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NABI MUHAMMAD S.A.W 

 
Pada 12 Rabiulawal tahun Gajah, di kala umat manusia dalam kegelapan dan kehilangan 

pegangan hidup, lahirlah ke dunia ini, dari keluarga yang sederhana, di Kota Mekah seorang bayi lelaki. 
Bayi tersebut akan membawa perubahan yang besar kepada dunia. 

Bayi itu adalah seorang anak yatim. Ibunya bernama Siti Aminah binti Wahab dan bapanya 
bernama Abdullah bin Abdul Mutalib telah meninggal dunia lebih kurang 7 bulan sebelum dia dilahirkan. 
Kelahirannya itu disambut oleh datuknya yang bernama Abdul Mutalib. Sebaik dilahirkan, Abdul 
Mutalib telah membawa bayi itu ke kaki Kaabah dan di situlah ia diberi nama Muhammad. Nama 
Muhammad adalah satu nama yang tidak pernah ada sebelum ini. 

Rasulullah s.a.w. telah dibangkitkan oleh Allah untuk memimpin umat manusia di dunia ini ke 
jalan yang selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Baginda s.a.w. adalah rahmat dari Allah 
S.W.T.yang tidak ternilai harganya kepada alam semesta ini,sebagaimana jelas dari firman Allah S.W.T. 
yang bermaksud: “Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat 
bagi sekalian alam”. (Al-Anbiya’:107) 

Dalam menyampaikan ajaran dan perintah-perintah dari Allah, Baginda juga memperlihatkan 
contoh-contoh teladan untuk diikuti oleh umatnya. Berkenaan hal ini Allah S.W.T. telah berfirman: 
Maksudnya: “Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, 
iaitu orang yang sentiasa mengharapkan (keredhaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat, serta dia 
pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang).” (Al-Ahzab: 21) 

Rasulullah sepatutnya menjadi ‘Role-Model’ dalam kehidupan kita. Rasulullah telah diutuskan 
sebagai nabi dan rasul terakhir untuk umat manusia. Ketabahan, kesabaran, dan perbagai bentuk akhlak 
yang mulia berada dalam diri baginda. Berikut adalah sebahagian dari sifat-sifat Rasullallah s.a.w. 
secara ringkas yang patut dicontohi dan dijadikan panduan dan teladan: 

 

Adil 

Keadilan merupakan salah satu tonggak yang terpenting bagi menjamin keamanan dalam 
sesebuah rumahtangga, masyarakat dan seterusnya negara. Pentadbiran yang dijalankan dengan penuh 
keadilan tanpa pilih kasih dan membezakan antara anggota-anggotanya akan menjaminkan keamanan dan 
keselamatan. 

 

Amanah  

Salah satu sifat kemuliaan peribadi Rasulullah s.a.w. ialah sifat amanahnya. Sifat yang mulia 
ini telah menjadi darah dagingnya yang terkenal khususnya di kalangan orang-orang Mekah ialah “Al-
Amin” iaitu orang yang beramah atau yang dipercayai. 

Maaf 

Sifat suka memberi maaf atas kesalahan orang lain terhadap dirinya juga satu sifat mulia. 
Dengan adanya sifat ini, hubungan persaudaraan dan persahabatan lebih terjamin dan dapat 
mengelakkan sifat dendam yang boleh merosakkan dirinya juga. 

 



Sabar 

Baginda banyak bersabar dalam mengembangkan syariat Islam. Sifat sabar banyak membantu 
baginda dalam kerja-kerja dakwah dan pentadbiran. Sifat sabar dalam keluarga juga dapat 
mengelakkan sebarang pertelingkahan. 

 

Mendengar Nasihat 

Walaupun Rasulullah s.a.w. sebagai seorang pemimpin, baik di medan perang mahupun dalam 
urusan pentadbiran sehari-hari, Baginda bukanlah seorang yang keras kepala yang tidak mendapat 
pandangan dan buah fikiran dari orang lain. Sejarah telah membuktikan bahawa walaupun Baginda 
seorang pemimpin besar, Baginda bersedia menerima pandangan orang lain. 

 

Jimat Cermat 

Rasulullah s.a.w. adalah seorang yang sangat berhati-hati dan cermat dalam kehidupannya. 
Dalam perbelanjaan hidupnya, Baginda memperlihatkan bahawa sekalipun Baginda menguasai sebuah 
kerajaan Islam yang mampu untuknya berada dalam kemewahan, namun yang ternyata Baginda bukanlah 
orangnya yang mementingkan keduniaan ini. Baginda mengingatkan umatnya supaya sentiasa berjimat 
cermat khususnya dalam perbelanjaan sehari-sehari. 

 

Rajin Bekerja 

Rasulullah s.a.w. adalah seorang yang rajin dan kuat bekerja. Terdapat hadis-hadis yang 
menceritakan penglibatan Baginda dalam menjalankan kerja-kerja bersama-sama para sahabatnya, 
sekalipun Baginda mempunyai kedudukan yang begitu tinggi dan sangat dihormati oleh mereka. 

 

 

RASULULLAH SAW - PEMIMPIN YANG MERENDAHKAN DIRI 
 

Pada suatu hari Rasulullah bersama sahabat-sahabat melakukan perjalanan yang jauh. Mereka 
singgah mendirikan khemah di padang pasir. Seorang sahabat membawa seekor kambing dan berkata 
dia akan menyembelihnya.Yang lain pula berkata akan melapahnya. Sahabat yang lain berkata akan 
memasaknya. Lalu Rasulullah berkata, "Dan aku akan mencari kayu api." 

Para sahabat terperanjat mendengarnya dan segera berkata, "Tidak usah ya Rasulullah, biar 
kami sahaja melakukan semuanya." 

Rasulullah bersabda, "Demi Allah aku tidak akan tinggal diam sementara kamu semua bekerja. 
Allah membenci hambanya yang mengistimewakan dirinya dari saudara-saudaranya." Setelah itu 
Rasulullah pergi mencari kayu api. 

Teladan: Dalam Islam tidak ada keistimewaan yang membezakan manusia. Pemimpin dan orang 
yang dipimpin adalah sama sahaja kecuali pada arahan dan kuasanya. Pemimpin tidak sepatutnya 
menggunakan kedudukannya sebagai pemimpin untuk membina keistimewaan diri, apalagi membina 
kekayaan menerusi kesempatan yang ada. 



MENGASIHI RASULULLAH S.A.W 
 

Kasih dan cinta kepada Rasulullah s.a.w adalah satu kemestian dalam kehidupan seorang muslim. 
Setiap muslim mesti berbuat demikian kerana baginda adalah orang yang paling berjasa di dalam 
membimbing dan memberi petunjuk kepada manusia sejagat. Cinta dan kasih kepada baginda mestilah 
direalisasikan melalui perilaku kehidupan harian.  

Di antara cara hidup Rasulullah s.a.w yang perlu diamalkan oleh setiap muslim adalah seperti 
berikut: 

1. Sentiasa bersifat benar, amanah, menyampaikan perintah Allah s.w.t dan bijaksana. Inilah sifat 
utama yang dimiliki oleh Rasulullah s.a.w. Sifat ini jugalah yang membawa kecemerlangan umat 
Islam generasi pertama dahulu. 

2. Sentiasa menunjukkan rasa hormat kepada teman 

3. Rajin melawat orang sakit. 

4. Mengutamakan hal-hal kematian. 

5. Sentiasa menunjukkan sikap kasih sayang dan menghargai anak-anak yatim, fakir dan orang miskin 
yang memerlukan bantuan. 

6. Sentiasa menyebut dan mengingati Baginda pada setiap tempat dan masa. 

7. Sentiasa berusaha menyebarkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w sepanjang hayat. 

8. Sentiasa akur kepada larangan-larangan Rasulullah s.a.w seperti menjauhkan diri dari bercakap 
bohong, khianat, dengki, mencaci, bakhil dan malas. 

 

 

RASULULLAH S.A.W. SEBAGAI PEMIMPIN 
 

Pendahuluan   

Rasulullah s.a.w. telah dibangkitkan oleh Allah untuk memimpin umat manusia di dunia ini ke 
jalan yang selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Baginda s.a.w. adalah rahmat dari Allah 
S.W.T.yang tidak ternilai harganya kepada alam semesta ini, sebagaimana jelas dari firman Allah 
S.W.T. yang bermaksud: “Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi 
rahmat bagi sekalian alam”.  (Al-Anbiya’:107)   

Sebagai seorang Rasul yang diutuskan, darjat ketinggiannya mengatasi pemimpin-pemimpin 
yang lain. Baginda bersifat ma’sum iaitu terpelihara dari melakukan kesalahan dan kesilapan. Maka 
kerana itu, arah dan tujuan yang di bawanya untuk seluruh umat manusia ini adalah benar dan terjamin. 
Baginda memimpin umatnya ke jalan yang diredhai oleh Allah S.W.T. iaitu agama Islam. Kini Baginda 
s.a.w. sudah tidak ada lagi di dunia ini, tetapi umatnya tetap dijamin tidak akan sesat selama mana 
mereka berpegang dengan pusaka tinggalannya iaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Melalui dua sumber ini 
umat Islam sentiasa terpimpin dalam menghadapi kehidupan di dunia yang penuh cabaran ini.   



Dalam menyampaikan ajaran dan perintah-perintah dari Allah, Baginda juga memperlihatkan 
contoh-contoh teladan untuk diikuti oleh umatnya. Berkenaan hal ini Allah S.W.T. telah berfirman: 
Maksudnya: “Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, 
iaitu orang yang sentiasa mengharapkan (keredhaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat, serta dia 
pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak (dalam masa susah dan senang).” (Al-Ahzab: 21)  

Oleh yang demikian, dalam rencana ini kita akan melihat beberapa pengajaran dan contoh 
teladan yang ditinggalkan oleh Rasulullah s.a.w. berkenaan kehidupannya untuk kita jadikan panduan 
serta ikutan dalam mengisi dan mempertingkatkan keimanan kita bagi memperolehi darjat taqwa yang 
diharap-harapkan. Maka untuk itu, dibentangkan sebahagian dari bimbingan dan teladan yang 
ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. khasnya berkenaan perkara-perkara berikut: 

    

Rumah Tangga 

Keharmonian hidup berumahtangga adalah salah satu faktor utama dalam membina sesebuah 
masyarakat yang baik dan terhormat. Rumahtangga yang baik dan harmoni ini sukar diperolehi tanpa 
adanya kerjasama serta saling hormat menghormati antara suami isteri dan lain-lain anggota keluarga. 
Suami seharusnya berkelakuan baik dan berakhlak mulia dalam mengendalikan rumahtangganya, di 
samping itu sentiasa memperlihatkan contoh-contoh yang baik dalam pergaulan supaya ianya mudah 
diteladani oleh isteri dan anak-anaknya. Di dalam rumahtangga, para suami tidak sewajarnya bertindak 
sebagai seorang yang keras dan bengis yang tahu mengarahkan itu dan ini dan mahukan semuanya 
tersedia untuknya tanpa memikirkan suasana rumahtangga yang memerlukan kasih sayang, kerjasama 
dan saling bantu membantu.    

Dalam kehidupan berumahtangga, Rasulullah s.a.w. telah memperlihatkan suatu teladan yang 
baik yang boleh diikuti oleh seseorang suami dalam mengurus rumahtangganya. Sebagai seorang suami, 
Rasulullah s.a.w. amat bertimbang rasa dan bersedia membantu keluarganya. Banyak kerja yang 
dilakukan dengan tangannya sendiri, seperti menjahit pakaian, memerah susu kambing dan apabila mahu 
makan Baginda makan apa-apa makanan yang sedia ada saja. Rasulullah s.a.w. sangat marah kepada 
suami yang memukul isterinya sebagaimana memukul hamba abdi, sabdanya yang bermaksud: “Tidakkah 
seseorang dari kamu merasa malu untuk memukul isterinya sebagaimana dia memukul hambanya? Di 
waktu pagi dipukul isterinya kemudian di waktu malam ditidurinya pula”.    

Di samping Rasulullah s.a.w. menunjukkan panduan dan contoh tentang hidup tolong menolong 
serta perasaan kasih sayang kepada isteri, Rasulullah s.a.w. juga menunjukkan suatu teladan yang baik 
khususnya kepada mereka yang mempunyai isteri yang lebih dari seorang. Sebagaimana yang diketahui 
umum bahawa Rasulullah s.a.w. mempunyai beberapa orang isteri yang terdiri daripada pelbagai 
peringkat umur. Ada yang masih muda dan cantik, dan ada yang sudah berumur. Walau bagaimanapun, 
Rasulullah s.a.w. tidak sekali-kali bersikap pilih kasih dalam layanan kasih sayang antara mereka. Masa 
dan giliran mereka dibahagikan dengan adil serta cukup rapi sekalipun dalam masa Baginda sakit. 
Apabila Rasulullah s.a.w. hendak musafir, Baginda menjalankan undi antara isteri-isterinya itu dan 
hanya yang terkena undi saja yang berhak bersamanya.  

  

 



Tetangga 

Agama Islam sangat memandang berat tentang masalah bertetangga di kalangan masyarakat 
umat Islam khususnya dan umat manusia umumnya. Islam memberikan perhatian yang sungguh berat ke 
arah menjalin hubungan yang baik dan harmoni di kalangan masyarakat sesuatu tempat. Dalam hal ini, 
Rasulullah s.a.w. telah memberi panduan dan ajaran kepada umat Islam supaya mengelakkan diri dari 
segala sesuatu yang boleh mencetuskan rasa kurang baik sesama tetangga. Dalam salah satu sabdanya, 
Rasulullah s.a.w. telah menerangkan: Maksudnya: “Tidak akan masuk syurga seseorang yang tetangganya 
tidak merasai selamat dari kejahatannya”. (Riwayat Muslim)   

Dalam hadis lain yang telah diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. menyatakan bahawa Rasulullah 
s.a.w. telah bersabda yang bermaksud: “Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari Akhirat, maka 
janganlah dia menyakiti tetangganya; sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari Akhirat, maka 
hendaklah dia memuliakan tetamunya; dan sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari Akhirat. Maka 
hendaklah dia katakan perkara yang baik atau dia diam”.    

Dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. bersabda: Maksudnya: “Tidak beriman dengan aku 
seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan dia tahu yang tetangganya dalam kelaparan”. 
(Al-Bazzar)   

Maksud dan tujuan dari hadis-hadis yang tersebut adalah jelas untuk mengajar umat Islam 
supaya tidak menjadi manusia yang mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan kebajikan orang 
lain. Walaupun pengaruh kehidupan zaman moden sekarang, terutama oleh kemajuan sains dan 
teknologi, menjadikan seseorang merasai dirinya sudah terlepas dari orang lain, namun 
tanggungjawabnya sebagai seorang individu muslim tetap kekal dan mesti dilaksanakannya. 

Mengikut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tabarani bahawa tanggungjawab seseorang 
terhadap tetangganya ada lapan perkara:  

i. Melawatnya apabila dia sakit  

ii. Mengiringi jenazah apabila dia meninggal dunia  

iii. Membantunya apabila dia memerlukan bantuan  

iv. Melindunginya pada masa dia dalam kesusahan dan kepapaan  

v. Ucapkan tahniah apabila dia memperolehi nikmat  

vi. Ucapkan takziah  apabila dia ditimpa kesusahan  

vii. Jangan meninggikan binaan rumah melebihi bangunan  rumahnya sehingga menyekat udara 
kepadanya,  

viii. Janganlah menyakitinya dengan bau enak masakan kecuali diberikan kepadanya.    

 

Adil 

Keadilan merupakan salah satu tonggak yang terpenting bagi menjamin keamanan dalam 
sesebuah rumahtangga, masyarakat dan seterusnya negara. Pentadbiran yang dijalankan dengan penuh 
keadilan tanpa pilih kasih dan beza membeza antara anggota-anggotanya akan menjaminkan keamanan 
dan keselamatan.   



Sebaliknya, pentadbiran yang dijalankan tanpa keadilan pasti tidak akan berjaya mewujudkan 
suatu suasana yang aman dan harmoni, terutamanya kepada golongan yang kurang bernasib baik. 
Berkenaan hal ini, Rasulullah s.a.w. telah mengingatkan umat Islam supaya tidak melakukan sesuatu 
yang bertentangan dengan sifat keadilan. Adalah diriwayatkan bahawa pada suatu hari Rasulullah s.a.w. 
telah menegur tindakan salah seorang sahabatnya yang bernama usamah bin Zaid r.a. yang coba 
menolong seorang perempuan dari kalangan bangsawan yang didapati melakukan kesalahan mencuri iaitu 
supaya hukuman hudud yang dikenakan ke atasnya diringankan. Dengan teguran oleh Rasulullah s.a.w. 
itu, Usamah insaf dan terus memohon ampun. Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: 
“Sesungguhnya sebab yang membinasakan orang-orang yang terdahulu daripada kamu itu ialah kerana 
apabila orang bangsawan melakukan kesalahan mencuri mereka tidak menghukumkannya tetapi apabila 
orang yang lemah melakukan kesalahan mencuri, mereka jalankan hukuman had ke atasnya. Demi Allah 
yang diri Muhammad di dalam kekuasaan-Nya sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri aku pasti 
akan memotong tangannya”.    

Dalam menegakkan keadilan ini, Rasulullah s.a.w. tidak mengecualikan dirinya dari terlibat 
sama dengan undang-undang dan peraturan yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Telah 
diriwayatkan bahawa pada masa Rasulullah s.a.w. hampir sampai ajalnya, Baginda telah memberitahu 
orang ramai supaya datang menuntut keadilan darinya sama ada berkenaan harta atau tubuh badan. 
Dalam hal ini, Baginda s.a.w. bersabda yang bermaksud: “Sesiapa yang mendapati bahawa aku telah 
melakukan sesuatu ke atas hartanya, maka ambillah hartaku ini; dan sesiapa yang telah aku lakukan 
kekasaran ke atas tubuh badannya, maka aku serahkan diriku ini dan balaskanlah, ketahuilah orang yang 
lebih utama bagiku dari kalangan kamu ialah orang yang ada tuntutan tersebut lalu diambilnya atau 
dihalalkan kepadaku; maka dengan itu aku akan menemui Tuhanku dalam keadaan jiwa yang baik”.   

Sebagai seorang pemimpin, Rasulullah s.a.w. memandang manusia ini sama rata tanpa 
membezakan antara satu sama lain. Manusia pada pandangan Rasulullah s.a.w. adalah sama seumpama 
samanya gigi-gigi sikat. Dilayani mereka sama saja tanpa memandang sama ada seorang itu kaya atau 
miskin,  mulia atau hina, tuan atau hamba. Berdasarkan pada sebuah hadith dari Imam al-Bukhari 
adalah diriwayatkan:  Pada suatu hari Nabi s.a.w teringat kepada seorang hitam lalu bertanyakan 
apakah khabar beritanya? Orang ramai menjawab bahawa dia telah meninggal dunia. Baginda bertanya 
lagi: Mengapakah kamu tidak memberitahu kepada ku? Mereka menceritakan kisahnya dan 
memperkecilkan kedudukan lelaki itu. Lalu Nabi s.a.w meminta mereka tunjukkan di mana kuburnya dan 
apabila Baginda sampai di kubur itu Bagindapun sembahyang ke atasnya.   

 

Cermat 

Rasulullah s.a.w. adalah seorang yang sangat berhati-hati dan cermat dalam kehidupannya. 
Dalam perbelanjaan hidupnya, Baginda memperlihatkan bahawa sekalipun Baginda menguasai sebuah 
kerajaan Islam yang mampu untuknya berada dalam kemewahan, namun yang ternyata Baginda bukanlah 
orangnya yang mementingkan keduniaan ini. Baginda mengingatkan umatnya supaya sentiasa berjimat 
cermat khususnya dalam perbelanjaan sehari-sehari.    

Sumber kekayaan yang dimiliki hendaklah dipergunakan untuk kepentingan bersama 
membantu golongan yang memerlukannya, bukannya untuk dihabis dan dibelanjakan begitu saja. Agama 
Islam menentang tabiat dan perbuatan membazir. Menurut al-Quran, orang-orang yang suka membazir 
itu adalah saudara syaitan. Oleh hal yang demikian, seseorang Islam hendaklah menggunakan hartanya 



dengan cara yang sebaik-baiknya, kerana perbelanjaan yang dilakukan pada perkara yang tidak disukai 
oleh Islam amat besar padahnya di Hari Akhirat nanti.    

Berkenaan hal ini, Rasulullah s.a.w. ada bersabda: Maksudnya: “Tidak berganjak kedua-dua 
kaki seseorang dari tempat berdirinya di Mahkamah Tuhan pada hari Qiamat sehingga dia disoal 
tentang umurnya pada perkara apakah dia habiskan, tentang ilmunya untuk apakah dia gunakan, tentang 
harta bendanya dari manakah dia dapati dan ke mana dibelanjakan dan juga tentang tubuh badannya 
pada perkara apakah dia susutkan kemudian dan kecergasannya”. (Al-Tirmizi)    

Contohnya pada kehidupan Rasulullah s.a.w. sendiri jelas memperlihatkan betapa dirinya tidak 
dikuasai oleh nafsu dan pengaruh harta benda keduniaan. Baginda memakai pakaian yang sekadarnya 
untuk melindungi badan dari bahaya panas dan sejuk, memakan makanan sekadar untuk hidup malah 
kadang-kadang Baginda tidak makan apa-apa.   

Rasulullah s.a.w. tidak suka kepada orang-orang yang hidup hanya untuk menjamu seleranya 
saja iaitu tidak ada yang difikirkan selain dari kepentingan perut sendiri. Sifat seumpama ini bukanlah 
sifat yang layak bagi seseorang muslim. Oleh  yang demikian, Baginda selalu mengingatkan sahabat-
sahabatnya supaya suka memberi makan kepada orang lain yang dalam kesusahan dan kelaparan. 
Baginda pernah menyuruh sesiapa yang ada makanan untuk dua orang hendaklah dimakan bertiga dan 
sesiapa yang ada makanan untuk empat orang hendaklah dimakan berlima. Dalam hubungan ini Saidina 
Abu Bakar al-Siddiq r.a. pulang ke rumahnya bersama tiga orang dan Rasulullah s.a.w. pulang dengan 
sepuluh orang.    

 

Rajin Bekerja 

Rasulullah s.a.w. adalah seorang yang rajin dan kuat bekerja. Terdapat hadis-hadis yang 
menceritakan penglibatan Baginda dalam menjalankan kerja-kerja bersama-sama para sahabatnya, 
sekalipun Baginda mempunyai kedudukan yang begitu tinggi dan sangat dihormati oleh mereka. Sejarah 
menceritakan bahawa dengan tangannya yang mulia Rasulullah s.a.w. bersama-sama sahabatnya 
bertungkus lumus mengangkat batu bata untuk menyiapkan Masjid Madinah dan demikian juga 
bersama-sama kaum muslimin bergelumang dengan debu dan tanah dalam menjalankan kerja menyiapkan 
parit untuk menahan serangan tentera musuh dalam Peperangan Khandak atau Peperangan Ahzab yang 
berlaku dalam tahun kelima hijrah.    

Dalam suatu peristiwa yang lain, ada diriwayatkan bahawa pada masa Rasulullah s.a.w. dalam 
musafir bersama sahabat-sahabat, Baginda menyuruh mereka menyembelih kambing. Mendengar 
perintah itu salah seorang sahabatnya menawarkan diri untuk menyembelih kambing, seorang lagi 
sanggup untuk melapahnya, seorang lagi sanggup untuk memasaknya dan Rasulullah s.a.w. sendiri pula 
sanggup mencari kayu api. Walau bagaimanapun para sahabat itu tidak mahu Rasulullah s.a.w. berbuat 
demikian, mereka sanggup menjalankan kerja mencari kayu api itu. Namun Rasulullah s.a.w. tidak mahu 
sahabat-sahabatnya mengambil alih kerjanya itu.    

Dengan jelas Baginda menegaskan: “Saya tahu bahawa kamu menegah saya dari melakukan 
pekerjaan itu, tetapi saya tidak suka membezakan diri saya dari kamu, dan sesungguhnya Allah tidak 
suka akan hambanya yang memperlihatkannya berbeza dari sahabat-sahabatnya”.    

Di samping Rasulullah s.a.w. sentiasa memperlihatkan sifatnya yang rajin dan selalu 
bekerjasama dengan sahabat-sahabatnya, Rasulullah s.a.w. tidak suka kepada orang yang malas bekerja 
dan hanya mahu meminta-minta saja untuk menyara hidup seharian. Diriwayatkan bahawa pada suatu 



hari ada seorang lelaki dari golongan Ansar datang meminta sesuatu daripada Rasulullah s.a.w.,lalu 
Baginda bertanya kepadanya sama ada di rumahnya ada sesuatu barang yang boleh dijual. Lelaki itu 
memberitahu kepadanya bahawa di rumahnya ada sehelai kain dan sebiji mangkuk, maka Rasulullah 
s.a.w. meminta supaya lelaki itu membawa kepadanya barang-barang tersebut. Apabila barang-barang 
itu dibawa kepada Baginda Rasulullah s.a.w. menawarkan kepada sesiapa yang mahu membelinya. 
Seorang lelaki menawarkan barang-barang tersebut dengan harga satu dirham, kemudian Rasulullah 
s.a.w. bertanya kalau-kalau ada yang mahu menawarkannya dengan harga dua dirham, lalu diberikan 
kepadanya.    

Dengan uang sebanyak dua dirham itu Rasulullah s.a.w. meminta orang tersebut 
membelanjakan sebanyak satu dirham untuk belanja rumahnya dan satu dirham yang baki lagi untuk 
membeli sebilah beliung  (Kapak). Kemudian Rasulullah s.a.w. menyerahkan beliung tersebut kepada 
lelaki itu dan menyuruhnya pergi mencari kayu dan kemudian menjualnya. Selepas lima belas hari 
kemudian apabila lelaki itu bertemu Rasulullah s.a.w. dia sudah mempunyai wang sebanyak sepuluh 
dirham. Maka dengan wang itu, setengahnya dibelanjakan untuk pakaiannya dan setengahnya lagi untuk 
makanannya.    

 

Mendengar Nasihat 

Walaupun Rasulullah s.a.w. sebagai seorang pemimpin, baik di medan perang mahupun dalam 
urusan pentadbiran sehari-hari, Baginda bukanlah seorang yang keras kepala yang tidak mendapat 
pandangan dan buah fikiran dari orang lain. Sejarah telah membuktikan bahawa walaupun Baginda 
seorang pemimpin besar, Baginda bersedia menerima pandangan orang lain.    

Berkenaan perkara ini, diriwayatkan bahawa pada masa tentera Islam bersiap sedia 
menentang tentera musyrikin Mekah di medan perang Badar dalam tahun kedua hijrah, seorang yang 
bernama Al-Habab bin Al-Munzir r.a. telah bertanyakan Rasulullah s.a.w. tentang keputusan 
menempatkan tentera Islam sama ada ianya perintah dari Allah ataupun suatu taktik perang, lalu 
diberitahu oleh Rasulullah s.a.w. bahawa penempatan itu adalah suatu taktik perang. Lalu dia 
menasihatkan Rasulullah s.a.w. supaya mengambil kedudukan lain yang lebih hampir kepada sumber air 
dan menimbus lain-lain perigi atau mata air setelah menyediakan takungan air yang banyak untuk 
kegunaan mereka, dan sesudah itu mereka melancarkan serangan.    

Nasihat ini telah diterima oleh Rasulullah s.a.w. dan kedudukan tentera yang lebih baik ini 
merupakan salah satu faktor penting yang membawa kejayaan kepada kaum muslimin dalam peperangan 
Badar yang bersejarah ini sekalipun bilangan kaum muslimin terlalu kecil jika dibandingkan dengan 
jumlah tentera musuh.    

Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya nasihat dan tunjuk ajar itu perlu diterima 
walaupun ianya datang dari kalangan orang biasa asalkan pandangan itu benar-benar munasabah dan 
sesuai untuk sesuatu tindakan. Sikap mendengar nasihat serta mematuhi peraturan bukanlah semata-
mata ditujukan kepada golongan mereka yang memimpin, tetapi juga mereka yang dipimpin mestilah 
mematuhi peraturan dan perintah supaya kejayaan dari sesuatu usaha atau tindakan dapat dicapai.    

Contohnya orang bawahan yang tidak mematuhi perintah pernah berlaku di masa Rasulullah 
s.a.w. lagi. Kisah ini berlaku dalam peristiwa peperangan Uhud dalam tahun ketiga hijrah. Dalam masa 
peperangan tersebut, Rasulullah s.a.w. telah mengarahkan tentera-tentera Islam supaya 
mempertahankan kedudukan masing-masing sehingga peperangan berakhir, tetapi apabila tentera 



musuh kelihatan hampir kalah, maka pasukan pemanah tentera Islam telah meninggalkan kedudukkan 
mereka lalu bersegera mengumpul harta-harta rampasan. Disebabkan perbuatan mengengkari perintah 
inilah maka pihak musuh dapat membuat serangan balas yang begitu hebat sekali, yang meninggalkan 
kesan yang sungguh pahit dalam sejarah perjuangan umat Islam.    

Dalam masalah mematuhi perintah, seseorang muslim dituntut supaya mematuhi dan 
mengikuti perintah yang dikenakan ke atasnya sekalipun perintah tersebut bertentangan dengan 
kehendak peribadinya mahupun kumpulannya selagi perintah itu tidak termasuk dalam perkara-perkara 
yang berupa maksiat atau derhaka kepada Allah. Dan bukannya sifat seorang beragama Islam kalau 
semata-mata tidak mahu mematuhi atau mentaati, hanyalah disebabkan berlainan pendirian atau 
fahaman. Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. telah bersabda maksudnya: “Wajib 
ke atas seseorang muslim mematuhi dan mentaati perintah sama ada yang ia suka atau tidak, kecuali 
dia diperintahkan melakukan perkara yang maksiat. Apabila dia diperintah melakukan maksiat maka 
tidaklah wajib ke atasnya patuh dan taat lagi”. (Muttafaq’alaih)    

 

Maaf 

Di samping sifat adil yang perlu ada pada setiap orang, seseorang itu juga perlu mempunyai 
sifat mulia yang lain iaitu sifat suka memberi maaf atas kesalahan orang lain terhadap dirinya. Dengan 
adanya sifat ini, hubungan persaudaraan dan persahabatan lebih terjamin dan dapat mengelakkan sifat 
dendam yang boleh merosakkan dirinya juga.    

Contoh sifat pemaaf ini telah ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. sebagaimana yang dapat 
dilihat dari suatu peristiwa yang menarik. Dalam peristiwa ini Rasulullah s.a.w. telah diancam oleh 
seorang musuh yang menghunus senjata kepada Baginda sambil bertanya siapakah yang akan 
menyelamatkannya, lalu dijawab oleh Rasulullah s.a.w. bahawa Allah yang boleh menyelamatkannya. 
Dengan menyebut nama Allah itu, senjata itupun jatuh ke bumi lalu diambil oleh Rasulullah s.a.w. dan 
sambil menghunuskan kepada musuhnya itu. Ternyata  tiada siapa yang dapat menyelamatkannya lagi, 
namun begitu Rasulullah s.a.w. telah melepaskannya pergi walaupun dia tidak mahu memeluk Islam, 
kecuali dia berjanji tidak memerangi Rasulullah s.a.w. dan tidak akan memihak kepada mereka yang 
memusuhi Baginda.    

Sifat pemarah dan suka membalas dendam selalunya menghalang seseorang dari memaafkan 
orang lain. Oleh yang demikian, Rasulullah s.a.w. melarang seseorang itu menurut perasaan marahnya, 
kerana menurut perasaan marah ini boleh mencetuskan permusuhan dan pergaduhan, malah boleh 
membawa kepada pembunuhan sesama sendiri. Seseorang yang sedang dikuasai oleh perasaan marah 
hendaklah  mencari jalan mengelakkan diri dari berterusan dalam keadaan sedemikian sama ada dengan 
berwuduk, duduk atau mengingati Allah.    

 

Amanah 

Salah satu sifat kemuliaan peribadi Rasulullah s.a.w. ialah sifat amanahnya. Sifat yang mulia 
ini telah menjadi darah dagingnya yang terkenal khususnya di kalangan orang-orang Mekah ialah “Al-
Amin” iaitu orang yang beramah atau yang dipercayai.    

Umat Islam adalah dituntut oleh agamanya supaya menjadi orang yang beramanah yang dapat 
memikul tanggungjawab yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Rasulullah s.a.w. di samping 
kehidupannya yang mencerminkan peribadi yang beramanah, Baginda juga mengarahkan umatnya supaya 



berkeadaan sedemikian. Amanah yang diserahkan kepada seseorang itu amat banyak sekali. Isteri 
adalah amanah yang diserahkan kepada suami, anak-anak adalah amanah yang dipertanggungjawabkan 
kepada ibu bapa, murid-murid adalah diamanahkan kepada guru, pegawai, kakitangan, buruh dan 
sebagainya kesemuanya diserahkan tanggungjawab yang merupakan amanah. Malah semua manusia ada 
amanah yang mesti ditunaikannya. Oleh sebab itu, Allah telah menerangkan bahawa sifat orang yang 
beriman itu antaranya ialah mereka yang menjaga amanah dan janji-janji mereka.    

Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahawa Rasulullah s.a.w. telah 
bersabda: maksudnya: “Tidak sempurna iman seseorang yang tidak ada amanah, dan tidak sempurna 
agama seseorang yang tidak ada janji baginya”. (Riwayat Ahmad Ibn Hanbal)   

Setiap amanah mestilah diserahkan kepada mereka yang layak, kerana sesuatu amanah yang 
diserahkan kepada yang bukan ahlinya akan membawa kerosakan jua.    

 

Penutup 

Demikian sebahagian dari ajaran dan bimbingan Rasulullah s.a.w. yang diajar atau 
dilakukannya untuk dijadikan contoh dan  teladan oleh kita semua. Sebagai seorang muslim, kita tidak 
sepatutnya membesar dan menyanjung individu yang lain sekalipun seorang yang dianggap tokoh, kerana 
lain-lain individu itu tertakluk kepada kekurangan-kekurangan dan kesilapan-kesilapan yang diakibatkan 
oleh kelemahan diri masing-masing, Pemujaan tokoh dan pendewaannya tidak seharusnya wujud dalam 
masyarakat umat Islam, kerana bagi kita sejarah kehidupan Rasulullah s.a.w. sudah mencukupi untuk 
dicontohi dan diikuti. Malah kecenderungan memuja dan mengagong-agongkan seseorang tokoh, kadang-
kadang telah terpesong sehingga membawa kepada penyelewengan dalam ajaran Islam.    

Semoga dari pengajaran dan contoh teladan Rasulullah s.a.w. yang dibentangkan ini 
menjadikan kita semakin tunduk dan patuh kepada segala ajaran Allah dan Rasulnya. Maksudnya: 
“Wahai Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan, dan kami mengikut Rasul-
Mu; oleh itu masukkanlah kami kedalam golongan orang yang menjadi saksi yang mengakui keesaan-Mu 
dan kebenaran Rasul-Mu”.(Ali-Imran : 53)  

 

 

RASULULLAH S.A.W. DAN PENGEMIS YAHUDI BUTA 
 

Di sudut pasar Madinah Al-Munawarah seorang pengemis Yahudi buta yang hari demi hari apabila ada 
orang yang mendekatinya, dia selalu berkata "Wahai saudaraku jangan dekati Muhammad, dia itu orang 
gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir, apabila kalian mendekatinya kalian akan dipengaruhinya". 
Setiap pagi Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawa makanan, dan tanpa berkata sepatah kata 
pun Rasulullah SAW menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu walaupun pengemis itu 
selalu berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Rasulullah SAW melakukannya 
hingga baginda wafat. Setelah kewafatan Rasulullah tidak ada lagi orang yang membawakan makanan 
setiap pagi kepada pengemis Yahudi buta itu. 

Suatu hari Abu Bakar r.a berkunjung ke rumah anaknya Aisyah r.ha. Beliau bertanya kepada 
anaknya, "Anakku adakah sunnah kekasihku Rasulullah yang belum aku kerjakan", Aisyah r.ha menjawab 
pertanyaan ayahnya, "Wahai ayah engkau adalah seorang ahli sunnah hampir tidak ada satu sunnah pun 



yang belum ayah lakukan kecuali satu sunnah saja". "Apakah Itu?", tanya Abu Bakar r.a. Setiap pagi 
Rasulullah SAW selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis 
Yahudi buta yang berada di sana", kata Aisyah r.ha. 

Keesokan harinya Abu Bakar r.a. pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk 
diberikannya kepada pengemis itu. Abu Bakar r.a mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu 
kepadanya. Ketika Abu Bakar r.a. mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapakah 
kamu?". Abu Bakar r.a menjawab, "Aku orang yang biasa". "Bukan! Engkau bukan orang yang biasa 
mendatangiku", jawab si pengemis buta itu. Apabila dia datang kepadaku tidak susah tangan ini 
memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, 
tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan itu", pengemis itu melanjutkan perkataannya.   

Abubakar r.a. tidak dapat menahan air matanya, ia menangis sambil berkata kepada pengemis 
itu, aku memang bukan orang yang biasa datang pada mu, aku adalah salah seorang dari sahabatnya, 
orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah SAW. Setelah pengemis itu 
mendengar cerita Abu Bakar r.a. dia pun menangis dan kemudian berkata, benarkah demikian? Selama 
ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya, dia tidak pernah memarahiku sedikitpun, dia tetap 
mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi, dia begitu mulia. Pengemis Yahudi buta tersebut 
akhirnya melafazkan syahadah di hadapan Abu Bakar r.a.  

 

 

NAMA-NAMA NABI MUHAMMAD 

 
 Muhammad - Yang Banyak Dipuji  

 Ahmad - Yang Terpuji  

 Al-Mahi - Penghapus, Dengannya Allah Menghapuskan Kufur  

 Al-Hasyir - Penghimpun Yang Di Himpunkan Sekelian Manusia Dibawah Kakinya  

 Al-'Aqib - Penghabisan Yang Tiada Nabi Selepasnya  

 Al-Muqaffa - Yang Disusuli Sesudah Nabi Isa A.S  

 Nabiyurrahmah - Nabi Yang Membawa Rahmat  

 Nabiyuttaubah - Nabi Yang Membawa Taubat  

 Nabiyulmalhamah - Nabi Yang Berjuang Dalam Peperangan  

 

Panggilan Allah kepada Nabi Muhammad dalam Al-Quran: 

 Basyir - Yang Menyampaikan Berita Gembira  

 Nazir - Yang Memberi Berita Ingatan/Amaran  

 Siraj Munir - Pelita Yang Menerangi  

 Rauf - Penyayang  

 Rahim - Pengasih  



 Rahmatan Lil Alamin - Rahmat Bagi Seluruh Alam  

 Muhammad - Yang Banyak Dipuji  

 Ahmad - Yang Terpuji  

 Taha - Allah Sahaja Yg Mengetahui Maknanya  

 Yasin - Allah Sahaja Yg Mengetahui Maknanya  

 Al-Muzzammil - Yang Berselimut  

 Al-Muddaththir - Yang Berselimut  

 Abdullah - Hamba Allah  

 Al-Nazirul Mubin - Yang Memberi Ingatan/Amaran Yang Jelas  

 Muzakkir - Yang Selalu Memberi Ingatan  

 

NAMA RASUL-RASUL ALLAH 

 
1. ADAM A.S  
2. IDRIS A.S  
3. NUH A.S  
4. HUD A.S  
5. SALIH A.S  
6. IBRAHIM A.S  
7. LUT A.S  
8. ISMAIL A.S  
9. ISHAQ A.S  
10. YA'QUB A.S  
11. YUSUF A.S  
12. AYYUB A.S  
13. ZULKIFLI A.S  
14. SYU'AIB A.S  
15. YUNUS A.S.  
16. MUSA A.S.  

17. HARUN A.S  
18. ILYAS A.S  
19. ILYASA A.S.  
20. DAUD A.S  
21. SULAIMAN A.S  
22. ZAKARIA A.S  
23. YAHYA A.S  
24. `ISA A.S  
25. MUHAMMAD S.A.W.  

 

Nama yang ditebalkan adalah RASUL-RASUL ULUL-AZMI  

 

 

 

KHUTBAH TERAKHIR NABI MUHAMMAD S.A.W 

 
Khutbah ini disampaikan pada 9hb. Zulhijjah Tahun 10 Hijriyah di Lembah Uranah, Gunung 

Arafah. 



Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan, Aku tidak mengetahui 
apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu dengarlah dengan teliti 
kata-kataku ini dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. 

Wahai manusia, sepertimana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka 
anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai amanah suci. Kembalikan harta yang diamanahkan 
kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapapun agar orang lain tidak 
menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti 
membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala 
urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. 

Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk 
menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak 
mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia sebagaimana kamu mempunyai hak atas 
isteri kamu mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka 
ke atas kamu maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. 

Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah-lembutlah terhadap mereka kerana 
sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah 
mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan 
dilarang melakukan zina. 

Wahai manusia, dengarlah bersunggah-sungguh kata-kataku ini, sembahlah Allah, dirikanlah 
sembahyang lima kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadhan, dan tunaikanlah zakat dari harta 
kekayaan kamu. Kerjakanlah 'Ibadah Haji' sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahawa setiap Muslim 
adalah saudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama, tidak seorang pun yang lebih mulia 
dari yang lainnya kecuali dalam Taqwa dan beramal soleh. 

Ingatlah, bahawa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari untuk dipertanggungjawabkan 
di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu awasilah agar jangan sekali-kali kamu terkeluar 
dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan 
datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. 

Oleh itu wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku 
sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, yang sekiranya kamu 
berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. 
Itulah AI-Quran dan Sunnahku. 

Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku, menyampaikan pula kepada orang lain. 
Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. 
Saksikanlah Ya Allah, bahawasanya telah aku sampaikan risalah-Mu kepada hamba-hamba-Mu... 

PERBUALAN ANTARA RASULULLAH S.A.W DENGAN IBLIS 

 
Telah diceritakan bahawa Allah S.W.T telah menyuruh iblis datang kepada Nabi Muhammad 

s.a.w agar menjawab segala pertanyaan yang baginda tanyakan padanya. 

 

Pada suatu hari Iblis pun datang kepada baginda dengan menyerupai orang tua yang baik lagi 
bersih, sedang ditangannya memegang tongkat. Bertanya Rasulullah s.a.w, "Siapakah kamu ini ?" Orang 



tua itu menjawab, "Aku adalah iblis." "Apa maksud kamu datang berjumpa aku?" Orang tua itu 
menjawab, "Allah menyuruhku datang kepadamu agar kau bertanyakan kepadaku." 

 

Baginda Rasulullah s.a.w lalu bertanya, "Hai iblis, berapa banyakkah musuhmu dari kalangan 
umat-umatku?" 

Iblis menjawab, "Lima belas." 

1. Engkau sendiri hai Muhammad. 

2. Imam dan pemimpin yang adil. 

3. Orang kaya yang merendah diri. 

4. Pedagang yang jujur dan amanah. 

5. Orang alim yang mengerjakan solat dengan khusyuk. 

6. Orang Mukmin yang memberi nasihat. 

7. Orang Mukmin yang berkasih-sayang. 

8. Orang yang tetap dan cepat bertaubat. 

9. Orang yang menjauhkan diri dari segala yang haram. 

10. Orang Mukmin yang selalu dalam keadaan suci. 

11. Orang Mukmin yang banyak bersedekah dan berderma. 

12. Orang Mukmin yang baik budi dan akhlaknya. 

13. Orang Mukmin yang bermanfaat kepada orang. 

14. Orang yang hafal al-Qur'an serta selalu membacanya. 

15. Orang yang berdiri melakukan solat di waktu malam sedang orang-orang lain semuanya tidur. 

 

Kemudian Rasulullah s.a.w bertanya lagi, "Berapa banyakkah temanmu di kalangan umatku?" 

Jawab iblis, "Sepuluh golongan :- 

1. Hakim yang tidak adil. 

2. Orang kaya yang sombong. 

3. Pedagang yang khianat. 

4. Orang pemabuk/peminum arak. 

5. Orang yang memutuskan tali persaudaraan. 

6. Pemilik harta riba'. 

7. Pemakan harta anak yatim. 

8. Orang yang selalu lengah dalam mengerjakan solat/sering meninggalkan solat. 

9. Orang yang enggan memberikan zakat/kedekut. 

10. Orang yang selalu berangan-angan dan khayal dengan tidak ada faedah. 



11. Mereka semua itu adalah sahabat-sahabatku yang setia." 

 

Itulah di antara perbualan Nabi dan iblis. Sememangnya kita maklum bahawa sesungguhnya 
Iblis itu adalah musuh Allah dan manusia. Dari itu hendaklah kita selalu berhati-hati jangan sampai kita 
menjadi kawan iblis, kerana sesiapa yang menjadi kawan iblis bermakna menjadi musuh Allah. 
Demikianlah sebaliknya, sesiapa yang menjadi musuh iblis bererti menjadi kawan kekasih Allah. 

 

 

KELEBIHAN UMAT RASULULLAH S.A.W  
MENURUT PANDANGAN NABI ADAM A.S 

 

Disebutkan bahawa Nabi Adam A.S telah berkata, "Sesungguhnya Allah S.W.T telah 
memberikan kepada umat Muhammad SAW empat kemuliaan yang tidak diberikan kepadaku: 

1. Taubatku hanya diterima di kota Mekah, sementara taubat umat Nabi Muhammad SAW diterima 
di sebarang tempat oleh Allah.  

2. Pada mulanya aku berpakaian, tetapi apabila aku berbuat derhaka kepada Allah, maka Allah telah 
menjadikan aku telanjang. Umat Muhammad SAW membuat derhaka dengan telanjang, tetapi 
Allah memberi mereka pakaian.  

3. Ketika aku telah berderhaka kepada Allah, maka Allah telah memisahkan aku dengan isteriku. 
Tetapi umat Muhammad SAW berbuat derhaka, Allah tidak memisahkan isteri mereka.  

4. Memang benar aku telah derhaka kepada Allah dalam syurga dan aku dikeluarkan dari syurga, 
tetapi umat Muhammad SAW durhaka kepada Allah akan dimasukkan ke dalam syurga apabila 
mereka bertaubat kepada Allah.  

 

 

 

 

 

MIMPI RASULULLAH 

 
Mimpi adalah sesuatu yang sering dialami oleh setiap manusia terutamanya di waktu sedang 

tidur. Adakala mimpi itu buruk dan ada pula yang baik. Apabila bermimpi sesuatu yang baik seperti 
sedang membaca Al-Quran,solat, disanjung orang dan seumpamanya, ucapkanlah syukur dan memuji 
Tuhan. Sebaliknya jika ia mengerikan dan menakutkan sehingga membuat kita keluh kesah, segeralah 
mengucap istighfar dan keampunan kepada Allah SWT. 

Kadang-kadang mimpi itu akan menjadi kenyataan dan kadang-kadang ianya mainan tidur. 
Ulama-ulama dan wali Allah sering dapat melihat alam ghaib seperti suasana di dalam kubur (seksa dan 



nikmat) melalui mimpi. Petikan dari sebuah hadis yang telah disebut oleh Imam As Sayuthi, Al Tabrani, 
Al Hakim At Termizi dan Al Isfahani dalam kitab mereka yang bermaksud: 

Sesungguhnya aku telah mengalami mimpi yang ajaib malam kelmarin. Aku telah melihat 
seorang dari umatku telah didatangi oleh Malaikat Maut untuk mengambil nyawa, maka malaikat itu 
telah terhalang oleh ketaatannya kepada kedua ibu bapanya. 

Aku melihat juga seorang dari umatku telah disediakan untuk menerima seksa kubur, maka 
dia telah diselamatkan oleh kesan wuduknya. 

Aku melihat juga seorang dari umatku sedang dikerumuni oleh syaitan-syaitan, maka ia telah 
dibebaskan dari bahayanya oleh berkat zikrullah. 

Aku melihat juga seorang dari umatku diseret oleh Malaikat Azab maka segera muncul 
solatnya serta melepaskannya dari azab tersebut. 

Aku melihat juga seorang dari umatku sedang ditimpa dahaga yang teramat sangat, setiap 
kali ia mendatangi sesuatu perigi, dihalang untuk meminumnya, maka segera datang puasanya serta 
memberinya minum hingga ia merasa puas. 

Aku melihat juga seorang dari umatku yang mengunjungi kumpulan para nabi, yang ketika itu 
sedang duduk berkumpul-kumpul, setiap kali dia mendekati mereka, dia diusir dari situ, maka 
menjelmalah mandi junubnya sambil memimpinnya ke kumpulan itu seraya menunjukkan supaya duduk di 
sisiku. 

Aku melihat juga seorang dari umatku dikabusi oleh suasana gelap, di hadapannya gelap, di 
kanannya gelap, di kirinya gelap, di atasnya gelap, di bawahnya juga gelap, sedang ia dalam keadaan 
bingung. Maka datanglah pahala haji dan umrahnya, lalu mengeluarkan dari suasana gelap-gelita itu lalu 
memasukkannya ke dalam suasana terang-benderang. 

Aku melihat juga seorang dari umatku berbicara kepada Mukminin, akan tetapi tidak seorang 
pun dari mereka yang mahu berbicara dengannya, maka menjelmalah silaturrahimnya seraya menyeru 
orang-orang itu, katanya: Wahai kaum Mukminin sambutlah bicaranya, lalu mereka pun berbicaralah 
dengannya. 

Aku melihat seorang dari umatku sedang menepis-nepis bahang api dan percikannya dari 
mukanya, maka segera datanglah pahala sedekahnya lalu melindungi muka dan kepalanya dari bahaya api 
itu. 

Aku melihat juga seorang dari umatku sedang diseret oleh Malaikat Zabaniah ke merata 
tempat, maka menjelmalah Amar Makruf dan Nahimunkar seraya menyelamatnya dari cengkaman 
neraka serta menyerahkannya pula kepada Malaikat Rahmat. 

Aku melihat juga seorang dari umatku sedang merangkak-rangkak, antaranya dengan Tuhan 
dipasang tabir, maka menjelmalah budi pekerti seraya memimpinnya sehingga dibuka pemisah tadi dan 
masuklah ia ke hadrat Allah Taala. 

Aku melihat juga seorang dari umatku terheret ke sebelah kiri oleh buku catatannya, maka 
menjelmalah perasaan kasih kepada Allah menukarkan tujuan buku catatan itu ke arah kanan. 

Aku melihat juga seorang dari umatku terangkat timbangannya, maka menjelmalah anak-
anaknya yang mati kecil lalu menekan timbangan itu sehingga menjadi berat. 



Aku melihat juga seorang dari umatku sedang berdiri di pinggir Jahanam, maka menjelmalah 
perasaan gerunnya terhadap seksa Allah Taala lalu membawa jauh dari tempat itu. 

Aku melihat juga seorang dari umatku terjerumus ke dalam api neraka, maka datanglah air 
matanya yang mengalir kerana takut kepada Allah Taala lalu menyelamatkanya dari api neraka itu. 

Aku melihat juga seorang dari umatku sedang meniti sirat manakala seluruh tubuhnya 
bergoncang seperti bergoncangnya dedaun yang ditiup angin, maka menjelmalah baik sangkanya 
terhadap Allah Taala lalu mententeramkan kegoncangan itu lalu dengan mudah meniti hingga ke hujung 
titian itu. 

Aku melihat juga seorang dari umatku sedang meniti atas titian sirat, kadangkala ia 
merangkak dan kadangkala ia meniarap, maka menjelmalah solat menyeru kepadaku lalu aku memimpin 
tangannya dan mengajaknya berdiri dan meniti hingga ke penghujung titian itu. 

Aku melihat juga seorang dari umatku sedang hampir tiba di pintu syurga, tiba-tiba pintu-
pintunya ditutup, maka menjelmalah penyaksiannya bahawa tiada Tuhan melainkan Allah lalu 
membukakan pintu-pintu syurga itu untuknya sehingga ia boleh memasukinya. 

Aku melihat ada ramai orang yang digunting-gunting lidahnya, maka aku bertanya kepada 
Jibril siapakah mereka itu, maka Jibril menjawab: Mereka itulah orang-orang yang suka 'membawa 
mulut' ke sana ke mari. 

Aku melihat juga orang-orang yang digantung dengan lidah-lidah mereka, maka aku bertanya 
Jibril siapakah mereka itu, maka Jibril menjawab: Mereka itulah orang-orang yang melempar tuduhan 
terhadap kaum Mukminin dan Mukminat dengan tuduhan tanpa bukti dan palsu. 

 

 

KHUTBAH RASULULLAH S.A.W TENTANG DAJJAL 

 
Dari Abi Umamah Al-Bahiliy, beliau berkata :"Rasulullah telah berkhutbah di hadapan kami. 

Dalam khutbahnya itu Baginda banyak menyentuh masalah dajjal. Baginda telah bersabda 
:"Sesungguhnya tidak ada fitnah (kerosakan) di muka bumi yang paling hebat selain daripada fitnah 
yang dibawa oleh dajjal.” Setiap nabi yang diutus oleh Allah ada mengingatkan kaumnya tentang dajjal. 

Aku adalah nabi yang terakhir sedangkan kamu adalah umat yang terakhir. Dajjal itu tidak 
mustahil datang pada generasi kamu. Seandainya dia datang sedangkan aku masih ada di tengah-tengah 
kamu, maka aku adalah pembela bagi setiap mukmin. Kalau dia datang sesudah kematianku, maka setiap 
orang menjaga dirinya. Dan sebenarnya Allah akan menjaga orang-orang mukmin. 

Dajjal itu nanti akan datang dari satu tempat antara Syam dan Iraq. Dan akan mempengaruhi 
manusia dengan begitu cepat sekali. Wahai hamba Allah, wahai manusia, tetaplah kamu. Di sini akan aku 
terangkan kepada kamu ciri-ciri dajjal yang belum diterangkan oleh nabi-nabi sebelumku kepada 
umatnya. 

Pada mulanya nanti dajjal itu mengaku dirinya sebagai nabi. Ingatlah, tidak ada nabi sesudah 
aku. Setelah itu nanti dia mengaku sebagai tuhan.Ingatlah bahwa tuhan yang benar tidak mungkin kamu 
lihat sebelum kamu mati. Dajjal itu cacat matanya sedangkan Allah tidak cacat, bahkan tidak sama 



dengan baru. Dan juga diantara dua mata dajjal itu tertulis K-A-F-I-R yang dapat dibaca oleh setiap 
mukmin yang pandai membaca atau buta huruf. 

Di antara fitnah dajjal itu juga dia membawa syurga dan neraka. Nerakanya itu sebenarnya 
syurganya sedangkan syurganya itu neraka, iakni panas. Sesiapa diantara kamu yang diseksanya dengan 
nerakanya, hendaklah dia membaca pangkal surah Al-Kahfi, nescaya nerakanya itu akan sejuk 
sebagaimana api yang membakar Nabi Ibrahim itu menjadi sejuk. 

Diantara tipu dayanya itu juga dia berkata kepada orang Arab; "seandainya aku sanggup 
menghidupkan ayah atau ibumu yang sudah lama meninggal dunia itu, apakah engkau mengaku aku 
sebagai tuhanmu ?" Orang Arab itu akan berkata :"Tentu.". Maka syaitan pun datang menyamar seperti 
ayah atau ibunya. Rupanya sama, sifat-sifatnya sama malah suaranya pun sama. Ibu bapanya berkata 
kepadanya :"Wahai anakku, ikutlah dia,sesungguhnya dialah Tuhanmu." 

Diantara tipu dayanya itu juga dia tipu seseorang, yakni dia bunuh dan dia belah dua. Setelah 
itu dikatakan kepada orang ramai: "Lihatlah apa yang akan aku lakukan terhadap hambaku ini. 
"Sekarang akan aku hidupkan dia semula. Dengan izin Allah orang mati tadi hidup semula. Kemudian 
dajjal itu bertanya: "Siapa tuhanmu ?" Orang tadi yang kebetulan beriman menjawab : "Tuhanku adalah 
Allah sedangkan kamu adalah musuh Allah.Kami telah diperingatkan oleh Rasulullah tentang 
kedatanganmu di akhir zaman." 

Mendengar yang demikian itu dajjal marah dan coba membunuhnya lagi tetapi tidak sangup. 
Akhirnya dicampakkan orang mukmin tadi kedalam nerakanya. Orang itu telah lulus dalam ujian Allah 
dan dia termasuk orang yang paling tinggi darjatnya di syurga. 

Di antara tipu dayanya itu juga dia suruh langit supaya menurunkan hujan, tiba-tiba hujan pun 
turun. Dia suruh supaya bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, tiba-tiba tumbuh. Dajjal tersebut 
datang ke perkampungan orang-orang baik dan mereka tidak mengakunya sebagai tuhan, maka 
disebabkan demikiann tanam-tanaman mereka tidak menjadi. 

Dajjal tersebut pergi ke perkampungan orang-orang yang percaya kepadanya dan penduduk 
kampung tersebut mengakunya sebagai tuhan. Disebabkan demikian hujan pun turun di tempat mereka 
dan tanam-tanaman mereka pun menjadi. 

Tiada kampung atau daerah di dunia ini yang tidak didatangi dajjal kecuali Makkah Dan 
Madinah kerana kedua-dua kota tersebut dikawal oleh malaikat. Ketika dajjal datang ke pergunungan di 
luar kota Madinah, kota Madinah bergoncang seperti gempa bumi. Ketika itu orang-orang munafik 
kepanasan dan tidak tahan lagi tinggal di Madinah dan mereka keluar dan pergi bergabung dengan para 
pengikut dajjal. Inilah yang dikatakan hari pembersihan kota Madinah. 

 

CARA RASULULLAH S.A.W. MENGHINDARI DAN  
MENYEMBUHKAN PENYAKIT 

 
Cara Rasulullah S.A.W. menghindari dan menyembuhkan penyakit Petikan dari buku Cara 

Rasulullah S.A.W. menghindari dan menyembuhkan penyakit (Disusun Oleh: Ibnu Qaiyum) 

 

Penyebab rosaknya badan  



Perkara yang menyebabkan rosaknya badan iaitu perasaan runsing, gelisah, lapar dan tidak tidur malam 
(bukan tujuan qiyamullai) 

Menerangkan penglihatan  

Perkara yang boleh menerangkan pandangan dan menyejukkan hati iaitu melihat pada warna hijau, 
melihat air yang mengalir, melihat orang/barang yang disayangi dan melihat buah (dedaun). Perkara 
yang boleh menggelapkan pandangan iaitu berjalan tanpa alas (berkaki ayam), menyambut waktu pagi 
dengan wajah murka (masam), banyak menangis dan banyak membaca tulisan yang kecil-kecil. 

Penyebab wajah bersinar 

Perkara yang boleh menyebabkan wajah kelihatan kering (hilang cahaya) iaitu berdusta, tidak 
mempunyai perasaan malu, banyak bertanya tanpa ilmu dan banyak berbuat dosa. Perkara yang boleh 
menyebabkan wajah bersinar iaitu menjaga maruah, jujur, dermawan dan takwa. 

Perasaan benci  

Perkara yang menyebabkan perasaan benci iaitu sombong, dengki, berdusta dan suka mengadu domba. 

Perkara yang mendatangkan dan menyekat rezeki 

 Perkara yang boleh menyebabkan datangnya rezeki iaitu Qiyamullai (beribadah di waktu malam selepas 
tidur), banyak membaca istighfar di waktu sahur (masa sebelum masuk waktu subuh), bersedekah dan 
berzikir di waktu pagi dan petang. Perkara yang menyebabkan rezeki tersekat iaitu tidur di waktu pagi, 
sedikit mengerjakan sembahyang, malas dan khianat. 

Kefahaman dan ingatan 

 Perkara yang boleh menyebabkan rosaknya ingatan dan kefahaman iaitu sentiasa makan buah yang 
masam, tidur pada tengkuk (belakang kepala), hati sedih dan fikiran runsing. Perkara yang 
menyebabkan bertambahnya daya ingatan dan kefahaman iaitu kegembiraan hati, sedikit makan dan 
sedikit minum, mengawal makanan dengan sesuatu yang manis dan berlemak serta mengurangkan 
kelebihan yang memberatkan badan. 

 

 

 

SEPULUH PESAN RASULULLAH SAW 
Ada sepuluh pesan Rasulullah saw yang mengajarkan kita praktis mengusir iblis, dan bala 

tentaranya jika menyerang kita dengan rayuan-rayuan yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam 
jurang kehinaan tanpa kita sadari dengan memanfaatkan titik kelemahan kita. Mari kita 
memperhatikan pesan-pesan kenabian tersebut yang tertuang dalam bentuk dialog antara manusia 
dan setan; 

1. Jika ia datang kepadamu dan berkata: "Anakmu mati". Katakan kepadanya: "Sesengguhnya 
mahluk hidup diciptakan untuk mati, dan penggalan dariku (putraku) akan masuk surga. Dan hal 
itu membuatku gembira".  

2. Jika ia datang kepadamu dan berkata: "Hartamu musnah". Katakan kepadanya: "Segala puji bagi 
Allah Zat Yang Maha Memberi dan Mengambil, dan menggugurkan atasku kewajiban zakat".  



3. Jika ia datang kepadamu dan berkata: "Orang-orang menzalimimu sedangkan kamu tidak 
menzalimi seorang pun". Maka, katakan kepadanya: "Siksaan akan menimpa orang-orang yang 
berbuat zalim dan tidak menimpa orang-orang yang berbuat kebajikan (Mukhsinin)".  

4. Dan jika ia datang kepadamu dan berkata: "Betapa banyak kebaikanmu", dengan tujuan 
menjerumuskan untuk bangga diri (Ujub). Maka ia katakan kepadanya: "Kejelekan-kejelekanku 
jauh lebih banyak dari pada kebaikanku". 

5. Dan jika ia datang kepadamu dan berkata: "Alangkah banyaknya shalatmu".  Maka katakan: 
"Kelalaianku lebih banyak dibanding shalatku".  

6. Dan jika ia datang dan berkata: "Betapa banyak kamu bersedekah kepada orang-orang". Maka 
katakan kepadanya: "Apa yang saya terima dari Allah jauh lebih banyak dari yang saya 
sedekahkan".  

7. Dan jika ia berkata kepadamu: "Betapa banyak orang yang menzalimimu". Maka katakan 
kepadanya :"Orang-orang yang kuzalimi lebih banyak".  

8. Dan jika ia berkata kepadamu: "Betapa banyak amalmu". Maka katakan: "Betapa seringnya aku 
bermaksiat".  

9. Dan jika ia datang kepadamu dan berkata: "Minumlah minum-minuman keras!" Maka katakan: 
"Saya tidak akan mengerjakan maksiat".  

10. Dan jika ia datang kepadamu dan berkata: "Mengapa kamu tidak mencintai dunia?" Maka 
katakan: "Aku tidak mencintainya dan telah banyak orang lain yang tertipu olehnya". 

 

 

MEDITASI DZIKIR 

 
Medzik adalah suatu gabungan antara meditasi dan zikir atau (ingat) pada Allah sebagai zat 

yang menciptakan bumi langit dan seisinya. Mengapa kita gabungkan antara meditasi dan zikir ini? Ada 
suatu hal yang selama ini kita lupakan atau kita abaikan dimana kebanyakan orang hanya melaksanakan 
meditasi saja atau zikir saja. 

Kalau kita hanya melaksanakan meditasi saja mungkin badan atau jasmani kita menjadi kuat 
tetapi disatu sisi kita hanya melaksanakan perbuatan tersebut tanpa mengingat Allah sebagai yang 
menciptakan dunia dan seisinya karena rachmatnya, sehingga efek yang kita peroleh tidak menyeluruh 
atau kurang baik sebab bisa saja kita nanti akan dipengaruhi oleh iblis yang sifatnya menggoda manusia 
supaya kita menjadi pengikutnya sehingga tanpa sadar setelah kita memperoleh hasil dari pada 
meditasi tersebut kelakuan kita menjadi kelihatanya benar dan baik, padahal tanpa sadar kita dapat 
melaksanakan atau melakukan suatau perbuatan yang dapat menimbulkan suatu efec pada penyakit 
penyakit jiwa. 

Sedangkan zikir sendiri yang mana arti dari pada zikir adalah ingatan dimana dimaksudkan di 
sini adalah untuk mengingat Allah. 

Tetapi kebanyakan orang melaksanakan zikir tadi tanpa disertai oleh suatu sikap atau 
pelaksanaan dari pada yang sesuai dengan yang dizikirkan atau arti kata lain zikir tadi hanyalah suatu 
tindakan mengingat saja tanpa dengan disertai dengan perbuatan. 



 
Meditasi & Zikir adalah suatu cara atau tindakan untuk:  

1. Menyehatkan badan 

2. Menghilangkan stress 

3. Memusatkan perhatian  

4. Mempertajam rasa/perasaan 

5. Mengurangi penderitaan kesakitan  

6. Mengurangi nafsu makan yang berlebihan 

7. Membantu seseorang untuk dapat mengenal akan dirinya sendiri 

8. Meningkatkan vitalitas dan energi  

9. Meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit 

10. Menguatkan Jiwa  

 

Cara pelaksanaan Meditasi Zikir: 

Sebelum melaksanakan meditasi Zikir, sebaiknya kita membersihkan diri kita dulu baik jasmani 
kita sendiri dengan mandi atau juga membersihkan jiwa batin kita dengan memperbanyak istighfar dan 
setelah itu secara berurutan pelaksanaanya adalah sebagai berikut: 

1. Berniat untuk melaksanakan MEDZIK dalam waktu dan tempat yang tertentu , dan Buatlah jadwal 
kapan anda akan melakukan meditasi Mengenai waktunya terserah anda tetapi sebaiknya anda 
laksanakan kapan saja sesuai dengan kehendak hati anda, tetapi untuk tahapan pertama sebaiknya 
anda lakukan pada waktu pagi hari dan malam hari sebelum tidur tetapi kalu hal itu dilakukan 
semakin sering akan semakin baik 

2. Kenakanlah pakaian yang nyaman dan longgar 

3. Berwudhu 

4. Lakukan senam ringan (stretching) selama + 10 menit kemudian lakukan aktivitas latihan 
pernapasan perut, yaitu sa’at pengambilan nafas perut kita mengembung dan sa’at mengeluarkan 
nafas, perut kita menyempit . Ini perlu dilakukan agar badan kita segar dan oksigen yang masuk 
dalam diri kita akan menjadi lebih banyak. 

