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“KELUARGA YANG BAIK  
MELAHIRKAN GENERASI YANG BAIK” 

 

 

                      

                          

  أَشهد أَنْ    هدحو واللَّه  لَه رِيكش ،
هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشوو لُهوسرو . 

 اَللَّهم صلِّ وسلّم وبارِك   دمحا منيِّدلَىسعو 
هآل ابِهحأَصو  نيعمأَج.   

 

صيكُم اتقُواْ اللَّه، أُو، !أَما بعد، فَيآ أَيها الْمسلمونَ
: قَالَ اللَّه .وإِياي بِتقْوى اِهللا فَقَد فَاز الْمتقُونَ

               

   .  



Khutbah Jumaat  8 April 2011:  Keluarga Yang Baik Melahirkan Generasi Yang Baik 
Jabatan Agama Islam Selangor 

2 
 

 
Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, 
 
   

Saya menyeru kepada diri saya dan sidang Jumaat sekalian, marilah 

buktikan ketaqwaan kita kepada Allah SWT dengan taat dan patuh 

melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya 

dengan kepatuhan yang tiada tolok bandingnya. Mudah-mudahan kita beroleh 

rahmat dan diletakkan sebagai golongan yang diredhai Allah SWT.  

 

Sidang Jumaat sekalian, 

 

Hari ini umat Islam disibukkan dengan isu keruntuhan akhlak muda-mudi. 

Adakah ia benar-benar berlaku dalam masyarakat kita?. Ya, memang berlaku, 

bahkan sampai ke peringkat boleh menggugat keutuhan peribadi umat Islam 

keseluruhannya. 

 

          Kita sering mendengar berita tentang anak-anak yang tidak menghormati 

ibu bapa, bahkan sampai ke peringkat sanggup mencederakan  dan membunuh. 

Berlakunya gejala pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan sehingga 

berleluasanya gejala zina dan kelahiran anak luar nikah. Remaja dirosakkan oleh 

bahan-bahan yang membahayakan tubuh badan seperti dadah, ganja, gam, ubat 

batuk dan sebagainya.  Bahkan kita sudah mendengar ada murid sekolah yang 

mencederakan rakan sekolah dan kejadian melawan guru sehingga mahu 

membakar rumah guru dan sekolah.  
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Sidang Jumaat sekalian, 
 

Asas pendidikan anak-anak adalah bermula dari rumah. Sekiranya di 

rumah pun mereka tidak mendapat asas pendidikan Islam, apatah lagi di luar 

rumah, sudah tentu sukar untuk membentuk peribadi muslim yang sejati kerana 

pengaruh dan pancaroba di luar rumah adalah lebih dahsyat.  Hanya mereka 

yang mempunyai asas pendidikan Islam dan diwarnai oleh akhlak yang murni 

sahajalah yang berpeluang untuk selamat, namun kenyataannya hari ini kita 

dapati bukan sedikit yang tercicir di pertengahan jalan. 

 

Oleh itu, ajaran Islam telah menentukan cara untuk melahirkan rumah 

tangga Islam yang sempurna, mampu menumbuhkan tunas-tunas Islam, yang 

akan menjalar dan membesar dengan sempurna, tidak boleh dihalang dan 

dipengaruhi oleh gejala maksiat yang merosakkan.  

 

Firman Allah di dalam Surah Al-Kahfi, ayat 13: 

 

                     
 

Maksudnya : "Sesungguhnya mereka itu adalah anak-anak muda yang 

beriman kepada Tuhan mereka, maka kami (Allah) menambahkan kepada 
mereka dengan hidayah". 

 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, 
 

Bagi melahirkan rumahtangga Islam yang sempurna, maka asas 

perkahwinan mestilah dibina di atas asas-asas Islam, bukan sekadar untuk  
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memenuhi tuntutan hawa nafsu.  Pasangan yang ingin berkahwin itu hendaklah 

bertujuan menjauhi maksiat dan melahirkan zuriat keturunan yang ramai dan 

soleh yang menjadi kebanggaan Nabi s.a.w.  

