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“NASIHAT UNTUK PARA SUAMI” 
 
 

  رفغتسن  
 اأَنفُسِِننم ِِدهياُهللا ه 

 .هادِِى لَه فَال هيضلِِِِلْ مضِلَّ لَه ومن فَال

  أَشهد أَنْ     هدحو واللَّه  لَه رِيكوش ،

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشوو لُهوسروو.   
  

 ملِّ   اَللَّهص  مّلسارِك   وبو    
  .  

 

 ،دعا بنَ، أَموملسا الْمهآ أَيفَي  قُواْ اللَّهتا .  قَالَ اللَّه
:  تعالَى               
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    .   
Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, 
 
   
  Saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah kita 

mempertingkatkan rasa gerun, takut dan waspada kita kepada Allah SWT. 

Marilah juga kita mempertingkatkan rasa kehambaan dan kecintaan kita kepada 

Allah SWT. Tuhan Rabbul ‘Alamin.  

  

Penentu kepada kebahagiaan sesebuah rumahtangga  sebahagian 

besarnya terletak di tangan suami. Suamilah yang menentukan hala tuju dan 

masa depan rumahtangga. suamilah yang mencorakkan didikan dan 

pentarbiyyahan yang hendak diterapkan kepada isteri dan anak-anak. Baik atau 

tidak baiknya pengurusan sesebuah rumahtangga terletak di bahu suami. Jika 

suami baik dan bertangggungjawab akan baiklah keluarga tersebut. Tetapi jika 

suami alpa dan lalai dengan tanggungjawabnya, maka akan terabai dan porak-

perandalah rumahtangganya.  

 

Statistik keruntuhan rumahtangga di kalangan pasangan Islam di Malaysia 

saban tahun sangat membimbangkan. Tahun 2007 sebagai contoh menyaksikan 

jumlah perkahwinan yang dilangsungkan ialah sebanyak 131,086 pasangan, 

namun jumlah perceraian pada tahun yang sama turut meningkat kepada 20,529 

pasangan.   Ini menunjukkan setiap enam perkahwinan berlaku satu perceraian.  

 

  Di negeri Selangor pula bagi tahun 2009 jumlah perkahwinan ialah 17,299 

pasangan.  Manakala jumlah perceraian ialah 4,560 pasangan.  Terdapat dua 

faktor utama yang membawa kepada keruntuhan dan kegagalan sesebuah 

rumahtangga iaitu faktor dalaman dan luaran.  
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 Faktor dalaman ialah:  

  Pertama  -  Faktor kelemahan kepimpinan suami  

  Kedua - Faktor kelemahan peranan isteri dalam mengurus 

     rumahtangga. 

  

Manakala faktor luaran pula ialah:  

  Pertama  - Faktor ekonomi yang menyebabkan kesempitan hidup.  

  Kedua  - Faktor tekanan kerja  

  Ketiga  - Faktor campurtangan keluarga dan orang ketiga. 

  

 Sidang Jumaat yang dihormati,  

  

  Islam sangat mengambil berat mengenai berbuat baik kepada isteri. 

Rasulullah s.a.w. dalam wasiat terakhirnya dalam Haji  Perpisahan turut 

menyentuh kepentingan berbuat baik kepada wanita dan isteri. Imam An-Nawawi 

sendiri turut meletakkan satu bab dalam kitabnya Riyadhus-Solihin yang 

mengumpulkan koleksi hadith-hadith Rasulullah s.a.w. yang menyeru kepada 

berbuat baik kepada kaum wanita.  

  

  Isteri atau wanita dijadikan Allah dengan fizikal dan emosi yang lemah. 

Fizikal dan emosi yang lemah tidak bermakna akal mereka turut lemah. 

Kemampuan akal fikiran mereka kadangkala jauh lebih baik daripada lelaki tetapi 

dari sudut emosi dan perasaan, mereka mudah terguris dan terluka. OIeh sebab 

itu, suami yang baik harus memahami dan menyelami perasaan dan emosi 

isterinya.  

  

Pengetahuan mengenai sifat dan sikap wanita, kelemahan dan kekurangan 

mereka perlu diketahui dengan sebaiknya bagi mewujudkan perasaan toleransi 
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dan hormat-menghormati antara satu sama lain.  Perhatikanlah Hadith 

Rasulullah s.a.w. yang menganjurkan sikap yang perlu ada pada para suami 

dalam menangani kekurangan dan kelemahan wanita sebagaimana sabdanya :  

 

 ِءرياخِفَإقَتلخ
 نْفَإِلَعِالضّ ىفعٍضلَ

ِءفَا    (Muttafaqun ‘Alaih 

 

 "Terimalah wasiat ini yang aku wasiatkan kepada kamu iaitu berbuat baiklah 

kepada wanita kerana mereka dijadikan daripada tulang rusuk. Bahagian yang 

paling bengkok pada rusuk ialah pada bahagian atas-Nya. Jika engkau hendak 

meluruskan bahagian yang bengkok itu maka nescaya engkau akan 

mematahkannya, tetapi jika engkau membiarkannya, maka ia akan sentiasa 

bengkok, maka berbuat baiklah kepada wanita".  

