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PESANAN KHATIB SUPAYA MARILAH  

SAMA-SAMA UNTUK ; 

Meningkat
-kan 

ketaqwaa
n kepada 
Allah SWT. 

Bersungguh
-sungguh 

melaksana-
kan segala 

perintah 
Allah SWT. 

Meninggal
-kan 

segala 
larangan 

Allah SWT. 
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TAJUK KHUTBAH ; 
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IBUBAPA BERTANGGUNGJAWAB 

MEMBENTUK PERIBADI ANAK-2 

KERANA ; 

Remaja kini sering melibatkan diri dalam 
masalah sosial 

Remaja sering mencetuskan isu polemik 
dalam media massa saban hari 
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IBUBAPA TIDAK BOLEH DIANGGAP 

IBUBAPA YANG SEMPURNA SEKIRANYA 

GAGAL ;  

Mempunyai ilmu, kemahiran dan 
sikap yang baik 

Memiliki sikap seiring dengan 
perkembangan semasa bertepatan 
Al-Quran & As-Sunnah 
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PERINGATAN BUAT ORANG-ORANG 

YANG BERIMAN ; 

Ayat 27-28, Al-Anfal yang bermaksud ; 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah 
kamu mengkhianati (amanah) Allah dan 

RasulNya, dan (janganlah) kamu mengkhianati 
amanah-amanah kamu, sedang kamu 

mengetahui (salahnya). Dan ketahuilah bahawa 
harta benda kamu dan anak-anak kamu itu 

hanyalah menjadi ujian, dan sesungguhnya di 
sisi Allah jualah pahala yang besar” 

 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah 
kamu mengkhianati (amanah) Allah dan 

RasulNya, dan (janganlah) kamu mengkhianati 
amanah-amanah kamu, sedang kamu 

mengetahui (salahnya). Dan ketahuilah bahawa 
harta benda kamu dan anak-anak kamu itu 

hanyalah menjadi ujian, dan sesungguhnya di 
sisi Allah jualah pahala yang besar” 
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ANTARA LARANGAN-2 & PANTANG-

LARANG BAGI IBUBAPA ADALAH ; 

Melabelkan 
anak-anak 

sebagai derhaka 
apabila tidak 

mendengar kata 

Meleteri anak-
anaknya dengan 
pelbagai gelaran 

yang 
memalukan 
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KITA SERING MEMBAHASKAN ISU 

ANAK DERHAKA, NAMUN LUPA 

BAHAWA ; 

Kita jarang sekali melihat kepada 
puncanya 

Kita belum memahami sikap anak-
anak sendiri 

Kita sentiasa sibuk dengan kerja 
hingga abaikan keluarga 

Sikap kita yang sering menafikan 
hak berkasih dalam institusi 
keluarga 10 



HAK-HAK BAGI KEDUA IBUBAPA & 

ANAK-ANAK YG. 

DIPERTANGGUNGJAWABKAN ; 

Sabda Nabi SAW. ; 
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HAK-HAK BAGI KEDUA IBUBAPA & 

ANAK-ANAK YG. 

DIPERTANGGUNGJAWABKAN ; 

Maksud sabda Nabi SAW. ; 

“Sesungguhnya Allah s.w.t menamakan 
mereka al-Abrar kerana mereka berbuat baik 

kepada ayah-ayah mereka dan anak-anak 
mereka, sebagaimana dijelaskan bahawasanya 

kedua-dua orang tua kamu ada hak atasmu 
begitu juga anak-anak kamu ada hak atas kamu 

(orang tua)”                              
 

(Riwayat at-Tabrani) 12 

“Sesungguhnya Allah s.w.t menamakan 
mereka al-Abrar kerana mereka berbuat baik 

kepada ayah-ayah mereka dan anak-anak 
mereka, sebagaimana dijelaskan bahawasanya 

kedua-dua orang tua kamu ada hak atasmu 
begitu juga anak-anak kamu ada hak atas kamu 

(orang tua)”                              
 

(Riwayat at-Tabrani) 



JADIKANLAH DIRI KITA SEBAGAI 

ORANG YANG BAIK, KERANA ; 

Sifat & tabiat anak-anak 
adalah gambaran sifat & 
tabiat kita sebagai 
ibubapa 

Kebaikan kita akan 
dilihat oleh anak-anak 
dan diteladani oleh 
mereka 
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SESUNGGUHNYA KITA PERLU  

SEDAR BAHAWA ; 

•Mendidik anak-anak adalah satu 
amanah yang amat berat 

•Bukan mudah memperbaiki diri kita 
untuk dicontohi oleh anak-anak 

•Mendidik perlukan prosess mujahadah 
berterusan untuk melawan hawa nafsu 

•Ajaklah anak-2 melakukan kebaikan, 
bukan hanya mengajar sahaja 
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KITA SERING LUPA  

BAHAWA ; 

* Kita suruh anak-
anak solat tetapi kita 
leka dengan aktiviti 

lain 

* Kita sering memberi 
nasihat kpd. orang 

lain namun kita 
sendiri tidak 

mengamalkannya 

* Kita suruh anak-
anak berkata baik 
namun kita sering 

memaki hamun 
orang lain 

* Kita suruh anak-
anak belajar 

sedangkan kita 
khayal menonton 

televisyen 15 



HANYA PANDAI MENYURUH ORANG 

LAIN,  

TIDAK PADA DIRI SENDIRI ; 

Ayat 44, Al-Baqarah ; 
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HANYA PANDAI MENYURUH ORANG 

LAIN,  

TIDAK PADA DIRI SENDIRI ; 

Maksud ayat ; 

“Patutkah kamu menyuruh manusia supaya 
berbuat kebaikan sedang kamu lupa akan diri 
kamu sendiri; padahal kamu semua membaca 

Kitab Allah, tidakkah kamu berakal?” 

