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Bersungguh-sungguh 

Bertaqwa kepada  

Berpandukan Syariat 

& Laksanakan segala 

perintah 

Menghindari segala 

larangan 





DIZAMAN YANG SEMAKIN MAJU & 

SERBA CANGGIH INI; 

Ibubapa berhadapan cabaran besar  

membangun mental & fizikal  anak-anak. 

Kehadiran gajet adalah halangan utama 

dalam mendidik anak-anak. 

Ketiadaan tablet, telefon pintar, ipad dll. 

dianggap ketinggalan zaman.  



DIZAMAN YANG SEMAKIN MAJU & 

SERBA CANGGIH INI; 

Gajet menjadi teman si kecil agar 

memudahkan kerja-kerja ibu-bapa. 

Gajet amat memberi kesan buruk kepada 

anak-anak jika tanpa kawalan. 

Ramai ibu-bapa lalai menyempurnakan 

amanah mendidik anak-2. 



TANGGUNGJAWAB & PERANAN 

SEBAGAI PEMIMPIN; 

Sabda Nabi SAW.; 

      
  
  

 
       

               
 
        

 
 
 
 
 
             

 
 
 
 
 
 

         
 
                       

 
     

 
       

 
  

             
       

  
 
   

 
                          

      

             
 
      

      
  
  

 
       

               
 
        

 
 
 
 
 
             

 
 
 
 
 
 

         
 
                       

 
     

 
       

 
  

             
       

  
 
   

 
                          

      

             
 
      

      
  
  

 
       

               
 
        

 
 
 
 
 
             

 
 
 
 
 
 

         
 
                       

 
     

 
       

 
  

             
       

  
 
   

 
                          

      

             
 
      

      
  
  

 
       

               
 
        

 
 
 
 
 
             

 
 
 
 
 
 

         
 
                       

 
     

 
       

 
  

             
       

  
 
   

 
                          

      

             
 
      



TANGGUNGJAWAB & PERANAN 

SEBAGAI PEMIMPIN; 

Sambungan Sabda Nabi SAW.; 

(Muslim) 



TANGGUNGJAWAB & PERANAN 

SEBAGAI PEMIMPIN; 

Maksud Hadis; 

 “Setiap orang adalah pemimpin dan akan 

diminta pertanggungjawaban atas 

kepimpinannnya. Seorang ketua negara akan 

diminta pertanggungjawaban  tentang rakyat yang 

dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal 

keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang 

memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya 

perihal tanggungjawab dan tugasnya... 



TANGGUNGJAWAB & PERANAN 

SEBAGAI PEMIMPIN; 

Sambungan Maksud Hadis; 

  …Bahkan seorang pembantu/pekerja 

rumah tangga yang bertugas memelihara 

barang milik majikannya juga akan 

ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan 

kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya 

(diminta pertanggungan jawab) dari hal-

hal yang dipimpinnya”. 
(Muslim). 



PENGGUNAAN GAJET TANPA PANDUAN 

DAN KAWALAN TERBUKTI; 

Memberi kesan negatif 

kepada anak-2. 

Mengundang pelbagai keburukan 

hingga mengancam nyawa. 



ANTARA KESAN BURUK PENGGUNAAN 

GAJET TANPA KAWALAN ADALAH; 

PERTAMA: 
Menjejaskan kesihatan 

 & tumbesaran jasmani. 

Sahabat-2 Rasulullah. 

Tumbesaran terbantut 

kerana makan minum  

tidak teratur. 

Tidak peduli perkara 

sekeliling & kurang aktif. 



ANTARA KESAN BURUK PENGGUNAAN 

GAJET TANPA KAWALAN ADALAH; 

Badan jadi 

lesu & jejas 

kesihatan. 

Bertentangan 

falsafah 

pendidikan 

anjur umat 

gagah  

dan kuat. 

Sukar tidur 

kerana kesan 

skrin gajet. 



INDIVIDU TERPILIH; 
Sabda Nabi SAW.; 

 “Mukmin yang kuat itu lebih baik dan 

lebih dikasihi Allah berbanding mukmin 

yang lemah.” 

(Muslim). 



ANTARA KESAN BURUK PENGGUNAAN 

GAJET TANPA KAWALAN ADALAH; 

KEDUA: 
Bantutkan perkembangan 

mental & kemahiran fizikal. 

Sahabat-2 Rasulullah. 

