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"MAULIDUR RASUL : RASULULLAH S.A.W  
IKUTAN SEPANJANG ZAMAN" 

 

                        

                             .       
 

  أَشهد أَنْ   هدحو واللَّه    دهأَشو لَه رِيكش
هدبا عدمحوأَنَّ م لُهوسرو .مّلسلِّ وص ماَللَّه    

دمحا منيِّدس و   هآل َأابِهوحص  نيعمأَج.  
ا بآ أَمفَي ،دونَعملسا الْمهأَي!  يكُمصأُو ،قُواْ اللَّهتا

: قَالَ اللَّه. وإِياي بِتقْوى اهللا فَقَد فَاز الْمتقُونَ

               

   . 
Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketaqwaan kita 

kepada Allah S.W.T dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan 

meninggalkan segala larangan-Nya. Marilah kita memperbanyakkan zikir kepada 
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Allah S.W.T. dan memperbanyakkan selawat serta berusaha melaksanakan 

segala sunnah Rasulullah S.A.W. Mudah-mudahan ianya akan memberikan 

manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. 

 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Kedatangan bulan Rabiul Awal pada setiap tahun lazimnya mengingatkan 

kita tentang kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W. Kelahiran ini 

sesungguhnya telah memberikan makna yang amat besar kepada kelangsungan 

hidup umat manusia di dunia dan di akhirat. Umat manusia dan alam 

keseluruhannya telah dihamparkan dengan rahmat dan keberkatan melalui 

perantaraan Rasulullah S.A.W.  

 

Firman Allah swt di dalam surah Al-Anbiaa’ ayat 107; 

                       

 “Dan tiadalah Kami mengutuskan Engkau (Wahai Muhammad), melainkan 

untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam”. 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

 Sesungguhnya perjalanan hidup Rasulullah S.A.W dihiasi dengan akhlak 

yang amat terpuji. Ini bertepatan dengan firman Allah SWT di dalam surah Al-

Qalam ayat 4 ; 
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“Dan bahawa sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) mempunyai akhlak 

yang amat mulia." 
 

Mulianya akhlak Rasulullah S.A.W ini telah ditunjukkan oleh baginda di 

sepanjang kehidupannya samada melalui percakapannya, perbuatannya 

mahupun melalui sikapnya. Baginda sendiri telah memberikan pengakuan 

melalui sebuah dengan sabdanya: 

"ثْتعا بمالقِ إِناَألخ كَارِمم مّمُألت."  
 
"Sesungguhnya Aku diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak yang 

mulia  " . 

              (Riwayat Ahmad dan Al-Hakim) 
 

Inilah yang seharusnya diikuti dan diteladani oleh setiap umat Islam yang 

mengaku beriman dengan Rasulullah S.A.W. Sekalipun Baginda telah 

meninggalkan kita lebih seribu empat ratus tahun yang lalu, namun setiap gerak 

laku dan tutur katanya boleh dilaksanakankan pada masa kini, malahan amat 

bersesuaian dengan fitrah manusia yang inginkan kebahagiaan. 
 

Allah SWT telah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 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”. 

 َ
 َ
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Kewajipan mengikuti sunnah Rasulullah S.A.W adalah merupakan antara pra 

syarat untuk mendapatkan keampunan Allah SWT dan seterusnya dapat 

menjamin kebahagiaan hidup manusia di dunia dan juga di akhirat. Tanpa 

keampunannya, manusia akan terus hidup bergelumang dengan dosa yang 

menyebabkan amalan-amalan mereka sukar diterima oleh Allah SWT. Inilah satu 

perkara penting yang sering dilupakan oleh sebahagian masyarakat kita pada 

hari ini, menyebabkan kehidupan mereka menjadi porak-peranda. Mereka 

menganggap hanya dengan harta dan pangkat akan menjadikan mereka 

bahagia sedangkan pada hakikatnya kesemua itu adalah bergantung kepada 

keredhaan Allah SWT. 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 
 

Rasulullah S.A.W sebagai ikutan kita hendaklah dijadikan contoh teladan 

yang terbaik dari seluruh kehidupan manusia sama ada dalam hal-hal 

kekeluargaan, kemasyarakatan dan kenegaraan. Keadaan ini telah dijelaskan di 

dalam hadis-hadis sahih dari berbagai-bagai riwayat. Begitu juga telah dijelaskan 

melalui ayat-ayat Al-Quran yang memberikan panduan kehidupan; kesemuanya 

telah dipraktikkan oleh Baginda Rasulullah S.A.W di sepanjang hayatnya agar 

dapat dicontohi pula oleh umatnya yang terkemudian. 
 

