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“MEMUPUK PERASAAN CINTA 
TERHADAP NABI MUHAMMAD S.A.W” 

 

                   

                     

             .  
 

  أَشهد أَنْ   دحو اللَّهوه    لَه رِيكش
هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشوو لُهوسرلِّ . وص ماَللَّه

مّلسو    دمحا منيِّدس و   هآل َأابِهوحص  
نيعمأَج.  

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

     . 
 
Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 

 

Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah 

SWT dengan penuh ketaatan, keyakinan dan keikhlasan. Iaitu dengan 

melaksanakan segala suruhanNya dan meninggalkan segala 

laranganNya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa 

seterusnya selamat dan berjaya di dunia serta di akhirat. 
 

Pada hari yang mulia ini, bersempena Rabiulawal iaitu bulan 

kelahiran junjungan mulia Nabi kita Muhammad s.a.w, marilah sama-sama 

kita menghayati khutbah yang bertajuk: “Memupuk Perasaan Cinta 
Terhadap Nabi Muhammad S.A.W”. 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Nabi Muhammad s.a.w merupakan nabi teragung dan rasul terulung. 

Bahkan nama Baginda juga adalah bermaksud "yang terpuji". Baginda 

merupakan nabi dan rasul terakhir yang diutuskan Allah SWT untuk 

seluruh makhluk di muka bumi ini.  
 

Baginda sangat berakhlak mulia sehingga Saidatina Aisyah R.A 

isteri Baginda yang mulia menggambarkan bahawa akhlak Baginda s.a.w 

adalah al-Quran. Begitu juga Allah SWT telah merakamkan ketinggian 

akhlak Baginda dalam surah al-Qalam ayat 4:  



Khutbah Jumaat  25  Januari 2013:  “Memupuk Perasaan Cinta Terhadap Nabi Muhammad S.A.W” 
                                                                                                                                                         Jabatan Agama Islam Selangor 

 
 

3 
 

           
 

“Dan sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) benar-benar 

mempunyai akhlak yang mulia”. 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Sesungguhnya beriman kepada kenabian dan kerasulan Nabi 

Muhammad s.a.w merupakan satu tuntutan. Sesiapa yang tidak 

mengimanani Baginda serta apa yang dibawa dan diajarkan maka tidak 

sah Islamnya dan kufur hukumnya.  
 

Firman Allah SWT dalam surah al-Fath ayat 13  

                            

    

 

“(Ingatlah bahawa) sesiapa yang tidak beriman kepada Allah dan 

Rasul-Nya, maka sesungguhnya Kami sediakan bagi orang-orang kafir itu 

api neraka yang bernyala-nyala”. 
 

Beriman kepada Baginda s.a.w bermaksud membenarkan kerasulan 

dan segala risalah yang dibawa dan diajarkan adalah daripada Allah SWT. 

Beriman dengan Baginda mestilah selari dan sekata di antara hati dan 

tutur kata. Di antara maksud taat dan patuh kepada Baginda ialah 

menuruti segala yang dibawa dan diajarkan serta menjauhi segala yang 

dilarang.  
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Hadis daripada Abu Hurairah R.A bahawa Rasulullah s.a.w 

bersabda yang bermaksud: 
 

“Biarkanlah apa yang aku tinggalkan (diamkan) untuk kalian. 

Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah kerana 

banyaknya pertanyaan mereka dan (banyaknya) perselisihan mereka 

terhadap para nabi mereka. Maka apabila aku melarang sesuatu terhadap 

kalian, tinggalkanlah. Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, 

maka kerjakanlah semampu kalian”.                             (Riwayat al-Bukhari) 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Pengutusan Nabi Muhammad s.a.w merupakan nikmat dan rahmat 

Allah SWT kepada sekelian alam. Ini kerana usaha yang Baginda 

dilaksanakan, dakwah yang disampaikan dan rintangan yang dilalui maka 

kita dapat mengecapi nikmat iman dan Islam hingga ke hari ini. Begitu 

juga dengan warisan al-Quran dan al-Sunah yang ditinggalkan maka 

dengan keduanya manusia terselamat daripada hidup dalam kegelapan 

kepada cahaya kebenaran.  
 