Membantutkan perkembangan 

kemahiran seluruh jari. 

Bermain gajet membantutkan 

perkembangan otak. 



ANTARA KESAN BURUK PENGGUNAAN 

GAJET TANPA KAWALAN ADALAH; 

Tidak mahir memegang pensel & 

melambatkan kemampuan bercakap. 

Bermasalah pada sikap, hilang  

minat & tumpuan pelajaran. 



ANTARA KESAN BURUK PENGGUNAAN 

GAJET TANPA KAWALAN ADALAH; 

KETIGA: 
Kesan negatif kepada  

emosi & jiwa. 

Sahabat-2 Rasulullah. 

Merangsang sikap kasar, 

agresif & kurang sabar. 

Mempengaruhi sikap negatif 

pada kanak-2 remaja. 



ANTARA KESAN BURUK PENGGUNAAN 

GAJET TANPA KAWALAN ADALAH; 

Keseronokan 

bermain gajet 

mengundang 

ketagihan. 

Emosi tidak 

stabil, mudah 

mengamuk & 

memberontak. 

Tiada peduli 

persekitaran 

pada keluarga 

& rakan-2. 



TANGGUNGJAWAB KITA ADALAH 

UNTUK MEMASTIKAN ANAK-2 KITA; 

MEMBESAR: Dengan persekitaran 

yang sihat. 

Dengan cara hidup 

Islam. 



AMANAH & TANGGUNGJAWAB SETIAP 

APA YANG DIMILIKI; 

 “Sesungguhnya harta benda 

kamu dan anak-anak kamu itu 

hanyalah menjadi ujian, dan di sisi 

Allah jualah pahala yang besar.” 

Ayat 15, Al-Taghabun: 



KASIHI & SELAMATKAN ANAK-

ANAK KITA DENGAN; 

MENGAWAL: Setiap apa yang 

diberikan. 

Sahabat-2 Rasulullah. 

Bermain gajet ikut keperluan  

dan patuhi panduannya. 
PASTIKAN: 

Dengan sempurna tanpa 

gangguan & pengaruh negatif. 
BESARKAN: 



ANTARA PANDUAN YANG PERLU DIPATUHI 

OLEH ANAK-2 KETIKA BERMAIN GAJET 

ADALAH; 

PERTAMA: 
Pastikan minda & jiwa anak 

telah bersedia. 

Mengawal permainan yang 

sesuai. 

Perlu diawasi oleh kedua ibu-

bapa. 



SEGALA-GALANYA AKAN DIHITUNG 

OLEH ALLAH SWT.; 

Ayat 36, Al-Israk: 

                   

             

                   

             



SEGALA-GALANYA AKAN DIHITUNG 

OLEH ALLAH SWT.; 

Maksud ayat; 

“Sesungguhnya pendengaran 

dan penglihatan serta hati, 

semua anggota-anggota itu 

tetap akan ditanya tentang apa 

yang dilakukannya.” 



ANTARA PANDUAN YANG PERLU DIPATUHI 

OLEH ANAK-2 KETIKA BERMAIN GAJET 

ADALAH; 

KEDUA: 
Gajet untuk tujuan 

pembelajaran anak-anak. 

Permainan bermanfaat untuk 

galakkan berfikir kreatif. 

Kenalkan perisian 

pembelajaran yang baik. 



ANTARA PANDUAN YANG PERLU DIPATUHI 

OLEH ANAK-2 KETIKA BERMAIN GAJET 

ADALAH; 

KETIGA: 
Kawal & had masa 

penggunaan. 

Silih gantikan permainan gajet 

dengan pembelajaran & al-Quran. 

Periksa gajet untuk elak 

terjebak gejala negatif. 



Jadualkan 

masa untuk 

bermain & 

belajar. 
Pastikan 

mereka 

mendirikan 

Solat. 

Ajar mereka 

untuk 

mematuhi 

Syariat. 

ANTARA PANDUAN YANG PERLU DIPATUHI 

OLEH ANAK-2 KETIKA BERMAIN GAJET 

ADALAH; 



GANJARAN BAGI ORANG-ORANG  

YANG BERTAQWA; 

Ayat 132, Toha: 



GANJARAN BAGI ORANG-ORANG  

YANG BERTAQWA; 

Maksud ayat; 

       “Dan perintahkanlah ahli keluargamu 

mengerjakan solat, dan hendaklah 

engkau tekun bersabar menunaikannya. 

