TELITI SEBELUM SEBAR

Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah
Subhanahu

wa-Taala

dengan

melaksanakan

segala

perintah-Nya

dan

meninggalkan segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita diberkati dan
dirahmati Allah Subhanahu wa-Taala di dunia dan akhirat.
Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Taala,
Komunikasi adalah salah satu keperluan manusia untuk berkongsi dan
berhubung di antara satu sama lain. Namun dalam berkomunikasi, kita hendaklah
berpandukan kepada ajaran ِal-Quran dan al-Sunnah yang merupakan rujukan
tertinggi umat Islam. Sesuai dengan peredaran zaman masa kini, kita mendapati
media sosial seperti whatsapp, telegram, twitter, facebook, instagram dan lain-lain
lagi menjadi nadi kepada sebaran sesuatu maklumat.
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Namun apa yang berlaku pada hari ini, terdapat segelintir individu dan
golongan tertentu menggunakan media sosial ini sebagai medan untuk menabur
fitnah dan berniat jahat dengan mencipta sesuatu perkara yang tidak benar. Lebih
menyedihkan, apabila berita sedemikian diterima, ada dalam kalangan kita terus
menyebarkan kepada orang lain tanpa memikirkan dan menyelidiki tentang
kesahihan berita tersebut.

Sewajarnya, kita perlu mengambil pendekatan Tabayyun iaitu menyelidiki
dengan teliti, berhati-hati dan tidak tergesa-gesa, melihat dengan keilmuan yang
dalam terhadap sesuatu peristiwa dan berita yang datang, sehingga kita mengetahui
kesahihan perkara yang disampaikan. Firman Allah Subhanahu wa-Taala dalam
surah al-Hujurat, ayat 6:

ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
Yang bermaksud: “Wahai 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.”
Konsep Tabayyun atau teliti juga mengajar kita supaya tidak mendakwa atau
memperkatakan sesuatu kecuali yang benar dan memahami bahawa mereka-reka
sesuatu yang tidak benar itu adalah tanda munafiq. Kita hendaklah memastikan
berita tersebut sahih dari sumber sebenarnya dan barulah boleh dikongsi. Tidak
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salah untuk kita mengesyaki sesuatu berita kerana dapat menjauhi fitnah dan dosa.
Ingatlah! mungkin terdapat individu yang difitnah, dihina dan dicaci, kerana
sesuatu berita yang disebarkan tidak benar. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

Yang bermaksud: "Cukuplah seseorang dianggap pembohong dia menyampaikan
semua apa yang pernah dia dengar."

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Taala,
Isu keselamatan amat penting apatah lagi jika ia melibatkan maruah dan
nyawa akibat berlakunya kebocoran maklumat kepada pihak yang tidak
bertanggungjawab. Sebagai pengguna media sosial, kita mesti tahu bahawa ada
sesetengah perkara boleh dikongsi dan ada yang perlu dirahsiakan. Jika tidak, ia
boleh menjejaskan keluarga, organisasi, agama dan negara. Lantaran itu,
sepertimana kita menjaga adab sesama kita di alam nyata begitu jugalah kita wajib
menjaga adab di laman sosial agar seiring dengan tuntutan agama. Firman Allah
Subhanahu wa-Taala dalam surah al-Hujurat, ayat 11:

ﯨﯩﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
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Yang bermaksud: Wahai orang yang beriman! Janganlah sesuatu puak (dari kaum
lelaki) mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, (kerana) harus
puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka; dan janganlah pula
sesuatu puak dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan puak
perempuan yang lain, (kerana) harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik
daripada mereka; dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengahnya
yang lain; dan janganlah pula kamu panggil-memanggil antara satu dengan yang
lain dengan gelaran yang buruk. (Larangan-larangan yang tersebut menyebabkan
orang yang melakukannya menjadi fasik),maka amatlah buruknya sebutan nama
fasik (kepada seseorang) sesudah ia beriman. dan (ingatlah), sesiapa yang tidak
bertaubat (daripada perbuatan fasiknya) maka merekalah orang yang zalim.
Janganlah sekali-kali kita merendahkan, mengejek, membuka keaiban dan
menghina orang lain di laman sosial kerana perbuatan tersebut ditegah dalam
agama Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih
yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim:

Yang bermaksud: "Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhirat,
hendaklah dia berkata baik atau diam."

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Taala,

Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita sentiasa bermuhasabah dan
menginsafi segala kekurangan dan kelemahan kita sepanjang menggunakan
media sosial. Ingatlah, segala perbuatan dan tingkah laku kita akan disoal dan
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dipertanggungjawabkan kelak. Firman Allah Subhanahu wa-Taala dalam surah
al-Israk, ayat 36:

ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿﰀ
Yang bermaksud: "Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak
mempunyai pengetahuan mengenainya; Sesungguhnya pendengaran dan
penglihatan serta hati, semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang
dilakukannya".
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