“Patutkah kamu menyuruh manusia supaya 
berbuat kebaikan sedang kamu lupa akan diri 
kamu sendiri; padahal kamu semua membaca 

Kitab Allah, tidakkah kamu berakal?” 
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KEPERLUAN UTAMA SELARAS DGN. 

PERTUMBUHAN & PERKEMBANGAN 

ANAK-ANAK ADALAH ; 

PERTAMA ; 

Keperluan 
Fizikal 

Bapa harus 
berusaha 
memenuhi 
keperluan 

makan minum, 
pakaian dll. 
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KEPERLUAN UTAMA SELARAS DGN. 

PERTUMBUHAN & PERKEMBANGAN 

ANAK-ANAK ADALAH ; 

KEDUA ; 

Keperluan 
Akal 

Lengkapkan 
diri anak-anak 

dengan ilmu 
fardhu ain & 

fardhu kifayah 
Tanamkan 

budaya 
cintakan ilmu 

& adab belajar 
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KEPERLUAN UTAMA SELARAS DGN. 

PERTUMBUHAN & PERKEMBANGAN 

ANAK-ANAK ADALAH ; 

KETIGA ; 

Keperluan 
Emosi 

Belai, hargai & 
dengarilah 

perasaan anak-
anak 

Simpati & 
empati 

terhadap 
mereka agar 

membesar 
dengan cerdas 

emosi 
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KEPERLUAN UTAMA SELARAS DGN. 

PERTUMBUHAN & PERKEMBANGAN 

ANAK-ANAK ADALAH ; 

KEEMPAT ; 

Keperluan 
Rohani 

Didik dgn. Soal-2 
keimanan, 

kepercayaan 
terhadap Allah, 

akhirat, syurga & 
neraka 
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SEBAGAI IBUBAPA KITA PERLU  

SEDAR BAHAWA ; 

Anak-anak adalah aset kepada 
kita di akhirat kelak 

Terfikirkah kita adakah anak-2 
mampu memanfaatkan kita di alam 

barzakh nanti 

Harta & kemewahan tiada gunanya 
kecuali amal jariah, ilmu dan doa anak 

yg. soleh shj. 
22 



UNTUK MANFAAT DI DUNIA DAN  

AKHIRAT ; 

Sabda Nabi SAW. ; 
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UNTUK MANFAAT DI DUNIA DAN  

AKHIRAT ; 

Maksud sabda Nabi SAW. ; 

Apabila seorang anak Adam mati 

putuslah amalnya kecuali tiga perkara: 

sedekah jariah atau ilmu yang memberi 

manfaat kepada orang lain atau anak 

yang soleh yang mendoakannya“ 

 
    (Riwayat Muslim) 

Apabila seorang anak Adam mati 

putuslah amalnya kecuali tiga perkara: 

sedekah jariah atau ilmu yang memberi 

manfaat kepada orang lain atau anak 

yang soleh yang mendoakannya“ 

 
    (Riwayat Muslim) 24 



SEBAGAI IBUBAPA KITA PERLU  

SEDAR BAHAWA ; 

Mentaati Syariat 
Allah dan 

laksanakannya 
dalam 

rumahtangga 

Sentiasa 
mengamalkan 

Islam sebagai satu 
cara hidup yang 

sempurna 25 



UNTUK MENJADI IBUBAPA YANG 

CEMERLANG, MAKA ; 

PERTAMA ; 

Perlu 
mempunyai 
ilmu untuk 
menyemai 

akidah Islam 
dalam jiwa 

anak-2 

KEDUA ; 

Perlu 
menguasai 
emosi agar 

tenang & lemah 
lembut 

melayan 
kerenah anak-2 
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UNTUK MENJADI IBUBAPA YANG 

CEMERLANG, MAKA ; 

KETIGA ; 

Jauhilah sifat 
marah, 

sebaliknya 
gantikannya 
dengan sifat 

tegas 

KEEMPAT ; 

Bijaksanalah 
dalam 

mendengar dan 
menerima 

pandangan 
anak-anak 
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LARANGAN & DOSA 

MEMPERSEKUTUKAN ALLAH SWT. ; 
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LARANGAN & DOSA 

MEMPERSEKUTUKAN ALLAH SWT. ; 

Maksud ayat ; 

