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UNTUK DIGOLONGKAN SEBAGAI 
ORANG-2 YANG MENDAPAT RAHMAT 

ALLAH, MAKA ; 

Tingkatkanlah ketakwaan 
kpd. Allah 

Lakukanlah segala 
suruhan Allah SWT. 

Tinggalkanlah segala 
larangan Allah SWT. 
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TAJUK KHUTBAH ; 
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ANTARA DATA STATISTIK PENGGUNAAN 
MEDIA SOSIAL BAGI SEMUA LAPISAN 

MASYARAKAT ADALAH ; 

62% dari 29 juta penduduk malaysia adalah 
pengguna internet 

87.9% dari pengguna internet adalah pemilik 
Facebook 

67% dari pengguna internet adalah penonton 
Youtube 

7.9 akaun baru Facebook berjaya dibuka 
dalam setiap saat 6 



ANTARA FENOMENA YANG  
MEMBIMBANG-KAN DARIPADA 

PENGARUH MEDIA SOSIAL ADALAH ; 

Menimbulkan dan membiak 
unsur-2 kemungkaran dalam 

masyarakat 

Melibatkan pendedahan aurat 
dan penyebaran aib orang lain 

Penyebaran cerita & berita palsu 
dan menjadi punca pergaduhan 
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PERSOALAN YANG PERLU KITA SAMA-
SAMA RENUNGKAN ADALAH ; 

Berapa keratkah yang melayari 
bahan-2 berunsurkan kerohanian 

& keagamaan 

Berapa banyakkah bahan atau 
‘entry’ yang berunsurkan 

dakwah & nasihat 

Adakah pelayaran atau ‘klik’ 
pada laman web itu membawa 
kpd. kebaikan dan bermanfaat 
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PENGARUH DUNIA MAYA DAN ALAM SIBER 
SERING MEMPENGARUHI KITA KE ARAH ; 

Menjadi 
insan 
yang ; 

Buruk 
penanya Jiwa yang 

gopoh 

Tergesa-
gesa 

Lemah serta 
pemikiran 
bercelaru 

Terburu-buru 

Dusta dan 
fasiq 

Kotor 
lidahnya 

9 



PERINGATAN PENTING BUAT PENGGUNA 
MEDIA SOSIAL INTERNET ; 

Ayat 6, Luqman ; 
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PERINGATAN PENTING BUAT PENGGUNA 
MEDIA SOSIAL INTERNET ; 

Ayat 6, Luqman ; 

“ Dan ada di antara manusia: orang yang 
memilih serta membelanjakan hartanya kepada 
cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang 

melalaikan; yang berakibat menyesatkan (dirinya 
dan orang ramai) dari agama Allah dengan tidak 

berdasarkan sebarang pengetahuan; dan ada pula 
orang yang menjadikan agama Allah itu sebagai 
ejek-ejekan; merekalah orang-orang yang akan 

beroleh azab yang menghinakan ” 

“ Dan ada di antara manusia: orang yang 
memilih serta membelanjakan hartanya kepada 
cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang 

melalaikan; yang berakibat menyesatkan (dirinya 
dan orang ramai) dari agama Allah dengan tidak 

berdasarkan sebarang pengetahuan; dan ada pula 
orang yang menjadikan agama Allah itu sebagai 
ejek-ejekan; merekalah orang-orang yang akan 

beroleh azab yang menghinakan ” 
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PERLU DIINGAT BAHAWA NIKMAT AKAL  
DIKURNIAKAN ALLAH KPD. KITA DAPAT ; 

Meninggikan taraf  manusia 
daripada makhluk yang lain 

Mencipta berbagai ciptaan utk. 
daratan, udara  dan lautan 

Menjadikan dunia tanpa jarak dan 
sempadan melalui kecanggihan  
teknologi media 

Memandu teknologi sama ada 
utk. kebaikan ataupun keburukan 
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KEPENTINGAN DAN KEUTAMAAN AKAL 
DAN AGAMA SYARAT KESEMPURNAAN ; 

Pernyataan Imam Al-Ghazali RA. yang bermaksud ; 

Sesuatu pekerjaan itu adalah merupakan 
kebaikan jika memenuhi tuntutan akal dan 

agama, dan sesuatu perkara itu dikira 
keburukan jika menyalahi tuntutan akal dan 

agama” 

Sesuatu pekerjaan itu adalah merupakan 
kebaikan jika memenuhi tuntutan akal dan 

agama, dan sesuatu perkara itu dikira 
keburukan jika menyalahi tuntutan akal dan 

agama” 
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PERANAN AGAMA DALAM MENENTUKAN 
AKAL YANG WARAS ADALAH ; 

Apa sahaja berita & cerita akan 
harmoni jika dicerna akal 
berlandaskan agama 

Takut & malu kpd. Allah jika 
menyebar & berkongsi maklumat 
yg. belum pasti 

Akal dan agama menjadi kunci 
kebahagiaan di dunia  &  di akhirat 
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ANTARA SEJAHAT-JAHAT MAKHLUK DI 
MUKA BUMI ALLAH SWT. ; 

Ayat 22, Al-Anfal ; 

       

          
 

 
 

“Sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang 
melata, pada sisi (hukum dan ketetapan) Allah, 

ialah orang-orang yang pekak lagi bisu, yang tidak 
mahu memahami sesuatu pun (dengan akal 

fikirannya)” 

       

          
 

 
 

“Sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang 
melata, pada sisi (hukum dan ketetapan) Allah, 

ialah orang-orang yang pekak lagi bisu, yang tidak 
mahu memahami sesuatu pun (dengan akal 

fikirannya)” 15 



SESUNGGUHNYA FENOMENA MASA KINI 
YANG AMAT MERISAUKAN KITA ADALAH ; 