5. Rabalah seluruh tubuh anda dari ujung rambut sampai ujung jari kaki, dengan pelan-pelan dan 
penuh perasaan, sambil dihayati dan disyukuri bahwa semuanya itu Allah lah yang memberikannya 
pada kita untuk kita manfa’atkan sebaik baiknya. ( Dengan menggunakan rasa kita ) 

6. Duduklah pada kursi atau bangku yang mana anda dapat duduk dengan rileks dan badan anda dapat 
duduk tegak dengan punggung lurus tapi meskipun tegak,tetap dalam posisi kendor jadi bukan 
tegang 

7. Dan kemudian bacalahTBS atau Taawudz ( A’udzubillahimminaas syaithon nirrojiim) 
Basmallah ( Bismillahirohmaanirohiim) dan Syahadat ( Asyhadu alla illaha ilallah Wa asyhadu anna 
Muhammadar Rasulullah) dan Tahrim yaitu Yaa Arhamar rochimin irhamna (3 x) Ya Dzaljalali wal 
ikhrom 



 Kemudian ,……..niatkanlah apa maksud anda melaksanakan medzik tersebut misalnya iantaranya 
dengan berdoa “ Ya Allah, tenangkanlah jiwaku, lapangkanlah dadaku,serta bimbinglah diriku ini 
supaya dapat mengabdi kepadaMu dengan lebih baik” . 

8. Kendorkan semua otot atau syaraf anda dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki, ceklah 
dengan cara memperhatikannya satu persatu dari mulai ujung kaki merambat pelan keatas, 
sekiranya masih ada yang tegang maka segeralah kendorkan, terus naik keatas sampai ke kepala 
atau ubun ubun, semuanya harus dalam keadaan kendor atau relaksasi, jadi total kendor semuanya 
setelah semuanya benar benar dalam keadan relaks atau kendor maka selanjutnya 

9. Tariklah lidah anda kelangit langit,semakin dalam semakin baik. pertama tama,bagi yang belum 
terbiasa melaksanakan hal tersebut maka akan terasa geli, atau seperti ada yang menggelitik, tapi 
itu biasa dan biarkan saja nanti lama lama akan menjadi terbiasa, setelah agak lama lidah kita 
naikan ke langit langit, maka nanti kelenjar ludah akan mengeluarkan banyak air ludah atau air liur, 
air liur ini sebaiknya ditelan saja,karena inilah salah satu obat yang sangat ampuh sekali.  

10. untuk pertama kali, Usahakan bernafas dengan pernafasan perut,yaitu saat anda menarik nafas 
perut anda kembungkan dan saat mengeluarkan nafas perut anda mengecil, hal ini supaya oksigen 
yang masuk kedalam paru paru supaya lebih banyak,tetapi ingat bahwa konsentrasi bukan pada 
pernafasan ini. Tetapi konsentrasi pada titik titk pada tubuh kita. 

11. Senyumlah anda dan bawalah senyum tersebut keseluruh organ tubuh Anda dari mulai otak,mata 
bibir tenggorokan paru paru jantung perut dan terus kebawah sampai ke ujung kaki.  

12. Setelah itu rasakan / perhatikanlah tubuh anda secara perlahan, dari mulai dari:  

- ubun ubun  
- otak  
- turun ke dahi  
- turun ke tenggorokan  
- melalui lidah 
- lalu ke dada  
- ke paru-paru  
- ke jantung  
- turun lagi ke perut dan sekitarnya  
- terus turun kebawah kemaluan, yaitu titik antara kemaluan dan dubur  
- kemudian tarik kebelakang, kebawah tulang punggung  
- kemudian naik keatas, ketengah pinggang dan 
- terus naik lagi ke ubun ubun. Lalu kebawah lagi berulang-ulang dan dengan tidak terburu buru  

13. Rasakanlah rasa atau proses apa yang terjadi pada bagian bagian organ organ tubuh  anda tadi, 
apakah timbul rasa hangat,dingin,apakah terasa seperti ada listrik,atau seperti ada angin dan 
lainya itulah energi yang ada dalam tubuh anda.  

14. Setelah anda dapat merasakan adanya reaksi energi yang timbul pada organ tubuh anda tadi 
alirkanlah atau biarkanlah mengalir sendiri secara teratur energi tadi keseluruh tubuh 
anda/biarkanlah energi tersebut mengalir sesuai dengan kemauannya dan disini mulailah anda mulai 
melaksanakan Zikir seirama dengan energi yang mengalir tadi.  

15. Kerjakan hal tersebut minimal 2 kali sehari selama minimal @30 menit 



16. Biarkanlah bayang bayang atau apapun yang terbayang dalam pikiran kita , jangan dihiraukan dan 
usahakan untuk terus bertahan dalam posisi ini sehinggak kita mencapai posisi yang benar benar 
kosong….karena dalam posisi ini biasanya sensitivitas kita akan sangat tinggi sekali…. 

17. Tutuplah dengan mengembalikan kesadaran anda dengan tenang dan tidak terburu buru sambil 
mengucapkan Alhamdulillah. 

PERHATIAN : 

Tidak dianjurkan belajar sendiri, harus dengan petunjuk seorang yang sudah biasa melakukannya, sebab 
bisa saja terjadi petunjuk yang didapat bukan kekuatan rakhmat Tuhan, tetapi kebalikannya, yang 
masuk adalah syaithon atau iblis yang akan merusak/mengganggu jiwa. 

Disusun Oleh: 

Eddy Tjahyono 

Gugus kendali MEDZIK Indonesia  

 

 

KUNCI SUKSES IBU RUMAH TANGGA 
 

menulis "Kunci sukses ibu rumah tangga, pandai-pandai mengatur waktu antara kantor dan 
rumah tangga 24 jam bisa terasa panjang, bisa pula terasa pendek, tergantung bagaimana Anda 
memanfaatkannya. Seorang ibu yang memiliki empat oramg putra termasuk dua balita , dengan dibantu 
seorang pelayan, mampu menyelesaikan tugas-tugas cuci, masak, bersih-bersih rumah dan setrika 
setiap hari. Itu masih ditambah komunikasi mingguan dengan pihak sekolah dari ke-3 putranya, 
mengikuti kursus tajwid dan bahasa Arab, aktif di majelis ta'lim masjid kompleks, membaca satu 
hingga dua buku setiap bulannya, khatam al-Qur'an setidaknya sekali dalam sebulan, membuka internet 
setidaknya satu jam setiap hari, dan menjadi agen sebuah majalah dakwah untuk menambah 
penghasilannya.  

Waktu yang dimiliki setiap ibu sama, 24 jam sehari. Namun hasil yang diperoleh bisa jauh 
berbeda. Anda pun dapat mengelola waktu dengan baik, jika Anda mempersiapkan rencana dengan baik 
pula. Bagaimana jika dimulai sekarang?  

 
Pilah Memilah Waktu  

Dalam rutinitas kehidupan sebuah keluarga, masing-masing memiliki beberapa jenis waktu 
spesifik yang bisa diprioritaskan untuk diklasifikasikan. Seorang ibu yang juga bekerja di luar rumah 
harus bisa membagi waktu dengan baik antara pekerjaan kantor dengan rumah. Ia selesaikan pekerjaan 
kantor tanpa membawanya ke rumah. Di manapun ia berada ia bisa mengontrol kegiatan anak-anak lewat 
hand phonenya. Di rumah, ia akan bermain bersama balitanya secara total selama sepuluh hingga lima 
belas menit, namun setelah itu ia akan serius mengerjakan pekerjaan rumah tangga.  

Ibu yang lain tinggal bersama mertua yang sudah tua dan sakit-sakitan sehingga memerlukan 
perawatan dan perhatian khusus, maka ia harus benar-benar membagi dengan baik waktu untuk mertua 
, suami dan untuk anak-anaknya. Ia banyak berbincang dengan mertua ketika anak-anak sedang sekolah, 
dan membimbing mertuanya untuk duduk di teras depan menikmati pemandangan luar. Sore hari ia 



harus menemani anak-anak belajar. Malam hari adalah waktu bersama keluarga di depan televisi, dan 
setelah anak-anak tidur ia akan menyediakan waktu satu jam untuk berdiskusi dengan suaminya.  

Ada pula ibu yang sehari-hari ditinggal suaminya dinas di kota lain dan hanya pulang pada 
Sabtu dan Ahad. Maka dia meminta anak-anaknya untuk sebisa mungkin tidak membuat rencana 
kegiatan bersama teman-temannya pada Sabtu dan Ahad karena itu adalah waktu keluarga. Sebaliknya, 
Senin hingga Jum'at dipergunakan ibu untuk berbagai kegiatan sosial keagamaan untuk dirinya sendiri. 
Secara umum pun, ibu bisa memilah pembagian waktu antara waktu untuk ibadah-ibadah maghdah 
dengan waktu untuk urusan duniawi. Dengan mengupayakan shalat tepat waktu, menyediakan waktu 
untuk shalat dhuha dan shalat lail, juga mengalokasikan beberapa puluh menit untuk membaca al- 
Qur'an  

Bagaimana dengan model pengklasifikasian yang paling tepat untuk keluarga Anda? Tentukan 
prioritas pengklasifikasian waktu ini berdasar pengalaman rutinitas sehari-hari. Semenitpun Berharga. 
Sekali waktu jadwal kegiatan itu dievaluasi. Bila merasa masih memiliki waktu luang pada sore hari, 
misalnya saat anak-anak menonton film anak di televisi, apa yang sebaiknya dilakukan? Sementara ia 
tetap berada di dekat putranya, mengingat film-film anak itupun masih memerlukan bantuan sensor 
dari orang tua. Maka memilih kegiatan membuat ketrampilan bisa menjadi solusinya. Membuat bunga 
dari pita, membuat tas dari manik-manik, menyulam kruistik, hingga membuat boneka, yang hasilnya 
bisa dijual ke tetangga kanan kiri untuk menambah penghasilan. Bila Anda hanya memiliki waktu lima 
belas hingga tiga puluh menit sebelum Maghrib, ketika suami belum juga sampai di rumah, maka ia 
membaca beberapa buku bacaan untuk menghabiskan waktu, itu juga baik.  

Jika kita bisa menghargai waktu, sesungguhnya semenit dalam sehari itu sangatlah berharga 
dan Anda akan bersyukur karena memiliki waktu luang walau hanya lima menit sehari. Misalnya kita 
memiliki wadah tertutup yang praktis, khusus untuk perangkat tas manik-maniknya yang bisa dengan 
mudah kita buka ataupun bereskan. Ketika menghadapi waktu luang walau hanya sepuluh menit, kita 
akan meneruskan rangkaian manik-maniknya itu. Dengan cara seperti ini kita bisa menyelesaikan sebuah 
tas dalam waktu lima hari tanpa harus menyediakan waktu khusus untuk itu. Manakala dalam sebulan 
kita mampu membuat enam buah tas dengan harga satuan seratus ribu rupiah, Anda bisa hitung 
pemasukannya yang lumayan hanya dengan cara memanfaatkan waktu-waktu sisanya. Lima menit setiap 
hari ketika ibu menunggu adzan dhuhur tiba, dalam sebulan menjadi 150 menit atau 2,5 jam. Waktu 
sebanyak itu bisa Anda pergunakan untuk membaca habis sebuah buku, atau menghafal satu surah 
pendek al -Qur'an, atau membuat manik-manik tas maupun tempat tissue. Nah, dalam setahun, berapa 
nilai tambah itu akan semakin bertambah? Jangan membuang semenit pun waktu luang yang ada dalam 
hidup Anda.  

Seandainya Anda harus merebahkan diri untuk beristirahatpun, manfaatkan untuk berzikir 
dengan nyaman! Ingatlah pesan-pesan Rasulullah saw ini: "Pada setiap terbit fajar ada dua malaikat 
berseru :'Wahai anak Adam, aku adalah hari yang baru, dan aku dating untuk menyaksikan semua 
amalan kamu,oleh sebab itu manfaatkanlah aku sebaik-baiknya, karena aku tidak akan kembali lagi 
hingga hari Pengadilan'"(Hadis). Juga , "Rugilah barang siapa yang dalam dua hari hidupnya sama saja." 
(Dari Berbagai Sumber ) " 

 

 

MENGENAL BID'AH 
Penulis: Ustadz Muslim Abu Ishaq Al Atsari 



 
 

Al Allamah Asy Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa`di rahimahullah memaparkan tentang 
bid`ah : "Bid`ah adalah perkara yang diada-adakan dalam agama. Sesungguhnya agama itu adalah apa 
yang datangnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sebagaimana termaktub dalam Al Qur'an dan As 
Sunnah. Dengan demikian apa yang ditunjukkan oleh Al Qur'an dan As Sunnah itulah agama dan apa 
yang menyelisihi Al Qur'an dan As Sunnah berarti perkara itu adalah bid`ah. Ini merupakan defenisi 
yang mencakup dalam penjabaran arti bid`ah. Sementara bid`ah itu dari sisi keadaannya terbagi dua : 

  
Pertama : Bid`ah I'tiqad (bid`ah yang bersangkutan dengan keyakinan)  

Bid`ah ini juga diistilahkan bid`ah qauliyah (bid`ah dalam hal pendapat) dan yang menjadi 
patokannya adalah sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam kitab sunan : 
"Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya berada dalam neraka kecuali satu golongan". 
Para shahabat bertanya : "Siapa golongan yang satu itu wahai Rasulullah ?. Beliau menjawab : "Mereka 
yang berpegang dengan apa yang aku berada di atasnya pada hari ini dan juga para shahabatku".  

Yang selamat dari perbuatan bid`ah ini hanyalah ahlus sunnah wal jama`ah yang mereka itu 
berpegang dengan ajaran Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan apa yang dipegangi oleh para shahabat 
radliallahu anhum dalam perkara ushul (pokok) secara keseluruhannya, pokok-pokok tauhid , masalah 
kerasulan (kenabian), takdir, masalah-masalah iman dan selainnya.  

Sementara yang selain mereka dari kelompok sempalan (yang menyempal/keluar dari jalan yang 
benar) seperti Khawarij, Mu`tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, Rafidhah, Murji`ah dan pecahan dari 
kelompok-kelompok ini , semuanya merupakan ahlul bid`ah dalam perkara i`tiqad. Dan hukum yang 
dijatuhkan kepada mereka berbeda-beda, sesuai dengan jauh dekatnya mereka dari pokok-pokok 
agama, sesuai dengan keyakinan atau penafsiran mereka, dan sesuai dengan selamat tidaknya ahlus 
sunnah dari kejelekan pendapat dan perbuatan mereka. Dan perincian dalam permasalahan ini 
sangatlah panjang untuk dibawakan di sini.  

 
Kedua : Bid`ah Amaliyah (bid`ah yang bersangkutan dengan amalan ibadah)  

Bid`ah amaliyah adalah penetapan satu ibadah dalam agama ini padahal ibadah tersebut tidak 
disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan perlu diketahui bahwasanya setiap ibadah yang tidak 
diperintahkan oleh Penetap syariat (yakni Allah ta`ala) baik perintah itu wajib ataupun mustahab 
(sunnah) maka itu adalah bid`ah amaliyah dan masuk dalam sabda nabi shallallahu alaihi wasallam : 
"Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak di atas perintah kami maka amalannya itu tertolak".  
Karena itulah termasuk kaidah yang dipegangi oleh para imam termasuk Imam Ahmad rahimahullah dan 
selain beliau menyatakan : "Ibadah itu pada asalnya terlarang (tidak boleh dikerjakan)"  
Yakni tidak boleh menetapkan/mensyariatkan satu ibadah kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah dan 
Rasul-Nya. Dan mereka menyatakan pula : "Muamalah dan adat (kebiasaan) itu pada asalnya dibolehkan 
(tidak dilarang)"  Oleh karena itu tidak boleh mengharamkan sesuatu dari muamalah dan adat tersebut 
kecuali apa yang Allah ta`ala dan rasul-Nya haramkan. Sehingga termasuk dari kebodohan bila 
mengklaim sebagian adat yang bukan ibadah sebagai bid`ah yang tidak boleh dikerjakan, padahal 
perkaranya sebaliknya (yakni adat bisa dilakukan) maka yang menghukumi adat itu dengan larangan dan 
pengharaman dia adalah ahlu bid`ah (mubtadi). Dengan demikian, tidak boleh mengharamkan satu adat 
kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.  



Dan adat itu sendiri terbagi tiga : 

Pertama  :  yang membantu mewujudkan perkara kebaikan dan ketaatan maka adat seperti ini 
termasuk amalan qurbah (yang mendekatkan diri kepada Allah).  

Kedua  :  yang membantu/mengantarkan kepada perbuatan dosa dan permusuhan maka adat 
seperti ini termasuk perkara yang diharamkan.  

Ketiga  :  adat yang tidak masuk dalam bagian pertama dan kedua (yakni tidak masuk dalam amalan 
qurbah dan tidak pula masuk dalam perkara yang diharamkan) maka adat seperti ini 
mubah (boleh dikerjakan). Wallahu a`lam.*****  
(Al Fatawa As Sa`diyah, hal. 63-64 sebagaimana dinukil dalam Fatawa Al Mar'ah Al 
Muslimah) 

 

 

TANDA-TANDA KIAMAT 
Oleh : Armansyah. 

 

Rasulullah Muhammad Saw al-Amin sang Paraclete telah bersabda: "Tidak akan terjadi hari 
kiamat sehingga matahari terbit dari arah barat. Maka apabila matahari sudah terbit dari arah barat, 
lalu para manusiapun akan beriman seluruhnya. Tetapi kelakuan mereka yang demikian pada waktu itu 
sudah tidak berguna lagi, keimanan seseorang yang belum pernah beriman sebelum peristiwa tersebut 
atau memang belum pernah berbuat kebaikan dengan keimanan yang sudah dimilikinya itu." 
(Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Abu Daud dari Abu Hurairah). 

Hadist diatas, menceritakan salah satu tanda-tanda dari sudah mendekatnya hari kiamah, hari 
dimana pengadilan Allah akan segera berlaku bagi para makhluk-Nya. Hari dimana semua makhluk 
bernyawa akan diminta pertanggungan jawab atas seluruh perbuatan yang pernah dilakukan selama 
hidupnya. 

 Berkaitan erat dengan hadist diatas kita bisa melihat dalam sabda Rasul dalam dua buah 
hadistnya yang lain : "Tiada seorang Nabi-pun yang diutus Allah, melainkan Nabi tersebut akan 
menakut-nakuti kepada umatnya perkara Dajjal. Dajjal itu akan keluar kepada kamu semua, kemudian 
tidak samar-samar lagi bagimu semua akan hal-ihwalnya dan tidak samar-samar untukmu semua, bahwa 
Tuhanmu itu tidak bermata sebelah. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah yang tidak dapat 
digunakan yang sebelah kanannya, seolah-olah matanya itu menonjol kemuka." (Diriwayatkan oleh 
Bukhari dan Muslim) 

"Demi dzat yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaan-Nya, niscaya, sudah amat dekat 
sekali saat turunnya 'Isa putra Maryam dikalangan kamu semua yang bertindak sebagai seorang hakim 
yang adil. Dia akan memecahkan semua kayu salib dan membunuh babi." (Diriwayatkan oleh Bukhari dan 
Muslim dari Abu Hurairah) 

"al-Mahdi akan muncul dari ummatku, Tuhan akan menurunkan hujan untuk manusia, ummat akan 
merasa senang, ternak hidup (dengan aman), dan bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya dan harta 
akan diberikan dengan merata."  (Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dan al-Hakim dari Abu Sa'id r.a) 



Hadist-hadist diatas menurut hemat penulis, tidak bisa kita tafsirkan sambil lalu saja, disaat-
saat seperti sekarang ini, mungkin kita bisa sama-sama memberikan pemahaman dan makna yang baru 
terhadapnya sesuai dengan situasi dan kondisi jaman yang berlaku.  

Nabi Muhammad Saw menceritakan bahwa kiamat itu sudah sangat dekat, dan beliau Saw juga 
telah memberikan beberapa nubuat mengenai tanda-tanda semakin mendekatnya hari tersebut, dan 
dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas 4 diantaranya terlebih dahulu. 

1. Terbitnya matahari dari arah barat 
2. Keluarnya al-Masih Dajjal 
3. Turunnya 'Isa al-Masih putera Maryam 
4. Datangnya al-Mahdi 

Bahwa dalam semua jaman yang telah berlalu kita mengenal terbitnya matahari yang terlihat 
oleh manusia setiap paginya selalu dari arah timur, matahari merupakan satu sumber energi yang bisa 
menerangi bumi dari kegelapan, membangkitkan pertumbuhan makhluk-makhluk hidup baik itu manusia, 
hewan hingga tumbuh-tumbuhan atau mungkin pula didalamnya termasuk makhluk-makhluk halus 
sebangsa Jin. 

Matahari dalam kaitan dengan Hadist diatas memiliki kesamaan dengan ajaran agama yang 
membimbing manusia dari jalan kesesatan, kegelapan pandangan maupun pemikiran kearah pencerahan, 
kearah hidayah atau cahaya kebenaran.   

Agama yang mampu membangkitkan pertumbuhan makhluk hidup, membina mental dan spiritual 
agar dapat berperan aktif didalam menjalankan roda kehidupan diatas dunia sebagai satu tugas yang 
diembankan oleh sang Pencipta, menjadi Khalifah dibumi. 

Matahari yang selama ini terbit dari arah Timur bisa kita tafsirkan sebagai munculnya ajaran-
ajaran Allah yang mempengaruhi umat manusia dari sebagian besar bagian timur dunia seperti tanah 
Yerusalem, Palestina hingga semenanjung Arabia.  

Cahaya Allah sebagaimana yang pernah disinggung oleh Nabi Musa dalam kitab Ulangan 33:2, 
telah pernah terbit dari pegunungan Sinai, Seir dan pegunungan Paran didalam kawasan Timur Tengah.  

Ajaran yang berisikan petunjuk, pembimbing serta pencerahan kepada manusia untuk menjadi 
pedoman hidupnya bergerak dan berputar, muncul tenggelam sebagaimana cahaya matahari yang 
terkadang tampak maupun terhalang.  

Ajaran para Nabi yang telah begitu banyak pudar karena nafsu keserakahan manusia terhadap 
dunia dan emosi yang mendorong rasa fanatisme berlebihan terkadang lebih banyak membuat ajaran-
ajaran kebenaran itu terpuruk, terpecah dan berkesan membingungkan.  

Arah perpindahan terbitnya matahari dari timur kebarat didalam sabda Nabi Muhammad Saw 
diatas bisa juga kita berikan penafsiran bahwa cahaya kemenangan Islam, kebangkitan Islam akan 
muncul dari negeri-negeri Barat.  

Negeri-negeri yang kita kenal memiliki pengikut mayoritas penyembah berhala dan pendewaan 
terhadap manusia yang didalam kacamata orang-orang terdahulu adalah sangat mustahil bisa terjadi 
justru akan menjadi cikal-bakal bersinarnya kembali Islam keseantero dunia.  

Sebagaimana yang kita ketahui, merupakan satu kenyataan yang tidak terbantahkan bahwa 
jumlah pengunjung gereja  diberbagai negeri-negeri dibarat semakin menunjukkan prosentasi yang 



menurun,   padahal dinegeri-negeri tersebut berbagai sarana telah melimpah-limpah untuk menjadi 
seorang Nasrani sejati.   

Orang-orang Eropa dan Barat sudak tidak dapat diharap lagi untuk menjadi  bumi yang subur  
bagi perkembangan ajaran Nasrani, yang dewasa inipun telah menjadi hanya seperti adat,  bukan 
sebagai suatu ajaran agama  yang harus dimengerti dan disadari secara  jelas. Begitulah tampaknya 
ajaran Nasrani telah dan akan kehilangan tempat berpijak serta basis yang amat kuat dan kaya raya 
karena umumnya orang-orang disana telah mampu bersikap kritis dan mau terbuka terhadap akal 
pikirannya mengenai kebenaran yang ditunjang oleh penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern.  

Negeri-negeri yang dahulunya merupakan ajang kebiadaban dunia, penuh sentimen ras, 
pendeskreditan wanita dan lokalisasi kemaksiatan lainnya kini telah berubah menjadi satu negeri yang 
memiliki tim ahli, memiliki orang-orang pandai, peneliti dan segudang ilmuwan yang kelak akan 
menghantarkan mereka dan umat Islam lainnya kepada kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah 
Muhammad Saw hampir 15 abad yang silam.  

Dari sejarah kita ketahui bahwa sekian banyak para ahli dari bidang Astronomi, Geologi, 
Kedokteran, Biologi dan seterusnya yang berasal dari negeri barat menemukan fakta-fakta kevalidan 
al-Qur'an yang tidak mungkin bisa ditulis dan dikarang oleh seorang anak manusia ditengah gurun pasir 
yang hampa ilmu pengetahuan terhadap tantangan dunia ilmiah abad 20-an.  

Pencerahan yang diberikan Allah terhadap para penduduk dinegeri barat ditamsilkan oleh Nabi 
Muhammad Saw sebagai munculnya matahari dari arah barat yang akan menyinari bumi kepada 
keterangan, kepada cahaya kebenaran yang berlandaskan wahyu dan ilmu pengetahuan.  

Saat itulah orang-orang akan menyadari bahwa betapa mereka selama ini sebenarnya sudah 
terlalu jauh mengadakan penyimpangan-penyimpangan dari ajaran para Nabi dan mereka bermaksud 
untuk kembali kepada ajaran Islam yang hakiki, Islam yang dianut oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, 
Nabi Ishaq, Nabi Musa, Nabi 'Isa dan Nabi Muhammad Saw.  

Namun Rasul menggambarkan bahwa saat itu sudah akan sangat terlambat bagi mereka untuk 
menyadari kebenaran itu, kebiasaan yang sudah mengurat akar didalam hati dan keyakinan mereka 
selama ini telah membuat kebanyakan dari mereka bingung dan memakan buah simalakama. Tidak 
mudah untuk membunuh pemahaman dan doktrin-doktrin yang melekat didalam diri mereka sejak dari 
anak-anak.  

Hal ini telah difirmankan oleh Allah didalam al-Qur'an : 

"Dan sesungguhnya Kami telah menjadikan isi Neraka itu beberapa banyak dari Jin dan 
Manusia, yang mempunyai hati tetapi tidak untuk mengerti dengannya, mempunyai mata tidak untuk 
melihat dengannya dan mempunyai telinga tidak dipergunakan untuk mendengarkan; mereka itu seperti 
binatang, malah mereka lebih sesat." (Qs. 7:179) 

Bahkan didalam kitab Bible sendiri kita dapati pernyataan 'Isa al-Masih : 
"Sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak 
mengerti." (Matius 13:13) 

Hal ikhwal Hadist Nabi mengenai perpindahan arah sang matahari dari arah terbitnya yang di 
Timur menjadi ke wilayah Barat disambung dengan kemunculan raja angkara murka yang disebut Dajjal 
yang akan menimbulkan huru-hara diatas dunia.  



Rasanya tidak mungkin bila kita bayankan sosok Dajjal seperti monster dalam film-film Power 
Rangers dan Ultraman.  

Dajjal pasti merupakan satu lambang kejahatan yang akan melanda setiap jamannya 
sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw bahwa semua Nabi terdahulu-pun telah mengingatkan 
umatnya akan keberadaan dan ulah Dajjal-dajjal yang merusak.  

Dajjal digambarkan oleh Rasulullah Muhammad Saw sebagai satu perwujudan yang hanya bisa 
memandang dengan sebelah mata adalah sebuah bentuk dari kezoliman, ke-egoisan, keculasan serta 
kepicikan yang akan melanda umat manusia.  

Dalam satu Hadistnya, Rasul menjelaskan perihal Dajjal ini secara lebih luas : 
"Sesungguhnya Dajjal itu keluar dan bersamanya adalah air dan api; maka apa-apa yang dilihat oleh 
orang banyak sebagai air, sebenarnya adalah api yang membakar, sedangkan apa yang dilihat oleh orang 
banyak sebagai api, maka sebenarnya itu adalah air yang dingin dan tawar. Maka barangsiapa yang 
bertemu dengannya, hendaklah menjatuhkan dirinya kedalam apa yang dilihatnya sebagai api itu, sebab 
sesungguhnya yang ini adalah air yang tawar dan nyaman." (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)  

Hadist diatas memberikan refleksi kepada kita, betapa akan datang suatu masa dimana orang 
yang berpegang pada kebenaran akan dianggap telah berhadapan dengan sesuatu yang menggerahkan, 
sesuatu yang membakar dan dapat menghanguskan.  

Suatu jaman dimana fitnah merajalela, kebenaran bisa dibeli, hal yang putih bisa dibalikkan 
menjadi hitam dan begitupun sebaliknya, abad dimana perzinahan telah dianggap biasa, wanita telah 
memakai pakaian namun tidak ubahnya seperti telanjang, perampokan, pembunuhan serta makar 
dianggap sesuatu yang biasa, sebaliknya mereka yang giat menekuni ilmu-ilmu agama, mereka yang 
sholat dan mengadakan pengajian maupun tablig keagamaan malah dianggap sesuatu yang lucu dan 
kekanak-kanakan malah tidak jarang dicap sebagai orang-orang fundamentalis dalam konotasi negatif.  

Pada saat itu Nabi menyarankan agar orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, 
tetap beristiqomah, memiliki pendirian yang mantap dan tegas didalam berakidah, beramaliah serta 
beragama sebab hal itu akan menghantarkan mereka kepada jalan Allah yang lurus, menjadi hamba-
hamba Allah yang bertaqwa yang syurga dan kenikmatan Allah telah menantikannya.  

Berpindahnya kebesaran Islam dari Timur ke Barat yang dilambangkan oleh Rasul sebagai 
perpindahan arah terbit matahari akan disusul dengan kemunculan orang-orang yang berlaku sombong, 
picik dan culas yang disymbolkan sebagai Dajjal yang berusaha menjatuhkan ajaran Allah yang haq 
akan diikuti dengan munculnya kembali sosok 'Isa al-Masih dan al-Mahdi yang bahu membahu didalam 
menumpas kebatilan dan keberadaan Dajjal. 

Kehadiran 'Isa al-Masih pada periode akhir jaman bisa merupakan satu makna figuratif atau 
kiasan dari pemahaman dan kesadaran manusia terhadap ajaran 'Isa al-Masih yang hakiki, pengajaran 
yang tidak pernah menyimpang dari hukum Nabi-nabi sebelumnya dan mempunyai satu relevansi yang 
erat sekali terhadap pengajaran Nabi Muhammad Saw yang datang setelah berakhirnya masa kenabian 
'Isa al-Masih kepada Bani Israil sekitar 600 tahun sebelum diutusnya sang Paraclete agung itu.  

Kita lihat dari kacamata sejarah, betapa banyaknya Ahli Kitab yang mulai merenungi ajaran 
agamanya dengan membuka pintu objektivitas dan keterbukaan atas doktrin-doktrin yang ada didalam 
kitab sucinya.  

Berapa banyak para pemikir dan cendikiawan Nasrani mulai tidak bisa menerima perbedaan 
pemahaman antara pengajaran 'Isa yang sejati dengan yang mereka hadapi didalam dakwahan gereja 



yang bersumberkan kepada Paulus, inilah salah satu bentuk penafsiran bahwa kehadiran 'Isa al-Masih 
tersebut akan mematahkan kepercayaan akan penyaliban dan kematiannya serta menghilangkan 
kebiasaan memakan babi.  

Beragam studi dan perbandingan telah dilakukan dalam kalangan Yahudi dan Nasrani untuk 
mendapatkan nilai kebenaran yang sesungguhnya, dan kebanyakan dari mereka akhirnya beralih untuk 
mengedepankan kelimuwanan dan kecendikiawanan masing-masing didalam menelaah dan mengkaji 
hingga rata-rata dari mereka akan sampai pada satu titik pemberhentian kepada ajaran yang dibawa 
oleh Muhammad Saw.  

Munculnya pemahaman Saksi Yehovah, Kaum Essenes serta ditemukannya gulungan laut mati 
yang lebih dikenal dengan sebutan Dead Sea Scroll didalam gua Qumran adalah salah satu contoh kecil 
dari kembalinya ajaran Nabi 'Isa al-Masih putera Maryam.  

Kita lihat dalam hal ini Rasulullah Saw bersabda : "Segolongan ummatku akan selalu berperang 
membela kebenaran, sehingga turunlah 'Isa ibn Maryam pada saat fajar terbit di Baitul-Maqdis 
(Palestina). Ia turun pada al-Mahdi, maka dikatakan: "Majulah hai Nabi Allah! dan salatlah bersama 
kami." Maka ia berkata: "Ummat ini menjadi pemimpin (amir) sebagian yang satu pada sebagian yang 
lain."  (Diriwayatkan oleh Ibn Amr ad-Dani dari Jabir ibn 'Abdillah). 

Umat Muhammad Saw senantiasa berhadapan dengan orang-orang yang ingin melepaskan 
mereka dari keyakinan dan keteguhan akidahnya yang umumnya disebabkan oleh mereka-mereka yang 
menganut ajaran Nasrani (baca: Kristenisasi), sebagai suatu pertolongan dari Allah terhadap orang-
orang yang beriman ini yaitu dengan dikembalikannya kebenaran yang pernah disampaikan oleh 'isa al-
Masih yang merupakan dasar dan tokoh utama yang menjadi panutan kaum Masehi.  

Kehadiran risalah 'Isa yang sejati ini bertepatan disaat terbit fajar dari Baitul Maqdis, yaitu 
mulai tercerahkannya orang-orang cendikiawan dan ahli kitab akan kesalahan keyakinan yang telah 
mereka anut selama ini.  

Waktu terbit fajar adalah saat dimana matahari mulai muncul menyinari bumi, yaitu dikala 
kesadaran mulai menyelimuti para penganut kitab Bible terhadap kandungan-kandungan yang ada 
didalamnya dan berganti dengan memahami kandungan ajaran Muhammad Saw.  

Tampilnya keberadaan 'Isa al-Masih ini menurut Hadist Nabi diatas akan turun kepada al-
Mahdi, sebelum kita berbicara mengenai hal ini, mari terlebih dahulu kita mengerti apa yang dimaksud 
dengan al-Mahdi itu sendiri.  

Kata al-Mahdi sering dipasangkan oleh orang dengan perkataan Imam yang berarti Pemimpin, 
jadi bila disebut sebagai Imam al-Mahdi (baca: Imam Mahdi) maka berarti orang atau pemimpin yang 
telah mendapat hidayah atau petunjuk dari Allah.  

Dengan demikian bisalah kita tarik garis lurus pengertian ini dengan kriteria apa yang disebut 
al-Qur'an terhadap orang yang telah mendapatkan petunjuk Allah ini :  

"Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-
Nya di antara hamba-hamba-Nya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari 
mereka amalan yang telah mereka kerjakan." 
(Qs. Al-An'am 6:88)  



Berdasarkan ayat diatas terdapatlah kesimpulan, bahwa siapapun bisa menjadi al-Mahdi. Karena 
petunjuk dan bimbingan dari Allah itu bisa ada pada manusia manapun diantara hamba-hambaNya yang 
dikehendaki oleh Allah sendiri tanpa mesti terikat dengan satu individu tertentu.  

Ayat diatas tidak menunjukkan pengecualian petunjuk dan bimbingan Allah itu hanya ditujukan 
kepada orang-orang yang beriman saja, sebab keadilan Allah itu tidak terbataskan dan sangat susah 
untuk bisa kita tebak.  

Dalam bukunya yang berjudul Islam Aktual, Jalaludin Rakhmat meriwayatkan bahwa Imam Ali 
bin Abu Thalib ra pernah berkata : "Hikmah itu barang berharga yang hilang dari seorang Mukmin, 
karena itu, dimanapun orang Mukmin menemukan hikmah, maka harus memungutnya. Ambillah hikmah 
itu walaupun dari orang munafik!"  

Begitupun Nabi Muhammad Saw sendiri pernah bersabda :  "Ambillah hikmah dan jangan 
merisaukan kamu darimaka hikmah itu keluar." Jadi bisa saja seorang yang kafir mendapatkan 
bimbingan oleh Allah dalam hal ilmu duniawi, akan tetapi dia hampa dari bimbingan Allah untuk ilmu 
akhirat. Sebaliknya melalui tangan-tangan orang-orang kafir inilah Allah membuktikan kebesaran-Nya 
sekaligus mengajarkan kepada kaum Muslimin atas kebenaran risalah Rasul-Nya.  

Sebagaimana bunyi dari bagian terakhir ayat tersebut : "Seandainya mereka mempersekutukan 
Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan."  Ini merupakan penerangan 
kepada kita, bahwa cendikiawan manapun itu dan berasal dari agama apapun dia tidak menutup 
kemungkinan bagi Allah untuk membagikan ilmu dunia-Nya kepada mereka, untuk berlaku sebagai al-
Mahdi, sebagai orang yang dibimbing Allah.   

Akan tetapi jika dalam urusan ke-Tuhanan al-Mahdi ini berlaku ingkar, berlaku menyekutukan 
Allah terhadap yang lain maka seluruh ilmu dan bimbingan yang diberikan oleh Allah untuknya tidak 
akan memberikan pengaruh apa-apa bagi kehidupan akhiratnya kelak.  

Dan berdasarkan Hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Amr ad-Dani dari Jabir ibn 'Abdillah yang 
telah kita kutip diatas, bahwa 'Isa al-Masih akan turun kepada al-Mahdi adalah satu perwujudan dari 
kembalinya ajaran 'Isa yang sejati kepada orang-orang yang telah dibimbing oleh Allah dalam urusan 
agama yang tidak akan menyalahi satu titikpun terhadap apa-apa yang sudah diajarkan oleh Muhammad 
Saw.  

Kita lihat kembali satu Hadist dibawah ini :  

"Manusia akan keluar dari arah timur menyerahkan kekuasaan kepada al-Mahdi." 
(Diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Tabrani dari 'Abdullah ibn Sa'id az-Zubaidi)  

Ini juga menjadi satu tambahan nubuat yang jelas, bahwa cahaya kebesaran Islam akan beralih 
kepada kaum cendikiawan dari negeri barat yang telah mendapatkan hidayah Allah untuk berakidahkan 
Islam.  

Nabi Muhammad Saw memberikan tamsilan bahwa pada masa itu manusia akan keluar dari arah 
timur, yaitu dari arah umumnya matahari terbit setiap harinya kemudian menyerahkan kekuasaan 
kepada al-Mahdi yang memiliki pengertian tenggelamnya cendikiawan-cendikiawan Muslim dari asal 
kelahiran Islam kedalam perpecahan dan kebodohannya telah menghantarkan kemegahan dan 
kebenaran risalah Allah kepada orang-orang Barat.  

Kita kenal orang-orang semacam Maurice Bucaille, Napoleon Bonaparte, Will Durant, Ahmad 
Deedat, Prof. Dr. Joe Leigh Simpson, Proffesor Moore, Thomas Muhammad Clayton, Thomas Irving, 



Dr. Umar Rolf Baron Ehrenfels, Sir Jalaludin Louder Brunton adalah sederetan kecil dari daftar 
nama-nama orang yang telah membuktikan kebenaran agama Allah yang berasal dari negeri Barat.  

Dan kaum muslimin bersama 'Isa al-Masih akan bahu membahu bersama al-Mahdi didalam 
menumpas Dajjal, bahwa para pakar ilmu pengetahuan bersama-sama dengan Ahli Kitab yang 
tercerahkan dan segenap kaum Muslimin akan mengadakan perlawanan terhadap para pembangkang 
agama, para pimpinan dan masyarakat dinegara zionis yang menawarkan racun dalam bentuk madu 
kepada masyarakat Islam, menjual neraka dengan nama syurga kepada orang-orang yang beriman.  

Semoga kita semua dapat terhindar dari Dajjal-dajjal ini dan bersama mencerahkan kembali 
bumi Timur dengan ajaran Islam yang sejati, mengembalikan kebenaran dari ajaran 'Isa al-Masih yang 
telah diselewengkan, menjadi Mahdi-mahdi yang siap bertempur dijalan Allah dengan segenap jiwa, 
raga dan harta.  

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan 
Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada 
jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar." 
(Qs. 49:15). 

 

NIKMAT SYURGA 
Oleh : Dudung.net 

 

Abu Hurairah r.a. berkata:  Ya Rasulullah dari apakah dibuat syurga itu?  Jawabnya: Dari 
Air.  Kami bertanya: Beritakan tentang bangunan syurga!  Jawabnya yang bermaksud:  

Satu bata dari emas dan satu bata dari perak dan lantainya kasturi yang semerbak harum, 
tanahnya dari za'faran, kerikilnya mutiara dan vakut, siapa yang masuk dalamnya senang tidak susah, 
kekal tidak mati tidak lapuk pakaiannya, tidak berubah mukanya.  

Kemudian Nabi s.a.w. bersabda yang bermaksud: Tiga macam doa yang tidak akan tertolak: 
imam (pemimpin hakim) yang adil.  Dan orang puasa ketika berbuka.  Dan orang yang teraniaya, maka 
doanya terangkat di atas awan, dilihat oleh Tuhan lalu berfirman. Demi kemuliaan dan kesabaranKu, 
Aku akan bela padamu walau hanya menanti masanya.  

Abu Hurairah r.a. berkata: Nabi s.a.w. bersabda yang bermaksud: Sesungguhnya di dalam 
syurga ada pohon besar sehingga seorang yang berkenderaan dapat berjalan di bawah naungannya 
selama seratus tahun tidak putus naungannya, bacalah: Wa dhilin mamdud (dan naungan yang 
memanjang terus).  Dan di dalam syurga kesenangannya yang tidak pernah dilihat mata atau didengar 
oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas dalam hati (perasaan) manusia, bacalah kamu: Maka tidak 
seorangpun yang mengetahui apa yang tersembunyi bagi mereka dari kesenangan yang memuaskan hari 
sebagai pembalasan apa yang telah mereka lakukan.  Dan tempat pecut di dalam syurga lebih baik dari 
dunia seisinya.  Bacalah ayat yang bermaksud: Maka siapa dijauhkan dari api dan dimasukkan dalam 
syurga bererti telah untung.  

Ibn Abbas r.a. berkata:  Sesungguhnya di dalam syurga ada bidadari yang dijadikan dari 
empat macam: misik, anbar, kafur dan za'faran, sedang tanahnya dicampur dengan air hidup (hayawan) 
dan setelah dijadikan maka semua bidadari asyik kepadanya, andaikan ia berludah dalam laut tentu 



menjadi tawar airnya, tercantum di lehernya:  Siapa yang ingin mendapat isteri seperti aku maka 
hendaklah taat kepada Tuhanku.  

Mujahid berkata: Bumi syuga dari perak dan tanahnya dari misik dan urat-urat pohonnya dari 
perak, sedang dahannya dari mutiara dan zabarjad, sedang daun dan buahnya di bawah itu, maka siapa 
yang makan sambil berdiri tidak sukar dengan duduk juga tidak sukar dan sambil berbaring juga tidak 
sukar, kemudian membaca ayat: Dan dimudahkan buah-buahnya sehingga semudah-mudahnya.  Sehingga 
dapat dicapai oleh orang yang berdiri mahupun yang duduk dan berbaring.   

Abu Hurairah r.a. berkata: Demi Allah yang menurunkan kitab pada Nabi Muhammad s.a.w.   
Sesungguhnya ahli syurga tiap saat bertambah elok cantiknya, sebagaimana dahulu di dunia bertambah 
tua.  

Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Shuhaib r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. 
bersabda yang bermaksud:  

Apabila ahli syurga masuk ke syurga dan ahli neraka telah masuk ke neraka, maka ada 
seruan.  Hai ahli syurga Allah akan menepati janjiNya kepada kamu.  Mereka berkata: Apakah itu, 
tidakkah telah memberatkan timbangan amal kami dan memutihkan wajah kami dan memasukkan kami 
ke dalam syurga dan menghindarkan kami dari neraka.  Maka Allah membukakan bagi mereka hijab 
sehingga mereka dapat melihatNya, demi Allah yang jiwaku ada di tanganNya belum pernah mereka 
diberi sesuatu yang lebih senang daripada melihat kepada zat Allah.  

Anas bin Malik r.a. berkata: Jibril datang kepada Nabi s.a.w. membawa cermin putih yang 
ditengahnya ada titik hitam, maka Nabi s.a.w. bertanya kepada Jibril:  Apakah cermin yang putih ini?  
Jawabnya: Ini hari Jumaat dan titik hitam ini saat mustajab yang ada di hari Jumaat, telah 
dikurniakan untukmu dan umatmu, sehingga umat-umat yang sebelummu berada di belakangmu, iaitu 
Yahudi dan nashara (Kristian) dan ada saat di hari Jumaat jika seorang mukmin bertepatan berdoa 
untuk kebaikan pada saat itu pasti ia akan diterima oleh Allah atau berlindung kepada Allah dari suatu 
bahaya pasti akan dihindarkannya dan hari Jumaat di kalangan kami (malaikat) dinamakan yaumul mazid 
(hari tambahan).  Nabi s.a.w. bertanya: Apakah yaumul mazid itu? Jawab Jibril: Tuhan telah membuat 
lembah di syurga jannatul firdaus, di sana ada anak bukit dari misik kasturi dan pada tiap hari Jumaat 
di sana disediakan mimbar-mimbar dari nur (cahaya) yang diduduki oleh para nabi dan ada mimbar-
mimbar dari emas bertaburan permata yaqut dan zabarjada di duduki para siddikin suhada' dan 
salihin, sedang orang-orang ahli ghurof (yang di bilik syurga) berada di belakang mereka di atas bukit 
kecil itu berkumpul menghadap kepada Tuhan untuk memuja muji kepada Allah, minta (Kami mohon 
keredaanMu).  Jawab Allah: Aku telah reda kepadamu, keredaan sehingga kamu Aku tempatkan di 
rumahKu dan Aku muliakan kamu, kemudian Allah menampakkan kepada mereka, sehingga mereka dapat 
melihat zatNya, maka tidak ada hari yang mereka suka sebagaimana hari Jumaat, kerana mereka 
merasa bertambahnya kemuliaan kehormatan mereka.  

Dalam lain riwayat: Allah menyuruh kepada Malaikat: Berikan makan kepada para waliKu, 
maka dihidangkan berbagai makanan maka terasa pada tiap suap rasa yang lain dari semula, bahkan 
lebih lazat, sehingga bila selesai makan, diperintahkan oleh Allah: Berikan minum kepada hamba-
hambaKu, maka diberi minuman yang dapat dirasakan kelazatannya pada tiap teguk dan ketika telah 
selesai maka Tuhan berfirman yang bermaksud: Akulah  Tuhanmu telah menepati apa yang Aku janjikan 
kepadamu dan kini kamu boleh minta nescaya Aku berikan permintaanmu.  Jawab mereka. Kami minta 
redaMu, Kami minta redaMu, dua atau tiga kali.  Dijawab oleh Allah: Aku reda kepadamu, bahkan masih 



ada tambahan lagi daripadaKu, pada hari ini Aku muliakan kamu dengan kehormatan yang terbesar dari 
semua yang telah kamu terima, maka dibukakan hijab sehingga mereka dapat melihat zat Allah 
sekehendak Allah, maka segeralah mereka bersujud kepada Allah sekehendak Allah, sehingga Allah 
menyuruh mereka:  Angkatlah kepalamu sebab kini bukan masa beribadat, maka di situ mereka lupa 
pada nikmat-nikmat yang sebelumnya dan terasa benar bahawa tidak ada nikmat lebih besar daripada 
melihat zat Allah yang mulia.  Kemudian mereka kembali maka semerbak bau harum dari bawah arsy 
dari bukit kasturi yang putih dan ditaburkan di atas kepala mereka di atas ubun-ubun kuda mereka 
maka apabila mereka kembali kepada isteri-isterinya terlihat bertambah indah lebih dari semula 
ketika mereka meninggalkan mereka, sehingga isteri-isteri mereka berkata: Kamu kini lebih elok dari 
yang biasa.  

Abul-Laits berkata: Terbuka hijab, bererti hijab yang menutupi mereka untuk melihatNya.  
Dan erti nasihat kepadaNya, yakni melihat kebesaran yang belum pernah terlihat sebelumnya, tetapi 
kebanyakan ahli ilmu mengertikan:  Melihat zat Allah tanpa perumpamaan. Ikramah berkata: 
Ketangkasan ahli syurga bagaikan orang umur 33 tahun lelaki dan perempuan sama-sama, sedang 
tingginya enam puluh hasta setinggi Nabi Adam a.s. muda-muda yang masih bersih halus tidak 
berjanggut, bola matanya, memakai tujuh puluh macam perhiasan, yang berubah warnanya tiap-tiap 
jam, tujuh puluh macam warna, maka dapat melihat mukanya di muka isterinya demikian pula di 
dadanya, dibetisnya, demikian pula isterinya dapat melihat wajahnya di wajah suaminya, dada dan 
betisnya, mereka tidak berludah dan tidak beringus, lebih-lebih yang lebih kotor, maka lebih jauh.  

Dalam riwayat lain:  Andaikan seorang wanita syurga menunjukkan tapak tangannya dari 
langit nescaya akan menerangi antara langit dan bumi. Zaid bin Arqam r.a. berkata:  Seorang ahli kitab 
datang kepada Nabi s.a.w. dan bertanya: Ya Abal-Qasim apakah kau nyatakan bahawa orang syurga itu 
makan dan munum?  Jawab Nabi s.a.w.:  Ya, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, seorang 
ahli syurga diberi kekuatan sertus orang dalam makan, minum dan jima' (bersetubuh).  Ia berkata: 
Sedang orang yang makan, minum ia lazimnya berhajat, sedang syurga itu bersih tidak ada kotoran?  
Jawab Nabi s.a.w.: Hajat seseorang itu berupa peluh (keringat) yang berbau harum bagaikan kasturi.  

Mu'tah bin Sumai mengenai firman Allah yang bermaksud: Thuba ialah pohon di syurga yang 
dahannya dapat menaungi tiap rumah di syurga, di dalamnya berbagai macam buah dan dihinggapi 
burung-burung besar, sehingga bila seorang ingin burung dapat memanggilnya dan segera jatuh di ata 
meja makannya dan dapat makan di sayap yang sebelah berupa dinding dan yang lain berupa 
panggangan, kemudian bila telah selesai ia terbang kembali.  

Dari Al'amasy dari Abu Salih dari Abu Hurairah r.a. berkata: Nabi s.a.w. bersabda yang 
bermaksud: Rombongan pertama akan masuk syurga dari umatku bagaikan bulan purnama, kemudian 
yang berikutnya bagaikan bintang yang amat terang di langit kemudian sesudah itu menurut tingkatnya 
masing-masing, mereka tidak kencing dan buang air, tidak berludah dan tidak ingus, sisir rambut 
mereka dari emas, dan ukup-ukup mereka dari kayu gahru yang harum dan peluh mereka kasturi dan 
bentuk mereka seperti seorang yang tingginya bagaikan Adam a.s. enam puluh hasta.  

Ibn Abbas r.a. berkata: Raulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud:  Sesungguhnya ahli syurga 
itu muda semua, lurus, tidak ada rambut di kepala, alis dan kelopak mata, sedang janggut, kumis, ketiak 
dan kemaluan tidak ada rambut, tinggi mereka setinggi Nabi Adam a.s., enam puluh hasta, usianya 
bagaikan Nabi Isa 33 tahun, putih rupanya, hijau pakaiannya, dihidangkan kepada mereka hidangan, 
maka datang burung dan berkata: Hai waliyullah, saya telah minum dari sumber salsabil dan makan dari 



kebun syurga dan buah-buahan, rasanya sebelah badanku masakan dan yang sebelahnya gorengan, maka 
dimakan oleh orang itu sekuatnya.  

Dan tiap orang wali mendapat tujuh puluh perhiasan, tiap perhiasan berbeza warna dengan 
yang lain, sedang di jari-jarinya ada sepuluh cincin, terukir pada yang pertama: Salam alaikum bima 
shobartum dan yang kedua Ud khuluha bisalamin aminin yang ketiga:  Tilkal janatullati urits tumu ha 
bima kuntum ta'malun.  Dan yang keempat: Rufi'at ankumul ahzanu wal humum.  Kelima: Albasakum 
alhuli wal hulal.  Keenam: Zawwa jakum ul hurul iin.  Ketujuh: Walakum fihamatasy tahihil anfusu wa 
taladzzul a'yun wa antum fiha khalidun.  Kelapan: Rafaq tumunnabiyina wassdidiqin.  Kesembilan: 
Shirtum syababa laa tahromun.  Kesepuluh: Sakantum fi jiwari man laa yu'dzil tetangga.  Artinya:- 

1. Selamat sejahteralah kamu kerana kesabaranmu.  

2. Masuklah ke syurga dengan selamat dan aman.  

3. Itulah syurga yang diwariskan kepadamu kerana amal perbuatanmu.  

4. Telah dihindarkan dari kamu semua risau dan dukacita.  

5. Kami memberimu pakaian dan perhiasan.  

6. Kami kahwinkan kamu dengan bidadari.  

7. Untukmu dalam syurga segala keinginan dn menyenangkan padangan matamu.  

8. Kamu telah berkumpul dengan para Nabi dan siddiqin.  

9. Kamu menjadi muda dan tidak tua selamanya.  

10. Kamu tinggal dengan tetangga yang tidak mengganggu tetangganya.  

 

Abul-Laits berkata:  Sesiapa yang ingin mendapat kehormatan itu hendaklah menepati lima macam:-  

1. Menahan dari maksiat, kerana firman Allah yang bermaksud: Dan menahan nafsu  dari maksiat 
maka syurga tempatnya.   

2. Rela dengan pemberian yang sederhana sebab tersebut dalam hadis: Harga syurga itu ialah tidak 
rakus pada dunia.   

3. Rajin pada tiap taat dan semua amal kebaikan, sebab kemungkinan amal itulah yang menyebabkan 
pengampunan dan masuk syurga, firman Allah yang bermaksud: Itu syurga yang diwariskan 
kepadamu kerana amal perbuatanmu.   

4. Cinta pada orang-orang yang salih dan bergaul pada mereka sebab mereka diharapkan syafa'atnya 
sebagaimana dalam hadis yang bermaksud: Perbanyaklah kawan, kerana tiap kawan itu ada 
syafaatnya pada hari kiamat. 

5. Memperbanyak doa dan minta masuk syurga dan husnul khotimah.  Sebagaimana ahli nikmat 
berkata: Condong kepada dunia setelah mengetahui pahala bererti satu kebodohan.  Dan tidak 
bersungguh-sungguh beramal setelah mengetahui besarnya pahala bererti lemah malas dan di 
syurga ada masa istirehat tidak dapat dirasakan kecuali oleh orang yang tidk pernah istirehat di 
dunia dan ada kepuasan yang tidak dapat dirasakan kecuali oleh orang yang meninggalkan 



berlebihan di dunia dan cukup dengan kesederhanaan yang ada di dunia.  Ada seorang zahid makan 
sayur dan garam, lalu ditegur oleh orang; Kamu cukup dengan itu tanpa roti? Jawabnya: Soya 
jadikan makan itu untuk syurga sedang kau jadikan untuk tandas, kau makan segala yang lazat dan 
akhirnya ke tandas, sedang makan sekadar untuk menguatkan taat, semoga saya sampai ke syurga.  

Ibrahim bin Adham ketika akan masuk ke tempat pemandian, dilarang oleh penjaganya: Jangan 
masuk kecuali jika membayar wangnya, maka ia menangis dan berdoa: Ya Allah seorang untuk masuk ke 
rumah syaitan tidak diizinkan tanpa upah, maka bagaimana saya akan masuk ke tempat para nabi dan 
siddiqin tanpa upah (Cuma-Cuma)?  

Tersebut dalam wahyu yang diturunkan pada sebahagian para Nabi itu:  Hai Anak Adam kau 
membeli neraka dengan harga mahal dan tidak mahu membeli syurga dengan harga murah, ertinya:  
Adakalanya pengeluaran untuk maksiat itu banyak dan ringan, tetapi untuk sedekah kebaikan sedikit 
dan berat.                  

Abu Hazim berkata: Andaikata syurga itu tidak dapat dicapai kecuali dengan meninggalkan 
kesukaannya di dunia, nescaya itu ringan dan sedikit untuk mendapat syurga dan andaikan neraka itu 
tidak dapat dihindari kecuali dengan menanggung semua kesukaran-kesukaran dunia, nescaya itu ringan 
dan sedikit di samping keselamatan dari neraka.  Padahal kamu dapat masuk syurga hanya dengan 
meninggalkan satu persen dari kesukaanmu dan dapat selamat dari neraka dengan sabar menderita 
satu persen dari kesukaran.  

Yahya bainMu'adz Arrazi berkata:  Meninggalkan dunia berat, tetapi meninggalkan syurga lebih 
berat, sedang maharnya syurga ialah meninggalkan dunia.  

Anas bin Malik r.a. berkata: Nabi s.a.w. bersabda yang bermaksud:  

Siapa yang minta kepada Allah syurga sampai tiga kali, maka syurga berdoa: Ya Allah asukkan ia ke 
syurga dan siapa berlindung kepada Allah dari neraka tiga kali, maka  neraka berdoa:  Ya Allah 
hindarkan ia dari neraka.  

Semoga Allah menghindarkan kami dari neraka dan memasukkan kami ke dalam syurga.  Dan 
andaikan di dalam syurga itu tidak ada apa-apa kecuali bertemu dengan kawan-kawan nescaya itu sudah 
enak dan baik, maka bagaimana padahal di syurga itu segala kehormatan dan kepuasan itu semua ada.  

Anas bin Malik r.a. berkata: Nabi s.a.w. bersabda yang bermaksud: Di dalam syurga ada pasar 
tetapi tidak ada jual beli, hanya orang-orang berkumpul membicarakan keadaan ketika di dunia dan 
cara beribadat, bagaimana keadaan antara si fakir dengan yang kaya dan bagaimana keadaan sesudah 
mati dan lama binasa dalam kubur sehingga sampai di syurga.  

Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata:  

Manusia semua akan berdiri di dekat neraka, kemudian mereka menyeberang di atas sirat (jambatan) 
di atas neraka, masing-masing menurut amal perbuatannya, ada yang menyeberang bagaikan kilat, ada 
yang bagaikan angin kencang dan yang bagaikan kuda yang cepat larinya dan seperti lari orang dan ada 
yang bagaikan terbang burung dan ada yang seperti unta yang cepat dan yang akhir berjalan di atas 
kedua ibu jari kakinya, kemudian tersungkur dalam neraka dan sirat itu licin, halus, tipis, tajam 
semacam pedang, berduri sedang di kanan kirinya Malaikat yang membawa bantolan untuk menyeret 
orang-orang, maka ada yang selamat dan ada yang luka-luka tetapi masih selamat dan ada yang 
langsung tersungkur ke dalam api neraka, sedang para Malaikat itu sama-sama berdoa: Robbi sallim 



sallim (Ya Tuhan selamatkan, selamatkan) dan ada orang yang berjalan sebagai orang yang terakhir 
masuk ke syurga maka ketika ia selamat dari sirat terbuka baginya di syurga, sehingga ia berdoa: Ya 
Tuhan tempatkan saya di sini.  Jawab Tuhan:  Kemungkinan jika aku beri padamu tempat itu lalu minta 
yang lainnya?  Jawabnya: Tidak, demi kemuliaanMu.  Maka ditempatkan di situ, kemudian diperlihatkan 
kepadanya tempat yang lebih baik, sehingga ia merasa kerendahan tempat yang diberikan padanya, lalu 
ia berkata: Ya Tuhan tempatkanlah aku di situ, dijawab oleh Tuhan:  Kemungkinan jika aku berikan 
kepadamu, kamu minta yang lainnya?  Jawabnya: Tidak demi kemuliaanMu, kemudian diperlihatkan 
kepadanya syurga yang lebih baik, sehingga ia merasa bahawa tempatnya itu masih rendah, tetapi ia 
diam tidak berani minta beberapa lama, sehingga ditanya:  Apakah kau tidak minta?  Jawabnya: Soya 
sudah minta sehingga merasa malu, maka firman Allah:  Untukmu sebesar dunia sepuluh kali, maka 
inilah yang terendah tempat di syurga.  

Abdullah bin Mas'ud berkata: Nabi s.a.w. jika menceritakan ini maka tertawa sehingga 
terlihat gigi gerahamnya.  

Dalam hadis: Di antara wanita-wanita di dunia ini ada yang kecantikannya melebihi dari 
bidadari kerana amalan perbuatannya ketika di dunia.  

Firman Allah yang bermaksud:  

Kami cipta mereka baru dan kami jadikan mereka tetap gadis, yang sangat kasih dan cinta, juga tetap 
sebaya umurnya untuk orang-orang ahli yamin 

 

GUNDAH BERAKHIR SYUKUR 
 

menulis "Saya akan bercerita lagi tentang seorang Ayah. Plus dengan gundahnya. Tujuh belas 
tahun yang lalu,usianya masih empat puluh tujuh tahun, dan ia masih berstatus pegawai negeri. Ia 
bukan atasan, tapi juga bukan bawahan. Punya atasan, pun ada pegawai yang posisinya berada di 
bawahnya. Di usia itulah, ia terus menerus merasa gundah. Gundah akan segala bentuk ‘permainan’ yang 
dilakukan atasannya, gundah akan keresahan yang dialami pegawa-pegawai di bawahnya, dan teramat 
gundah akan masa depannya yang tak kunjung berubah. 

Di usianya yang hampir memasuki masa pensiun, ia masih tinggal di rumah kontrakan dua 
kamar yang belum layak disebut rumah. Tak punya kendaraan bermotor, tak punya handphone andai 
saja seorang anaknya tak menghadiahinya suatu kali saat ia berulang tahun. Ia masih selalu turun naik 
angkot menuju kantornya, berangkat pagi kembali menjelang malam. Di saat yang sama, rekan-rekan 
seprofesi dan setingkatnya sesama pegawai negeri sipil, sudah punya rumah mewah yang berdiri di atas 
tanah seluas seribu meter.  

Sebuah mobil Toyota keluaran terbaru sering mejeng di rumahnya, itu belum termasuk dua 
sepeda motor yang dipakai anaknya ke sekolah. Satu lagi yang tak kalah hebatnya, beberapa temannya 
pun sampai ada yang dua-tiga kali berangkat haji. “Mungkin dia habis dapat warisan,” baik sangkanya. 
Seorang kenalannya, yang ia sebut-sebut tingkatan kepegawaiannya satu level di bawahnya, bahkan 
sudah bertahun-tahun memiliki rumah besar, lengkap dengan perabot mewah dan kendaraan bermotor. 
Melihat ‘kesuksesan’ teman-temannya, ia semakin gundah. Usianya bertambah satu tahun, bertambah 
pula kegundahannya. Akankah ia mewarisi kemiskinan kepada anak-anaknya kelak? Bukan tak ada 
kesempatan baginya untuk meraih ‘kesuksesan’ layaknya teman-teman seprofesinya. Bukan tak mungkin 



ia pun, bahkan, bisa memiliki rumah lebih mewah, kendaraan lebih mahal dari teman-temannya. 
“Kesempatan itu terus terjadi di depan mata,” ujarnya. Setiap waktu ia harus berhadapan dengan 
perintah atasannya untuk me-mark-up anggaran. Setiap saat itulah ia terus merasa gundah, karena 
sang boss pun berujar enteng, “ambil sebagian buat kamu,” Dan godaan itu tak satu dua kali saja. Ia 
bersikeras untuk tidak melakukan perintah atasannya, tapi ia juga tak tega melihat jeritan anak 
buahnya yang berharap ia mau menuruti perintah sang boss. Maklum, kalau anggaran di-mark-up, semua 
dapat jatah, bahkan sampai ke bawah.  

Usia terus bertambah, memasuki angka lima puluh. Gundahnya semakin menjadi. Seorang 
pegawai negeri, bukan atasan, juga bukan bawahan, masih tinggal di rumah kontrakan selama bertahun-
tahun. Tak terbeli kendaraan, meski sekadar roda dua. Saya pernah sering mendapatinya mengenakan 
pakaian yang itu-itu saja selama beberapa hari. kadang ia terlambat ke kantor menunggu tangan lihai 
sang isteri menjahit celana panjangnya yang sedikit koyak. Pernah juga saya dengar, ia meminta sang 
isteri meminjam sejumlah uang ke tetangga agar bisa berangkat ke kantor. Pantang baginya untuk 
terlambat, apalagi absen dengan alasan yang yang tidak jelas.  

Satu, dua tahun berikutnya. Gundahnya menghilang seketika menjelang memasuki masa 
pensiun. Ia justru bersyukur tak terlibat praktik dan ‘permainan’ yang selama bertahun-tahun 
berlangsung di depan matanya. Ia memang melihat semua itu, namun ia hanya mampu menutup mata 
agar tak tergoda barang sedikit pun mencicipinya. Hingga kini, saat ia menghabiskan sisa-sisa hidupnya 
di rumah kontrakannya yang selama puluhan tahun ia tempati, ia boleh berbangga tak menyentuh uang 
yang bukan haknya. “Saya masih senang ikut pengajian, akan ditaruh di mana wajah ini seandainya saya 
ambil ‘kesempatan’ itu dahulu, saat seorang ustadz bicara soal haramnya korupsi. Pasti akan panas 
telinga saya mendengar ayat-ayat yang dilafazkan ustadz tentang harta yang bersih. Akankah sanggup 
saya tersenyum dengan harta-harta yang orang lain tahu, bahwa tak mungkin pegawai seperti saya 
mampu memilikinya jika tidak dengan cara yang tidak halal?” Bibirnya bergetar mengucapkan kalimat 
ini.  

