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KELUARGA BAHAGIA DAMBAAN SEMUA 
15 November 2019M/ 18 Rabiulawal 1441H 

 

هِ، نَحْمَدُهُ وَنَْستَعِيْنُهُ وَنَْستَغْفِرُهُ  َمْدَ لِل َّ نَا وَمِْن وَنَتُوُْب ِإلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِالل  هِ مِْن شُرُوْ ِإن َّ اْلح ِِ ُ نْف َن رِ 
ا مُْرِشدًا. عْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ الل  هُ فَهُوَ الْمُْهتَدِ وَمَْن يُْضلِْل فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي ًّ َن  َسي ِئَاِت 

ْن  َن شْهَدُ  َ َن َ إِ  لا ُ  لا َّ ِإلَه َ الل  هُ وَحْدَه هُم َّ  لا َلل َّ ُ وَرَُسوْلُه، ا دًا عَبْدُه ن َّ مُحَم َّ َن شْهَدُ  َن يَْك لَهُ، وَ شَرِ
دٍ وَعَلَى آلِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن. ِ وََسل ِْم عَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ  َصل 

ْوصِ  َُ قُوْا الل  هَ،  ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل  هِ، اِت َّ م َّ ِتَْقوَى الل  هِ وََطاعَتِهِ لَعَل  َّ َن  كُْم تُْفلُِووْنَ.يْكُْم وَنَْفسِْي ب

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے    

 ے  ۓ  

 

Sidang Jemaah yang dirahmati Allah, 

Marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dengan 

bersungguh-sungguh melaksanakan segala apa yang diperintahkan-Nya dan 

bertekad sepenuh hati meninggalkan segala larangan-Nya, mudah-mudahan 

dengan segala amalan yang dilaksanakan demi ketaatan selaku hamba Allah 

Yang Maha Esa, kita akan memperoleh keredhaan Allah di dunia serta 

dianugerahkan nikmat syurga di akhirat kelak. 
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Mimbar pada hari ini akan membicarakan sebuah khutbah yang bertajuk, 

“Keluarga Bahgia Dambaan Semua”. 

 

Sidang Jemaah yang dirahmati Allah, 

Allah SWT telah menciptakan setiap insan dengan fitrah yang suci. Dengan 

fitrah ini lahirlah perasaan ingin berkasih sayang serta naluri untuk 

berkeluarga. Umumnya, setiap insan pasti mempunyai impian dan harapan 

untuk memiliki keluarga yang bahagia. Namun, realitinya kita sering 

dikejutkan dengan berita menyedihkan berkaitan dengan keruntuhan institusi 

kekeluargaan. Berita seperti ini sedikit sebanyak mendedahkan kesan buruk 

akibat daripada kepincangan institusi keluarga yang sedang berlaku 

disekeliling kita.  

 

Di antara faktor-faktor utama yang menjadi punca kepincangan institusi 

keluarga pada hari ini ialah: 

 

Pertama: Tidak mentaati perintah Allah SWT yang mengakibatkan 

kehidupan berkeluarga tidak menurut syariat Islam seterusnya ahli keluarga 

terdedah kepada pengaruh negatif. 

Kedua:  Keruntuhan rumahtangga yang berpunca dari kurang ilmu 

berkaitan hal ehwal rumahtangga dikalangan pasangan suami dan isteri 

sehingga gagal memainkan peranan sebagai ayah dan ibu. 

Ketiga: Ketua keluarga tidak berperanan sehingga agagal memikul 

tanggungjawab berkeluarga dan gagal mengawal emosi dalam setiap 

tindakan.  
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Dalam usaha membentuk keluarga bahagia, marilah kita merenung 

peringatan Allah SWT melalui firman Allah di dalam Surah At-Taghaabun 

ayat 14: 

گ    گک  ک   ک  گڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

 گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

 

Bermaksud: “Wahai Orang Yang Beriman! Sesungguhnya ada di antara 

isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu yang menjadi musuh bagimu, oleh itu 

berwaspada serta berjaga-jagalah kamu terhadap mereka dan jika kamu 

maafkan mereka dan tidak memarahi mereka serta mengampunkan 

kesalahan mereka (maka Allah akan berbuat demikian kepadamu), kerana 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Mengasihani.” 

 

Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, 

Institusi keluarga yang asasnya terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak, 

kesemuanya memainkan peranan penting. Segalanya bermula dengan 

pembinaan sahsiah dan peribadi sehingga melahirkan keluarga bahagia dan 

membentuk masyarakat yang hidup dalam keadaan aman serta harmoni dan 

akhirnya meningkatkan kualiti sosial negara yang sejahtera. Segalanya ini 

dapat dicapai apabila setiap ahli keluarga menjalani kehidupan berlandaskan 

syariat. 

