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 “MANFAATKAN ICT UNTUK  
DAKWAH” 

 

     ِئلاِلَقا:                     

                      

          

    

       

.

َلىَتَعا              

        
 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah SWT, 
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Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita 

kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintahnya dan 

meninggalkan segala larangan-Nya. Marilah kita memperbanyakkan zikir 

kepada Allah SWT dan memperbanyakkan selawat serta salam keatas 

junjungan besar Nabi Muhammad SAW di samping sentiasa berusaha 

melaksanakan segala sunnahnya. Mudah-mudahan ianya akan memberikan 

manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. 

 

Khutbah Jumaat pada kali ini amat menggalakkan kita supaya 

“Manfaatkan ICT Untuk Dakwah”. 

 

Sidang jumaat yang dirahmati Allah SWT, 

 

Teknologi maklumat dan komunikasi atau ringkasnya ICT  merupakan 

satu teknologi yang dapat memudahkan kita mengumpul, menyimpan dan 

menyebarkan sesuatu maklumat dengan lebih pantas kepada orang lain. 

Justeru, menggunakan teknologi ICT ini sebenarnya akan dapat membantu 

dan memudahkan tugas-tugas kita seharian. 

 

Sebagai umat Islam, kita hendaklah mengambil manfaat daripada 

kecanggihan teknologi ICT ini untuk kebaikan hidup kita di dunia dan juga di 

akhirat. Antara manfaat utama daripada teknologi ICT ini adalah dengan 

menjadikannya sebagai medan untuk kita berdakwah diwaktu yang sama kita 

gunakannya untuk menangkis dan menolak segala fahaman yang 

menyesatkan. 

 

Firman Allah SWT dalam surah Fussilat ayat ke 33 ; 
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ِ   َوَوي   َسُي قَ ح 
َ
ي َدََعٓ إََِل أ ِ ٱٗلا ّمِىَّ ا  ّللَّ وََغِىَل َصَٰنِحا

نِِىيَ ٱَوقَاَل إًَِِِّن ِوَي    ٣٣ ل ُىس 
 

“Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang 

menyeru kepada (mengesakan dan mematuhi perintah) Allah, serta dia 

sendiri mengerjakan amal yang soleh, sambil berkata: Sesungguhnya aku 

adalah dari orang-orang Islam (yang berserah sepenuhnya kepada Allah)!”. 

 

Berdakwah merupakan satu tanggungjawab dan tuntutan kepada setiap 

muslim, tanpa mengira kedudukan atau di mana jua kita berada, tugas ini 

menjadi kepastian bagi kita. Pendakwah juga disarankan dan digalakkan 

untuk menggunakan peralatan teknologi ICT ketika berdakwah samada di 

masjid-masjid ataupun di surau-surau.  

 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, 

 

Dengan adanya medium ICT ini, kita dapat mengambil bahagian untuk 

sama-sama menunaikan tanggungjawab berdakwah, sama ada dengan 

mewujudkan laman-laman web, blog-blog dan lain-lain lagi yang 

berorientasikan Islam. Dengan adanya laman web dan blog tersebut, ia dapat 

memudahkan kita semua dalam usaha menyebarkan dakwah Islam, 

terutamanya melalui bidang penulisan seperti apa yang pernah disarankan 

oleh Nabi SAW kepada setiap individu muslim supaya berperanan dalam 

menyebarkan dakwah walaupun sekecil-kecil perkara ataupun semudah-

mudah bicara.  

 

Hadis daripada Abdullah Bin Amr RA bahawa Rasulullah SAW 

bersabda: 
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“Sampaikanlah apa-apa yang kamu perolehi daripadaku walaupun satu 

ayat.”                                                                                     

                                                                                         (Riwayat al- Bukhari). 

 

Pada tahun ini sahaja, pengguna internet di negara kita dijangka 

meningkat kepada 25 juta orang berbanding 18 juta pada tahun 2012. Ini 

menunjukkan betapa cepatnya peningkatan penggunaan teknologi ICT di 

negara kita. Antara penggunanya termasuklah masyarakat Islam yang 

dahagakan ilmu pengetahuan agama tetapi tidak berkesempatan mengikuti 

pengajian-pengajian di kelas-kelas tertentu. Golongan seperti ini 

kebiasaannya lebih selesa mendapatkan pengetahuan agama yang mereka 

inginkan melalui teknologi ICT. Maka sudah tentulah ianya menjadi satu 

peluang pula kepada cendekiawan untuk menyampaikan dakwah kepada 

mereka. 