 

Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka mestilah membuat pilihan 

pasangan masing-masing menurut kaca mata Islam, bukannya melalui kaca 

mata nafsu dan bisikan syaitan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 

Imam Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda;  

 

ِ َألربعٍتنكَح ا    ، ولجمالها،ولحسبِها، لمالها: لْمرأَةُ
يدلاونِه ،ّالد بِذَات فَاظْفَرياكدي ترِبنِ ت.  

 

“Dinikahi perempuan itu kerana empat perkara; kerana hartanya, kerana 

keturunannya, kerana kecantikannya dan kerana agamanya, maka pilihlah 

dari kalangan mereka yang beragama, nescaya akan selamat”. 
 

Ibu bapa pula tidak sepatutnya menerima sahaja lamaran untuk meminang anak 

mereka tanpa menyelidiki latar belakang agama dan akhlak bakal menantunya. 

Kita bimbang, anak kita yang asalnya beragama, menutup aurat, sembahyang 

dan berakhlak mulia, apabila jatuh ke tangan pasangan lelaki yang tidak patuh 

kepada ajaran agama akan membawa fitnah kepada anak kita. 

 

 

 
 

 



Khutbah Jumaat  8 April 2011:  Keluarga Yang Baik Melahirkan Generasi Yang Baik 
Jabatan Agama Islam Selangor 

5 
 

 

Sidang Jumaat sekalian, 

 

Islam juga mewajibkan ibu bapa mendidik anak dengan pendidikan Islam, 

mengajar mereka mengenal  Allah SWT mengajar mereka sifat dan sikap yang 

baik, akhlak dan kesopanan, mengajar mereka batas-batas halal dan haram dan 

bersikap tegas kepada anak-anak.  

 

Firman Allah SWT dalam surah At-Tahrim ayat  6 :  

 

                            

                      
                             

 

“Wahai orang-orang yang beriman!, peliharalah diri kamu dan 

keluarga kamu daripada api neraka, yang bahan-bahan  bakarannya ialah 

manusia dan batu (berhala).  Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-

malaikat yang keras kasar (layanannya).  Mereka tidak menderhaka kepada 

Allah dalam segala yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan mereka 

pula tetap melakukan segala yang diperintahkan”. 

 

Allah SWT memerintahkan supaya setiap orang Islam berusaha 

menyelamatkan diri masing-masing dan ahli keluarga daripada azab api neraka.  

Dengan beramal menurut ajaran Islam.  Suami hendaklah memastikan isteri 

masing-masing patuh kepada ajaran Islam pada perbuatan, percakapan,  
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berpakaian dan melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah SWT  dan 

meninggalkan apa yang dilarang. 

 

Ibu bapa hendaklah sentiasa memerhatikan tingkahlaku anak-anak 

mereka.  Mereka hendaklah bertanya ke manakah mereka keluar, siapakah yang 

menemaninya,  bila akan pulang dan pelbagai soalan berkaitan. Jangan 

membiarkan anak-anak melakukan perkara-perkara yang melanggar batas-batas  

agama. 
 

Kita dapati bahawa ramai anak-anak yang tidak menunaikan solat hanya  

kerana sibuk melayani rakan-rakan termasuklah rakan-rakan dan kenalan secara 

maya seperti email, facebook, blog dan lain-lain. Berlaku juga di kalangan anak-

anak remaja yang hanya pulang ke rumah untuk tidur dan makan sahaja.  
  

Sepatutnya rumah menjadi benteng pertahanan terakhir keluarga daripada 

anasir-anasir yang bertentangan dengan Islam, tetapi benteng ini telah runtuh 

dan musnah akibat ibu bapa bertindak sambil-lewa dan lalai dalam mendidik 

anak-anak.   
 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, 
 

Ingatlah, anak-anak adalah harta dan amanah yang dikurniakan oleh Allah 

SWT kepada kita untuk dipelihara dan membentuk mereka menjadi seorang 

hamba Allah yang bertaqwa. Jika seseorang itu bekerja bersungguh-sungguh 

untuk mencari sesuap nasi sedangkan rezeki esok hari belum dapat dipastikan 

lagi, mengapakah kita mensia-siakan rezeki yang dikurniakan oleh Allah SWT 

yang berupa anak, sedangkan anak itu sendiri akan menjadi pusaka yang amat 

berharga apabila kita tiada lagi.  
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Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud; 
 

"Apabila mati anak Adam, maka terputuslah semua  amalannya 

kecuali tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang memberi manfaat dan anak 

yang soleh yang mendoakan untuknya". 
              (Riwayat Bukhari dan Muslim). 