 

Justeru, mimbar ingin mengingatkan para jemaah sekalian berkenaan 

tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh setiap insan yang bergelar 

ayah,ibu dan anak-anak seperti berikut: 

 

Pertama: Tanggungjawab suami dan ketua keluarga. 
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Seorang lelaki yang bergelar suami dan ayah wajib memikul tanggungjawab 

selaku ketua keluarga. Ketua keluarga berperanan untuk membuat 

perancangan dan menetapkan matlamat yang jelas untuk ahli keluarganya. 

Seorang ayah mestilah memastikan kehidupan keluarganya berpandukan 

syariat agar menjadi contoh ikutan terbaik dan berhasil mendidik isteri dan 

anak-anaknya dengan akhlak yang mulia.  

 

Menjadi satu kewajipan bagi ketua keluarga untuk mencari nafkah yang halal 

bagi menjamin keberkatan hidup ahli keluarganya. Seterusnya, seorang ayah 

juga bertanggungjawab memastikan kesejahteraan keluarganya serta 

mengawal pergaulan ahli keluarganya dari perlanggaran syariat. 

 

Letakkanlah pergantungan serta pengharapan kepada Allah sepenuhnya 

sepertimana doa Nabi Ibrahim AS yang terkandung memalui firman Allah 

dalam Surah Al-Furqan ayat 74: 

ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے    

 ے  ۓ  
 

Bermaksud: “Dan mereka berdoa dengan berkata : “Wahai Tuhan Kami! 

Berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-

perkara yang menyukakan hati kami melihatnya, dan jadikanlah kami imam 

ikutan bagi orang-orang yang bertakwa.” 

 

Kedua: Tanggungjawab anak. 

 

Di antara tanggungjawab anak terhadap ibu bapanya adalah dengan 

mentaati suruhan dan nasihat mereka. Anak-anak juga perlu sentiasa 

meletakkan rasa hormat dengan bertutur menggunakan nada yang lembut 
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dan tidak sesekali menyakiti ibu bapa dengan bahasa yang kasar. 

Berusahalah melayani keduanya dengan lemah lembut dan penuh kasih 

sayang serta sentiasa menunjukkan kesediaan untuk membantu ibu bapa 

dalam apa jua perkara yang dilakukan. 

 
Anak yang soleh adalah anak yang berbuat baik dan memuliakan ibu 

bapanya serta sentiasa mendoakan dan memohon keampunan untuk 

ibubapa sama ada ketika mereka masih hidup atau telah meninggal dunia. 

 

Sidang jemaah yang dikasihi Allah, 

Setiap ahli keluarga bertanggungjawab untuk saling mewujudkan mahabbah 

dan mawaddah dalam keluarga. Saling berkomunikasi, bertoleransi dalam 

perbezaan dan perbincangan serta jujur menjadi asas perhubungan diantara 

ahli keluarga.  

 

Asas kebahagiaan sesebuah keluarga bukanlah sekadar cukup makan 

minum, kemewahan tempat tinggal dan kehebatan pakaian, tetapi keluarga 

bahagia adalah nikmat yang dianugerahkan Allah memalui kebahagiaan dan 

ketenteraman hati setiap ahli keluarga. Justeru, setiap ahli keluarga yang 

mendambakan keluarga bahagia perlulah memahami dan memikul 

tanggungjawab masing-masing sepertimana peringatan Rasulullah SAW 

melalui hadith yang diriwayatkan oleh Imam an-Nasai’ daripada Abdullah bin 

‘Amru RA:  

ِ وَلَقَدْ  بَايِعَُك عَلَى الْهِْجرَة َُ مَ فَقَاَل ِإن ِي ِجئُْت  ِ وََسل َّ ُ عَلَيْه ه بِي َّ َصل َّى الل َّ تَى الن َّ َن ن َّ رَجُلًا   َن

 َ بْكَيْتَهُمَاتَر َن ْضحِْكهُمَا َكمَا  َاِن قَاَل اْرِجْع ِإلَْيهِمَا فَأن بَوَي َّ يَبْكِي َن  ْكُت 

Bermaksud : “Seorang lelaki datang berjumpa Nabi SAW dan berkata: 

“Sesungguhnya aku datang untuk menyatakan taat setia kepadamu untuk 
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berhijrah. Dan aku meninggalkan ibu bapaku dalam keadaan mereka 

menangis”, Nabi SAW bersabda: “Pulanglah kepada mereka dan 

gembirakanlah mereka, sepertimana engkau membuat mereka menangis.” 

