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"MEMPERSIAP KETURUNAN YANG 
BERTAQWA" 

 

1                                         .   

2 
   أَشهد أَن    هدحو و اللَّه  هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو لَه رِيكوش لُهوسرلِّ . وص ماَللَّه

مّلسو    دمحا منيِّدس و   هآل ابِهحأَصو  أَجنيعم. 

3 
قَالَ اللَّه. اتقُواْ اللَّه، أُوصيكُم وإِياي بِتقْوى اهللا فَقَد فَاز الْمتقُونَ !أَيها الْمسلمونَأَما بعد، فَيآ 

 :                           .  

4 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan 
melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Marilah kita 
memperbanyakkan zikir kepada Allah SWT dan memperbanyakkan selawat serta salam ke atas 
junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w di samping sentiasa berusaha melaksanakan segala 
sunnahnya. Mudah-mudahan ianya akan memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. 

5 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 

 Anak adalah amanah Allah SWT yang dipertanggungjawabkan kepada para ibubapa untuk 
memelihara dan membentuknya menjadi insan yang berguna. Mereka ibarat kain putih yang bersih dan 
ibubapalah yang bertanggungjawab mencorakkannya mengikut acuan yang mereka kehendaki. Anak-
anak juga  merupakan keturunan kita yang bakal mewarisi tugas sebagai khalifah untuk memakmurkan 
bumi ini. 

6 

Justeru sebagai ibubapa, kita seharusanya berusaha untuk mempersiapkan anak-anak dan 
keturunan kita dengan nilai ketaqwaan. Abdullah Nasih Ulwan telah menggariskan beberapa perkara 
penting yang menjadi tanggungjawab ibubapa dalam usaha mempersiapkan anak-anak menjadi insan 
yang bertaqwa kepada Allah SWT, iaitu tanggungjawab pendidikan keimanan, akhlak, jasmani, mental, 
rohani dan sosial. 

7 

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
 
 Anak-anak hendaklah dididik sejak awal usia mereka dengan menerapkan nilai-nilai yang mampu 
membentuk keimanan dan ketaqwaan mereka kepada Allah SWT. Apabila mereka telah mendapat 
didikan mengenai perkara-perkara keimanan dari usia kecil, dan akal fikirannya telah dimantapkan 
dengan dalil-dalil yang kukuh mengenai tauhid dan keesaan kepada Allah SWT, nescaya mereka tidak 
mudah terpengaruh dengan gejala-gejala yang merosakkan akidah.  

8 

 

Antara cara-cara untuk menanamkan perasaan taqwa dalam jiwa anak-anak ialah ; 
 

Pertama : Hendaklah membiasakan mereka mematuhi perintah solat semenjak peringkat usia 
mumaiyiz sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 43; 

                        

 

”Dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat, serta rukuklah (solat berjemaah) bersama-sama 
orang yang rukuk”. 
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9 

Kedua       : Hendaklah mendidik mereka supaya boleh membaca al-Quran. 
Ketiga       : Hendaklah mempersiapkan anak-anak dengan pendidikan akhlak dan rohani kerana ini 

adalah perkara yang amat dituntut oleh Islam. Pendidikan akhlak yang mulia menurut 
kacamata Islam adalah berkait rapat dengan pemerhatian dan penjagaan diri daripada 
batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Justeru sebagai ibubapa, 
seharusnya mengambil berat terhadap pendidikan akhlak ini dengan cara memerhatikan dan 
mencegah anak-anak daripada kebiasaan tabiat yang buruk dan sifat-sifat yang keji. Di 
antara tabiat-tabiat buruk yang mesti dijauhkan daripada anak-anak adalah seperti tabiat 
menipu, mencuri, mencaci dan memaki, meniru dan lain-lain lagi.  

10 

Dalam masa yang sama, ibubapa juga mestilah mengambil berat terhadap nilai-nilai 
kerohanian yang mendorong kearah ketaqwaan mereka kepada Allah swt. Nilai kerohanian 
ini mestilah diterapkan kedalam jiwa anak-anak semenjak mereka masih kecil lagi. Di antara 
nilai yang dapat membentuk kerohanian yang baik ini adalah seperti sifat malu, amanah, 
tawadhu’, taat kepada ibubapa, guru-guru, orang-orang tua, tidak sombong, tidak takbur dan 
lain-lain lagi. Kesemua nilai ini jika tidak diterapkan ke dalam jiwa anak-anak, dibimbangi 
akan menyebabkan jiwa mereka menjadi kosong dan mudah dipengaruhi oleh anasir-anasir 
negatif sehingga menjadikan mereka manusia yang liar dan terpesong jauh dari landasan 
agama. 

