ia adalah salah satu jaminan kebahagiaan 
hidup kita. Manusia perlu hidup secara berjemaah untuk menyempurnakan keperluan hidup mereka. 

11 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Rasulullah s.a.w juga menjelaskan bahawa wanita perlu dididik dengan penuh sabar dan secara 
berterusan. Pimpin dan bimbinglah isteri untuk menjadi pasangan terbaik kita. Wanita memang tabiat 
asalnya bersifat lemah lembut. Kekerasan tidak akan membuahkan sebarang perubahan yang baik malah 
akan memusnahkan segala kebaikan yang sedia ada. 

12 

Hadis daripada Abu Hurairah RA bahawa Rasulullah s.a.w bersabda : 

لَعِ أَعاله فَإِنْ ساِء فَإِنَّ الْمرأَةَ خلقَت من ضلَعٍ وإِنَّ أَعوج شيٍء في الضّاستوصوا بِالنِّ
هيمقت تبذَه هتركَس رإِنْ توهكْت وصوتفَاس جولْ أَعزي اِءا بِالنِّلَمس. 

13 

”Berpesan-pesanlah kepada kaum wanita, kerana sesungguhnya wanita dicipta dari tulang rusuk 
dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang bahagian yang paling atasnya. Jika kamu cuba 
meluruskannya kamu akan mematahkannya namun jika kamu membiarkannya dia akan kekal bengkok. 
Maka teruslah berpesan-pesan kepada kaum wanita”.               (Riwayat Al-Bukhari) 

14 

Sentiasa bersikap tenang, sabar, bergaul baik dan sering membantu isteri adalah Sunnah 
Rasulullah s.a.w yang wajar kita contohi. Baginda menegaskan bahawa lelaki yang melayani isterinya 
dengan baik dan penuh kasihsayang adalah sebaik-baik insan.  

 

Hadis daripada Aisyah RA bahawa Rasulullah s.a.w bersabda : 

.خيركُم خيركُم َألهله وأَنا خيركُم َألهلي  

15 
“Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik (pergaulannya) dengan 

ahli keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik dari kalangan kamu dengan ahli keluargaku”. 
                     (Riwayat At-Tirmizi) 

16 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 
Dengan layanan dan bimbingan baik yang berterusan pasti kasih dan cinta akan berbunga dan 

mekar di dalam jiwa. Wanita yang tabiatnya lemah lembut perlu dilayan dan dididik secara tenang dan 
berwibawa untuk memupuk keyakinan dan cintanya kepada suaminya. Kewibawaan dan ketenangan 
suami akan membuat isteri tenang dan mencintai suaminya kerana kasih dan keyakinannya kepada 
keampuhan naungan tempat dia berteduh. Inilah rahsia kerukunan dan kebahagiaan rumahtangga.  

17 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Seperkara lagi yang perlu dipandang serius adalah keupayaan suami selaku ketua keluarga dalam 
menyediakan keperluan nafkah anak isteri dengan sempurna. Pengabaian terhadap tanggungjawab ini 
adalah petanda keruntuhan nilai cinta kasih dalam rumahtangga. Mana mungkin cinta dapat 
dipertahankan jika hak asas di dalam keluarga diabaikan. 

18 
Renungilah firman Allah di dalam Surah An-Nisa’ ayat 34 : 

                           

 َ

 َ َ
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19 
“Kaum lelaki itu adalah pemimpin terhadap kaum wanita disebabkan Allah telah melebihkan orang 

lelaki (dengan beberapa keistimewaan)mengatasi kaum wanita dan juga kerana orang lelaki telah 
menafkahkan (membelanjakan) sebahagian daripada harta mereka”. 

20 

Di samping itu, untuk menjamin cinta dan kasih berpanjangan setiap suami perlu membahagiakan 
keluarganya dengan menyediakan kesempurnaan kehidupan. Suami yang dicintai oleh isteri dan anak-
anaknya adalah suami dan ayah yang berusaha gigih mendidik membangunkan ekonomi dan 
menyediakan kehidupan yang selesa untuk keluarganya. Sebaliknya suami yang gagal menyempurnakan 
tanggungjawab ini akan gagal meraih kasih dan cinta anak isterinya. Kita harus akur dengan hakikat ini 
kerana ia sebenarnya telah dinyatakan oleh baginda Rasulullah s.a.w.  

21 

Hadis daripada Nafi’ bin Abdul Harith bahawa Rasulullah s.a.w bersabda : 

عاسالْو كَنسالْمنِيُء والْه كَبرالْمو حالالص ارِء الْجرالْم ةادعس نم.  
 

