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Penting sekali bagi pengguna internet 

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengampun segala dosa, Penerima Taubat 
dan Yang sangat berat Siksaan-Nya, shalawat dan salam semoga tercurah atas Nabi 
kita Muhammad, juga atas para keluarga dan sahabatnya, amma ba'du: 

Kepadamu  wahai saudaraku .. kepadamu wahai pengguna internet .. kepadamu 
aku hadiahkan makalah ini dalam beberapa kalimat singkat, dan nasehat pendek yang 
aku paparkan untuk anda dalam beberapa renungan, dan saya meminta kepada Allah 
� agar ia menjadi bermanfaat untukku dan untukmu juga.. Allahumma amin. 
 

- Renungan pertama: Apa itu internet? Dan bagaimana ia berkembang?Renungan pertama: Apa itu internet? Dan bagaimana ia berkembang?Renungan pertama: Apa itu internet? Dan bagaimana ia berkembang?Renungan pertama: Apa itu internet? Dan bagaimana ia berkembang?     
Pada awal September 1969 M mulai berhasil pemindahan dokumen-dokumen 

antara dua buah computer di California, keduanya berjarak beberapa meter dengan 
menggunakan telephone, hal ini dianggap sebagai kelahiran jaringan internet, 
dahulunya ia tumbuh sebagai pemikiran pada tempat percobaan kementrian 
pertahanan Amerika, sebagai bagian dari program serangan terlarang, dan juga 
merupakan usulan untuk membangun jaringan yang tidak memiliki markas namun 
cocok untuk melayani kebutuhan-kebutuhan militer, dan telah bangkit sebagian dari 
mereka yang terikat oleh jaringan ini serta mengembangkan permasalahannya dengan 
sangat pesat hingga berjumlah (180) juta pengguna yang terjaring melalui (35) juta 
computer diseluruh dunia, yang mana hal ini dianggap sebagai penemuan terpenting 
pada abad ke duapuluh. 
 

- Renungan kedua: internet termasuk dari tandaRenungan kedua: internet termasuk dari tandaRenungan kedua: internet termasuk dari tandaRenungan kedua: internet termasuk dari tanda----tanda hari kiamat kecil:tanda hari kiamat kecil:tanda hari kiamat kecil:tanda hari kiamat kecil: 
 

Allah berfirman: "Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu 
perbuat itu" [QS. AshQS. AshQS. AshQS. Ash----ShaaffaatShaaffaatShaaffaatShaaffaat: : : : 96969696] dan firman-Nya: "Dia mengajarkan kepada manusia 
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apa yang tidak diketahuinya" [QS. AlQS. AlQS. AlQS. Al----''''AlaqAlaqAlaqAlaq: : : : 5555], dan dari Abu Hurairah ra: telah bersabda 
Rasulullah saw: 

 " �����	 
����� �	���	 
����� 
���	 ����� ���	 ���� �� � �!�	 "��� # "  ��	�� $�" �����	 
����
%�&	 ����� '(�) : *��	"  

"Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tampak terlihat berbagai fitnah, semakin 
banyak kedustaan, pasar menjadi berdekatan dan zamanpun berdekatan" dalam 
riwayat lain: "zaman menjadi berdekatan dan semakin membanyaknya al-haroj", [beliau 
berkata: pembunuhan] [HR. AhmadHR. AhmadHR. AhmadHR. Ahmad]. Berkata Samahatus syeikh Abdul Aziz bin Baz 
dalam memberikan ta'lik (catatan) tentang kata: "berdekatannya zaman" yang 
disebutkan dalam Hadits tersebut: ia ditafsirkan dengan apa yang telah terjadi pada 
masa kini dari berdekatannya kota dan daerah, juga pendeknya jarak tempuh yang 
disebabkan oleh adanya penemuan pesawat terbang, mobil, radio dan lain sebagainya. 
 Saudaraku yang mulia: jika anda bandingkan apa yang berada dalam Hadits 
tersebut dari berdekatannya zaman dan berdekatannya pasar, niscaya anda akan 
mendapatkan bandingannya dengan apa yang ada di internet, terutama jika kita 
ketahui bahwa sebagian dari website mengandung (350 ribu) jenis barang yang dapat 
anda lihat seluruhnya, hanya dengan menuliskan alamat website tersebut dan 
menelephonnya, ini merupakan sebuah bukti akan dekatnya hari kiamat, juga telah 
terjadinya kebanyakan dari tanda-tanda kiamat sughra (kecil). 
 Diantara Hadits-Hadits yang dikabarkan kepada kita dari Rasulullah � 
bahwasanya akan terjadi tanda-tanda hari kiamat sughra adalah sabda beliau yang 
diriwayatkan oleh Anas ra: "Sesungguhnya diantara tanda-tanda hari kiamat .. (beliau 
sebutkan diantaranya) dan akan tampak perzinahan!" [HR. Bukhori & MuslimHR. Bukhori & MuslimHR. Bukhori & MuslimHR. Bukhori & Muslim]. Begitulah 
kita dapati di internet akan tersebarnya perzinahan dan keterus terangannya, apabila 
kita ketahui bahwasanya disana terdapat (455 ribu) website yang menyiarkan 
pelacuran dan pornografi dari sela-sela jaringan laba-laba dari seluruh dunia… dan kita 
ketahui pula tentang tersebarnya jaringan ini, menurut perhitungan terakhir bahwa 
anggotanya telah mencapai (211 juta) jiwa, dan ini menunjukkan betapa pesatnya 
penyebaran jaringan ini.. 
 