Kegundahan yang puluhan tahun ia jaga dan tetap terjaga sebagai gundah yang lebih sering 
terselesaikan dengan airmata di atas sajadah setiap malamnya itu, kini membuahkan ketenangan hidup. 
Ia tetap bersyukur, meski hingga hari ini masih tinggal di rumah kontrakannya. Ia merasa tenang, 
“Bahkan mati nanti pun saya tak cemas, karena tidak banyak harta yang harus saya 
pertanggungjawabkan di hadapan Allah”. Giliran saya yang bersyukur, karena saya teramat mengenal 
dan dekat dengan sosok Ayah ini. Semoga saya bisa menjadi seperti yang diharapkannya, jujur dan 
bersih meski harus terus menerus menggenggam gundah." 

 

 

HARI KIAMAT 
 

menulis "HARI KIAMAT Semoga Allah selalu memberkahi serta melindungi kita bangsa 
Indonesia ini. Kali ini kita akan membicarakan tentang KIAMAT di mana hari itu hanya ALLAH yang 
tahu dan menentukan hari¬nya. Banyak sekali tentang hal itu di Qur'an.  

1. Surat Al-Qaari'ah ayat 1 sampai ayat 5 

Yang artinya kira-kira demikian 



"Hari Kiamat" 

Apakah hari kiamat itu? 

Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? 

Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang beterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang 
dihambur-hamburkan.  

2. Di surat An-Naazi'aat (Malaikat-Malaikat yang mencabut).  

Surat An-Naazi'aat mengutarakan sumpah ALLAH dengan menye¬but Malaikat yang bermacam-
macam tugasnya, bahwa hari kiamat pasti dan membangkitkan manusia itu adalah mudah bagi ALLAH 
serta mengancam orang-orang musyrik yang mengingkari kebangkitan dengan siksaan.  

3. Surat Abasa ayat 33 sampai ayat 36 

Maka apabila ada teriakan yang keras (suara sangkakala) pada hari ketika manusia lari dari 
saudaranya Dari Ibu Bapaknya. Dari Istri dan anak-anaknya. Dari situ kita bisa lihat bahwa 
sesungguhnya kiamat itu ada. Tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa itu adalah kiamat 
besar dan kiamat kecil adalah pada waktu manusia meninggal (wafat). 

Kalau kita lihat sekarang ini kebanyakan manusia lupa akan kiamat tersebut, manusia dengan 
kekuasaannya atau pangkatnya atau kedudukannya dia berbuat seenaknya sendiri. Tipu-menipu, bunuh-
membunuh, suap-menyuap, fitnah-memfitnah itu sudah seperti kejadian yang biasa dan kita lihat tiap 
hari di berita baik itu melalui Radio ataupun Televisi. Manusia sudah seperti binatang di mana sudah 
tidak, malu lagi perbuatannya tersebut. Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap, Sebab 
dengan suap tersebut orang benar bisa salah di pengadilan dan dihukum oleh hakim yang 
menghakiminya dengan bantuan Jaksa serta pengacara.  

Islam melarang orang membunuh manusia yang tak bersalah, baik itu orang Islam sendiri atau 
orang bukan beragama islam. Islam melarang tipu-menipu, misalnya dengan cara kalau Anda menaruh 
harta Anda di perusahaan itu maka akan mendapat hasil sekian persen dari saham Anda dan akan 
mendapat undian yang akan kami adakan setiap bulan. Padahal semua undian diberikan kepada teman-
teman mereka sendiri dengan cara yang sangat licik. Kadangkala manusia saling menyalahkan antara 
generasi yang satu ke generasi berikutnya, padahal yang jelas generasi yang dahulu itu generasi 
orangtuanya. Partai A dengan Partai B saling menjatuhkan sampai bunuh-membunuh pada waktu 
pemilihan diadakan untuk menentukan siapa pemimpin yang akan duduk di kursi kepemimpinan nanti.  

Islam melarang perbuatan ini. Kalau kita lihat zaman Rasul Allah dan Khalifahnya tidak mungkin 
orang yang mencalonkan dirinya akan diangkat oleh Rasul Allah/Khalifahnya. Pernah pada suatu hari 
Khalifah Umar Bin Khattab akan mengangkat satu orang untuk menjadi Gubernur dan akan dilantik 
keesokan harinya, tetapi si orang tersebut tidak tahu rencana Khalifah Umar. Pada waktu dia bertemu 
dengan Khalifah Umar dia berbicara kalau anda mengangkat saya sebagai Gubernur nanti maka saya 
akan berbuat ini dan itu serta dan sebagainya. Mendengar itu Khalifah Umar menggagalkan rencana 
tersebut.  

Banyak sekali dari Al-Qur'an yang telah menceritakan bagaimana kehidupan manusia sebelum 
kita, misalnya kaum Ad di mana di Surat Al-Fajr di ayat 6, 7 dan 8 yang kira-kira artinya demikian: 
“Tidakkah engkau ketahui bagaimana ALLAH memperbuat terhadap kaum Ad?”. Iram yang mempunyai 
bangunan yang tinggi yang belum pernah dijadikan seperti itu di seluruh negeri.  



Menurut cerita Iram adalah nama Ibu kota kaum Ad Rajanya meminta agar matahari tidak 
kelihatan di sana kecuali setelah tengah hari, maka penduduk di sana membuat dinding yang berlapis 
emas mengelilingi kota tersebut, sehingga mereka bisa melihat matahari pada siang hari karena 
tingginya dinding tersebut. Allah menenggelamkan mereka dengan sekejap sehingga sampai sekarang 
manusia tidak tahu di mana sebetulnya mereka ditenggelamkan. Kejadian di sekeliling kita sekarang ini 
menunjukan tanda-tanda hari Kiamat. Kaum perempuan sudah tidak malu lagi dengan membuka 
auratnya. Bapak meniduri anak kandungnya hingga hamil, perampokan dengan cara membunuh serta 
memotong-motong tubuh korbannya, banjir hingga menelan korban banyak. 

Bukankah itu merupakan peringatan dari ALLAH? Ketahuilah kalau datang azab  ari ALLAH 
maka semua akan merasa¬kannya. Semoga ALLAH selalu akan melindungi kita dari azabnya. Semoga 
ALLAH selalu memberi petunjuk buat pemimpin-pemimpin ki ta. Semoga ALLAH selalu melindungi kita 
dari perpecahan, Amin... "  

 

 

EMPAT GOLONGAN AHLI IBADAH 
 

Bagi setiap insan yang taat kepada Allah tiada saat berlalu tanpa ibadah. Ada ibadah yang 
waktu waktunya sudah ditentukan, seperti hajji yang hanya sekali seumur hidup, ada shiyam Ramadhan 
yang tahunan, bulanan, dan harian. Ada juga ibadah yang dilakukan sepanjang hidup, seperti dzikir, 
membaca Al-Qur’an dan do’a. 

Dengan demikian, bagi kaum Muslimin setiap waktu yang berjalan tidak putus dari ibadah. 
Apalagi setiap kegiatan hidup berupa amal sholeh pada hakekatnya adalah juga amal ibadah. Maka 
tidak ada ruang waktu lagi kecuali digunakan untuk beribadah. Pengertian ibadah seperti yang terakhir 
itulah yang segaris dengan ketetapan Allah Subhaanahu wa ta’ala dalam Al-Qur’an: “Wamaa kholaqtul 
jinna wal insa illaa liya’buduun.” Artinya: Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk 
beribadah. (Adz-Dzaariyat:56) 

Dalam rangka untuk melaksakan ayat di atas, maka kaum Muslimin mengikatkan diri dalam 
sebuah janji yang dinyatakan dalam sebuah deklarasi: “Qul inna sholaatii wanusukii wamah yaa-ya 
wama maatii lillaahirobbil ‘aalamiin.” Artinya: Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, 
hidupku, dan matiku hanya karena (dan untuk) Allah, Tuhan semesta alam. (Al-An’am:162) 

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan ibadah itu, kaum Muslimin terbagi menjadi empat 
golongan, pertama, orang yang senantiasa melaksanakan ibadah yang paling afdhol sekalipun paling sulit 
dan berat dilaksanakan. Kedua, orang orang yang beranggapan bahwa ibadah yang afdhol adalah 
mengosongkan diri dari beban kehidupan, zuhud, dan memusatkan diri hanya kepada Allah. Ketiga, 
golongan yang menganggap bahwa ibadah yang paling afdhol ialah yang mempunyai manfaat berantai, 
yakni selain manfaat kedekatan kepada Allah, juga manfaat bagi sesama manusia dan makhluk lainnya. 
Keempat adalah kelompok yang memandang bahwa ibadah yang paling afdhol adalah yang diridhoi Allah 
sesuai dengan waktu yang semestinya dan tugas yang diembannya. 

Golongan Pertama 

Orang orang dari golongan ini gemar melakukan ibadah yang sulit dan berat, walaupun itu 
menyusahkan dan membebani dirinya. Bagi mereka, hitungan afdhol tidaknya suatu ibadah, dan besar 



kecilnya pahala, bergantung kepada taraf kesulitan ibadah tersebut. Semakin sulit dan berat suatu 
ibadah semakin afdhol dan besar pahalanya. 

Pandangan mereka itu didasarkan pada pemikiran tentang sifat jiwa manusia yang memiliki 
tabiat lebih suka pada dunia. Jiwa itu cenderung kepada sikap malas, memilih yang enak enak dan 
ringan ringan saja. Tabiat dan kecenderungan itulah yang harus dilawan dengan ibadah yang berat, 
agar jiwa bisa tetap bersih dan lurus. 

 Golongan Kedua 

Inti pendapat golongan kedua adalah bahwa ibadah yang paling afdhol adalah menjauhi 
kehidupan dunia dengan zuhud. Mereka ini bersikap acuh, berpengertian sempit. Banyak dari mereka 
yang hanya berhenti pada zuhud ini sebagai tujuan hidup, tujuan segala ibadah dan pangkalnya. Yang 
masih lebih baik, memandang zuhud hanya sebagai jembatan menuju satu maksud, yaitu menempatkan 
hati pada Allah, menghimpun hasrat pada-Nya, mengosongkan hati untuk mencintai-Nya kembali dan 
tawakkal kepada-Nya serta menyibukkan hati dengan keridhoan-Nya. 

Ibadah, menurut mereka yang paling afdhol adalah kebersamaan dengan Allah, sehingga mereka 
berusaha untuk selalu mengingat-Nya dengan hati dan lisan, sibuk dengan muroqobah-Nya, dan 
menyingkirkan segala sesuatu yang dapat mencerai-beraikan hati. 

 Golongan Ketiga 

 Orang orang yang termasuk golongan ini biasanya hanya menyibukkan diri dengan tindakan 
tindakan yang memikirkan kemaslahatan manusia. Memberi makan orang miskin, memelihara anak 
yatim, membangun masjid, hingga memikirkan pendidikan umat. 

Golongan ini berhujjah bahwa tindakan berbuat demi kemaslahatan umum memiliki tingkatan 
ibadah lebih tinggi karena memberi manfaat bagi orang lain, sementara amal seorang ahli ibadah 
terbatas hanya untuk dirinya sendiri. 

Beberapa sabda Rosulallah Saw yang memperkuat hujjah mereka, seperti,  

“Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala pahala orang orang 
yang mengikutinya, tanpa ada sedikitpun dari pahala pahala mereka yang dikurangi.” 

“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat kepada orang orang yang mengajarkan 
kebaikan kepada manusia.” 

“Sesungguhnya orang orang yang berilmu benar benar dimintakan ampunan oleh siapa yang berada di 
langit dan di bumi, hingga ikan paus di laut dan semut di liangnya.” 

Keutamaannya lagi, bahwa jika seorang ahli ibadah meninggal, maka putuslah amalnya, 
sementara bagi orang yang bermanfaat bagi orang lain, maka masih tetap akan bermanfaat dari amal 
yang dinisbatkan Kepadanya. 

Golongan inipun berpendapat, bahwa bertebaran untuk melaksanakan perintah Allah, 
memberikan manfaat kepada sesama manusia, serta berbuat baik kepada mereka, kesemuanya lebih 
baik dari pada kebersamaan hati dengan Allah tanpa melakukan hal hal itu. 

Golongan Keempat 

Menurut golongan ini, ibadah yang paling afdhol adalah yang mendapatkan keridhoan Allah 
sesuai waktu dan tempat mereka berada, juga sesuai dengan bidang kehidupannya masing masing. 
Seorang guru, yang paling afdhol baginya adalah perhatian dan kesibukannya dalam mengajar murid. 



Seorang dokter, paling afdhol baginya adalah upaya kerasnya menyembuhkan pasien. Seorang ibu 
rumah tangga, baginya paling afdhol jika menyibukkan diri menggali ilmu tentang pendidikan anak. 

Yang paling afdhol ketika sholat adalah bersungguh sungguh mengerjakannya, khusu’, 
menyempurnakan wudhu, dan berdzikir sesudahnya. Yang paling afdhol sewaktu terdengar adzan 
adalah menghentikan pekerjaan dan serius menjawab adzan. Yang paling utama saat kedatangan tamu 
adalah mengenyampingkan pekerjaan serta melayani tamu dengan baik dan ramah. Begitu pula saat 
suami sedang berada di rumah, yang paling afdhol baginya adalah memenuhi hak istri dan anak anaknya. 

Pendeknya, yang afdhol bagi golongan ini adalah mementingkan keridhoan Allah dan 
melaksanakan kewajiban pada waktu tersebut sesuai dengan tugas dan keharusannya. Mereka inilah 
golongan ahli ibadah yang tak mengenal batas. Dimanapun, kapanpun, mereka bisa menemukan dirinya 
sedang melakukan ibadah yang paling afdhol dalam hidupnya. 

Berbeda dengan ketiga golongan sebelumnya, yang semuanya merupakan ahli ibadah yang 
terikat dan terbatas. Jika mereka berada dalam kondisi di luar batas yang mereka yakini, mereka 
merasa berada di luar area Allah. Seakan mereka sedang membangkang dan meninggalkan ibadahnya. 
Mereka menyembah Allah hanya dengan satu cara, satu pola. 

Berbeda dengan orang orang golongan keempat, yang bisa mengejar keridhoan Allah di manapun 
dan di kala apapun mereka berada. Tidak dikuasai oleh isyarat, tidak beribadah menurut ikatan serta 
tidak dikuasai gambar. Mereka selalu menyibukkan diri dengan hal hal yang diperintahkan kepada 
dirinya sesuai dengan waktunya. 

Orang orang seperti ini laksana air hujan yang tidak terlalu deras, sehingga mendatangkan 
manfaat di manapun ia berada. Mereka juga bagaikan pepohonan kurma yang daunnya tak pernah 
rontok, yang semua bagian pohonnya dapat memberikan manfaat, termasuk durinya. 

Nah, hendak menjadi ahli ibadah jenis apakah anda ? 

  

Note: 

Hadits Nabi: 

“Hari ini harus lebih baik dari pada kemarin, dan besok harus lebih baik dari pada hari ini.” 

“Ilmu dan amal ibadah adalah dua mutiara yang tidak boleh kosong dalam kehidupan kita sehari hari." 

 

 

WAKTU-WAKTU YANG MUSTAJAB 
Oleh 

Ismail bin Marsyud bin Ibrahim Ar-Rumaih 

 

Allah memberikan masing-masing waktu dengan keutamaan dan kemuliaan yang berdeda-beda, 
diantaranya ada waktu-waktu tertentu yang sangat baik untuk berdoa, akan tetapi kebanyakan orang 
menyia-nyiakan kesempatan baik tersebut. Mereka mengira bahwa seluruh waktu memiliki nilai yang 
sama dan tak berbeda. Bagi setiap muslim seharusnya memanfaatkan waktu-waktu yang utama dan 



mulia untuk berdoa agar mendapatkan kesuksesan, keberuntungan, kemenangan dan keselamatan. 
Adapun waktu-waktu mustajabah tersebut antara lain. 

 

Sepertiga Akhir Malam 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda. 

"Artinya : Sesungguhnya Rabb kami yang Maha Berkah lagi Maha Tinggi turun setiap malam ke langit 
dunia hingga tersisa sepertiga akhir malam, lalu berfirman ; barangsiapa yang berdoa, maka Aku akan 
kabulkan, barangsiapa yang memohon, pasti Aku akan perkenankan dan barangsiapa yang meminta 
ampun, pasti Aku akan mengampuninya". [Shahih Al-Bukhari, kitab Da'awaat bab Doa Nisfullail 7/149-
150] 

 

Tatkala Berbuka Puasa Bagi Orang Yang Berpuasa 

Dari Abdullah bin 'Amr bin 'Ash Radhiyallahu 'anhu bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu 
'alaihi wa sallam bersabda. 

"Artinya : Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa pafa saat berbuka ada doa yang tidak ditolak". 
[Sunan Ibnu Majah, bab Fis Siyam La Turaddu Da'watuhu 1/321 No. 1775. Hakim dalam kitab 
Mustadrak 1/422. Dishahihkan sanadnya oleh Bushairi dalam Misbahuz Zujaj 2/17]. 

 

Setiap Selepas Shalat Fardhu 

Dari Abu Umamah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya tentang doa 
yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menjawab. 

"Artinya : Di pertengahan malam yang akhir dan setiap selesai shalat fardhu". [Sunan At-Tirmidzi, bab 
Jamiud Da'awaat 13/30. Dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi 3/167-168 No. 
2782]. 

 

Pada Saat Perang Berkecamuk 

Dari Sahl bin Sa'ad Radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda. 

"Artinya : Ada dua doa yang tidak tertolak atau jarang tertolak ; doa pada saat adzan dan doa tatkala 
peang berkecamuk". [Sunan Abu Daud, kitab Jihad 3/21 No. 2540. Sunan Baihaqi, bab Shalat Istisqa' 
3/360. Hakim dalam Mustadrak 1/189. Dishahihkan Imam Nawawi dalam Al-Adzkaar hal. 341. Dan Al-
Albani dalam Ta'liq Alal Misykat 1/212 No. 672]. 

 

Sesaat Pada Hari Jum'at 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu bahwa Abul Qasim Shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda. 

"Artinya : Sesungguhnya pada hari Jum'at ada satu saat yang tidak bertepatan seorang hamba muslim 
shalat dan memohon sesuatu kebaikan kepada Allah melainkan akan diberikan padanya, beliau 



berisyarat dengan tangannya akan sedikitnya waktu tersebut". [Shahih Al-Bukhari, kitab Da'awaat 
7/166. Shahih Muslim, kitab Jumuh 3/5-6] 

Waktu yang sesaat itu tidak bisa diketahui secara persis dan masing-masing riwayat 
menyebutkan waktu tersebut secara berbeda-beda, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu 
Hajar dalam Fathul Bari 11/203. 

Dan kemungkinan besar waktu tersebut berada pada saat imam atau khatib naik mimbar hingga 
selesai shalat Jum'at atau hingga selesai waktu shalat ashar bagi orang yang menunggu shalat 
maghrib. 

  

Pada Waktu Bangun Tidur Pada Malam Hari Bagi Orang Yang Sebelum Tidur Dalam Keadaan Suci 
dan Berdzikir Kepada Allah 

Dari 'Amr bin 'Anbasah Radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda. 

"Artinya :Tidaklah seorang  hamba tidur dalam keadaan suci lalu terbangun pada malam hari kemudian 
memohon sesuatu tentang urusan dunia atau akhirat melainkan Allah akan mengabulkannya". [Sunan 
Ibnu Majah, bab Doa 2/352 No. 3924. Dishahihkan oleh Al-Mundziri 1/371 No. 595] 

Terbangun tanpa sengaja pada malam hari.[An-Nihayah fi Gharibil Hadits 1/190]  Yang dimaksud 
dengan "ta'ara minal lail" terbangun dari tidur pada malam hari. 

  

Doa Diantara Adzan dan Iqamah 

Dari Anas bin Malik Radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda. 

"Artinya : Doa tidak akan ditolak antara adzan dan iqamah". [Sunan Abu Daud, kitab Shalat 1/144 No. 
521. Sunan At-Tirmidzi, bab Jamiud Da'waat 13/87. Sunan Al-Baihaqi, kitab Shalat 1/410. 
Dishahihkan oleh Al-Albani, kitab Tamamul Minnah hal. 139] 

 

Doa Pada Waktu Sujud Dalam Shalat 

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda. 

"Artinya : Adapun pada waktu sujud, maka bersungguh-sungguhlah berdoa sebab saat itu sangat tepat 
untuk dikabulkan". [Shahih Muslim, kitab Shalat bab Nahi An Qiratul Qur'an fi Ruku' wa Sujud 2/48] 

Yang dimaksud adalah sangat tepat dan layak untuk dikabulkan doa kamu. 

 

Pada Saat Sedang Kehujanan 

Dari Sahl bin a'ad Radhiyallahu 'anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda. 

"Artinya : Dua doa yang tidak pernah ditolak ; doa pada waktu adzan dan doa pada waktu kehujanan". 
[Mustadrak Hakim dan dishahihkan oleh Adz-Dzahabi 2/113-114. Dishahihkan oleh Al-Albani dalam 
Shahihul Jami' No. 3078]. 



Imam An-Nawawi berkata bahwa penyebab doa pada waktu kehujanan tidak ditolak atau jarang ditolak 
dikarenakan pada saat itu sedang turun rahmat khususnya curahan hujan pertama di awal musim. 
[Fathul Qadir 3/340]. 

 

Pada Saat Ajal Tiba 

Dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah mendatangi rumah Abu Salamah (pada hari wafatnya), dan beliau 
mendapatkan kedua mata Abu Salamah terbuka lalu beliau memejamkannya kemudian bersabda. 

"Artinya : Sesungguhnya tatkala ruh dicabut, maka pandangan mata akan mengikutinya'. Semua 
keluarga histeris. Beliau bersabda : 'Janganlah kalian berdoa untuk diri kalian kecuali kebaikan, sebab 
para malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan". [Shahih Muslim, kitab Janaiz 3/38] 

 

Pada Malam Lailatul Qadar 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. 

"Artinya : Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat 
dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh 
kesejahteraan sampai terbit fajar". [Al-Qadr : 3-5] 

Imam As-Syaukani berkata bahwa kemuliaan Lailatul Qadar mengharuskan doa setiap orang pasti 
dikabulkan. [Tuhfatud Dzakirin hal. 56] 

 

Doa Pada Hari Arafah 

Dari 'Amr bin Syu'aib Radhiyallahu 'anhu dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Nabi Shallallahu 
'alaihi wa sallam bersabda. 

"Artinya : Sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah". [Sunan At-Tirmidzi, bab Jamiud Da'waat 13/83. 
Dihasankan oleh Al-Albani dalam Ta'liq alal Misykat 2/797 No. 2598] 

 

Disalin dari buku Jahalatun nas fid du'a, edisi Indonesia Kesalahan Dalam Berdoa, oleh Ismail bin 
Marsyud bin Ibrahim Ar-Rumaih, hal 181-189, terbitan Darul Haq, penerjemah Zainal Abidin Lc 

 

 

PERMUSUHAN SETAN DAN MENGENAL TIPU DAYANYA  (IV) 

 
Shalih meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdurrohman bin Ziyaad berkata: "Ketika Musa a.s. 

sedang duduk, tiba tiba datang Iblis memakai songkok yang berwarna macam macam, dan ketika dekat 
pada Nabi Musa a.s. ia buka topi Nabi Musa a.s.: Siapakah kamu. Jawabnya: Aku Iblis. Mengapa kamu 
datang kemari ? Jawabnya: Memberi salam padamu karena kedudukanmu di sisi Allah. Lalu ditanya: lalu 
topi itu untuk apakah ? Jawabnya: Untuk mencuri dan menawan hati anak Adam. Musa a.s. berkata: 
Beritakan padaku: Dosa apakah yang jika dilakukan anak Adam maka kamu dapat menguasainya ? Jawab 



Iblis: "Jika ia ujub bangga diri, dan telah merasa banyak amalnya, dan lupa dosanya, maka di situ aku 
berkuasa padanya." 

Wahib bin Munabbih berkata: Allah telah menyuruh Iblis datang kepada Nabi Muhammad  
SAW untuk menjawab segala pertanyaan pertanyaannya,maka datanglah Iblis berupa orang tua yang 
bertongkat. Dan ketika ditanya oleh Nabi SAW: Siapakah kamu ? Jawabnya: Iblis. Dan mengapakah 
kamu datang ? Jawabnya: Allah menyuruhku datang kepadamu untuk menjawab segala pertanyaanmu. 
Lalu Nabi SAW bertanya: Ya mal'uun berapakah musuh musuhmu dari umatku ? 

 Jawab Iblis: Lima belas orang: 

1. Engkau (Muhammad SAW) 
2. Imam yang adil 
3. Orang kaya yang merendah diri 
4. Pedagang yang jujur (benar) 
5. Orang 'alim yang khusyu' 
6. Orang mu'min yang suka menasehati 
7. Orang mu'min yang murah hati (belas kasih) 
8. Orang yang taubat dan tetap pada taubatnya 
9. Orang yang menjauh dari segala yang haram 
10. Orang yang tetap berwudhu' (ya'ni begitu batal langsung wudhu' lagi) 
11. Orang mu'min yang banyak sedekah 
12. Orang mu'min yang baik budi akhlak 
13. Orang mu'min yang banyak jasa gunanya pada manusia 
14. Orang yang membawa Al-Qur'an dan selalu membacanya (hafal, ataumengerti) 
15. Orang yang suka sembahyang tahajjud malam di waktu orang orang sedang tidur. 

 

Lalu ditanya oleh Nabi SAW: Dan siapakah kawan kawanmu dari umatku ? Jawab Iblis: Sepuluh 

1.      Raja yang Zholim 
2.      Orang kaya yang sombong 
3.      Pedagang yang khiyanat 
4.      Pemabuk (peminum Khomer) 
5.      Tukang adu adu (fitnah) 
6.      Pelacur 
7.      Pemakan harta anak yatim 
8.      Orang yang meremehkan sembahyang 
9.      Penolak zakat (tidak mengeluarkan zakat) 
10.      Orang yang panjang angan angan. 
 
Mereka itulah kawan kawan dan sahabat sahabatku. 
Narasumber: Kitab "Tanbihul Ghofilin" 

 

MITOS TENTANG JIN 
 



Kami paprkan beberapa hal tentang Mitos Jin, Benar dan tidaknya hanya Allah sumber segala 
ilmu : 

1. Jin tidak mengetahui akan alam ghaib, sebab jika ada DUKUN atau paranormal yang meminta 
bantuan jin untuk mengetahui perihal nasib seseorang, bisa dipastikan bohong. Ada sebuah 
riwayat yang membuktikan hal ini. Nabi Sulaiman, memerintahkan Jin untuk membangun istananya. 
Selama membangun istna tersebut, nabi Sulaiman duduk di kursinya dengan tongkat kayu. Para Jin 
dengan tekun bekerja, sampai suatu waktu, anai-anai/rayap memakan tongkat Nabi. Tongkat 
tersebut lapuk dan jatuh serta nabi Sulaiman pun jatuh, maka barulah diketahui oleh Jin bahwa 
nabi Sulaiman sudah mangkat/Wafat. 

Rasul memberikan nasehat, apabila ingin buang air diperjalanan (contohnya di sawah, kebun, dan di 
pekarangan) perlu membaca: "Sala Mun, 'Ala Sulaiman". Diyakini bahwa Jin sangat takut dengan 
nabi Sulaiman. Makanya tidak jarang pada  budaya tertentu,  misalnya: budaya Jawa sering 
seseorang mengucapkan: "AMIT-AMIT mbah, saya mau lewat".  

2. Makanannya dari  Asab/Api. Paranormal atau DUKUN sering dan suka membakar dupa atau 
kemenyan. Jin paling suka dengan asap yang berbau demikian. Bahkan tidak jarang, ritual 
pembakaran kemenyan atau dupa dilakukan saat malam Selasa atau Jum'at Kliwon. Selain asap, 
makanan lainnya adalah tulang. itu sebabnya kita tidak boleh membuang potongan kuku kita 
sembarangan, karena jin akan memakannya.  

3. Manusia dilarang membuang air di genangan yang airnya tenang, terutama di waktu sore hari atau 
tengah malam. Jin suka mandi di air genangan yang tenang pada saat-saat itu. Selain dilarang 
buang air di lubang-lubang tanah.  

4. Tempat tinggal Jin seperti di awan, sungai, batu, pohon, hutan, laut atau tempat tinggi : Gunung, 
Bukit, Pohon besar yang rindang atau di Makam/kuburan. Atau tempat-tempat orang bunuh diri.  

5. Jin suka tinggal dirumah-rumah tua yang sebagian tidak berpenghuni atau rumah kosong. Ulama 
menyarankan sebelum menempati rumah maka disarankan membaca Al-Qur'an atau Majlis Taklim 
atau pengajian yang intinya memberikan pengaruh untuk membentengi rumah dari Jin.  

6. Menurut Ulama, jika anak menangis tengah malam, makan azankan 7 sampai 10 menit. Atau 
dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an seperti ayat kursi sebanyak bilangan ganjil.  

7. Apabila ada ular masuk rumah, maka di halau dulu 3 kali. Jika dalam hitungan tidak pergi maka 
bolehlah dibunuh.  

8. Tujuan utama Jin untuk mengganggu manusia. Sednagkan, syaitan untuk merusak aqidah manusia 
dan menjerumuskan manusia ke neraka.  

9. Jin juga beranak pinak, sehingga perbandingan manusia dan jin adalah 1:9. Sedangkan jumlah 
malaikat seperti pasir dan rumput tak terbilang jumlahnya.  

10. Manusia mempunyai Qarin yang suka ikut kemanapun kita pergi.  

11. Ilmu-ilmu jin dilarang untuk kita pelajari dan amalkan. Ilmu itu dilarang oleh islam. Banyak 
keburukannya, sehingga sat mati pun susah.  

12. Bentuk Jin adalah makhluk yang paling buruk, berbeda dengan manusia ada yang cantik dan 
tampan. Jin juga bisa membentuk jelmaan sekehendak hatinya, tentu saja bentuk yang tidak bisa 
ditiru adalah Allah dan Rasulullah SAW. Bisa berujud manusia.  



13. Jika tidur di Masjid jangan tidur di pintu masjid dan tempat imam. Sebab jin selalu datang untuk 
sembahyang . dan suka ikut pintu masjid.  

 

4 MACAM MANUSIA 

Khalil bin Ahmad menyatakan, bahawa darjat manusia terbahagia kepada empat macam, iaitu : 

Manusia yang tahu (mengerti) dan dia tahu bahawa ia tahu. Yang demikian ialah manusia yang berilmu, 
yang boleh dijadikan pemimpin. 

Manusia yang tahu, tapi dia tidak tahu bahawa dia tahu. Orang yang demikian sedang tertidur, dan 
perlu dibangunkan. 

Manusia yang tidak tahu, dan dia tahu bahawa dia tidak tahu. Orang yang demikian perlu dibimbing 
supaya menjadi cerdas. 

Manusia yang tidak tahu, dan tidak tahu bahawa dia tidak tahu. Orang yang demikian haruslah dijauhi. 

 

 

CERMIN DIRI 

 
1. Senyum itu tanda kemesraan, diberi kepada manusia dianggap sedekah. Ketawa itu lambang kelalaian. 

Selalu dilakukan hati akan mati. Dibuat di hadapan manusia menghilangkan maruah diri. 

2. Setiap kesalahan yang dilakukan jadikanlah pengajaran, insaflah ini tanda kelemahan diri, kesalilah 
keterlanjuran itu dan berazamlah tidak mengulanginya lagi. 

3. Syukur nikmat dan sabar di dalam ujian amat mudah diucapkan tetapi amat sulit dilaksanakan. 

4. Kesenangan dan kemewahan selalunya membawa kepada kesombongan dan kelalaian. Kesusahan dan 
penderitaan itu, selalunya membawa kekecewaan dan putus asa, kecuali orang yang mukmin. 

5. Di antara tanda-tanda orang-orang yang sombong itu cepat melahirkan sifat marah, suka memotong 
percakapan orang, suka bermujadalah yakni bertegang leher, nampak di mukanya rasa tidak senang 
jika ada orang yang lebih darinya di satu majlis, bercakap meninggikan suara, pantang ditegur, tidak 
ada tanda-tanda kesal di atas kesalahan. 

6. Orang yang sudah hilang sifat marah (dayus), cepat melahirkan sifat marah (lemah mujahadah). 
Orang yang ada sifat marah tapi dapat disembunyikan kecuali di tempat-tempat yang munasabah 
inilah manusia normal. 

7. Tahu diri kita hamba itu adalah ilmu, merasa diri kita itu hamba itu penghayatan, yang kedua inilah 
akan lahir sifat tawaduk, malu, khusyuk, takut, hina dan lain-lain lagi sifat kehambaan. 

8. Jika kita mengingati dosa, kita tidak nampak lagi kebaikan kita, apatah lagi untuk dibanggakan. 

9. Lahirkan kemesraan kita sesama manusia kerana itu adalah haknya tapi jangan putus hati kita dengan 
ALLAH, ini adalah hakNYA pula. 



10.Apabila rasa senang dengan pujian, rasa sakit dengan kehinaan menunjukkan kita ada kepentingan 
peribadi, tanda kita tidak ikhlas membuat kebaikan. 

 

 

5 JENIS RACUN DAN 5 PENAWARNYA; 
 

Dunia itu racun, zuhud itu ubatnya. 

Harta itu racun, zakat itu ubatnya. 

Perkataan yang sia-sia itu racun, zikir itu ubatnya. 

Seluruh umur itu racun, taat itu ubatnya. 

Seluruh tahun itu racun, Ramadhan itu ubatnya. 

 

 

VALENTINE'S DAY: KEHADIRAN MU TIDAK DIUNDANG 
 

Kenapa Masih Menyambut Hari Valentine? Adakah ia merupakan hari yang istimewa? Adat? 
Atau hanya ikutan semata-mata. Ataupun, adakah hari-hari kebesaran yang dianugerahkan oleh Allah 
SWT tidak mencukupi? 

Kita perlu memahami sejarah dan tujuan perayaan tersebut sebelum melibatkan diri ke dalam 
sesuatu yang mungkin bertentangan dengan Islam. Kita jangan mudah terpedaya dengan promosi-
promosi dalam mediamasa slogan-slogan dari Barat mengaburi pemikiran kita. Firman Allah, “Dan 
janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, 
penglihatan dan hati, semuanya akan diminta pertangggungjawabnya” (Al Isra' : 36). 

Sejarah valentine adalah panjang. Antara ceritanya, secara ringkas, ia bermula dari golongan 
yang menyembah berhala, iaitu orang-orang Romawi, yang merayakan acara untuk memperingati suatu 
hari besar mereka yang jatuh pada tanggal 15 Februari, mereka menamakannya Lucipercalia. 

Setelah penyebaran agama Kristian, para ahli gereja coba memberikan pengertian ajaran 
Kristian terhadap perayaan para pemuja berhala itu. Pada tahun 496 Masehi, Paus Gelasius (Pope 
Gelasius) menggantikan peringatan Lupercalia itu menjadi Saint Valentine's Day, iaitu hari kasih sayang 
untuk orang-orang suci dengan memindahkan harinya kepada 14 Februari sebagai penghormatan bagi 
seorang pendeta Kristian yang dihukum mati pada tanggal tersebut. 

Islam adalah 'cara hidup' yang khusus dan unik bagi semua umat manusia. Sebagai umat yang 
memiliki peraturan hidup yang unik dan berbeza dari sistem manapun, kita perlu berdiri atas agama 
kita yang satu ini tanpa meniru ajaran umat yang lain. Sabda Rasulullah saw. "Tidak termasuk golongan 
ku orang-orang yang menyerupai selain dari golongan umatku (umat Islam)" HR Tirmidzi dari Amru bin 
Syu'aib dari ayahnya dari datuknya. Sabda Rasulullah SAW lagi, "Jangan kamu menyerupai orang-orang 
Yahudi dan Nasrani." HR Tirmidzi. 



Kesimpulannya Ucapan dan sambutan Valentine Day tidak sepatut dilakukan oleh seorang 
Islam dan ia bukan hari kebesaran umat Islam. 

 

 

ANAK-ANAK ZAMAN INI 
 

Pada zaman internet ini manusia sentiasa merasa hebat, terkenal, kaya, tidak memerlukan 
teguran dan menjadi sombong. Lantaran itu manusia tidak lagi mau mengikut kehendak agamanya yang 
suci ini. Merasa dirinya sudah hebat dengan mengikut cara bintang film, penyanyi-penyanyi dan segala 
jenis seniman yang memporak-perandakan iman umat Islam zaman ini. Hal-hal berikut yang dinilai 
negatif oleh pandangan kita dan agama, seperti:  

1. Mewarnai rambut yang hitam dengan warna seperti bulu tupai yang pirang. 

2. Memotong rambut ala bintang filem Barat, berekor dan jijik dilihat.  

3. Memakai anting sebelah seperti anak haram negro  

4. Memelihara kuku panjang dan mewarnainya seperti bintang film Cina  

5. Memakai baju tidak berlengan yang menperlihatkan panu dan kurap di tangan.  

6. Memakai pakaian yang robek di lutut untuk menonjolkan kemiskinannya.  

7. Mentatoo lengan seperti orang Siam supaya air sembahyang tidak rata dan sentiasa berkeadaan 
tidak suci.  

8. Memakai baju yang bercorak lukisan muka hantu dan iblis yang menjijikkan untuk menunjukkan diri 
sudah menjadi sahabat iblis tersebut.  

9. Berpelukan dengan pasangan yang bukan muhrim di keramaian untuk menunjukkan kehebatan diri 
yang dijadikan Tuhan.  

10. Membawa anak gadis orang dengan motor besar ke sana kemari untuk jadi tontonan.  

11. Ibu bapa membiarkan anak perempuan yang telah baligh tidak menutup aurat dan termasuk 
membiarkan kepala tanpa bertudung semasa keluar dari rumah .  

12. Ibubapa bersama-sama menonton drama tv adegan ciuman dan percintaan serta hubungan jenis 
tanpa rasa segan malu .  

 

 

WAHAI INSAN,  

Wahai Khalifah Allah Di Muka Bumi Ini, Ingatlah Allah Tidak Mengurniakan Anak-Anak Dan Isteri 
Untuk Dibangga-Banggakan. Amanah Sebagai Khalifah Allah Di Bumi Adalah Suatu Amanah Yang Amat 
Berat Untuk Dipikul, Sehinggakan Gunung-Ganang Takut Menerima Amanah Allah Tersebut.  

Oleh itu wahai manusia yang bergelar suami dan bapa, peliharalah anak-anak dan isteri dengan 
mengikut kehendak agama yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w sejak dahulu lagi.  

 



 

DOSA KECIL MENJADI DOSA BESAR 

 
Kita tidak boleh memandang endah tak endah terhadap dosa-dosa kecil yang kita lakukan 

kerana ia dapat juga berkembang dan berubah menjadi dosa besar dengan adanya berbagai sebab iaitu: 

1. Kerana dosa kecil itu dikerjakan terus-menerus atau dikekalkan sahaja mengerjakannya tanpa ada 
hentinya.  

Seperti halnya titisan air yang berulang kali jatuh di atas batu, lama kelamaan tentulah berbekas 
pula.Tetapi tidak akan berbekas jika batu itu dituangi air berapa pun banyaknya dengan sekali tuang!  

Dalam soal amal baik, Rasulullah S.A.W pernah bersabda yang bermaksud: "Sebaik-baik amal itu 
ialah yang terkenal atau yang paling rutin mengerjakannya, sekalipun hanya sedikit. (Riwayat Bukhari 
dan Muslim)  

2. Kerana adanya anggapan kecil pada dosa yang dilakukannya. 

Jika seseorang menganggap dosa yang dilakukannya besar, maka disisi Allah dianggap kecil, dan jika 
seseorang itu menganggap dosa yang dilakukannya kecil, maka disisi Allah dipandang besar. Sebabnya 
ialah kerana anggapan besar itu timbul dari hati yang sebenarnya tidak suka melakukannya atau ingin 
menjauhinya. Kalau akhirnya dosa itu dikerjakan juga, hal ini berlaku sebab hebatnya godaan dan lain 
sebagainya. Ketidaksukaan melakukan inilah yang menyebabkan dosa yang dikerjakan sangat sedikit 
meninggalkan bekas dalam hatinya.  

Sebaliknya jika dosa itu dianggap kecil oleh yang melakukannya, tidak lain sebabnya ialah kerana 
hatinya amat condong melakukannya. Kecondongan inilah yang menyebabkan dosa yang dikerjakanya 
sangat berbekas dalam hatinya. Selain itu, sikap memandang kecil akan dosa mempunyai kesan 
negatif. Orang menjadi tidak takut lagi untuk berbuat dosa dan kurang peduli terhadap dosa.  

3. Kerana dosa kecil itu dilakukan dengan senang hati dan merasa nikmat. 

Sebabnya ialah kerana dosa yang dikerjakan dengan gembira dan nikmat, ia akan terbuku di dalam 
batin, bahkan juga akan menimbulkan kehitaman yang amat sangat dalam kalbu. Tidak ada rasa 
penyesalan dan selalu ingin mengulanginya kembali. Perasaan berbahgia di dalam dosa satu hal yang 
sangat buruk.  

4. Kerana dosa kecil itu dilakukan dengan perasaan aman/bebas dari balasan Allah. 

Sebetulnya perbuatan apa pun samada besar atau kecil tidak mungkin terlepas dari pengawasan 
Allah. Allah teramat teliti mengawasi segala sesuatu. Hanya orang yang bodoh/sesat sahaja yang 
merasa dirinya aman/bebas dari pengawasan Allah. Walaupun (nampaknya) aman dari balasan Allah, 
barangkali kerana Allah memang menangguhkan balasan itu sebagai kemurkaanNya, agar dengan 
demikian makin banyak lagi dosa yang dikerjakannya dan akan dibalas di akhirat kelak. Perasaan aman 
dari pengawasan/balasan Allah, meyebabkan seseorang itu berterusan berkecimpung dalam dosa dan 
noda dan semakin berani melakukanya.  

5.Kerana dosa kecil itu diberitahukan atau diperlihatkan kepada orang lain. 

Adakalanya dosa itu dilakukan dengan tidak diketahui orang lain, tetapi kemudian diberitahukan 
kepada orang lain. Dan ada kalanya pula waktu melakukannya memang di hadapan orang lain. Orang 
yang demikian telah melakukan dua macam pelanggaran. Dosanya kerana melakukan kesalahan dan 



dosa memperlihatkan kesalahan kepada orang. Sebenarnya dosa yang dikerjakan menjadi rahsia 
dirinya sendiri sebab hanya dia sendiri dan Allah yang mengetahui. Begitu juga dosa yang sebenarnya 
dapat dilakukan dengan diam-diam dengan tidak diketahui orang lain, mengapa dilakukan di muka 
orang lain?  

Jadi pelanggaranya yang pertama, kerana ia melakukan kemaksiatan itu dan pelanggarannya yang 
kedua kerana cara ia melakukan dosanya itu dapat menggerakkan keinginan buruk orang lain untuk 
menirunya. Dengan begitu, satu perbuatan kemaksiatan menyebabkan dua bentuk dosa. Itulah 
sebabnya dosa kecil berkembang menjadi dosa yang besar.  

6. Kerana dosa kecil itu dilakukan oleh orang alim yang mempunyai banyak pengikut. 

Orang yang alim mempunyai pengaruh besar kepada para pengikutnya.Kerana itu dosa yang 
dikerjakannya kemungkinan besar akan diikuti pula oleh para pengikutnya .Inilah yang menyebabkan 
dosa kecil tadi berubah menjadi dosa besar. 
Dalam sebuah hadis disebutkan: "Siapa menciptakan sunnah yang buruk, dia menanggung dosa atas 
perbuatannya itu dan juga dosa orang lain yang meniru melakukannya tanpa dikurangi dosa orang lain 
itu sedikit pun" Tetapi sebagaimana berlipat gandanya dosa yang dilakukan oleh orang alim itu, maka 
berlipat ganda pulalah kebaikan yang dibuat olehnya,apabila banyak orang yang mengikut dan 
melanjutkan amal baiknya itu.  

 

KISAH KUCING TAK KENANG JASA. MANUSIA? 
 

Telah lalu seorang hakim di hadapan rumah seorang lelaki yang sedang memukul seekor kucing. 
Lalu hakim itu bertanya sebab ia memukul kucing tersebut. Dijawabnya bahawa ia telah menjumpai 
kucing itu di suatu lorong dalam keadaan kesejukan dan lemah. Ia mengambilnya dan memberi makan 
minum hingga benar-benar sihat.Tetapi setelah itu, kucing berkenaan telah membuang najis merata-
rata di dalam rumahnya. 

Hakim tersebut barkata, "Inilah ibarat dan peringatan Allah kepada kita. Dia memelihara kita 
daripada kecil dengan rezeki, pakaian dan segala-galanya. Tetapi setelah begitu banyak nikmat 
diberikan, kita kembali durhaka kepada Allah dengan meninggalkan suruhannya dan melakukan apa yang 
dilarangNya. Tetapi Allah tetap memberi kita rezeki dan rahmatnya walaupun kita derhaka dan engkar. 
Dia masih belum menyiksa dan memukul kita." Apa pandangan anda? Adakah kita seperti kucing 
tersebut atau lebih teruk lagi? 

MANUSIA BERHADAPAN DENGAN ENAM PERSIMPANGAN 
 

Abu Bakar r.a. berkata, " Sesungguhnya iblis berdiri di depanmu, jiwa di sebelah kananmu, nafsu 
di sebelah kirimu, dunia di sebelah belakangmu dan semua anggota tubuhmu berada di sekitar tubuhmu. 
Sedangkan Allah di atasmu. Sementara iblis terkutuk mengajakmu meninggalkan agama, jiwa 
mengajakmu ke arah maksiat, nafsu mengajakmu memenuhi syahwat, dunia mengajakmu supaya 
memilihnya dari akhirat dan anggota tubuh menagajakmu melakukan dosa. Dan Tuhan mengajakmu 
masuk Syurga serta mendapat keampunan-Nya, sebagaimana firmannya yang bermaksud, "....Dan Allah 
mengajak ke Syurga serta menuju keampunan-Nya..." 



Siapa yang memenuhi ajakan iblis, maka hilang agama dari dirinya. Sesiapa yang memenuhi 
ajakan jiwa, maka hilang darinya nilai nyawanya. Sesiapa yang memenuhi ajakan nafsunya, maka 
hilanglah akal dari dirinya. Siapa yang memenuhi ajakan dunia, maka hilang akhirat dari dirinya. Dan 
siapa yang memenuhi ajakan anggota tubuhnya, maka hilang syurga dari dirinya. Dan siapa yang 
memenuhi ajakan Allah S.W.T., maka hilang dari dirinya semua kejahatan dan ia memperolehi semua 
kebaikan." 

Iblis adalah musuh manusia, sementara manusia adalah sasaran iblis. Oleh itu, manusia 
hendaklah sentiasa berwaspada sebab iblis sentiasa melihat tepat pada sasarannya. 

 

 

TINGGALKAN LIMA PERKARA 
 

Tinggalkan pandangan yang liar, nescaya anda akan tekun dan khusyuk. 

Tinggalkanlah perkataan yang berlebih-lebihan, nescaya anda akan mendapat hikmat dan menjadi orang 
yang bijaksana. 

Tinggalkanlah makan yang melampaui batas, nescaya anda akan sihat dan rajin melakukan ibadah. 

Tingggalkan melihat cacat (aib) orang lain, nescayaa anda akan lebih mengenal cacat sendiri. 

Tinggalkan penyelidikan yang terlampau mendalam tentang Zat Allah, nescaya anda terhindar dari 
keraguan-keraguan dan kemunafikan. 

 

 

JAUHI MAKSIAT ZAHIR 
 

IMAM GHAZALI rahimahullah berkata bahawasanya agama itu terbahagi kepada dua. 
Pertamanya meninggalkan maksiat yang ditegah dan satu bahagian lagi adalah mengerjakan segala yang 
disuruh. 

Lazimnya, berbuat taat dan menurut segala yang disuruh itu adalah lebih mudah berbanding 
dengan meninggalkan perkara yang dilarang. Kerana itulah Nabi SAW bersabda, “Orang yang berhijrah 
itu adalah seorang yang meninggalkan kejahatan dan orang yang berjihad ialah seorang yang memerangi 
hawa nafsunya.” 

Individu yang berbuat maksiat adalah mereka yang mengkhianati Allah dan mengkufuri 
nikmat yang dianugerahkan-Nya. Ini kerana anggota tubuh badan adalah satu nikmat dan amanah Allah 
kepada hamba-Nya. 

Sekiranya hamba tersebut menggunakan anggota itu kepada perlakuan maksiat, ia telah 
menyalahi fitrah kejadiannya sendiri. Di waktu inilah seseorang itu menjadi kufur terhadap nikmat 
Allah. 

Oleh itu, hendaklah setiap individu muslim menjaga sungguh-sungguh seluruh anggota 
badannya terutamanya anggota yang tujuh iaitu memelihara Mata, Telinga, Lidah, Perut, Kemaluan, 



Tangan dan Kaki. Ini kerana neraka Jahannam itu terdiri dari tujuh pintu dan tidak terhumban ke 
dalamnya anak Adam melainkan maksiat anggota yang tujuh itu. 

 

Mata  

Mata yang dianugerahkan Allah untuk melihat dan memimpin anggota tubuh yang lain wajib 
dielakkan dari melihat empat perkara. Peliharalah mata dari melihat perkara yang haram seperti aurat 
perempuan, melihat gadis remaja dengan iringan syahwat, melihat kepada sesama muslim dengan 
pandangan yang menghinakan dan melihat segala keaiban orang lain. 

 

Telinga  

Telinga yang berfungsi untuk mendengar sesuatu harus dicegah dari mendengar segala 
perkataan bid’ah yang menyimpang dari ajaran agama, mendengar umpat-mengumpat dan kata-mengata, 
mendengar perkataan yang keji dan juga mendengar perkataan yang batil dan sia-sia. 

 

Lidah  

Lidah diciptakan oleh Allah untuk berkata-kata. Maka hendaklah ia digunakan mengikut 
fungsinya yang benar. Janganlah sampai ia diseleweng dengan menuturkan kalimah dusta walau untuk 
tujuan bergurau-senda, mengumpat, menfitnah, bertengkar dan mengucapkan segala perkataan kotor. 
Rasulullah SAW bersabda, “ Sesungguhnya dusta itu satu pintu dari sifat munafik.” Tetapi dalam 
keadaan tertentu kita harus berdusta, misalnya untuk mendamaikan dua orang yang berkelahi atau 
suami-isteri yang bergaduh, yang mana tidak mungkin mereka dapat didamaikan kecuali dengan 
berdusta. Begitu juga dengan mengumpat. Mengumpat dibenarkan jika membawa maslahah 
(kebaikan) yang meliputi pada enam keadaan : 

1. Mendedahkan kejahatan penjenayah supaya dihukum pemerintah atau mendedahkan kezaliman 
pemerintah supaya dihukum oleh rakyat. 

2. Mendedahkan perbuatan mungkar seseorang supaya dia meninggalkan maksiat tersebut. 

3. Mendedahkan kezaliman seseorang untuk menuntut hak dan keadilan. 

4. Mendedahkan kefasikan dan kezaliman seseorang kepada orang yang belum mengetahuinya bagi 
mengelakkanmereka bersahabat dengan si fasiq atau si zalim itu. 

5. Memperkenalkan seseorang yang tidak dikenali melainkan dengan menyebut keaiban yang ada 
pada dirinya. 

6. Menyebut akan sifat keji orang yang masyhur dengan kezaliman, kefasikan atau kejahatannya. 

Selain dari enam situasi di atas, kita dilarang sama sekali dari mengumpat walau apa yang dikata 
itu ada kebenarannya. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda, “Jangan mengumpat sebahagian kamu 
akan sebahagian yang lain. Adakah sebahagian kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? 
Sudah tentu kamu benci.” 

 

Perut  



Perut pula hendaklah dipelihara dari memakan yang haram dan yang syubhah (tidak jelas antara 
yang halal dan haram). Ini kerana makanan yang kita makan akan menjadi darah daging. Rasulullah SAW 
bersabda, “ Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram maka neraka adalah lebih utama 
untuknya.” 

Rasulullah SAW turut bersabda lagi, “ Ibadat dan ilmu yang disertai dengan memakan rezeki yang 
haram seperti membina rumah di atas himpunan najis.” 

 

Seterusnya, Imam Ghazali mengingatkan kita agar menjaga : 

Kemaluan 

kemaluan dari segala yang diharamkan ke atasnya oleh Allah. Hendaklah ia dipelihara sebagai 
mana firman Allah, “ Dan mereka yang memelihara akan kemaluan mereka melainkan ke atas isteri 
mereka atau ke atas hamba sahaya mereka, meka sesungguhnya mereka tiada dicela.” 

 

Tangan  

Tangan turut harus dijaga dengan sebaik-baiknya dari memalukan dan menjatuhkan maruah 
sesama Islam. Ia juga janganlah digunakan untuk mencapai tujuan yang jahat atau menyuruh berbuat 
yang haram. 

 

Kaki 

Manakala kedua kaki pula hendaklah dipelihara dari melangkah ke tempat-tempat maksiat yang 
ditegah oleh syarak. Dan juga kedua kaki itu hendaklah dikawal dari menghadap pemerintah yang zalim 
tanpa sebarang keadaan darurat yang mendesak. Begitulah nasihat Imam Ghazali didalam kitabnya yang 
agung, ‘ Bidayatul Hidayah.’ Sesungguhnya di akhirat nanti segala anggota tersebut akan memberi 
kesaksian di atas apa yang dikerjakan di muka bumi ini sebagaimana firman Allah di dalam Surah Ya-
Siin, “ Pada hari Kami kunci mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka memberitahu Kami dan kaki 
mereka pula menjadi saksi tentang apa yang telah mereka usahakan.”. 

 

 

DUA NIKMAT YANG TIDAK TERASA 
 

Allah memberikan kita nikmat yang tidak terbilang banyaknya. Bagaimanapun ada dua nikmat 
yang besar yang banyak orang tidak terasa. Sabda Rasulullah: "Dua nikmat yang ramai orang yang 
tertipu di dalamnya iaitu kesihatan dan kelapangan waktu." Riwayat Bukhari. 

"Sesungguhnya di antara nikmat yang pertama kali ditanyakan kepada hamba pada hari kiamat 
ialah dengan mengatakan kepadanya, "Bukankah Kami membuat badanmu sihat dan Kami menjirus 
dengan air yang dingin?" Riwayat Tirmizi, Ibn Hibban dan Hakim. 

Sihat dan kelapangan waktu adalah nikmat yang besar. Bila tidak sihat iaitu sakit, barulah 
manusia akan terasa betapa besarnya nilai sihat. Apabila manusia tidak sedar nikmat sihat, maka 
banyak orang tidak mengingat Allah,tidak takut pada Allah bila mereka sihat. Dan sebaliknya mereka 



melakukan maksiat kerana mereka sihat. Inilah yang dikatakan orang yang telah kufur nikmat iaitu 
orang yang telah mempergunakan nikmat Allah untuk kembali menentang Allah. 

Satu lagi nikmat ialah kelapangan. Banyak orang tidak sedar mengenainya. Bila lapang, sihat, 
rezeki melimpah,harta telah mencukupi, banyak kemudahan ada, mereka lupa pada Allah. Mereka 
gunakan kelapangan ini untuk kepentingan diri mereka sahaja, tidur, keluar bersuka-suka, melancong ke 
tempat maksiat, melengung di kedai kopi, bersembang-sembang dan sebagainya. Sedangkan masa lapang 
yang Allah bagi hendaklah diguna untuk mengingati Allah, bekerja ke jalan Allah, melakukan kerja 
kebajikan masyarakat dan sebagainya. Bila waktu sibuk datang semula kepada mereka, mereka akan 
terus melupakan tuhan! Apa tidaknya, jika masa lapang pun mereka tidak mengingat Allah, apalagi bila 
sibuk, khususnya sibuk mengejar dunia. 

Sabda Rasulullah: "Pergunakan lima perkara sebelum datang lima perkara yang lain, iaitu masa 
mudamu sebelum masa tuamu, masa sihatmu sebelum sakitmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, 
masa luangmu sebelum masa sibuk dan masa hidupmu sebelum matimu." (Ditakhrij Al Hakim) 

 

 

MUHASABAH DIRI - MENILAI DIRI 
 

Manusia dibekalkan oleh Allah dengan dua sifat, iaitu sifat keji dan sifat terpuji. Sifat-sifat ini 
tidak dibekalkan kepada binatang, jin dan malaikat. Bahkan malaikat itu sendiri dibekalkan dengan 
semata-mata taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya. Lantaran adanya sifat keji atau 
mazmumah dalam diri manusia, perlulah manusia itu menghisab atau muhasabah dirinya. 

Hadis Rasulullah bermaksud: "Buatlah perhitungan ke atas dirimu sebelum kamu dihitung pada hari 
akhirat" 

Perkara-perkara yang perlu dihisab pada diri setiap Muslimin dan Muslimat ialah: 

 Apakah ilmu Allah yang telah dipelajari? 

 Apakah amanah Allah yang telah disempurnakan? 

 Apakah Ilmu Allah yang telah disebari? 

 Kemanakah rezeki Allah dibelanjakan? 

 Bagaimanakah rezeki Allah digunakan? 

 Sudahkan anak-anak yang dikurniakan Allah diuruskan dengan kehendak Islam? 

 Sudahkan isteri-isteri yang dikurniakan Allah diuruskan dan dilayani seperti kehendak Islam? 

 Apakah sudah memberi makan kepada anak-anak yatim dan orang miskin? 

 Adakah anak dan isteri menjalankan solat dan sentiasa taat kepada Allah? 

 
Adakah kesombongan diri dan ego telah menguasai diri? Apakah diri sudah bersedia untuk menghadap 
Allah? Sabda Rasulullah yang bermaksud: "Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu dari api 
neraka". 

 



 

20 PERKARA JANGAN 
 

Sesungguhnya dalam hidup kita dikelilingi oleh perkara-perkara yang menyeronokkan. Tetapi 
itulah sesungguhnya yang mendatangkan keburukan kepada kita. Di bawah ini terdapat 20 perkara 
JANGAN yang seharusnya kita ambil ikhtibar. Tidak dapat dinafikan ada terdapat perkara-perkara 
yang terkena batang hidung saya sendiri. Tetapi sebagai umat ISLAM, kita harus saling ingat 
memperingati di antara satu sama lain. Semoga kita umat Islam akan terus mengungguli dunia 
InsyaALLAH 

1. Jangan sengaja lewatkan solat.  Perbuatan ini Allah tidak suka. Kalau tertidur lain cerita.   

2. Jangan masuk ke bilik air tanpa memakai alas kaki (selipar).Takut kalau2 terbawa keluar  najis, 
mengotori seluruh rumah kita 
Jangan makan dan minum dalam bekas yang pecah atau sumbing. Makruh kerana ia membahayakan 

3. Jangan biarkan pinggan mangkuk yang  telah digunakan tidak berbasuh. Makruh dan mewarisi  
kepapan 
Jangan tidur selepas solat Subuh, nanti rezeki mahal (kerana berpagi-pagi itu membuka pintu 
berkat 

4. Jangan makan tanpa membaca BISMILLAH dan doa makan. Nanti rezeki kita di kongsi syaitan 
Jangan keluar rumah tanpa niat untuk membuat kebaikan. Takut-takut kita mati dalam perjalanan 

5. Jangan pakai kasut atau selipar yang berlainan pasangan. Makruh dan mewarisi kepapaan 

6. Jangan biarkan mata liar di perjalanan. Nanti hati kita gelap diselaputi dosa 

7. Jangan bergaul bebas ditempat kerja. Banyak buruk dari baiknya 

8. Jangan menangguh taubat bila berbuat dosa kerana mati boleh datang bila-bila masa 

9. Jangan ego untuk meminta maaf pada ibu bapa dan sesama manusia kalau memang kita bersalah 

10. Jangan mengumpat sesama rakan taulan. Nanti rosak persahabatan kita. Hilang bahagia 

11. Jangan lupa bergantung kepada ALLAH dalam setiap kerja kita. Nanti kita sombong apabila 
berjaya. Kalau gagal kecewa pula 

12. Jangan bakhil untuk bersedekah. Sedekah itu memanjangkan umur dan memurahkan rezeki kita 

13. Jangan banyak ketawa. Nanti mati jiwa. 

14. Jangan biasakan berbohong, kerana ia adalah ciri2 munafik dan menghilangkan kasih orang kepada 
kita 

15. Jangan suka menganiaya manusia atau haiwan. Doa makhluk yang teraniaya cepat dimakbulkan  
ALLAH 

16. Jangan terlalu susah hati dengan urusan dunia. Akhirat itu lebih utama dan hidup di sana lebih 
lama dan kekal selamanya 

17. Jangan mempertikaikan kenapa ISLAM itu berkata JANGAN. Sebab semuanya untuk 
keselamatan  kita. ALLAH lebih tahu apa yang terbaik untuk hamba ciptaannya 

 



 

KUBUR SETIAP HARI MENYERU MANUSIA SEBANYAK 5 KALI; 
 

Aku rumah yang terpencil, maka kamu akan senang dengan selalu membaca Al-Quran. 

Aku rumah yang gelap, maka teranglah aku dengan selalu solat malam. 

Aku rumah penuh dengan tanah dan debu, bawalah amal soleh yang menjadi hamparan. 

Aku rumah ular berbisa, maka bawalah amalan Bismillah sebagai penawar. 

Aku rumah pertanyaan Munkar dan Nakir, maka banyaklah bacaan "Laa ilaha illallah, Muhammadur 
Rasulullah", supaya kamu dapat jawapan kepadanya. 

 

 

10 AMALAN YANG TERBALIK 
 

Marilah kita bermuhasabah atau menilai dan menghitung kembali tentang amalan harian kita. 
Kadang-kadang kita akan dapati amalan kita adalah terbalik atau bertentangan dari apa yang patut 
dilakukan dan dituntut oleh Islam. Mungkin kita tidak sedar atau telah dilalaikan atau terikut-ikut 
dengan budaya hidup orang lain. Perhatikan apa yang dipaparkan dibawah sebagai contoh amalan yang 
terbalik:- 

1.  Amalan kenduri aruah beberapa malam yang dilakukan oleh keluarga simati selepas sesuatu 
kematian (malam pertama, kedua, ketiga, ketujuh dan seterusnya) adalah terbalik dari apa yang 
dianjurkan oleh Rasulullah di mana Rasulullah telah menganjurkan tetangga tetangga memasak 
makanan untuk keluarga simati untuk meringankan kesusahan dan kesedihan mereka. Keluarga 
tersebut telah ditimpa kesedihan, terpaksa pula menyedia makanan dan belanja untuk mereka 
yang datang membaca tahlil. Tidakkah mereka yang hadir makan kenduri tersebut khuatir kalau-
kalau mereka termakan harta anak yatim yang ditinggalkan oleh simati atau harta peninggalan 
simati yang belum dibahagikan kepada yang berhak menurut Islam? 

2.  Kalau hadir ke kenduri walimatul urus (kenduri kahwin) orang kerap salam berisi (hadiah wang yang 
diberi semasa bersalam). Kalau tak ada duit nak dikepit dalam tangan, maka segan ia nak pergi 
makan kenduri. Tetapi kalau ia menziarah orang mati, tidak segan pula salam tak berisi. 
Sepatutnya kalau menziarah keluarga si matilah kita patut memberi sedekah. Kalau ke kenduri 
kahwin, tak bagi pun tak apa kerana tuan rumah panggil untuk diberi makan bukan untuk ia 
menambah pendapatan. 

3.  Ketika menghadiri majlis pemimpin negara kita berpakaian cantik, kemas dan segak tetapi bila 
mengadap Allah baik di rumah maupun di masjid, pakaian lebih kurang saja bahkan ada yang tak 
berbaju. Tidakkah ini suatu perbuatan yang terbalik. 

4.  Kalau menjadi tetamu di rumah orang dan di beri jamuan, kita rasa segan nak makan sampai habis 
apa yang dihidangkan kerana rasa segan dan malu, sedangkan yang dituntut dibanyakkan makan dan 
dihabiskan apa yang dihidang supaya tuan rumah rasa gembira dan tidak membazir. 



5.  Kalau bersolat sunat di masjid amat rajin, tapi kalau di rumah, sangat malas. Sedangkan sebaik-
baiknya solat sunat banyak dilakukan di rumah seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk 
mengelakkan rasa riak. 

6.  Bulan puasa adalah bulan mendidik nafsu termasuk nafsu makan yang berlebihan tetapi 
kebanyakan orang mengaku bahawa dalam carta perbelanjaan setiap rumah orang Islam akan kita 
dapati perbelanjaan di bulan puasa adalah yang tertinggi dalam setahun. Sedangkan sepatutnya 
perbelanjaan di bulan puasa yang terendah. Bukankah terbalik amalan kita? 

7.  Kalau nak mengerjakan haji, kebanyakan orang akan membuat kenduri sebelum bertolak ke Mekah 
dan apabila balik dari Mekah tak buat kenduri pun. Anjuran berkenduri dalam Islam antaranya 
ialah kerana selamat dari bermusafir, maka dibuat kenduri, bukan kerana nak bermusafir, maka 
dibuat kenduri. Bukankah amalan ini terbalik? Atau kita mempunyai tujuan lain. 

8.  Semua ibubapa amat bimbang kalau-kalau anak mereka gagal dalam periksa. Maka dihantarlah ke 
kelas tuisyen walau pun banyak belanjanya. Tapi kalau anak tak boleh baca Quran atau solat, tak 
bimbang pula bahkan tak mahu hantar tuisyen baca Quran atau kelas khas mempelajari Islam. 
Kalau guru tuisyen sanggup dibayar sebulan RM20.00 satu pelajaran 8 kali hadir tapi kepada Tok 
Guru Quran nak bayar RM15.00 sebulan 20 kali hadir belajar pun menggeletar tangan. Bukankah 
terbalik amalan kita? Kita sepatutnya lebih berbimbang jika anak tidak dapat baca Al Quran atau 
bersolat dari tidak lulus periksa. 