 

Marilah sama-sama kita  menghayati ajaran Islam dalam membina sebuah 

rumahtangga sakinah dan bahagia. Suami yang baik dijadikan untuk isteri yang 

baik, akan melahirkan pula anak-anak yang soleh dan solehah, yang akan 

menjadi harta yang tidak ada galang gantinya. 
 

Kefahaman Islam yang jitu, kecintaan kepada Allah dan Rasul, 

kesungguhan melaksanakan tuntutan Islam dalam kehidupan, merupakan 

benteng yang paling kukuh untuk menghadapi cabaran kehidupan manusia pada 

hari ini.  

  أَعوذُ         

                       

            

.(Al-Furqan:74).                                                                                                                  
 

“Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah orang) yang berdoa dengan 

berkata: "Wahai Tuhan kami!, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri dan 

zuriat keturunan kami sebagai penenang hati kami dan jadikanlah kami 

pemimpin ikutan bagi orang yang bertaqwa”.  
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بارك اُهللا لي ولَكُم بِالْقُرآن الْعظيمِ، ونفَعنِى وإِياكُم بِما 
ياتِ والذّكْرِ الْحكيمِ، وتقَبلَ منِّى ومنكُم فيه من ا

.وته إِنه هو السمِيع العليمتال
   رفغتاَهللا س  يل لَكُمو 

 لْمؤ  ،ولسآئرِ 
ؤلْم ، وهرفغتفَاسميحالر رفُوالْغ وه هإِن. 
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KHUTBAH KEDUA 

 نا مقَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح
اتأَنْ  .الطَّيِِّب دهأَش   هدحواُهللا و   ،لَه كرِيش

دمحأَنَّ م دهأَشوهدبوا ع  لُهوسرو. 
 ارِكبو مّلسلِّ  وص  ماَللَّه  انيِّدس و  

 بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو   ويِنيِّمِ الد.  
  فَاز  فَقَد  قُواْ  اللَّهتاِهللا،  ا ادبا عفَي  ،دعا بنَأَمقُوتالْم .  

قَالَ اُهللا تعا :                   
                         .  
 

سيِّد الْمرسلني وارض اللَّهم عن   للَّهم صلِّ وسلّماَ
  .أَجمعين وذُرِّياتهِ ِ وأَزواجِهوقَرابته صحابِهأَ
  

 اتنمؤالْمو ننِيمؤالْمو اتملسالْمو  نيملسلْمل راغْف ماَللَّه  

َ 
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موات، إِنك سميع قَرِيب مجِيب حيآِء منهم واا
اَللَّهم إِنا نسأَلُك ونتوسلُ . اضى الْحاجاتالدعوات ويا قَ

وصفَاتك  مينِ، ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنىإِلَيك بِنبِيِِّك ا
أَنْ تحفَظَ بِعينِ عنايتك الربانِية وبِحفْظ وِقَايتك  الْعظْمى

، سلْطَان ملكنا الْمعظَّمِ سلْطَان لَةَ الصمدانِية، جال
شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن املرحوم سلْطَان 

  .ح الدِّين عبد العزيز شاه احلاجصال
  
  

مةَ اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق، والصّحةَ والسال
أَمري شاه ابنِ السلْطَان     ،عهد منك، لولىِّ

حٍ وعافية شرف الدّين ادريس شاه احلاج فى أَمنٍ وصال
لِِ وبِمنِّك وكَرمك يا ذَا الْجال ِاملْ . كْرأَط ماَللَّه

 ةيعالرو نيظَّفولْمنِ ليحلصا ممهرمالْبِِِالعو ْغّبلو ،د
دطَرِيقِ الْها لمهدقَاصم ادشالرو.  
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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.   
 

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, kembalikanlah kami ke jalan yang Engkau 

redhai, lindungilah kami daripada ujian-Mu yang berat seperti kemarau panjang, 

banjir besar, wabak penyakit, persengketaan, kemiskinan dan lain-lain, supaya 

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

 

                                   

     .                    

          .     

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

   .واللَّه يعلَم ما تصنعونَ
 
 
 
 

FaryzanS/hhas** 
 