11 
Keempat   : Ibubapa bertanggungjawab memastikan kesihatan fizikal anak-anak berada dalam keadaan 

yang terbaik. Kesihatan fizikal adalah merupakan salah satu faktor luaran penting yang 
dapat membantu melancarkan proses membentuk akidah dan akhlak anak-anak yang 
bertaqwa kepada Allah SWT. 

12 

Hal ini juga bersesuaian dengan saranan Rasulullah s.a.w sebagaimana yang disebutkan 
dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah R.A bahawa Rasulullah s.a.w bersabda; 

 يعنِ الضمؤالْم نإِىل اِهللا م بأَحو ريخ الْقَوِى نمؤالْمف. 
”Seorang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih disukai oleh Allah 

dibandingkan dengan seorang mukmin yang lemah”.                             (Riwayat Muslim) 

13 

Perkara penting yang mesti ditekankan oleh ibubapa terhadap anak-anak demi 
memastikan kesihatan jasmani mereka adalah dengan memberi makan minum yang halal 
dan berkhasiat, mengelakkan tabiat buruk dan aktiviti-aktiviti negatif yang boleh merosakkan 
diri mereka sendiri. Anak-anak mestilah diberikan kesedaran tentang bahayanya tabiat 
merokok, mabuk, khayal dan sebagainya kepada kesihatan mereka. Mereka juga perlu 
disedarkan tentang buruknya perbuatan-perbuatan maksiat seperti pergaulan bebas, zina 
dan lain-lain yang boleh merosakkan kualiti kehidupan mereka, disamping mendapat celaan 
di sisi Allah SWT. 

14 

Kelima      : Mendidik anak-anak dalam aspek sosial dan kemasyarakatan. Aspek ini juga mestilah 
dibudayakan dalam kehidupan mereka kerana sebagai manusia, mereka tidak boleh lari dari 
tanggungjawab hidup bermasyarakat yang mengutamakan hubungan persaudaraan.  

Islam sendiri amat menitikberatkan hubungan persaudaraan dalam kehidupan 
bermasyarakat. Sesungguhnya seseorang itu tidaklah dikira sebagai beriman selagi mana 
mereka tidak mengasihi di antara satu dengan yang lain.  

15 
Firman Allah SWT dalam surah al-Hujurat ayat 10; 

                              

16 
”Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara 

dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu; dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu 
beroleh rahmat”. 

17 
Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, 
  

Sesungguhnya mendidik anak-anak mengenai pelbagai bidang kehidupan adalah amat penting 
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sebagai persiapan untuk mereka menjadi insan yang benar benar memahami erti kehidupan ini. 
Kesedaran anak-anak terhadap matlamat kehidupan di dunia ini akan mendorong mereka meningkatkan 
keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Justeru, kita sebagai insan yang dikurniakan zuriat dan 
keturunan oleh Allah SWT seharusnya dapat menunaikan tanggungjawab dengan sebaiknya keatas 
amanah yang telah diberikan ini. 

18 

Marilah kita teruskan tekad dan berusaha mendidik anak-anak mengikut saranan yang telah 
dianjurkan oleh Rasulullah s.a.w. Persiapkanlah anak-anak ini dengan ilmu yang berteraskan keimanan 
agar mereka dapat menjadi insan yang sentiasa tunduk dan taat kepada perintah Allah SWT. Mudah-
mudahan usaha yang kita lakukan ini akan dapat menghasilkan keturunan yang bertaqwa kepada Allah 
SWT. 

19 

         

                                   

              

20 
“Tidaklah harta benda kamu dan tidak juga anak pinak kamu yang dapat mendekatkan kamu di 

sisi Kami walau sedikit pun, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Maka mereka itu akan 
beroleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang mereka telah kerjakan. Mereka pula 
ditempatkan dalam mahligai-mahligai (di syurga) dengan aman sentosa”.            (Saba’ : 37)    

21 

ونفَعنِي , آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي    نم اتي
 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو ,هوإِن  وه . يلأَقُولُ قَو   رفغتأَساَهللا  و

هإِن هورفغتفَاس ،اتملسالْمو نيملسرِ الْمآئسلو لَكُمو يل ميظالْع ميحالر رفُوالْغ وه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Khutbah Jumaat  4 Mei  2012:  “Mempersiap Keturunan Yang Bertaqwa” 
Jabatan Agama Islam Selangor 

 

-4- 
 

KHUTBAH KEDUA 
 

دهأَش ،اتالطَّيِِّب نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدمأَنْ  اََلْح   هدحاُهللا و  
لَه كرِيشهدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ، لُهوسرو. 

22 

 ارِكبو مّلسلِّ وص ماَللَّه انيِّدس و  هآل بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو    ِموي
ّينِالد. 