”Di antara tanda kebahagiaan seseorang itu adalah memiliki jiran yang baik, kenderaan yang elok 
dan tempat tinggal yang luas selesa”. (Riwayat Ahmad) 

22 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Marilah kita mengimbas kembali beberapa intipati penting khutbah pada hari ini, antaranya ialah; 
 

Pertama     : Sesungguhnya jalinan kasih dan cinta dalam rumah tangga dapat dipupuk dengan 
sikap saling mengenali, memahami dan menghargai di antara pasangan suami 
isteri. 

23 Kedua         : Sesungguhnya wanita perlukan bimbingan bersulam kasih sayang untuk gagah 
membangunkan sesebuah rumahtangga yang bahagia bersama suaminya. 

24 
Ketiga         : Sesungguhnya suami selaku ketua keluarga sewajarnya berusaha gigih 

menyediakan keperluan dan keselesaan hidup keluarganya agar kasihsayang 
terpahat kukuh di hati ahli keluarga terhadapnya. 

25 

           

                              
              

26 

“Dan antara tanda-tanda (yang membuktikan kekuasaan dan rahmat-Nya), bahawa Dia 
menciptakan untuk kamu isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri, supaya kamu hidup bahagia dengannya 
dan dijadikan-Nya antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan kasihan belas. Sesungguhnya 
yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang yang 
berfikir”.      (Ar-Rum : 21)                                                                                               

27 

ونفَعنِي , آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي    نم اتي
 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو ,هوإِن  وه . يلأَقُولُ قَو    

رفغتأَسو هإِن هورفغتفَاس ،اتملسالْمو نيملسرِ الْمآئسلو لَكُمو يل ميظاَهللا الْع  وه
ميحالر رفُوالْغ.
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KHUTBAH KEDUA 
 

دهأَش ،اتالطَّيِِّب نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدمأَنْ  اََلْح    هدحاُهللا و  
لَه كرِيشهدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ، لُهوسرو. 

28 

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

29 

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

30 

 لَّهم صلِّ وسلّملاَ   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.) 

31 

موات، إِنك حيآِء منهم وااَللَّهم اغْفر للْمسلمين والْمسلِمات والْمؤمنِين والْمؤمنات ا
ا قَاضيو اتوعالد بجِيم بقَرِي عيمساتاجالْح ى.  

(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 

32 

   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) 

33 

، ملكنا الْمعظَّمِ سلْطَان لَةَ 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.)    

34 

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) 

35 

ةيفنِّكبِمكَم        نيظَّف
 

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

36 
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Ya Allah, lanjutkan usia kedua-dua baginda dalam usaha memperbaiki kehidupan para pegawai, 
kakitangan, dan rakyat serta menjamin keamanan Negara,) 

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

Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha berkuasa, kami bersyukur kehadratMu yang telah mengurniakan 
kami rahmat dan nikmat.. 

37 

Sehingga kami dapat meneruskan usaha kearah memperkukuhkan Negara umat Islam khususnya Negeri Selangor 
Darul Ehsan, sebagai negeri maju, sejahtera dan berkebajikan. 38 

Justeru kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman kami, tingkatkanlah amal kami, kukuhkanlah 
perpaduan kami, murahkanlah rezeki kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat,  suburkanlah jiwa 
kami dengan budi pekerti yang mulia.. 

39 

Kembalikanlah kami ke jalan yang engkau redhai, lindungilah kami daripada ujian-Mu yang berat seperti banjir 
besar, kemarau panjang, wabak penyakit, persengketaan, kemiskinan dan lain-lain, supaya dengan demikian 
Negeri kami akan sentiasa bertambah makmur dan berkat. 

40 

Engkau bukakanlah hati umat Islam, khususnya di Negeri Selangor untuk melaksanakan ibadah zakat sebagaimana 
yang telah Engkau fardhukan di dalam Al-Quran.  41 

Berkatilah hidup orang-orang yang melaksanakan tuntutan berzakat, menyayangi fakir dan miskin, sucikanlah 
harta dan jiwa mereka agar mereka hidup dalam keredhaan-Mu. Kau lindungilah golongan fuqara’ dan masakin 
daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. 

42 

                                    . 
(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.) 

43 

                            .   

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

44 

عباد اِهللا،                                        
           

45 

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

46 

 

 

 

.  
 
 

 
                      

 