Kami tidak meminta rezeki kepadamu, 

(bahkan) Kamilah yang memberi rezeki 

kepadamu. Dan (ingatlah) kesudahan 

yang baik adalah bagi orang-orang yang 

bertaqwa.” 

  



MARILAH SAMA-SAMA  

KITA; 

Didik & bimbing generasi pewaris 

Agama dan bangsa kita 

Lakukan pembentukan peribadi 

anak-anak yang baik. 

Menghayati pepatah menyatakan 

Melentur Buluh Biar Dari Rebungnya. 



SUNNAH RASULULLAH SAW. 

DALAM MENDIDIK ANAK ADALAH; 

Didik anak dengan kasih sayang. 

Bimbing mereka lakukan kebaikan 

dengan pelukan & galakkan. 



KASIH DAN SAYANG TERHADAP  

ANAK-ANAK; 

Aishah R.Anha. berkata yg. bermaksud; 

 “Telah datang seorang lelaki kepada 

Nabi SAW, seraya bertanya: “Kamu mencium 

kanak-kanak? Kami tidak pernah mencium 

mereka.” Lalu baginda SAW bersabda: “Apa 

lagi yang mampu aku lakukan sekiranya Allah 

telah mencabut rasa kasih sayang dari 

hatimu”. 

(Al-Bukhari). 



P
ER

TA
M

A
  

Awasi & 

kawal anak-2 

yang 

menggunakan 

gajet. 
K

ED
U

A
  

Buktikan kasih 

sayang kepada  

anak-anak 

dengan didikan 

yang tepat. 

 

ANTARA KESIMPULAN DAN 

PENGAJARAN KHUTBAH INI ADALAH; 



K
ET

IG
A

  

Didik anak-anak 

dengan aqidah, 

syariat dan 

akhlak islamiah. 

 

ANTARA KESIMPULAN DAN 

PENGAJARAN KHUTBAH INI ADALAH; 



HANYA SIA-SIA; 

               

                     

                      

           



HIDUP YANG SIA-SIA; 

Maksud ayat; 

Al-Mumtahanah, 3; 

 “Kaum kerabat kamu dan anak-

anak kamu (yang tidak beriman) 

tidak sekali-kali akan mendatangkan 

sebarang faedah kepada kamu pada 

hari kiamat; … 



Sambungan Maksud ayat; 

KEADILAN ALLAH SWT.; 

 …Allah akan memisahkan di 

antara kamu semua (pada hari itu). 

Dan (ingatlah), Allah Maha Melihat 

segala yang kamu kerjakan.”. 

Al-Mumtahanah, 3; 







          
********* 







Sidang jumaat yang 

dirahmati Allah SWT, 

Mimbar Jumaat sekali 

lagi berpesan bahawa 

Islam mengajar kita 

supaya bersikap… 



...sederhana dalam 

segala amalan. 

Kita amatlah dituntut 

agar menampilkan 

kemuliaan akhlak, sikap 

dan keperibadian 

tinggi… 



…kerana Rasullah SAW 

diutus untuk 

menyempurnakan 

akhlak dan sebagai 

rahmat bagi seluruh 

umat dan sekalian alam.  



Pada masa yang 

sama kita juga 

disaran supaya 

menjauhi sebarang 

bentuk fahaman sesat 

dan perbuatan 
ekstrim… 



…yang kesannya 

akan menjejaskan 

keharmonian, 

perpaduan dan 

keselamatan ummah 
dan Negara. 



                     

                 .        
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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. 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 

seperti kemarau 

panjang, banjir besar, 

wabak penyakit Zika… 



…dan Denggi supaya 

dengan demikian, 

negeri kami akan 

sentiasa dilindungi dan 

diberkati. 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, bukakanlah hati 

kami… 



…untuk mendirikan 

solat fardhu lima waktu, 

menunaikan zakat dan 

kefardhuan yang lain 

serta mewakafkan dan 

menginfakkan harta… 



…khususnya untuk 

Perbadanan Wakaf  

Negeri Selangor (PWS) 

dan Tabung Amanah 

Pembangunan Islam 

Selangor (TAPIS).  



Dengan amalan ini Ya 

Allah, berkatilah hidup 

dan luaskanlah rezeki 

kami dengan ganjaran 

pahala yang 

berkekalan hingga ke 

akhir akhirat. 