9.  Kalau bekerja mengejar rezeki Allah tak kira siang malam, pagi petang, mesti pergi kerja. Hujan 
atau ribut tetap diharungi kerana hendak mematuhi peraturan kerja. Tapi ke rumah Allah (masjid) 
tak hujan, tak panas, tak ribut pun tetap tak datang ke masjid. Sungguh tak malu manusia begini, 
rezeki Allah diminta tapi nak ke rumahNya segan dan malas. 

10.  Seorang isteri kalau nak keluar rumah samada dengan suami atau tidak, bukan main lagi berhias. 
Tetapi kalau duduk di rumah, masyaAllah. Sedangkan yang dituntut seorang isteri itu berhias 
untuk suaminya, bukan berhias untuk orang lain. Perbuatan amalan yang terbalik ini membuatkan 
rumah tangga kurang bahagia. 

Cukup dengan contoh-contoh di atas. Marilah kita berlapang dada menerima hakikat 
sebenarnya. Marilah kita beralih kepada kebenaraan agar hidup kita menurut landasan dan ajaran Islam 
yang sebenar bukan yang digubah mengikut selera kita. Allah yang mencipta kita maka biarlah Allah 
yang menentukan peraturan hidup kita. 

 

 

BILA HATI TELAH BERKARAT… 
 

Dosa yang dilakukan dan kelalaian dalam mengingati Allah akan menyebabkan hati menjadi 
berkarat. Hati yang rosak ini akan menyebabkan diri manusia itu semakin jauh dari Allah dan semakin 
tersesat dari jalan yang benar. 

Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya hati manusia akan berkarat sebagaimana besi yang dirosakkan oleh 
air. Seorang sahabat telah bertanya, "Apakah caranya untuk menjadikan hati itu bersinar kembali?" 
Maka jawab Rasulullah, "Banyakkan mengingati maut dan membaca Al Quran." 



Riwayat Baihaqi dari Ibn Umar. 

Rasulullah bersabda : "Seseorang yang tiada mempunyai sebarang ayat (Al Quran) pun dalam hatinya 
adalah seumpama sebuah rumah yang kosong." Riwayat At Tirmizi 

 

 

PENYEBAB KERESAHAN HIDUP. 
 

Penyebab keresahan dalam hidup manusia menurut pandangan Islam sangat banyak tetapi 
yang menjadi punca utama ialah :-  

 Tidak adanya iman atau lemahnya iman seseorang. 

 Percampuran antara iman dan syirik. 

 Kurangnya kesedaran bahawa dalam usaha manusia ada ketentuan Allah yang Maha Berkuasa. 
Manusia hanya sebagai makhluk yang diciptakan dan berada dalam kekuasaanNya. Firman Allah 
Ertinya : "Dan kepunyaan-Nyalah apa-apa yang di langit dan di bumi, semua makhluk tunduk 
kepadaNya" (Surah al-Rum : 26) 

 Umat Islam kurang menghayati dan mengamalkan kehidupan berumah tangga berlandaskan 
ajaran Islam. 

 Ibu bapa atau penjaga kurang memberi perhatian ilmu pengetahuan dan pendidikan keagamaan 
kepada anak di samping ilmu pengetahuan yang lain. 

 Kebebasan dalam pergaulan tanpa didasari dengan keimanan sehingga boleh mempengaruhi 
manusia melakukan perkara yang haram mengikut hukum syarak. 

 Manusia terlalu membanggakan ilmu pengetahuan hasil daripada pemikiran akal manusia tanpa 
disertai iman sedangkan pemikiran manusia amat terbatas. 

 Pengaruh makanan dan minuman haram ke atas umat Islam secara sedar atau tidak sedar. 

 Adanya penyakit rohani yang membahayakan dan merosakkan peribadi dan martabat manusia 
seperti hasad, dengki, khianat, dusta, takbur, riak dan sebagainya. 

 Kurangnya kesedaran rasa syukur sewaktu mendapat nikmat Allah S.W.T. dan terlalu 
mementingkan urusan duniawi. 

 Sentiasa diselubungi perasaan bersalah atau berdosa kerana telah melakukan perbuatan 
terkutuk yang bertentangan dengan hati nuraninya sehinga terjadi konflik batin. Konflik batin 
ini menyebabkan gangguan fikiran seperti tidak tenteram dan tertekan.  

 Semoga dengan apa yang akan disampaikan dapat menjadi peringatan, nasihat dan bimbingan 
terutama pada diri kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dalam rangka meyempurnakan 
displin kehidupan agar sentiasa memperoleh taufik, hidayah dan rahmat daripada Allah S.W.T. 

 

 

MENGAPAKAH UMAT ISLAM TERUS TEWAS 



 

Umum mengakui bahawa umat Islam hari ini terus tewas dan tertinggal dalam banyak 
lapangan. Mereka miskin di negara sendiri, bahkan ditindas oleh orang bukan Islam. Orang Islam 
dipandang rendah oleh bukan Islam. 

Dalam Al Quran, tuhan telah menggariskan petunjuk untuk mereka mencapai kejayaan. Tetapi 
umat Islam sendiri tidak mengikutinya menyebabkan kita kehilangan sebab untuk Allah memberikan 
pertolongan. 

1.  Firman Allah: "Dan adalah hak kami memberi pertolongan kepada orang yang beriman" Ar Rum 
ayat 47. Hakikat yang wujud hari ini ialah orang Islam lemah iman dan tidak kukuh pegangan 
kepada Allah. Dengan itu tidak menjadi sebab bagi Allah membantu kecuali sebahagian dari 
mereka sahaja. 

2.  Firman Allah: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum hingga 
mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka" Ar Ra'ad ayat 11.Ayat ini merujuk kepada usaha 
yang diperlukan secara bersungguh-sungguh dan penuh dengan perancangan dan strategi untuk 
menjadi sebab bagi Allah memberikan pertolongan dan kejayaan. Apakah ada orang yang tidak 
menanam tetapi mendapat hasilnya? 

3.  Firman Allah: “Sesungguhnya Allah akan menolong siapa yang membelaNya.”Al Hajj ayat 40 Allah 
menghendaki hambanya melakukan pengorbanan harta, tenaga, fikiran bahkan nyawa untuk 
menegakkan Islam. Keengganan umat Islam hari ini untuk berkorban telah menyebabkan mereka 
tidak mendapat pertolongan Allah. Mereka lebih sayangkan harta mereka untuk digenggam erat, 
masa mereka untuk mereka berehat, tidur dan bersenang-senang, berbual-bual, tidak mahu 
membantu pada tugas dijalan Allah dan sebagainya. Keadaan ini sama seperti firman Allah: 
“Bahawasanya yang ada jalan untuk dicela itu ialah orang-orang yang meminta diri menunjuk 
keberatan kepadamu, pada hal mereka itu mampu. Mereka senang duduk bersama orang yang 
tinggal di belakang (tidak berjihad) dan Allah telah mengunci hati mereka, maka mereka tidak 
mengetahui akibat perbuatan mereka.” At Taubah ayat 93 

Kesimpulannya ternyatalah bahawa Allah akan hanya membantu umat Islam jika seandainya 
mereka teguh beriman, gigih berusaha dan sanggup pula berkorban harta, masa dan tenaga dalam kerja 
di jalan Allah. Perhatikan firman Allah:"Sesungguhnya telah kami tuliskan dalam kitab Zabur, sesudah 
peringatan, bahawa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaKu yang soleh" Al Anbiya' ayat 105. 
Jelaslah bahawa kejayaan umat Islam di sisi Allah itu mestilah melalui tiga hal iaitu teguh beriman, 
gigih berusaha dan sanggup berkorban; hingga mereka menjadi hamba yang soleh. Setelah itu, 
InsyaAllah kita akan mendapat kejayaan atas anugerah Allah Yang Maha Besar. 

Renungkanlah saudaraku. Apakah kita telah mempunyai sifat yang disebutkan dalam meniti 
hidup hari ini? Atau kita hanya melengkapkan diri dengan sijil dan kekuatan tenaga serta pangkat untuk 
kita katakan sebagai kejayaan dan kebahagiaan. Kita adalah dari Allah, Allah yang menetapkan 
peraturan bagi kita, Allah juga yang menetapkan kejayaan dan kebahagiaan. Kalau kebahagiaan dan 
kejayaan yang kita katakan telah kita capai, sedangkan ia tidak selari dengan ciri yang ditetapkan oleh 
Allah, maka kejayaan kita itu hanyalah satu khayalan dan mimpi indah semata-mata! 

 

 

CIRI-CIRI KEMENANGAN 



 

Setiap hari kita mendengar bilal melaungkan Haiyaalafallah (Marilah menuju kemenangan) 
dalam laungan azan lima kali sehari. Apakah kemenangan yang dimaksudkan? Dalam Al Quran ada tiga 
istilah yang dimaksudkan dengan kemenangan iaitu "al falah","al fawzu" dan "al Nasr". 

Kita perlu mengetahui ciri-ciri kemenangan agar dapat tergolong di dalam hamba-hamba Allah 
yang mendapat kemenangan di dunia dan di akhirat. Antara ciri atau sifat yang membawa kemenangan 
yang digambarkan dalam Al Quran ialah seperti berikut: 

 Orang-orang yang membersihkan jiwanya - Al A’la ayat 14. 

 Orang-orang yang mendapat petunjuk tuhan. - Al Baqarah ayat 5 

 Orang menyeru kepada yang baik dan menegah dari perkara yang mungkar - Al Imran ayat 104 

 Orang yang beriman dengan Rasulullah, yang memuliakannya, yang menolong dan membelanya dan 
mengikuti cahaya yang terang yang diturunkannya - Al A'raf ayat 157 

 Orang yang berjihad dengan harta benda dan dirinya - At Taubah ayat 88 

 Orang yang beriman dan taat serta patuh. - An Nur ayat 51 

 Orang yang membelanjakan sebahagian rezekinya kepada kaum keluarga, orang miskin dan musafir 
yang perlukan bantuan. - Ar Rum ayat 38 

 Orang yang dipelihara dari kebakhilan. - At Taghaabun ayat 16 

 Orang mukmin yang khusyuk sembahyangnya, yang menjauhkan diri dari perkara yang sia-sia, yang 
membayar zakat, yang memelihara kemaluannya, yang memelihara amanah dan janji dan orang yang 
menjaga ibadah sembahyangnya. - Al Mukminun ayat 1-11. 

 Orang yang bertakwa. - Al Maidah ayat 100 

 Orang yang bertaubat. - An Nur ayat 31 

 Orang yang mengingati Allah. - Al A'Raf ayat 69 

 Orang yang sujud dan rukuk yang mengabdi kepada Allah dan membuat kebaikan. - Al Hajj ayat 77 

 Orang yang berat timbangan amalnya. - Al Mukminun ayat 102 

Marilah kita menyemak diri kita sama ada ciri-ciri yang disenaraikan di atas telah ada dalam 
diri kita. Jika tidak ada, maka kita tidak tergolong dalam golongan yang akan mendapat kemenangan 
dalam hidup ini. Bertindaklah dari sekarang kerana penamat hidup kita mungkin akan tiba esok!!! 

 

 

MANUSIA PASTI MATI 
 

Baginda Rasullullah S.A.W berkata: "Apabila telah sampai ajal seseorang itu maka akan 
masuklah satu kumpulan malaikat ke dalam lubang-lubang kecil dalam badan dan kemudian mereka 
menarik rohnya melalui kedua-dua telapak kakinya sehingga sampai ke lutut. Setelah itu datang pula 
sekumpulan malaikat yang lain masuk menarik roh dari lutut hingga sampai ke perut dan kemudiannya 
mereka keluar. Datang lagi satu kumpulan malaikat yang lain masuk dan menarik rohnya dari perut 



hingga sampai ke dada dan kemudiannya mereka keluar. Dan akhir sekali datang lagi satu kumpulan 
malaikat masuk dan menarik roh dari dadanya hingga sampai ke kerongkong dan itulah yang dikatakan 
saat nazak orang itu."  

Sambung Rasullullah S.A.W. lagi: "Kalau orang yang nazak itu orang yang beriman, maka 
malaikat Jibrail A.S. akan menebarkan sayapnya di sebelah kanan sehingga orang yang nazak itu dapat 
melihat kedudukannya di syurga. Apabila orang yang beriman itu melihat syurga, maka dia akan lupa 
kepada orang yang berada di sekelilingnya. Ini adalah kerana sangat rindunya pada syurga dan melihat 
terus pandangannya kepada sayap Jibrail A.S. Kalau orang yang nazak itu orang munafik, maka Jibrail 
A.S. akan menebarkan sayap di sebelah kiri. Maka orang yang nazak tu dapat melihat kedudukannya di 
neraka dan dalam masa itu orang itu tidak lagi melihat orang sekelilingnya. Ini adalah kerana terlalu 
takutnya apabila melihat neraka yang akan menjadi tempat tinggalnya.”  

Dari sebuah hadis bahawa apabila Allah S.W.T. menghendaki seorang mukmin itu dicabut 
nyawanya maka datanglah malaikat maut. Apabila malaikat maut hendak mencabut roh orang mukmin itu 
dari arah mulut maka keluarlah zikir dari mulut orang mukmin itu dengan berkata: "Tidak ada jalan 
bagimu mencabut roh orang ini melalui jalan ini kerana orang ini sentiasa menjadikan lidahnya berzikir 
kepada Allah S.W.T." Setelah malaikat maut mendengar penjelasan itu, maka dia pun kembali kepada 
Allah S.W.T. dan menjelaskan apa yang diucapkan oleh lidah orang mukmin itu. Lalu Allah S.W.T. 
berfirman yang bermaksud: "Wahai malaikat maut, kamu cabutlah rohnya dari arah lain." 

Sebaik saja malaikat maut mendapat perintah Allah S.W.T maka malaikat maut pun coba 
mencabut roh orang mukmin dari arah tangan. Maka berkata tangan: "Tidak ada jalan bagimu untuk 
mencabut roh orang mukmin dari arah ini sebab tangan ini telah mengeluarkan sedekah, tangan ini 
mengusap kepala anak-anak yatim dan tangan ini menulis ilmu pengetahuan." Oleh kerana malaikat maut 
gagal untuk mencabut roh orang mukmin dari arah tangan maka malaikat maut coba pula dari arah kaki. 
Malangnya malaikat maut juga gagal melakukan sebab kaki berkata: "Tidak ada jalan bagimu dari arah 
ini kerana kaki ini sentiasa berjalan berulang alik mengerjakan solat dengan berjemaah dan kaki ini 
juga berjalan menghadiri majlis-majlis ilmu." Apabila gagal malaikat maut, mencabut roh orang mukmin 
dari arah kaki, maka malaikat maut coba pula dari arah telinga. 

Sebaik saja malaikat maut menghampiri telinga maka telinga pun berkata: "Tidak ada jalan 
bagimu dari arah ini kerana telinga ini sentiasa mendengar bacaan Al-Quran dan zikir." Akhir sekali 
malaikat maut coba mencabut orang mukmin dari arah mata tetapi baru saja hendak menghampiri mata 
maka berkata mata: "Tidak ada jalan bagimu dari arah ini sebab mata ini sentiasa melihat beberapa 
mushaf dan kitab-kitab dan mata ini sentiasa menangis kerana takutkan Allah." 

Setelah gagal maka malaikat maut kembali kepada Allah S.W.T. Kemudian Allah S.W.T. 
berfirman yang bermaksud: "Wahai malaikatKu, tulis Asma(nama)Ku di telapak tanganmu dan tunjukkan 
kepada roh orang yang beriman itu." Sebaik saja mendapat perintah Allah S.W.T. maka malaikat maut 
menghampiri roh orang itu dan menunjukkan Asma Allah S.W.T. Sebaik saja melihat Asma Allah dan 
cintanya kepada Allah S.W.T maka keluarlah roh tersebut dari arah mulut dengan tenang. 

Abu Bakar R.A. telah ditanya tentang ke mana roh pergi setelah ia keluar dari jasad. Maka 
berkata Abu Bakar R.A: "Roh itu menuju ketujuh tempat: 

1.  Roh para Nabi dan utusan menuju ke Syurga Adnin. 

2.  Roh para ulama menuju ke Syurga Firdaus. 

3.  Roh mereka yang berbahagia menuju ke Syurga Illiyyina. 



4.  Roh para shuhada berterbangan seperti burung di syurga mengikut kehendak mereka. 

5.  Roh para mukmin yang berdosa akan tergantung di udara tidak dibumi dantidak di langit hingga 
hari kiamat. 

6.  Roh anak-anak orang yang beriman akan berada di gunung dari minyak misik (wangian). 

7.  Roh orang-orang kafir akan berada dalam neraka Sijjin, mereka diseksa beserta jasadnya hingga 
sampai hari Kiamat." 

Telah bersabda Rasullullah S.A.W :"Tiga kelompok manusia yang akan dijabat tangannya oleh 
para malaikat pada hari mereka keluar dari kuburnya : 

16. Orang-orang yang mati syahid. 

17. Orang-orang yang mengerjakan solat malam dalam bulan ramadhan. 

18. Orang berpuasa di hari Arafah." 

 

 

PAHALA YANG DAPAT DINIKMATINYA SELEPAS MATI 
 

Dari Anas r.a. berkata bahawa ada tujuh macam pahala yang dapat diterima seseorang itu 
selepas matinya. 

1. Sesiapa yang mendirikan masjid maka ia tetap mendapat pahalanya selagi masjid itu digunakan 
oleh orang untuk beramal ibadat di dalamnya. 

2. Sesiapa yang mengalirkan air sungai selagi ada orang yang minum daripadanya. 

3. Sesiapa yang menulis mushaf dan ia akan mendapat pahala selagi ada orang yang membacanya. 

4. Orang yang menggali perigi selagi ada orang yang menggunakannya. 

5. Sesiapa yang menanam tanam-tanaman selagi ada yang memakannya baik dari manusia atau burung. 

6. Mereka yang mengajarkan ilmu yang berguna selama ia diamalkan oleh orang yang mempelajarinya. 

7. Orang yang meninggalkan anak yang soleh yang mana ianya selalu mendoakan kedua orang tuanya 
dan beristighfar baginya yakni anak yang selalu diajari ilmu Al-Qur'an maka orang yang 
mengajarnya akan mendapat pahala selagi anak itu mengamalkan ajaran-ajarannya tanpa 
mengurangi pahala anak itu sendiri. 

Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah S.A.W. telah bersabda : "Apabila telah mati anak Adam 
itu, maka terhentilah amalnya melainkan tiga macam : 

1. Sedekah yang berjalan terus (Sedekah Amal Jariah) 

2. Ilmu yang berguna dan diamalkan. 

3. Anak yang soleh yang mendoakan baik baginya. 

 

 

HIDUP SEDERHANA 



 

Firman Allah: "Janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah 
pula kamu terlalu menghulurkannya, supaya kamu menjadi tercela dan menyesal." Al Isra 29 

Sabda Rasulullah: "Tidak akan rugi orang yang memilih dan tidak akan menyesal orang yang 
bermusyawarah serta tidak akan menjadi melarat orang yang sederhana." 

Kedua-dua Firman Allah dan hadis di atas menjelaskan jalan terbaik dalam hidup khususnya 
dari segi membelanjakan pendapatan dan harta ialah secara sederhana. Janganlah bakhil dan jangan 
pula terlalu pemurah hingga menyusahkan diri. 

MELAKSANAKAN URUSAN DI TEMPAT KERJA 
 

Tiap Urusan Perlu Di Bawa Bermesyuarat. 

Firman Allah: “Dan juga (lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menyahut dan 
menyambut perintah Tuhannya serta mendirikan sembahyang dengan sempurna; dan urusan mereka 
dijalankan dengan cara bermesyuarat sesama mereka, dan mereka pula mendermakan sebahagian dari 
apa yang kami beri kepadanya.” (As-Syuara:38). 

 

Mesyuarat Terlebih Dahulu Sebelum Melakukan Sesuatu. 

Sabda Rasulullah: “Sesiapa yang hendak melakukan sesuatu urusan umat Islam hendaklah 
bermesyuarat nescaya Allah akan memberi taufiq bagi memperelokkan urusan mereka” (Riwayat At-
Tabrani) 

 

Memberi Pandangan Yang Boleh Mendatangkan Kebaikan 

Sabda Rasulullah: “Orang yang diminta nasihatnya adalah orang yang dipercayai, dan jika ia 
memberi nasihat maka di berikan nasihat yang ia sendiri ingin melaksanakan untuk dirinya sendiri.“ 
(Riwayat At-Tabrani). 

 

Minta Bantuan Dari Orang Yang Lebih Arif. 

Sabda Rasulullah: “Hendaklah kamu meminta pandangan daripada cerdik pandai nescaya kamu 
akan mendapat petunjuk dan janganlah kamu mengingkarinya, nescaya kamu menyesal” (Riwayat Al-
Khatib) 

 

 

CARA MEMPERKUKUHKAN TALI PERSAUDARAAN 

 
Agama Islam telah meletakkan dasar-dasar praktis dan cara yang positif dalam usaha 

memperkukuhkan ikatan cinta kasih dan dalam memperdalamkan roh ukhwah. Jika peraturan-peraturan 



ini di pegang teguh oleh umat Islam maka persaudaraan (ukhwah) itu akan semakin kukuh. Beberapa 
panduan untuk tercapainya kekukuhan roh ukhwah cara persaudaraan : 

Memberitahu Kepada Saudara Yang Dicintainya 

Rasulullah SAW bersabda ertinya: "Apabila seseorang mencintai saudaranya maka hendaknya ia 
memberitahu kepadanya." HR Abu Daud dan Tirmizi. 

Berdoa Untuk Mereka 

Menurut riwayat Muslim bahawa Rasullah bersabda: "Tidak seorang hamba mukmin berdoa untuk 
saudaranya dari kejauhan kemungkaran melainkan malaikat berkata; dan bagimu juga seperti itu." 

 

Memberi Senyuman Ketika Bertemu  

Seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar r.a bahawa Rasulullah bersabda 
ertinya: "Janganlah engkau remehkan kebaikan apa saja (yang datang dari saudaramu). Dan jika engkau 
berjumpa saudaramu maka berikan dia senyuman kegembiraan." (HR Muslim) 

Berjabat Tangan Bila Bertemu 

Rasulullah SAW menganjurkan umatnya bila bertemu dengan saudara-saudara agar cepat-cepatlah 
berjabat tangan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Abu Daud dari Barra: "Tidak ada dua orang 
mukmin yang berjumpa lalu berjabat tangan melainkan keduanya diampuni dosanya sebelum berpisah." 

Mengunjungi Saudara 

Dalam kitabnya Al Muwathtaa Iman Malik meriwayatkan: Bersabda Nabi Muhammad SAW bahawa 
Allah berfirman : "Pasti akan mendapat cintaku orang-orang yang mencintai kerana Aku, dimana 
keduanya saling berkunjung kerana Aku dan saling memberi kerana Aku." 

Menyampaikan Ucapan Selamat 

Diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra bahawa Rasulullah SAW bersabda ertinya: "Barangsiapa 
mengucapkan selamat kepada saudaranya ketika saudaranya mendapat kebahagiaan nescaya Allah 
menggembirakan pada hari kiamat." (HR Tabrani). Rasulullah SAW pernah mengajar hal tersebut 
seperti dicontohkan dalam hal-hal sebagai berikut: 

1. Berkenaan dengan kelahiran anak: "Semoga anda diberkati atas pemberianNya itu dan 
bersyukur dengan Yang Memberi Rezeki mulai dari kelahiran dilimpahi dengan kebaikan hingga 
hari tuanya." (HR Husein bin Ali RA) 

2. Apabila kembali dari menunaikan haji: "Semoga Allah menerima hajimu, mengampuni dosamu, 
dan menggantikan nafkahmu.” (HR Ibnu Sunni dari Ibnu Umar RA) 

3. Bila salah seorang saudara menikah : "Mudah-mudahan Allah mengekalkan keberkatan atasmu 
dan mengumpulkanmu berdua di dalam kebaikan." (HR Abu Daud dan Tirmizi dari Abu Hurairah) 

4. Ucapan Selamat Aidil Fitri : Semoga Allah menerima amal kita, membalas kebaikan saudara 
dengan ucapan selamat: "Semoga Allah memberkatimu, keluargamu, hartamu, dan mudah-
mudahan Allah membalas kebaikan kepadamu." (HR Nasa' dari Ibnu Majah) 

Memberi Hadiah 



Imam Dailami meriwayatkan dari Anas dengan marfu' bahawa Rasulullah SAW bersabda ertinya: 
"Hendaklah kalian saling memberi hadiah kerana hadiah itu dapat mewariskan rasa cinta dan 
menghilangkan kekotoran hati." Dalam hadisnya marfu, Imam Thabrani meriwayatkan dari Aisyah RA 
bahawa Rasulullah bersabda ertinya: "Biasakanlah kamu saling memberi hadiah nescaya kamu akan 
saling mencintai." 

Memperhatikan Keperluan Saudara 

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Bahawa Rasulullah SAW bersabda ertinya: "Siapa yang 
meringankan beban penderitaan seorang mukmin di dunia pasti Allah akan meringankan beban 
penderitaannya di akhirat kelak. Siapa yang memudahkan orang dalam keadaan susah pasti Allah akan 
memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutupi aib seseorang muslim pasti Allah 
akan menutupi (aibnya) di dunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu menolong hambaNya jika hamba 
tersebut menolong saudaranya." (HR Muslim) 

Menegakkan Hak-Hak Persaudaraan 

Untuk memperkukuhkan ukhwah maka adalah wajib bagi kita untuk menunaikan hak-hak yang dimiliki 
saudara lain, seperti menziarah saudaranya yang sakit, mendoakannya ketika bersin, dan menolong bagi 
yang teraniaya (dizalimi). 

Oleh kerana itu adalah tidak perlu ragu lagi bagi kita bila seorang muslim memberitahu saudaranya 
bahawa ia mencintainya, membiasakan mendoakan saudaranya dari jauh, bersikap senang apabila 
berjumpa dengan saudaranya, membiasakan berjabat tangan bila berjumpa, mengucapkan salam, 
memberi hadiah, saling menziarahi. Maksud dari semua itu adalah tidak lain untuk menunjukkan rasa 
cinta kasih sekali gus untuk mempereratkan ukhwah bila dalam melaksanakannya adalah betul-betul 
ikhlas kerana Allah SWT. 

 

 

RENUNGAN SEBAGAI PEDOMAN MENUJU KAMPUNG AKHIRAT 
 

 Walau bagaimana besar sekalipun darjatmu di dunia ini, satu hari nanti kamu tetap akan kembali 
ke perut bumi. 

 Sebagaimana kamu bermegah melakukan maksiat di bumi ini, satu hari nanti kamu akan tetap di 
azab dalam perut bumi. 

 Walau banyak manapun ketawamu di muka bumi ini, satu hari nanti kamu tetap akan menangis di 
perut bumi. 

 Sebagaimana kamu bermegah dengan memakan dan meminum barang haram, satu hari nanti 
tubuhmu tetap akan menjadi makanan ulat. 

 Walau bagaimana banyak sekalipun harta yang kamu kumpul, satu hari nanti akan musnah juga 
harta itu hinggalah kamu masuk ke perut bumi. 

 Walau banyak mana sekalipun kamu gunakan cahaya di muka bumi ini, satu hari nanti kamu tetap 
akan hidup dalam gelap gelita dalam perut bumi. 



 Walau bagaimanapun kamu berlagak dan bertakbur diatas muka bumi ini, satu hari nanti kamu akan 
tetap di hina di dalam perut bumi. 

 Walau bagaimana ramai sekalipun sahabatmu di atas muka bumi ini, satu hari nanti kamu akan 
keseorangan dalam perut bumi. 

 

 

ORANG YANG DAPAT BERTEDUH DI PADANG MAHSYAR 
 

Di waktu panas yang amat sangat di padang Mahsyar pada hari kiamat, tentulah para manusia 
menjadi bingung dan menggelabah ingin mencari tempat perlindungan. Dan pada hari itulah manusia 
berkata: "Kemana tempat lari?". 

Dalam Al Quran disingkapkan dengan tegas dan jelas sekali perihal keadaan itu sebagaimana 
Firman Allah S.W.T.: - "Pada hari itu manusia berkata: - "Ke mana tempat lari?" Sekali-kali tidak! Tidak 
ada tempat berlindung!" (Al Qiyamah : 10-11). 

Tetapi dengan kehendak Allah S.W.T. akan terdapat beberapa naungan, tetapi tidak semua 
manusia dapat berteduh di bawahnya, itu merupakan rahmat Allah S.W.T. dan naungannya. Rasulullah 
S.A.W. bersabda: - 

"Tujuh orang bakal Allah naungi dengan rahmatNya pada hari yang tiada naungan selain 
naungan-Nya ialah: 

1. Penguasaan pemimpin yang adil. 

2. Seorang remaja yang mengawali keremajaannya dengan beribadah kepada Allah. 

3. Seorang lelaki yang hatinya dipertautkan dengan masjid-masjid. 

4. Dua orang yang saling cinta-mencintai kerana Allah, yakni yang keduanya berkumpul dan berpisah 
kerana Allah. 

5. Seorang lelaki yang ketika dirayu oleh wanita bangsawan lagi rupawan, lalu ia menjawab: 
"Sesungguhnya aku takut kepada Allah". 

6. Seorang yang mengeluarkan sedekah dan disembunyikan, sampai tangan kirinya tidak mengetahui 
apa yang diperbuat oleh tangan kanannya itu. 

7. Seorang yang berzikir kepada Allah Ta'ala di tempat yang sunyi, hingga kedua matanya 
mencucurkan air mata."    (Iman Bukhari & Muslim). 

Sudahkah saudara memikirkan di mana di antara tempat yang 7 ini yang dapat saudara berteduh? 

 

 

JANGAN MENYIKSA DIRI 
 

Allah S.W.T menciptakan dunia seisinya untuk kemudahan manusia itu sendiri, oleh itu 
hendaklah manusia memanfaatkannya. 



Sahabat Anas menceritakan bahawa satu hari Rasulullah S.A.W melihat seorang yang dipapah 
oleh kedua orang anaknya menunaikan haji dengan berjalan kaki. Apabila melihat keadan itu maka 
baginda bertanya, "Mengapa dengan orang ini?" 

Dua anak itu berkata, "Dia bernazar hendak pergi menunaikan haji dengan berjalan kaki." 
Rasulullah berkata, "Sesungguhnya Allah S.W.T tidak memerlukan orang yang menyiksakan dirinya." 

Ketika itu juga Rasulullah memerintahkan kepada orang itu agar naik kenderaan untuk 
menunaikan haji. 

Dalam satu peristiwa lain, seseorang menziarahi tuan gurunya yang sudah lama berpisah, dia 
berjalan kaki beberapa batu ke rumah gurunya dengan maksud untuk mendapat pahala yang lebih. 
Setiba di rumah gurunya itu, tuan guru itu bertanya, "Kamu datang dengan apa?" Anak murid itu 
berkata, "Saya berjalan kaki." 

Apabila tuan guru itu mendengar jawapan anak muridnya itu dia berkata : "Dia telah 
menciptakan kuda, baghal dan keldai agar kamu mengenderainya." 

 

 

MALAS BERIBADAH KEPADA ALLAH S.W.T 
 

Konsep malas beribadah adalah merangkumi seseorang yang malas mengerjakan solat, segan 
untuk menempatkan diri di saf pertama, enggan mencari ilmu pengetahuan dan berat melangkah untuk 
menghadiri majlis kebajikan. 

Di zaman Rasulullah S.A.W orang-orang munafik sama-sama mengerjakan solat bersama 
baginda tetapi mereka malas dan tidak menampakkan kesungguhan. Firman Allah: "Sesungguhnya orang-
orang munafik itu menipu Allah, sedang Allah menipu mereka (membalas tipuan mereka). Apabila 
mereka berdiri hendak solat, mereka berdiri dengan malas serta riak terhadap manusia dan mereka 
tiada mengingati Allah, melainkan hanya sedikit." (Al-Nisa: 142) Orang munafik jika datang ke masjid, 
dia akan memilih saf yang paling akhir sehingga tidak mengetahui apa yang dibaca oleh imam dalam 
solat dan tidak menghayati pengajarannya. 

Contoh bagi masa sekarang ialah solat Jumaat. Terdapat ramai yang sengaja lambat 
menghadiri masjid supaya tidak lama menunggu khutbah habis dan kalau datang awal, saf-saf di dalam 
masjid tidak di penuhi, kawasan di luar masjid yang digemari. Semoga kita tidak termasuk di dalam 
golongan tersebut 

 

12 BARISAN DI AKHIRAT 
 

Suatu ketika, Muaz bin Jabal ra mengadap Rasulullah SAW dan bertanya: "Wahai Rasulullah, 
tolong huraikan kepadaku mengenai firman Allah SWT: "Pada sangkakala ditiup, maka kamu sekalian 
datang berbaris-baris" Surah an-Naba':18. Mendengar pertanyaan itu, baginda menangis dan basah 
pakaian dengan air mata. Lalu menjawab: "Wahai Muaz, engkau telah bertanyakan kepada aku, perkara 
yang amat besar, bahawa umatku akan digiring, dikumpulkan berbaris-baris menjadi 12 barisan, masing-
masing dengan pembawaan mereka sendiri...." Maka dinyatakan apakah 12 barisan tersebut: 



Barisan Pertama 

Diiring dari kubur dengan tidak bertangan dan berkaki. Keadaan mereka ini dijelaskan melalui satu 
seruan dari sisi Allah Yang Maha Pengasih: "Mereka itu adalah orang-orang yang sewaktu hidupnya 
menyakiti hati tetangganya, maka demikianlah balasannya dan tempat kembali mereka adalah neraka..." 

Barisan Kedua 

Diiring dari kubur berbentuk babi hutan. Datanglah suara dari sisi Allah Yang Maha Pengasih: "Mereka 
itu adalah orang yang sewaktu hidupnya meringan-ringankan solat, maka inilah balasannya dan tempat 
kembali mereka adalah neraka..." 

 

Barisan Ketiga 

Mereka berbentuk keldai, sedangkan perut mereka penuh dengan ular dan kala jengking. 

"Mereka itu adalah orang yang enggan membayar zakat, maka inilah balasannya dan tempat kembali 
mereka adalah neraka..." 

Barisan Keempat 

Diiring dari kubur dengan keadaan darah seperti air pancutan keluar dari mulut mereka. 

"Mereka itu adalah orang yang berdusta di dalam jualbeli, maka inilah balasannya dan tempat mereka 
adalah neraka..." 

Barisan Kelima 

Diiring dari kubur dengan bau busuk daripada bangkai. Ketika itu Allah SWT menurunkan angin 
sehingga bau busuk itu mengganggu ketenteraman di Padang Mahsyar. "Mereka itu adalah orang yang 
menyembunyikan perlakuan derhaka takut diketahui oleh manusia tetapi tidak pula rasa takut kepada 
Allah SWT, maka inilah balasannya dan tempat kembali mereka adalah neraka..." 

Barisan Keenam 

Diiring dari kubur dengan keadaan kepala mereka terputus dari badan. 

"Mereka adalah orang yang menjadi saksi palsu, maka inilah balasannya dan tempat kembali mereka 
adalah neraka..." 

Barisan Ketujuh 

Diiring dari kubur tanpa mempunyai lidah tetapi dari mulut mereka mengalir keluar nanah dan darah. 
"Mereka itu adalah orang yang enggan memberi kesaksian di atas kebenaran, maka inilah balasannya 
dan tempat kembali mereka adalah neraka..." 

Barisan Kelapan 

Diiring dari kubur dalam keadaan terbalik dengan kepala ke bawah dan kaki ke atas. "Mereka adalah 
orang yang berbuat zina, maka inilah balasannya dan tempat kembali mereka adalah neraka..." 

Barisan Kesembilan 

Diiring dari kubur dengan berwajah hitam gelap dan bermata biru sementara dalam diri mereka penuh 
dengan api gemuruh. "Mereka itu adalah orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang tidak 
sebenarnya, maka inilah balasannya dan tempat kembali mereka adalah neraka..." 



Barisan Kesepuluh 

Diiring dari kubur mereka dalam keadaan tubuh mereka penuh dengan penyakit sopak dan kusta. 
"Mereka adalah orang yang derhaka kepada orang tuanya, maka inilah balasannya dan tempat kembali 
mereka adalah neraka..." 

Barisan Kesebelas 

Diiring dari kubur mereka dengan berkeadaan buta mata-kepala, gigi mereka memanjang seperti 
tanduk lembu jantan, bibir mereka melebar sampai ke dada dan lidah mereka terjulur memanjang 
sampai ke perut mereka dan keluar beraneka kotoran. "Mereka adalah orang yang minum arak, maka 
inilah balasannya dan tempat kembali mereka adalah neraka..." 

 

Barisan Kedua Belas 

Mereka diiring dari kubur dengan wajah yang bersinar-sinar laksana bulan purnama. Mereka melalui 
titian sirat seperti kilat. Maka, datanglah suara dari sisi Allah Yang Maha Pengasih memaklumkan: 

"Mereka adalah orang yang beramal salih dan banyak berbuat baik. Mereka menjauhi perbuatan 
derhaka, mereka memelihara solat lima waktu, ketika meninggal dunia keadaan mereka sudah 
bertaubat, maka inilah balasannya dan tempat kembali mereka adalah syurga, mendapat keampunan, 
kasih sayang dan keredhaan Allah Yang Maha Pengasih..." 

Jika engkau mahukan kemesraan dengan Allah, maka garanglah terhadap dirimu sendiri. Jika engkau 
merasakan manisnya berhubung dengan Allah, tahulah engkau betapa peritnya berpisah denganNya. 

 

 

40 KESILAPAN IBU BAPA 

1. Pemilihan jodoh tanpa memperhitungkan mengenai zuriat  

2. Perhubungan suami isteri tanpa memperhitungkan mengenai zuriat  

3. Kurang berlemah lembut terhadap anak-anak  

4. Memaki hamun sebagai cara menegur kesilapan anak-anak  

5. Tidak berusaha mempelbagaikan makanan yang disajikan kepada anak-anak  

6. Jarang bersama anak-anak sewaktu mereka sedang makan  

7. Melahirkan suasana yang kurang seronok ketika makan  

8. Membeza-bezakan kasih sayang terhadap anak-anak  

9. Kurang melahirkan kasih sayang  

10. Sering mengeluh di hadapan anak-anak  

11. Tidak meraikan anak-anak ketika mereka pergi dan pulang dari sekolah  

12. Tidak mengenalkan anak-anak dengan konsep keadilan  

13. Tidak memberatkan pendidikan agama di kalangan anak-anak  



14. Tidak terlibat dengan urusan pelajaran anak-anak  

15. Tidak memprogramkan masa rehat dan riadah anak-anak  

16. Tidak menggalakkan dan menyediakan suasana suka membaca  

17. Mengizinkan anak-anak menjamah makanan dan minuman yang tidak halal  

18. Tidak menunjukkan contoh tauladan yang baik di hadapan anak-anak  

19. Jarang meluangkan masa untuk bergurau senda dengan anak-anak  

20. Terdapat jurang komunikasi di antara ibubapa dengan anak-anak  

21. Tidak menggunakan bahasa yang betul  

22. Suka bertengkar di hadapan anak-anak  

23. Sentiasa menunjukkan muka masam di hadapan anak-anak  

24. Tidak membimbing anak-anak supaya mematuhi syariat  

25. Memberi kebebasan yang berlebihan kepada anak-anak  

26. Terlalu mengongkong kebebasan anak-anak  

27. Tidak menunaikan janji yang dibuat terhadap anak-anak  

28. Tidak menunjukkan minat kepada aktiviti anak-anak  

29. Tidak memupuk semangat membaca di kalangan anak-anak  

30. Tidak berminat melayan pertanyaan atau kemusykilan anak-anak  

31. Tidak memberi perhatian terhadap buah fikiran anak-anak  

32. Lambat memberi penghargaan kepada anak-anak  

33. Kerap meleteri sesuatu kesilapan yang dilakukan anak-anak  

34. Hukuman yang tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan  

35. Sering mengancam dan menakutkan anak-anak  

36. Menghukum tanpa menyatakan kesalahan yang dilakukan  

37. Tidak konsisten dalam menjatuhkan hukuman ke atas anak-anak  

38. Memberi nasihat yang sama kepada anak-anak  

39. Tidak tegas mendidik anak-anak  

40. Tidak menggalakkan anak-anak hidup bekerjasama  

Dipetik dari buku '40 kesilapan mendidik anak' oleh Dr. Hassan Ali. 

 

7 KALIMAT 



Barang siapa hafal tujuh kalimat, ia terpandang mulia di sisi Allah dan malaikat serta diampuni dosa-
dosanya walau sebanyak busa laut. 

1. Mengucap Bismillah pada tiap-tiap hendak melakukan sesuatu 

2. Mengucap Alhamdulillah pada tiap-tiap selesai melakukan sesuatu 

3. Mengucap Astagfirullah jika lidah terselip perkataan yang tidak patut 

4. Mengucap Insya Allah jika merencanakan berbuat sesuatu di hari esok 

5. Mengucap La haula wala kuwwata illa billah jika menghadapi sesuatu tak disukai dan tak diingini 

6. Mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun jika menghadapi dan menerima musibah 

7. Mengucap La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah sepanjang siang dan malam 

12 WAKTU MUSTAJAB UNTUK BERDOA 

Selain usaha dan tawakal, doa ialah satu-satunya cara untuk mencapai sesuatu hajat. Ada waktu-waktu 
tertentu paling mustajab untuk berdoa kepada ALLAH s.w.t. Di antaranya ialah:- 

1. Semasa Lailatul-Qadar.  

2. Ketika hujan turun.  

3. Ketika memulakan dan setelah selesai solat.  

4. Ketika menghadapi barisan musuh di medan peperangan.  

5. Di tengah malam.  

6. Di antara azan dan iqamah.  

7. Ketika sujud dalam solat.  

8. Ketika iktidal akhir dalam solat.  

9. Ketika khatam (tamat) membawa 30 Juz al-Quran.  

10. Sepanjang malam, paling utama sepertiga awal dan sepertiga akhir (waktu sahur).  

11. Malam Jumaat dan sepanjang hari Jumaat kerana mengharapkan bersua dengan saat ijabah 
(diperkenankan doa) yang terletak di antara terbit fajar hingga terbenam matahari pada hari 
Jumaat.  

12. Di antara waktu zuhur dan asar dan antara waktu asar dan maghrib.  

 

 

BERBAKTI KEPADA IBUBAPA SETELAH KEMATIAN MEREKA 
 

Berbuat baik kepada kedua ibubapa bukanlah berakhir setelah kematian mereka, tetapi 
hendaklah diteruskan selepas kematian mereka. Antara yang boleh dilakukan ialah: 



1. Menyembahyangkan jenazahnya. Jika ia anak lelaki maka lebih utama ia mengimamkan solat 
jenazah ke atas kedua ibubapanya serta membaca doa bagi mereka. 

2. Sentiasa memohon keampunan dosa kedua ibubapa. Ini antara tanda anak yang soleh. 

3. Menunaikan janji yang belum sempat ditunaikan oleh ibubapa sebelum kematiannya. Janji ini 
tarmasuk sedekah jariah, wakaf dan sebagainya. 

4. Berbuat baik kepada sahabat baik ibu bapa seperti meneruskan hubungan silaturrahim dengan 
sahabat baik mereka.Rasulullah bersabda; "Sesungguhnya termasuk perbuatan yang paling baik 
ialah meneruskan silaturrahim dengan sahabat baik bapanya sesudah bapanya meninggal”. Riwayat 
Muslim. 

5. Membantu keluarga yang dahulunya dibantu oleh ibubapanya. Abu Daud meriwayatkan satu hadis: 
Telah datang seorang bertanya kepada Rasulullah adakah sesuatu kebaikan yang masih ia dapat 
dilakukan kepada ibubapanya sesudah mereka meninggal dunia. Rasulullah menjawab "Ada; iaitu 
mendirikan solat jenazah bagi keduanya, berdoa meminta ampun bagi keduanya, melaksanakan apa 
yang menjadi janji keduanya, memuliakan orang yang menjadi sahabat keduanya dan memberi 
pertolongan kepada keluarga yang bergantung kepada keduanya”. Riwayat Abu Daud. 

 

 

MENDIDIK ANAK-ANAK 
 

Anak-anak adalah amanah dari ALLAH s.w.t. dan ianya sebahagian dari ujian ALLAH s.w.t. 
kepada kita hamba-hambaNya. Firman ALLAH s.w.t. : "Harta benda dan anak-anak kamu hanyalah 
menjadi ujian dan di sisi ALLAH ada pahala yang besar." (Al-Quran Surah At-Taghabun, 64 : 15) 
Sebagai ujian, ianya akan dipertanggungjawabkan. Orang yang malang ialah orang yang mempunyai ramai 
anak tetapi anak-anaknya tidak membawa kebaikan kepadanya di akhirat. 

Rasulullah SAW diberitakan telah bersabda : "Tahukah engkau siapakah orang yang mandul." 
Berkata para sahabat : "Orang yang mandul ialah orang yang tidak mempunyai anak." Lalu Rasulullah 
SAW berkata : "Orang yang mandul itu ialah orang yang mempunyai ramai anak tetapi anak-anaknya itu 
tidak memberi kemanfaatan kepadanya sesudah ia meninggal dunia." (Maksud Al-Hadith ) 

Ini mungkin disebabkan beberapa kesilapan dalam mendidik anak-anak. 

1.  Kurang berdoa 

Kurang berdoa semasa mengandung. Antara doa-doa yang digalakkan diamalkan semasa 
mengandung ialah 

 Saidul (penghulu) Istighfar  

 Doa memohon rahmat (Al-Quran Surah Ali 'Imran, 3 : 8-9)  

 Doa memohon zuriat yang baik (Al-Quran Surah Ali 'Imran, 3 : 38)  

 Doa agar anak mengerjakan solat (Al-Quran Surah Ibrahim, 14 : 40-41)  

Kurang berdoa semasa membesarkan anak. Doa-doa yang digalakkan diamalkan semasa anak 
membesar ialah 



 Doa agar anak patuh kepada ALLAH s.w.t. (Al-Quran Surah Al-Baqarah, 2 : 128)  

 Doa diberi zuriat yang menyejukkan hati (Al-Quran Surah Al-Furqan, 25 : 74)  

 Doa supaya nama anak membawa kebaikan kepadanya  

2.  Banyak memberi belaian Tarhib (menakutkan) daripada Targhib (didikan atau motivasi) seperti : 

 menakutkan anak-anak dengan sekolah  

 menakutkan dengan tempat gelap  

 menakutkan dengan hutan rimba atau bukit bukau  

 menggunakan kekerasan dan paksaan semasa menyuruh anak tidur  

3.  Tidak tegas dalam mendidik anak-anak. Ttidak menjadualkan kegiatan harian anak-anak dan terlalu 
memfokuskan anak-anak kepada sesuatu aktiviti sahaja tanpa mengambil kira perasaan mereka. 

4.  Menegur anak secara negatif. Mengeluarkan kata-kata kesat dan maki hamun kepada anak-anak 
(terutama semasa marah) dan membandingkan anak-anak dengan anak-anak lain atau anak orang 
lain. 

5.  Memberi didikan yang tidak seimbang antara jasmani (physical), rohani (spiritual) dan minda 
(intelektual). Ramai yang lebih mementingkan pendidikan minda dari pendidikan rohani 

6.  Kurang memberi sentuhan kepada semua anak-anak sedangkan Rasulullah kerap dilihat mendukung 
cucu-cucunya dan mencium mereka. Diriwayatkan oleh Aisyah r.a. : Pada suatu hari Rasulullah 
SAW mencium Al-Hassan atau Al-Hussien bin Ali r.a. Ketika itu Aqra' bin Habis At-Tamimiy 
sedang berada di rumah baginda Berkata Aqra' : "Ya Rasulullah! Aku mempunyai sepuluh orang 
anak, tetapi aku belum pernah mencium seorang pun dari mereka." Rasulullah melihat kepada Aqra' 
kemudian berkata : "Siapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi." (Maksud Al-Hadith Riwayat 
Bukhari dan Muslim) 

7.  Penampilan diri yang kurang anggun dan kurang kemas. Ibu bapa tidak menunjukkan cara 
berpakaian yang kemas dan yang menepati kehendak syarak bila berada di rumah, iaitu berpakaian 
secara selekeh atau berpakaian seksi di hadapan anak-anak. 

8.  Susunan rumahtangga yang tidak kemas. Ini mengakibatkan anak-anak terikut-ikut dengan cara itu 
dan membesar menjadi pemalas dan selekeh. 

9.  Kurang menghidupkan sunnah di rumah seperti memberi salam, makan berjemaah, beribadah 
bersama-sama, dan sebagainya. Dalam menjawab salam, lazimkanlah jawab salam dengan yang lebih 
baik dari salam yang diberi. 

10.  Tidak menggantungkan rotan di tempat yang mudah dilihat oleh anak-anak. Dalam Islam, merotan 
anak dengan tujuan mendidik adalah satu sunnah. 

11. Kurang mendedahkan anak-anak dengan model yang cemerlang seperti para ulama' dan orang-
orang yang berhemah tinggi dan berakhlak mulia. Anak-anak juga patut didedahkan dengan 
sembahyang jemaah, kuliah agama dan aktiviti-aktiviti yang bersesuaian dengan akhlak Islam. 

12.  Bertengkar di depan anak-anak. Ini akan menyebabkan anak-anak rasa tertekan dan membenci 
salah seorang dari ibubapanya. 



13.  Membenarkan orang yang tidak elok sahsiahnya masuk ke dalam rumah kita, baik dari kalangan 
sahabat sendiri ataupun sahabat anak-anak, kerana ini akan berikan contoh yang tidak baik kepada 
anak-anak yang masih membesar. 

14.  Kurang mengawasi rancangan-rancangan yang ditonton samada dari TV ataupun video. Pengawasan 
dalam hal ini adalah penting kerana kebanyakan rancangan dari media ini menonjolkan akhlak yang 
kurang baik seperti pergaulan bebas lelaki dan perempuan, pakaian yang tidak menepati syarak dan 
perbualan yang boleh merosakkan agama anak-anak. 

15.  Terlalu bergantung kepada pembantu rumah untuk mendidik anak-anak. Sebagai ibubapa kitalah 
yang akan disoal di akhirat kelak akan anak-anak ini. Oleh itu adalah menjadi satu kepentingan kita 
untuk berusaha memastikan anak-anak terdidik dengan didikan Islam. 

 

 

MENINGKATKAN KEKUATAN AKAL  
MENURUT PANDANGAN TABIB-TABIB ISLAM 

 

Pada zaman Salafussoleh dahulu, mereka terkenal dengan kekuatan akal fikiran ataupun daya 
ingatan yang tajam. Di dalam sebuah keluarga, mereka memastikan paling kurang seorang mesti 
menghafal Al-Quran. Ada di antara mereka yang menghafal puluhan ribu hadis. Di antaranya Imam 
Ahmad bin Hambal menghafal sejuta hadis. Apakah rahsia kekuatan akal fikiran mereka? Ulama-ulama 
Islam telah sepakat bahawa syarat yang pertama dan utama untuk mempunyai kekuatan akal yang kuat 
ialah menjauhi segala maksiat kepada Allah. Syarat kedua ialah makan tidak berlebihan. 

Di antara petua penting menguatkan akal menurut ahli-ahli perubatan Islam: 

1. Makan kismis pada kadar 21 biji sehari. 

2. Makan buah badam. 

3. Makan daging kambing. 

4. Halwa halia. 

5. Kemiyan putih (mustaki) atau kemiyan serani. 

6. Makan buah limau. 

 

Larangan 

Ahli-ahli perubatan dan ilmuan Islam juga, kuat menjaga pantang larang yang boleh melemahkan 
kekuatan akal.  

Di antaranya: 

1. Mengelakkan minuman yang terdapat semut di dalamnya. 

2. Mengurangkan makanan-makanan yang masam. 

3. Mengelakkan makan ikan di bahagian kepala. 

4. Mengelakkan tidur selepas subuh, asar dan maghrib. 



5. Menjaga kebersihan dalam semua aspek terutama gigi dengan bersiwak setiap kali waktu 
sembahyang. 

Untuk menjadi peribadi yang berjaya akal fikiran mesti sentiasa di majukan dan 
dipertingkatkan. Jadikan pandangan anda lebih positif, lebih global (luas) dan sentiasa terbuka. Disiplin 
untuk akal perlu ada supaya ia dapat berfikir secara teratur dan daya kekuatan akal dapat digunakan 
semaksima yang mungkin untuk memajukan diri sendiri. 

 

KAMAR-KAMAR DI SYURGA - bagi pemberi salam 
 

Rasulullah S.A.W pernah bersabda bahawa di dalam syurga itu terbahagi dalamnya kamar-
kamar. Dindingnya tembus pandang dengan hiasan di dalamnya yang sangat menyenangkan. Di dalamnya 
pula terdapat pemandangan yang tidak pernah dilihat di dunia dan terdapat satu hiburan yang tidak 
pernah dirasakan manusia di dunia. 

"Untuk siapa kamar-kamar itu wahai Rasulullah S.A.W?" tanya para sahabat. 

"Untuk orang yang mengucapkan dan menyemarakkan salam, untuk mereka yang memberikan 
makan kepada yang memerlukan, dan untuk mereka yang membiasakan puasa, dan solat di waktu malam 
saat manusia lelap dalam mimpinya." 

"Siapa yang bertemu temannya lalu memberi salam, dengan begitu ia bererti telah 
menyemarakkan salam. Mereka yang memberi makan kepada ahli dan keluarganya sampai 
berkecukupan, dengan begitu bererti termasuk orang-orang yang membiasakan berpuasa. Mereka yang 
solat Isyak dan Subuh secara berjemaah, dengan begitu ia bererti termasuk orang yang solat malam di 
saat orang-orang sedang tidur lelap." Begitu Nabi SAW menjelaskan sabdanya kepada sahabatnya. 

 

 

ANAK SOLEH—Kisah Teladan 
 

Nabi Musa adalah satu-satunya Nabi yang boleh bercakap terus dengan Allah S.W.T. Setiap 
kali dia hendak bermunajat, Nabi Musa akan naik ke Bukit Tursina. Di atas bukit itulah dia akan 
bercakap dengan Allah. Nabi Musa sering bertanya dan Allah akan menjawab pada waktu itu juga. 
Inilah kelebihannya yang tidak ada pada nabi-nabi lain. 

 
Suatu hari Nabi Musa telah bertanya kepada Allah. "Ya Allah, siapakah orang di syurga nanti 

yang akan bertetangga dengan aku?". 
 
Allah pun menjawab dengan mengatakan nama orang itu, kampung serta tempat tinggalnya. 

Setelah mendapat jawapan, Nabi Musa turun dari Bukit Tursina dan terus berjalan mengikut tempat 
yang diberitahu. Setelah beberapa hari di dalam perjalanan akhirnya sampai juga Nabi Musa ke tempat 
berkenaan. 

 
Dengan pertolongan beberapa orang penduduk di situ, beliau berjaya bertemu dengan orang 

tersebut. Setelah memberi salam beliau dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. 



 
Tuan rumah itu tidak melayan Nabi Musa. Dia masuk ke dalam bilik dan melakukan sesuatu di 

dalam. Sebentar kemudian dia keluar sambil membawa seekor babi betina yang besar. Babi itu 
didukungnya dengan cermat. Nabi Musa terkejut melihatnya. "Apa hal ini?” kata Nabi Musa berbisik 
dalam hatinya penuh kehairanan. 

 
Babi itu dibersihkan dan dimandikan dengan baik. Setelah itu babi itu dilap sampai kering 

serta dipeluk cium kemudian dihantar semula ke dalam bilik. Tidak lama kemudian dia keluar sekali lagi 
dengan membawa pula seekor babi jantan yang lebih besar. Babi itu juga dimandikan dan dibersihkan. 
Kemudian dilap hingga kering dan dipeluk serta cium dengan penuh kasih sayang. Babi itu kemudiannya 
dihantar semula ke bilik. 

 
Selesai kerjanya barulah dia melayan Nabi Musa. "Wahai saudara! Apa agama kamu?". "Aku 

agama Tauhid", jawab pemuda itu iaitu agama Islam. "Habis, mengapa kamu membela babi? Kita tidak 
boleh berbuat begitu." Kata Nabi Musa. 

 
"Wahai tuan hamba", kata pemuda itu. "Sebenarnya kedua babi itu adalah ibubapa kandungku. 

Oleh kerana mereka telah melakukan dosa yang besar, Allah telah menukarkan rupa mereka menjadi 
babi yang hodoh rupanya. Soal dosa mereka dengan Allah itu soal lain. Itu urusannya dengan Allah. Aku 
sebagai anaknya tetap melaksanakan kewajipanku sebagai anak. Hari-hari aku berbakti kepada kedua 
ibubapaku sepertimana yang tuan hamba lihat tadi. Walaupun rupa mereka sudah menjadi babi, aku 
tetap melaksanakan tugasku.", sambungnya. 

 
"Setiap hari aku berdoa kepada Allah agar mereka diampunkan. Aku bermohon supaya Allah 

menukarkan wajah mereka menjadi manusia yang sebenar, tetapi Allah masih belum memakbulkan lagi.", 
tambah pemuda itu lagi. 

 
Maka ketika itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa a.s. 'Wahai Musa, inilah 

orang yang akan bertetangga dengan kamu di Syurga nanti, hasil baktinya yang sangat tinggi kepasa 
kedua ibubapanya. Ibubapanya yang sudah buruk dengan rupa babi pun dia berbakti juga. Oleh itu Kami 
naikkan maqamnya sebagai anak soleh disisi Kami." 

 
Allah juga berfirman lagi yang bermaksud : "Oleh kerana dia telah berada di maqam anak 

yang soleh disisi Kami, maka Kami angkat doanya. Tempat kedua ibubapanya yang Kami sediakan di 
dalam neraka telah Kami pindahkan ke dalam syurga." 

 
Itulah berkat anak yang soleh. Doa anak yang soleh dapat menebus dosa ibubapa yang akan 

masuk ke dalam neraka pindah ke syurga. Ini juga hendaklah dengan syarat dia berbakti kepada 
ibubapanya. Walaupun hingga ke peringkat rupa ayah dan ibunya seperti babi. Mudah-mudahan ibubapa 
kita mendapat tempat yang baik di akhirat kelak. 

 
Walau bagaimana buruk sekali pun perangai kedua ibubapa kita itu bukan urusan kita, urusan 

kita ialah menjaga mereka dengan penuh kasih sayang sebagaimana mereka menjaga kita sewaktu kecil 
hingga dewasa. 

 



Walau banyak mana sekali pun dosa yang mereka lakukan, itu juga bukan urusan kita, urusan 
kita ialah meminta ampun kepada Allah S.W.T supaya kedua ibubapa kita diampuni Allah S.W.T. 

 
Doa anak yang soleh akan membantu kedua ibubapanya mendapat tempat yang baik di akhirat, 

inilah yang dinanti-nantikan oleh para ibubapa di alam kubur. 
 
Arti sayang seorang anak kepada ibu dan bapanya bukan melalui pemberian uang, tetapi 

sayang seorang anak pada kedua ibubapanya ialah dengan doanya supaya kedua ibubapanya mendapat 
tempat yang terbaik di sisi Allah. 

Dialog SYAITAN KURUS DAN SYAITAN GEMUK 
 

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa pada suatu ketika bertemulah syaitan orang mukmin 
dengan syaitan orang kafir. Keadaan syaitan orang kafir ketika itu berminyak, gemuk dan berpakaian 
manakala syaitan orang mukmin kurus, kotor dan bertelanjang. 

 
Lantas syaitan si kafir bertanya : "Hai syaitan orang mukmin, mengapa engkau kurus?" Jawab 

syaitan orang mukmin : "Aku bersama orang sedang makan yang sering menyebut nama Allah, hingga aku 
selalu kelaparan. Kalau minum dia juga menyebut nama Allah sehingga aku selalu kehausan. Kalau dia 
berpakaian selalu menyebut nama Allah sehingga aku tetap telanjang dan sewaktu bersolek dia selalu 
menyebut nama Allah hingga aku tetap kusut masai." 

Lantas berkata syaitan orang kafir: "Aku tidak begitu, aku hidup bersama orang yang tidak 
menyebut nama Allah dalam semua perbuatannya. Itulah sebabnya aku dapat menyertai orang itu 
sewaktu makan, minum dan berpakaian." 

 
Dalam hal ini jelas membayangkan hati orang bertakwa sentiasa terhindar daripada hawa 

nafsu dan sifat tercela. Jika syaitan datang kepada seseorang, bukan disebabkan syahwat tetapi 
kerana terlupa berzikir kepada Allah. Apabila hati ingat kembali kepada Allah, maka mundurlah syaitan 
laknat itu 
 
 

KISAH LIMA PERKARA ANEH 
 

Abu Laits as-Samarqandi adalah seorang ahli fiqh yang masyur. Suatu ketika dia pernah 
berkata, ayahku menceritakan bahawa antara Nabi-nabi yang bukan Rasul ada menerima wahyu dalam 
bentuk mimpi dan ada yang hanya mendengar suara. 

 
Maka salah seorang Nabi yang menerima wahyu melalui mimpi itu, pada suatu malam bermimpi 

diperintahkan yang berbunyi, "Esok engkau dikehendaki keluar dari rumah pada waktu pagi menghala ke 
barat. Engkau dikehendaki berbuat, pertama; apa yang engkau lihat (hadapi) maka makanlah, kedua; 
engkau sembunyikan, ketiga; engkau terimalah, keempat; jangan engkau putuskan harapan, yang kelima; 
larilah engkau daripadanya." 

 
Pada keesokan harinya, Nabi itu pun keluar dari rumahnya menuju ke barat dan kebetulan 

yang pertama dihadapinya ialah sebuah bukit besar berwarna hitam. Nabi itu kebingungan sambil 



berkata, "Aku diperintahkan memakan pertama aku hadapi, tapi sungguh aneh sesuatu yang mustahil 
yang tidak dapat dilaksanakan." 

 
Maka Nabi itu terus berjalan menuju ke bukit itu dengan hasrat untuk memakannya. Ketika 

dia menghampirinya, tiba-tiba bukit itu mengecilkan diri sehingga menjadi sebesar buku roti. Maka 
Nabi itu pun mengambilnya lalu disuapkan ke mulutnya. Bila ditelan terasa sungguh manis bagaikan 
madu. Dia pun mengucapkan syukur 'Alhamdulillah'. 

 
Kemudian Nabi itu meneruskan perjalanannya lalu bertemu pula dengan sebuah mangkuk 

emas. Dia teringat akan arahan mimpinya supaya disembunyikan, lantas Nabi itu pun menggali sebuah 
lubang lalu ditanamkan mangkuk emas itu, kemudian ditinggalkannya. Tiba-tiba mangkuk emas itu 
terkeluar semula. Nabi itu pun menanamkannya semula sehingga tiga kali berturut-turut. 

 
Maka berkatalah Nabi itu, "Aku telah melaksanakan perintahmu." Lalu dia pun meneruskan 

perjalanannya tanpa disedari oleh Nabi itu yang mangkuk emas itu terkeluar semula dari tempat ia 
ditanam. 

 
Ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba dia ternampak seekor burung helang sedang mengejar 

seekor burung kecil. Kemudian terdengarlah burung kecil itu berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah 
aku." 

 
Mendengar rayuan burung itu, hatinya merasa simpati lalu dia pun mengambil burung itu dan 

dimasukkan ke dalam bajunya. Melihatkan keadaan itu, lantas burung helang itu pun datang 
menghampiri Nabi itu sambil berkata, "Wahai Nabi Allah, aku sangat lapar dan aku mengejar burung itu 
sejak pagi tadi. Oleh itu janganlah engkau patahkan harapanku dari rezekiku." 

 
Nabi itu teringatkan pesanan arahan dalam mimpinya yang keempat, iaitu tidak boleh 

putuskan harapan. Dia menjadi kebingungan untuk menyelesaikan perkara itu. Akhirnya dia membuat 
keputusan untuk mengambil pedangnya lalu memotong sedikit daging pehanya dan diberikan kepada 
helang itu. Setelah mendapat daging itu, helang pun terbang dan burung kecil tadi dilepaskan dari 
dalam bajunya. 

 
Selepas kejadian itu, Nabi meneruskan perjalannya. Tidak lama kemudian dia bertemu dengan 

satu bangkai yang amat busuk baunya, maka dia pun bergegas lari dari situ kerana tidak tahan 
menghidu bau yang menyakitkan hidungnya. Setelah menemui kelima-lima peristiwa itu, maka kembalilah 
Nabi ke rumahnya. Pada malam itu, Nabi pun berdoa. Dalam doanya dia berkata, "Ya Allah, aku telah 
pun melaksanakan perintah-Mu sebagaimana yang diberitahu di dalam mimpiku, maka jelaskanlah 
kepadaku erti semuanya ini." 

 
Dalam mimpi beliau telah diberitahu oleh Allah S.W.T. bahawa, "Yang pertama engkau makan 

itu ialah marah. Pada mulanya nampak besar seperti bukit tetapi pada akhirnya jika bersabar dan dapat 
mengawal serta menahannya, maka marah itu pun akan menjadi lebih manis daripada madu. 

 
Kedua; semua amal kebaikan (budi), walaupun disembunyikan, maka ia tetap akan nampak jua. 

Ketiga; jika sudah menerima amanah seseorang, maka janganlah kamu khianat kepadanya. Keempat; jika 



orang meminta kepadamu, maka usahakanlah untuknya demi membantu kepadanya meskipun kau sendiri 
berhajat. Kelima; bau yang busuk itu ialah ghibah (menceritakan hal seseorang). Maka larilah dari 
orang-orang yang sedang duduk berkumpul membuat ghibah." 

 
Saudara-saudaraku, kelima-lima kisah ini hendaklah kita semaikan dalam diri kita, sebab 

kelima-lima perkara ini sentiasa sahaja berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Perkara yang tidak 
dapat kita elakkan setiap hari ialah mengata hal orang, memang menjadi tabiat seseorang itu suka 
mengata hal orang lain. Haruslah kita ingat bahawa kata-mengata hal seseorang itu akan menghilangkan 
pahala kita, sebab ada sebuah hadis mengatakan di akhirat nanti ada seorang hamba Allah akan 
terkejut melihat pahala yang tidak pernah dikerjakannya. Lalu dia bertanya, "Wahai Allah, 
sesungguhnya pahala yang Kamu berikan ini tidak pernah aku kerjakan di dunia dulu." 