370 juta laman web lucah 
bergelandangan saban hari 

2.5 billion penghantaran email 
mengandungi bahan-2 lucah 

60% perzinaan remaja adalah 
disebabkan tontonan bahan-bahan 

lucah 

90% pelajar sekolah melayari laman 
web lucah secara tidak sengaja 
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BERHATI-HATILAH DGN. BERITA & CERITA 
YG. DATANG KPD. KITA, SUPAYA ; 

Iman yang telah 
dibina 

bertahun-tahun 
tidak mudah 

dirobek 

Lambakan 
berita dan 
cerita dari 

media-2 sosial 
dapat memberi 
kesan yg. baik 
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BERHATI-HATI DENGAN BERITA DAN 
LAPORAN  YANG DITERIMA ; 

Ayat 6, Al-Hujurat ; 
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BERHATI-HATI DENGAN BERITA DAN 
LAPORAN  YANG DITERIMA ; 

Maksud Ayat ; 

“ Wahai orang-orang yang beriman! jika datang 
kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu 

berita, maka selidikilah (untuk menentukan) 
kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan 

sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini 
dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) 

sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang 
kamu telah lakukan” 

“ Wahai orang-orang yang beriman! jika datang 
kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu 

berita, maka selidikilah (untuk menentukan) 
kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan 

sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini 
dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) 

sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang 
kamu telah lakukan” 
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BINALAH TEMBOK PENGHALANG 
SUPAYA ; 

Kita tidak melanggar larangan 
Allah untuk menjauhi sikap syak 

wasangka 

Menjauhkan diri kita dari turut sama 
meratah daging saudara-2 kita 

Dapat menyuburkan Iman & taqwa kita 
agar diampun & disayangi oleh Allah 
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JALAN MENUJU KE NERAKA ; 

Sabda Nabi SAW. ; 

“Sesungguhnya seorang hamba apabila 
menuturkan satu-satu perkataan yang tidak 

dipastikan kebenarannya terlebih dahulu, akan 
membawanya ke neraka yang  jarak 

keluasannya adalah lebih luas dari jarak antara 
timur dan barat” 

 
(Muttafaqun ‘Alaih) 

“Sesungguhnya seorang hamba apabila 
menuturkan satu-satu perkataan yang tidak 

dipastikan kebenarannya terlebih dahulu, akan 
membawanya ke neraka yang  jarak 

keluasannya adalah lebih luas dari jarak antara 
timur dan barat” 

 
(Muttafaqun ‘Alaih) 
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TIADA YANG TERLEPAS, SEMUANYA 
DIPERHATI & AKAN DIPERSOALKAN ; 

Ayat 18, Surah Qaf ; 

                   

    
 

 
 

“Tidak ada sebarang perkataan yang 
dilafazkannya (atau perbuatan yang dilakukannya) 
melainkan ada di sisi-Nya malaikat pengawas yang 

sentiasa sedia (menerima dan menulisnya)” 
 

 

                   

    
 

 
 

“Tidak ada sebarang perkataan yang 
dilafazkannya (atau perbuatan yang dilakukannya) 
melainkan ada di sisi-Nya malaikat pengawas yang 

sentiasa sedia (menerima dan menulisnya)” 
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PASTIKANLAH DIRI, ANAK-ANAK, ISTERI, 
SAUDARA-MARA, RAKAN TAULAN DAN 

SAHABAT-SAHABAT KITA ADALAH ; 

Pengguna 
media sosial 
yang patuh 

Syariah 

Membuat 
pemilihan 

dengan teliti 
dalam 

melayari 
media sosial 
supaya tidak 
rugi & kesal 

kemudian 
hari 
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JUSTERU, PENGAJARAN DARIPADA 
KHUTBAH INI ADALAH ; 

PERTAMA ; 

• Jadikan setiap 
detik 
penggunaan 
media sosial 
sebagai 
jambatan 
akhirat 

KEDUA ; 

• Jadilah penulis 
apa sahaja 
tentang makruf  
atau kebaikan 
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JUSTERU, PENGAJARAN DARIPADA 
KHUTBAH INI ADALAH ; 

KETIGA ; 

• Bentuklah iman & hati kita 
supaya menjauhi fitnah & 
permusuhan 

• Takutlah dengan segala 
keburukan kita untuk 
berhadapan dgn. Allah 
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WALAU SEKECIL-KECILNYA AKAN 
DIPERSOALKAN ; 
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WALAU SEKECIL-KECILNYA AKAN 
DIPERSOALKAN ; 

Maksud Ayat ; 

“Pada hari itu manusia akan keluar berselerak 
(dari kubur masing-masing) - untuk 

diperlihatkan kepada mereka (balasan) amal-
amal mereka. Maka sesiapa berbuat kebajikan 
seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam 
surat amalnya)! Dan sesiapa berbuat kejahatan 
seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam 

surat amalnya)!” 
 

(az-Zalzalah : 6-8) 

“Pada hari itu manusia akan keluar berselerak 
(dari kubur masing-masing) - untuk 

diperlihatkan kepada mereka (balasan) amal-
amal mereka. Maka sesiapa berbuat kebajikan 
seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam 
surat amalnya)! Dan sesiapa berbuat kejahatan 
seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam 

surat amalnya)!” 
 

(az-Zalzalah : 6-8) 
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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. 

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

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 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, 
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 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 yang melampau dan 
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 yang melampau dan 
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 

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 

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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