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada 

anaknya, di waktu ia memberi pelajaran 

kepadanya: "Hai anakku! janganlah kamu 

mempersekutukan (Allah) sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) itu adalah benar-

benar melakukan kezaliman yang besar” 

 
    (Surah Luqman: 13) 

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada 

anaknya, di waktu ia memberi pelajaran 

kepadanya: "Hai anakku! janganlah kamu 

mempersekutukan (Allah) sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) itu adalah benar-

benar melakukan kezaliman yang besar” 

 
    (Surah Luqman: 13) 
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Mimbar Jumaat sekali lagi berpesan bahawa Islam 
mengajar umatnya supaya bersikap sederhana dalam 

segala amalan dan tindakan. Pada masa yang sama umat 
Islam disaran supaya menjauhi sebarang bentuk 

perbuatan ekstremis yang kesannya akan menjejaskan 
keharmonian, perpaduan, keselamatan ummah dan 
Negara. Tindakan ekstremis juga boleh memberikan 
tanggapan negatif terhadap kesucian dan kemuliaan 
agama islam. Sebaliknya seluruh umat islam amatlah 

dituntut agar menampilkan kemuliaan akhlak, sikap dan 
keperibadian tinggi sebagai muslim sejati agar umum 
mengetahui bahawa Rasulullah SAW diutus dan Islam 

yang diperjuangkan adalah rahmat bagi seluruh umat dan 
sekalian alam. 

Mimbar Jumaat sekali lagi berpesan bahawa Islam 
mengajar umatnya supaya bersikap sederhana dalam 

segala amalan dan tindakan. Pada masa yang sama umat 
Islam disaran supaya menjauhi sebarang bentuk 

perbuatan ekstremis yang kesannya akan menjejaskan 
keharmonian, perpaduan, keselamatan ummah dan 
Negara. Tindakan ekstremis juga boleh memberikan 
tanggapan negatif terhadap kesucian dan kemuliaan 
agama islam. Sebaliknya seluruh umat islam amatlah 

dituntut agar menampilkan kemuliaan akhlak, sikap dan 
keperibadian tinggi sebagai muslim sejati agar umum 
mengetahui bahawa Rasulullah SAW diutus dan Islam 

yang diperjuangkan adalah rahmat bagi seluruh umat dan 
sekalian alam. 
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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 dibawah naungan dan 

pimpinan raja kami sebagai ketua agama 
Islam di negeri ini. 

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 dibawah naungan dan 

pimpinan raja kami sebagai ketua agama 
Islam di negeri ini. 
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Justeru kami pohon kehadrat-Mu ya 
Allah, tetapkanlah iman kami, terimalah 

amalan kami, kukuhkanlah perpaduan kami, 
luaskanlah 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 yang berat supaya 

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

Justeru kami pohon kehadrat-Mu ya 
Allah, tetapkanlah iman kami, terimalah 

amalan kami, kukuhkanlah perpaduan kami, 
luaskanlah 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 yang berat supaya 

dengan demikian, negeri kami akan sentiasa 
bertambah makmur dan berkat. 
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Ya Allah, kami pohon kehadratmu, 
mantapkanlah pegangan kami 
menurut ajaran Ahli Sunnah 

Waljamaah dan peliharalah kami 
daripada amalan dan akidah yang 
menyeleweng  dan sesat seperti 

fahaman Syiah, Qadyani serta lain-
lain fahaman. 

Ya Allah, kami pohon kehadratmu, 
mantapkanlah pegangan kami 
menurut ajaran Ahli Sunnah 

Waljamaah dan peliharalah kami 
daripada amalan dan akidah yang 
menyeleweng  dan sesat seperti 

fahaman Syiah, Qadyani serta lain-
lain fahaman. 
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Ya Allah, bukakanlah hati  kami untuk 
mendirikan solat fardhu lima waktu, 

menunaikan zakat dan kefarduan yang 
lain. Berkatilah hidup orang-orang yang 

melaksanakan zakat dan menyayangi 
fakir miskin serta mereka yang 

menginfakkan harta untuk Tabung 
Amanah Pembangunan Islam Selangor 
(TAPIS) dengan ganjaran pahala yang 

berkekalan hingga ke hari akhirat. 

Ya Allah, bukakanlah hati  kami untuk 
mendirikan solat fardhu lima waktu, 

menunaikan zakat dan kefarduan yang 
lain. Berkatilah hidup orang-orang yang 

melaksanakan zakat dan menyayangi 
fakir miskin serta mereka yang 

menginfakkan harta untuk Tabung 
Amanah Pembangunan Islam Selangor 
(TAPIS) dengan ganjaran pahala yang 

berkekalan hingga ke hari akhirat. 
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Demikian juga ya Allah, tambah 
dan luaskanlah rezeki orang yang 
mewakafkan hartanya, terimalah 
wakaf mereka dengan ganjaran 

pahala yang berkekalan hingga ke 
hari akhirat. 

  

Demikian juga ya Allah, tambah 
dan luaskanlah rezeki orang yang 
mewakafkan hartanya, terimalah 
wakaf mereka dengan ganjaran 

pahala yang berkekalan hingga ke 
hari akhirat. 
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