- Renungan ketiga: Internet dan dakwah:Renungan ketiga: Internet dan dakwah:Renungan ketiga: Internet dan dakwah:Renungan ketiga: Internet dan dakwah: 
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Dimaksud disini adalah para da'i yang mengajak kepada jalan Allah dan dia 
yang bisa mengedepankan sesuatu untuk berkhidmah terhadap agama ini dari para 
penuntut ilmu, ulama serta mereka yang menjauhkan dirinya dari fitnah… bukan bagi 
mereka yang menginginkan hiburan dan berselancar di internet dengan berlebihan. 
Sesungguhnya kehadiran kita yang Islami pada jaringan ini sangat lemah sekali, tentu 
saja ini merupakan suatu yang menyedihkan jika dibandingkan bahwa kita ini sebaik-
baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, sesungguhnya dunia ini dipenuhi oleh 
kejahatan dan kerusakan, dan dia hidup dalam keadaan jiwa yang kosong, tanpa 
diragukan lagi. 

Dunia hidup tanpa peraturan, kasih sayang dan tidak pula persaudaraan.. 
apabila agama kita, agama Islam, adalah agama yang Allah Ta'ala turunkan kepada 
Rasul-Nya Muhammad saw, dan dijadikan oleh-Nya menjadi agama yang tidak akan 
diterima selainnya, sebagaimana firman Allah: "Sesungguhnya agama (yang diridhai) di 
sisi Allah hanyalah Islam" [QSQSQSQS. . . . Ali ImranAli ImranAli ImranAli Imran: : : : 19191919], serta firman-Nya: "Barang siapa mencari 
agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) 
daripadanya" [QSQSQSQS. . . . Ali ImranAli ImranAli ImranAli Imran: : : : 85858585], maka sudah merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk 
melaksanakan apa yang diwajibkan atas kita untuk menyampaikan agama ini dan 
menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia… juga menggunakan seluruh fasilitas yang 
tersedia dalam menyampaikan agama ini, karena kita diperintahkan untuk 
menyampaikan agama ini dan menyebarkannya, Allah berfirman: "Agar kamu menjadi 
saksi atas (perbuatan) manusia" [QS. AlQS. AlQS. AlQS. Al----BaqarahBaqarahBaqarahBaqarah: : : : 143143143143]. Dalam permasalahan ini tidak ada 
tempat untuk menghindar dan tidak ada pula kesempatan bagi kita untuk 
meninggalkannya, apabila kita memiliki keinginan untuk meninggikan agama ini dan 
juga menyebarkannya dengan jalan yang benar diantara umat manusia. Untuk itu 
diperlukan strategi, peraturan dan penyusunan acara untuk merealisasikan tujuan yang 
ditujukan kepada kita semua tersebut, yaitu menyebarkan agama Islam dengan cara 
yang jelas… dengan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Nabawi yang benar. Kenyataan 
menunjukkan bahwa sesungguhnya umat manusia ini dalam keadaan haus untuk 
mengetahui hakekat dari Islam ini, bahkan banyak pula diantara mereka yang memeluk 
Islam melalui internet.. inilah salah satu dari mereka yang mengirim sebuah surat 
kepada dia yang menjadi lawan perbincangannya tentang Islam, yang diantaranya 
berisi: [inilah diriku telah masuk Islam dan memberi kabar kepada anda agar ikut 
merasa bahagia bersamaku]. Yang lain berkata: [saya ingin memeluk Islam dan 
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menggeluti permainan bola basket, apakah Islam bertentangan dengan basket?] yang 
ketiga berkata: [saya ingin memeluk Islam akan tetapi merasa takut untuk tidak dapat 
menunaikan shalat di kantor tempatku bekerja].. yang keempat berkata: [saya dari 
Kolombia sedangkan 70% dari Kolombia adalah pemakai narkoba, saya telah 
menerjuni narkoba dan ingin memeluk Islam, maka apakah kedudukan Islam 
terhadapku?] dan masih banyak lagi dari surat-surat yang memerlukan jawaban ringan 
agar penulisnya dapat masuk Islam. 
 