Hadis daripada Abu Hurairah R.A bahawa Rasulullah s.a.w 

bersabda: 

يؤمن أَحدكُم حتى أَكُونَ أَحب إِلَيه مـن   الَ
نيعماسِ أَجالنو هلَدوو هدالو. 
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“Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah aku menjadi 

orang yang paling dia cintai melebihi ibu bapanya, anaknya, dan seluruh 

manusia yang lainnya”.                                                 (Riwayat al-Bukhari) 
 

Mencintai Nabi Muhammad s.a.w dengan mematuhi segala suruhan 

dan tegahan Baginda adalah termasuk tuntutan mencintai Allah SWT. 

Melalui cinta dari Allah SWT maka segala dosa-dosa akan diampunkan.  
 

Firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 31: 

                    

                    
 

“Katakanlah (wahai Muhammad): "Jika kamu benar-benar mencintai 

Allah maka ikutilah aku, nescaya Allah mencintai kamu serta 

mengampunkan dosa-dosa kamu. (Ingatlah), Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang”. 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Dalam memenuhi tuntutan keimanan dan tujuan meraih kecintaan 

Allah SWT, perasaan cinta kepada kekasih-Nya iaitu Nabi Muhammad 

s.a.w perlu dipupuk dan disemarakkan. Namun persoalannya, bagaimana 

perasaan cinta terhadap Baginda dapat ditanam dan disuburkan? 
 

Perasaan cinta kepada Baginda s.a.w hanya akan wujud setelah 

keperibadian Baginda dikenali, dipelajari dan dihayati. Bagi setiap orang 

yang mengaku beriman kepada Allah SWT dan rasul-Nya maka wajib ke 
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atasnya dirinya dan keluarganya untuk mengenali Baginda dengan lebih 

dekat sama ada melalui majlis-majlis pengajian, pembacaan kitab-kitab 

sirah, bacaan qasidah, rawi dan sebagainya. 
 

Amat malang sekiranya ada di kalangan generasi kita umat Islam 

pada hari ini yang tidak mengenali Nabi, apatah lagi isteri-isteri, anak-anak 

dan para sahabat Baginda. Malang juga bagi ibubapa yang tidak mendidik 

anak-anak dalam mengenali dan mencintai Baginda Nabi Muhammad 

s.a.w. Malang bagi umat ini kerana apabila Nabi tidak lagi dikenali maka 

ajaran Baginda akan ditinggalkan dan ianya akan membawa kepada 

kesesatan, kemusnahan dan kehinaan. 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Berselawat ke atas Baginda s.a.w dapat menyuburkan rasa cinta 

terhadap Baginda. Sesiapa yang berselawat ke atas Baginda sekali maka 

Allah SWT akan berselawat iaitu mengurniakan rahmat dan ganjaran 

terhadapnya sepuluh kali. Begitu juga mereka yang banyak berselewat 

kepada Baginda adalah manusia yang paling utama menerima syafaat 

Baginda di hari perhitungan kelak.  
 

Daripada Abu Hurairah R.A bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: 

  لَـيع مهأَكْثَـر ةاميالْق مواسِ بِي يلَى النأَو 
 .صالَةً

 

“Orang yang paling utama denganku (syafaatku) adalah mereka 

yang paling banyak selawatnya keatasku”.                   (Riwayat al-Bukhari) 
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Selain itu, mencintai Rasulullah s.a.w juga bermaksud mencintai 

kaum keluarga Baginda iaitu “Ahli al-Bait”.  
 

Mencintai Rasulullah s.a.w bermaksud menuruti segala suruhan dan 

larangan Baginda. Iaitu dengan menuruti segala apa yang datangnya 

daripada Baginda, meninggalkan segala yang dilarang, membenci apa 

sahaja yang dibenci dan menyayangi serta mencintai apa sahaja yang 

disayangi dan dicintai Baginda. Setiap muslim sewajarnya memastikan 

akidah, syariat dan akhlak mereka adalah berpandukan petunjuk al-Quran 

dan al-Sunah yang ditinggalkan. Ingatlah, ilmu adalah kunci ke arah 

keselamatan. Kerana tanpa ilmu segala urusan tidak akan terpandu. 