Antara perkara penting yang harus diperhatikan oleh setiap umat Islam 

dalam kehidupan Baginda adalah dalam hal-hal kekeluargaan. Ini adalah kerana 

pada hari ini; banyaknya berlaku kes-kes perceraian, jenayah kekeluargaan, 

penderaan dan sebagainya adalah disebabkan kegagalan mereka menghayati 

tatacara kehidupan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah S.A.W. Allah SWT 

telah memberikan panduan yang jelas bagaimana seharusnya kehidupan dalam 

sebuah keluarga itu dilangsungkan. Perkara ini disebutkan di dalam surah Ar-

Rum ayat ke 21 ; 
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“Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmat-Nya, 

bahawa ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis 

kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan 

dijadikannya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas 

kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan 

(yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang yang berfikir”. 
 

Kehidupan berumahtagga oleh Baginda Rasulullah S.A.W pada hakikatnya 

adalah sebagai suatu yang lebih praktikal untuk mengajar kita supaya hidup lebih 

mesra, berkasih sayang dan belas kasihan terhadap ahli keluarga. Saidatina 

Aisyah R.A. ketika ditanya tentang kehidupan Rasulullah S.A.W semasa di 

rumah, beliau menjawab “bahawa Baginda juga seperti manusia biasa; 

membersihkan bajunya, memerah susu dan menguruskan dirinya sendiri”.  

           (Riwayat Ahmad) 
 

Rasulullah S.A.W pernah menyatakan bahawa manusia yang baik adalah 

mereka yang melakukan kebaikan terhadap ahli keluarganya. Maka sebagai 

seorang ketua keluarga, kita seharusnya menunjukkan rasa senang hati, 

perasaan kasih sayang dan belas kasihan terhadap isteri dan anak-anak yang 

merupakan suatu anugerah dan amanah daripada Allah SWT. Perselisihan 
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faham bukanlah alasan untuk bermusuh-musuhan apatah lagi untuk bercerai 

berai. Bahkan seharusnya dijadikan panduan dalam mengukuhkan lagi 

hubungan kekeluargaan. Pepatah Melayu ada mengatakan ; “Sedangkan lidah 
lagi tergigit, inikan pula suami isteri ”. Sebagaimana air di laut ada pasang 

surutnya, maka begitu jugalah kehidupan berumahtangga. 
 

Sesungguhnya kes-kes keganasan rumahtangga dan perceraian yang berlaku 

seharusnya dijadikan iktibar kepada kita semua agar segera kembali menghayati 

perjalanan hidup rumahtangga Rasulullah S.A.W. Kebijaksanaannya mengurus 

ahli keluarga seharusnya dijadikan asas panduan kepada kita semua untuk 

membina keluarga yang aman dan harmoni. 
 

Sidang Jumaat yang Dirahmati Allah, 
 

Perkara yang tidak kurang pentingnya juga yang harus diperhatikan dalam 

kehidupan Rasulullah S.A.W adalah dalam soal hubungan sesama insan. Dalam 

sebuah hadis daripada Jubair bin Mut’im R.A. bahawa Rasulullah S.A.W telah 

bersabda ; 

عـةَ قَاطـنلُ الْجخدال ي.  

“Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturrahim”. 

              (Riwayat Bukhari dan Muslim) 

 

Dalam sirah kehidupannya, baginda telah menunjukkan kepada kita 

akhlaknya yang terpuji sama ada ketika bersama anak kecil mahupun orang 

dewasa, begitu juga ketika bersama orang berharta mahupun hamba sahaya. 

Dalam soal hubungan ini baginda tidak pernah membeza-bezakan di antara satu 

sama lain. Kesemuanya dilayan dengan baik oleh baginda sehingga mereka 

 َ
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merasakan tidak ada perbezaan di antara kedudukan orang-orang kaya dengan 

yang miskin, berpangkat atau sebaliknya.  
 

Rasulullah S.A.W juga sentiasa merendah diri, sentiasa tersenyum dan 

berwajah manis apabila bertemu dengan sesiapa sahaja. Ini berdasarkan 

sebuah hadis daripada Abu Zar R.A. bahawa Rasulullah S.A.W telah bersabda; 

ال تحقرنَّ من الْمعروف شـيـئًا ولَو أَنْ تلْقَى 
 .أَخاك بِوجه طَلْقٍ

 

“Janganlah engkau memandang hina sesuatu pekerjaan yang baik sekalipun 

engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang manis”. 