- Renungan keempat: internet dan pemakaian yang buruk:Renungan keempat: internet dan pemakaian yang buruk:Renungan keempat: internet dan pemakaian yang buruk:Renungan keempat: internet dan pemakaian yang buruk: 
 

Sesungguhnya jaringan ini dan apa yang ada padanya dari berbagai macam 
manfaat, namun iapun memiliki mudharat yang jauh lebih besar dari manfaatnya, 
dampak negatifnya sangat banyak sekali, dan orang-orang kafir telah siaga dari semua 
ini, bahkan juga telah sampai kepada generasi anak-anak mereka yang turut 
kecanduan dengannya, anak-anak Amerika menghabiskan antara 6 – 10 jam 
perharinya berada didalam jaringan ini. 

Bahkan yang cukup mengherankan, bahwa sebagian orang tua disana memiliki 
pengawasan khusus lebih besar terhadap anaknya yang memasuki jaringan ini 
dibandingkan dengan sebagian dari orang tua kita terhadap anaknya.. yang lebih 
mengherankan dari semua itu bahwasanya banyak dari mereka yang merasa terpukul 
dan berpaling tatkala melihat gencarnya kebebasan dan pornografi dalam jaringan ini, 
padahal mereka adalah orang-orang kafir, maka bagaimana dengan kita yang 
beragama Islam? 

Sesungguhnya diantara bahaya internet: menyebarnya warung-warung internet 
(warnet), ukuran bahaya yang disebabkan olehnya sangat besar sekali.. inilah 
sebagian dari hitungan yang menguatkan hal tersebut: berkata sebagian karyawan 
warnet: sesungguhnya 70% dari yang mampir ke tempat kami adalah untuk bersenang-
senang dengan cara yang diharamkan (menghubungi wanita ajnabi (bukan muhrim 
baginya), menghubungi website-website rusak dan hina.. ), 85% dari orang-orang 
Amerika memasuki tempat-tempat pornografi, 95% dari pemuda pada sebagian 
Negara-negara Arab memasuki tempat-tempat pornografi. 
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Apakah anda telah melihat wahai saudaraku yang mulia!! Sesungguhnya Allah 
Ta'ala telah mengabarkan kepada kita tentang tipu-tipu daya para musuh kita, Allah 
berfirman: 

 "+,-�.� /.0+�.� .1+2.  34�3�.56�	 �-�.� 7.��.892�	 /9.� .:;<9.� +=3�.>?;� 6*@) >�;A 7.B3C ;D>?�	 .�3C 7.B3�6�	 ;,;E-�.� .F+G.<9�	 +=3CHI	.�+C-J .B+G.K L;�>�	 .MHI�.N 
.,;� ;=6?;G6�	 �.� .1-� .,;� ;D>?�	 +,;� OP;�.� �-�.� QR;8.S"  