 

Sidang jemaah yang dikasihi Allah, 

Akhir-akhir ini, timbul satu kecenderungan baru dikalangan anak-anak muda 

iaitu aktiviti menunggang basikal lajak. Tindakan anak-anak yang menjadikan 

jalan-jalan utama sebagai tempat menunggang basikal lajak menimbulkan 

kebimbangan dikalangan masyarakat. Spesifikasi basikal lajak yang telah 

diubahsuai bukan sahaja tidak mematuhi peraturan, bahkan membahayakan 

keselamatan mereka serta pengguna jalan raya yang lain. 

 

Justeru, sebagai ibu bapa yang prihatin terhadap anak-anak, mimbar 

menasihatkan agar awasilah pergerakan anak-anak pada setiap waktu dan 

keadaan. Jadilah ibu bapa yang bertanggungjawab dalam memastikan 

kebajikan dan keselamatan anak-anak sentiasa terjaga dan terpelihara. 

 

Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, 

Mengakhiri khutbah pada hari ini, mimbar ingin mengajak kita untuk melihat 

tiga perkara berikut sebagai panduan dan pedoman bersama: 

 

Pertama: Setiap insan dianugerahkan oleh Allah dengan fitrah untuk 

berkasih sayang dan memiliki keluarga bahagia. 

 

Kedua: Keluarga bahagia lahir dari anggota keluarga bersahsiah tinggi 

sehingga dapat melahirkan masyarakat harmoni dan akhirnya meningkatkan 

kesejahteraan negara. 
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Ketiga: Setiap ahli keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak 

mestilah memainkan peranan dan tanggungjawab masing-masing untuk 

mengukuhkan ikatan kekeluargaan. 

 

Firman Allah SWT dalam Surah al-Nahl, ayat 72: 

 ڃ ڃ ڃ چ چ

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  

 جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح    يتمت   ىت
 

Bermaksud : “Dan Allah menjadikan bagi kamu dari diri kamu sendiri 

pasangan-pasangan (isteri) dan dijadikan bagi kamu dari pasangan kamu, 

anak-anak dan cucu cicit, serta dikurniakan kepada kamu dari benda yang 

baik lagi halal, maka patutkah mereka (yang ingkar itu) percaya kepada 

perkara yang salah (penyembahan berhala), dan mereka kufur pula akan 

nikmat Allah? ”. 

 

اكُمْ بِمَا فِيهِ مَِن اْلآيَاِت وَالذ ِكْرِ اْلحَِكيمِ  ، بَارَكَ الل  هُ لِي وَل َكُْم بِالْقُرْآِن الْعَظِيِم، وَنَفَعَنِي وَِإي َّ
لَ مِن ِي وَمِنْكُمْ  ْستَغْفِرُ الل  هَ الْعَظِ  وَتَقَب َّ َن قُولُ قَوْلِي هَذَا وَ َن مِيعُ الْعَلِيمُ.  َّ ِ هُ هُوَ ال يمَ لِي تِلَاوَتَهُ ِإن َّ

ْموَات،  ْحيَاءِ مِْنهُْم وَاْلأن لِمَاِت وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاِت اْلأن ِْ ُ لِمِينَ وَالْم ِْ ُ ِ الْم ئِر وَل َكُْم وَلَِِا
هُ  ِحيِم.فَاْستَغْفِرُوهُ ِإن َّ  هُوَ الْغَفُورُ الر َّ
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KHUTBAH KEDUA 

 ِ ِينَ  الحمْدُ لِل  ه َم دِ  ،رَب ِ الْعَال لَامُ عَلىَ َسي ِدِنَا مُحَم َّ َّ ِ ُ وَال لَاة مِي نِ وَالص َّ بِي ِ اْلأن نِ، وَعَلَى آلِهِ الن َّ
يَن وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحَِاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِن. اهِرِ ْصحَابِهِ الط َّ َن  وَ

ْن  َن شْهَدُ  ُ َن ا ِإلٓهَ ِإلا َّ الل  ه دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ. ل َّ شْهَدُ َن َّ َسي ِدَنَا مُحَم َّ َن يَْك لَهُ، وَ  وَحْدَهُ لاَ شَرِ

ا م َّ قُوا الل  هَ  َن ِ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل  هِ، اِت َّ ْمرٍ عَظِيمٍ  َحق َّ تُقَاتِه مَرَكُْم بِأن َن مَرَكُمْ ، وَاعْلَمُوا َن َّ الل  هَ   َن

ِيمِ  ِ الْ كَر لِيِم عَلَى نَبِي ِه ِْ لَاةِ وَالت َّ ُ تَعَالَى:بِالص َّ ڄ   ڃ    ڄ  ڄ  ڄ ، فَقَاَل الل  ه

 ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ َ آا بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ يَْت عَلَى َسي دٍ َكمَا َصل َّ ِ دِنَا مُحَم َّ ِل آ وَعَلَى ِل َسي
دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ َ وَبَارِْك عَلَى َسي بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ َا بَارَْكَت عَلَى سَ آَسي دٍ َكم ِ دِنَا مُحَم َّ ِ دِنَا ِل َسي ي

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  بْرَاهِ آِإ ِ دِنَا ِإ ِيْنَ ِإن ََّك حَمِيْدٌ َمجِيْدٌ.ِل َسي َم  يْمَ فِي الْعَال

اِشدِيَن وَ  ُلُفَاءِ الر َّ هُم َّ عَِن اْلخ ةِ وَاْرَض الل َّ ْجمَعِينَ،  عَْن بَقِي َّ َن حَابَةِ  ابِعِينَ وَاَابِيِ  وَ عَِن الت َّ الص َّ
ابِعِينَ  اوَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحَِاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض  الت َّ ِ  عَن َّ كْرَم كْرَمَ اْلأن َن  .ينَ مَعَهُْم يَا 

ْموَاِت. ْحيَاءِ مِْنهُْم وَالأن لِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الأن ِْ ُ لِمِينَ وَالم ِْ ُ هُم َّ اْغفِرْ لِلْم  الل َّ
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لَامَةِ مَلِ كَ َّ ِ ةِ وَال ح َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَالص ِ ي ِْد بِدَوَاِم الت َّ َن هُم َّ  ُ   نَا ك باوه دُولِي يڠالل َّ ليا ومَهَا م
ُ الد ِيْن ال مُْصطَفَى  سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ، الُِلطَان عَبْدُ الل  ه رِعَايَة

بْنِ  تَعِيْن بالل  ه.  المرحوم بِالل  ه َشاه ا ِْ ُ ْحمَد َشاه ال م َن  ُسلْطَان حَاِج 

 ُ راج ڤرمايسوري اڬوڠ، ليا سري ڤدوك بڬيندا ووَكَذلَِك ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م
يَةْ بِنِْت ال مَرُْحوْم ال مُتَوَك ِْل عَلَى  (Tunku)تُونكو مِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَرِ َن حاجه عَزِيْزَةْ 

َاج.  الل  ه ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح

 َ الَهُ وَرَعَايَاهُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت بِر هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَهُ وَوُزَرَاءَهُ وَقَُضاتَهُ وَعُم َّ مَتَِك حْ الل َّ
اِحمِينَ .  ْرَحمَ الر َّ َن  يَا 

َلَدَنَا  هُم َّ اْجعَْل ب يَا الل َّ ا، َسخَاءً رَخَاءً، دَارَ عَْدٍل مَالِيزِ مَاٍن،آمِناً مُْطمَئِن ًّ َن ْمٍن وَ َن  وَِإيمَاٍن، وَ
لِمِينَ. ِْ ُ ئِرَ بِلَادِ الْ م  وََسا

عْدَاءَ الد ِيِن وانْصُرْ مَْن نَصَرَ الد ِيَن،  َن  َ عْدَاءَك َن لِمِيْنَ ، وَدَم ِْر  ِْ ُ عِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْم َن هُم َّ  الل َّ
عِْل كَلِمَتََك ِإلَى  َن لِمِيْنَ، وَ ِْ ُ  يَوِْم الد ِيِْن.وَاخْذُْل مَْن خَذََل الْم

يڠ منديريكن صالة سچارا برجماعه دان منونايكن زكاة  ٢يا اهلل، جاديكنله كامي اورڠ 

ماللوءي ڤوست ڤوڠوتن زكاة مجليس اڬام إسالم واليه ڤرسكوتوان سرتا رحمتيله  ڬولوڠن 

دالم مڠاڬيهكن زكاة دواليه ڤرسكوتوان  MAIWPيڠ منونايكن زكاة. جاديكنله اوسها 

 كميسكينن. بلڠڬوسباڬاي ساتو لڠكه يڠ بركسن باڬي ملڤسكن اصناف دري 

 

ارِ. نْيَا َحَِنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ َحَِنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن َّ ِنَا فِي الد ُ نَا آت َب َّ  ر

 عِبَادَ الل  هِ،



  
Khutbah Jumaat                                                                                          Keluarga Bahagia Dambaan Semua 
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چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   ڎ  

    ڑ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ 

لُوهُ مِْن فَْضلِهِ يُعْطِكُْم  فَاذْكُرُوا  َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِْدكُْم، وَاْسأن الل  هَ الْعَظِيْم
ْكبَرُ، وَالل  هُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ. َن  وَلَذِكْرُ الل  هِ 

 