                           (Riwayat Muslim) 

 

Menampilkan wajah yang manis dan ceria di khalayak ramai bukanlah 

merupakan suatu kesalahan, malahan ia dianggap sebagai satu sedekah. Ia juga 

merupakan salah satu cara mewujudkan masyarakat penyayang dan 

mengelakkan sebarang bentuk persengketaan. Inilah yang telah ditunjukkan oleh 

baginda Rasulullah S.A.W sehingga akhirnya dapat melahirkan masyarakat yang 

penyayang dan hidup bersatu padu serta saling bekerjasama di antara satu 

dengan yang lain. 
 

Keadaan seperti ini sudah jarang dipraktikkan oleh sebahagian masyarakat 

kita pada hari ini sehingga kerajaan mengadakan kempen-kempen senyum 

melalui media elektronik dan sebagainya. Mungkin kerana kita menganggap 

perkara ini sebagai sesuatu yang remeh sehingga kita tidak memperdulikan 

tentang kebaikan yang ada di sebaliknya. Mungkin juga kerana kita terlalu sibuk 

dengan urusan-urusan peribadi sehingga kita terlupa bahawa silaturrahmi juga 

 َ
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adalah suatu yang akan dipersoalkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebagaimana 

kewajipan-kewajipan yang lain.  
 

Muslimin Yang Dirahmati Allah, 
 

Rasulullah S.A.W sebagai pemimpin sebuah negara juga telah 

menunjukkan kepada umatnya bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin 

yang baik dan disayangi oleh segenap lapisan masyarakat. Salah satu sifat 

utama Rasulullah S.A.W yang jarang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin lain 

adalah sifat pemaaf Baginda sekalipun terhadap orang-orang yang 

memusuhinya. Rasulullah S.A.W tidak pernah mengambil kesempatan terhadap 

musuh-musuhnya yang sudah tidak berdaya melawannya. Perkara seperti ini 

telahpun dibuktikan sendiri oleh Baginda Rasulullah S.A.W ketika peristiwa 

pembukaan kota Mekah. Penduduk Quraish Mekah yang menjadi tawanan pada 

ketika itu telah diberikan pengampunan dan dibebaskan oleh Baginda tanpa 

sebarang syarat. Kebaikan dan sifat pemaaf yang ditunjukkan oleh Baginda itu 

akhirnya telah menarik minat mereka untuk memeluk agama Islam.  

Firman Allah swt di dalam surah An-Nasr ayat 1-3; 

                            

                              

           
 

“Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan (semasa engkau wahai 

Muhammad berjaya menguasai Kota Mekah), Dan engkau melihat manusia 

masuk dalam agama Allah beramai-ramai, Maka ucapkanlah tasbih dengan 
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memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepada-Nya, sesungguhnya Dia amat 

menerima taubat”. 
 

 Inilah natijah daripada sifat pemaaf Rasulullah S.A.W yang akhirnya telah 

memberikan keuntungan kepada agama Islam itu sendiri. Amat malang pula bagi 

sesetengah pemimpin dunia pada masa kini yang terlalu rakus dan mengambil 

kesempatan ke atas negara-negara yang lemah sehingga menimbulkan berbagai 

bentuk kekacauan dan kecelaruan. Akhirnya rakyat juga yang menjadi mangsa di 

atas kejahilan dan ketamakan pemimpin-pemimpin ini. 
 

Muslimin Yang Dirahmati Allah, 
  

Rasulullah S.A.W juga telah terbukti berjaya mentadbir sebuah negara 

Islam dengan penuh bijaksana, amanah dan adil. Kebijaksanaan, keadilan dan 

sifat amanah Baginda ini telah diikuti oleh para Khulafa’ Ar-Rasyidin dan khalifah 

Islam yang lain sehingga rakyat dapat hidup dengan aman dan makmur. Inilah 

tiga ciri utama yang seharusnya wujud dalam diri setiap insan yang bergelar 

pemimpin. Tanpa kebijaksanaan, negara pasti akan kucar kacir dan hancur. 

Tanpa keadilan pula, akan berlaku berbagai bentuk penindasan dan tanpa sifat 

amanah, maka akan berlakulah berbagai bentuk penyelewengan yang akhirnya 

akan merugikan rakyat dan juga negara.  