"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu 
mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk 
(yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah 
pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong 
bagimu" [QS. AlQS. AlQS. AlQS. Al----BaqarahBaqarahBaqarahBaqarah: : : : 120120120120] 
 Dalam kitab "Muktamar al-Amilina al-Masihiyyin bainal Muslimin" dikatakan: 
sesungguhnya kaum Muslimin mengaku bahwa dalam Islam terdapat seluruh apa yang 
dibutuhkan oleh masyarakat, maka kita sebagai pemberi kabar gembira harus melawan 
islam dengan senjata-senjata pemikiran dan rohani.. 
 Berkata Marmadyuk Baktul: sesungguhnya kaum muslimin memiliki 
kemungkinan untuk menyebarkan kebudayaan mereka diseluruh dunia pada saat ini 
secepat apa yang telah mereka sebarkan pada zaman dahulu, dengan syarat mereka 
harus kembali kepada akhlak seperti apa yang mereka miliki pada zaman dahulu ketika 
masih dikuasai oleh generasi pertama, karena sesungguhnya dunia yang kosong ini 
tidak akan dapat terdiam dihadapan ruh kebudayaan mereka. 
 Inilah saudaraku, sebuah kisah nyata yang menekankan akan bahayanya 
penggunaan tidak benar terhadap internet, yang diungkapkan oleh Syeikh: Muhammad 
bin Saleh Al-Munajjid, yang mana ia merupakan suatu ungkapan tentang sebuah surat 
yang datang kepada Syeikh dari seorang wanita yang berkata kepadanya: dahulunya 
kami berada dalam kebahagiaan dan ketenangan yang tanpa kendala, pada saat itu 
rumah kami dihiasi oleh dzikir, suamiku tidak pernah tidur dari shalat subuh dan selalu 
melaksanakan shalat-shalat fardhu tepat pada waktunya, dalam tiap pekannya dia 
khususkan suatu hari untuk melihat keadaan orang-orang miskin dan mengunjungi 
saudara-saudaranya, selalu memperhatikan keadaan beberapa Masjid, dia selalu 
memperhatikan apa saja yang kurang dari kebutuhan Masjid-Masjid sekitar, sehingga 
Allah memberkahi rejeki yang didapatnya, diapun selalu membantu orang lain dimana 
saja. Akan tetapi setelah mengenal internet dia terfitnah dengan fitnah yang sangat 
besar sekali pada saat melihat gambar-gambar porno dari para pelacur, keadaannya 
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jadi sangat berubah dan jadi tidak mengenal shalat subuh, seolah-olah dia dikelilingi 
oleh kamusnya, sedangkan shalat-shalat yang lain menjadi dilaksanakan pada akhir 
waktu dengan tidak melaksanakan shalat berjamaah, saya telah berusaha untuk 
menasehatinya dan dengan berbagai macam cara, akan tetapi tetap tidak bermanfaat, 
akhirnya aku katakan kepadanya: nikahi saja olehmu wanita lain, namun dia 
menolaknya. 
Saya dalam keadaan bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan? Dan telah 
berputus asa darinya, karena dia berkata kepadaku: saya tidak akan pernah dapat 
meninggalkan tontonan tersebut dan tidak akan pernah merasa cukup darinya? 
Seluruh waktunya menjadi selalu berada dihadapan alat tersebut, namun yang menjadi 
kendala adalah bahwa setannya selalu dapat mengalahkannya. Sedangkan bersamaku 
sekarang telah memiliki tiga orang anak dan saya berkeinginan untuk dapat mendidik 
mereka dengan didikan yang baik, apa yang harus saya lakukan? Perkara ini semakin 
berkembang dengan perkataan bahwa dia akan membeli TV dan antene parabola serta 
akan berlangganan beberapa channel? Saya berharap kepada kalian, bantulah saya.. 
 Wahai saudaraku yang semoga selalu mendapat bimbingan Allah: semoga anda 
ikut merenungi bersamaku pada point ini, terhadap suatu bagian kecil dari bahaya 
penggunaan buruk terhadap internet, dan penyembuhan bahaya ini bukan hanya 
dengan menutup website-website jelek tersebut saja, karena menurut penelitian, pada 
setiap tiga menit terdapat website baru yang muncul pada jaringan ini, dan "Madinah 
Al-Malik Abdul Aziz untuk ilmu dan technology" telah menutup seratus website 
pornografi setiap harinya, semoga Allah memberi ganjaran kebaikan kepada mereka. 
Oleh karena itu yang merupakan penyembuhan sesungguhnya adalah dengan 
bertaqwa kepada Allah dan selalu menjaganya serta beriman dengan sesungguhnya 
bahwa Dia Maha mengetahui atas apa yang tampak dan tersembunyi: "Dia mengetahui 
(pandangan) mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati" [QS. AlQS. AlQS. AlQS. Al----Mu'Mu'Mu'Mu'min: min: min: min: 19191919]. Ketahuilah saudaraku bahwa kenikmatan dunia ini akan sirna dan tidak akan terus 
berlanjut, maka janganlah anda rusak diri sendiri, saudara-saudara serta keluarga anda 
dengan menggunakan sisi buruk dari jaringan yang lemah ini, dan peringatilah setiap 
orang yang menggunakannya untuk kejelekan dengan keburukan akibat, kefanaan 
hasil serta kegagalan dengan berbagai macam bentuknya, sebagaimana yang terjadi 
dengan kisah diatas.. 
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- Renungan kelima: internet dan canduRenungan kelima: internet dan canduRenungan kelima: internet dan canduRenungan kelima: internet dan candu 
 