  

  Tulang rusuk yang bengkok yang dinyatakan dalam Hadith tersebut 

menggambarkan kekurangan wanita yang harus diterima dengan hati yang 

redha.  Tetapi ini tidak bermakna kaum lelaki tidak mempunyai kekurangan atau 

kelemahan.  Apa yang dimaksudkan daripada Hadith ini ialah suami yang baik 

ialah suami yang boleh menerima kekurangan yang ada pada isterinya. Jika 

suami boleh menerima kekurangan dan kelemahan isteri dan isteri boleh 

menerima kekurangan suaminya, maka akan bahagialah rumahtangga tersebut. 
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Jika seorang suami hendakkan kesempurnaan pada isterinya maka sudah pasti 

dia tidak akan menemuinya, walaupun bilangan isterinya bertambah atau silih 

berganti. Para suami sama sekali tidak akan dapat menemui isteri yang mampu 

taat kepadanya dan mendengar kata-katanya seratus peratus tanpa ada 

perasaan tidak puas hati atau bangkangan. Namun kekurangan tersebut harus 

dilihat secara positif sebagaimana Firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 19 :  

 

                         

                     
 

“Dan bergaullah  kamu dengan mereka ( isteri-isteri kamu itu ) dengan cara 

yang baik.  Kemudian jika kamu (merasai) benci kepada mereka (disebabkan 

tingkahlakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya), kerana boleh 

jadi kamu bencikan sesuatu, sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang 

kamu benci itu kebaikan yang banyak (untuk kamu)”. 
  

 Sidang Jumaat yang dikasihi, 
 

  Contoh yang terdekat yang pernah berlaku mengenai kisah seorang wanita 

yang melecur muka dan belakang badannya akibat disimbah cuka getah oIeh 

suaminya yang berang apabila keinginannya untuk melakukan hubungan 

kelamin ditolak. Sesungguhnya Islam melarang sama sekali deraan dan siksaan 

kepada isteri sama ada deraan fizikal atau pun emosi. Sebarang ketidak puasan 

oIeh suami terhadap isterinya tidak harus disalurkan melalui siksaan fizikal atau 

emosi. Rasulullah s.a.w. pernah menasihatkan suami yang memukul isterinya 

dengan sabdanya: 
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 دمعي كُمدأَح دلجفَي هأَترام لْدج دبالْع لَّهفَلَع 
 .ِآخر من يضاجِعها 

 

"Janganlah salah seorang dari kamu dengan sengaja memukul isterinya 

seperti memukul hamba kerana pada akhirnya dia akan menidurinya juga".  

  

 Sidang Jumaat yang dikasihi, 
  

  Hak dan tanggungjawab suami terhadap isteri telah digariskan oIeh 

Rasulullah s.a.w. dalam banyak hadith-hadithnya. Ketika mana Rasulullah 

ditanya oIeh Mu’awiyah bin Haydah mengenai hak isteri yang tertanggung ke 

atas suaminya. Rasulullah s.a.w. menjawab:  

 

 
ِرضت رجهت   ىف

                (Riwayat Abu Daud)   

 
"Kamu memberi makan kepadanya jika kamu makan dan mengadakan 

baginya pakaian jika kamu memakai pakaian dan jangan sekali-kali memukul 

muka dan jangan menghina dan jangan mengasingkan diri daripada tempat tidur 

isterinya untuk tujuan pengajaran melainkan di rumah".  
  

  Hadith ini jelas merupakan panduan terbaik bagi para suami dalam 
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memimpin bahtera perkahwinan mereka. Makanan dan pakaian merupakan 

tanggungjawab suami yang perlu diberikan kepada isteri. Malah dalam satu 

riwayat yang lain sepotong makanan yang disuapkan ke mulut isteri turut 

diberikan ganjaran pahala oIeh Allah SWT.  Hadith ini turut menjelaskan 

mengenai tegahan Rasulullah s.a.w. daripada memukul isterinya di bahagian 

muka.  Ini adalah kerana bahagian muka adalah lambang kepada kemuliaan dan 

kehormatan selain daripada gambaran kecantikan seorang wanita. Larangan 

memukul bahagian muka tidak terhad kepada kaum wanita sahaja tetapi turut 

merangkumi semua golongan lelaki dan wanita, kanak-kanak dan orang tua.  