Sesungguhnya, segala panduan kehidupan telah ditunjuk dan dijelmakan 

oleh Rasulullah s.a.w. 
 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Kesimpulan yang dapat dirumuskan daripada khutbah hari ini ialah: 
 

Pertama      : Mencintai Baginda Nabi Muhammad s.a.w merupakan 

sebahagian tuntutan keimanan. Setiap muslim wajib 

beriman, mentaati dan mencintai Nabi Muhammad s.a.w. 
 

Kedua         :  Al-Quran dan al-Sunah merupakan pusaka peninggalan 

Nabi s.a.w yang dapat menyelamatkan seluruh umat 

manusia dari terjerumus ke dalam kesesatan dan 

kegelapan kepada kebenaran dan cahaya iman. 
 

Ketiga         : Rasulullah s.a.w merupakan contoh teladan terunggul 

yang selayaknya diteladani. Baginda telah menunjukkan 
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segala contoh dalam segala soal kehidupan seperti 

pemerintahan, pendidikan, ekonomi dan lain-lain lagi.  
 

Keempat     : Mengakui bahawa Nabi Muhammad s.a.w adalah Nabi 

dan Rasul yang terakhir. Maka barangsiapa yang 

mengakui bahawa dirinya adalah Nabi atau Rasul akhir 

zaman, maka ia adalah sesat lagi menyesatkan. 
 

             

                    

                     
 

“Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perkara yang 

menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah melaknat mereka di dunia dan di 

akhirat, serta menyediakan untuk mereka azab yang menghina”.    
                   (Al-Ahzab : 57)                                                 

                                                             
                     

 

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



ولُ قَوليأَقُ     يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
مسلمين والْمسلمات، ولَكُم ولسآئرِ الْ

ورفغتفَاسهإِن ه فُوالْغ وهيحالر رم.  
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 KHUTBAH KEDUA 
  

 ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح
زرواتالطَّيِِّب نا مقَن.  دهأَنأَش      اُهللا

هدحوو  هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه كرِيوش 
لُهوسروو.  

  
  

ملِّ اَللَّهص مّلسو ارِكبو   انيِّدس 
و  بِهحصو هبِعت نمبِإِو م   
  .ِمِ الدّينِيو

 

  فَاز  فَقَد قُواْ اللَّهتاِهللا، ا ادبا عفَي ،دعا بأَم
قَالَ اُهللا تعا .الْمتقُونَ :          
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          .  
    

الْمرسلني  سيِّد  للَّهم صلِّ وسلّماَ
 اجِهوأَزو هتابقَرو ابِهحأَص نع ماللَّه ضارو

نيعمأَج هـَّات   .وذُرِّي
  

ماَللَّه راغْف نيملسلْمل ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو 

اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو كإِن ،
 ىا قَاضيو اتوعالد بجِيم بقَرِي عيمس

اتاجفَظَ . الْححأَنْ ت أَلُكسا نإِن مبِاَللَّه كتاينع
ةانِيبال ،الرج َلْطَان لَةظَّمِ سعا الْمنكلم ،

سلْطَان شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن 
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ين عبد العزيز شاه ح الدّاملرحوم سلْطَان صال
  .احلاج

  

 ماَللَّهأَلُكسا نةَ  إِنحّالصو ،قيفوالتةَ وايالْهِد
أَمري شاه    ،لولىِّ عهد مةَوالسال

ف الدّين ادريس شاه احلاج شر ابنِ السلْطَان
لِِ والْجالذَايا  ِامكْر . 

 

  

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 
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yang berat supaya dengan demikian, negeri kami akan sentiasa 

bertambah makmur dan berkat.  
 

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. 

                      

      .       

                  .    
     

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

 .ولَذكْر اِهللا أَكْبر واللَّه يعلَم ما تصنعونَ