Sesungguhnya candu bukan hanya dianggap pada narkoba saja, bahkan 
sekarang ini telah terlihat bentuk baru dari kecanduan, yaitu candu terhadap internet, 
diantara sifat dia yang candu terhadap internet adalah: 

1- Nafsunya seorang pecandu terhadap apa yang dia candukan dengan terus 
menerus dan sangat mendalam akannya. 

2- Sakit yang sangat pada saat meninggalkannya. 
3- Gemetar, berperasaan goncang, sempit, sedih dan terjadinya tabrakan antara 

pecandu dan dia yang menjalaninya. 
4- Hilangnya pekerjaan. 
5- Terjerumus kedalam perjudian dan perbuatan buruk. 

Seorang Dokter dari Amerika menyebutkan dalam ceramahnya tentang pecandu 
internet, bahwa dia bisa sampai kepada hasil dengan beberapa pertanyaan yang 
dilontarkan kepada pengguna internet, apabila dia menjawab salah satunya dengan 
jawaban: benar, maka dia adalah seorang pecandu internet, diantara pertanyaan-
pertanyaan tersebut adalah: 

- Apakah hubungan anda dengan internet mengancam pekerjaan atau hubungan 
kekeluargaan anda? 

- Apakah anda melihat bahwa internet adalah salah satu perantara untuk kabur 
dari permasalahan kehidupan sehari-hari anda? 

- Apakah anda berdusta dengan jumlah jam yang anda habiskan bersama 
internet? 

Dan lain sebagainya dari pertanyaan-pertanyaan… 
Dampat dari candu: berkeringat – kaku kedua tangan – sakit pada punggung – 

penyakit-penyakit tertentu yang disebabkan oleh seringnya tinggal di depan 
computer. 
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- Renungan keenam: nasehat bagi pengguna internet:Renungan keenam: nasehat bagi pengguna internet:Renungan keenam: nasehat bagi pengguna internet:Renungan keenam: nasehat bagi pengguna internet: 

 

PertamaPertamaPertamaPertama: Apabila anda merasa tidak membutuhkan jaringan ini hendaklah anda 
berlepas diri darinya dan janganlah membiarkan anak-anak anda untuk pergi ke 
warnet. 

KeduaKeduaKeduaKedua: apabila anda termasuk yang terpaksa untuk menggunakannya, maka bagi anda 
beberapa nasehat berikut ini: 

1- Janganlah anda serahkan jaringan ini kepada anak-anak serta mereka yang 
baru menginjak usia puber, karena ini sangat berbahaya sekali dan tidak 
mungkin untuk diridhoi oleh seorang Muslim. 

2- Wajib untuk membatasi penggunaan jaringan ini bagi dia yang mengambil 
manfaat saja, diantara apa yang bermanfaat adalah: pemanfaatan untuk 
kepentingan syari'at (dakwah – menyebar ilmu), juga bagi mereka yang 
menggunakan untuk kepentingan skripsi S2, S3 dan kedokteran dst. 
Sebagaimana juga berkewajiban untuk melarang siapa saja yang ingin 
menggunakannya untuk: mengisi waktu luang, untuk menunjukkan 
kemampuannya dalam menemukan suatu website, hanya ingin tahu, hobi 
meneliti, dlsb. 

3- Pergunakanlah internet untuk mencari website-website Islami yang 
berakidahkan dan bermanhaj shahih, serta mengambil manfaat darinya. 