 

Sikap menghina, mencerca dan mengeluarkan perkataan keji di antara 

suami dan isteri serta kaum keluarga mereka adalah ditegah dan dilarang oIeh 

Islam.  

 

Sidang Jumaat yang berbahagia,  

  

Rasulullah s.a.w. merupakan model terbaik bagi para suami dalam memimpin 

bahtera rumahtangga.  Malah Rasulullah s.a.w. sendiri menyifatkan Baginda 

adalah orang yang paling baik terhadap kaum keluarganya sebagaimana 

Sabdanya yang bermaksud :  

 

 “Sebaik-baik kamu ialah orang yang baik terhadap kaum keluarganya dan 

aku sebaik-baik orang terhadap keluargaku”.  
           (Riwayat At-Tirmizi)  

  

  Malangnya amat mendukacitakan apabila ada segelintir individu tertentu 

yang baik terhadap rakan-rakan dan sahabat-handainya, tetapi zalim dan buruk 

akhlaknya terhadap kaum keluarganya sendiri.  
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Untuk  mengembalikan keharmonian dan kebahagiaan rumahtangga, 

setiap pasangan mestilah  bermuhasabah diri terhadap tanggungjawab dan 

kewajipan masing-masing. Setiap orang dari pasangan harus berlapang dada 

untuk menerima kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri mereka. Bagi 

suami segala sifat buruk seperti panas baran, ego , suka mengungkit-ungkit, kaki 

pukul dan seumpamanya harus dibuang dari diri mereka.  Jika sifat-sifat buruk ini 

tidak dibuang maka sudah tentu keharmonian rumahtangga tidak akan tercapai.  

 

  Harus diingat, kehidupan berumahtangga ibarat kapal kecil di tengah 

lautan, sentiasa dilambung ombak dalam cuaca yang tidak menentu. Dalam hal 

ini, suami yang diibaratkan sebagai nakhoda sepatutnyalah yang menentukan 

selamat atau tidak pelayaran kapal tersebut.  

 

Keluarga yang harmoni akan mendatangkan keamanan kepada 

masyarakat, manakala masyarakat yang baik, akan mendatangkan kemajuan 

kepada negara.  

  

أَعوذُ           

                             

                         

              

(Ar-Rum: 21)   

  

 



Khutbah Jumaat 28 Januari 2011: Nasihat Untuk Para Suami 
Jabatan Agama Islam Selangor 

 

 9

"Dan antara tanda-tanda (yang membuktikan kekuasaan dan rahmat-Nya) 

bahawa Dia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari 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".  

 

 

بارك اُهللا لي ولَكُم بِالْقُرآن الْعظيمِ، ونفَعنِى وإِياكُم بِما 
ياتِ والذّكْرِ الْحكيمِ، وتقَبلَ منِّى ومنكُم فيه من ا

.هو السمِيع العليم إِنه وتهتال
   رفغتاَهللا  س يل لَكُمو 

 لْمؤ  ،ولسآئرِ 
ؤلْم ،رفغتس ميحالر رفُوالْغ وه هإِن.  
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KHUTBAH KEDUA 

 

لْمسلمين، ورزقَنا من اََلْحمدللَّه الَّذي جعلَنا من ا
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  سالْمو اتنمؤالْمو ننِيمؤالْمو اتمِل  
موات، إِنك سميع قَرِيب مجِيب حيآِء منهم واا

اتاجالْح ىا قَاضيو اتوعلُ . الدسوتنو أَلُكسا نإِن ماَللَّه
وصفَاتك  ك الْحسنىمينِ، ونسأَلُك بِأَسمآئك 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 احلاجلدِّح اصال
مةَ اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ والسال

دهىِّ علول ،كنم  ، ِنباه اري شلْطَان   أَمالس
 حٍ وعافيةشرف الدّين ادريس شاه احلاج فى أَمنٍ وصال

لِِ وبِمنِّك وكَرمك يا ذَا الْجال ِاملْ . كْرأَط ماَللَّه
د، وبلّغْ عمرهما مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال

دطَرِيقِ الْهِا لمهدِقَاصم ادشالرو. 
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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 kemarau panjang, 

banjir besar, wabak penyakit, persengketaan, kemiskinan dan lain-lain, supaya 

dengan demikian, negeri kami akan sentiasa bertambah makmur dan berkat.  

 

                                   

     .                    

          .     

  ، عباد اِهللا                   
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 هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر همنِع 
نم هأَلُواسو ،كُمزِدي هلفَض  راِهللا أَكْب كْرلَذو كُمطعي
   .واللَّه يعلَم ما تصنعونَ

 
 
 
 

DrFaisal/hhas** 
 