 
Maka berkata Allah S.W.T., "Ini adalah pahala orang yang mengata-ngata tentang dirimu." 

Dengan ini haruslah kita sedar bahawa walaupun apa yang kita kata itu memang benar, tetapi kata-
mengata itu akan merugikan diri kita sendiri. Oleh kerana itu, hendaklah kita jangan mengata hal orang 
walaupun ia benar. 
 
 
 

KISAH ASAL USUL HAJAR ASWAD 
 

Ketika Nabi Ibrahim a.s bersama anaknya membina Kaabah banyak kekurangan yang 
dialaminya. Pada mulanya Kaabah itu tidak ada bumbung dan pintu masuk. Nabi Ibrahim a.s bersama 
Nabi Ismail bertungkus lumus untuk menjayakan pembinaannya dengan mengangkut batu dari berbagai 
gunung. 

 
Dalam sebuah kisah disebutkan apabila pembinaan Kaabah itu selesai, ternyata Nabi Ibrahim 

masih merasakan kekurangan sebuah batu lagi untuk diletakkan di Kaabah. 
 
Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, "Pergilah engkau mencari sebuah batu yang akan 

aku letakkan sebagai penanda bagi manusia." 
 
Kemudian Nabi Ismail a.s pun pergi dari satu bukit ke satu bukit untuk mencari batu yang 

baik dan sesuai. Ketika Nabi Ismail a.s sedang mencari batu di sebuah bukit, tiba-tiba datang malaikat 
Jibril a.s memberikan sebuah batu yang cantik. Nabi Ismail dengan segera membawa batu itu kepada 
Nabi Ibrahim a.s. Nabi Ibrahim a.s. merasa gembira melihat batu yang sungguh cantik itu, beliau 
menciumnya beberapa kali. Kemudian Nabi Ibrahim a.s bertanya, "Dari mana kamu dapat batu ini?" 

 
Nabi Ismail a.s berkata, "Batu ini kuterima daripada yang tidak memberatkan cucuku dan 

cucumu (Jibril)." Nabi Ibrahim mencium lagi batu itu dan diikuti oleh Nabi Ismail a.s. Sehingga 
sekarang Hajar Aswad itu dicium oleh orang-orang yang pergi ke Baitullah. Siapa sahaja yang bertawaf 
di Kaabah disunnahkan mencium Hajar Aswad. Beratus ribu kaum muslimin berebut ingin mencium 
Hajar Aswad itu, yang tidak mencium cukuplah dengan memberikan isyarat lambaian tangan sahaja. 

 



Ada riwayat menyatakan bahawa dulunya batu Hajar Aswad itu putih bersih, tetapi akibat 
dicium oleh setiap orang yang datang menziarahi Kaabah, ia menjadi hitam seperti terdapat sekarang. 
Wallahu a'alam. 

 
Apabila manusia mencium batu itu maka timbullah perasaan seolah-olah mencium ciuman Nabi 

Ibrahim dan Nabi Ismail. Ingatlah wahai saudara-saudaraku, Hajar Aswad itu merupakan tempat 
diperkenan doa. Bagi yang ada kelapangan, berdoalah di sana, Insya Allah doanya akan dimakbulkan oleh 
Allah. Jagalah hati kita sewaktu mencium Hajar Aswad supaya tidak menyekutukan Allah, sebab tipu 
daya syaitan kuat di Tanah Suci Mekah. 

 
Ingatlah kata-kata Khalifah Umar bin Al-Khattab apabila beliau mencium batu itu (Hajar 

Aswad) : "Aku tahu, sesungguhnya engkau hanyalah batu biasa. Andaikan aku tidak melihat Rasulullah 
S.A.W menciummu, sudah tentu aku tidak akan melakukan (mencium Hajar Aswad)." 
 
 

TEMPAT TINGGAL IBLIS 
 

Anas bin Malik r.a. berkata: 

"Iblis telah bertanya pada Allah: katanya, wahai Tuhanku! Engkau telah memberikan anak 
Adam tempat kediaman untuk mereka berteduh dan berzikir kepadaMu, oleh itu tunjukkanlah padaku 
tempat kediaman untukku." Firman Allah: "Tempat kediamanmu adalah di dalam tandas." 

Iblis bertanya lagi: "Wahai Tuhanku, Engkau telah berikan anak Adam berkumpul di masjid, di 
manakah pula tempatku berkumpul?" Firman Allah: "Tempatmu berkumpul ialah di pasar-pasar, pesta, 
pusat membeli belah, kelab malam, tempat hiburan serta majlis-majlis maksiat." 

Iblis bertanya: "Wahai Tuhanku, Engkau berikan anak Adam itu kitab (Al-Quran) untuk 
mereka membacanya, tunjukkanlah apa pula bahan bacaanku?" Firman Allah: "Bacaan untukmu ialah 
syair dan sajak yang melalaikan." 

Iblis bertanya: "Wahai Tuhanku, Engkau telah berikan kepada mereka cerita-cerita benar, 
apakah pula cerita bagiku?" Firman Allah: "Cerita bagimu ialah kata-kata kesat dan dusta." 

Iblis bertanya: "Wahai Tuhanku, Engkau telah berikan azan kepada anak Adam untuk mereka 
memanggil orang sembahyang, apa pula azan untukku?" Firman Allah: "Azan untukmu ialah seruling." 

Iblis bertanya: "Wahai Tuhanku, Engkau telah menghantar utusan-Mu dari para rasul dan 
juga nabi, siapakah yang menjadi utusanku?" Firman Allah: "Para utusan mu terdiri daripada bomoh, 
tabib dan dukun yang menduakan Aku." 

Iblis Bertanya: "Wahai Tuhanku, Engkau berikan kitab suci Al-Quran yang bertulis kepada 
mereka, apakah pula tulisan bagiku?" Firman Allah: "Tulisanmu ialah tatu, gincu serta lukisan di badan." 

Iblis bertanya: "Ya Tuhanku, Engkau berikan anak Adam perangkap, apakah pula perangkap 
bagiku?" Firman Allah: "Perangkap bagimu ialah wanita." 



Iblis bertanya: "Ya Tuhanku, Engkau berikan mereka minuman yang halal yang disebutkan 
nama-Mu, apakah pula minuman untukku?" Firman Allah: "Minumanmu ialah sesuatu yang memabukkan 
serta tidak disebutkan nama-Ku padanya." 

Sabda Rasulullah saw: "Wahai manusia, laksanakanlah amalan-amalan menurut kemampuan 
kamu. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan sebelum kamu merasa bosan. Sesungguhnya amalan yang 
paling disukai Allah ialah amalan yang ringan namun berterusan." 

( Hadis Riwayat Muslim ) 

 
 

BALASAN KERANA TIDAK MANDI HADAS BESAR. (kisah teladan) 
 

Dalam sebuah riwayat menceritakan pada masa dahulu, ada seorang lelaki sangat alim lagi 
warak. Lelaki itu menceritakan tentang suatu kejadian ngeri yang dihadapi oleh seorang lelaki yang 
tinggal sekampung dengannya ketika menemui maut. 

Selepas dikapan dan disembahyangkan, jenazah lelaki itu pun dibawa ke tanah perkuburan 
untuk disempurnakan pengkebumiannya. Semasa jenazah itu sampai di tanah perkuburan, keadaan dan 
suasana di situ begitu sepi sekali. Manakala liang lahatnya sudah sedia menanti di depan untuk 
dikebumikan jenazahnya. 

Kemudian kaum kerabat dan sahabat handai lelaki berkenaan menurunkan keranda mayatnya 
perlahan-lahan ke dalam liang lahad tersebut. Sebaik sahaja mereka hendak meletakkan jenazah itu, 
tiba-tiba mereka begitu terperanjat apabila terlihat seekor binatang yang sama bentuknya seperti 
kucing sudah berada di dalam kubur itu. Apabila melihat binatang berkenaan, para jemaah terperanjat 
dan tercengang. Inilah pertama kalinya seekor binatang berada di liang lahad, menunggu mayat 
dikebumikan. 

Beberapa orang dari kaum kerabat coba menghalau binatang tersebut tetapi hampa malah 
binatang itu terlalu bengis dan gerun, kukunya yang tajam mencakar-cakar batang kayu yang dijolok ke 
arahnya. Binatang itu tetap berdegil dan terus bertahan di dalam liang itu dengan mata yang 
memancar-mancar menampakkan kebengisan laksana harimau yang memerhatikan mangsanya. 

Akhirnya kaum kerabat lelaki itu mengambil keputusan untuk mengali satu liang lahad yang 
baru bagi mengelakkan jenazah disimpan bersama binatang misteri itu. Setelah siap di gali dan para 
jemaah pun mengangkat jenazah kearah liang lahad dan coba menurunkan keranda perlahan-lahan. 
Alangkah terkejutnya mereka apabila di dapati binatang ganjil itu sudah pun berada di dalam lubang 
itu. 

Setelah gagal mengusir binatang itu buat kali keduanya, akhirnya kaum kerabat lelaki itu 
mengambil keputusan untuk mengkebumikan jasadnya dengan binatang tersebut. Sebaik saja tanah di 
timbus separuh liang lahad, para jemaah terkejut bila satu bunyi yang menghairankan keluar dari kubur 
tersebut. Bunyi itu seakan-akan daging dan tulang jasad si mati itu dicakar dan dipatahkan oleh 
binatang buas, bunyinya amat menakutkan setiap yang berada di tanah perkuburan itu. Seorang alim 
lalu menemui isteri lelaki itu dan bertanya adakah ada perbuatan yang buruk pernah di lakukan oleh si 
mati semasa hayatnya. Isteri lelaki itu lalu memberitahu yang suaminya merupakan seorang lelaki yang 



baik budi pekertinya, tetapi sepanjang perkahwinan mereka, suaminya itu tidak pernah menyucikan 
dirinya dengan "mandi hadas" setiap kali selepas melakukan persetubuhan. 

Dalam riwayat lain, orang yang tidak mandi hadas (Junub/besar) apabila dia mati, mereka ini 
akan diberikan pakaian hina dan terlaknat dari neraka. 

Mandi junub adalah satu mandi yang sangat dituntut dalam islam. Walaupun sesetengah orang 
kita memandangnya remeh tapi ketahuilah bahawa azabnya amatlah pedih bermula dari alam kubur lagi. 

 
 

3 PERTANYAAN 

 

Ada seorang pemuda yang lama sekolah di negeri Sam kembali ke tanah air. Sesampainya di 
rumah ia meminta kepada orang tuanya untuk mencari seorang Guru agama, siapapun yang boleh 
menjawab 3 pertanyaannya. Akhirnya Orang tua pemuda itu mendapatkan orang tersebut. 

“Anda siapa? Dan apakah boleh anda menjawab pertanyaan-pertanyaan saya?” Pemuda 
bertanya. “Saya hamba Allah dan dengan izin-Nya saya akan menjawab pertanyaan saudara.” Jawab 
Guru Agama. “Anda yakin? sedang Profesor dan banyak orang pintar saja tidak mampu menjawab 
pertanyaan saya.” Jawab Guru Agama “Saya akan mencoba sejauh kemampuan saya” 

Pemuda : “Saya punya 3 pertanyaan 

1. Kalau memang Tuhan itu ada, tunjukan kewujudan Tuhan kepada saya 

2. Apakah yang dinamakan takdir 

3. Kalau syaitan diciptakan dari api kenapa dimasukan ke neraka yang dibuat dari api, tentu tidak 
menyakitkan buat syaitan, sebab mereka memiliki unsur yang sama. 

Apakah Tuhan tidak pernah berfikir sejauh itu?” 

Tiba-tiba Guru Agama tersebut menampar pipi si Pemuda dengan keras. Sambil menahan 
kesakitan pemuda berkata “Kenapa anda marah kepada saya?” Jawab Guru Agama “Saya tidak marah… 
Tamparan itu adalah jawapan saya atas 3 pertanyaan yang anda ajukan kepada saya”. 

“Saya sungguh-sungguh tidak faham”, kata pemuda itu. Guru Agama bertanya “Bagaimana 
rasanya tamparan saya?”. “Tentu saja saya merasakan sakit”, jawab beliau. Guru Agama bertanya ” Jadi 
anda percaya bahawa sakit itu ada?”. Pemuda itu mengangguk tanda percaya. Guru Agama bertanya lagi, 
“Tunjukan pada saya wujud sakit itu!” “ Tak boleh”, jawap pemuda. “Itulah jawapan pertanyaan 
pertama: kita semua merasakan kewujudan Tuhan tanpa mampu melihat wujudnya.” Terang Guru Agama. 

Guru Agama bertanya lagi, “Apakah tadi malam anda bermimpi akan ditampar oleh saya?”. 
“Tidak” jawab pemuda. “Apakah pernah terfikir oleh anda akan menerima sebuah tamparan dari saya 
hari ini?” “Tidak” jawab pemuda. “Itulah yang dinamakan Takdir” Terang Guru Agama. 

Guru Agama bertanya lagi, “Diperbuat dari apa tangan yang saya gunakan untuk menampar 
anda?”. “kulit”. Jawab pemuda. “Pipi anda diperbuat dari apa?” “ Kulit “ Jawab pemuda. “Bagaimana 
rasanya tamparan saya?”. “Sakit.” Jawab pemuda. “Walaupun Syaitan terbuat dari api dan Neraka 



terbuat dari api, jika Tuhan berkehendak maka Neraka akan menjadi tempat menyakitkan untuk 
syaitan.” Terang Guru Agama. 

 
 

6 PERTANYAAN 
 

Suatu hari, Imam Al Ghozali berkumpul dengan murid-muridnya. 

Lalu Imam Al Ghozali bertanya, pertama,"Apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia 
ini?". 

Murid-muridnya ada yang menjawab orang tua, guru, teman, dan kerabatnya. Imam Ghozali 
menjelaskan semua jawaban itu benar. Tetapi yang paling dekat dengan kita adalah "Mati".Sebab itu 
sudah janji Allah SWT bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. (Ali Imran 185) 

Lalu Imam Ghozali meneruskan pertanyaan yang kedua. "Apa yang paling jauh dari diri kita di 
dunia ini?". 

Murid-muridnya ada yang menjawab negara Cina, bulan, matahari, dan bintang-bintang. Lalu 
Imam Ghozali menjelaskan bahwa semua jawaban yang mereka berikan adalah benar. Tapi yang paling 
benar adalah masa lalu. Bagaimanapun kita, apapun kendaraan kita, tetap kita tidak bisa kembali ke 
masa lalu. Oleh sebab itu kita harus menjaga hari ini dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan 
yang sesuai dengan ajaran Agama. 

Lalu Imam Ghozali meneruskan dengan pertanyaan yang ketiga. "Apa yang paling besar di 
dunia ini?". 

Murid-muridnya ada yang menjawab gunung, bumi, dan matahari. Semua jawaban itu benar 
kata ImamGhozali. Tapi yang paling besar dari yang ada di dunia ini adalah "Nafsu" (Al A'Raf 179). 
Maka kita harus hati-hati dengan nafsu kita, jangan sampai nafsu membawa kita ke neraka. 

Pertanyaan keempat adalah, "Apa yang paling berat di dunia ini?". 

Ada yang menjawab baja, besi, dan gajah. Semua jawaban sampean benar, kata Imam Ghozali, 
tapi yang paling berat adalah "memegang AMANAH" (Al Ahzab 72). Tumbuh-tumbuhan, 
binatang,gunung, dan malaikat semua tidak mampu ketika Allah SWT meminta mereka untuk menjadi 
kalifah (pemimpin) di dunia ini. Tetapi manusia dengan sombongnya menyanggupi permintaan Allah 
SWT, sehingga banyak dari manusia masuk ke neraka karena ia tidak bisa memegang amanahnya. 

Pertanyaan yang kelima adalah, "Apa yang paling ringan di dunia ini?". 

Ada yang menjawab kapas, angin, debu, dan daun-daunan. Semua itu benar kata Imam 
Ghozali, tapi yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan Solat. Gara-gara pekerjaan kita 
tinggalkan sholat, gara-gara meeting kita tinggalkan solat. 

Lantas pertanyaan ke enam adalah, "Apakah yang paling tajam di dunia ini?". 

Murid-muridnya menjawab dengan serentak, pedang... Benar kata Imam Ghozali, tapi yang 
paling tajam adalah "lidah manusia". Karena melalui lidah, Manusia dengan gampangnya menyakiti hati 
dan melukai perasaan saudaranya sendiri. 



 
 

MALAIKAT DI RUMAHMU 
 

Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan : "Para 
malaikat disini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia, tetapi bagaimana cara saya 
hidup disana, saya begitu kecil dan lemah"? 

Dan Tuhan menjawab, "Saya telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu." 

"Tapi disini, di dalam syurga, apa yang pernah saya lakukan hanyalah bernyanyi dan tertawa. Ini sudah 
cukup bagi saya untuk berbahagia." 

"Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan 
cintanya dan menjadi lebih berbahagia." 

"Dan bagaimana saya bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku jika saya tidak mengerti 
bahasa mereka ?" 

"Malaikatmu akan berbicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar; dan 
dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara." 

"Dan apa yang akan saya lakukan saat saya ingin berbicara kepadaMu ?" 

"Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa." 

"Saya mendengar bahwa di Bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungi saya ?" 

"Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya." 

"Tapi, saya pasti akan merasa sedih karena tidak melihatMu lagi." 

"Malaikatmu akan menceritakan padamu tentang Aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa 
kembali kepadaKu, walaupun sesungguhnya Aku akan selalu berada di sisimu." 

Saat itu Syurga begitu tenangnya sehingga suara dari Bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya 
perlahan, "Tuhan, jika saya harus pergi sekarang, bisakah Kamu memberitahuku nama malaikat 
tersebut ? 

"Kamu akan memanggil malaikatmu, Ibu." 

Ingatlah selalu kasih sayang ibu, berdoalah untuknya dan cintailah dia sepanjang masa. 

 
 
 
 

DOSA YANG LEBIH BESAR DARI BERZINA 
 

Pada suatu senja yang lengang, terlihat seorang wanita berjalan terhuyung-hayang. 
Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahawa ia berada dalam dukacita yang mencekam. 



Tudung kepalanya menangkup rapat hampir seluruh wajahnya tanpa hias muka atau perhiasan 
menempel di tubuhnya. Kulit yang bersih, badan yang ramping dan roman mukanya yang ayu, tidak dapat 
menghapus kesan kepedihan yang telah meroyak hidupnya. 

Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabi Musa a.s. Diketuknya pintu 
perlahan-lahan sambil mengucapkan salam. Maka terdengarlah ucapan dari dalam "Silakan masuk". 
Perempuan cantik itu lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus menunduk. Air matanya berderai 
tatkala ia berkata, "Wahai Nabi Allah. Tolonglah saya. Doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni 
dosa keji saya." "Apakah dosamu wahai wanita ayu?" Tanya Nabi Musa a.s. terkejut. "Saya takut 
mengatakannya." Jawab wanita cantik. "Katakanlah jangan ragu-ragu!" Desak Nabi Musa. 

 
Maka perempuan itupun secara ketakutan bercerita, "Saya... telah berzina". Kepala Nabi 

Musa terangkat, hatinya tersentak. Perempuan itu meneruskan, "Dari perzinaan itu saya pun...lantas 
hamil. Setelah anak itu lahir, langsung saya... cekik lehernya sampai... mati," ucap wanita itu seraya 
menangis sejadi-jadinya. Mata Nabi Musa pun berapi-api. Dengan muka berang ia mengherdik, 
"Perempuan celaka, pergi kamu dari sini! Agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku kerana 
perbuatanmu. Pergi!"... teriak Nabi Musa sambil memalingkan muka kerana jijik. 

 
Perempuan berwajah ayu dengan hati bagaikan kaca membentur batu hancur luluh segera 

bangkit dan melangkah surut. Dia menangis terangguk-angguk dan keluar dari dalam rumah Nabi Musa. 
Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus ke mana lagi hendak mengadu. Bahkan dia tak tahu 
ke manakah kakinya untuk melangkah. Bila seorang Nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula 
manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. 

 
Sepeninggalannya, Malaikat Jibril turun mendatangi Nabi Musa. Sang Ruhul Amin Jibril lalu 

bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya? Tidakkah 
engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa terperanjat. "Dosa apakah yang lebih 
besar dari kekejian wanita penzina dan pembunuh itu?" Maka Nabi Musa dengan penuh rasa ingin tahu 
bertanya kepada Jibril. "Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang hina itu?" "Ada!" 
jawab Jibril dengan tegas. "Dosa apakah itu?" tanya Musa yang kian keliru. "Orang yang meninggalkan 
solat dengan sengaja dan tanpa menyesal. Orang itu dosanya lebih besar daripada seribu kali berzina". 

 
Mendengar penjelasan ini Nabi Musa kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap 

kembali kepadanya. Ia mengangkat tangan dengan khusyuk untuk memohonkan keampunan kepada Allah 
untuk perempuan tersebut. Nabi Musa menyedari, orang yang meninggalkan sembahyang dengan 
sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahawa sembahyang itu tidak 
wajib dan tidak perlu atas dirinya. Bererti ia seakan-akan menganggap remeh perintah Tuhan, bahkan 
seolah-olah menganggap Tuhan tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hamba-Nya. 
Sedangkan orang yang bertaubat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh bererti masih 
mempunyai iman di dadanya dan yakin bahawa Allah itu ada, di jalan ketaatan kepada-Nya. Itulah 
sebabnya Tuhan pasti mahu menerima kedatangannya. 

 
Dalam hadis Nabi SAW disebutkan : Orang yang meninggalkan solat lebih besar dosanya 

dibandingkan dengan orang yang membakar 70 buah Al-Quran, membunuh 70 nabi dan bersetubuh 
dengan ibunya di dalam Kaabah. Dalam hadis yang lain disebutkan bahawa orang yang meninggalkan 
solat sehingga terlewat waktu, kemudian ia mengqadanya, maka ia akan disiksa dalam neraka selama 



satu huqub. Satu huqub adalah lapan puluh tahun. Satu tahun terdiri dari 360 hari, sedangkan satu hari 
di akhirat perbandingannya adalah seribu tahun di dunia. 

 
Demikianlah kisah Nabi Musa dan wanita penzina dan dua hadis Nabi, mudah-mudahan 

menjadi pengajaran bagi kita dan timbul niat untuk melaksanakan kewajiban solat dengan istiqomah 
(berterusan). 
 
 

DOKTOR MEMELUK ISLAM 
 

Seorang doktor di Amerika Syarikat telah memeluk Islam kerana beberapa keajaiban yang 
ditemuinya dalam penyelidikannya. Dia amat kagum dengan penemuan tersebut, sehingga tidak dapat 
diterima oleh akal fikiran. Dia adalah seorang doktor neurologi. 

 
Setelah memeluk Islam, dia amat yakin akan perubatan secara Islam dan dengan itu telah 

membuka sebuah klinik yang bertemakan "Perubatan Melalui Al-Qur'an". Kajian perubatan melalui Al-
Qur'an membuatkan ubat-ubatannya berteraskan apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Di antara 
kaedah-kaedah yang digunakan termasuklah berpuasa, madu lebah, biji hitam (black seed) dan 
sebagainya. 

 
Apabila ditanya bagaimana dia tertarik untuk memeluk Islam, maka doktor tersebut 

memberitahu bahawa semasa beliau melakukan kajian urat saraf, terdapat beberapa urat saraf di 
dalam otak manusia yang tidak masuki oleh darah. Padahal setiap inci otak manusia memerlukan darah 
yang cukup untuk berfungsi secara normal. 

 
Setelah membuat kajian yang memakan masa, akhirnya beliau mendapati bahawa darah tidak 

akan memasuki urat saraf di dalam otak manusia melainkan pada ketika seseorang itu sedang sujud 
semasa mengerjakan sembahyang. Urat tersebut memerlukan darah hanya untuk beberapa sukatan 
yang tertentu sahaja. Ini bermaksud bahawa darah hanya akan memasuki urat tersebut mengikut 
kadar sembahyang waktu yang diwajibkan oleh Islam. Begitulah keagungan ciptaan Allah. 

 
Jadi barang siapa yang tidak menunaikan sembahyang, maka otaknya tidak akan dapat 

menerima darah yang secukupnya untuk berfungsi secara normal. 
 
Oleh yang demikian, kejadian manusia ini sebenarnya adalah untuk menganuti agama Islam 

'sepenuhnya' kerana sifat fitrah kejadiannya memang telah dikaitkan oleh Allah dengan agama-Nya 
yang indah ini. 

 
Kesimpulannya: Makhluk Allah yang bergelar manusia yang tidak bersembahyang, apatah lagi 

yang tidak beragama Islam, walau pun akal mereka berfungsi dengan secara normal tetapi sebenarnya 
dalam sesuatu keadaan mereka akan kehilangan pertimbangan dalam membuat keputusan yang normal. 

 
Justeru itu, tidak hairanlah jika manusia ini kadang kala tidak segan silu untuk melakukan 

perkara-perkara yang bertentangan dengan fitrah kejadiannya, walau pun akal mereka mengetahui 
bahawa perkara yang akan dilakukan itu adalah bersalahan dengan kehendak mereka. Inilah adalah 



kesan daripada ketidakupayaan otak mereka untuk mempertimbangkan akan perbuatan mereka itu 
secara lebih normal. 

 
Maka dengan itu tidak hairanlah timbulnya bermacam-macam gejala-gejala sosial masyarakat 

masakini. Dari itu, marilah kita bersama-sama mengambil ikhtibar daripada kisah di atas. Ambillah 
Islam secara menyeluruh dan bukannya secara sedikit-dikit. 
 
 

PEPERANGAN BADAR AL-KUBRA 
 

Wahai hamba-hamba Allah ! Bertaqwalah sekalian kamu kepada Allah dengan sebenar-benar 
taqwa. Dan Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam.  

 
Firman Allah dalam ayat  123  surah Ali Imran  yang bermaksud: Sesungguhnya Allah telah 

membantu kamu dalam peperangan Badar sedangkan kamu ketika itu adalah orang-orang yang lemah. 
Kerana itu bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mensyukuriNya.  

 
Peristiwa peperangan Badar al-Kubra yang merupakan tapak kemenangan Islam dalam 

melebarkan penguasaan seterusnya. Peperangan Badar al-Kubra ini telah berlaku pada 17 Ramadhan 
tahun 2 Hijrah di mana pada tahun ini juga Allah mewajibkan berpuasa sebulan Ramadhan. Peristiwa ini 
berlaku apabila Rasulullah s.a.w sendiri yang mengetuai pasukan tentera Islam seramai 313 orang telah 
menuju ke Badar bertujuan untuk menyekat qafilah  perniagaan Quraisy pimpinan Abu Sufian bin Harb 
yang baru pulang dari Syam menuju ke Mekah. Jumlah tentera Islam tidak begitu ramai kerana ia pada 
asalnya merupakan suatu operasi dalam menyekat qabilah tersebut dan Rasulullah s.a.w sendiri tidak 
meramalkan akan berlakunya suatu peperangan terbuka yang besar dan bersejarah. Oleh itu ramai di 
kalangan sahabat tidak menyertai gerakan ini.  

 
Malangnya kemaraan tentera Islam telah diketahui oleh Abu Sufian melalui pengintip yang 

telah ditugaskannya lalu dia memerintahkan agar wakil qafilah untuk meminta bantuan daripada Kafir 
Quraisy di Mekah. Disamping itu Abu Sufian telah melalui jalan lain iaitu melalui pantai sehingga 
mereka berjaya menyelamatkan diri daripada bertembung dengan tentera Islam. Setelah itu dia 
menghantar utusan untuk bertemu Abu Jahal bagi menyatakan bahawa mereka telah selamat dan tidak 
memerlukan bantuan tentera lagi tetapi Abu Jahal dengan sombongnya menyatakan : "Demi Allah! Kita 
tidak mahu pulang sekarang sehingga kita sampai di Badar. Kita berpesta di sana selama 3 hari, kita 
sembelih unta. Minum arak dan menyanyi sehingga seluruh bangsa arab mengetahui perhimpunan  dan 
kedatangan kita. Maka kehebatan kita terus menerus dapat dilihat oleh mereka ".  

 
Rasulullah s.a.w ini telah mengetahui tentang qafilah Abu Sufian telah berjaya 

menyelamatkan diri disamping bala tentera kafir Quraisy yang besar iaitu seramai 1300 orang dan 
lengkap bersenjata telah tiba di Badar. Oleh itu tentera Islam tidak boleh mengelak lagi daripada 
bertempur kerana jika mereka berundur bererti kafir Quraisy akan mendapat kemenangan moral dari 
segi politik dan tentera serta mendapat kedudukan yang kuat di Semenanjung Arab dan memungkinkan 
mereka bermaharajalela sesuka hati. Walau pun dengan jumlah yang sedikit dan kelengkapan yang tidak 
mencukupi namun semangat jihad demi mempertahankan Islam terus membara dalam diri tentera 
Islam.  



Selepas itu Rasulullah s.a.w telah membentuk 2 pasukan pengintip dalam meninjau kekuatan 
musuh. Pada malam itu Allah menurunkan hujan sebagai pertolongan kepada tentera Islam dan bencana 
kepada tentera musuh. Kemudian tentera Islam telah membina markaz di sebuah tempat yang 
terletaknya mata air paling dekat dengan musuh di mana di situ mereka telah membina kolam disamping 
menimbus tempat-tempat air yang lain. Dengan cara ini musuh akan keputusan bekalan air.  

 
Kemudian Sa’ad bin Mu’adz telah mencadangkan kepada Rasulullah s.a.w : " Wahai Rasulullah! 

Saya cadangkan agar dibina tempat perlindungan untuk menjamin keselamatan Rasulullah. Biar kami 
bertempur dengan musuh. Jika Allah mengurniakan kemenangan kepada kita dan kita dapat mengatasi 
musuh maka itulah yang sangat kami kehendaki. Sekiranya Allah mengkehendaki berlaku sebaliknya 
maka engkau tetap berada dalam keadaan selamat di tempat itu. Engkau boleh terus bersama dengan 
orang-orang yang masih ada dan mereka juga kasih kepadamu seperti kami juga. Jikalau engkau mahu 
meneruskan lagi peperangan, mereka sekali-kali tidak akan meninggalkanmu dan terus 
mempertahankanmu dengan sama-sama berjihad bersamamu". Lalu para sahabat membina tempat untuk 
Rasulullah s.a.w di satu tempat yang tinggi yang membolehkan baginda memerhati ke arah medan 
pertempuran. Pada malam Jumaat 17 Ramadhan itu tentera Islam diberikan ketenangan oleh Allah di 
mana mereka dapat tidur dengan nyenyak kerana keesokan harinya mereka akan bertempur dengan 
musuh Allah itu.  

 
Pada pagi Jumaat 17 Ramadhan, kedua-dua belah pihak bersedia untuk berperangan di mana 

Rasulullah s.a.w sendiri telah menyusun sof tentera dengan susunan yang kemas dan rapi. Selepas itu 
Rasulullah s.a.w telah mengangkat tangan memohon pertolongan Allah. Antara doa baginda ialah yang 
bermaksud:  

 
"Ya Allah! Wahai Tuhanku, tunaikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah! 

Wahai Tuhanku, kurniakanlah apa yang dijanjikan kepadaku. Ya Allah! Wahai Tuhanku, jika Engkau 
binasakan pasukan kecil ini maka Engkau tidak akan disembah lagi di bumi selepas ini".  

 
Pertempuran bermula dengan Rasulullah s.a.w meminta agar Ubaidah bin Harith, Sayyidina 

Hamzah dan Sayyidina Ali mara untuk menentang tiga pemimpin Quraisy yang telah mencabar tentera 
Islam. Ketiga-tiga pahlawan Islam telah berjaya membunuh musuh mereka di mana kemenangan ini 
merupakan kemenangan awal dalam menyemarakkan lagi semangat jihad. Selepas itulah berlakunya 
pertempuran di mana pada peringkat pertama tentera Islam mengambil tindakan bertahan di mana 
tentera musuh berjaya dilumpuhkan dengan kehilangan banyak jiwa. Dalam saat yang genting ini 
Rasulullah terus bermunajat kepada Allah sehingga kain yang disangkut dibahunya terjatuh di mana 
Sayyidina Abu Bakar yang melihat perkara ini terasa begitu sedih dan berkata kepada Rasulullah : 
"Cukuplah wahai nabi Allah!". Allah mengabulkan doa baginda dengan menghantar tentera malaikat.  

 
Pada peringkat kedua tentera Islam mula mengambil tindakan menyerang di mana serangan ini 

turut dibantu oleh tentera daripada kalangan malaikat di mana antara yang dapat disaksikan ialah 
bagaimana terputusnya kepala dan tangan musuh tanpa dapat dilihat sesiapa yang memancungnya. 
Seorang tentera Islam yang sedang mengejar musuh tiba-tiba terdengar pukulan cemeti dari atas dan 
terdengar suara pahlawan berkuda. Seorang sahabat lagi dapat melihat bagaimana kepala musuh 
terputus sebelum pedangnya mengenai batang tengkuk musuh itu.  



Iblis yang menyerupai dirinya sebagai Suraqah bin Malik merasa gementar apabila melihat 
penyertaan malaikat. Dia terus lari dan terlanggar Al-Harith bin Hisyam sehingga rebah. Apabila 
ditanya mengapa dia coba lari lalu dia menyatakan bahawa dia nampak apa tidak mampu dilihat oleh 
tentera kafir dan dia begitu takut kepada Allah yang amat pedih siksaanNya. Kemudian dia lari sekuat 
hatinya dan mencampakkan dirinya ke laut. 

 
Abu Jahal sendiri berjaya dibunuh apabila Mu’adz bin Amru telah merempuh lapisan lembing 

dan tombak yang mengelilingi Abu Jahal sehingga dia berjaya menetak di tengah betisnya. Tiba-tiba 
Ikramah anak Abu Jahal menetak ke leher pemuda itu lalu terkena tangannya sehingga hampir putus 
dan hanya tergantung dikulitnya sahaja. Dia meneruskan serangan terhadap Abu Jahal dengan 
mengheret tangannya yang terkulai di mana ketika terasa sakit lalu dia memijak tangan itu dengan 
kakinya supaya putus. Kemudian Mu’adz berjaya menetak Abu Jahal sehingga hampir maut. Abdullah 
bin Mas’ud yang mencari-cari Abu Jahal telah menjumpainya lalu terus memancung lehernya di mana 
kepalanya telah dibawa kepada Rasulullah s.a.w. Baginda menyatakan bahawa inilah dia Firaun umat ini.  

 
Peperangan yang bersejarah ini berakhir dengan kemenangan yang nyata kepada tentera 

Islam di mana 70 orang musyrikin terbunuh dan 70 orang lagi berjaya ditawan. Manakala 14 orang 
tentera Islam telah gugur syahid. Kemenangan ini terus diberitahu kepada penduduk Madinah melalui 2 
orang utusan yang dihantar oleh Rasulullah s.a.w bagi menafikan berita bohong yang disampaikan oleh 
puak munafik dan yahudi yang menyatakan bahawa Rasulullah s.a.w telah wafat. Berita kemenangan ini 
disambut dengan penuh kesyukuran dan kegembiraan yang menjadi lambang kepada keagungan Islam 
yang bakal menguasai dunia. Mereka bertakbir dan bertahlil menyambut berita ini dan ada para 
sahabat yang terkemuka yang tinggal di Madinah telah menuju ke Badar bagi menyampaikan ucapan 
tahniah kepada Rasulullah s.a.w. Manakala Sayyidina Othman pula mendapat berita gembira ini  ketika 
sedang mengkebumikan jenazah anak Rasulullah s.a.w Ruqayyah yang baru meninggal dunia.  

 
Kemenangan ini telah meletakkan Islam agama yang tertinggi dan umat Islam menjadi bangsa 

yang kuat bukan lagi sebagai mangsa penindasan para kuffar. Semoga semangat jihad Badar ini akan 
membakar semangat kita dalam memastikan Islam menjadi agama yang memerintah bukannya agama 
yang diperintah. 

 
Firman Allah dalam ayat 9 surah al-Anfal yang bermaksud: Ingatlah ketika kamu memohon 

pertolongan kepada Tuhanmu lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya Aku akan mendatangkan 
bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut.  

 
Firman Allah dalam ayat 16 surah as-Sajadah yang bermaksud: Lambung mereka jauh 

daripada tempat tidurnya sedangkan mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan 
mengharap dan mereka menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang Kami anugerahkan kepada 
mereka. 

 
Perasaan antara al-Raja’ iaitu terlalu mengharap dan al-Khauf iaitu takut mestilah sentiasa 

kita sematkan dalam hati agar kita tidak terlalu yakin bahawa segala amalan kita samada solat, puasa, 
sedekah dan amalan soleh yang lain memang telah diterima oleh Allah sehingga kita tidak berusaha 
untuk memperelokkannya dan kita juga tidak boleh merasa terlalu takut segala amalan tadi sentiasa 
ditolak sehingga timbul perasaan malas untuk beribadat sehingga kita terus hanyut dengan maksiat. 



Kita mesti berada antara keduanya iaitu antara takut dan mengharap agar segala amalan kita tidak 
dilakukan sambil lewa serta ia dilakukan dengan penuh keyakinan dan ikhlas sambil mengharap  ia 
diterima oleh Allah. 
 
 

KISAH UNTA MEMATAHKAN RANCANGAN ABU JAHAL 
UNTUK MEMBUNUH RASULULLAH S.A.W 

 
Setelah pelbagai usaha oleh kaum Quraisy untuk menyekat dan menghapuskan penyebaran 

agama Islam menemui kegagalan, maka Abu Jahal semakin benci terhadap Rasulullah S.A.W. Kebencian 
Abu Jahal ini tidak ada tolok bandingnya, malah melebihi kebencian Abu Lahab terhadap Rasulullah 
S.A.W.  

 
Melihatkan agama Islam semakin tersebar, Abu Jahal pun berkata kepada kaum Quraisy di 

dalam suatu perhimpunan, "Hai kaumku! Janganlah sekali-kali membiarkan Muhammad menyebarkan 
ajaran barunya dengan sesuka hatinya. Ini adalah kerana dia telah menghina agama nenek moyang kita, 
dia mencela tuhan yang kita sembah. Demi Tuhan, aku berjanji kepada kamu sekalian, bahawa esok aku 
akan membawa batu ke Masjidil Haram untuk dibalingkan ke kepala Muhammad ketika dia sujud. 
Selepas itu, terserahlah kepada kamu semua samada mahu menyerahkan aku kepada keluarganya atau 
kamu membela aku dari ancaman kaum kerabatnya. Biarlah orang-orang Bani Hasyim bertindak apa yang 
mereka sukai."  

 
Tatkala mendengar jaminan daripada Abu Jahal, maka orang ramai yang menghadiri 

perhimpunan itu berkata secara serentak kepadanya, "Demi Tuhan, kami tidak akan sekali-kali 
menyerahkan engkau kepada keluarga Muhammad. Teruskan niatmu."  

 
Orang ramai yang menghadiri perhimpunan itu merasa bangga mendengar kata-kata yang 

diucapkan oleh Abu Jahal bahawa dia akan menghapuskan Muhammad kerana jika Abu Jahal berjaya 
menghapuskan Nabi Muhammad S.A.W bererti akan terhapuslah segala keresahan dan kesusahan 
mereka selama ini yang disebabkan oleh kegiatan Rasulullah S.A.W menyebarkan agama Islam di 
kalangan mereka.  

 
Dalam pada itu, terdapat juga para hadirin di situ telah mengira-ngira perbelanjaan untuk 

mengadakan pesta sekiranya Nabi Muhammad S.A.W berjaya dihapuskan. Pada pandangan mereka 
adalah mudah untuk membunuh Nabi Muhammad S.A.W yang dikasihi oleh Tuhan Yang Maha Esa serta 
sekalian penghuni langit. Padahal Allah tidak akan sekali-kali membiarkan kekasih-Nya diancam dan 
diperlakukan seperti binatang.  

 
Dengan perasaan bangga, keesokan harinya di sebelah pagi, Abu Jahal pun terus pergi ke 

Kaabah iaitu tempat biasa Nabi Muhammad S.A.W bersembahyang. Dengan langkahnya seperti seorang 
satria, dia berjalan dengan membawa seketul batu besar di tangan sambil diiringi oleh beberapa orang 
Quraisy yang rapat dengannya. Tujuan dia mengajak kawan-kawannya ialah untuk menyaksikan 
bagaimana nanti dia akan menghempapkan batu itu di atas kepala Nabi Muhammad S.A.W.  

Sepanjang perjalanan itu dia membayangkan bagaimana keadaan Nabi Muhammad nanti 
setelah kepalanya dihentak oleh batu itu. Dia tersenyum sendirian apabila membayangkan kepala Nabi 



Muhammad S.A.W pecah dan tidak bergerak lagi. Dan juga membayangkan bagaimana kaum QUraisy 
akanmenyambutnya sebagai pahlawan yang telah berjaya membunuh musuh nombor satu mereka.  

 
Sebaik sahaja Abu Jahal tiba di perkarangan Masjidil Haram, dilihatnya Rasulullah S.A.W 

baru sahaja sampai dan hendak mengerjakan sembahyang. Dalam pada itu, Nabi Muhammad S.A.W 
tidak menyedari akan kehadiran Abu Jahal dan kawan-kawannya di situ. Baginda tidak pernah terfikir 
apa yang hendak dilakukan oleh Abu Jahal terhadap dirinya pada hari itu.  

 
Sebaik-baik sahaja Abu Jahal melihat Rasulullah S.A.W telah mula bersembahyang, dia 

berjalan perlahan-lahan dari arah belakang menuju ke arah Nabi Muhammad S.A.W. Abu Jahal 
melangkah dengan berhati-hati, setiap pergerakannya dijaga, takut disedari oleh baginda.  

 
Dari jauh kawan-kawan Abu Jahal memerhatikan dengan perasaan cemas bercampur gembira. 

Dalam hati mereka berkata, "Kali ini akan musnahlah engkau hai Muhammad."  
 
Sebaik sahaja Abu Jahal hendak menghampiri Nabi Muhammad S.A.W dan menghayun batu 

yang dipegangnya itu, tiba-tiba secepat kilat dia berundur ke belakang. Batu yang dipegangnya juga 
jatuh ke tanah. Mukanya yang tadi merah kini menjadi pucat lesi seolah-olah tiada berdarah lagi. 
Rakan-rakannya yang amat ghairah untuk melihat Nabi Muhammad S.A.W terbunuh, tercengang dan 
saling berpandangan.  

 
Kaki Abu Jahal seolah-olah terpaku ke bumi. Dia tidak dapat melangkahkan kaki walaupun 

setapak. Melihatkan keadaan itu, rakan-rakannya segera menarik Abu Jahal dari situ sebelum disedari 
oleh baginda. Abu Jahal masih terpinga-pinga dengan kejadian yang dialaminya.  

 
Sebaik sahaja dia sedar dari kejutan peristiwa tadi, rakan-rakannya tidak sabar untuk 

mengetahui apakah sebenarnya yang telah berlaku. Kawannya bertanya, "Apakah sebenarnya yang 
terjadi kepada engkau, Abu Jahal? Mengapa engkau tidak menghempapkan batu itu ke kepala 
Muhammad ketika dia sedang sujud tadi?"  

 
Akan tetapi Abu Jahal tetap membisu, rakan-rakannya semakin kehairanan. Abu Jahal yang 

mereka kenali selama ini seorang yang lantang berpidato dan menyumpah seranah Nabi S.A.W, tiba-
tiba sahaja diam membisu.  

 
Dalam pada itu, Abu Jahal masih terbayang-bayang akan kejadian yang baru menimpanya tadi. 

Dia seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, malah dia sendiri tidak menyangka perkara 
yang sama akan berulang menimpa dirinya.  

 
Perkara yang sama pernah menimpa Abu Jahal sewaktu Rasulullah S.A.W pergi ke rumah Abu 

Jahal apabila seorang Nasrani mengadu kepada baginda bahawa Abu Jahal telah merampas hartanya. 
Pada masa itu Abu Jahal tidak berani berkata apa-apa pada baginda apabila dia terpandang dua ekor 
harimau menjadi pengawal peribadi Rasulullah S.A.W.  

Kemudian setelah habis mereka menghujani Abu Jahal dengan pelbagai soalan, maka Abu 
Jahal pun mula bersuara, "Wahai sahabatku! Untuk pengetahuan kamu semua, sebaik sahaja aku 
menghampiri Muhammad hendak menghempapkan batu itu ke kepalanya, tiba-tiba muncul seekor unta 



yang besar hendak menendang aku. Aku amat terkejut kerana belum pernah melihat unta yang sebegitu 
besar seumur hidupku. Sekiranya aku teruskan niatku, nescaya akan matilah aku ditendang oleh unta 
itu, sebab itulah aku berundur dan membatalkan niatku."  

 
Rakan-rakan Abu Jahal berasa amat kecewa mendengar penjelasan itu, mereka tidak 

menyangka orang yang selama ini gagah dan beria-ia hendak membunuh Nabi Muhammad S.A.W hanya 
tinggal kata-kata sahaja. Orang yang selama ini diharapkan boleh menghapuskan Nabi Muhammad 
S.A.W dan pengaruhnya hanya berupaya bercakap seperti tin kosong sahaja.  

 
Setelah mendengar penjelasan dari Abu Jahal yang tidak memuaskan hati itu, maka mereka 

pun berkata kepada Abu Jahal dengan perasaan kehairanan, "Ya Abu Jahal, semasa kau menghampiri 
Muhammad tadi, kami memerhatikan engkau dari jauh tetapi kai tidak napak akan unta yang engkau 
katakan itu. Malah bayangnya pun kami tidak nampak."  

 
Rakan-rakan Abu Jahal mula sangsi dengan segala keterangan yang diberikan oleh Abu Jahal. 

Mereka menyangka Abu Jahal sentiasa mereka-reka cerita yang karut itu, mereka mula hilang 
kepercayaan terhadapnya. Akhirnya segala kata-kata Abu Jahal mereka tidak berapa endahkan lagi. 

 
 
 

NIAT TAUBAT MENUKAR ARAK MENJADI MADU (Kisah Teladan) 
 

Pada suatu hari, Omar Al-Khatab sedang bersiar-siar di lorong-lorong dalam kota Madinah. Di 
hujung simpang jalan beliau terserempak dengan pemuda yang membawa kendi. Pemuda itu 
menyembunyikan kendi itu di dalam kain sarung yang diselimutkan di belakangnya. Timbul syak di hati 
Omar AL-Khatab apabila terlihat keadaan itu, lantas bertanya, "Apa yang engkau bawa itu?"  

 
Kerana panik sebab takut dimarahi Omar yang terkenal dengan ketegasan, pemuda itu 

menjawab dengan terketar-ketar iaitu benda yang dibawanya ialah madu. Walhal benda itu ialah 
khamar (arak). Dalam keadaannya yang bercakap bohong itu pemuda tadi sebenarnya ingin berhenti 
dari terus minum arak. Dia sesungguhnya telah menyesal dan insaf dan menyesal melakukan perbuatan 
yang ditegah oleh agama itu. Dalam penyesalan itu dia berdoa kepada Tuhan supaya Omar Al-Khatab 
tidak sampai memeriksa isi kendinya yang ditegah oleh agama itu. 

 
Kerana tidak percaya, Khalifah Omar ingin melihat sendiri isi kendi itu. Selepas memeriksa 

kendi itu, Kahlifah berkata, "Betul, kendi ini berisikan madu."   
 
Rupanya doa pemuda itu telah dimakbulkan oleh Allah seketika itu juga telah menukarkan isi 

kendi itu kepada madu. Begitu dia berniat untuk bertaubat, dan Tuhan memberikan hidayah, sehingga 
niatnya yang ikhlas, ia terhindar dari pergolakan Khalifah Omar Al-Khatab, yang mungkin 
membahayakan pada dirinya sendiri kalau kendi itu masih berisi khamar.  

 
Allah Taala berfirman, " Seteguk khamar diminum maka tidak diterima Allah amal fardhu dan 

sunatnya selama tiga hari. Dan sesiapa yang minum khamar segelas, maka Allah Taala tidak menerima 



solatnya selama empat puluh hari. Dan orang yang tetap minum khamar, maka selayaknya Allah 
memberinya dari 'Nahrul Khabal'.  
Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, apakah Nahrul Khabal itu ?"  
Jawab Rasulullah, "Darah bercampur nanah orang ahli neraka ! "  
 
 

PAHALA MEMBANTU TETANGGA DAN ANAK YATIM 
 

Pada suatu masa ketika Abdullah bin Mubarak berhaji, tertidur di Masjidil Haram. Dia telah 
bermimpi melihat dua malaikat turun dari langit lalu yang satu berkata kepada yang lain, "Berapa 
banyak orang-orang yang berhaji pada tahun ini?" 
Jawab yang lain, "Enam ratus ribu." 

 
Lalu ia bertanya lagi, "Berapa banyak yang diterima ?" 
Jawabnya, "Tidak seorang pun yang diterima, hanya ada seorang tukang sepatu dari Damsyik bernama 
Muwaffaq, dia tidak dapat berhaji, tetapi diterima hajinya sehingga semua yang haji pada tahun itu 
diterima dengan berkat hajinya Muwaffaq." 

 
Ketika Abdullah bin Mubarak mendengar percakapannya itu, maka terbangunlah ia dari 

tidurnya, dan langsung berangkat ke Damsyik mencari orang yang bernama Muwaffaq itu sehingga ia 
sampailah ke rumahnya. Dan ketika diketuknya pintunya, keluarlah seorang lelaki dan segera ia 
bertanya namanya. 
Jawab orang itu, "Muwaffaq." 
Lalu Abdullah bin Mubarak bertanya padanya, "Kebaikan apakah yang telah engkau lakukan sehingga 
mencapai darjat yang sedemikian itu?" 

 
Jawab Muwaffaq, "Tadinya aku ingin berhaji tetapi tidak dapat kerana keadaanku, tetapi 

mendadak aku mendapat wang tiga ratus dirham dari pekerjaanku membuat dan menampal sepatu, lalu 
aku berniat haji pada tahun ini sedang isteriku pula hamil, maka suatu hari dia tercium bau makanan 
dari rumah tetanggaku dan ingin makanan itu, maka aku pergi ke rumah tetanggaku dan menyampaikan 
tujuan sebenarku kepada wanita tetanggaku itu. 

 
Jawab tetanggaku, "Aku terpaksa membuka rahsiaku, sebenarnya anak-anak yatimku sudah 

tiga hari tanpa makanan, kerana itu aku keluar mencari makanan untuk mereka. Tiba-tiba bertemulah 
aku dengan bangkai himar di suatu tempat, lalu aku potong sebahagiannya dan bawa pulang untuk masak, 
maka makanan ini halal bagi kami dan haram untuk makanan kamu." 

 
Ketika aku mendengar jawapan itu, aku segera kembali ke rumah dan mengambil wang tiga 

ratus dirham dan diserahkan kepada tetanggaku tadi lalu menyuruhnya membelanjakan wang itu untuk 
keperluan anak-anak yatim yang ada dalam jagaannya itu. 
"Sebenarnya hajiku adalah di depan pintu rumahku." Kata Muwaffaq lagi. 

 
 
Demikianlah cerita yang sangat berkesan bahawa membantu tetangga tetangga yang dalam 

kelaparan amat besar pahalanya apalagi di dalamnya terdapat anak-anak yatim. 



Rasulullah ada ditanya, "Ya Rasullah tunjukkan padaku amal perbuatan yang bila kuamalkan akan masuk 
syurga." 
Jawab Rasulullah, "Jadilah kamu orang yang baik." 

 
Orang itu bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimanakah akan aku ketahui bahawa aku telah 

berbuat baik?" 
Jawab Rasulullah, "Tanyakan pada tetanggamu, maka bila mereka berkata engkau baik maka engkau 
benar-benar baik dan bila mereka berkata engkau jahat, maka engkau sebenarnya jahat." 
 
 

UNTA MENJADI HAKIM 
 

Pada zaman Rasulullah s.a.w, ada seorang Yahudi yang menuduh seorang Muslim mencuri 
untanya. Maka dia datangkan empat orang saksi palsu dari golongan munafik. Nabi s.a.w lalu 
memutuskan hukum yang unta itu milik orang Yahudi dan memutuskan untuk memotong tangan Muslim 
itu sehingga orang Muslim itu kebinggungan. Maka ia pun mengangkatkan kepalanya menadah tangannya 
ke langit seraya berkata, "Tuhanku, Engkau Maha Mengetahui bahawa sesungguhnya aku tidak mencuri 
unta itu." 

 
Selanjutnya orang Muslim itu berkata kepada Nabi s.a.w, "Wahai Rasulullah, sungguh 

keputusanmu itu adalah benar, akan tetapi mintalah keterangan dari unta ini." 
Kemudian Nabi s.a.w bertanya kepada unta itu, "Hai unta, milik siapakah engkau ini ?" 
Unta itu menjawab dengan kata-kata yang fasih dan terang, "Wahai Rasulullah, aku adalah milik orang 
Muslim ini dan sesungguhnya para saksi itu adalah dusta." 

 
Akhirnya Rasulullah s.a.w berkata kepada orang Muslim itu, "Hai orang Muslim, beritahukan 

kepadaku, apakah yang amalan engkau, sehingga Allah Taala menjadikan unta ini dapat bercakap 
perkara yang benar." 
Jawab orang Muslim itu, "Wahai Rasulullah, aku tidak tidur di waktu malam sehingga lebih dahulu aku 
membaca selawat ke atas engkau sepuluh kali." 
Rasulullah s.a.w bersabda, "Engkau telah selamat dari hukum potong tanganmu di dunia dan selamat 
juga dari seksaan di akhirat nantinya dengan sebab berkatnya engkau membaca selawat untukku." 

 
Memang membaca selawat itu sangat digalakkan oleh agama sebab pahala-pahalanya sangat 

tinggi di sisi Allah. Lagi pula boleh melindungi diri dari segala macam bencana yang menimpa, baik di 
dunia dan di akhirat nanti. Sebagaimana dalam kisah tadi, orang Muslim yang dituduh mencuri itu 
mendapat perlindungan daripada Allah melalui seekor unta yang menghakimkannya. 

 
 
MENAHAN LAPAR SEMALAMAN KERANA MENGHORMATI TETAMU 
 
Berikut adalah peristiwa sehingga turunnya ayat Quran yang bermaksud, "Dan mereka (Orang 

Ansar) mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka berada 
dalam kesusahan." (Al-Hasy : 9)  

 



Seorang telah datang menemui Rasulullah S.A.W dan telah menceritakan kepada baginda 
tentang kelaparan yang dialami olehnya. Kebetulan pada ketika itu baginda tidak mempunyai suatu apa 
makanan pun pada diri baginda mahupun di rumahnya sendiri untuk diberikan kepada orang itu.  

 
Baginda kemudian bertanya kepada para sahabat, "Adakah sesiapa di antara kamu yang 

sanggup melayani orang ini sebagai tetamunya pada malam ini bagi pihak aku ?" Seorang dari kaum 
Ansar telah menyahut, "Wahai Rasulullah S.A.W, saya sanggup melakukan seperti kehendak tuan itu."  

 
Orang Ansar itu pun telah membawa orang tadi ke rumahnya dan menerangkan pula kepada 

isterinya seraya berkata, "Lihatlah bahawa orang ini ialah tetamu Rasulullah S.A.W. Kita mesti 
melayaninya dengan sebaik-baik layanan mengikut segala kesanggupan yang ada pada diri kita dan 
semasa melakukan demikian janganlah kita tinggalkan sesuatu makanan pun yang ada di rumah kita."  

 
Lalu isterinya menjawab, "Demi Allah! Sebenarnya daku tidak ada menyimpan sebarang 

makanan pun, yang ada cuma sedikit, itu hanya mencukupi untuk makanan anak-anak kita di rumah ini ?"  
 
Orang Ansar itu pun berkata, "Kalau begitu engkau tidurkanlah mereka dahulu (anak-anaknya) 

tanpa memberi makanan kepada mereka. Apabila saya duduk berbual-bual dengan tetamu ini di samping 
jamuan makan yang sedikit ini, dan apabila kami mulai makan engkau padamlah lampu itu, sambil 
berpura-pura hendak membetulkannya kembali supaya tetamu itu tidak akan ketahui bahawa saya tidak 
makan bersama-samanya."  

 
Rancangan itu telah berjalan dengan lancarnya dan seluruh keluarga tersebut termasuk 

kanak-kanak itu sendiri terpaksa menahan lapar semata-mata untuk membolehkan tetamu itu makan 
sehingga berasa kenyang.  
 
 

PENCURI dan ABID (seorang yang kuat ibadat) 
 

Di zaman Nabi Musa a.s. ada seorang hamba Allah yang kerjanya mencuri. Sudah 40 tahun dia 
mencuri. Suatu hari, dia terlihat Nabi Musa a.s. sedang berjalan. Terlintas di hatinya untuk berjalan 
bersama Nabi Musa a.s. Katanya’ “ Kalau aku dapat berjalan bersama Nabi Musa, mudah-mudahan ada 
juga berkatnya untuk aku.” 

 
Tetapi setelah difikirkannya semula, dia tidak jadi melangsungkan niatnya itu. Dia berkata, 

“Aku ini pencuri. Manalah layak pencuri macam aku ini berjalan bersama seorang nabi.” Sejurus 
kemudian, dia terlihat pula seorang abid berlari-lari anak mengejar Nabi Musa a.s. dari belakang. Si 
abid ini telah beribadah secara istiqamah selama 40 tahun dan dikenali orang. Si pencuri itu berkata di 
dalam hatinya, “Baik aku berjalan bersama di abid ini. Moga-moga ada juga baiknya untuk aku.” 

 
Lantas si pencuri menghampiri si abid dan meminta kebenaran untuk berjalan bersamanya. 

Apabila ternampak sahaja si pencuri, si abid terkejut dan terus merasa takut. Dia berkata di dalam 
hatinya, “Celaka aku! Kalau si pencuri ini berjalan bersama aku, takut-takut nanti rosak segala kebaikan 
dan amalanku.” 

 



Si abid terus berlari laju supaya si pencuri tidak dapat ikut. Si pencuri tadi terus mengikut si 
abid kerana hendak berjalan bersamanya. Akhirnya kedua-dua mereka sampai serentak kepada Nabi 
Musa a.s. 

 
Nabi Musa a.s. terus berpaling dan bersabda kepada mereka berdua, “ Aku baru sahaja 

mendapat wahyu dari Allah Taala supaya memberitahu kamu berdua bahawa segala amalan baik dan 
buruk kamu telah dimansuhkan oleh Allah.” Maka terkejutlah si abid dan si pencuri tadi. Berbahagialah 
si pencuri kerana segala dosanya mencuri selama 40 tahun telah diampunkan oleh Allah. Celaka dan 
dukacitalah si abid kerana segala amalan dan ibadahnya selama 40 tahun telah ditolak dan tidak 
diterima oleh Allah. 

 
Rupa-rupanya si pencuri itu, walaupun kerjanya mencuri, dia tidak suka akan perbuatannya itu. 

Dia miskin dan tanggungannya banyak. Masyarakat ketika itu sudah rosak dan orang kaya enggan 
membantu fakir miskin. Dia mencuri kerana terpaksa. Oleh itu, setiap kali dia mencuri, dia amat merasa 
bersalah dan berdosa. Jiwanya terseksa dan menderita. Selama 40 tahun dia menanggung rasa berdosa 
itu dan selama itu juga jiwanya parah menanggung derita. Selama 40 tahun hatinya merintih meminta 
belas kasihan, keampunan dan mengharapkan kasih sayang Tuhan. 

 
Si abid pula, amat yakin ibadahnya mampu menyelamatkannya. Dia yakin ibadahnya akan dapat 

membeli Syurga. Setiap kali dia beribadah, dia rasa dirinya bertambah baik. Setiap kali dia beribadah, 
dia rasa dirinya bertambah mulia. Selama 40 tahun si abid ini mendidik hatinya supaya merasa lebih 
baik dan lebih mulia setiap kali dia membuat ibadah. Hingga dia rasa tidak layak bergaul, inikan pula 
berjalan bersama orang yang hina dan berdosa. Dia rasa dia hanya layak berjalan bersama para Nabi. 

 
Maha Suci Allah yang mengetahui segala isi hati manusia. Yang tidak melihat akan amalan-

amalan lahir tetapi apa yang ada di dalam hati. Yang menilai hamba-Nya mengikut apa yang termampu 
oleh hamba-Nya dan tidak lebih dari itu. Yang menguji manusia dengan kesusahan dan nikmat untuk 
mengetahui siapa di kalangan hamba-hamba-Nya yang benar-benar berjiwa hamba dan merasa bahawa 
Allah itu Tuhannya. 

 
 

SIKAP OARANG YAHUDI  
YANG MENUNTUT HUTANG DARIPADA RASULULLAH S.A.W 

 
Pada suatu hari seorang yahudi telah datang menemui Rasulullah S.A.W kerana hendak 

menuntut hutangnya.Tetapi cara orang yahudi itu datang menuntut hutangnya amatlah kasar sekali. 
 
Sebaik sahaja yahudi itu menghampiri Rasulullah dia terus mencekak baju Rasulullah sambil 

berkata: ''Hai keturunan Abdul Mutalib, engkau sememangnya dari golongan orang yang suka 
menangguh-nangguhkan hutang '' 

 
Sikap kasar serta tutur kata yang tidak sopan dari orang yahudi itu sangat-sangat 

menyakitkan hati Saidina Umar bin Khattab yang berada bersama-sama dengan Rasulullah ketika itu. 
Dengan kekerasan jua. Oleh kerana perasaaan marahnya begitu meluap Saidina Umar terus menengking 
yahudi itu. 



 
Rasulullah terkejut dengan sikap Saidina Umar itu, kerana tidak dapat mengawal perasaannya. 

Walaupun,air muka rasulullah terbayang kemarahaannya tetapi baginda dapat mengawal perasaan itu. 
Lalu baginda berkata kepada Saidina Umar: 

 
''Wahai Umar, saya dan dia,mempunyai urusan yang lebih layak.Biarlah kami berdua yang 

menyelesaikannya dan janganlah kau mencampurinya. Sebaik-baiknya engkau suruh saya bayar hutang 
itu dengan baik dan suruh dia menuntut hutang dengan baik juga. Sebenarnya saya masih ada tiga hari 
lagi tempoh untuk membayar hutang tersebut''. 

 
Maka baginda menyuruh Saidina Umar membayar hutang baginda dengan memberi dua puluh 

gantang gandum kepada yahudi itu sebagai balasan kerana Saidina Umar telah berlaku kasar terhadap 
yahudi itu. 

 
Apabila yahudi itu melihat kejadian itu tiba-tiba terkeluarlah kata-kata dari mulut yahudi itu, 

katanya: ''Wahai Umar, semuanya ini adalah merupakan tanda-tanda kenabian. Saya telah dapat 
melihat tanda-tanda tersebut terbayang di ruangan wajah nabi S.A.W ketika saya memperhatikan 
wajahnya. Sebenarnya saya ingin mengetahui apakah benar-benar dia seorang nabi. Sebab itulah saya 
uji dia untuk mengetahui apakah dia seorang yang tinggi akhlaknya dan pemaaf. Naik saksi bahawa tiada 
tuhan tuhan disembah melainkan Allah dan bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah.'' 

 
Begitulah besarnya pengaruh sifat dan sabar Rasulullah saw hingga menyebabkan yahudi yang 

mengasari baginda terbuka terbuka hatinya untuk memeluk agama islam. 
 
 

TIDAK AKAN MASUK NERAKA  
ORANG YANG MENANGIS KERANA TAKUTKAN ALLAH 

 
Rasulullah S.A.W telah bersabda, "Bahawa tidak akan masuk neraka orang menangis kerana 

takut kepada Allah sehingga ada air susu kembali ke tempat asalnya." 
 
Dalam sebuah kitab Daqa'iqul Akhbar menerangkan bahawa akan didatangkan seorang hamba 

pada hari kiamat nanti, dan sangat beratlah timbangan kejahatannya, dan telah diperintahkan untuk 
dimasukkan ke dalam neraka. 
Maka salah satu daripada rambut-rambut matanya berkata, "Wahai Tuhanku, Rasul Engkau Nabi 
Muhammad S.A.W telah bersabda, sesiapa yang menangis kerana takut kepada Allah S.W.T, maka Allah 
mengharamkan matanya itu ke neraka dan sesungguhnya aku menangis kerana amat takut kepada-Mu." 

 
Akhirnya Allah S.W.T mengampuni hamba itu dan menyelamatkannya dari api neraka dengan 

berkat sehelai rambut yang pernah menangis kerana takut kepada Allah S.W.T. Malaikat Jibril A.S 
mengumumkan, telah selamatlah ia sebab sehelai rambut." 
Dalam sebuah kitab lain, Bidayatul-Hidayah, diceritakan bahawa pada hari kiamat nanti, akan 
didatangkan neraka jahanam dengan mengeluarkan suaranya, suara nyalaan api yang sangat 
menggerunkan, semua umat menjadi berlutut kerana kesusahan menghadapinya. Allah S.W.T berfirman 
yang bermaksud, "Kamu lihat (pada hari itu) setiap umat berlutut (yakni merangkak pada lututnya). 



Tiap-tiap umat diseru kepada buku amalannya. (Dikatakan kepadanya) Pada hari ini kamu dibalasi 
menurut apa-apa yang telah kau kerjakan." (Surah al-Jatsiyah ayat 28). 