 

Oleh itu, gunakanlah pengetahuan dan kepakaran agama yang kita 

miliki untuk menyebarkan ilmu melalui teknologi ICT ini, dan mengajak 

mereka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sesungguhnya amatlah rugi 

sekali sekiranya kecanggihan teknologi ICT yang ada pada hari ini tidak 

dapat kita manfaatkan untuk agama, sedangkan masyarakat Islam di negara 

kita khasnya amat dahagakan ilmu-ilmu agama.  

 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, 

 

Tidak dinafikan juga terdapat sebahagian umat Islam yang menyalah 

gunakan teknologi ICT melalui facebook, forum, blog dan sebagainya untuk 
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menyebarkan ajaran-ajaran sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam 

sebenarnya, menyebarkan berita-berita palsu, fitnah memfitnah, caci 

mencaci dan sebagainya yang semuanya itu adalah dilarang keras oleh 

agama Islam. 

  

Firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat ke 19 ; 

 

ِييَ ٱ إِنَّ  ن تَِشيَع  َّلَّ
َ
ِييَ ٱِِف  م َفَِٰحَشةُ ٱُُيِبَُِّن أ ٌُِاْ  َّلَّ َءاَو
ِِلٞه ِِف 

َ
ه  َغَذاٌب أ ُُ َ َياٱل ن  ُ ٱوَ  ٓأۡلِخَرةِ  ٱوَ  دلُّ ًُته  َٗل  ّللَّ

َ
نَُه َوأ َيػ 

نَُىَِن   ١٩َتػ 
  

“Sesungguhnya orang-orang yang suka menghebahkan tuduhan-

tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka 

akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat 

dan (ingatlah) Allah mengetahui (segala perkara) sedang kamu tidak 

mengetahui (yang demikian)”. 

 

Sidang Jumaat sekalian, 

 

Antara pengajaran yang terdapat daripada khutbah ini adalah: 

 

1. Umat Islam hendaklah meningkatkan pengetahuan tentang ICT agar 

dapat memperluaskan medan dakwah kita kepada seluruh umat 

manusia. 

 

2. Para ilmuan Islam hendaklah memanfaatkan penggunaan ICT 

termasuk membina perisian dalam penyampaian dakwah mereka. 
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3. Para pengguna ICT hendaklah sentiasa bijak dan berhati-hati semasa 

menggunakan ICT dan merujuk kepada para ulama sekiranya 

mendapati fakta-fakta meragukan berkaitan agama Islam. 

 

4. Para pengguna ICT janganlah leka menggunakan ICT sehingga 

mengabaikan perlaksanaan kewajipan-kewajipan yang lain. 

 

Mudah-mudahan dengan melaksanakan tanggungjawab berdakwah sama 

ada secara lisan mahupun melalui media-media ICT, ianya akan menjadikan 

kita semua umat yang terbaik di sisi Allah SWT. 

 

           

ِ  د عُ ٱ َىةِٱإََِلَٰ َسبِيِل َرّبَِك ب ِك  ِ ِغَظةِٱوَ  ۡل  ٌَةِ  ٱ ل َى ََس  ۡل 
 ِ ه ب ُُ

نَُه بَِىي َضلَّ  مَِّت ٱَوَجَِٰدل  غ 
َ
َِ أ َُ َسُيُۚ إِنَّ َربََّك  ح 

َ
ِِهَ أ

ِ  ۦَغي َسبِينٍِِ  نَُه ب غ 
َ
َِ أ َُ َتِدييَ ٱَو  ُ   ١٢٥ ل ُى

 

 “Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat 

kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan 

mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; 

sesungguhnya tuhanmu Dia-lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang 

sesat dari jalan-Nya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang 

yang mendapat hidayah petunjuk”. 

 

                          (an-Nahl- 125). 
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اْلَعِظِيِمِباْلُقِرِِ
َوالذِِّْكِر اآلَوِإيَّاُكِم ِبَما ِفِيِه

ِِاْلَحِكِيِم
اْلَعِلِيُمالسَِّمِيُع
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KHUTBAH KEDUA 

.    

   ُمَحمٍَّد
ِحَساٍن آِلِهَعَلى   



 
 

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah SWT, 

 

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 
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umum mengetahui bahawa Rasulullah SAW diutus dan Islam yang 

diperjuangkan adalah rahmat bagi seluruh umat dan sekalian alam. 

 

                      

                     .
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ُغورسال


 
تغكوُغورَسال








  

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, 

terimalah amalan kami, kukuhkanlah perpaduan kami, murahkanlah rezeki 
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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.  
 

 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, 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. 
 

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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JAIS/Nurul** 
15.01.2015 