23 

قُواْ اللَّهتاِهللا، ا ادبا عفَي ،دعا بنَ  أَمقُوتالْم فَاز اقَالَ اُهللا . فَقَدعت :           
                 .  

24 

 لَّهم صلِّ وسلّملاَ   هـَّات سيِّد الْمرسلني وارض اللَّهم عن أَصحابِه وقَرابته وأَزواجِه وذُرِّي
نيعمأَج. 

(Ya Allah, kurniakanlah semulia-mulia rahmat dan kesejahteraan terhadap penghulu para Rasul dan 
redhailah jua para sahabat, ahli keluarga, para isteri dan sekalian zuriatnya.) 

25 

موات، إِنك حيآِء منهم وااَللَّهم اغْفر للْمسلمين والْمسلِمات والْمؤمنِين والْمؤمنات ا
ا قَاضيو اتوعالد بجِيم بقَرِي عيمساتاجالْح ى.  

(Ya Allah, ampunilah ke atas muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sama ada yang masih 
hidup atau yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mendengar, lagi 
hampir, serta sentiasa memperkenankan segala permintaan hambaNya, wahai Tuhan yang menunaikan 
segala permohonan 

26 

   الْعظْمىوصفَاتك  مِينِ، ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنىاَللَّهم إِنا نسأَلُك ونتوسلُ إِلَيك بِنبِيِّك ا
(Ya Allah sesungguhnya kami memohon kepadaMu dan kami mohon jua dengan berkat nabiMu yang 
bersifat amanah dan kami mohon dengan keberkatan nama-namaMu yang mulia dan sifat-sifatMu yang 
agung) 

27 

، كنا الْمعظَّمِ سلْطَان مللَةَ أَنْ تحفَظَ بِعينِ عِنايتك الربانِية وبِحفْظ وِقَايتك الصمدانِية، جال
 .ح الدّين عبد العزيز شاه احلاجسلْطَان شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن املرحوم سلْطَان صال

(agar apalah kiranya dengan inayahMu Engkau anugerahkan pemeliharaan serta kawalan yang berkekalan 
terhadap raja kami yang dikasihi Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Al-
Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj.)    

28 

قيْفكنِم
  ف ىِف 

(Ya Allah kekalkanlah pertolongan, taufik dan hidayah, kesihatan dan keselamatan daripadaMu kepada Duli 
Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj 
semoga sentiasa berada dalam keamanan dan kebaikan) 

29 

ةيفنِّكبِمكَم        نيظَّف
 

(Serta kesihatan dengan anugerahMu dan kemuliaanMu wahai Tuhan yang Maha Agung dan Maha Mulia. 

30 
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Ya Allah, lanjutkan usia kedua-dua baginda dalam usaha memperbaiki kehidupan para pegawai, 
kakitangan, dan rakyat serta menjamin keamanan Negara,) 

ّغْبل 
(Sampaikanlah hajat kedua-dua baginda kearah mendapat hidayah dan petunjukMu selama-lamanya). 

Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha berkuasa, kami bersyukur kehadratMu yang telah mengurniakan 
kami rahmat dan nikmat.. 

31 

Sehingga kami dapat meneruskan usaha kearah memperkukuhkan Negara umat Islam khususnya Negeri Selangor 
Darul Ehsan, sebagai negeri maju, sejahtera dan berkebajikan. 32 

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.. 

33 

Kembalikanlah kami ke jalan yang engkau redhai, lindungilah kami daripada ujian-Mu yang berat seperti banjir 
besar, kemarau panjang, wabak penyakit, persengketaan, kemiskinan dan lain-lain, supaya dengan demikian Negeri 
kami akan sentiasa bertambah makmur dan berkat. 

34 

Engkau bukakanlah hati umat Islam, khususnya di Negeri Selangor untuk melaksanakan ibadah zakat sebagaimana 
yang telah Engkau fardhukan di dalam Al-Quran.  35 

Berkatilah hidup orang-orang yang melaksanakan tuntutan berzakat, menyayangi fakir dan miskin, sucikanlah harta 
dan jiwa mereka agar mereka hidup dalam keredhaan-Mu. Kau lindungilah golongan fuqara’ dan masakin daripada 
kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. 

36 

                                . 
(Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang 
menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam (ikutan) bagi orang-orang yang (mahu) bertaqwa.) 

37 

                       .   

(Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikkan di dunia & kebajikan di akhirat & peliharalah kami drpd 
azab api neraka.) 

38 

عباد اِهللا،                                      
            

39 

 هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر  همنِع ،كُمزِده يلفَض نم هأَلُواسو  كْرلَذو كُمطعي
  .اِهللا أَكْبر واُهللا يعلَم ما تصنعونَ

40 

 
 
 
 

 
 

 
 
  
 

 
 

                                                                                                      

 
 


