
AJARAN SEMPURNA  

ANAK-ANAK TERPELIHARA 









HAMBA ALLAH YANG BERJAYA DAN BERBAHAGIA DI 

DUNIA DAN DI AKHIRAT  ADALAH YANG SENTIASA 

Meninggalkan  

larangan  

Allah SWT 

Meningkatkan 

ketakwaan 

dan keimanan 

Melaksanakan  

segala perintah 

Allah SWT 



AJARAN SEMPURNA  

ANAK-ANAK TERPELIHARA 



KITA DITUNTUT MENINGKATKAN KETAKWAAN DAN KEIMANAN 

ADALAH KERANA 

Sebagai benteng 

yang 

menghalang 

diri daripada 

melakukan dosa. 

Menjadi faktor 

pendorong 

melakukan 

kebaikan. 

Supaya 

terselamat 

daripada azab 

neraka pada hari 

akhirat. 



Ayat 6, al-Tahrim bermaksud; 

KETETAPAN ALLAH YANG AKAN DITEMPUH  

OLEH SETIAP INDIVIDU; 

 “Wahai orang yang beriman, 

peliharalah diri kamu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya 

adalah manusia dan batu...”  



MENJADI KEWAJIPAN BAGI SETIAP MUSLIM AGAR; 

Menitikberatkan pendidikan rohani 

dan jasmani kepada ahli keluarga 

Berusaha menjauhkan diri dan 

keluarga  daripada api neraka 

Melaksanakan tanggungjawab 

mendidik dengan baik 

Memimpin diri, keluarga dan organisasi 

memperoleh keselamatan di dunia dan 

akhirat 



ILMU DAN PENDIDIKAN YANG SEMPURNA BERPERANAN PENTING 

DALAM; 

Memelihara dan 

membentuk 

fitrah insani 

Memudahkan 

mengendali urusan 

hidup secara terurus 

Mengimarah dan 

memakmurkan dunia 



Ulama menegaskan; 

KEPENTINGAN ILMU DALAM MENERUSKAN 

KEHIDUPAN; 

“Sesiapa yang ingin kebahagiaan di 

dunia, maka perlu berilmu. Sesiapa yang 

inginkan akhirat, maka perlu dia berilmu. 

Dan sesiapa yang inginkan dunia dan 

akhirat, maka perlulah dia berilmu.”  



DEMI MENCAPAI KEBAHAGIAAN HIDUP DI DUNIA DAN AKHIRAT, 

MAKA; 

Tuntutlah ilmu dan jauhi kejahilan. 

Kuasai, amalkan dan aplikasikan ilmu 

dengan bijaksana 



MERUJUK KEPADA PERSPEKTIF ISLAM, PENDIDIKAN MERUPAKAN; 

Satu proses 

mengajar, 

mengasuh, 

melatih rohani 

dan jasmani 

Berteraskan nilai baik 

dan terpuji berasaskan 

al-quran dan al-sunah 

Peringkat yang 

bermula dari dalam 

kandungan sehingga 

lahir dan menjadi 

dewasa 



PENDIDIKAN AWAL YANG BERMULA DARI RUMAH ADALAH; 

Membentuk suasana 

harmoni dan 

bercirikan keislaman 

Suami isteri 

menghayati dan 

mengamalkan nilai-

nilai Islam 

Perlu menerapkan 

nilai Islam dan 

mengekalkan 

kerukunan rumah 

tangga 

Mengasuh anak-

anak mengikut 

acuan budaya hidup 

Islami 



Maksud Ayat; 

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB IBUBAPA; 

“Setiap bayi yang dilahirkan adalah 

suci fitrahnya. Ibu bapalah yang 

menjadikan mereka Yahudi, Nasrani 

mahupun Majusi.”  

 

                            (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). 



HADIS INI MENJELASKAN BAHAWA; 

Ibarat kain putih 

Dicorak dan dilukis 

Tanggungjawab Ibubapa 

Dicorak dengan warna-warna 

menarik ataupun buruk 

Anak-anak 

adalah 



Maksud Ayat; 

KEWAJIPAN IBUBAPA; 

“Ajarkan anak-anak kamu solat ketika 

mereka berusia tujuh tahun. Pukullah mereka 

(sebagai didikan) sekiranya mereka melalaikan 

solat apabila mereka berusia 10 tahun dan 

pisahkan tempat tidur mereka (lelaki dan 

perempuan).” 