 
Sebaik sahaja mereka menghampiri neraka, mereka mendengar kegeraman api neraka dengan 

nyalaan apinya, dan diterangkan dalam kitab tersebut bahawa suara nyalaan api neraka itu dapat 
didengar sejauh 500 tahun perjalanan. Pada waktu itu, akan berkata setiap orang hingga Nabi-nabi 
dengan ucapan, "Diriku, diriku (selamatkanlah diriku Ya Allah) kecuali hanya seorang nabi sahaja yang 
akan berkata, "Umatku, umatku." Beliau ialah junjungan besar kita Nabi Muhammad S.A.W. Pada masa 
itu akan keluarlah api neraka jahim seperti gunung-gunung, umat Nabi Muhammad berusaha 
menghalanginya dengan berkata, "Wahai api! Demi hak orang-orang yang solat, demi hak orang-orang 
yang ahli sedekah, demi hak orang-orang yang khusyuk, demi hak orang-orang yang berpuasa, supaya 
engkau kembali." 

 
Walaupun dikata demikian, api neraka itu tetap tidak mahu kembali, lalu malaikat Jibril 

berkata, "Sesungguhnya api neraka itu menuju kepada umat Muhammad S.A.W". 
Kemudian Jibril membawa semangkuk air dan Rasulullah meraihnya. Berkata Jibril A.S. "Wahai 
Rasulullah, ambillah air ini dan siramkanlah kepadanya." Lalu Baginda mengambil dan menyiramkannya 
pada api itu, maka padamlah api itu. 

 
Setelah itu Rasulullah S.A.W pun bertanya kepada Jibril A.S. "Wahai Jibril, Apakah air itu?" 

Maka Jibril berkata, "Itulah air mata orang derhaka di kalangan umatmu yang menangis kerana takut 
kepada Allah S.W.T. Sekarang aku diperintahkan untuk memberikannya kepadamu agar engkau 
menyiramkan pada api itu." Maka padamlah api itu dengan izin Allah S.W.T. 
Telah bersabda Rasulullah S.A.W, "Ya Allah anugerahilah kepada kami dua buah mata yang menangis 
kerana takut kepada-Mu, sebelum tidak ditemunya air mata." 

 
 

RIYA'...Membinasakan Ibadat 
 

Pada suatu waktu sahur, seorang abid membaca Al-Quran, surah "Thoha", di biliknya yang berhampiran 
dengan jalanraya. Selesai membaca, dia berasa amat mengantuk, lalu tertidur. Dalam tidurnya itu dia 
bermimpi melihat seorang lelaki turun dari langit membawa senaskhah Al-Quran. 

Lelaki itu datang menemuinya dan segera membuka kitab suci itu di depannya. Didedahkannya surah 
"Thoha" dan dibeleknya halaman demi halaman untuk tatapan si abid. Si abid melihat setiap kalimah 
surah itu dicatatkan sepuluh kebajikan sebagai pahala bacaannya kecuali satu kalimah sahaja yang 
catatannya dipadamkan. 

Lalu katanya, "Demi Allah, sesungguhnya telahku baca seluruh surah ini tanpa meninggalkan satu 
kalimah pun". "Tetapi kenapakah catatan pahala untuk kalimah ini dipadamkan?" Lelaki itu berkata. 

"Benarlah seperti katamu itu. Engkau memang tidak meninggalkan kalimah itu dalam bacaanmu tadi. 
Malah, untuk kalimah itu telah kami catatkan pahalanya, tetapi tiba-tiba kami terdengar suara yang 
menyeru dari arah 'Arasy : 'Padamkan catatan itu dan gugurkan pahala untuk kalimah itu'. 

Maka sebab itulah kami segera memadamkannya". 



Si abid menangis dalam mimpinya itu dan berkata, "Kenapakah tindakan itu dilakukan?". 

"Puncanya engkau sendiri. Ketika membaca surah itu tadi, seorang hamba Allah melewati jalan di depan 
rumah mu. Engkau sedar hal itu, lalu engkau meninggikan suara bacaanmu supaya didengar oleh hamba 
Allah itu. 

Kalimah yang tiada catatan pahala itulah yang telah engkau baca dengan suara tinggi itu". 

Si abid terjaga dari tidurnya. "Astaghfirullaahal-'Azhim! Sungguh licin virus riya' menyusup masuk ke 
dalam kalbu ku dan sungguh besar kecelakaannya. Dalam sekelip mata sahaja ibadahku dimusnahkannya. 

Benarlah kata alim ulama', serangan penyakit riya' atau ujub, boleh membinasakan amal ibadat 
seseorang hamba Allah selama tujuh puluh tahun". 

 
 
 

MABUK DALAM CINTA TERHADAP ALLAH — Kisah Teladan 
 

Dikisahkan dalam sebuah kitab karangan Imam Al-Ghazali bahawa pada suatu hari Nabi Isa a.s berjalan 
di hadapan seorang pemuda yang sedang menyiram air di kebun. Bila pemuda yang sedang menyiram air 
itu melihat kepada Nabi Isa a.s berada di hadapannya maka dia pun berkata, "Wahai Nabi Isa a.s, kamu 
mintalah dari Tuhanmu agar Dia memberi kepadaku seberat semut Jarrah cintaku kepada-Nya." 

Berkata Nabi Isa a.s, "Wahai saudaraku, kamu tidak akan terdaya untuk seberat Jarrah itu." 

Berkata pemuda itu lagi, "Wahai Isa a.s, kalau aku tidak terdaya untuk satu Jarrah, maka kamu 
mintalah untukku setengah berat Jarrah." 

Oleh kerana keinginan pemuda itu untuk mendapatkan kecintaannya kepada Allah, maka Nabi Isa a.s 
pun berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah dia setengah berat Jarrah cintanya kepada-Mu." Setelah Nabi 
Isa a.s berdoa maka beliau pun berlalu dari situ. 

Selang beberapa lama Nabi Isa a.s datang lagi ke tempat pemuda yang memintanya berdoa, tetapi Nabi 
Isa a.s tidak dapat berjumpa dengan pemuda itu. Maka Nabi Isa a.s pun bertanya kepada orang yang 
lalu-lalang di tempat tersebut, dan berkata kepada salah seorang yang berada di situ bahawa pemuda 
itu telah gila dan kini berada di atas gunung. 

Setelah Nabi Isa a.s mendengar penjelasan orang-orang itu maka beliau pun berdoa kepada Allah 
S.W.T, "Wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku tentang pemuda itu." Selesai sahaja Nabi Isa a.s 
berdoa maka beliau pun dapat melihat pemuda itu yang berada di antara gunung-ganang dan sedang 
duduk di atas sebuah batu besar, matanya memandang ke langit. 

Nabi Isa a.s pun menghampiri pemuda itu dengan memberi salam, tetapi pemuda itu tidak menjawab 
salam Nabi Isa a.s, lalu Nabi Isa berkata, "Aku ini Isa a.s."Kemudian Allah S.W.T menurunkan wahyu 
yang berbunyi, "Wahai Isa, bagaimana dia dapat mendengar perbicaraan manusia, sebab dalam hatinya 
itu terdapat kadar setengah berat Jarrah cintanya kepada-Ku. Demi Keagungan dan Keluhuran-Ku, 
kalau engkau memotongnya dengan gergaji sekalipun tentu dia tidak mengetahuinya." 

  



 
TIGA PERKARA 

 
Barangsiapa yang mengakui tiga perkara tetapi tidak menyucikan diri dari tiga perkara yang lain maka 
dia adalah orang yang tertipu. 
1.  Orang yang mengaku kemanisan berzikir kepada Allah, tetapi dia mencintai dunia. 
2.  Orang yang mengaku cinta ikhlas di dalam beramal, tetapi dia ingin mendapat sanjungan dari 

manusia. 
3.  Orang yang mengaku cinta kepada Tuhan yang menciptakannya, tetapi tidak berani merendahkan 

dirinya. 
  
 
 
 

LIMA PERKARA 
 

Rasulullah S.A.W telah bersabda, "Akan datang waktunya umatku akan mencintai lima dan lupa kepada 
yang lima : 

1. Mereka cinta kepada dunia. Tetapi mereka lupa kepada akhirat. 

2. Mereka cinta kepada harta benda. Tetapi mereka lupa kepada hisab. 

3. Mereka cinta kepada makhluk. Tetapi mereka lupa kepada Al-Khaliq. 

4. Mereka cinta kepada dosa. Tetapi mereka lupa untuk bertaubat. 

5. Mereka cinta kepada gedung-gedung mewah. Tetapi mereka lupa kepada kubur." 

 
 

SAUDARA BARU MENJADI KEKASIH ALLAH 
 

Syeikh Abdul Wahid bin Zaid adalah seorang wali Allah yang suka mengembara dan berdakwah ke satu 
tempat khususnya tempat yang belum pernah dia sampai. Pada suatu hari dia mengembara ke suatu 
tempat dengan menaiki sebuah perahu layar. Apabila sampai di tengah lautan tiba-tiba  datang ribut 
taufan sehingga menghanyutkan perahunya dan dia terdampar ke sebuah pulau. 

Di pulau itu Syeikh Abdul Wahid berjumpa dengan seorang lelaki yang asyik menyembah berhala. 
Setelah menunggu agak lama beliau akhirnya berkesempatan berkenalan dengan lelaki tersebut dan 
berbual serta bertukar-tukar fikiran. 

Setelah memperkenalkan dirinya Syeikh Abdul Wahid bertanya kepada lelaki itu: "Wahai lelaki ! 
Apakah yang engkau sembah tu? "Tegur Syeikh Abdul Wahid. 

"Aku menyembah Tuhanku ini", jawab lelaki itu sambil tangannya menunjukkan sebuah berhala yang 
berada tidak jauh dari situ. 



"Siapa yang buat berhala Tuhanmu ini?", tanya Syeikh Abdul Wahid. 

"Aku sendiri yang membuatnya", lelaki  itu menjawab secara spontan. 

"Kalau begitu engkau sendirilah yang membuat tuhanmu itu? Akupun boleh buat benda seperti yang 
engkau sembah ini, bahkan lebih banyak daripada itu pun aku mampu", perli Syaikh Abdul Wahid. 

"Berhala ini engkau sendiri yang membuatnya, engkau pula yang menyembahnya. Wahai lelaki, 
berhentilah daripada perbuatan yang sia-sia ini,"sambung beliau lagi. 

Lelaki itu yang pada mulanya merasa bangga dengan tuhannya, mulai bingung apabila tetamu yang tidak 
diundang itu seolah-olah menghalang perbuatannya menyembah berhala selama ini. 

"Lalu siapa yang engkau sembah?" Lelaki itu minta kepastian daripada Syeikh Abdul Wahid. 

"Aku menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menghidupkan dan Dia juga yang 
mematikan. Namanya sangat Agung dan mulia dan Dialah Tuhan yang sebenar-benarnya yang wajib kita 
sembah", terang Syeikh Abdul Wahid. 

"Wahai Tuan Syeikh, siapakah yang mula-mula mengajar kamu mengenal Tuhanmu itu ?" tanya lelaki 
penyembah berhala itu. 

"Tuhanku telah mengutuskan seorang Rasul; pesuruhNya kepada kami, beliaulah yang mengajar kami 
tentang Dia" terang Syeikh Abdul Wahid. 

"Lalu apa yang dibuat oleh Rasul tadi?", tanya lelaki itu ingin tahu. 

"Setelah Rasul itu menyampaikan semua wahyu yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha  Agung  itu 
dengan sempurna dan lengkap maka dia pun wafat", Syeikh Abdul Wahid menerangkan kepada lelaki 
tadi. 

"Adakah tanda-tanda atau peninggalan Rasul itu padamu sekarang? "Penyembah berhala itu bertanya 
kepada Syeikh Abdul Wahid. 

Syeikh Abdul Wahid berkata; "Ya ada. Tuhan Yang Maha Agung itu telah menurunkan kitab suci al-
Qur'an kepadanya untuk dijadikan pedoman  dan panduan hidup umat manusia di dunia dan di akhirat." 

"Coba engkau tunjukkan kitab itu kepadaku, biasanya kitab seorang raja itu sangat indah dan menarik", 
lelaki itu berkata seorang diri apabila meminta kitab al-Qur'an daripada Syeikh Abdul Wahid. 

Syeikh Abdul Wahid yang sentiasa membawa kitab suci al-Qur'an ke mana-mana segera 
memberikannya. Lelaki penyembah berhala itu membelek-belek Mushaf tersebut sambil memerhatikan 
tulisan dan hurufnya satu persatu walaupun dia tidak dapat membacanya kerana beliau tidak mengenali 
huruf-huruf Arab. 

"Wahai Sheikh, aku tidak tahu apa isi kandungan di dalamnya, bolehkah engkau membacakan untukku?" 
Pinta lelaki itu. 

Kemudian Syeikh Abdul Wahid membacakan sebahagian daripada surah di dalam kitab al-Qur'an 
tersebut. Sedang lelaki penyembah berhala itu mendengar dengan khusyu', tiba-tiba dia menangis  
tersedu-sedu sehinggalah Syeikh Abdul Wahid sempat menghabiskan bacaan surah tersebut. 
Tangisannya tidak dapat ditahan-tahan lagi. 



"Wahai Tuan Syeikh, aku mohon maaf, Kalam itu betul-betul menyentuh hati sanubariku. Maka tidak 
patut kita berpaling daripadaNya", katanya sebaik saja Syeikh Abdul Wahid selesai membaca al-
Qur'an tersebut. 

Ekoran daripada peristiwa itu, terbukalah pintu hati penyembah berhala tersebut, dengan turunnya 
hidayah Allah kepadanya. Demi kebesaran Tuhan Yang Maha Agung diapun secara sukarela memeluk 
Islam dengan mengucapkan dua kalimah syahadah di hadapan Syeikh Abdul Wahid. 

Sejak lelaki itu memeluk Islam Syeikh Abdul Wahid mengajar syariat Islam seperti tauhid, ibadah, 
akhlak, membaca al-Qur'an dan sebagainya. Ajaran-ajaran itu diikuti dan dikerjakannya dengan tekun 
dan sabar sehinggalah dia menjadi seorang penganut Islam yang sangat taat akan ajarannya dan 
seorang yang salih. 

Apabila mengerjakan ibadat sembahyang, dia biasanya berjemaah bersama-sama Syeikh Abdul Wahid. 
Pada suatu malam sesudah mengerjakan sembahyang Isya', dia bersama-sama Syeikh Abdul Wahid 
bersiap-siap untuk tidur, tiba-tiba dia berkata:" Wahai tuan Syeikh, apakah Tuhan yang tuan 
perkenalkan kepadaku itu tidur juga di waktu malam?" 

"Wahai hamba Allah! Ketahuilah bahawa Tuhan Allah itu Maha Agung, Dia Yang Maha Hidup, Dia tidak 
pernah mengantuk dan tidak sekali-kali tidur." Terang Syeikh Abdul Wahid. 

"Wahai hamba Allah! alangkah buruknya menjadi hamba seperti kita yang sentiasa mengantuk dan tidur 
sedangkan Tuhan kita tidak pernah mengantuk dan tidur, "jelas lelaki itu. 

Syeikh Abdul Wahid sangat kagum terhadap kata-kata lelaki itu. Baru saja masuk Islam, ruh 
keislamannya sudah begitu meresap di lubuk hatinya sehingga dapat mengeluarkan kata-kata seperti 
seorang ahli sufi. 

Setelah beberapa lama tinggal di pulau itu, tibalah masanya Syeikh Abdul Wahid ingin kembali ke 
negeri asalnya. Apabila beliau menyampaikan hasratnya kepada lelaki itu, ternyata lelaki itu merasa 
sedih di atas kepulangan Syeikh Abdul Wahid dan minta dia dibawa bersama. 

Setelah melihat kesungguhan lelaki itu mahu mengikutinya, mahu tidak mahu terpaksa juga dibawanya 
saudara baru itu pulang bersama-sama dengannya. Tatakala sampai ke negerinya, lalu Syeikh Abdul 
Wahid memperkenalkannya kepada saudara-saudara Islam yang lain. 

"Wahai teman-teman sekalian! Ini adalah saudara baru kita yang baru saja memeluk agama Islam", kata 
Syeikh Abdul Wahid. 

Kaum muslimin yang lain mengalu-alukan dan mengucapkan selamat kepada saudara baru tersebut dan di 
atas kesedaran ukhuwah Islamiah, mereka mengutip derma untuk diberikan kepada lelaki tersebut. 

"Eh..apa ini?" Tanya lelaki itu kepada Syeikh Abdul Wahid ketika kutipan derma tersebut diserahkan 
kepadanya. 

"Ini ada sedikit derma untuk perbelanjaan engkau", jawab salah seorang daripada hadirin. 

............., kamu semua telah menunjukkan aku ke jalan yang benar dan jalan yang diredhai oleh Allah, 
yang mana sebelum ini aku tinggal di sebuah pulau, Dia Tuhan yang tidak pernah mengabaikan aku, 
sekalipun ketika itu  aku menyembah selain   daripadaNya (berhala). Sekarang ini setelah kamu semua 



tunjukkan aku ke jalanNya dan aku mengenalNya, apakah  dia akan mengabaikan aku begitu saja?" tanya 
lelaki itu dengan penuh perasaan. 

Semua hadirin termasuk Syeikh Abdul Wahid tertunduk kagum akan kekuatan iman lelaki ini, kerana 
dia sekali-kali tidak sudi menerima kutipan derma tersebut kerana anggapannya selama  ini Allah 
sentiasa memeliharanya walaupun ketika itu dia menyembah berhala. Inikan pula dia sudah menjadi 
seorang Islam yang kuat berpegang dengan ajaran-ajarannya, apakah Allah akan mensia-siakannya. 
Dengan kata lain dia sekali-kali tidak mengharapkan bantuan lain selain daripada Allah. 

Tiga hari selepas peristiwa itu ada orang datang menyampaikan berita bahawa lelaki itu sedang sakit. 
Mendengar berita itu Syeikh Abdul Wahid dan kaum muslimin yang lain pun datang menziarahinya. 

"Wahai hamba Allah, apakah engkau ada sesuatu hajat yang perlu disampaikan kepadaku? "Tanya 
Syeikh Abdul Wahid. 

"Semua hajatku telah tertunai dengan kedatanganmu ke pulau itu", suara lelaki itu tersekat-sekat 
menahan sebak. 

Tiba-tiba Syeikh Abdul Wahid merasa mengantuk dan tertidur di sisinya. Dalam tidurnya itu dia 
bermimpi  melihat sebuah taman yang sangat indah dengan tanam-tanaman yang sentiasa menghijau. Di 
tengah-tengahnya terdapat sebuah kubah yang di dalamnya disediakan sebuah katil yang siap ditunggu 
oleh bidadari-bidadari yang tidak ada tolok banding cantik dan indahnya. 

Tiba-tiba bidadari itu bersuara: Dengan nama Allah! Alangkah baiknya kalau dia segera datang 
kepadaku. Aku sungguh rindu kepadanya. 

Syeikh Abdul Wahid terjaga daripada tidurnya dan didapati lelaki itu baru saja meninggal dunia di 
sisinya. Dengan perasaan yang sangat sedih beliau segera memanggil kaum mislimin bagi pengurusan 
jenazahnya. 

Di sebelah malamnya Syeikh Abdul Wahid bermimpi lagi, dia melihat taman yang sama sebagaimana 
mimpinya yang pertama. Dalam taman tersebut juga terdapat kubah yang sangat indah yang di 
dalamnya terdapat sebuah katil yang ditunggu oleh para-bidadari. Tapi bertambah terkejutnya Syeikh 
Abdul Wahid kerana kali ini bidadari-bidadari tersebut sedang mendampingi lelaki yang baru meninggal 
petang tadi. Masya Allah... 

Sambil bermesra dengan bidadari-bidadari itu lelaki tadi membaca firman Allah Subhanahu Wata'ala  
dalam surah Ar-Ra`d, ayat 23-24 :Tafsirnya : "Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat 
mereka dari semua pintu (sambil mengucapkan) : Salamun `Alaikum Bima Shabartum (Keselamatan atas 
berkat kesabaranmu)." Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu." 

Begitulah jika Allah menghendaki sesuatu kebaikan terhadap hambaNya, ternyata dalam sekelip mata 
saja seorang saudara baru, yang sebelumnya, penyembah berhala boleh menjadi kekasihNya buat 
selama-lamanya. 

 
 

PEKERJAAN YANG MULIA 
 



Pada zaman Rasulullah ada seorang wanita kulit hitam yang bernama Ummu Mahjan. Dia selalu 
melapangkan masa untuk kerja membersihkan masjid. 

Ummu Mahjan kemudiannya meninggal dunia dan dikebumikan. Selang beberapa hari, apabila Rasulullah 
lalu di kuburnya, barulah dikhabarkan bahawa kubur tersebut ialah kubur Ummu Mahjan. Rasulullah 
menegur para sahabat yang tidak memaklumkan kepadanya tentang kematian Ummu Mahjan. Lalu 
Rasulullah berdiri dan solat jenazah di atas kuburnya. Sesudah itu Rasulullah menyeru Ummu Mahjan 
dari atas kuburnya. Sabdanya "Assalaamu’alaikum, ya Ummu Mahjan! Pekerjaan apakah yang paling 
bernilai dalam amalanmu?” 

Rasulullah diam sejenak. Kemudian baginda bersabda, "Dia menjawab bahawa pekerjaan membersihkan 
masjid adalah pekerjaan yang paling bernilai di sisi Allah. Allah berkenan mendirikan rumah untuknya di 
syurga dan dia kini beristirehat di dalamnya." 

Teladan: Sesungguhnya perkerjaan membersih, mengemas, mengurus dan mengimarah masjid adalah 
suatu pekerjaan mulia dan mempunyai jaminan ganjaran yang tinggi di sisi Allah. Janganlah biarkan 
jaminan Allah ini direbut oleh pegawai dan jawatankuasa masjid sahaja. Sepatutnya kelapangan masa 
yang ada patutlah diguna untuk kerja di atas sebagai bekalan untuk kita kembali kepada Allah. 
Daripada bersenam kerana nak mengelurkan peluh, nak sihat dan nak panjangkan umur, bukankah lebih 
baik datang membersihkan masjid, berpeluh pun boleh, sihat pun boleh, jaminan ganjaran di sisi Allah 
pun dapat. 

 
 

PENGASAS EMPAT MAZHAB 
 
Pengasas Mazhab Hanafi—Imam Abu Hanifah (80-150 H / 699-767 M) 

Abu Hanifah An Nukman b. Tsabit b. Zufi'at At Tamimi adalah pengasas Mazhab Hanafi. Beliau 
dilahirkan di Kufah, pada masa pemerintahan Al Khalid b Abd Malik. Sejak dari kanak-kanak lagi beliau 
telah mengkaji dan menghafal Al Quran. Untuk mendalami lagi ilmu pengetahuannya tentang Al Quran, 
beliau telah berguru dengan Imam Abu A'sim iaitu seorang ulamak yang terkenal pada waktu itu. Beliau 
juga mempelajari ilmu Fiqh dari sahabat-sahabat Nabi s.a.w, seperti dari Anas b. Malik, Abdullah b. 
Aufa, Abu Tufail b. Amir dan ramai lagi. Dari sahabat-sahabat ini juga beliau mempelajari ilmu hadis. 
Beliau sangat tekun dalam mempelajari ilmu Fiqh dari seorang ulama yang terkenal pada waktu itu iaitu 
Humad b. Abu Sulaiman tidak kurang dari 18 tahun. 10 tahun selepas kematian gurunya (130 H) beliau 
berangkat ke Mekah pula. Di sana beliau berguru dengan salah saorang murid Abdullah b. Abbas r.a. 
Imam Abu Hanifah terkenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli zuhud, tawaduk dan 
sangat teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik kepada jawatan rasmi kerajaan dengan 
sebab beliau pernah menolak jawatan hakim yang ditawarkan oleh Khalifah Al Mansur. Diriwayatkan 
kerana penolakannya, beliau dipenjarakan hingga ke akhir hayatnya. Beliau wafat pada usia 70 tahun 
dan dimakamkan diperkuburan Khizra. Pada tahun 450 H / 1066 M didirikan sebuah sekolah agama yang 
dinamakan Jami' Abu Hanifah. Diantara kitab karangan beliau seperti Al Musu'un, Al Makha'rij dan 
Fiqh Akhbar. 

  
Pengasas Mazhab Maliki—Imam Malik B Annas (93-179 H / 172-258 M) 



Imam Malik b Annas adalah pengasas Mazhab Maliki. Beliau dilahirkan di Madinah dan berasal dari 
Kabilah Yamaniah. Sejak kecil lagi beliau telah menghafal Al Quran dan ibunya sentiasa memberi 
dorongan agar beliau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Beliau mula belajar dari seorang ulama 
yang terkenal waktu itu yang bernama Ribiah dan mendalami ilmu Hadis dari Ibnu Syihab disamping 
mempelajari ilmu Fiqh daripada para sahabat. Kerana ketekunan dan kecerdasan fikirannya, beliau 
terkemuka dalam bidang ilmu Hadis dan Fiqh. Beliau juga sangat berhati-hati dalam memberi fatwa. 
Beliau akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan sekalian para para ulama sebelum mengeluarkan 
sesuatukan fatwa. Imam Malik memiliki daya ingatan yang sangat kuat. Pernah beliau mendengar 31 
Hadis dari Ibnu Syihab tanpa menulisnya dan bila diminta mengulanginya semula tidak satu baris pun 
yang dilupainya. Beliau berkata : Ilmu itu adalah cahaya, ia mudah dicapai dengan hati yang takwa dan 
khusyuk. Beliau juga menasihati agar menjauhkan keraguan katanya. Sebaik-baik perkerjaan ialah yang 
jelas, jika salah satu dirinya meragukanmu maka kerjakanlah apa yg lebih yakin menurut perkiraanmu. 
Antara kitab karangan beliau yang termahsyur ialah Al Muwatha iaitu sebuah kitab Hadis dan Fiqh. 
Imam Malik wafat pada usaha 86 tahun. 
  
 
Pengasas Mazhab Syafie—Imam Muhammad B Idris Asy Syafie Al Quraisyi (150-240 H / 717-
820 M) 
Nama penuh beliau ialah Muhammad b. Idris Asy Syafie Al-Quraisyi pengasas Mazhab Syafie. Beliau 
dilahirkan di Ghazzah pada tahun 150 H bertepatan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Meskipun 
beliau dilahirkan dalam keadaan yatim dan di besarkan dalam keluarga yang miskin, itu tidak 
menjadikan beliau merasa rendah diri apa lagi malas. Beliau begitu bersungguh-sungguh dalam 
mempelajari ilmu Hadis dari ulamak hadis yang terdapat di Mekah ketika itu. Pada usaha yang masih 
kecil lagi beliau telah menghafal Al-Qur'an. Pada usianya 20 tahun, beliau telah berguru dengan Imam 
Malik dalam ilmu Fiqh dan Hadis di Madinah. Seterusnya beliau pergi ke Iraq dan berguru dengan 
sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah. Setelah wafat Imam Malik (179 H) beliau berangkat ke Yaman 
untuk mengajar ilmu di sana. Selepas itu Khalifah Harun Al Rashid pula mengundang beliau untuk 
datang ke Baghdad. Pada tahun 198H beliau pergi ke Negeri Mesir dan mengajar di Masjid Amru b. As. 
Kitab karangan beliau yang mahsyur ialah seperti Al-Um, Amali Kubra, Kitab Risalah dan Usul Figh. 
Adapun dalam menyusun Usul Fiqh Imam Syafie dikenali sebagai orang yang pertama mempelupuri 
penulisan dalam bidang tersebut. Akhirnya beliau wafat disana. 
  
Pengasas Mazhab Hambali—Imam Ahmad B. Hambal (164-241 H / 780-855 M) 
Nama penuh beliau ialah Abu Abdullah Ahmad b. Muhammad b. Hambal b. Bilal Al Syaibani. Beliau 
dilahirkan di Baghdad dan dibesarkan dalam yatim oleh ibunya. Ayahnya meninggal semasa beliau masih 
bayi. Semenjak kecil beliau telah menunjukan sifat dan peribadi yang mulia. Sehingga menarik minat 
ramai terhadapnya, serta amat tekun dalam menuntut ilmu pengetahuan. Beliau memulai dengan belajar 
menghafal Al Quran, Bahasa Arab, Hadis, Sejarah Nabi serta para sahabat dan para tabi'in. Untuk 
memperdalamkan ilmunya, beliau pergi ke Basrah dan berguru dengan Imam As Syafie. Beliau juga 
pergi menuntut ilmu ke Mesir dan Yaman. Diantara guru beliau ialah Yusuf Al Hassan, Ibnu Human dan 
Ibnu Abbas. Beliau banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis tetapi tidak mengambilnya, kecuali 
yang sudah jelas sahihnya. Kitab karangan beliau yang terkenal ialah `Musuad Ahmad Hambali '. Beliau 
mula mengajar ketika berusia 40 tahun. Pada masa pemerintahan Al Muktasim ( Khalifah Abbasiah ) 
beliau telah dipenjarakan kerana tidak bersependapat dengan fahamam yang mengatakan bahawa Al 



Quran itu adalah mahkluk. Beliau dibebaskan pada masa pemerintahan Khalifah Al Mutawakkil. Imam 
Ahmad wafat di Baghdad dalam usia 77 tahun. 
  

 
PENGORBANAN SUCI - Kisah Teladan 

 

Seorang pemuda sedang dalam satu perjalanan yang jauh, berasa amat letih. Dia pun berhenti berehat 
di satu kawasan perkampungan dan melepaskan kudanya mencari makan di situ. Oleh kerana keletihan, 
pemuda itu tertidur di bawah pokok. Kudanya yang kelaparan merayau di satu kawasan ladang dan 
meragut tanaman di situ. Tidak berapa lama kemudian, sang petani yang memiliki ladang itu pun balik. 
Melihatkan habis tanamannya musnah, petani itu hilang kesabaran lalu membunuh kuda yang memakan 
tamannya. 

Apabila terjaga dari tidur, pemuda itu mencari kudanya. Puas dia mencari tidak juga berjumpa. 
Akhirnya dia ternampak bangkai kudanya di sebuah ladang. Melihat keadaan itu, dia menjadi marah dan 
mencari pembunuh kudanya. Dia terus meluru ke sebuah rumah berhampiran. 

Sebaik saja menjumpai tuan rumah, dia terus menghamun dan berlakulah pergaduhan dan akhirnya 
petani itu terbunuh. Peristiwa itu diketahui orangramai. Pemuda itu dibawa berjumpa khalifah untuk 
diadilkan. Mengikut hukum qisas, bunuh dibalas dengan bunuh. Khalifah memerintahkan supaya dia 
dipenjarakan sehari semalam sebelum dia dipancung pada jam 5.00 keesokan petangnya. Pemuda itu 
merayu supaya dia dibenarkan balik dahulu berjumpa ibunya untuk menyelesaikan satu perkara yang 
amat mustahak. 

Khalifah tidak meluluskan rayuan pemuda itu. Namun pemuda itu tidak berputus asa dan terus merayu 
sambil menyatakan dia mempunyai tanggungjawab yang mesti diselesaikan sebelum dia dihukum bunuh. 
Dia berjanji akan balik segera sebaik saja urusannya selesai. Khalifah meminta pandangan waris si mati. 
Anak petani itu tidak mengizinkan pemuda itu pergi kerana bimbang dia tidak akan datang lagi untuk 
menerima hukuman mati. 

Berkali-kali pemuda itu merayu dan bersumpah akan datang semula, namun tiada seorangpun 
menunjukkan tanda simpati. Akhirnya tampil seorang tua menuju mengadap khalifah menyatakan 
kesanggupan untuk menjadi tebusan bagi membolehkan pemuda itu balik ke rumah. Orang tua itu tidak 
lain tidak bukan ialah Abu Zar, seorang sahabat Nabi yang banyak merawikan Hadith. Melihat apa yang 
berlaku, semua hadirin tercengang dan sebahagian besar memarahi Abu Zar kerana tindakannya yang 
membahayakan diri sendiri. Abu Zar berjanji untuk menjadi tebusan dan membenarkan pemuda itu 
pulang menyelesaikan masalahnya. Melihat kejadian ini, pemuda itu menjadi tenang dan mengikat janji 
bahawa dia akan pulang semula untuk pancung sebaik sahaja urusannya selesai. Abu Zar faham 
kegagalan pemuda itu menunaikan janji akan mengakibatkan nyawanya tergadai. 

Ketika ditanya Khalifah bagaimana dia sanggup meletakkan dirinya dalam keadaan membahayakan, Abu 
Zar menerangkan demi keluhuran Islam, dia sangat malu melihat tiada siapapun sanggup menghulurkan 
bantuan ketika pemuda asing itu dalam kesusahan yang amat sangat. Pemuda itu dibenarkan pulang ke 
rumah sementara Abu Zar pula dikurung di penjara. Pada keesokan petangnya, penuh sesak manusia 
menuju ke istana khalifah untuk menyaksikan episod yang mencemaskan. Ramai menganggap Abu Zar 
akan dibunuh kerana kemungkinan besar pemuda itu tidak akan datang menyerahkan lehernya untuk 
dipancung. Saat yang mendebarkan berlaku apabila beberapa minit lagi jam lima petang, pemuda itu 



masih belum tiba. Abu Zar dikeluarkan dari kurungan. Kegagalan pemuda itu menghadirkan diri akan 
menyebabkan Abu Zar menjadi mangsa. 

Di saat terakhir, orangramai melihat kelibat seorang lelaki menunggang seekor kuda dengan amat 
kencang sekali. Ketika itu riak cemas orangramai bertukar menjadi reda. Tepat sekali bagaimana 
dijanjikan pemuda itu sampai genap jam lima petang. Pemuda itu lantas turun di hadapan Khalifah 
seraya meminta maaf kerana 'terlambat' menyebabkan suasana tegang dan cemas. Pemuda itu 
menerangkan sepatutnya dia sampai lebih awal, tetapi terlewat disebabkan tali kudanya putus di 
tengah perjalanan. Dia menerangkan urusan yang dikatakannya amat penting dulu ialah kerana terpaksa 
menyelesaikan tanggungjawabnya sebagai penjaga harta anak-anak yatim dan menyerahkan tugas itu 
kepada ibunya. Pemuda itu berjumpa Abu Zar untuk mengucapkan terimakasih di atas kesanggupannya 
menjadikan dirinya sebagai tebusan. Selepas itu dia segera ke tempat dilakukan hukuman pancung. 
Ketika pengawal hendak menghayun pedangnya, tiba-tiba anak petani dengan suara yang kuat meminta 
hukuman dibatalkan. Dengan rela hati dia memaafkan kesalahan pemuda itu. Mendengar kata-kata anak 
petani itu, pemuda itu amat lega dan terus sujud tanda syukur kepada Allah. 

 

KURMA MADINAH 

 

Ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk segera berangkat ke Tabuk menghadapi 
kaum kafir, mereka semua bersegera menyambutnya. Hanya beberapa orang sahabat yang tidak 
mengikuti peperangan tersebut, selain orang tua, para wanita dan anak-anak serta orang-orang 
munafik. Musim tuai kurma hampir tiba dan masa itu musim panas yang terik sedang melanda, 
sementara perbekalan dan persenjataan yang dimiliki sangat minima, akan tetapi Rasulullah SAW dan 
para sahabatnya tetap berangkat.  

Di waktu itulah keimanan dan pengorbanan para sahabat diuji. Orang-orang munafik mulai menyebarkan 
desas-desus dan menghasut para sahabat agar tidak meninggalkan kebun kurma mereka dan tidak 
menyertai peperangan tersebut. Hasutan para munafiqin itu tidak hanya kepada para sahabat tetapi 
isteri para sahabat pun tidak luput dari hasutan mereka. Mereka para munafiqin itu berkata, "Suami-
suami kalian pergi ke Tabuk sementara kurma di kebun-kebun kalian sebentar lagi ranum, siapakah yang 
akan mengurusnya. Mereka meninggalkan kesempatan yang bagus ini dan pergi meninggalkannya begitu 
saja". Isteri-isteri para sahabat itu menjawab dengan keimanan mereka, "Pencari rezeki telah pergi 
dan pemberi rezeki telah datang".  

Pada masa itu Rasulullah SAW dan para sahabat dengan pertolongan Allah SWT kembali dari 
peperangan dalam waktu yang sangat singkat. Allah SWT menjaga kebun-kebun kurma dan keluarga 
mereka. Tidak satu pun buah kurma yang telah masak itu jatuh dari tangkainya, hasil mereka berlipat 
ganda hasilnya dan walaupun demikian harga kurma Madinah saat itu mencapai harga tertinggi sehingga 
para sahabat  tidak mendapatkan kerugian sedikit pun. Sampai saat ini kurma Madinah adalah yang 
paling digemari dan terkenal di mana-mana.  

 
TINGKATAN DAN NAMA-NAMA SYURGA. 

  
1. Firdaus  



2. Syurga 'Adn  
3. Syurga Na'iim  
4. Syurga Na'wa  
5. Darussalaam  
6. Daarul Muaqaamah  
7. Al-Muqqamul Amin  
8. Syurga Khuldi  

KISAH BUMI DAN LANGIT (Kisah Israk dan Mikraj) 
 

Adapun terjadinya peristiwa Israk dan Mikraj adalah kerana bumi merasa bangga dengan langit. 
Berkata dia kepada langit, "Hai langit, aku lebih baik dari kamu kerana Allah S.W.T. telah menghiaskan 
aku dengan berbagai-bagai negara, beberapa laut, sungai-sungai, tanam-tanaman, beberapa gunung dan 
lain-lain." 

Berkata langit, "Hai bumi, aku juga lebih elok dari kamu kerana matahari, bulan, bintang-bintang, 
beberapa falah, buruj, 'arasy, kursi dan syurga ada padaku." 

Berkata bumi, "Hai langit, ditempatku ada rumah yang dikunjungi dan untuk bertawaf para nabi, para 
utusan dan arwah para wali dan solihin (orang-orang yang baik)." 

Bumi berkata lagi, "Hai langit, sesungguhnya pemimpin para nabi dan utusan bahkan sebagai penutup 
para nabi dan kekasih Allah seru sekalian alam, seutama-utamanya segala yang wujud serta kepadanya 
penghormatan yang paling sempurna itu tinggal di tempatku. Dan dia menjalankan syari'atnya juga di 
tempatku." 

Langit tidak dapat berkata apa-apa, apabila bumi berkata demikian. Langit mendiamkan diri dan dia 
mengadap Allah S.W.T dengan berkata, "Ya Allah, Engkau telah mengabulkan permintaan orang yang 
tertimpa bahaya, apabila mereka berdoa kepada Engkau. Aku tidak dapat menjawab soalan bumi, oleh 
itu aku minta kepada-Mu ya Allah supaya Muhammad Engkau dinaikkan kepadaku (langit) sehingga aku 
menjadi mulia dengan kebagusannya dan berbangga." 

Lalu Allah S.W.T mengabulkan permintaan langit, kemudian Allah S.W.T memberi wahyu kepada Jibrail 
A.S pada malam tanggal 27 Rejab, "Janganlah engkau (Jibrail) bertasbih pada malam ini dan engkau 
'Izrail jangan engkau mencabut nyawa pada malam ini." 

Jibrail A.S. bertanya, " Ya Allah, apakah kiamat telah sampai?" Allah S.W.T berfirman, maksudnya, 
"Tidak, wahai Jibrail. Tetapi pergilah engkau ke Syurga dan ambillah buraq dan terus pergi kepada 
Muhammad dengan buraq itu." 

Kemudian Jibrail A.S. pun pergi dan dia melihat 40,000 buraq sedang bersenang-lenang di taman 
Syurga dan di wajah masing-masing terdapat nama Muhammad. Di antara 40,000 buraq itu, Jibrail A.S. 
terpandang pada seekor buraq yang sedang menangis bercucuran air matanya. Jibrail A.S. menghampiri 
buraq itu lalu bertanya, "Mengapa engkau menangis, ya buraq?" 

Berkata buraq, "Ya Jibrail, sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40 tahun, maka 
pemilik nama itu telah tertanam dalam hatiku dan aku sesudah itu menjadi rindu kepadanya dan aku 
tidak mahu makan dan minum lagi. Aku laksana dibakar oleh api kerinduan." 



Berkata Jibrail A.S., "Aku akan menyampaikan engkau kepada orang yang engkau rindukan itu." 
Kemudian Jibrail A.S. memakaikan pelana dan kekang kepada buraq itu dan membawanya kepada Nabi 
Muhammad S.A.W. Wallahu'alam. 

Buraq yang diceritakan inilah yang membawa Rasulullah S.A.W dalam perjalanan Israk dan Mikraj. 

 

 

GAGAK, BAPAK DAN ANAK 

 
Pada suatu sore seorang bapak bersama anaknya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk di 
halaman sambil memerhatikan suasana di sekitar mereka, tiba-tiba seekor burung gagak hinggap di 
ranting pohon didekat mereka. Si ayah lalu menuding jaring ke arah gagak sambil bertanya, "Nak, apa 
itu?" 

"Burung gagak", jawab si anak. 

Si ayah mengangguk-angguk, kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama.  

Si anak menyangkakan ayahnya kurang mendengar jawapannya tadi lalu menjawab dengan sedikit kuat, 
"Itu burung gagak ayah!" 

Tetapi kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertaanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan 
sedikit kesal dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "BURUNG 
GAGAK!!" 

Si ayah terdiam seketika, namun tidak lama kemudian sekali lagi mengajukan pertanyaan yang sama 
hingga membuatkan si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang malas-malasan, Gagak la 
ayah.......". 

Tetapi agak mengejutkan si anak, apabila si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya 
dengan pertanyaan yang sama, dan sekali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. 
"Ayah!!! saya tak tahu, ayah faham atau tidak. Tapi sudah lima kali ayah bertanya dengan pertaanyaan 
tersebut dan saya sudah pun memberikan jawapannya. Apalagi yang ayah mau saya katakan???? Itu 
burung gagak, burung gagak la.....", kata si anak dengan nada yang begitu marah. 

Si ayah terus bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang terbengong-bengong. Sebentar 
kemudian si ayah keluar kembali dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada 
anaknya yang masih geram dan tertanya-tanya. Ini sebuah diare lama. 

"Coba kau baca apa yang pernah ayah tulis di dalam diare itu", pinta si ayah. Si anak menerima dan 
membaca kalimat berikut.......... "Hari ini aku di halaman rumah bersama anakku yang berumur lima 
tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon didekat kami. Anakku terus menunjuk ke arah gagak 
dan bertanya, "Ayah, apa tu?". Dan aku menjawab, "Burung gagak". 

Walau bagaimana pun, anak ku terus bertanya dengan pertanyaan yang serupa dan setiap kali aku 
menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi cinta dan 
sayangkannya aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya.  



Aku berharap ini menjadi suatu pendidikan yang berharga." 

Setelah selesai membaca kalimat tersebut si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang 
kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, " Hari ini ayah baru bertanya dengan kau pertanyaan 
yang sama sebanyak lima kali, dan kau telah hilang sabar serta marah." 

 
 

MORAL OF THE STORY: 
"JAGALAH HATI KEDUA IBUBAPA. JANGAN SESEKALI MENGHAMPAKAN 

HARAPAN MEREKA" 

 
KISAH LUQMAN AL-HAKIM DENGAN TELATAH MANUSIA 

 

Dalam sebuah riwayat menceritakan, pada suatu hari Luqman Hakim masuk ke dalam pasar dengan 
menaiki seekor keledai, serta anaknya mengikut dari belakang. Melihat tingkah laku Luqman itu, 
sebagian orang berkata, “Lihat itu orang tua yang tidak bertimbang rasa, sedangkan anaknya dibiarkan 
berjalan kaki." Setelah mendengarkan desas-desus dari orang ramai maka Luqman pun turun dari 
keledainya itu lalu diletakkan anaknya di atas keledai itu. Melihat yang demikian, maka orang di pasar 
itu berkata pula, "Lihat orang tuanya berjalan kaki sedangkan anaknya keenakan menaiki keledai itu, 
sungguh kurang ajar anak itu." 

Mendengar kata-kata itu, Luqman pun terus naik ke atas belakang keledai itu bersama-sama dengan 
anaknya. Kemudian orang berkata lagi, "Lihat itu dua orang menaiki seekor keledai, sungguh tersiksa 
keledai itu." 

Oleh kerana tidak suka mendengar percakapan orang, maka Luqman dan anaknya turun dari keledai itu, 
kemudian terdengar lagi suara orang berkata, "Dua orang berjalan kaki, sedangkan keledai itu tidak 
dikenderai." 

Dalam perjalanan pulang ke rumah, Luqman Hakim menasihati anaknya tentang sikap manusia dan 
dengan katanya-katanya, "Sesungguhnya tiada terlepas seseorang itu dari percakapan manusia. 
Maka orang yang berakal tidak mengambil keputusan melainkan kepada Allah S.W.T saja. Barang siapa 
memberi kebenaran, maka itulah yang menjadi satu keputusan." 

Kemudian Luqman Hakim berpesan kepada anaknya, katanya, "Wahai anakku, tuntutlah rezeki yang halal 
supaya kamu tidak menjadi fakir. Sesungguhnya tiadalah orang fakir itu melainkan tertimpa kepadanya 
tiga perkara, yaitu tipis keyakinannya (iman) tentang agamanya, lemah akalnya (mudah tertipu dan 
diperdayai orang) dan hilang kemuliaan hatinya (keperibadiannya), dan lebih celaka lagi daripada tiga 
perkara itu ialah orang-orang yang suka merendah-rendahkan dan meringan-ringankannya." 

 
 

HANTARAN KAHWIN SITI FATIMAH 
 
Ketika Rasulullah S.A.W. menikahkan Siti Fatimah (anaknya) dengan Sayidina Ali Ibni Abi Talib, 
baginda mengundang sahabatnya Abu Bakar, Umar, Othman dan Usamah r.a. untuk membawakan 



perbekalan Fatimah r.a. Mereka membawa alat penggiling (penumbuk) gandum, kulit yang disamak, 
sebuah bantal yang isinya sabut dan biji kurma, sebuah kendi dan sebuah piring. Maka Abu Bakar 
menangis dan berkata: "Wahai Rasulullah, inikah perbekalan anakmu Fatimah?" Rasulullah S.A.W. 
menjawab; "Wahai Abu Bakar, inipun adalah cukup banyak bagi orang yang masih berada di dunia." 
Maka Siti Fatimah binti Rasulullah pun keluar sebagai mempelai dengan mengenakan pakaian dari bulu 
yang sudah bertampal sebanyak duabelas tempat. Demikianlah sederhananya hidup keluarga Rasulullah 
S.A.W. 

KISAH NAFSU YANG DEGIL PADA PERINTAH ALLAH 
 

Dalam sebuah kitab karangan 'Ustman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syaakir Alkhaubawiyi, seorang ulama 
yang hidup dalam abad ke XIII Hijrah, menerangkan bahawa sesungguhnya Allah S.W.T telah 
menciptakan akal, maka Allah S.W.T telah berfirman yang artinya : "Wahai akal mengadaplah engkau." 
Maka akal pun mengadap kehadapan Allah S.W.T., kemudian Allah S.W.T berfirman yang artinya : 
"Wahai akal berbaliklah engkau!", lalu akal pun berbalik. 

Kemudian Allah S.W.T. berfirman lagi yang artinya : "Wahai akal! Siapakah aku?". Lalu akal pun 
berkata, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu yang daif dan lemah." 
Lalu Allah S.W.T berfirman yang artinya : "Wahai akal tidak Ku-ciptakan makhluk yang lebih mulia 
daripada engkau." 

Setelah itu Allah S.W.T menciptakan nafsu, dan berfirman kepadanya yang artinya : "Wahai nafsu, 
mengadaplah kamu!". Nafsu tidak menjawab sebaliknya mendiamkan diri. Kemudian Allah S.W.T 
berfirman lagi yang artinya : "Siapakah engkau dan siapakah Aku?". Lalu nafsu berkata, "Aku adalah 
aku, dan Engkau adalah Engkau." Setelah itu Allah S.W.T menyiksanya dengan neraka jahim selama 100 
tahun, dan kemudian mengeluarkannya. Kemudian Allah S.W.T berfirman yang artinya : "Siapakah 
engkau dan siapakah Aku?". Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan Engkau adalah Engkau." 

Lalu Allah S.W.T menyiksa nafsu itu dalam neraka Juu' selama 100 tahun. Setelah dikeluarkan maka 
Allah S.W.T berfirman yang artinya : "Siapakah engkau dan siapakah Aku?". Akhirnya nafsu mengakui 
dengan berkata, "Aku adalah hamba-Mu dan Kamu adalah tuhanku." 

Dalam kitab tersebut juga diterangkan bahawa dengan sebab itulah maka Allah S.W.T mewajibkan 
puasa bagi tujuan menjaga nafsu. 

Dalam kisah ini dapatlah kita mengetahui bahawa nafsu itu adalah sangat jahat oleh itu hendaklah kita 
menjaga nafsu itu, jangan biarkan nafsu itu menjag kita. Kita hendaklah menggunakan akal kita untuk 
menandingi setiap godaan nafsu, sebab kalau kalah dengan godaan, akan menjadi musnah. 

 
 

KISAH WALI ALLAH YANG SOLAT DI ATAS AIR 
 

Sebuah kapal yang sarat dengan muatan dan bersama 200 orang temasuk ahli perniagaan berlepas dari 
sebuah pelabuhan di Mesir. Apabila kapal itu berada di tengah lautan maka datanglah ribut petir 
dengan ombak yang kuat membuat kapal itu terumbang-ambing dan hampir tenggelam. Berbagai usaha 
dibuat untuk mengelakkan kapal itu dipukul ombak ribut, namun semua usaha mereka sia-sia sahaja. 



Kesemua orang yang berada di atas kapal itu sangat cemas dan menunggu apa yang akan terjadi pada 
kapal dan diri mereka. 

Ketika semua orang berada dalam keadaan cemas, terdapat seorang lelaki yang sedikit pun tidak 
merasa cemas. Dia kelihatan tenang sambil berzikir kepada Allah S.W.T. Kemudian lelaki itu turun dari 
kapal yang sedang terumbang-ambing dan berjalanlah dia di atas air dan mengerjakan solat di atas air. 

Beberapa orang peniaga yang bersama-sama dia dalam kapal itu melihat lelaki yang berjalan di atas air 
dan dia berkata, "Wahai wali Allah, tolonglah kami. Janganlah tinggalkan kami!" Lelaki itu tidak 
memandang ke arah orang yang memanggilnya. Para peniaga itu memanggil lagi, "Wahai wali Allah, 
tolonglah kami. Jangan tinggalkan kami!" 

Kemudian lelaki itu menoleh ke arah orang yang memanggilnya dengan berkata, "Apa hal?" Seolah-olah 
lelaki itu tidak mengetahui apa-apa. Peniaga itu berkata, "Wahai wali Allah, tidakkah kamu hendak 
mengambil berat tentang kapal yang hampir tenggelam ini?" 

Wali itu berkata, "Dekatkan dirimu kepada Allah." 

Para penumpang itu berkata, "Apa yang mesti kami buat?" 

Wali Allah itu berkata, "Tinggalkan semua hartamu, jiwamu akan selamat." 

Kesemua mereka sanggup meninggalkan harta mereka. Asalkan jiwa mereka selamat. Kemudian mereka 
berkata, "Wahai wali Allah, kami akan membuang semua harta kami asalkan jiwa kami semua selamat." 

Wali Allah itu berkata lagi, "Turunlah kamu semua ke atas air dengan membaca Bismillah." 

Dengan membaca Bismillah, maka turunlah seorang demi seorang ke atas air dan berjalan menghampiri 
wali Allah yang sedang duduk di atas air sambil berzikir. Tidak berapa lama kemudian, kapal yang 
mengandungi muatan beratus ribu ringgit itu pun tenggelam ke dasar laut. 

Habislah kesemua barang-barang perniagaan yang mahal-mahal terbenam ke laut. Para penumpang tidak 
tahu apa yang hendak dibuat, mereka berdiri di atas air sambil melihat kapal yang tenggelam itu. 

Salah seorang daripada peniaga itu berkata lagi, "Siapakah kamu wahai wali Allah?" 

Wali Allah itu berkata, "Saya ialah Awais Al-Qarni." 

Peniaga itu berkata lagi, "Wahai wali Allah, sesungguhnya di dalam kapal yang tenggelam itu terdapat 
harta fakir-miskin Madinah yang dihantar oleh seorang jutawan Mesir." 

Wali Allah berkata, "Sekiranya Allah kembalikan semua harta kamu, adakah kamu betul-betul akan 
membahagikannya kepada orang-orang miskin di Madinah?" 

Peniaga itu berkata, "Betul, saya tidak akan menipu, ya wali Allah." 

Setelah wali itu mendengar pengakuan dari peniaga itu, maka dia pun mengerjakan solat dua rakaat di 
atas air, kemudian dia memohon kepada Allah S.W.T agar kapal itu ditimbulkan semula bersama-sama 
hartanya. 

Tidak berapa lama kemudian, kapal itu timbul sedikit demi sedikit sehingga terapung di atas air. 
Kesemua barang perniagaan dan lain-lain tetap seperti asal. Tiada yang kurang. 



Setelah itu dinaikkan kesemua penumpang ke atas kapal itu dan meneruskan pelayaran ke tempat yang 
dituju. Apabila sampai di Madinah, peniaga yang berjanji dengan wali Allah itu terus menunaikan 
janjinya dengan membahagi-bahagikan harta kepada semua fakir miskin di Madinah sehingga tiada 
seorang pun yang tertinggal. 

 
AIR MATA TAUBAT NABI ADAM A.S 

 

Tahukah saudara semenjak Nabi Adam terkeluar dari syurga akibat tipu daya iblis, beliau menangis 
selama 300 tahun. 

Nabi Adam tidak mengangkat kepalanya ke langit kerana terlampau malu kepada Allah swt. Beliau sujud 
di atas gunung selama seratus tahun. Kemudian menangis lagi sehingga air matanya mengalir di jurang 
Serantip. 

Dari air mata Nabi Adam itu Allah tumbuhkan pohon kayu manis dan pokok cengkih. Beberapa ekor 
burung telah meminum air mata beliau. Burung itu berkata, "Sedap sungguh air ini." Nabi Adam 
terdengar kata-kata burung tersebut. Beliau menyangka burung itu sengaja mengejeknya kerana 
perbuatan durhakanya kepada Allah. Ini membuatkan Nabi Adam semakin hebat menangis. 

Akhirnya Allah telah menyampaikan wahyu yang bermaksud, "Hai Adam, sesungguhnya aku belum 
pernah menciptakan air minum yang lebih lazat dan hebat dari air mata taubatmu itu." 

 
 

BIDADARI UNTUK UMAR R.A. 
 

Umar r.a. adalah salah satu dari sahabat Rasulullah SAW. Semenjak ia memeluk islam kaum muslimin 
seakan memperoleh suatu kekuatan yang sangat besar. Sejak itulah mereka berani ssolat dan tawaf  di 
kaabah secara terang-terangan. Umar r.a. adalah seorang yang warak, ia sangat teliti dalam 
mengamalkan Islam. Umar r.a. mempelajari surah Al-Baqoroh selama 10 tahun, ia kemudian melapor 
kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah SAW apakah kehidupanku telah mencerminkan surah Al-
Baqoroh, apabila belum maka aku tidak akan melanjutkan ke surah berikutnya". Rasulullah SAW 
menjawab, "Sudah..."!. Umar r.a. mengamalkan agama sesuai dengan kehendak Allah SWT. Karena 
kesungguhannya inilah maka banyak ayat di Al-Qur'an yang diturunkan Allah SWT berdasarkan 
kehendak yang ada pada hatinya, seperti mengenai pengharaman arak, ayat mengenai hijab, dan 
beberapa ayat Al-Qur'an lainnya. 

Rasulullah SAW seringkali menceritakan kepada para sahabatnya mengenai perjalannya mi'raj 
menghadap Allah SWT. Beliau SAW sering pula menceritakan bagaimana keadaan syurga yang 
dijanjikan Allah SWT kepada sahabat-sahabatnya. Suatu hari ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan 
menghadap Allah SWT malaikat Jibril AS memperlihatkan kepada Beliau SAW taman-taman syurga. 
Rasulullah SAW melihat ada sekumpulan bidadari yang sedang bercengkerama. Ada seorang bidadari 
yang begitu berbeda dari yang lainnya. Bidadari itu menyendiri dan tampak sangat pemalu. Rasulullah 
SAW bertanya kepada Jibril AS, "Wahai Jibril AS bidadari siapakah itu?". Malaikat Jibril AS 
menjawab, "Bidadari itu adalah diperuntukkan bagi sahabatmu Umar r.a.". Pernah suatu hari ia 
membayangkan tentang syurga yang engkau ceritakan keindahannya. Ia menginginkan untuknya seorang 



bidadari yang berbeda dari bidadari yang lainnya. Bidadari yang diinginkannya itu berkulit hitam manis, 
dahinya tinggi, bahagian atas matanya berwarna merah, dan bagian bawah matanya berwarna biru serta 
memiliki sifat yang sangat pemalu. Karana sahabatmu itu selalu memenuhi kehendak Allah SWT maka 
saat itu juga Allah SWT menjadikan seorang bidadari untuknya sesuai dengan apa yang dikehendaki 
hatinya". 

 
 

KISAH ASAL USUL BEKAS TAPAK KAKI NABI IBRAHIM A.S (MAQAM) 
 

Setelah Nabi Ismail bersetuju untuk membantu Nabi Ibrahim membangunkan Kaabah, maka Nabi 
Ibrahim bersama dengan anaknya pun mula membina Kaabah setelah Allah S.W.T menunjukkan kepada 
mereka tempat yang harus dibina Baitullah itu. 

Ada dua riwayat yang mengatakan bahawa Allah S.W.T meninggikan tapak Baitullah sebelum dibina oleh 
Nabi Ibrahim dan anaknya, tapak Baitullah tidak terkena bala bencana taufan sewaktu taufan besar 
melanda. 

Satu riwayat lagi mengatakan bahawa tapak Baitullah itu telah runtuh dalam taufan besar sepertimana 
runtuhnya binaan-binaan besar yang lain. Setelah peristiwa taufan besar melanda maka sesungguhnya 
tidak ada orang lain yang mulakan pembinaannya semula kecuali Nabi Ibrahim dan anaknya. 

Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memulakan pembinaan Baitullah. Nabi Ibrahim menyusun naik batu 
sementara Nabi Ismail pula mengutip batu-batu besar seperti yang difirman oleh Allah S.W.T yang 
bermaksud, "Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim bersama-sama anaknya Nabi Ismail meninggikan 
binaan (tapak) Baitullah (Kaabah) sambil keduanya berdoa dengan berkata, Wahai Tuhan kami! 
Terimalah, daripada kami amal kami sesungguhnya Engkau amat mendengar lagi Amat Mengetahui." 
(surah al-Baqarah ayat 127). 

Apabila binaan sudah meninggi, Nabi Ismail, menghulurkan batu besar yang cukup tinggi dan diambil 
oleh Nabi Ibrahim dan membina Baitullah sehingga ia siap pembinaannya. Maka dengan kehendak Allah 
S.W.T sebaik sahaja Nabi Ibrahim meletakkan kakinya di batu besar itu, maka terlekatlah tapak kaki 
Nabi Ibrahim sepertimana dapat kita melihatnya sehingga hari ini dekat Baitullah. Dan ini adalah suatu 
tanda kebesaran Allah S.W.T. 

Apabila agama Islam datang, Allah S.W.T mensyariatkan untuk bersembahyang di belakang maqam 
Ibrahim sepertimana firman Allah yang bermaksud, "Dan jadikanlah oleh kamu maqam Ibrahim itu 
tempat sembahyang." (surah Al-Baqarah ayat 125). 

Yang dikatakan maqam Nabi Ibrahim itu adalah kedua belah bekas tapak kaki beliau dan bukan kubur 
Nabi Ibrahim. 

Setelah selesai pembinaan Baitullah, maka Allah S.W.T memerintahkan Nabi Ibrahim memberi 
kebenaran kepada umat manusia menunaikan haji di Baitullah. Firman Allah S.W.T yang bermaksud, 
"Dan serulah umat manusia untuk datang mengerjakan haji, nescaya mereka akan datang ke (Rumah 
Allah)mu dengan berjalan kaki, dengan berkenderaan berjenis-jenis unta yang kurus, yang datangnya 
dari berbagai jalan (ceruk rantau) yang jauh." (surah Al-Haj ayat 27). 



Setelah itu Nabi Ibrahim naik ke gunung (Jabal) Abi Qubais satu gunung yang paling dekat dengan 
Baitullah dan di sana beliau memanggil dengan nama Allah, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya 
Tuhan kamu telah membina satu rumah-Nya bagi kamu, oleh itu hendaklah kamu semua tunaikan haji di 
sana." 

Nabi Ibrahim menyeru ke kanan dan ke kiri seolah-olah orang melaungkan azan. Allah S.W.T 
menyampaikan seruan Nabi Ibrahim a.s pada setiap orang yang diciptakan dalam bacaan talbiah dan 
itulah pernyataan semua orang yang mengerjakan fardhu haji, kerana haji itu tidak akan sah tanpa 
talbiah. 

Bacaan talbiah antara lainnya, "Labbaikallahhummalabbaik" yang bermakna, aku datang untuk 
menunaikan panggilan-Mu ya Allah. 

Menunaikan haji adalah salah satu rukun Islam, oleh itu hendaklah kita menunaikannya apabila kita 
sudah mampu melaksanakannya. Banyak orang menunaikan haji, tetapi sekembali mereka dari 
menunaikan haji yang sangat menyedihkan ialah terdapat juga orang yang melakukan maksiat lebih 
teruk dari masa sebelum menunaikan haji. Oleh itu, hendaklah kita mulakan dengan sembahyang, puasa, 
zakat dan seterusnya menunaikan haji. 

Kalau kita menunaikan haji tanpa mengerjakan sembahyang lima waktu maka sia-sia sahaja haji yang 
kita lakukan sebab ia tidak akan diterima oleh Allah S.W.T. Dan ini adalah salah satu punca mereka 
yang kembali dari menunaikan haji melakukan bermacam-macam maksiat. 

Bagi mereka yang mendapat kenikmatan haji mereka ini tidak akan berani melakukan kerja-kerja yang 
dimurkai oleh Allah S.W.T sebaliknya mereka akan berusaha untuk menjadi muslim yang sempurna. 
Tanpa mengerjakan sembahyang, maka semua kerja-kerja yang berbentuk amal, sedekah, zakat dan 
sebagainya semuanya itu tidak akan diterima oleh Allah S.W.T. 

  

KAKI DIRANTAI, BERWAJAH KHINZIR 
 

Seorang wanita tua bercerita pengalaman beliau tentang sebuah kisah menyayat hati yang perna 
terjadi. Cerita tersebut aneh dan menginsafkan kerana berceritatentang siksaan Allah terhadap 
seorang anak yang durhaka kepada ibunya sendiri. Ia diceritakan oleh Nenek Mariam. Begini ceritanya:   

Jamilah 20an, (bukan nama sebenar) adalah seorang isteri yang malang. Beliau telah ditinggalkan suami 
sejak melahirkan anak sulung mereka. Jamilah terpaksa menerima dengan nasib yang menimpanya itu. 
Mujurlah beliau masih mempunyai ibu bapak yang memelihara dirinya. 

Itulah yang dikatan kasih sejati seorang ibu. Tidak ada bandingannya semenjak kita dalam kandungan 
kasih sayang  sudah dicurahkan sepenuh jiwa dan raga. Setelah Jamilah bergelar janda, Jamilah 
kembali ke rumah ibunya. Walaupun Jamilah tidak mendapat kasih sayang seorang suami namun beliau 
beruntung kerana masih mendapat kasih sayang dari ibu sejati. Jamilah dan anak kecilnya dijaga dan 
diberikan kasih sayang dengan sempurna. Soal makan dan minum Jamilah dan anaknya tidak menjadi 
masalah kerana Jamilah masih mempunyai bapak yang masih kuat mengerjakan ladang dan sawah. Bapak 
Jamilah keluar bekerja sejak pagi hari dan pulang lewat petang hari. Ibunya tidak banyak aktivitas di 
rumah hanya memberi makan hewan ternakan saja. Saudaranya semua sudah menikah dan mempunyai 
tanggung jawab masing-masing. 



Jamilah merupakan anak bungsu dalam keluarga, mengenangkan nasib malang Jamilah, sudah tentu 
perasaan sayu dan kasihan dari ibunya berkecamuk bila melihat anak dan cucu kecilnya tidak 
terlindungi. Usia Jamilah masih remaja walaupun bergelar janda. Masa remajanya masih belum puas 
dinikmati serta fikirannya masih belum matang dalam arti hidup. Jamilah merasa dirinya begitu bebas 
dan terlepas dari belenggu  ketika masih hidup bersuami dahulu. Jamilah tidak merasa kekurangan pada 
dirinya malah bertambah yakin karena beliau masih muda dan masih kelihatan cantik. Segala urusan 
anaknya yang kecil diserahkan kepada ibu dengan alasan tidak biasa mengurusi anak kecil. Sebenarnya 
Jamilah malas mengurus anak kecil yang merepotkan. 

Pada mulanya, ibu Jamilah tidak keberatan, maklum saja cucu sendiri, tentu tidak terasa bebannya. 
Hari berganti hari hidup Jamilah bertambah nyaman. Beliau hidup di bawah asuhan yang sempurna. 
Semua soal makan minum, mengasuh anak kecil dan kerja rumah tangga semuanya diambil alih oleh ibu 
dan bapanya. Jamilah hanya menolong ala kadar saja agar tabiat malasnya tidak nampak.  

Perangai Jamilah semakin menjadi-jadi. Menggunakan pakaian- pakaian model terkini serta bersolek 
agar sentiasa cantik. Suatu hari, Jamilah telah menyampaikan hasratnya ingin ke pasar untuk 
mendandan rambut dengan model terkini. Namun ibunya melarang kerana menurut orang, bahan untuk 
mendandan rambut ketika itu diperbuat dari bahan haram yakni lemak babi. "Ala, bukan aku nak makan 
babi tu, hanya dioles di atas kepala agar rambut lebih hitam dan berkilat...." Jamilah memberi alasan 
agar permintaannya ditunaikan. Namun begitu ibunya tetap melarang. Maka terjadilah satu 
pertengkaran  antara Jamilah dan ibunya sehingga beliau terlontar perkataan  kesal  sambil 
menyumpah-nyumpah ibunya. "Binatang babi! Binatang anjing!" kata Jamilah semakin berani setelah 
melihat ibunya mendiamkan diri sambil menitiskan airmata. 