4- Janganlah anda tertipu oleh setan yang menghiasi anda agar berlangganan 
internet dengan dalih untuk berdakwah kepada Allah sedangkan anda sendiri 
merasa tidak yakin atas apa yang dikatakannya. Apabila anda ingin mengetahui 
kenapa anda berlangganan internet? Maka lihatlah kepada website-website 
yang anda kunjungi, dan apa yang terbanyak darinya? Apakah itu website islami 
ataukah yang lain. 
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- Renungan ketujuh: kepada pengguna internet:Renungan ketujuh: kepada pengguna internet:Renungan ketujuh: kepada pengguna internet:Renungan ketujuh: kepada pengguna internet: 
 

Wahai saudaraku yang mulia.. sampai batas mana kita akan kehilangan 
pembelajaran agama kita dan menjauh darinya apabila kita masuk ke dalam jaringan 
lemah ini dengan tujuan membuka website-website pornografi dan bersenang-senang –
sebagaimana yang mereka sangka- dengan melihat gambar-gambar aib dan 
menyedihkan tersebut? 

Saudaraku yang semoga Allah muliakan dengan surga-Nya.. tahukah anda 
bahwa penyakit syahwat dan kerinduan itu bisa menjadikan seseorang apabila 
bergantung padanya dan meresap dalam hatinya untuk sampai terkadang kepada 
kekafiran terhadap Allah Ta'ala! Dahulu kala salah seorang dari mereka merindukan 
seorang ABG yang bernama Aslam, selang beberapa waktu dia tidak melihat anak 
tersebut, sehingga menjadikannya jatuh sakit, bahkan salah seorang ada yang 
menjanjikan untuk menghadirkan anak tersebut kepadanya sekarang, dia terus 
menunggunya dalam keadaan lebih panas dari bara yang menyala. Pada saat 
dihadirkan, anak tersebut menjadi berfikir dalam hatinya dan memutuskan untuk 
kembali, maka orang-orangpun menemui laki-laki ini dan berkata kepadanya: anak 
tersebut telah pergi kembali, lalu dia lontarkan beberapa buah bait syair tentang anak 
tersebut, diantaranya: 

Pertemuan denganmu lebih nafsu bagiku *** dari rahmat sang Pencipta lagi Mulia 
Apakah anda memperhatikan wahai saudaraku, bahwa permulaannya adalah 

cinta dan kemuliaan yang tulus –sebagaimana yang dikatakan- dan akhirnya adalah 
kekafiran terhadap Allah Ta'ala. Cerita-cerita semisal ini banyak sekali dan cukup 
dikenal. 

Saudaraku.. mana kita dari kedudukan orang-orang saleh terdahulu.. Ar-Rabi' 
bin Hoitsam, disebabkan oleh kerasnya dia dalam menundukkan pandangan dan 
merendahkan kepalanya sampai dikira oleh para wanita bahwa dia adalah seorang 
yang buta. Ibnu Sirin berkata: demi Allah aku tidak melihat seorang wanitapun dalam 
keadaan sadar dan tidak pula dalam keadaan tidur selain dari Ummu Abdullah –yaitu 
istrinya- dan aku tatkala melihat seorang wanita dalam mimpi lalu teringat bahwa dia itu 
tidak halal bagiku maka aku palingkan pandanganku darinya. 

Wahai saudaraku yang mulia: apabila anda dihadang oleh sebuah pandangan 
yang tidak halal, maka ketahuilah bahwa ia itu merupakan tanda peperangan, oleh 
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karena itu lindungilah dengan penutup: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang 
beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya" [QS. AnQS. AnQS. AnQS. An----NuurNuurNuurNuur: : : : 30303030], sungguh telah 
selamat dia dari bekasnya, dan Allah mencukupkan kaum Mukminin dari peperangan.. 
dan janganlah anda lemparkan panah pandangan, karena sesungguhnya –demi Allah- 
akan mengenai dirimu. 
Setiap kejadian permulaannya dari pandangan ***  

dan kebanyakan neraka dari penganggap enteng kejelekan 
Berapa banyak pandangan yang berbuat pada hati pemiliknya ***  

perbuatan panah yang tanpa busur dan anak panah 
Wahai penjual dirinya dengan hawa nafsu dari kecintaan prasangka, 

kelanjutannya berbahaya dan kebaikannya menuju kebinasaan, sungguh anda telah 
menjual sesuatu yang paling berharga dengan harga yang murah, seolah-olah anda 
tidak mengetahui takaran barang dan tidak pula harga yang rendah, sehingga tatkala 
anda datang pada hari yang ditampakkan padanya kesalahan-kesalahan, akan tampak 
bagi anda ketertipuan pada akad perdagangan. 

Laa Ilaaha illallah sesungguhnya barang dagangan Allah, pembeli dan harganya 
adalah surga, penunjuknya Rasulullah �, jual belinya diridhai dengan sesuatu yang 
seluruhnya tidak menyamai sayapnya seekor lalat!!! 