 
Muslimin Yang Dirahmati Allah, 

 

Sesungguhnya Rasulullah S.A.W merupakan insan kamil yang paling layak 

untuk diikuti oleh setiap umat manusia. Di manapun kedudukan kita pada hari ini, 

sama ada  sebagai pemimpin sebuah keluarga, masyarakat mahupun negara 

seharusnya menjadikan Rasulullah S.A.W sebagai satu-satunya qudwah 

hasanah dalam kehidupan kita. Jaminan kebahagiaan hidup di dunia mahupun di 

akhirat bukanlah diukur dengan kekayaan dan pangkat sebaliknya ia diukur 
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dengan sejauh mana kita telah mengikuti dan mengamalkan segala sunnah yang 

dianjurkan oleh Baginda Rasulullah S.A.W. 

             
  

                            

                        

         

   

 

“Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka mereka akan (ditempatkan 

di syurga) bersama-sama orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada 

mereka, iaitu Nabi-nabi, para Siddiqin, para syuhada’ (orang yang mati syahid), 

dan orang yang soleh;. serta mereka itulah teman yang sebaik-baiknya”.                               

                                                                                                  (An-Nisaa’: 69) 

 

 

 

 

 

 

 
 



Khutbah Jumaat 18 Februari 2011: Maulidur Rasul: Rasulullah S.A.W Ikutan Sepanjang Zaman 

Jabatan Agama Islam Selangor 
 

11 
 

ب نِىفَعنمِ، ويظالْع آنبِالْقُر لَكُمو ياُهللا ل كار
ياتِ والذّكْرِ الْحكيمِ، وإِياكُم بِما فيه من ا

هو السمِيع  إِنه وتهوتقَبلَ منِّى ومنكُم تال
ميلالع. 



يلأَقُولُ قَو  ا رفغتأَسو لَكُمو يل ميظَهللا الْع
 ننِيمؤالْمو ،اتملسالْمو نيملسرِ الْمآئسلو
 وهرفغتات، فَاسواَألمو مهناِء مياَألح اتنمؤالْمو

فُوالْغ وه هإِنيمحالر ر.
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KHUTBAH KEDUA  

نا من الْمسلمين، ورزقَنا من اََلْحمدللَّه الَّذي جعلَ
اتأَنْ  .الطَّيِِّب دهأَش    اُهللاهدحو و  لَه كرِيوش ،

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو و لُهوسروو. 
  

 ارِكبو  مّلسلِّ  وص  ماَللَّه  انيِّدس و  
 بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو   ويِنيِّمِ الد.  

  . أَما بعد، فَيا عباد اِهللا، اتقُواْ اللَّه فَقَد  فَاز  الْمتقُونَ
قَالَ اُهللا تعا :                   

                         . 
  

سيِّد الْمرسلني وارض اللَّهم عن   للَّهم صلِّ وسلّماَ
نيعمأَج هـَّات  .أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي

 
  

َ 
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نيملسلْمل راغْف ماَللَّه   اتنمؤالْمو ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو  
موات، إِنك سميع قَرِيب مجِيب حيآِء منهم واا

اتاجالْح ىا قَاضيو اتوعلُ . الدسوتنو أَلُكسا نإِن ماَللَّه
وصفَاتك  أَسمآئك الْحسنىمينِ، ونسأَلُك بِك اإِلَيك بِنبِيِِّ
أَنْ تحفَظَ بِعينِ عِنايتك الربانِية وبِحفْظ وِقَايتك  الْعظْمى

، سلْطَان ملكنا الْمعظَّمِ سلْطَان لَةَ الصمدانِية، جال
 شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن املرحوم سلْطَان

 .ين عبد العزيز شاه احلاجح الدِّصال
  

مةَ اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ والسال
دهىِّ علول ،كنم  ، ِنباه اري شلْطَان   أَمالس

وعافية حٍ شرف الدّين ادريس شاه احلاج فى أَمنٍ وصال
لِِ وبِمنِّك وكَرمك يا ذَا الْجال ِاملْ . كْرأَط ماَللَّه
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د، وبلّغْ عمرهما مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال
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, 

tingkatkanlah amal 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 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.  

 

                                   

     .                    

          . 
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  ، عباد اِهللا                   

                      
                 

   

 هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر همنِع 
يعطكُم ولَذكْر اِهللا أَكْبر  وه من فَضلهيزِدكُم، واسأَلُ

   .واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
 
 

Zaiful MAIS/Li** 