Jamilah masih kesal, nafsunya untuk kelihatan cantik dan bergaya semakin meluap-luap hingga tidak 
memikirkan lagi soal halal dan haram. Keinginannya supaya semua lelaki melihat dirinya cantik seperti 
primadona. Sekaligus citra dirinya akan naik mengatasi anak-anak gadis di kampung itu. Sore itu, saat 
Jamilah baru pulang dari pasar memodel rambutnya, tiba-tiba beliau medengar suara anak kecilnya 
menangis kuat teresak-esak. Hati Jamilah naik radang kerana beliau sangka ibunya sengaja membiarkan 
anaknya begitu kerana ingin membalas dendam. Dengan bengis, Jamilah terus naik ke rumah dan jadi 
seperti orang yang dirasuk syaitan, terus meluru ke bilik anaknya yang menangis itu. Anaknya diambil 
dan diletakkan di satu sudut di dapur dan terus menuju ke bilik ibunya untuk melakukan sesuatu. 
Mulutnya tidak henti-henti mengomel sambil menyumpah-nyumpah. 

Begitu saja beliau masuk, kelihatan ibunya sedang mengerjakan solat. Kerana terlalu marah, dikala 
ibunya sedang sujud, beliau bertindak  menendang ibunya sambil berkata "Oi babi,anjing, beruk! Tak 
boleh harap .... menyusahkan orang, celaka!" Ibunya yang jatuh tersungkur di hadapan sejadah bangun 
mengaduh dan terpinga-pinga. Beliau tidak tahu apa sebabnya Jamila tiba-tiba naik angin. Setelah 
beberapa lama berlinanganlah airmata ibunya apabila menyedari perkara sebenar. Sebenarnya bukan 
niat ibunya membiarkan cucunya itu menangis keseorangan, ketika itu beliau sedang bersembahyang, 
maka terpaksalah membiarkan budak itu sebentar. Sudah seberapa daya beliau menyegerakan solatnya 
setelah sedar cucunya menangis kuat, namun belum sempat selesai solat, Jamilah terlebih dahulu  
datang menyepak punggungnya. Hati ibu mana yang tak hancur remuk mengenangkan anaknya yang 
sampai hati dan tergamak melakukan sebegitu terhadapnya berbanding kasih sayang yang telah 
dicurahkan secukupnya demi anak tercinta.  

Ibu mana yang tidak sayangkan anak....dalam keadaannya yang sakit seluruh sendi akibat tersungkur 
atas tikar sembahyang tadi, beliau telah berdoa pada Allah agar dapat diampun dosa anaknya itu. 



Dengan takdir Allah, tiba-tiba Jamilah berteriak dari arah dapur. Macam sesuatu yang telah berlaku 
pada Jamilah mahupun cucunya. Dengan lemah  longlai, tergesa-gesa beliau pergi mendapatkan Jamilah. 
"Jeritannya  sungguh kuat hingga tetangga berdekatan dapat mendengarnya. Tambah terkejut apabila 
kami semua menyaksikan seutas rantai besi tiba-tiba sahaja keluar memecah lantai dapur dan melilit 
dan merantai kaki Jamilah dengan kuat. Jamilah menjerit kesakitan dan anak yang dikendong terlepas 
dalam dakapannya. Ibu Jamilah separuh pengsan melihat keadaan Jamilah sebegitu....," jelas Nek 
Mariam yang merupakan salah seorang yang menyaksikan keajaiban Allah yang maha esa itu. 

Maka berduyun-duyunlah orang kampung datang untuk membantu melepaskan cengkaman rantai besi 
yang melilit kemas di kedua-dua kaki Jamilah. Bertungkus-lumus orang coba memotong besi itu namun 
tidak berjaya. Jamilah meraung sekuat-kuat hati kerana terlalu sakit. Akibatnya darah tidak henti 
mengalir membasahi lantai dapur. Setelah beberapa jam berlalu, rantai besi yang mempunyai kekuatan 
luar biasa itu masih juga tidak boleh dileraikan dari kaki Jamilah. Akibat pendarahan yang banyak, 
Jamilah meninggal di situ juga dengan riak muka yang amat menakutkan. Ibu Jamilah terpaku tidak 
mampu melakukan apa-apa. Beliau sedar itulah balasan Allah terhadap anaknya, cuma beliau tidak 
menyangkakan secepat itu. "Anehnya, sebaik sahaja Jamilah meninggal, rantai itu terurai dengan 
sendiri lalu masuk kembali ke dalam tanah. Kami semua begitu terpegun dan berasa insaf dengan apa 
terjadi. Itulah balasan Allah terhadap seorang anak yang derhaka," sambung Nek Mariam sambil 
menitiskan airmata. 

Jenazah Jamilah diuruskan seperti biasa dan dikebumikan. Upacara membaca ayat suci Al Quran di 
atas kubur selama 7 hari memang sering dilakukan oleh masyarakat di Pantai Timur dan menjadi satu 
upacara kebiasaan kepada sesiapa yang baru dikebumikan. Semasa orang-orang kampung bergilir- gilir 
membaca Al Quran, maka satu lagi petunjuk dari Allah terjadi. "Pada waktu hampir subuh, mereka 
terdengar satu suara yang meraung- raung dari arah liang lahat. "Mak ooiii.....!! Ayah ooiii!! Tolonglah...! 
Allah Tuhanku....minta tolong...! Mak...ayah...tolonglah!" suara  mendayu-dayu itu sungguh menyeramkan 
dan tidak henti-henti," cerita Nek Mariam lagi. 

Salah seorang dari mereka bertindak memberitahu pada ibu Jamilah akan suara itu yang mereka syak 
datang dari arah liang lahat. Dengan bantuan tetangga-tetangga berdekatan, mereka segera ke kubur 
Jamilah untuk menggali kubur itu kerana mereka sangkakan Jamilah masih hidup. Setelah digali, 
alangkah terkejutnya bila melihat jasad Jamilah yang kaku dan berbalut itu telah bertukar rupa. 
Kepalanya menjadi kepala seekor babi! Masya Allah.... Ramai orang menyaksikannya ....satu lagi 
keajaiban yang sengaja Allah  ingin memperlihatkan pada hamba-hambanya. Bertambah sedih dan sayu 
hati ibu Jamilah melihat keadaan anaknya begitu.... 

Malam itu beliau bermimpi, Jamilah datang kepadanya dengan keadaan yang amat buruk dan daif sambil 
berkata:  "Tak payahlah ibu mengadakan kenduri arwah untuk saya, kerana saya telah terkeluar 
daripada Islam...." menyedari hakikat itu ibunya begitu terkejut dan tak henti-henti menangis sambil 
berdoa kepada Allah agar mengampuni dosa anaknya itu. "Maka tiadalah kenduri arwah dibuat untuk 
Jamilah. Itulah cerita tentang balasan Tuhan terhadap hambanya yang berdosa. Dosa pada Tuhan 
mungkin dapat diampunkan jika kita bertaubat nasuha, tetapi dosa pada manusia, lebih-lebih lagi 
kepada kedua ibu-bapa, harus kita sendiri memohon ampun dan maaf....Jika tidak tanggunglah dosa itu 
dan akan dikira dan dibalas setimpal di akhirat kelak..." Nek Mariam mengakhiri ceritanya yang penuh 
keinsafan sesuai untuk kita semua.  

 



 
JIBRIL AS, KERBAU, KELAWAR DAN CACING 

 

Suatu hari Allah SWT memerintahkan malaikat Jibril AS untuk pergi menemui salah satu makhlukNya 
iaitu kerbau dan menanyakan pada si kerbau apakah dia senang telah diciptakan Allah SWT sebagai 
seekor kerbau. Malaikat Jibril AS segera pergi menemui si Kerbau. 

Di siang yang panas itu si kerbau sedang berendam di sungai. Malaikat Jibril AS mendatanginya 
kemudian mulai bertanya kepada si kerbau, "Hai kerbau apakah kamu senang setelah dijadikan oleh 
Allah SWT sebagai seekor kerbau". Si kerbau menjawab, "Masya Allah, alhamdulillah, aku bersyukur 
kepada Allah SWT yang telah menjadikan aku sebagai seekor kerbau, daripada aku dijadikan-Nya 
sebagai seekor kelawar yang ia mandi dengan kencingnya sendiri". Mendengar jawapan itu Malaikat 
Jibril AS segera pergi menemui seekor kelawar. 

Malaikat Jibril AS mendatangi seekor kelawar yang siang itu sedang tidur bergantungan di dalam 
sebuah gua. Kemudian mulai bertanya kepada si kelelawar, "Hai kelawar apakah kamu senang setelah 
dijadikan oleh Allah SWT sebagai seekor kelawar". "Masya Allah, alhamdulillah, aku bersyukur kepada 
Allah SWT yang telah menjadikan aku sebagai seekor kelawar dari pada aku dijadikan-Nya seekor 
cacing. Tubuhnya kecil, tinggal di dalam tanah, berjalannya saja menggunakan perutnya", jawab si 
kelawar. Mendengar jawapan itu pun Malaikat Jibril AS segera pergi menemui seekor cacing yang 
sedang merayap di atas tanah. 

Malaikat Jibril AS bertanya kepada si cacing, "Wahai cacing kecil apakah kamu senang setelah 
dijadikan Allah SWT sebagai seekor cacing". Si cacing menjawab, "Masya Allah, alhamdulillah, aku 
bersyukur kepada Allah SWT yang telah menjadikan aku sebagai seekor cacing, daripada dijadikan-Nya 
aku sebagai seorang manusia. Apabila mereka tidak memiliki iman yang sempurna dan tidak beramal 
soleh ketika mereka mati mereka akan disiksa selama-lamanya". 

 
 

BANGUNAN YANG TIDAK ROSAK DAN PEMILIK YANG TIDAK BOLEH MATI 
 

Diriwayatkan seorang raja berjaya membangunkan kota dengan segala keperluannya yang cukup megah. 
Kemudian raja itu mengundang rakyatnya untuk berpesta ria menyaksikan kota itu. Pada setiap pintu, 
penjaga diperintahkan untuk bertanya kepada setiap pengunjung adakah cacat cela dan kekurangan 
kota yang dibangunnya itu. 

Hampir seluruh orang yang ditanyai mengatakan tiada cacat dan celanya kota tersebut. Tetapi ada 
seorang pemuda yang menjawabnya bahawa kota itu mengandungi dua cacat celanya. Sesuai dengan 
perintah raja, dia ditahan untuk dihadapkan kepada raja. 

"Apa lagi cacat dan cela kota ini?" tanya raja. 

"Kota itu akan rosak dan pemiliknya akan mati." Jawab pemuda itu. Tanya raja, "Apakah ada kota yang 
tidak akan rosak dan pemiliknya tidak akan mati?" 

"Ada. Bangunan yang tidak boleh rosak selamanya dan pemiliknya tidak akan mati." Jawab pemuda itu. 



"Segera katakan apakah itu." Desak raja. 

"Syurga dan Allah pemiliknya," jawabnya tegas. 

Mendengar cerita tentang syurga dan segala keindahannya itu, sang raja menjadi tertarik dan 
merinduinya. Apa lagi ketika mereka menceritakan tentang keadaan neraka dan azabnya bagi manusia 
yang sombong dan ingin menandingi Tuhan. Ketika itu pemuda tersebut mengajak raja kembali ke jalan 
Allah, raja itu pun dengan ikhlas mengikutinya. Ditinggalkan segala kemegahan dan kemegahan 
kerajaannya dan jadilah ia hamba yang taat dan beribadah kepada Allah. 

 
 

DAJJAL NEGERI SAMIRAH 
 

DAJJAL Negeri Samirah adalah negeri kecil di Palestin yang nanti akan menjadi sebuah negara besar. 
Bahkan menjadi ibu kota kerajaan Bani lsrail warisan Nabi Sulaiman.  

Ini berdasarkan masa kelahiran Nabi Musa, kira-kira satu abad sebelumnya. Seorang lelaki dan seorang 
perempuan keturunan Yahudza, setelah 31 tahun berkahwin, lahirlah seorang anak yang paling 
membahayakan kedua orang tuanya, sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. kedua 
matanya tidur tetapi hatinya tetap terjaga.’ Keluarga Dajjal, ayah, ibu dan abang-abangnya adalah 
penyembah berhala. DuIu, mereka menyembah sebuah berhala berbentuk seperti lembu betina. 
Sebenarnya berhala itu bukan sekadar patung Iembu betina, ia adalah syaitan durjana yang menyerupai 
dirinya seperti patung lembu betina itu.  

Mereka menyembelih binatang untuk dikorbankan kepada berhala. Yang sebenarnya dipersembahkan 
kepada syaitan, berserta minuman arak yang dihulurkan setiap hari. Disamping itu mereka juga suka 
melakukan penghambaan atau persembahan dan ketaatan. Setiap pagi mereka lihat sisa-sisa dan apa 
yang mereka korbankan di tempat itu. Sangka mereka, itu adalah sebagai tanda bahawa Tuhan mereka 
merestui apa yang mereka Iakukan.  

Permintaan kedua-dua orang tua Dajjal ialah agar mereka diberi anak lelaki. Akhirnya Allah s.w.t. pun 
menjadikan kehamilan keatas seorang wanita yang yang dilahirkan dari perbuatan zina antara muhrim 
dengan seorang suami yang juga dilahirkan dan hasil perzinaan antara muhrim. Sementara itu syaitan 
pun turut ikut masuk ke saluran kencing lelaki penyembah berhala setiap kali dia menggauli isterinya. 
Jadi Syaitan pun turut mencampuri isteri penyembah berhala itu bersama-sama suaminya. Bertemulah 
sperma dan ovum dari unsur manusia dengan unsur syahwat yang penuh kedengkian dari jin, 
sebagaimana yang ditakdirkan oleh Allah. (Dalam buku lhdzaru aI-Maslkh adDajjal menyatakan Dajjal 
lahir dari hasil hubungan ketika ibunya sedang menstruasi, lalu terjadilah kehamilan sebagai pengaruh 
perbuatan Syaitan)  

Pada malam yang sangat menakutkan, diiringi hembusan angin, salju dan hujan lebat, pasangan suami 
isteri itu mendengar suara dari patung lembu betina liar yang memberitahu bahawa dia telah meredhai 
kedua-duanya. Bahkan, katanya dia memerintahkan malaikat untuk mengurniakan kepada mereka 
seorang anak. Tetapi jika kedua-duanya tidak memperbanyakkan ketaatan dan penyembahan berhala 
serta tidak banyak menumpahkan darah korban, maka dia akan menggantikan anak lelaki itu dengan 
anak perempuan. Apalagi, kedua-duanya pun sujud dan bersimpuh depan patung itu dengan penuh setia 
sambil menyatakan mereka mahukan sangat anak Ielaki. Patung syaitan itu menyuruh mereka 



menyembelih seekor lembu betina gemuk dan besar. Kemudian menyuruh diletakkan sembelihan itu di 
hadapan patung, dan selepas itu mereka berdua dilarang untuk masuk ke tempat itu sepanjang malam. 
Apa yang berlaku sebenarnya syaitan telah mempermainkan mereka berdua untuk melakukan apa saja 
menurut kehendak dan kemahuan Syaitan. Syaitan dapat melihat apa yang tidak boleh dilihat oleh 
manusia biasa. Sebab jin boleh melihat apa yang ada dalam jasad manusia, sehinggakan dia dapat 
melihat kandungan perempuan itu sejak awal Iagi. Namun begitu syaitan tidak tahu apa yang akan 
terjadi, Syaitan tidak tahu apakah anak itu perempuan atau lelaki tetapi dia tahu betapa besar 
kemahuan pasangan itu dengan kelahiran anak lelaki. Perempuan itu pun melahirkan anak Ielaki tetapi 
anak yang baru lahir itu cacat kedua-dua belah matanya sejak lahir. Bayi itu suka tidur malam dan siang 
serta amat jarang bangun untuk menghisap air susu ibunya yang berbadan besar.  

lmam Ahmad meriwayalkan dalam Musnad, iaitu sebagaimana sabda Rasulullah mengenai keluarga 
Dajjal. “Ayahnya tinggi, gemuk dan hidungnya seperti paruh burung. Sedangkan ibunya fardhakhiyyah, 
iaitu banyak daging dan berbadan gemuk. Kedua tangannya panjang dan kedua teleknya pun besar. Oleh 
kerana anaknya tidak disusui oleh ibunya susu, Ia bahkan dapat mengakibatkan keracunan yang 
berakhir dengan kematian. Jadi anak Ielaki itu sejak awal memang telah mendatangkan sial kepada 
ibunya. Paling anehnya, anak lelaki itu bertahun-lahun duduk diam dan hanya bergerak beberapa kali, 
sehinggakan orang tuanya menyangka dia lumpuh atau pun Tuhan mereka sudah murka. Maka mereka 
pun menyajikan berbagai jenis sajian sebagai tanda taat tetapi anak lelaki itu tetap seperti itu juga, 
tidak ada sebarang perubahan. Selama empat tahun sebelumnya dia belum pernah berjalan. Padahal 
orang tuanya telah memberikan air susu kambing serta berusaha untuk menggerak-gerakkan kedudukan 
anaknya. Anaknya itu hanya minum seteguk dua sahaja, kemudian terus tidur. Melihatkan anaknya 
dalam keadaan seperti itu, orangnya tidak pernah merasa tenang. Hatinya sentiasa tertanya-tanya 
apakah anaknya masih hidup. Mereka sering melelakkan tangan atau melekapkan telinga pada dada 
anaknya itu. Di dapati anaknya masih hidup. 

Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w.. “Kedua matanya tidur, tetapi hati tetap terjaga.” Pada satu malam 
tiba-tiba anaknya itu bergerak bangun, sementara orang tuanya sedang tidur. Dia coba merangkak 
kemudian berdiri untuk berjalan dengan kedua kakinya. Kemudian dia berjalan perlahan-lahan tanpa 
diketahui oleh kedua orang tuanya, seakan-akan ada roh lain yang menyusup ke dalam rohnya sambil 
memberitahu dan membantunya untuk berdiri dan berjalan. Sudah tentulah roh lain itu ialah Jin 
Syaitan (Jinni Mutasyaithan). Kedua-dua mata anak Ielaki itu cacat dan dia telah dirasuk oleh syaitan 
yang bersemayam dalam patung lembu. Syaitan itu memimpin kanak-kanak itu menghala ke patung 
Iembu betina. Kemudian dia ditinggalkan tidur di sisi patung tersebut. Apabila ayahnya bangun dia 
terus mendapatkan anaknya yang tertidur dipangkuan tuhan-tuhan patung lembu betina itu. Ayahnya 
coba mencari apakah makna peristiwa yang terjadi itu tetapi tidak berjaya menafsirkannya. Lalu 
ayahnya itu tadi pun memanggil tetangga-tetangga tetapi tetangga tidak mempercayai dengan 
peristwia itu, mereka menuduh ayahnya sendiri yang membawa anaknya itu dan meletakkannya 
dipangkuan tuhan-tuhan tersebut. Tetangga-tetangga itu tahu anaknya itu lumpuh dan hanya boleh 
duduk sahaja.  

Walaubagaimana pun berita mengenai hal itu tetap tersebar. Bagi sesetengah orang yang 
mempercayainya datang berduyun-duyun ke rumahnya untuk melihat dari dekat akan kejadian aneh 
yang terjadi kepada anak lelaki itu. Dalam masa yang sama ada yang coba mencari berkat dari budak 
itu. Namun, hakim-hakim yang ada di kawasan itu berasa tidak senang hati untuk menerima kebenaran 
kejadian itu dengan begitu saja. LaIu mereka pun membawa ayah anak itu ke hadapan hakim besar di 
kota yang kemudian memaksa ayahnya memberitahu apakah sebenarnya yang terjadi. Ayah 



menceritakan perkara sebenar tetapi hakim-hakim tidak mahu menerima kenyataannya, lalu ayahnya itu 
diperintah masuk penjara dan didera. Ketika di dalam penjara dia dipaksa membuat kenyataan bahawa 
tidak ada sesiapa yang harus dipatuhi kecuali hakim agung yang menguasai negeri tersebut. Setelah 
puas kena seksa maka dia pun terpaksa mengaku dan membuat pengumunan di hadapan hakim dan 
penduduk negeri bahawa tiada tuhan selain hakim dan bahawa tidak ada yang dapat memberi 
pertolongan atau mendatangkan bencana selain hakim.  

Dengan pengakuan yang dia buat itu maka dia pun dikeluarkan dari penjara tetapi anaknya itu terpaksa 
dijaga di dalam istana dengan penuh perhatian dan tidak dibenarkan keluar dari istana hakim. Berita 
tentang keajaiban anak lelaki itu semakin tersebar luas sehinggakan heboh dan peristiwa itu disebut 
sebagai A’jubah as Samirah yang bermakna (Keajaiban Samirah) Hakim amat marah dengan peristiwa 
itu, dia tidak mahu menerima kenyataannya. Menurut hakim lagi, anak lelaki yang ajaib itu sebenarnya 
telah dirasuk syaitan. Berita itu pun disebar luas ke seluruh pelusuk dunia. Hakim tidak berdiam diri, 
dia pergi mencari dukun untuk mengeluarkan syaitan dari badan budak itu. Hampir semua tempat ke 
pelusuk negeri dan benua dicarinya bomoh, dukun serta tukang sihir untuk mengeluarkan rasukan 
syaitan dari anak lelaki itu. Kerana menurut hakim, syaitan itu akan menggoncangkan singgahsana atau 
‘Arsy Tuhan. Apabila berita itu tersebar, suasana masyarakat pun menjadi kacau bilau dan kelam kabut. 
Tiba-tiba ada seorang yang berpura-pura sebagai ahli falsafah dari Samirah pun membuat 
pengumuman. Anak itu memang betul-betul keturunan Samiri. Dua huruf ra dan ha’ (dua huruf terakhir 
dari kata Samirah) Dulu ia membawa makna satu negeri iaitu negeri Syam kerana Sam bin Nuh as., 
adalah pendiri gerakan Samirah setelah terjadinya banjir besar. Ketika Sam masih kecil, dia tidak 
banyak bergerak sehingga datang malaikat yang kemudian mengajarnya bagaimana cara menggerakkan 
kedua-dua kakinya. Anak itu adalah cucu dari Syam.” Tetapi tidak ada seorang pun yang mahu percaya 
dengan kata-kata ahli falsafah itu. Sebaliknya dia pula dituduh orang gila. Hakim pula telah memberi 
arahan supaya kenyataan ahli falsafah itu tidak diperbualkan lagi oleh sesiapa pun. Barangsiapa yang 
coba hendak bercakap tentang hal itu akan dihukum. Hakim pun membuat pengumunan anak itu diberi 
gelaran as-Samiri kerana berdasarkan negeri kelahirannya dan bukannya sebab-sebab lain. Ayah budak 
lelaki (Dajjal) itu pula kemudiannya mati kerana terlalu menderita, kematiannya itu dipanggil adz-
dzabhah ash-shadriyyal aImutakarrarah yang bermakna (tekanan batin berlanjutan).  

Ayahnya mati kerana watak anaknya itu sangat ganjil. Anak ajaib itu pun ditinggalkan dalam penjagaan 
dan pemeliharaan hakim diistananya. Setahun kemudian, iai itu kelika berumur Iima tahun, anak itu pun 
mulai berupaya bangun dan tidurnya, setelah bangun dia coba bergaul dengan orang orang di sekeliling 
istana itu, tetapi bicaranya terputus-putus. Orang-orang istana pun coba hendak mengubati penyakit 
buta di matanya tetapi doktor-doktor istana membuat kesimpulan bahawa penyakit atau cacat itu tidak 
akan dapat disembuhkan secara perubatan biasa kerana cacat itu nampaknya diciptakan oleh Yang 
Maha Kuasa.  

Sebulan kemudian, ketika penduduk negeri itu sedang nyenyak tidur, tiba-tiba datang peringatan dari 
Tuhan. Peringatan dari Tuhan itu datang kerana penduduk negeri itu melakukan zina dan homoseksual, 
sebagai orang-orang Sadum dan Amurah. Siksaan yang Tuhan turunkan itu secara tiba-tiba tanpa 
diduga sama sekali. Allah telah memerintahkan malaikat Jibril untuk memasukkan penduduk negeri itu 
ke dalam bumi, sama seperti yang dilakukan kepada penduduk Sadum dan Amurah. Yang terselamat 
tinggal hanyalah seorang anak kecil (Dajjal) yang berada di istana itu. Jibril telah ditugaskan membawa 
anak itu ke suatu pulau yang terletak di suatu lautan luas yang disebut Laut Yaman. Laut ini mempunyai 
peranan penting di masa akan datang. (Dari Laut Yaman inilah nanti terbentang jalan yang akan dilalui 
seorang saleh yang mempunyai peranan penting dalam memerangi Dajjal). Anak lelaki itu tinggal 



seorang diri di pulau itu. Dia sentiasa dijaga, diawasi serta diberi makan dan minum oleh malaikat itu 
tadi. Anak itu kembali seperti biasa, iaitu banyak tidur dan sedikit bergerak. Sementara itu Jibril 
kembali menghancurkan negeri yang penuh dengan kemaksiatan itu dan membalikkan negeri itu 
sehinggakan bahagian atas negeri itu menjadi bawah. Maka selesailah siksaan Allah ke atas orang-orang 
kafir itu. Kemudian Jibril kembali membawa makanan untuk anak itu dari rezeki Allah dan demi 
menjalankan perintah Allah tanpa sebarang persoalan. Allah menyayangi anak itu dan berfirman kepada 
Jibril, ”Hai Jibril, anak itu adalah hambaKu. Tetapi di akhir zaman dia mengaku sebagai tuhan yang 
disembah di muka bumi. Aku akan mengutus orang yang akan menyiksanya dengan seksaan yang pedih 
dan akan membunuhnya pada suatu masa tertentu yang tidak akan diingkari oleh hambaKu. Orang 
tersebut adalah seorang nabi yang diutus pada suatu masa dan dia menjadi wali, tanpa wahyu pada 
menjelang akhir zaman. (Riwayat ini didapati dari seorang alim di negeri Yaman. Dia dikenali dengan 
nama Haidar bin Anif Billah Abdullah bin Salem bin Syari. Dia mempunyai banyak manuskrip mengerikan 
yang menurut katanya telah berusia ratusan tahun. Bahkan ada skripnya yang mempunyai asal-usul 
sejak 700 tahun sebelum Masehi. 0rang alim ini masih hidup dan berusia 110 tahun. Dia sendiri tidak 
mau hidup di kota moderen. Segenap hidupnya dihabiskan di kemah-kemah di padang pasir sahara 
bersama-sama empat orang isterinya. Isteri-isterinya jauh lebih muda dari dia, yaitu sekitar dua puluh 
hingga tiga puluh tahun. Dia masih kelihatan gagah. Ketika ditanya kepadanya tentang rahasia 
kegagahannya, dia menjawab bahawa dia tidak pernah meninggalkan sembahyang malam, tidak pernah 
meninggalkan sembahyang dan waktu yang ditentukan dan jarang memakan daging dan garam. Makanan 
yang paling banyak dimakannya ialah madu, kurma, susu dan air putih.)  

Pulau yang didiami oleh anak itu dikenali dengan nama jazirah atstsu ‘ban ar-rahib we ad-dabbah al-
halba yang bermakna pulau ular yang mengerikan dan hewan berbulu tebal. Sebab menurut cerita 
tentang pulau itu, setiap orang yang hampir dan singgah di pulau itu pasti akan mati disengat oleh ular 
yang panjangnya beratus-ratus meter. Sementara hewan berbulu tebal itu mempunyai lidah yang dapat 
berbicara dengan berbagai-bagai bahasa di muka bumi ini dan ia menguasai pulau itu. Ular itu adalah 
penjaganya dan buta matanya. Hewan itulah yang mengarahkannya. Pulau itu sebenarnya kecil seperti 
sekumpulan batu yang membentuk satu petak bumi yang penuh dengan berbagai mata air yang segar 
airnya serta dikelilingi pohon rindang yang saling berjalin. Pulau itu juga dipenuhi dengan sumber-
sumber yang berfaedah seperli berbagai-bagai jenis bunga, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon apel 
berwarna kuning berbentuk aneh seperti kepala jin yang nampak indah dan tersusun rapi bukan seperti 
kepala syaitan yang bodoh. lklim pulau itu memang selamanya sejuk dan selalu turun hujan. Pulau itu 
terletak di Lautan Hindia dekat dengan negeri Yaman. Pulau yang didiami oleh anak ajaib itu nampak 
jauh dan terpisah dari pulau-pulau yang jumlahnya banyak. Bahkan dari jauh pulau itu nampak seperti 
sebuah bintang yang terlepas dari gugusan bintang lain, atau bagai sebuah bulan yang terlepas dari 
edarannya yang penuh dengan planet-planet lain. Ia menjadi sesuatu yang asing dan ganjil kenana ia 
telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Walaupun anak itu dikunjungi dan diawasi oleh Jibril siang dan 
malam, namun anak itu tidak tahu. Kerana sebagai manusia biasa dia tidak dapat melihat malaikat Jibril 
itu, kecualilah dengan perkenan Allah s.w.t. Disamping itu anak itu pula asyik tidur seperti penghuni 
gua.  

Pada satu hari ketika umur anak itu telah mencapai lapan tahun, kedua-dua matanya mula terbuka 
diiringi dengan kesedaran hatinya. Sesudah itu, dia tidak lagi banyak tidur. Dia hanya tidur sekejap 
sahaja. Pada mulanya, setiap kali terjaga dari tidur dia akan mendapatkan makanan dan minuman segar 
yang berada di sisinya, sehingga habis makanan dan minuman itu, dia kembali tidur semula. Diwaktu ini, 
dia sudah mampu berdiri, bergerak, dan berfikir. Malah dia mampu menangkap ikan dalam air dengan 



petunjuk bisikan suara yang terdengar dengan jelas di telinganya dan dia boleh faham maksud seruan 
itu dengan jelas. “Buatlah seperti begini supaya kami menjadi begini,” kala bisikan malaikat Jibril 
kepada anak itu. Anak kecil itu pun berjalan jalan mengelilingi sekilar pulau yang dia tinggal itu, dia rasa 
kagum dan terasing serta sentiasa berwaspada. Dia berjalan sambil bersembunyi dengan penuh hati-
hati. Pulau itu dipenuhi dengan berbagai jenis burung dan binatang. Tidak ada satu binatang buas dan 
ganas di pulau itu selain dari beberapa ekor ular yang merayap dari Lautan yang menuju ke sana.  

Satu hari ketika sedang berjalan, ia dikejutkan oleh seekor binatang yang sangat besar, berbulu tebal 
dan mempunyai dua mata yang menonjol seperti mata lembu. Tiba-tiba binatang itu bercakap dengan 
bahasa yang dia tau. Binatang itu berkata, "Engkau adalah seorang anak yang diselamatkan oleh Allah 
dari gempa bumi yang dahsyat ketika negeri Samirah dilanda malapetaka. Engkau dibawa oleh malaikat 
Jibril ke sini. Malaikat itulah yang menjaga makan dan minum engkau. Oleh itu janganlah engkau 
mengkhianati janji mu dengan Allah. Sebab pada hati setiap anak Adam telah tertanam ketaatan 
kepada Allah dan beriman kepada Nya selama mereka masih berada dalam fitrah kesuciannya. 
Kerananya engkau menjadi Muslim dan Mukim yang yakin dan taat kepada Tuhan Pencipta alam ini. 
Dialah Tuhan yang Maha Esa.” Kemudian binatang besar itu pun memberi isyarat kepadanya supaya 
mengikutnya ke arah sebuah batu. Di batu itu tertera tulisan dalam bahasa Arab. Binatang itu 
mengajarnya huruf demi huruf dan dia pun mengikutnya. Kemudian binatang itu pun memberi isyarat 
kepadanya untuk mengikutnya kepada berbagai permukaan batu lagi. Di batu-batu itu tertulis kata-
kata: Batu pertama: La ilaha illallah (Tiada luhan selain Allah) Batu kedua: “Allahu Wahid La Syarika 
lahu (Allah Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya) Batu ketiga: “Engkau dijaga dan diurus oleh Jibril. 
OIeh itu janganlah kamu mengkhianati janjimu dengan Allah.” Batu keempat: “Hanya engkau saja di 
pulau ini.” Batu kelima: “Makanlah den nikmatilah makanan dari rezeki Allah ini yang sesuai dengan 
keperluan dan kehendakmu. Tidurlah sesukamu. Sembahlah Allah dalam berbagai keadaanmu dengan 
tasbih-tasbih keesaan kepada Nya, yakni solat yang diwajibkan kepadamu. Allahlah raja, Allahlah Maha 
Esa. Dia tidak berayah dan tidak pula mempunyai anak. Allah lah Tuhan yang Maha Besar. Allah lah yang 
Maha Agung.” Batu Keenam: “Jadilah engkau anak masa kini, wahai anak kecil. Janganlah engkau 
menjadi anak masa lalu di pulau ini pada zaman apa pun.” Batu Ketujuh: “Tidak ada kitab bagimu kecuali 
apa yang dibawa kepadamu oleh seorang Nabi terakhir, Nabi Muhammad s.a.w. yang datang menjelang 
akhir zaman. Jika engkau beriman kepadanya maka engkau adalah manusia masa depan yang beriman 
dan mempunyai keyakinan kepada Allah. Tetapi jika engkau engkar kepadaNya maka engkau adalah 
manusia depan yang dijanjikan akan mendapat seksaan Allah. Sesungguhnya engkau berada di antara 
dua nabi yang berserah diri kepada Allah dan sebenarnya semua nabi berserah kepada Allah. Jika 
engkau beriman dan yakin kepada apa yang kami imani dan yakini, maka Allah akan memudahkan kamu 
untuk mengimani penutup para nabi yang terdahulu dan pengganti nabi yang telah wafat. Dia bernama 
Muhammad Al Amin. Dia akan lahir sebagai Nabi dan Rasul di tengeh-tengah kaum yang buta huruf. Dia 
berhijrah ke tempat yang banyak ditumbuhi pokok kurma dan yang banyak mata air dan perigi dengan 
tanah yang subur. Jika engkau mendustakan nabi yang mendahului Muhammad maka Alla! h akan 
menutup hatimu dengan tabir kain yang hitam. Hatimu menjadi hitam terkena sedikit warna putih dan 
condong kepada keburukan bagaikan kendi yang penuh dengan lumpur di atas cermin terang. Akibatnya, 
hatimu tidak dapat melihat cahaya dan akalmu hanya melihat dirimu sendiri saja seperti lblis. Semoga 
laknat Allah ditimpakan atasnya, yang mendiami Segitiga Bermuda yang lama itu dan engkau pun 
menjadi teman karibnya. Betapa buruk seseorang yang ditemani makhluk terkutuk dan dijauhkan dari 
rahmat Allah s.w.t. yang dibiarkan saja sampai suatu masa di suatu negeri, iaitu di suatu lautan yang 
penuh hembusan angin kelak ketika Allah tidak lagi menyayangi orang-orang yang terusir dari rahmat 
Nya. Jadilah engkau, wahai anak istimewa yang dijagai dan dibimbing malaikat agung sebagai Mukmin 



yang mempercayai kewujudan Allah dan malaikatNya, serta RasulNya. Jika tidak, engkau berada di 
dalam bahaya dan dimasukkan kedalam penjara seribu tahun lamanya. Yang memperingatkan mu dan 
menggembirakanmu di dalam penjara adalah seorang Arab Mekah yang mendustakan Nabi yang jujur 
itu. Tempat hijrahnya adalah tanahtanah subur yang banyak ditumbuhi pokok kurma. Engkau akan 
berjasa pada hari ketika tiba musimnya memetik kurma di negeri tempat diisra’ dan dimi’rajkan Nabi 
dari bangsa Arab itu. Ada banyak air melimpah yang mengalir dan meresap ke dalam tanah di dataran 
tinggi dan di tanah Thabaniyyah. Haram atas dirimu memasuki kota Mekah yang dimuliakan Allah, 
Tuhan semesta alam. Engkau tidak boleh memasuki tanah mana pun yang subur kecuali tanah Uhud. 
Uhud adalah gunung yang mencintai Allah dan Allah pun mencintainya. Engkau juga tidak boleh masuk 
negeri Quds tempat isra’ dan mi’raj, Nabi yang paling akhir. Ini adalah ilmu Allah untukmu yang ditulis 
oleh Jibril, pembawa wahyu (amin al wahi) dan dia meninggalkan tulisan ini untukmu, disamping batu 
beser berupa cincin dari Jibril utusan Allah Tuhan semesta alam!’ Anak itu kemudian melihat di tepi 
batu besar ketujuh yang paling besar di antara batu-batu besar lainnya yang menjadi batu tulis. Di 
situ, dia terjumpa sepotong batu yang indah warnanya. Tanah berwarna seperti dakwah emas berkilat 
yang digunakan Jibril untuk menulis. Pada potongan batu itu tendapat peringatan Allah s.w.t. yang 
berbunyi. “Dan tidaklah Kami menyeksa sehingga Kami mengutus seorang rasul (Al Isra 17:15) lni adalah 
sebuah tanda dan isyarat bahawa tanah tersebut bukan berasal dari pulau itu bahkan tanah itu bukan 
dari bumi manapun. Hanya Allah saja yang lebih mengetahui. Dakwat itu berbaki kira-kira sebanyak 
sebelah tapak tangan anak itu. Meskipun begitu ukurannya tidak sama walau dengan tiga tapak tangan 
lelaki biasa kita.  

Haiwan besar itu mula menerangkan makna tulisan itu dan diberitahu juga bahawa anak itu diberi 
kebebasan untuk memiIih haluan masa depannya. Apakah di masa akan datang dia mahu menjadi orang 
baik atau orang jahat. Jika dia menjadi orang baik, maka dia akan menjadi seorang lelaki biasa dan raja 
yang beruntung. Tetapi jika dia memilih menjadi orang jahat, maka dia akan menjadi seorang yang 
mengaku AKU SEBAGAI TUHAN yang berkuasa dengan kerajaan atau kekuasaan atas alam jin kafir 
dan syaitan dan mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Dia akan menjadi raja yang menguasai alam 
manusia, sedang engkau termasuk salah satu di antara mereka. Dia akan memerintah tetapi hanya 
menjadi raja dalam waktu yang singkat sahaja. Apa akan terjadi kesudahannya hanya Allah saja yang 
tahu sebab segala sesuatu itu ditentukan olehnya. Dan tidak ada yang mengetahui kesudahan segala 
sesuatu kecuali Allah s.w.t. Seterusnya anak itu bertanya kepada binatang besar itu. “Kalau begitu 
siapakah engkau sebenarnya? Apakah motif yang mendorongmu datang ke sini? Dan siapakah yang 
mengajarmu bercakap dan menjelaskan sehingga engkau mampu bercakap seperti manusia?” Binatang 
itu menjawab.”Aku memang seekor binatang yang diciptakan dan diperintahkan untuk berbuat demikian 
dan sentiasa berada di sini bersamamu. Jibril, malaikat itu akan membawamu dari hutan di penghujung 
dunia nanti. Hanya engkau saja satu-satunya orang hidup dari suatu keturunan subur yang telah hancur. 
Aku juga bertugas menjaga dan memeliharamu ketika Jibril tidak ada. Aku diperintahkan untuk tinggal 
di pulau ini bersamamu sehingga engkau menentukan pilihan hidupmu. Ajalku di sini bersama dengan 
keluarnya engkau menuju pilihanmu.” Binatang itu memberitahu bahawa ia diperintah untuk bercakap 
memberitahunya. Kemudian setelah itu ia akan diam membisu dan hanya mengeluarkan suara binatang 
sebagaimana lazimnya. Dia tidak akan bercakap untuk kali kedua kecuali jika masa keluarnya anak itu 
dari pulau tersebut sewaktu akhir zaman hampir dekat. Mungkin pada masa di antara itu, hanya 
terpulang kepada Allah untuk menentukannya. Mungkin aku mampu bercakap denganmu lagi. Sesuatu 
yang ghaib tidak dapat diketahui oleh semua makhlukh. Ketahuilah bahawa apa yang dikatakan sekarang 
ini adalah wasiat-wasiat dari malaikata Jibril itu. Selepas itu lidah binatang itu pun terdiam dan 



kembali seperti binatang semula. Ia bernama Jassasah yang bererti terus menerus memerhati untuk 
mencari maklumat dan memberitahukannya kepada anak itu.  

Dipetik dari. http://man999.tripod.com/dajjal.htm 

 

 

PANASNYA API NERAKA! 

 

Dari sebuah hadis ada diceritakan ALLAH s.w.t. telah menghantar malaikat Jibril bertemu malaikat 
Malik untuk mengambil api darinya bagi kegunaan Adam untuk memasak. Malaikat Malik pun bertanya 
"Wahai Jibril! berapa banyakkah yang kamu mahu?" Sebesar buah tamar, jawab Jibril. Kata Malik, 
"Tahukah kamu, kalau aku berikan api neraka sebesar yang kamu mahu pasti akan hancur lebur 7 petala 
langit dan bumi kerana kepanasannya. "Kalau begitu separuh buah tamar, kata Jibril. Jawab Malik, 
"Kalau separuh darinya nescaya langit tidak dapat menurunkan hujan walaupun setitik ke bumi dan 
segala tanaman akan musnah." 

Malaikat Jibril lalu memohon pertolongan dari ALLAH untuk mengetahui jumlah yang betul. ALLAH lalu 
berfirman, "Ambillah sebesar biji sawi." Pergilah Jibril mendapatkan api itu kemudiannya api itu 
dibasuh dahulu dengan 70 buah sungai di syurga. Setelah itu ianya dibawa kepada Adam dan diletakkan 
di atas puncak gunung yang tinggi. Tiba-tiba cairlah gunung itu dan tinggallah hanya sedikit maka api 
itulah yang digunakan hingga sekarang. Kesimpulannya, api neraka beribu-ribu kali lebih panas dari api 
di dunia. Nauzubillahiminzalik. 

 

LIMA BELAS BUKTI KEIMANAN—Kisah Teladan 

Al-Hakim meriwayatkan Alqamah bin Haris r.a berkata, aku datang kepada Rasulullah s.a.w dengan 
tujuh orang dari kaumku. Kemudian setelah kami beri salam dan beliau tertarik sehingga beliau 
bertanya, "Siapakah kamu ini ?" 

Jawab kami, "Kami adalah orang beriman." Kemudian baginda bertanya, "Setiap perkataan ada buktinya, 
apakah bukti keimanan kamu ?" Jawab kami, "Buktinya ada lima belas perkara. Lima perkara yang 
engkau perintahkan kepada kami, lima perkara yang diperintahkan oleh utusanmu kepada kami dan lima 
perkara yang kami terbiasakan sejak zaman jahiliyah ?" 

Tanya Nabi s.a.w, "Apakah lima perkara yang aku perintahkan kepada kamu itu ?" 

Jawab mereka, "Kamu telah perintahkan kami untuk beriman kepada Allah, percaya kepada Malaikat-
Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, percaya kepada takdir Allah yang baik mahupun yang buruk." 

Selanjutnya tanya Nabi s.a.w, "Apakah lima perkara yang diperintahkan oleh para utusanku itu ?" 

Jawab mereka, "Kami diperintahkan oleh para utusanmu untuk bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain 
Allah dan engkau adalah utusan Allah, hendaknya kami mendirikan solat wajib, mengerjakan puasa di 
bulan Ramadhan, menunaikan zakat dan berhaji bila mampu." 

http://man999.tripod.com/dajjal.htm


Tanya Nabi s.a.w selanjutnya, "Apakah lima perkara yang kamu masih terbiasakan sejak zaman 
jahiliyyah ?" Jawab mereka, "Bersyukur di waktu senang, bersabar di waktu kesusahan, berani di 
waktu perang, redha pada waktu kena ujian dan tidak merasa gembira dengan sesuatu musibah 
yang menimpa pada musuh." Mendengar ucapan mereka yang amat menarik ini, maka Nabi s.a.w 
berkata, "Sungguh kamu ini termasuk di dalam kaum yang amat pandai sekali dalam agama mahupun 
dalam tatacara berbicara, hampir sahaja kamu ini serupa dengan para Nabi dengan segala macam yang 
kamu katakan tadi." 

Kemudian Nabi s.a.w selanjutnya, "Mahukah kamu aku tunjukkan kepada lima perkara amalan yang akan 
menyempurnakan dari yang kamu punyai? Janganlah kamu mengumpulkan sesuatu yang tidak akan kamu 
makan. Janganlah kamu mendirikan rumah yang tidak akan kamu duduki, janganlah kamu berlumba-
lumba dalam sesuatu yang bakal kamu tinggalkan, berusahalah untuk mencari bekalan ke dalam akhirat." 

 

BUKTI QURAN SECARA SAINTIFIK 

Fakta-fakta saintifik dari ayat-ayat Al-Quran telah membuktikan kesahihan Al-Quran sebagai benar-
benar dari Allah SWT. 
Al-Quran, Al-Israa, 17:88 Katakanlah: "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat 
yang serupa Al Qur'an ini, nescaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, 
sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain". 
Berikut ini adalah sebahagian dari penemuan seorang ahli sains Islam baru-baru ini. Dr. Tariq Al-
Suwaidan, seorang sarjana dan anggota Ikhwan-ul-Muslimin yang terkenal, Islamic Gateway dan 
ummah.net telah mengkaji hal ini. 
Penemuan ini berdasarkan data statistik terhadap kalimat-kalimat tertentu dalam Al-Quran. 
Keputusannya diumumkan melalui internet dan terdapat di beberapa halaman web. 
Penemuan berupa data statistik ini sungguh menarik dan menakjubkan, bukan saja kepada umat Islam 
tetapi juga diluar Islam, tetapi terutama kepada sarjana-sarjana sains. 
Penemuan yang membuktikan Kitab Suci ini benar-benar mukjizat dari Allah Yang Maha Kuasa dan tidak 
dapat dicipta oleh akal manusia. 
  
Penemuan itu sebagai berikut: 
1. Jumlah suatu kata dalam Al-Quran ternyata sama dengan jumlah lawan katanya. 
Perkataan         Erti         Jumlah         Perkataan         Erti         Jumlah 
Al-Dunya         Dunia            115         Al-Akhira         Akhirat         115 
Al-Malaikah     Malaikat         88         Al-Shayateen     Syaitan         88 
Al-Hayat         Hidup             145         Al-Maut         Kematian         145 
Al-Rajul         Lelaki             24         Al-Marha         Perempuan         24 
  
2. Jumlah kata dibawah ini menunjukkan jumlah bulan dan hari dalam satu tahun, sesuai lamanya 
revolusi bumi mengelilingi matahari. 
Al-Shahar Bulan 12 
Al-Yaom Hari 365 
  
3. Perbandingan luas permukaan daratan dan lautan pada Bumi. 



Al-Bahar Laut 32 
Al-Bar Darat 13 
  
32+13=45, maka: 
32/45 X 100% = 71.111 % 
13/45 X 100% = 28.888 % 
  
Saat ini diketahui bahawa luas permukaan lautan terhadap luas permukaan bumi adalah 70%, dan 
daratan adalah 30%! Satu mukjizat luar biasa di dalam Quran! 

 

AL-A'RAAF AYAT10 - Memurahkan Rezeki 

Bekerja dengan tekun adalah syarat untuk mendapat rezeki. Akan tetapi kadang kala usaha yang tekun 
pun tidak membawa hasil yang memuaskan. Agar diberi rezeki yang mudah dan berkat maka usahakan 
cara seperti di bawah ini, iaitu: 

1) Tulislah ayat di bawah ini pada sehelai kertas. 

2) Menulis hendaklah dalam wuduk dan hendaklah niat dalam hati agar diberi rezeki dengan mudah dan 
banyak 

3) Lekatkan kertas yang ditulis itu pada pintu rumah atau di tempat berniaga. 

Waktu menulis hendaklah pada hari Jumaat selepas sembahyang Jumaat. 

Ayat yang ditulis iaitu: 

 Maksudnya: Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekelian di muka bumi dan Kami adakan 
bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. 

Begitulah rahsia yang terkandung dalam surah Al-A’raaf ayat 10 

KEBESARAN AYAT KURSI 
 

Ayat ini diturunkan setelah hijrah. Semasa penurunannya ia telah diiringi oleh beribu-ribu malaikat 
kerana kebesaran dan kemuliaannya.  Syaitan dan iblis juga menjadi gempar kerana adanya satu 
perintang dalam perjuangan mereka. Rasullah s.a.w. dengan segera memerintahkan Zaid b Tsabit 
menulis serta menyebarkannya. 

Sesiapa yang membaca ayat Kursi dengan khusyuk setiap kali selepas sembahyang fardhu, setiap pagi 
dan petang, setiap kali keluar masuk rumah atau hendak musafir, insyaAllah akan terpeliharalah dirinya 
dari godaan syaitan, kejahatan manusia, binatang buas yang akan memudaratkan dirinya bahkan 
keluarga, anak-anak, harta bendanya juga akan  terpelihara dengan izin Allah s.w.t.  

Mengikut keterangan dari kitab "Asraarul Mufidah" sesiapa mengamalkan membacanya setiap hari 
sebanyak 18 kali maka akan dibukakan dadanya dengan berbagai hikmah, dimurahkan rezekinya, 
dinaikkan darjatnya dan diberikannya pengaruh sehingga semua orang akan menghormatinya serta 
terpelihara ia dari segala bencana dengan izin Allah.  



Syeikh Abu Abbas ada menerangkan, siapa yang membacanya sebanyak 50 kali lalu ditiupkannya pada 
air hujan kemudian diminumnya, InsyaAllah Allah akan mencerdaskan akal fikirannya serta 
memudahkannya menerima ilmu pengetahuan.  

Untuk amalan kita semua.....  

Fadhilat Ayat Al-Kursi mengikut Hadis-Hadis  

*  Rasullullah s.a.w. bersabda bermaksud: "Sesiapa pulang ke rumahnya serta membaca ayat Kursi, 
Allah hilangkan segala kefakiran di depan matanya.  

*  Sabda baginda lagi; "Umatku yang membaca ayat Kursi 12 kali pada pagi Jumaat, kemudian 
berwuduk dan sembahyang sunat dua rakaat, Allah memeliharanya daripada kejahatan syaitan dan 
kejahatan pembesar."  

*  Orang yang selalu membaca ayat Kursi dicintai dan dipelihara Allah sebagaimana Dia memelihara 
Nabi Muhammad SAW.  

*  Mereka yang beramal dengan bacaan ayat Kursi akan mendapat pertolongan serta perlindungan 
Allah daripada gangguan serta hasutan syaitan.  

*  Pengamal ayat Kursi juga, dengan izin Allah, akan terhindar daripada pencerobohan pencuri. Ayat 
Kursi menjadi benteng yang kuat menyekat pencuri daripada memasuki rumah.  

*  Mengamalkan bacaan ayat Kursi juga akan memberikan keselamatan ketika dalam perjalanannya.  

*  Ayat Kursi yang dibaca dengan penuh khusyuk, insya-Allah, boleh menyebabkan syaitan dan jin 
terbakar.  

*  Jika anda berpindah ke rumah baru maka pada malam pertama anda menduduki rumah itu eloklah 
anda membaca ayat Kursi 100 kali, insya-Allah mudah-mudahan anda sekeluarga terhindar 
daripada gangguan lahir dan batin.  

*  Barang siapa membaca ayat Al-Kursi apabila berbaring di tempat tidurnya, Allah mewakilkan 2 
orang Malaikat memeliharanya hingga subuh.  

*  Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir setiap sembahyang Fardhu, ia akan berada dalam 
lindungan Allah hingga sembahyang yang lain.  

*  Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir tiap sembahyang, Allah memelihara akan dia ke atas 
rumahnya, rumah jirannya & ahli rumah-rumah di sekitarnya.  

*  Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir tiap-tiap sembahyang Fardhu, Allah 
menganugerahkan dia hati-hati orang yang bersyukur perbuatan-perbuatan orang yang benar, 
pahala nabi-nabi juga Allah melimpahkan padanya rahmat.  

*  Barang siapa membaca ayat Al-Kursi sebelum keluar rumahnya, maka Allah mengutuskan 70,000 
Malaikat kepadanya, mereka semua memohon keampunan dan mendoakan baginya.  

*  Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir sembahyang Allah azza wajalla akan mengendalikan 
pengambilan rohnya dan ia adalah seperti orang yang berperang bersama nabi Allah sehingga mati 
syahid.  

*  Barang siapa yang membaca ayat al-Kursi ketika dalam kesempitan nescaya Allah berkenan 
memberi pertolongan kepadanya, dari Abdullah bin 'Amr r.a. 

 



 

FADILAT AYAT KURSI 

 
1. RASULLAH bersabda, bermaksud: "Sesiapa pulang ke rumahnya serta membaca ayat kursi, Allah 

hilangkan segala kefakiran di depan matanya."  

2. Sabda baginda lagi: "Umatku yang membaca ayat Kursi 12 kali pada pagi jumaat, kemudian 
berwuduk dan sembahyang sunat dua rakaat, Allah memelihara daripada kejahatan syaitan dan 
kejahatan pembesar."  

3. Orang yang selalu membaca ayat Kursi dicintai dan dipelihara Allah sebagaimana Dia memelihara 
Nabi Muhammad SAW.  

4. Mereka yang beramal dengan bacaan ayat Kursi akan mendapat pertolongan dan perlindungan Allah 
daripada gangguan dan hasutan syaitan.  

5. Pengamal ayat Kursi juga, dengan izin Allah, akan terhindar daripada penceroboh pencuri. Ayat 
Kursi menjadi benteng yang kuat menyekat pencuri daripada memasuki rumah.  

6. Mengamal bacaan ayat Kursi juga akan diberikan keselamatan ketika dalam perjalanannya.  

7. Ayat Kursi yang dibaca dengan penuh khusyuk, insya-Allah, boleh menyebabkan syaitan dan jin 
terbakar.  

8. Jika anda berpindah ke rumah baru maka pada malam pertama anda menduduki rumah itu eloklah 
anda membaca ayat Kursi 100 kali, insya-Allah mudah-mudahan anda sekeluarga terhindar 
daripada gangguan zahir dan batin.  

Nota : Segala khasiat yang di perturunkan oleh fadilat di atas tidak akan berlaku tanpa izin Allah. Oleh 
itu carilah keredaan Allah dengan melaksanakan segala perintah-Nya serta menjauhi segala larangan-
Nya di samping berikhtiar dengan sesungguh hati. 

 

KEBERKATAN SURAH YASIN 
 

RASULULLAH s.a.w telah bersabda yang bermaksud: "Bacalah surah Yassin kerana ia mengandungi 
keberkatan", iaitu: 

Apabila orang lapar membaca surah Yassin, ia boleh menjadi kenyang. 

Jika orang tiada pakaian boleh mendapat pakaian. 

Jika orang belum berkahwin akan mendapat jodoh. 

Jika dalam ketakutan boleh hilang perasaan takut. 

Jika terpenjara akan dibebaskan. 

Jika musafir membacanya, akan mendapat kesenangan apa yang dilihatnya. 

Jika tersesat boleh sampai ke tempat yang ditujuinya. 

Jika dibacakan kepada orang yang telah meninggal dunia, Allah meringankan siksanya. 



Jika orang yang dahaga membacanya, hilang rasa hausnya. 

Jika dibacakan kepada orang yang sakit, terhindar daripada penyakitnya. 

Rasulullah s.a.w bersabda: "Sesungguhnya setiap sesuatu mempunyai hati dan hati al-Quran itu ialah 
Yassin. Sesiapa membaca surah Yassin, nescaya Allah menuliskan pahalanya seperti pahala membaca al-
Quran sebanyak 10 kali. 

Sabda Rasulullah s.a.w lagi, "Apabila datang ajal orang yang suka membaca surah Yassin pada setiap 
hari, turunlah beberapa malaikat berbaris bersama Malaikat Maut. Mereka berdoa dan meminta 
dosanya diampunkan Allah, menyaksikan ketika mayatnya dimandikan dan turut menyembahyangkan 
jenazahnya". 

Malaikat Maut tidak mahu memaksa mencabut nyawa orang yang suka membaca Yassin sehingga datang 
Malaikat Ridhwan dari syurga membawa minuman untuknya. Ketika dia meminumnya alangkah nikmat 
perasaannya dan dimasukkan ke dalam kubur dengan rasa bahagia dan tidak merasa sakit ketika 
nyawanya diambil. 

Rasulullah s.a.w bersabda selanjutnya: "Sesiapa bersembahyang sunat dua rakaat pada malam Jumaat, 
dibaca pada rakaat pertama surah Yassin dan rakaat kedua Tabaroka, Allah jadikan setiap huruf 
cahaya di hadapannya pada hari kemudian dan dia akan menerima suratan amalannya di tangan kanan 
dan diberi kesempatan membela 70 orang daripada ahli rumahnya tetapi sesiapa yang meragui 
keterangan ini, dia adalah orang-orang yang munafik”. 

 

 

AYAT 1000 DINAR MURAHKAN REZEKI 
 

Sesiapa yang mewiridkan ayat 1,000 Dinar, Allah s.w.t akan murahkan rezekinya dan memberi 
keberkatan hidup di dunia dan akhirat. 

Amalan membaca ayat ini selepas menunaikan solat fardu lima waktu sebagai usaha untuk memohon 
supaya dengan keberkatan ayat itu sendiri, Allah akan melimpahkan rezeki kepadanya. 

Ayat ini dipetik dari Surah Attholaq 65:3 yang bermaksud: "Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah 
nescaya memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barangsiapa yang bertawakal 
kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan (keperluannya). Sesungguhnya Allah melaksanakan 
urusan (yang dikehendakinya). Sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu". 

Ayat ini daripada Rijalu'Ighaib, diberikan kepada seorang lelaki di tengah lautan dengan hadiah l,000 
dinar. 

Siapa yang mewiridkan membacanya setiap kali sesudah menunaikan solat fardu lima waktu, nescaya 
Allah murahkan rezekinya dan ia bakal mencapai kemuliaan di dunia dan di akhirat. 

Barang siapa membaca ayat ini sesudah menunaikan solat fardu dengan bilangan ganjil iaitu satu, tiga, 
lima, tujuh, sembilan atau 11 dan seterusnya, nescaya akan ditolak kesulitan yang dihadapinya. 
Sebaliknya Allah s.w.t akan melapangkan urusannya dan pengamalnya berasa tenang dan pergaulan 
seharian serta bekerja menjadi mudah. 

 



 

AL-QURAN SEBAGAI PEMBELA DI HARI AKHIRAT 
 

Abu Umamah r.a. berkata : "Rasulullah S.A.W telah menganjurkan supaya kami semua mempelajari Al-
Quran, setelah itu Rasulullah S.A.W memberitahu tentang kelebihan Al-Quran." Telah bersabda 
Rasulullah S.A.W : “Belajarlah kamu akan Al-Quran, di akhirat nanti dia akan datang kepada ahli-
ahlinya, yang mana di kala itu orang sangat memerlukannya." 

Ia akan datang dalam bentuk seindah-indahnya dan ia bertanya, " Kenalkah kamu kepadaku?" Maka 
orang yang pernah membaca akan menjawab : "Siapakah kamu?" Maka berkata Al-Quran : "Akulah yang 
kamu cintai dan kamu sanjung, dan juga telah bangun malam untukku dan kamu juga pernah membacaku 
di waktu siang hari." 

Kemudian berkata orang yang pernah membaca Al-Quran itu : "Adakah kamu Al-Quran?" Lalu Al-Quran 
mengakui dan menuntun orang yang pernah membaca mengadap Allah S.W.T. Lalu orang itu diberi 
kerajaan di tangan kanan dan kekal di tangan kirinya, kemudian dia meletakkan mahkota di atas 
kepalanya. 

Pada kedua ayah dan ibunya pula yang muslim diberi perhiasan yang tidak dapat ditukar dengan dunia 
walau berlipat ganda, sehingga keduanya bertanya : "Dari manakah kami memperolehi ini semua, pada 
hal amal kami tidak sampai ini?" 

Lalu dijawab : "Kamu diberi ini semua kerana anak kamu telah mempelajari Al-Quran." 

 

 

SURAH AL-QASHASH AYAT 68-70 
 

Menghadapi Orang Zalim 

Orang zalim adalah orang yang suka berbuat aniaya, mementingkan diri sendiri. Dia mahu berbuat apa 
saja yang merugikan orang lain asal apa yang dikehendakinya dapat tercapai. Memang berbahaya sekali 
menghadapi orang zalim. Tetapi dengan kebesaran Allah dan izinNya kita dapat mengatasinya sehingga 
selamat dari kezaliman mereka. Untuk itu, cubalah amalkan petunjuk di bawah ini: 

1) Hadapilah orang zalim itu dengan tenang, hilangkan perasaan takut dan ragu-ragu tetapi jangan ikut 
emosi. 

2) Sebelum menghadapi mereka bacalah ayat di bawah ini 7 kali. Insya Allah, orang zalim yang kita 
hadapi akan lemah, tidak berani melakukan kekerasan dan sewenang-wenangnya. Sebaliknya apa yang 
kita kehendaki dari mereka akan kita perolehi. 

Ayat yang dibaca: 

 

Maksudnya : [68] Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dirancangkan berlakunya, dan Dia lah juga yang 
memilih (satu-satu dari makhlukNya untuk sesuatu tugas atau keutamaan dan kemuliaan); tidaklah layak 
dan tidaklah berhak bagi sesiapapun memilih (selain dari pilihan Allah). Maha Suci Allah dan Maha 
Tinggilah keadaanNya dari apa yang mereka sekutukan denganNya. [69] Dan Tuhanmu mengetahui akan 



apa yang terpendam dalam hati mereka dan apa yang mereka zahirkan. [70] Dan Dia lah Allah tiada 
Tuhan melainkan Dia. Segala puji tertentu bagiNya, di dunia dan di akhirat; dan hanyalah Dia yang 
berkuasa menghukum, serta kepadaNyalah kamu semua dikembalikan. 

Demikianlah rahsia yang terkandung di dalam surah Al Qashash ayat 68-70. Percayalah bahawa 
kebenaran pasti menang meskipun harus menghadapi dengan perjuangan yang amat berat. 

 

 

SYAFAAT AL QURAN 
 

Di dalam sebuah hadis Rasulullah saw bersabda yang bermaksud: "Pada hari Kiamat nanti, di hadapan 
Allah swt tidak akan ada syafaat yang mempunyai taraf yang lebih tinggi daripada Al - Quran, 
bukannya Nabi, bukannya malaikat dan sebagainya". 

Melalui hadis di atas kita dapat mengetahui bahawa Al-Quran adalah pemberi syafaat yang mana 
syafaatnya akan diterima Allah.Terdapat satu riwayat menyatakan bahawa "Apabila seseorang itu 
meninggal dunia dan keluarganya sibuk melakukan upacara pengkebumian, seorang yang kacak akan 
berdiri di bahagian kepalanya". 

Apabila mayat itu dikafankan, orang itu akan datang mendiami antara dadanya dan kain kafan itu. Bila 
selesai dikebumikan, orang ramai akan pulang ke rumah dan datanglah dua malaikat; Munkar dan Nakir 
cuba untuk memisahkan orang yang kacak itu supaya mereka dapat membuat pertanyaan mengenai iman 
orang yang meninggal dunia itu tanpa sebarang gangguan. Tetapi orang yang kacak itu akan berkata : 
"Dia adalah kawanku. Aku tidak akan meninggalkannya berseorangan walau dalam keadaan apa sekalipun. 
Jalankanlah tugas kamu tetapi aku tidak akan meninggalkannya sehingga aku membawanya masuk ke 
syurga!" Selepas itu dia berpaling ke arah mayat sahabatnya dan berkata: "Akulah Al-Quran yang mana 
engkau telah membacanya kadang kala dengan suara perlahan dan kadang kala dengan suara yang kuat. 
Janganlah engkau bimbang. Selepas pertanyaan Munkar dan Nakir ini, engkau tidak akan berasa 
dukacita lagi" Bila pertanyaan selesai, orang yang kacak itu akan mengadakan untuknya satu hamparan 
sutera yang penuh dengan kasturi dari malaikat-malaikat dari syurga. 

Alangkah indahnya dan bahagianya sekiranya orang itu adalah kita. Kita tahu tentang tingginya syafaat 
Al-Quran tetapi dengan mengetahuinya sahaja tanpa berusaha untuk mendekati dan merebut syafaat 
itu kita adalah orang-orang yang rugi. 

Cuba kita renungkan sejenak diri kita sendiri. Ajal dan maut adalah ketentuan Allah. Bila ia telah 
datang kita tidak akan mampu memperlambatkan atau mempercepatkannya walaupun untuk tempoh 
sesaat. Dan apabila berada di alam kubur siapakah lagi yang akan menemani kita jauh sekali memberi 
bantuan kecuali amalan - amalan kita sewaktu di dunia. 

Allah telah menjanjikan Al - Quran sebagai pemberi syafaat terulung dan Allah itu adalah benar. 
Dekatilah Al - Quran dan jadikalah ia teman di dunia dan pemberi syafaat di Akhirat. Semoga Allah 
swt memberikan kita restu dan hidayahnya. 

TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBUBAPA 

Allah telah berfirman, sebagaimana yang tercatit dalam Al-Quran, yang bermasud: 



"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan agar kamu berbuat 
baik kepada ibubapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara kedua-duanya sampai 
berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu, mengatakan 'ah' dan janganlah 
kamu membentak mereka dan ucapkanlah perkataan yang mulia. Dan rendahkan diri kamu terhadap 
mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah:" Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka 
berdua sebagaimana (kasihnya mereka) mendidik aku sewaktu kecil." (Surah Al-Isra' ayat 23-24) 

 

 

MEMBACA AL-QURAN 
 

Aisyah r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda: " Seseorang yang ahli di dalam al-
Qu'ran akan berada di kalangan para malaikat yang mana mereka itu adalah pencatit- pencatit mulia 
dan lurus, dan seseorang yang tidak lancar di dalam membaca al-Qu'ran dan terpaksa bertungkus-
lumus mempelajarinya akan mendapat ganjaran yang dua kali ganda," 

Keterangan 

"Seseorang yang ahli di dalam al-Quran" bermakna seseorang yang cekap menghafal dan juga 
membacanya. Adalah lebih terpuji jika seseorang itu menguasai makna dan juga kepentingannya." 