Saudaraku pemakai internet.. apabila anda telah menekan dengan jari-jemari 
anda kepada kunci untuk menghubungi salah satu website, dan sebelum menekan 
kunci masuk (Enter) ingatlah bahwasanya Allah Ta'ala lebih dekat kepada anda dari 
urat nadi, Dia Maha Mengetahui dengan apa yang dirahasiakan dan tersembunyi, 
lihatlah wahai saudaraku yang mulia, apabila website yang akan anda singgahi 
terdapat padanya sesuatu yang membuat marah Yang Maha Kuat lagi Mulia, maka 
saya panggil anda dengan perkataan: 

 "�.� ;"+�-) �.T9S;A ;U;�.C @V�.5.W6�	 �.5+SXB�	 YZ�..� >�;A.� -V.�;[H\6�	 .P;C 3�	.4 ;�	.�-�6�	) 39 (+,.� -*;T.  a�-Eb5.� �-?-c 7.�+d3� �>�;A �.�-?6�;� +,.�.� -*;T.  �eW;��.f 
+,;� Q�-g-h +�-J /-�+S@J .�3C.� Y,;�+i3� .1;E-��@j-c -��@?3[+B.� -�92.d6�	 -��@).k+�3� �.�5;c ;�+5.l;K Q
�.!;�"  

"Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan (sementara) 
dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal (39) Barangsiapa mengerjakan 
perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan 
itu. Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan 
sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi 
rezki di dalamnya tanpa hisab" [QS. AlQS. AlQS. AlQS. Al----MuMuMuMu''''minminminmin: : : : 39393939----40404040]. Sedangkan apabila website yang 
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ingin anda kunjungi terdapat padanya ketaatan kepada Allah, ilmu yang bermanfaat 
ataupun kabar tentang kaum muslimin maka hendaklah anda lanjutkan diatas 
keberkahan Allah dan bersungguh-sungguhlah dalam berdakwah serta berhati-hatilah 
agar tidak terjerumus kepada apa yang Allah larang. 
Saya meminta kepada Allah agar menggabungkan kita semua pada surga-Nya yang 
dipenuhi kenikmatan, dan juga membentengi kita dari kejelekan fitnah, baik itu yang 
tampak darinya ataupun tersembunyi, amin ya Allah. 
Wa sallallahu wa sallama wa barik ala Nabiyyina Muhammad wa alihi wa sohbihi wa Wa sallallahu wa sallama wa barik ala Nabiyyina Muhammad wa alihi wa sohbihi wa Wa sallallahu wa sallama wa barik ala Nabiyyina Muhammad wa alihi wa sohbihi wa Wa sallallahu wa sallama wa barik ala Nabiyyina Muhammad wa alihi wa sohbihi wa 
sallamsallamsallamsallam    
 
RenuRenuRenuRenungan untuk muhasabah diri:ngan untuk muhasabah diri:ngan untuk muhasabah diri:ngan untuk muhasabah diri:     

- Melihat kepada wanita asing adalah haram. 
- Mendengar musik dan alatnya haram 
- Bagi setiap Muslim untuk menyelamatkan aqidahnya dari keraguan dan segala 

syubhat. 
- Bagi setiap Muslim untuk menjauhi orang-orang kafir dan memusuhinya. 
- Bagi setiap Muslim untuk menyingkirkan tempat-tempat yang ada maksiat 

kepada Allah padanya dengan perkataan atau perbuatan, dengan berlari 
bersama agamanya. 

- Berhati-hatilah dari fitnah dalam perkara-perkara syubhat dan syahwat 
 

Sebagai penutup:Sebagai penutup:Sebagai penutup:Sebagai penutup:    
Ingatlah akan Hadits Nabi � sebelum anda memulai dengan internet: 

 "����� ��	
 ���� ����� ���� ����� ����� ���� ���� ������  !� "# $ ����
 ��% ��	


�����"   
"Setelah mendekati kiamat akan terdapat fitnah yang seperti potongan malam yang 
gelap, menjadikan seseorang menjadi Muslim pada pagi hari dan sore harinya telah 
menjadi kafir, pada sore hari sebagai seorang mukmin dan pagi harinya menjadi kafir". 
Semoga anda berada dalam lindungan Allah, serta pendengaran dan penglihatan anda 
dibersihkan oleh-Nya dari apa yang menjadikannya buruk. 

 


