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UNTUK MEMPEROLEH MANFAAT 

KEHIDUPAN KITA DI DUNIA & 

AKHIRAT, MAKA ; 

4 



TAJUK KHUTBAH ; 

5 



PERMASALAHAN GEJALA SOSIAL 

MENIMBULKAN ; 

6 



GOLONGAN YG. RUGI DI 

DUNIA & AKHIRAT ; 

Surah Al-Mujadalah, Ayat 19 ; 
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GOLONGAN YG. RUGI DI 

DUNIA & AKHIRAT ; 

Maksudnya ; 

“Syaitan telah menguasai dan 
mempengaruhi mereka, sehingga 

menyebabkan mereka lupa mengingati 
(ajaran dan amaran) Allah; mereka itulah 
puak syaitan. Ketahuilah! bahawa puak 

syaitan itu sebenarnya orang-orang yang 
rugi” 

“Syaitan telah menguasai dan 
mempengaruhi mereka, sehingga 

menyebabkan mereka lupa mengingati 
(ajaran dan amaran) Allah; mereka itulah 
puak syaitan. Ketahuilah! bahawa puak 

syaitan itu sebenarnya orang-orang yang 
rugi” 

8 



FAKTOR PENGLIBATAN ANAK-ANAK 

MUDA HARI INI DLM. PERMASALAHAN 

SOSIAL ADALAH DISEBABKAN ; 

9 



TANGGUNGJAWAB KITA SBG. 

MUSLIM YG. BERHADAPAN 

DGN. KEMUNGKARAN; 

Sabda Rasulullah S.A.W yg. bermaksud ; 

“Sesiapa di kalangan kamu yang 
melihat sesuatu kemungkaran maka 

hendaklah dia mencegah dengan 
tangannya, jika dia tidak mampu maka 

cegahlah dengan lisannya dan jika tidak 
mampu juga maka cegahlah dengan 

hatinya, yang demikian itu adalah 
selemah-lemah iman.” 

 
                    

“Sesiapa di kalangan kamu yang 
melihat sesuatu kemungkaran maka 

hendaklah dia mencegah dengan 
tangannya, jika dia tidak mampu maka 

cegahlah dengan lisannya dan jika tidak 
mampu juga maka cegahlah dengan 

hatinya, yang demikian itu adalah 
selemah-lemah iman.” 

 
                    10 



ANTARA KAEDAH TERBAIK UTK. 

MENANGANI GEJALA SOSIAL YG. 

BERLAKU HARI INI ADALAH ; 

11 



LANGKAH AWAL DLM. 

MENDIDIK ANAK-ANAK & 

MELAHIRKAN GENERASI 

TERBAIK; 

Sabda Rasulullah S.A.W yg. bermaksud ; 

“Suruhlah anak-anak kamu solat 
apabila usia mereka tujuh tahun dan 

pukullah mereka sekiranya tidak mahu 
solat apabila usia mereka sepuluh tahun 

dan asingkanlah mereka dari tempat 
tidur” 

 

“Suruhlah anak-anak kamu solat 
apabila usia mereka tujuh tahun dan 

pukullah mereka sekiranya tidak mahu 
solat apabila usia mereka sepuluh tahun 

dan asingkanlah mereka dari tempat 
tidur” 

 

“Suruhlah anak-anak kamu solat 
apabila usia mereka tujuh tahun dan 

pukullah mereka sekiranya tidak mahu 
solat apabila usia mereka sepuluh tahun 

dan asingkanlah mereka dari tempat 
tidur” 
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KAEDAH BERKESAN 

MENANGANI GEJALA SOSIAL 

MELALUI BUDAYA NASIHAT-

MENASIHATI ; 

Surah Al-Asr, ayat 1 – 3 ; 
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KAEDAH BERKESAN 

MENANGANI GEJALA SOSIAL 

MELALUI BUDAYA NASIHAT-

MENASIHATI ; 

Maksudnya ; 

“ Demi masa! Sesungguhnya manusia itu 
dalam kerugian. Kecuali orang-orang 
yang beriman dan beramal soleh, dan 
mereka pula berpesan-pesan dengan 

kebenaran serta berpesan-pesan dengan 
sabar ”

“ Demi masa! Sesungguhnya manusia itu 
dalam kerugian. Kecuali orang-orang 
yang beriman dan beramal soleh, dan 
mereka pula berpesan-pesan dengan 

kebenaran serta berpesan-pesan dengan 
sabar ”

14 



SIKAP SUKA MENASIHATI ATAS 

PERKARA KEBENARAN DAPAT 

MENGHASILKAN ; 

15 



DALAM USAHA MEMBENDUNG GEJALA 

SOSIAL YG. ADA PADA HARI INI, MAKA ; 

16 



KESEMPURNAAN HUKUM 

ALLAH YG. TIADA TANDINGAN ; 

Surah Al-Maidah, ayat 50 ; 

              

      

              

      

17 



KESEMPURNAAN HUKUM 

ALLAH YG. TIADA TANDINGAN ; 

Maksudnya ; 

“Patutkah mereka berkehendak lagi 
kepada hukum-hukum jahiliyah? padahal 
tidak ada sesiapa yang boleh membuat 
hukum yang lebih baik daripada Allah 

kepada orang-orang yang penuh 
keyakinan”

“Patutkah mereka berkehendak lagi 
kepada hukum-hukum jahiliyah? padahal 
tidak ada sesiapa yang boleh membuat 
hukum yang lebih baik daripada Allah 

kepada orang-orang yang penuh 
keyakinan”

18 



ANTARA TANGGUNGJAWAB & 

PERANAN UTAMA BG. INSTITUSI 

PENDIDIKAN ADALAH ; 

19 



ANTARA TANGGUNGJAWAB & 

PERANAN PARA PENDIDIK TERHADAP 

GENERASI HARI INI ADALAH ; 

20 



PERANAN DAN 

TANGGUNGJAWAB KITA ; 

Sabda Rasulullah S.A.W yg. bermaksud ; 

“ Setiap daripada kamu adalah 
pemimpin dan setiap daripada kamu 
adalah bertanggungjawab atas rakyat 

yang kamu pimpin ” 
 

                  

“ Setiap daripada kamu adalah 
pemimpin dan setiap daripada kamu 
adalah bertanggungjawab atas rakyat 

yang kamu pimpin ” 
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ANTARA PERANAN & 

TANGGUNGJAWAB YG. PERLU KITA 

TUNAIKAN ADALAH ; 

22 



ANTARA PERANAN & 

TANGGUNGJAWAB YG. PERLU KITA 

TUNAIKAN ADALAH ; 

23 



GOLONGAN YG. BERJAYA DI 

DUNIA & AKHIRAT ; 

A`UZUBILLAH……… 
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GOLONGAN YG. BERJAYA DI 

DUNIA & AKHIRAT ; 

Maksudnya ; 

“ Dan hendaklah ada di antara kamu satu 
puak yang menyeru (berdakwah) kepada 
kebajikan (mengembangkan Islam), dan 

menyuruh berbuat segala perkara yang baik, 
serta melarang daripada segala yang salah 
(buruk dan keji). dan mereka yang bersifat 
demikian ialah orang-orang yang berjaya ” 

 

“ Dan hendaklah ada di antara kamu satu 
puak yang menyeru (berdakwah) kepada 
kebajikan (mengembangkan Islam), dan 

menyuruh berbuat segala perkara yang baik, 
serta melarang daripada segala yang salah 
(buruk dan keji). dan mereka yang bersifat 
demikian ialah orang-orang yang berjaya ” 
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