      (Riwayat Abu Daud). 



KEDUA-DUA HADIS TERSEBUT MEMBERI PENGAJARAN KEPADA 

KITA BAHAWA; 

Proses pendidikan anak-anak bermula dari 

rumah lagi 

Ibubapa berperanan penting mencorak 

hidup anak-anak 

Sikap buruk Ibubapa 

Membantutkan proses 

keluarga Sakinah 

Merencat pembangunan 

generasi rabbani 



PROSES PENDIDIKAN ANAK-ANAK ATAU MURID MEMERLUKAN; 

Sokongan dan kerjasama 

Masyarakat 

Ibubapa 

Para daie 

Pihak Berkuasa 

Sokongan dan kerjasama dalam 

menjayakan tugas mulia dan terpuji 



PERANAN KITA DALAM MASYARAKAT; 

Ayat 2, al-Maidah; 



Maksud Ayat; 

PERANAN KITA DALAM MASYARAKAT; 

 “…Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan 

untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan 

janganlah kamu bertolong-tolongan pada 

melakukan dosa dan pencerobohan. Dan 

bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya 

Allah Maha Berat azab seksa-Nya (bagi sesiapa 

yang melanggar perintah-Nya).”  



SESUNGGUHNYA!; 

Kita adalah pendidik secara 

langsung ataupun tidak 

Perbuatan mengajak, mengajar, 

menyuruh yang makruf dan 

bermanfaat adalah satu proses 

pendidikan 

Ciri-ciri sebuah negara Baldatun 

Toyyibah Wa Rabbun Ghafur adalah 

mempunyai masyarakat penyayang, 

harmoni dan progresif 



ANTARA PENGHAYATAN DAN PENGAJARAN DARIPDA 

KHUTBAH INI ADALAH; 

ANAK-ANAK PERLU DIDIDIK SUPAYA 

BERILMU, BERAKHLAK, SOLEH, 

TAATKAN ALLAH, RASUL DAN IBU BAPA 

TERAPKANLAH DIDIKAN ANAK-ANAK 

DAN AHLI KELUARGANYA DENGAN AKIDAH, 

SYARIAH DAN AKHLAK 

KEJAYAAN AKAN TERCIPTA APABILA 

ADANYA KEBERKATAN ILMU, HARTA 

DAN CURAHAN KASIH SAYANG 

TERHADAP ANAK. 



ASAS PENDIDIKAN UNTUK BERJAYA; 



ASAS PENDIDIKAN UNTUK BERJAYA; 

  

 “Wahai anak kesayanganku, dirikanlah 

sembahyang, dan suruhlah berbuat kebaikan, 

serta laranglah daripada perbuatan yang 

mungkar, dan bersabarlah atas segala bencana 

yang menimpamu. Sesungguhnya yang 

demikian itu adalah dari perkara-perkara yang 

dikehendaki diambil berat melakukannya.”  

        (Surah Luqman: 17). 















Marilah sama-sama kita bertakwa 

kepada Allah SWT dengan melakukan 

ketaatan kepada-Nya dan menjauhkan 

diri daripada perbuatan keji dan 

maksiat.  



















Ya Allah! Kurniakanlah petunjuk kepada kami 

untuk mendirikan solat fardu lima waktu secara 

berjemaah, menunaikan zakat melalui Lembaga 

Zakat Selangor, mewakaf harta melalui 

Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan 

harta pada Tabung Infak Jariah Umat Islam 

Selangor (TIJARI) dan kepada anak-anak yatim 

melalui Yayasan Islam Darul Ehsan (YIDE). 



Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang 

menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar 

menjauhi perbuatan khianat serta jauhkan 

kami termasuk dalam golongan yang 

mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri 

dan negara kami daripada kehancuran 

disebabkan perbuatan rasuah.   



Serahkan tanggungjawab memimpin negara 

kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur 

serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran 

dan melaksanakan keadilan berlandaskan 

syariat. Jadikanlah Ya Allah masjid dan surau 

di Negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang 

aman, mempersatukan dan menjadi nadi 

kekuatan ummah.  
  