“Akan berada di kalangan malaikat-malaikat" bermakna seumpama malaikat-malaikat yang memindahkan 
al-Qu'ran daripada Luh Mahfuz (kitab yang terpelihara di sisi Allah), ia juga menyampaikannya kepada 
orang lain melalui pembacaannya, dengan ini kedua-duanya mempunyai pekerjaan yang sama, atau ia 
akan berada bersama-sama dengan malaikat-malaikat di hari pengadilan. 

Seseorang yang tidak lancar akan mendapat ganjaran dua kali ganda. Satu untuk pembacaannya dan 
satu lagi kerana usahanya membaca al-Quran walaupun ia tersekat-sekat beberapa kali. Ini tidaklah 
bermakna bahawa ganjaran untuknya akan melebihi daripada seseorang yang ahli. Ganjaran untuk orang 
yang ahli yang dinyatakan adalah begitu tinggi sekali sehingga ia akan berada di kalangan para malaikat 
yang khusus. Penjelasannya adalah bahawa di dalam usahanya membaca al-Quran di samping segala 
kesukaran-kesukaran dan pembacaan yang tersekat-sekat akan mendatangkan ganjaran yang 
berasingan. Dengan demikian, membaca al-Quran sepatutnya janganlah ditinggalkan. 

Mulla Ali Qari telah mengeluarkan semula daripada riwayat Tabrani dan Baihaqi bahawa seseorang yang 
payah untuk menghafal al-Quran tetapi terus juga mempelajarinya di dalam hati akan mendapat dua 
kali ganda ganjarannya. Begitulah juga seseorang yang ingin untuk menghafalnya tetapi tidak ada 
kebolehan untuk melakukannya, tetapi tidak berputus asa daripada membacanya akan dikira oleh Allah 
Yang Maha Kuasa sebagai termasuk di kalangan para hafiz (huffaz) di hari Kebangkitan semula kelak. 

 

 

FADHILAT SURAH SAJDAH 
 

SURAH As-Sajdah (bererti sujud) adalah surah yang ke 32 dalam Al-Quran mengandungi 30 ayat. la 
dinamakan As-Sajdah kerana terdapat ayat yang menerangkan perihal orang-orang yang beriman, 



apabila mendengar ajaran kitab Allah lalu sujud sebagai bersyukur atas segala nikmat Allah. Selain dari 
itu ditegaskan dasar tauhiddan dalil-dalil yang membuktikan keesaan Allah, disamping mengurniakan 
taufiq dan hidayah kepada umat Islam. 

Surah As-Sajdah adalah di antara beberapa surah di dalam Al-Quran yang mengandungi ayat Sajdah 
iaitu ayat yang disunatkan Sujud Tilawah bagi seseorang yang sedang membacanya, sama ada ketika 
solat atau tidak. 

Terdapat beberapa Hadis Rasulullah SAW yang menerangkan fadhilat, faedah dan hikmah untuk 
mereka yang mengamalkan membaca Surah As-Sajdah ini. 

Baginda tidak akan tidur sebelum membaca Surah ini dan Surah Al-Mulk. 

Melindungi pembacanya dari seksa kubur. 

Mendapat pahala yang besar seperti pahala mereka tetap solatnya pada malam lailatul-qadar. 

Mendapat hidayah ilmu yang yakin. 

Dikurniakan cahaya (nur) pada dirinya semasa ia mati. 

Surah ini dibaca oleh imam di kebanyakan surau dan masjid pada pagi Jumaat di dalam solat subuh. 
Dengan menghadiri solat subuh tersebut, insyallah, hikmah dan fadhilat akan diperolehi. 

 

BERMUAMALAH DENGAN BAIK ANTARA SUAMI ISTERI 

Seorang suami tidak boleh membenci isterinya atau sampai menceraikannya hanya kerana satu kelakuan 
isterinya tidak menyenangkan. Tetapi hendaklah dipertimbangkan dengan perilaku lain yang 
menyenangkan dari isterinya.  

   
Sabda Rasulullah: "Sesungguhnya orang perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Ia tidak akan boleh 
lurus pada satu jalan. Jika kamu mencari kepuasan dengannya, nescaya kamu dapat kepuasan darinya, 
padahal ia tetap bengkok. Dan jika kamu hendak meluruskannya, bererti kamu cuba mematahkan, 
sedangkan mematahkan (bererti) menceraikannya." (Riwayat Muslim)  

   
Hadis itu menggambarkan tingkah laku perempuan yang sejak lahir memang telah dibekali dan 
dipengaruhi oleh sifat pembawaan asli. Betapa rumit dan sukarnya mendidik wanita. Jika ia dididik 
dengan kasar, maka ia akan patah. Kalau dibiarkan, maka semakin parah tingkah lakunya. Oleh sebab 
itu, bagi para suami dalam mempergauli isteri harus berlaku bijaksana, tahu situasi dan kondisinya. 
Jangan terlalu kasar dan jangan pula terlalu lembut.  
   
Sabda Rasulullah: "Jika seorang perempuan telah sembahyang lima waktunya, menjaga kemaluannya dan 
taat kepada suaminya pasti ia masuk syurga dari berbagai pintu yang dikehendakinya." (Riwayat Ibnu 
Hibban)  

   
Tugas seorang isteri disamping harus taat kepada Allah, juga harus taat kepada suaminya. Jika kedua-
dua tugas ia dapat dilaksanakan dengan baik, maka syurgalah baginya. Ia dipersilakan masuk syurga 
melalui mana-mana pintu syurga yang dikehendakinya.   



   
Aisyah berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah, "Siapakah yang lebih besar haknya bagi seorang 
perempuan (isteri)?" Baginda pun bersabda: "Suaminya." Saya bertanya lagi: "Siapakah yang lebih 
besar haknya bagi orang lelaki?" Baginda pun bersabda: "Ibunya." (Riwayat Bazaar dan Hakim)  

   
Orang perempuan mempunyai satu kewajipan yang besar dan penting terhadap suami. Sebelum 
kewajipan lain dilaksanakan, kewajipan terhadap suamilah harus didahulukan. Lelaki mempunyai 
kewajipan yang amat besar terhadap ibunya. Sejauh kemampuannya, ia perlu memenuhi setiap 
kewajipan terhadap ibunya, kerana itu kewajipan yang mesti dilaksanakan.  

   
Rasulullah bersabda: "Wanita yang taat terhadap suaminya, diminta ampun oleh burung di angkasa, 
ikan-ikan di dalam air, malaikat di langit, matahari dan bulan, selama wanita itu ada dalam kerelaan 
suaminya. Dan setiap wanita yang derhaka kepada suaminya, maka kepadanyalah laknat Allah, malaikat 
dan manusia semuanya. Dan setiap wanita yang bermuka masam di muka suaminya, jesteru itu ia ada 
dalam kemurkaan Allah Ta'ala sampai ia (wanita/isteri) bersenda gurau dengan suaminya dan ia 
meminta kerelaanya. Dan setiap wanita yang keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, jesteru itu 
malaikat melaknatnya hingga ia pulang." (Riwayat Al Bazzar).  
 

 

AURAT WANITA — Dari Firman Allah SWT dan hadis-hadis Nabi SAW 

 
1.  Bulu kening — Menurut Bukhari, "Rasullulah melaknat perempuan yang mencukur atau menipiskan 

bulu kening atau meminta supaya dicukurkan bulu kening." Riwayat Abu Daud Fi Fathil Bari. 

2.  Kaki (tumit kaki) —"Dan janganlah mereka (perempuan) membentakkan kaki (atau 
mengangkatnya) agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan." An-Nur: 31. Keterangan: 
Menampakkan kaki dan menghayunkan/melenggokkan badan mengikut hentakan kaki. 

3.  Wangian — "Siapa sahaja wanita yang memakai wangi-wangian kemudian melewati suatu kaum 
supaya mereka itu mencium baunya, maka wanita itu telah dianggap melakukan zina dan tiap-tiap 
mata ada zina." Riwayat Nasaii, Ibn Khuzaimah dan Hibban. 

4.  Dada — "Hendaklah mereka (perempuan) melabuhkan kain tudung hingga menutupi dada-dada 
mereka. "An-Nur : 31 

5.  Gigi — "Rasullulah melaknat perempuan yang mengikir gigi atau meminta supaya dikikirkan giginya. 
"Riwayat At-Thabrani, "Dilaknat perempuan yang menjarangkan giginya supaya menjadi cantik, 
yang merubah ciptaan Allah". Riwayat Bukhari dan Muslim. 

6.  Muka dan leher — "Dan tinggallah kamu (perempuan) di rumah kamu dan janganlah kamu 
menampakkan perhiasan mu seperti orang jahilliah yang dahulu." Keterangan: Bersolek (make-up) 
dan menurut Maqatil sengaja membiarkan ikatan tudung yang menampakkan leher seperti orang 
Jahilliyah. 

7.  Muka dan Tangan — "Asma Binti Abu Bakar telah menemui Rasullulah dengan memakai pakaian 
yang tipis. Sabda Rasullulah: Wahai Asma! Sesungguhnya seorang gadis yang telah berhaid tidak 



boleh baginya menzahirkan anggota badan kecuali pergelangan tangan dan wajah saja." Riwayat 
Muslim dan Bukhari. 

8.  Tangan — "Sesungguhnya kepala yang ditusuk dengan besi itu lebih baik daripada menyentuh 
kaum yang bukan sejenis yang tidak halal baginya". Riwayat At Tabrani dan Baihaqi. 

9.  Mata – "Dan katakanlah kepada perempuan mukmin hendaklah mereka menundukkan sebahagian 
dari pemandangannya." An Nur : 31. Sabda Nabi SAW, “Jangan sampai pandangan yang satu 
mengikuti pandangan lainnya. Kamu hanya boleh pandangan yang pertama, pandangan seterusnya 
tidak dibenarkan." Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. 

10.  Mulut (suara) - "Janganlah perempuan-perempuan itu terlalu lunak dalam berbicara sehingga 
berkeinginan orang yang ada perasaan serong dalam hatinya, tetapi ucapkanlah perkataan-
perkataan yang baik." Al Ahzab: 32. Sabda SAW, "Sesungguhnya akan ada umat ku yang minum 
arak yang mereka namakan dengan yang lain, iaitu kepala mereka dilalaikan oleh bunyi-bunyian 
(muzik) dan penyanyi perempuan, maka Allah akan tenggelamkan mereka itu dalam bumi." Riwayat 
Ibn Majah. 

11.  Kemaluan - “Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan mukmin, hendaklah mereka 
menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. " An Nur : 31. 

 "Apabila seorang perempuan itu sembahyang lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, menjaga 
kehormatannya dan mentaati suaminya, maka masuklah ia ke dalam syurga daripada pintu-pintu 
yang ia kehendakinya." Riwayat Al Bazzar. "Tiada seorang perempuan pun yang membuka 
pakaiannya bukan di rumah suaminya, melainkan dia telah membinasakan tabir antaranya dengan 
Allah." Riwayat Tirmidzi, Abu Daud dan Ibn Majah. 

12.  Pakaian — "Barangsiapa memakai pakaian yang berlebih-lebihan, maka Allah akan memberikan 
pakaian kehinaan di hari akhirat nanti." Riwayat Ahmad, Abu Daud, An Nasaii dan Ibn Majah. 

 "Sesungguhnya sebilangan ahli neraka ialah perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang 
yang condong pada maksiat dan menarik orang lain untuk melakukan maksiat. Mereka tidak akan 
masuk syurga dan tidak akan mencium baunya." Riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan: Wanita 
yang berpakaian tipis/jarang, ketat/ membentuk dan berbelah/membuka bahagian-bahagian 
tertentu."Hai nabi-nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak perempuan mu dan isteri-isteri 
orang mukmin, hendaklah mereka memakai baju jilbab (baju labuh dan longgar) yang demikian itu 
supaya mereka mudah dikenali. Lantaran itu mereka tidak diganggu. Allah maha pengampun lagi 
maha penyayang." Al Ahzab : 59. 

13. Rambut — "Wahai anakku Fatimah! Adapun perempuan-perempuan yang akan digantung rambutnya 
hingga mendidih otaknya dalam neraka adalah mereka itu di dunia tidak mahu menutup rambutnya 
daripada dilihat oleh lelaki yang bukan mahramnya." Riwayat Bukhari dan Muslim. 

 

FADHILAT BERSEDEKAH 
 

Pengertian Sedekah: Terdapat dua jenis sedekah iaitu sedekah wajib dan sedekah sunat. Sedekah 
wajib ialah zakat yang perlu ditunaikan bila cukup syarat-syaratnya. Sedekah sunat ialah tidak terikat 
kepada apa-apa syarat, terpulang kepada keikhlasan orang yang hendak bersedekah. 



Apa pun bersedekah mempunyai kelebihan atau fadilat yang tertentu: 

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: "Jagalah dirimu 
daripada api neraka meskipun hanya dengan sedekah separuh biji kurma. Jika tidak dapat (bersedekah 
benda) dengan kalimah tayyibah (perkataan yang baik)". 

Diriwayatkan oleh At-Tabrani, Anas berkata Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: 
"Bersedekahlah kamu kerana sedekah itu sebagai penebusmu (pembebasanmu) daripada api neraka". 

Diriwayatkan oleh Baihagi, Abu Hurairah berkata, "Sesiapa yang memberi makan kepada orang mukmin 
(makanan keinginannya) Allah mengharamkannya daripada api neraka". 

Diriwayatkan oleh Al-Haqadai, Abu Hurairah berkata, Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud, 
"Sedekah itu dapat mengelakkan suul khatimah (mati dalam keadaan yang tidak baik)". 

Diriwayatkan oleh At-Thabrani, Uqbah bin Amir berkata Rasulullah s.a.w pernah bersabda yang 
bermaksud, "Sedekah itu dapat mengelakkan pemberinya daripada kepanasan kubur dan pada hari 
kiamat seseorang itu hanya berlindung di bawah naungan sedekahnya". 

Diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmizi, Abu Said al-Khudri berkata, "Setiap orang mukmin yang 
memberi makan kepada orang yang lapar maka Allah memberinya buah-buahan syurga pada hari kiamat. 
Setiap mukmin yang memberi minuman pada orang yang haus maka Allah akan memberinya minum 
daripada ar-Rahigil Makhtum pada hari kiamat dan setiap mukmin yang memberi pakaian kepada 
mukmin yang bertelanjang, Allah akan memberinya pakaian perhiasan syurga pada hari kiamat." 

Bagaimanapun bersedekahlah kerana Allah bukan kerana sebab untuk berasa riak atau menunjuk-
nunjuk. Sebaik-baiknya apa yang disedekahkan oleh tangan kanan tidak akan diketahui oleh tangan kiri, 
begitu juga sebaliknya. 

 

 

FADILAT JUMAAT 

 
Berikut ialah beberapa Fadilat berkaitan hari Jumaat, iaitu penghulu bagi segala hari: 

ALBAZZAR meriwayatkan bahawa Nabi biasa memotong kuku dan menggunting misai sebelum keluar 
untuk solat Jumaat. 

Nabi Muhammad s.a.w bersabda, "Siapa yang membuka surah Ali Imran pada hari Jumaat maka akan 
didoakan oleh malaikat hingga malam." 

Nabi Muhammad s.a.w bersabda, "Siapa membaca pada pagi Jumaat sebelum sembahyang Subuh 
Astagh Firullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilahi tiga kali, nescaya Allah akan 
mengampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di laut." 

Dari Abu Hurairah katanya, dia mendengar Nabi bersabda, "Janganlah kamu berpuasa pada hari 
Jumaat, melainkan bersama satu hari sebelumnya atau sesudahnya." 

Pada hari Jumaat dijadikan ada saat mustajab; tiada seorang berdoa bertepatan dengan saat itu 
melainkan pasti doanya diterima selagi tidak berdoa untuk kejahatan atau memutuskan hubungan 
keluarga. 



Nabi Muhammad s.a.w bersabda, "Siapa yang berwuduk sahaja untuk menghadiri solat Jumaat adalah 
sudah baik (memadai) tetapi siapa yang mandi maka adalah terlebih baik." 

Nabi Muhammad bersabda, " Sesungguhnya hari-hari yang utama bagi kamu iaitu hari Jumaat, maka 
perbanyakkanlah membaca selawat padaku kerana bacaan selawatmu itu langsung disampaikan kepadaku 
(pada hari Jumaat)." 

 

 

FAZILAT BISMILLAH 
 

Allah memerintah malaikat mencatal amal manusia yang membaca Bismillah sebanyak 400 kebaikan. 

Membaca 21 kali ketika hendak tidur, akan aman daripada syaitan, kecurian, maut mendadak dan bala. 

Membaca ketika hendak berjimak, akan melahirkan anak yang cerdas, terbuka hatinya, serta menjadi 
anak yang salih dan baginya kebajikan sejumlah tarikan nafas anaknya itu. 

Membaca 41 kali ke telinga orang pengsan, boleh memulihkannya segera. 

Membaca 313 kali dan selawat atas Nabi 100 kali pada hari Ahad pada saat matahari terbit dengan 
menghadap kiblat, akan mendapat rezeki tidak terduga. 

Membaca 786 kali kemudian tiupkan pada air Ialu diminumkan orang yang bebal selama tujuh hari pada 
saat matahari terbit, akan lenyaplah kebebalannya. 

Membaca 50 kaIi di hadapan orang zalim, akan tunduk atau takutlah orang zalim itu. 

Menulis 61 kali kalimat dengan huruf Arab di atas kertas putih, lalu sisipkan ke perut perempuan hamil, 
insya-AlIah hidup anak yang dikandung itu, 

Membaca 786 kali di hadapan dagangan lalu dihembuskan selama tujuh hari, insyaAllah maju 
dagangannya (perniagaannya). 

NOTA: Segala khasiat yang diperturunkan oleh fadilat di atas tidak akan berlaku tanpa izin Allah. 

 

FAZILAT ZIKIR 

20 fazilat yang diperolehi oleh orang-orang yang berzikir apabila orang itu benar-benar mengerjakan 
zikirnya menurut cara yang dikehendaki oleh Allah dan RasulNya. 

1. Mewujudkan tanda baik sangka kepada Allah dengan amal soleh ini.  
2. Menghasilkan rahmat dan hidayah Allah.  
3. Memperolehi sebutan dari Allah di hadapan hamba-hamba yang pilihan.  
4. Membimbing hati dengan mengingat Allah dan menyebut Allah.  
5. Melepaskan diri dari azab.  
6. Memelihara diri dari gangguan syaitan khannas dan membentengi dari maksiat.  
7. Mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat.  
8. Mendapatkan darjat yang mulia di sisi Allah.  



9. Memberikan sinaran kepada hati dan menghilangkan keruhan jiwa.  
10. Menghasilkan tegaknya satu rangka dari Iman dan Islam.  
11. Menghasilkan kemuliaan dan kehormatan di hari kiamat.  
12. Melepaskan diri dari penyesalan.  
13. Memperolehi penjagaan dan pengawalan dari para malaikat.  
14. Menyebabkan Allah bertanya kepada para malaikat yang menjadi utusan Allah tentang keadaan 

orang-orang yang berzikir itu.  
15. Menyebabkan berbahagianya orang-orang yang duduk berserta orang-orang yang berzikir, 

walaupun orang yang turut duduk itu orang yang tidak berbahagia.  
16. Menyebabkan dipandang ahlul ihsan, dipandang orang-orang yang berbahagia dan meperolehi 

kebaikan.  
17. Menghasilkan keampunan dan keredhaan Allah.  
18. Menyebabkan terlepas dari suatu pintu fasik dan derhaka. Kerana orang yang tidak mahu 

menyebut Allah (berzikir) dihukum orang yang fasik.  
19. Merupakan ukuran untuk mengetahui darjat yang diperolehi di sisi Allah.  
20. Menyebabkan para Nabi-nabi dan orang-orang Mujahidin (syuhada) menyukai dan mengasihi. 

TAKBUR 
 

Takbur ialah sifat sombong diri yang tercela di sisi agama dan membahayakan akidah seseorang. 
Firman Allah: Maksudnya: "Aku akan memalingkan orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi ini 
tanpa alasan yang benar daripada tanda-tanda kekuasaan-Ku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayat-Ku 
mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, 
mereka tidak mahu menempuhnya tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan mereka terus 
merempuhnya. Yang demikian itu adalah kerana mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka selalu lalai 
daripadanya." (Surah al-A'raf 7:146) 

Peringkat-Peringkat Takbur 

Peringkat-peringkat takbur disenaraikan dari sudut melihat kedudukan orang tersebut: 

1.  Takbur kepada Allah. 

Ia setinggi-tinggi tingkat takbur dan paling membahayakan diri, ia berpunca daripada sifat jahil, 
angkuh dan ingkar. Al-Quran mengisahkan kaum ‘Aad, Firaun dan Qarun diazab oleh Allah S.W.T 
kerana memiliki darjat takbur yang seperti ini. 

2. Takbur kepada Rasul. 

Ia jatuh pada darjat yang kedua peringkat takbur. Golongan ini berpendapat bahawa Rasul ialah 
manusia biasa yang tidak memiliki apa-apa keistimewaan berdasarkan kepada firman Allah: 
Maksudnya: "Sesungguhnya kamu (Muhammad) tidak lain manusia seperti kami." (surah Ibrahim 
14:10) 

3. Takbur terhadap sesama manusia. 

Takbur peringkat ketiga ini tidak sama dengan takbur kepada Allah dan Rasul-Nya yang boleh 
membawa kepada sifat-sifat kafir. Takbur peringkat ini hukumnya berdosa dan fasiq. Dipandang dari 
beberapa sudut, sifat takbur boleh membawa kepada: 



Ingin menyaingi kekuasaan dan sifat-sifat Allah. 

Keingkaran terhadap perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. 

Bertuhankan kepada manusia. 

Menghalang sifat-sifat baik. 

Sebagai contohnya iblis menjadi terkutuk dan kufur akibat takbur terhadap Allah kerana 
mempertikaikan ciptaan Allah S.W.T atas kejadian manusia dengan melafazkan: Seperti firman Allah: 
Maksudnya: “Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) pada waktu Aku 
menyuruhmu?” Jawab iblis: "Saya lebih baik daripadanya, Engkau ciptakan saya daripada api sedang dia 
Engkau ciptakan daripada tanah." (Surah al-A'raf 7:12) 

  

Punca Sifat Takbur 

Punca utama sifat takbur menghinggapi seseorang ialah apabila ada dalam perasaannya sifat-sifat 
sempurna yang dia rasa tidak ada bandingannya dari segi: 

Ilmu  

Kehormatan 

Amal ibadat  

Kecantikan 

Keturunan 

Kekuasaan 

Kekayaan 

Keakraban 

  

Cara Membasmi Sifat Takbur 

Melalui ilmu, seseorang itu hendaklah benar-benar menyedari hakikat diri manusia dari segi penciptaan 
serta tarafnya di hadapan Allah. Manusia juga perlu mengetahui tujuan manusia dilahirkan ke dunia 
sehingga ke mana akhirnya. 

Dari segi nilai amali seseorang itu boleh mengubati takbur melalui menghias dirinya dengan sifat 
tawaduk, merendah diri, memperbanyakkan ibadah, selalu sujud, mengkaji kesan-kesan negatif sifat 
takbur, memperbanyakkan meniru sifat para aulia dan sahabah, melayan orang, menghormati orang lain, 
menunaikan jemputan orang yang lebih rendah tarafnya serta lain-lain. 

Kita perlu bersyukur dan meningkatkan keimanan kita atas kejayaan dan kelebihan yang dikurniakan 
oleh Allah. Semua yang diperolehi adalah dengan izin-Nya. Semua anugerah Allah hanya untuk kita 
mendekatkan diri kepada-Nya. Kenapa masih mempunyai sifat Takbur jika kita menyedari hakikat hidup 
kita yang kita akan kembali kepada-Nya dan dihisabkan? 

 

 

MENGABDIKAN DIRI KEPADA ALLAH S.W.T 



 

Setiap insan wajib mengabdi dan menghambakan diri kepada Allah. S.w.t kerana mereka dicipta adalah 
semata-mata untuk beribadah kepada-Nya. Mengabdi bererti menyembah dan menerima segala 
ketentuan dan segala keputusan Allah s.w.t. Ia juga dapat diertikan sebagai tunduk dan patuh kepada 
semua titah perintah Allah s.w.t dan menjauhi segala larangan-Nya. Sesungguhnya tidak wajar jika 
insan menyembah dan mengabdikan diri kepada yang lain selain daripada Allah s.w.t sedangkan mereka 
telah dijadikan makhluk yang terbaik. Mereka telah diberi peluang seluas-luasnya untuk menikmati 
pemberian Allah s.w.t sebagai dalam pelbagai bentuk atau cara. Malahan kewujudan mereka di alam 
buana ini pun adalah juga nikmat kurnia Allah s.w.t.  

Sebaliknya jika insan itu menyembah dan mengabdikan diri kepada makhluk yang tidak Khalik (yang 
mencipta) bererti mereka telah melakukan sesuatu perbuatan yang amat keji dan terkutuk. Dengan lain 
perkataan insan sedemikian bolehlah digolongkan ke dalam golongan orang yang tidak berterima kasih. 
Di antara laku perbuatan yang boleh menggambarkan pengabdian seseorang kepada Allah s.w.t 
termasuklah:  

a.  Sentiasa melakukan ibadah khusus dengan sempurna. Mengabdi dan dan beribadah kepada Allah 
s.w.t bukan terhad kepada sembahyang, zakat, puasa, haji, jihad, tahlil, zikir dan tilawah al-Quran 
tetapi meliputi semua aspek kehidupan. Malahan semua perbuatan dan gerak laku insan dikira 
sebagai ibadah sekiranya perbuatan itu dilandasi oleh niat yang tulus ikhlas kerana Allah s.w.t dan 
dilakukan mengikut lunas-lunas yang diperuntukan oleh syariat.  

b.  Sentiasa bersedia mematuhi perintah melakukan ibadah khusus terutama dikala dan ketika 
ibadah-ibadah itu mesti disempurnakan.  

c.  Sentiasa menggunakan nikmat dan kemudahan yang diberi oleh Allah kepada sesuatu yang 
mendatangkan manfaat seperti menggunakan pancaindera untuk melihat, mendengar, mencium, 
merasa dan menyentuh sesuatu yang disukai oleh Allah s.w.t.  

d.  Sentiasa bersedia untuk menyumbangkan sebahagian daripada harta untuk badan-badan kebajikan 
seperti rumah anak yatim, fakir miskin dan sebagainya. Disamping itu harta yang dikurniakan itu 
digunakan untuk membangunkan masjid, madrasah, sekolah dan tempat-tempat yang memberi 
manfaat kepada ummah.  

e.  Sentiasa menggunakan pangkat dan kedudukan sebagai alat untuk mengajak manusia kepada jalan 
yang mendekatkan diri kepada Allah s.w.t. Mereka menyedari bahawa pangkat dan kedudukan itu 
adalah amanah Allah s.w.t.  

f.  Sentiasa menggunakan kemudahan-kemudahan yang dikurniakan umpamanya kenderaan yang selesa 
untuk melawat dan pergi ke tempat-tempat yang disukai Allah s.w.t. Kenderaan mereka lebih 
banyak dibawa ke masjid, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis sillaturarahim dan lain-lain.  

g.  Sentiasa meyakini hukum dan segala keputusan Allah s.w.t sahaja yang Maha Benar.  

 Orang yang sentiasa mengabdikan diri kepada Allah s.w.t sentiasa berada dalam keadaan aman dan 
bahagia sepanjang masa. Disamping itu, setiap pekerjaan dan perkara yang dilakukan oleh mereka 
juga akan diredai oleh Allah s.w.t. 

 

 



RUKUN ISLAM - Peringatan bagi yang lupa 
 

1.  Mengucapkan Dua Kalimah Syahadat—"Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah 
melainkan ALLAH dan Nabi MUHAMMAD itu adalah pesuruhNya" Dengan Syahadat, kita 
mengabdikan diri dengan hati sanubari dan dengan pengakuan lidah kita bahawa Tuhan yang Maha 
Esa itu adalah Allah s.w.t dan Nabi Muhammad s.a.w itu adalah pesuruhNya. 

2.  Solat Lima Waktu Sehari Semalam—Dengan sembahyang, kita mengabdikan seluruh tubuh badan 
kita menyembah kepadaNya. Mulai dari lidah membaca, tangan bergerak, mata, telinga dan fikiran 
terpusat dengan mengikut susunan rukun sembahyang yang diajarkan oleh Nabi s.a.w. 

3.  Mengeluarkan Zakat—Dengan zakat, kita mengabdikan kepada Allah dengan menyerahkan 
sebahagian dari harta milik kita kepada mereka yang berhak menerimanya. 

4.  Berpuasa Pada Bulan Ramadan—Dengan berpuasa, kita mengabdikan hawa nafsu dan segala 
keinginan kita kepada Allah dengan menahan nafsu makan dan minum serta menjauhkan 
IaranganNya. Ini secara langsung akan melahirkan rasa keinsafan serta meningkatkan ketaqwaan 
kepada Allah s.w.t. 

5.  Mengerjakan Haji Dl Baitullah.—Dengan mengerjakan haji, kita menyembah Allah dengan harta 
kekayaan milik kita dan mengunjungi ke Baitullah kepada mereka yang mempunyai kemampuan 
sekurang-kurangnya sekali dalam hidup. 

 

 

FITRAH SEORANG HAMBA 
 

Manusia sifatnya suka menghambakan diri kepada tuannya yang suka menolong, melindungi dan suka 
mengambil berat tentangnya. Atau dengan kata lain manusia rela mengabdikan diri kepada siapa yang 
dicintainya. Kalau kecintaan atau pautannya pada perempuan, kereta atau nafsu (menurut segala 
kehendaknya) maka jadilah dia hamba kepada perkara-perkara tersebut.  

Tapi anehnya, manusia sangat marah kalau digelar hamba betina, hamba kereta atau hamba nafsu. 
Fitrah menolak sekalipun sikapnya memang begitu. Fitrah manusia ingin menjadi hamba Allah. Dan 
keinginan menjadi hamba kepada selain Allah itu bukan fitrah. Katakanlah kepada siapa saja hatta yang 
cuai lagi derhaka, “ Kamu ini hamba Allah,” tentu ia mengiakan dan rasa senang sama ada di mulut atau 
di hati. Kerana fitrah manusia telah Allah ciptakan  untuk menyembah-Nya dan untuk menghambakan 
diri kepada-Nya. Firman-Nya:  “Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Aku.“ ( 
Az-Zariat : 56 )   

Allah mahu manusia menyembah-Nya. Maka dijadikan fitrah manusia itu mempunyai rasa bertuhan dan 
menghambakan diri pada-Nya. Tanyakanlah pada orang-orang yang menyembah Allah atau yang tidak 
menyembah Allah, adakah dia ingin menyembah Allah dan suka pada orang-orang yang menyembah 
Allah. Tentu mereka suka. Cuma kalau mereka tidak melakukannya, itu bukan kerana benci, atau hati 
tidak mengakui, tetapi kerana nafsu dan syaitan menghalang dan melalaikan mereka. Mereka tidak 
kuasa melawan nafsu (yang sifatnya ego), lalu menurutinya. Kalau bukan kerana nafsu dan syaitan, pasti 



manusia akan sentiasa merindui dan membesarkan Tuhan, juga taat kepada-Nya. Fitrah roh sudah kenal 
Allah dan mengaku untuk menyembah-Nya.    

Allah bertanya kepada roh : “ Bukankah Aku Tuhanmu?” Mereka menjawab : “ Benar (Engkaulah Tuhan 
kami ), kami menjadi saksi.”  (Al-A’raf : 172) 

Tapi setelah dihasut oleh syaitan dan nafsu, manusia menjadi degil dan derhaka pada Allah. Namun hati 
kecil tetap rasa bersalah dan ingin sekali mentaati Allah. Hati mereka sebenarnya tidak tenang 
terutama waktu susah dan memerlukan pembelaan daripada satu kuasa. Ini terjadi kerana mereka 
melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kemahuan hati kecil atau fitrah mereka sendiri. Manusia 
ethies yang kononya tidak percaya Tuhan, sebenarnya cuba membuang rasa bertuhan dari hatinya. 
Namun begitu, rasa itu selalu datang terutamanya waktu sendirian atau waktu sangat memerlukan 
pertolongan, dan manusia lain tidak mampu memberikannya. Mereka sebenarnya menipu dan berperang 
dengan diri sendiri. Orang begini tidak akan bahagia hidupnya walau dikelilingi dengan segala macam 
kemewahan. 

 

 

 

GOLONGAN SELAMAT 

(Golongan yang diredhai Allah) 

 
AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH (orang-orang yang berpegang kepada sunnah) 

AL-ABRAR (orang-orang yang suka melakukan kebaikan) 

AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR (perintah kebajikan, melarang kemungkaran) 

ANSARULLAH (orang-orang yang membela agama Allah) 

ASHABUL-KAHFI (orang-orang yang berada digua) 

ASHABUL-YAMIN (orang yang menerima amal catatan dengan tangan kanan) 

ZAKIRUNALLAH (orang-orang yang selalu ingat kepada Allah) 

HAFIZUN (orang-orang yang memelihara amanat) 

HAMIDUN (orang-orang yang memuji Allah) 

HIZBULLAH (Orang-orang yang mengikuti agama Allah) 

IBADURRAHMAN (hamba-hamba Allah yang mulia) 

KHAIRU UMMAT (sebaik-baik umat/golongan) 

KHASYI'UN (orang-orang yang khusyuk) 

MUBALLIGHUN (orang-orang yang menyampaikan agama Allah) 

MUFLIHUN (orang-orang yang beruntung) 

MUHAJIRUN (orang-orang yang berhijrah) 

MUHSINUN (orang-orang yang membuat ihsan/baik) 



MUJAHIDUN (orang-orang yang berjihat di jalan Allah) 

MUHTADUN (orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah) 

MUKHLISUN (orang-orang yang ikhlas) 

MUNFIQUN (orang-orang yang mengeluarkan hartanya) 

MUQSITUN (orang-orang yang adil) 

MUSTAGHFIRUN (orang-orang yang minta ampun kepada Allah) 

MUSLIMUN (orang-orang Islam) 

MUKMINUN (orang-orang yang beriman) 

MUTATAHHIRUN (orang-orang yang mensucikan diri) 

MUTTAQUN (orang-orang yang bertaqwa) 

MUTAWAKKILUN (orang-orang yang bertawakkal atau menyerah diri kepada Allah) 

NABIYYUN WA MURSALUN (para Nabi dan para utusan/Rasul Allah) 

SABIRUN (orang-orang yang sabar) 

SADIQUN (oarang-orang yang benar/jujur) 

SOLEHUN (orang-orang yang soleh) 

SYAKIRUN (orang-orang yang bersyukur) 

SYUHADA (orang-orang yang mati syahid) 

TAWWABUN (orang-orang yang bertaubat) 

ULAMA (orang-orang yang ahli dalam agama Islam) 

ULIL-ALBAB (orang-orang yang berfikir/cendekiawan) 

WALIYULLAH (orang-orang yang dikasihi Allah) 

  

 

GOLONGAN SESAT 
(Golongan yang dibenci Allah) 

 

ASHABUL SYIMAL  (orang-orang yang menerima amal catatan dengan tangan kiri) 

DAHRIYUN  (orang yang tidak percaya adanya Tuhan-Atheis) 

DALLUN   (orang-orang yang sesat) 

FASIQUN (orang yang fasiq atau derhaka kepada Allah) 

FUJJAR (orang-orang yang berbuat maksiat) 

GHAFILUN (Orang-orang yang lalai) 

HASIDUN (orang-orang yang hasad dengki) 

HIZBUSY-SYAITAN (orang yang mengikut jejak syaitan) 



JABBARUN (orang yang berbuat sewenang-wenangnya) 

KAFIRUN (orang-orang yang kafir) 

KHA'INUN (orang-orang yang khianat) 

KASIRUN (orang-orang yang rugi) 

MAKIRUN (orang-orang yang membuat tipudaya) 

MUBAZZIRUN (orang-orang yang membazir/boros) 

MUBTILUN (orang-orang yang membuat batil) 

MUZABZABIN (orang-orang yang tidak mempunyai pendirian) 

MUFSIDUN (orang-orang yang membuat kerosakan) 

MUHARRIBUN (orang-orang yang memerangi agama Allah) 

MUJRIMUN (orang-orang yang membuat kejahatan) 

MU'TADUN (orang-orang yang melampaui batas) 

MUKAZZIBUN (orang-orang yang mendustakan agama Allah) 

MUKHTALUN-FAKHUR (orang-orang yang menyombongkan diri) 

MUMTARUN (orang-orang yang ragu-ragu) 

MUNAFIQUN (orang-orang yang munafik) 

MURTADDUN (orang-orang yang keluar dari agama Islam) 

MUSYRIKUN (orang-orang yang musyrik) 

MUSTAHZI'UN (orang-orang yang memperolokkan agama Allah) 

MUTAKABBIRUN (orang-orang  yang sombong) 

MUTHAFIFIN (orang-orang yang curang) 

MUTTAKHIZATI-AKHDAN (wanita-wanita penzina) 

MUTRAFUN (orang yang berlebih-lebihan) 

QANITUN (orang yang berputus asa) 

SYARRADDAWAB (orang yang paling buruk disisi Allah) 

ZANAYAH WA ZANIY (penzina perempuan dan penzina lelaki) 

ZALIMUN (orang-orang yang aniaya) 

 

 

JANJI ALLAH KEPADA ORANG BERIMAN 
 

Allah telah meletakkan janji-janjinya kepada orang beriman dan beramal soleh dalam Al Quran. 
Bagaimanapun Allah juga telah meletakkan syarat bagi mereka memperolehi janji ini. 

1.Menjadi khalifah di muka bumi 



Firman Allah: "Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu 
bahawa ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi; 
sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka sebagai khalifah yang berkuasa; 
dan ia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka (Islam) yang telah di redaiNya untuk 
mereka." An Nur 55. 

Umat Islam sepatutnya menjadi pemerintah di dunia ini tetapi Allah tidak mengurniakan nikmat 
tersebut disebabkan oleh kelemahan iman dan takwa kepada Allah. 

2.Mendapat pertolongan Allah. 

Firman Allah: "Dan adalah menjadi hak (tanggungjawab) Kami untuk menolong orang-orang yang 
beriman." Ar Rum 47. 

"Jika Allah menolong kamu, maka tiadalah yang dapat mengalahkan kamu, jika Allah membiarkan 
kamu (tidak memberikan pertolongan) maka siapakah yang dapat menolong kamu selain Allah." Ali 
Imran 160. 

Kadang kala kita merasakan kita tidak mendapat pertolongan Allah di dunia ini, tetapi adakah pernah 
kita bertanya yang adakah kita benar-benar beriman kepada Allah. 

3.Mendapat pembelaan Allah 

Firman Allah: "Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman." Al Hajj 38. 

4.Menjadi wali Allah 

Firman Allah: "Allah lah penolong (wali) bagi orang-orang beriman." Al Baqarah 257. 

"Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah mereka yang tiada kekuatiran dan tiada mereka bersedih 
hati iaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah" Yunus 62 dan 63. 

5.Mendapat hidayah atau petunjuk 

Firman Allah: "Sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada 
jalan yang lurus." Al Hajj 54. 

6.Orang kafir tidak dapat menguasai mereka 

Firman Allah: "Dan Allah tidak sekali-kali akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk 
memusnahkan orang-orang yang beriman." An Nisaa 141. 

Keadaan di mana orang Islam hari ini ditindas dan bunuh sewenang-wenangnya adalah disebabkan 
mereka tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Allah untuk mendapat perlindunganNya dari 
orang kafir. Mereka tidak menjalani hidup seperti yang ditentukan Allah malah mereka memilih 
kehidupan seperti orang kafir. 

7.Mendapat rezeki yang baik dan keberkatan 

Firman Allah: "Jikalau sekiranya penduduk kota beriman dan bertakwa pasti kami akan melimpahkan 
mereka berkat dari langit dan bumi tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami seksa 
mereka disebabkan perbuatan mereka." Al A'raf 96. 

Tanpa iman dan amal solehlah yang menyebabkan kemunduran umat Islam sekarang kerana ia menjadi 
syarat untuk mendapat limpah kurnia nikmat dan rezeki dari Allah. 

8.Mendapat kemuliaan 



Firman Allah: "Dan kepunyaan Allah lah kemuliaan RasulNya dan orang-orang yang beriman." 

9.Mendapat kehidupan yang baik 

Firman Allah: "Barangsiapa yang mengerjakan amal soleh, baik lelaki atau wanita di dalam keadaan 
mereka beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik." An Nahl 97. 

Demikianlah janji Allah kepada mereka yang beriman. Untuk mencapai tahap keimanan ini, maka amal 
soleh,gigih berusaha ke jalan Allah dan kesanggupan berkorban apa sahaja akan menjadi tukarannya 
sebelum Allah menunaikan janjiNya. 

 

 

MUNAJAT DI KESUNYIAN MALAM 
 

Fadhilat Munajat Di Waktu Malam Menurut Al-Quran dan Sunnah. 

Dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW banyak dijelaskan tentang perintah dan anjuran untuk 
melakukan ibadah serta munajat kepada Allah SWT di waktu malam. Di antara ayat-ayat Al-Quran 
yang menganjurkan bangun di waktu malam dan beribadah iaitu: 

1.  Pahala mereka tidak terhalang. Firman Allah SWT bermaksud: "Mereka itu tidak sama; di antara 
ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa 
waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (solat). Mereka beriman kepada Allah dan hari 
penghabisan, mereka menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah daripada yang mungkar dan 
bersegera kepada (mengerjakan) sebagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. 
Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali kali mereka tidak dihalangi (menerima 
pahalanya) dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertaqwa." (Surah Ali Imran ayat 113 - 
115) 

2.  Memperoleh kenikmatan di dalam syurga. Firman Allah SWT bermaksud: Katakanlah: "Inginkah 
aku khabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang 
bertaqwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada syurga yang mengalir dibawahnya sungai-
sungai; mereka kekal didalamnya. Dan ada pula isteri-isteri yang disucikan serta keredhaan Allah: 
Dan Allah Maha Melihat akan hambaNya. Iaitu orang-orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, 
sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari 
seksa neraka. Iaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan 
hartanya di jalan Allah dan memohon ampun di waktu sahur." (Surah Ali Imran ayat 15 - 17) 

3.  Allah mengangkat orang beribadah di waktu malam di tempat yang terpuji. Firman Allah SWT 
bermaksud: "Dirikanlah solat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah 
pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh Malaikat." "Dan pada sebahagian 
malam hari solat tahajudlah kamu, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan 
Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." (Surah Al Isra' ayat 78 - 79) 

4.  Mempunyai sifat kemuliaan hati dan menghormati orang lain. Firman Allah SWT bermaksud: "Dan 
hamba-hamba yang baik dari Tuhan Yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di 
atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka 



mengucapkan kata-kata yang mengandungi keselamatan. Dan orang yang melalui malam hari dengan 
bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka." (Surah al Furqan ayat 63 - 64) 

5.  Orang yang bangun dan beribadah di malam hari tidak menyombongkan diri. Firman Allah SWT 
bermaksud: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, adalah orang-orang 
yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat Kami, mereka bersyukur dan sujud dan bertasbih 
serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombong diri. Lambung atau perut mereka jauh 
dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan 
mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seseorangpun 
tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka iaitu bermacam-macam nikmat yang 
menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." (Surah 
as Sajadah ayat 15 - 17) 

6.  Memperoleh keberuntungan dan mendapat rahmat dari Allah. Firman Allah SWT bermaksud: 
"(Apakah kamu hai orang-orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di 
waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan 
mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan 
orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima 
pelajaran.” (Az Zumar ayat 9) 

7.  Mempunyai sifat kesabaran. Firman Allah bermaksud: "Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang 
mereka katakan dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum 
terbenamnya. Dan bertasbihlah kamu kepadaNya di malam hari dan setiap selesai sembahyang." 
(Surah Qaaf ayat 39 - 40) 

8.  Senang berkorban dan membantu orang-orang miskin. Firman Allah bermaksud: "Sesungguhnya 
orang-orang yang bertaqwa berada di dalam taman-taman (syurga) dan di mata air-mata air. 
Sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka 
sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu 
malam. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Dan pada harta-harta 
mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat 
kebahagiaan." (Az Zariyat ayat 15 - 19) 

9.  Tabah dalam menunggu ketetapan dari Allah SWT. Firman Allah bermaksud: "Dan bersabarlah 
dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami, 
dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Dan bertasbihlah 
kepadaNya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang (di waktu 
fajar). (Surah Ath Thur ayat 48 - 49) 

10.  Bangun di waktu malam untuk beribadah lebih berkesan dan khusyuk. Firman Allah bermaksud: 
"Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah untuk solat di malam hari, kecuali sedikit 
daripadanya, iaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua 
itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya Kami akan menurunkan 
kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk 
khusuk) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan." (Surah al Muzzammil ayat 1 - 6) 

Kenapa kita masih enak dibuai mimpi? Marilah kita penuhi malam-malam kita dengan mencari keredaan 
Allah. Seruan beribadah di malam hari diulang berkali-kali di dalam Quran. Adakah kita tidak malu 
mengatakan kita beriman kepada Allah tetapi seruanNya tidak kita sahut? 



 

 

ALLAH SWT MEMILIKI 20 SIFAT WAJIB DAN 20 SIFAT MUSTAHIL 
 

SIFAT WAJIB ALLAH SWT 

1. Wujud (ada)  

2. Qidam (paling awal)  

3. Baqa' (kekal/abadi)  

4. Mukhalafatu lil hawaditsi (berbeda dengan semua makhluk/sesuatu)  

5. Qiyamuhu binafsihi (berdiri sendiri)  

6. Wahdaniyat (esa)  

7. Qudrat (kuasa)  

8. Iradat (berkehendak)  

9. Ilmu (maha mengetahui)  

10. Hayat (hidup)  

11. Sama' (maha mendengar)  

12. Bashar (maha melihat)  

13. Kalam (berfirman)  

14. Qadiran (zat yang berkuasa)  

15. Muridan (zat yang maha berkehendak)  

16. 'Aliman (zat yang maha mengetahui)  

17. Hayyan (zat yang hidup)  

18. Sami'an (maha mendengar)  

19. Bashiran (zat yang maha melihat)  

20. Mutakaliman (zat yang berfirman)  

  

SIFAT MUSTAHIL ALLAH SWT 

1. 'Adam (tiada)  

2. Huduts (ada yang mendahului)  

3. Fana (berakhir)  

4. Mumatsalatu lil hawaditsi (ada yang menyamai)  

5. Ihtiyaju lighairihi (memerlukan yang lain)  

6. Ta'adud (berbilang)  



7. 'Ajzun (lemah)  

8. Karahah (terpaksa)  

9. Jahlun (bodoh)  

10. Mautun (mati)  

11. Shamamun (tuli)  

12. 'Ama (buta)  

13. Bakamun (bisu)  

14. Kaunuhu 'ajiyan (zat yang lemah)  

15. Kaunuhu karihan (zat yang terpaksa)  

16. Kaunuhu jahilan (zat yang sangat bodoh)  

17. Mayyitan (zat yang mati)  

18. Kaunuhu ashamma (zat yang tuli)  

19. Kaunuhu 'ama (zat yang buta)  

20. Kaunuhu abkama (zat yang bisu)  

 

 

TANDA-TANDA KIAMAT 
 

Hudzaifah bin As-yad al-Ghifary berkata, sewaktu kami sedang berbincang, tiba-tiba datang Nabi 
Muhammad S.A.W kepada kami lalu bertanya, "Apakah yang kamu semua sedang bincangkan.?" Lalu 
kami menjawab, "Kami sedang membincangkan tentang hari Kiamat."  

Sabda Rasulullah S.A.W. "Sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sebelum kamu melihat sepuluh 
tanda :-  

· Asap  
· Dajjal  
· Binatang melata di bumi  
· Terbitnya matahari sebelah barat  
· Turunnya Nabi Isa A.S  
· Keluarnya Yakjuj dan Makjuj  
· Gerhana di timur  
· Gerhana di barat  
· Gerhana di jazirah Arab  
· Keluarnya api dari kota Yaman menghalau manusia ke tempat pengiringan mereka.   

Dajjal maksudnya ialah bahaya besar yang tidak ada bahaya sepertinya sejak Nabi Adam A.S sampai 
hari kiamat. Dajjal boleh membuat apa sahaja perkara-perkara yang luar biasa. Dia akan mendakwa 
dirinya Tuhan, sebelah matanya buta dan di antara kedua matanya tertulis perkataan 'Ini adalah orang 
kafir'.  



Asap akan memenuhi timur dan barat, ia akan berlaku selama 40 hari. Apabila orang yang beriman 
terkena asap itu, ia akan bersin seperti terkena selsema, sementara orang kafir pula keadaannya 
seperti orang mabuk, asap akan keluar dari hidung, telinga dan dubur mereka.  

Binatang melata yang dikenali sebagai Dabatul Ard ini akan keluar di kota Mekah dekat gunung Shafa, 
ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dabatul Ard ini akan membawa tongkat Nabi 
Musa A.S dan cincin Nabi Sulaiman A.S. Apabila binatang ini memukulkan tongkatnya ke dahi orang 
yang beriman, maka akan tertulislah di dahi orang itu 'Ini adalah orang yang beriman'. Apabila tongkat 
itu dipukul ke dahi orang yang kafir, maka akan tertulislah 'Ini adalah orang kafir'.  

Turunnya Nabi Isa. A.S di negeri Syam di menara putih, beliau akan membunuh dajjal. Kemudian Nabi 
Isa A.S akan menjalankan syariat Nabi Muhammad S.A.W.  

Yakjuj dan Makjuj pula akan keluar, mereka ini merupakan dua golongan. Satu golongan kecil dan satu 
lagi golongan besar. Yakjuj dan Makjuj itu kini berada di belakang bendungan yang dibangunkan oleh 
Iskandar Zulqarnain. Apabila keluarnya mereka ini, bilangannya tidak terhitung banyaknya, sehingga 
kalau air laut Thahatiah diminum nescaya tidak akan tinggal walau pun setitik. 

Rasulullah S.A.W telah bersabda, "Hari kiamat itu mempunyai tanda, bermulanya dengan tidak laris 
jualan di pasar, sedikit sahaja hujan dan begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Ghibah menjadi-jadi di 
merata-rata, memakan riba, banyaknya anak-anak zina, orang kaya diagung-agungkan, orang-orang fasik 
akan bersuara lantang di masjid, para ahli mungkar lebih banyak menonjol dari ahli haq"  

Berkata Ali bin Abi Talib, "Akan datang di suatu masa di mana Islam itu hanya akan tinggal namanya 
sahaja, agama hanya bentuk sahaja, Al-Qur'an hanya dijadikan bacaan sahaja, mereka mendirikan 
masjid, sedangkan masjid itu sunyi dari zikir menyebut Asma Allah. Orang-orang yang paling buruk 
pada zaman itu ialah para ulama, dari mereka akan timbul fitnah dan fitnah itu akan kembali kepada 
mereka juga. Dan kesemua yang tersebut adalah tanda-tanda hari kiamat."  

Sabda Rasulullah S.A.W, "Apabila harta orang kafir yang dihalalkan tanpa perang yang dijadikan 
pembahagian bergilir, amanat dijadikan seperti harta rampasan, zakat dijadikan seperti pinjaman, 
belajar lain daripada agama, orang lelaki taat kepada isterinya, menderhakai ibunya, lebih rapat dengan 
teman dan menjauhkan ayahnya, suara-suara lantang dalam masjid, pemimpin kaum dipilih dari orang 
yang fasik, orang dimuliakan kerana ditakuti akan tindakan jahat dan aniayanya dan bukan kerana 
takutkan Allah, maka kesemua itu adalah tanda-tanda kiamat." 

 

 

TIGA MUSUH MANUSIA: DUNIA, SYAITAN DAN NAFSUNYA 
 

Berkata Yahya bin Muaz al-Razi: "Musuh manusia itu ada tiga iaitu dunianya, syaitannya dan nafsunya. 
Berlindunglah daripada dunia dengan berzuhud (menjauhkan diri daripada keduniaan), berlindunglah 
daripada syaitan dengan melawan kehendaknya dan berlindunglah daripada nafsu dengan meninggalkan 
syahwat." 

Beliau juga berkata: "Perangi nafsu dengan empat pedang riadhah (latihan jiwa) iaitu makan sekadar 
untuk menguatkan badan, bicara seperlunya, mengurangi tidur dan menahan cercaan orang lain." 
Menurutnya, dengan sedikit makan, syahwat untuk melakukan perbuatan hina dan mungkar akan luput, 



bercakap yang seperlunya akan menghindarkan segala bencana dan bersabar menahan cercaan orang 
akan memudahkan tercapai cita- cita. 

Berkata Abu Yahya al- Warraq: "Barang siapa merelakan anggota- anggotanya dipengaruhi syahwat 
bermakna dia telah menanam pohon penyesalan di hatinya." Jaafar bin Humaid pula berkata; "Para 
ulama telah bersepakat bahawa kenikmatan di akhirat tidak akan tercapai kecuali dengan meninggalkan 
kenikmatan di dunia." Wuhaib Ibnul- Ward: "Barang siapa lebih menyintai syahwat di dunia, maka 
hendaklah ia bersedia menuju kehinaan." 

 

 

TIGA CAHAYA DI HARI AKHIRAT 
 

Di hari kiamat ada tiga cahaya yang berlainan : 

Cahaya yang pertama seperti bintang-bintang. 

Cahaya yang kedua seperti cahaya bulan. 

Cahaya yang ketiga seperti cahaya matahari. 

Cahaya yang pertama ialah cahaya wajah-wajah manusia yang ketika di dunia, mereka akan 
meninggalkan pekerjaan dan terus bersuci dan mengambil air sembahyang apabila terdengar azan. 

Yang kedua ialah cahaya wajah mereka yang mengambil air sembahyang sebelum azan. 

Cahaya yang ketiga ialah cahaya mereka seperti matahari. Mereka di dunia sudah bersiap sedia di 
dalam masjid sebelum azan lagi." 

 

 

CIRI-CIRI MURTAD 
   

Banyak orang menganggap bahawa orang yang murtad itu ialah orang yang keluar dari Islam dan 
mengaku menganut agama lain sahaja. Sedangkan dalam banyak hal, banyak orang menjadi murtad 
kerana perbuatan, tingkahlaku, kepercayaan dan sebagainya. Antara ciri orang yang tergolong dalam 
golongan murtad ialah:  

   

1. Menyandarkan hukum kepada selain Allah.  

Barangsiapa yang bertahkim atau merujuk kepada hukum-hukum selain yang telah ditetapkan oleh Allah 
maka ia termasuk orang yang murtad. Kerana memang masalah hukum yang menjadi pagar kehidupan 
manusia tidak boleh dibiarkan begitu saja.   

Maka secara tegas Al-Quran menyebut: "Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang 
diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." (Al-Maidah 44)  

   



2. Kebencian terhadap hukum Islam,atau mengutamakan peraturan lain,atau menyamaratakan 
Islam dengan peraturan lain.  

Seperti perkataan seseorang, "Aku benci dengan puasa. Sebab puasa ini menyebabkan tenaga fizikal 
dan keupayaan kerja menurun, sehingga memerosotkan ekonomi." Atau perkataan lain, "Aku benci 
dengan hijab (pakaian penutup) wanita. Kerana mengurangi ruang gerak dan tidak sesuai dengan 
kemajuan zaman."   

Dan antara perkataan lain iaitu: "Dan orang-orang yang kafir maka kecelakaan bagi mereka dan Allah 
menyesatkan amalan-amalan mereka."Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka membenci 
kepada apa yang diturunkan Allah (Al-Quran) lalu Allah menghapuskan (pahala-pahala) amal-amal 
mereka." (Muhammad 8-9)  

   

3. Mengolok-olok sebahagian isi Al-Quran atau Sunnah syiar Islam.  

Seperti memperolokkan pembahagian harta waris yang tidak sama antara lelaki dan perempuan atau 
mengolokkan sunnah yang telah melarang kaum lelaki menggunakan perhiasan emas, atau mengolokan 
syiar Islam seperti penggunaan azan sebelum solat dan sebagainya.   

Allah berfirman "Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surah 
yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka: "Teruskan lah 
ejekkan-ejekanmu (terhadap Allah dan Rasul-Nya) sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu 
takuti. Dan jika tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu) tentulah mereka akan 
menjawab: "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah: "Apakah 
dengan Allah,ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok." "Tidak usah kamu minta maaf, 
kerana kamu kafir sesudah beriman. Jika kamu memaafkan segolongan daripada kamu (lantaran mereka 
bertaubat) nescaya Kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang 
yang selalu berbuat dosa." (At-Taubah 64-66)  

   

4. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.  

Haram dan halal adalah ketetapan Allah dan RasulNya yang tidak ditunggangi oleh unsur-unsur nafsu. 
Orang yang menghalalkan sesuatu yang sudah jelas diharamkan Allah, atau sebaliknya,bererti ia 
melawan hukum dan syariat-Nya, lalu dengan bebas ia meletakan hukum dan syariat secara peribadi. 
Perbuatan seperti itu jelas perbuatan orang kafir dan orang yang tersesat.   

Allah berfirman: "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu 
secara dusta "ini" halal dan "ini" haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguh-
nya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Itu adalah 
kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih" (An-Nahl:116-117)  

   

5. Mengimami sebahagian dasar-dasar Islam dan mengingkari sebahagian yang lain.  

Contohnya: Orang Islam yang menyakini Islam sebahagian agama pegangan, tapi disaat ia mengingkari 
Islam sebagai agama yang meletakkan kaedah-kaedah hukum kehidupan atau peraturan. Atau ia 
menyakini Islam sebagai pegangan hidup dan disatu saat mengingkari Islam sebagai agama yang dapat 
mengatur politik, negara dan ekonomi.   



Firman Allah: "Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al-Kitab (Taurat) dan ingkar kepada 
sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan 
kenistaan dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat 
berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat." (Al-Baqarah 85)  

   

6. Beriman kepada Al-Quran dan menolak sunnah.  

Padahal Al-Quran sendiri telah menegaskan bahawa beriman dan taat kepada Rasulullah SAW 
merupakan satu ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Rasul harus meliputi segala perintah dan 
larangan, perkataan dan perbuatan.  

Firman Allah bermaksud: "Barangsiapa mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia mentaati Allah. Dan 
barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu) maka Kami tidak mengutus untuk menjadi pemeliharaan 
bagi mereka." (An-Nisaa':80)  

   

7. Menjadikan orang kafir, munafik dan ateis sebagai pemimpin.  

Allah berfirman maksudnya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang 
Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu, sebahagian mereka adalah pemimpin bagi 
sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin maka 
sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." (Al-Maidah 51)  

   

8. Mengolok-olok sifat Rasulullah SAW ataupun pekerjaan baginda.  

Allah SWT bersabda maksudnya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu 
lebih dari suara nabi dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana 
kerasnya (suara) sebahagian kamu terhadap sebahagian yang lainnya, supaya tidak hapus pahala 
amalanmu, sedangkan kamu tidak menyedari." (AlHujurat 2)  

 

 

MENAHAN MARAH 
 

Diriwayat daripada Abu Hurairah r.a. bahawa seorang lelaki meminta nasihat daripada Nabi s.a.w. 
katanya, "Berilah wasiat kepadaku." Sabda s.a.w ,'“Janganlah engkau marah.” Lelaki itu mengulangi 
(permintaannya) beberapa kali. Rasulullah s.a.w. tetap bersabda, "Janganlah engkau marah." (Hadis 
Riwayat al-Bukhari) 

Larangan jangan marah 

Marah adalah sifat semula jadi yang ada pada semua orang, antara mereka ada yang cepat marah dan 
ada yang lemah lembut. Marah bukanlah suatu sifat yang boleh dibuat serta merta, malah ia biasanya 
didahului sesuatu yang boleh menyebabkan seseorang itu marah, perasaannya memberontak dan akan 
bertindak kasar. Seseorang yang sedang marah akan hilang kewarasan fikirannya. Pertimbangannya 
sudah hilang, lidahnya asyik memaki hamun dan mengejek-ejek. Kadang-kadang perasaan marah 



berlanjutan sehingga menimbulkan permusuhan antara keluarga dan sahabat handai, dan lebih aneh lagi 
ada orang boleh berkelahi dengan benda-benda yang tidak berakal. 

Perasaan marah dapat diatasi dengan mengikuti beberapa panduan yang ditunjukkan oleh Islam, 
iaitu: 

1.  Hendaklah melatih diri dengan akhlak yang mulia seperti sabar, lemah lembut, berhati-hati dalam 
membuat keputusan. Sifat ini hendaklah berpandu kepada contoh yang paling baik iaitu contoh 
yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w terutamanya contoh yang terdapat dalam Sunnahnya yang 
bersifat amali. Hendaklah mengawal dan menguasai diri ketika didatangi perasaan marah, iaitu 
dengan mengingati akibat buruk yang akan menimpa dan kelebihan pahala orang yang menahan 
marah serta memaafkan sahaja seseorang melakukan kesalahan yang menyebabkan dia marah, 
firman Allah S.W.T: "…Dan orang yang menahan kemarahan-nya, dan orang-orang yang memaafkan 
kesalahan orang. Dan (ingatlah) Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang 
baik." (Ali Imran3-134) 

2.  Memohon kepada Allah supaya menjauhkannya daripada syaitan yang dilaknat. Panduan ini 
dinyatakan didalam Al-Quran melalui firman Allah S.W.T.: "Dan jika engkau dihasut oleh sesuatu 
hasutan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat 
Mendengar lagi Amat Mengetahui." (al-A'raf 7:200) 

3.  Meninggalkan tempat yang menyebabkan seseorang itu marah. Sabda Baginda: "Apabila seseorang 
kamu marah, sedang dia berdiri, maka duduklah, jika marahnya berhenti (maka baiklah) jika belum, 
maka hendaklah dia berbaring." (Abu Daud) 

4.  Mengambil wuduk, sabda Nabi s.a.w.: "Sesungguhnya marah itu dari syaitan. Syaitan itu dijadikan 
daripada api,apabila kamu marah, maka hendaklah dia mengambil wuduk." (Abu Daud) 

Oleh kerana besarnya bahaya marah, Nabi s.a.w. melarang keras seseorang daripada marah, dengan 
menyifatkan orang yang berjaya menahan diri daripada perasaan marah sebagai pahlawan yang berani. 
"Bukannya kuat (kerana dapat mengalahkan orang) dengan bergusti, tetapi kekuatan sebenarnya ialah 
orang yang dapat mengawal dirinya ketika marah." (Al-Tirmizi) 

 

TEMUDUGA TERBUKA 
 

Perhatian : Temuduga Terbuka!! 
 
EMPAT GANJARAN LUMAYAN 
1. Nikmat kubur 
2. Perlindungan di Padang Mahsyar 
3. Keselamatan Meniti Titian Sirat 
4. Syurga yang kekal abadi 
 
LOKASI TEMUDUGA : Di dalam kubur (alam barzakh) 
 
KELAYAKAN : 
- Anda tidak perlu bawa siji-sijil 
- Anda tidak perlu bawa pingat 



- Anda tidak perlu bawa wang atau harta(yg banyak 
- Anda tidak perlu berparas rupa yg cantik, hensem atau berbadan tegap atau seksi (Anda cuma bawa 
dokumen asal Iman dan Amal) 
 
PANEL/PENEMUDUGA : Mungkar dan Nakir (Bertauliah) 
 
**Enam soalan utama yang mudah akan disoal** 
 
1. Siapa Tuhan anda? 
2. Apa Agama anda? 
3. Siapa Nabi anda? 
4. Apa Kitab anda? 
5. Di mana Kiblat anda? 
6. Siapa Saudara anda? 
 
CARA MEMOHON : Anda cuma perlu menunggu penjemput Kami yang berkaliber untuk menjemput 
anda. Ia akan menjemput anda pada bila-bila masa saja (mungkin sekejap lagi). Ia akan berlembut 
kepada orang-orang tertentu dan akan bengis kepada orang-orang tertentu. Ia diberi nama Izrail. 
 
"SEMOGA BERJAYA" 
 
"SELAMAT MENJAWAB" 
 
Nota: Soalan-soalan temuduga ini telah dibocorkan tapi hanya iman dan amal sahaja akan menetukan 
dapatkah kita menjawabnya. Marilah bersama-sama kita bersedia, menambahkan amal kita, moga-moga 
kita termasuk dalam golongan orang yang berjaya. 

 

 

40 NASIHAT SAIDINA ALI IBN ABI TALIB K.W 

 
Berikut adalah 40 nasihat Saiyidina Ali sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Nahjul Balagh dan 

Al-Bayan Wattabyeen r.a. 

1. Pendapat seorang tua adalah lebih baik daripada tenaga seorang muda  

2. Menyokong kesalahan adalah menindas kebenaran 

3. Kebesaran seseorang itu bergantung dengan qalbunya yang mana adalah sekeping daging 

4. Mereka yang bersifat pertengahan dalam semua hal tidak akan menjadi miskin 

5. Jagailah ibubapa kamu, nescaya anak-anakmu akan menjagai kamu 

6. Bakhil terhadap apa yang ditangan adalah tidak mempunyai kepecayaan terhadap Allah 

7. Kekayaan seorang bakhil akan turun kepada ahli warisnya atau ke angin.Tidak ada yang terpencil 
dari seorang yang bakhil 



8. Seorang arif adalah lebih baik daripada arif.Seorang jahat adalah lebih jahat daripada 
kejahatan 

9. Ilmu adalah lebih baikdaripada kekayaan kerana kekayaan harus dijagai, sedangakan ilmu 
menjaga kamu 

10. Jagalah harta bendamu dengan mengeluarkan zakat dan angkatkan kesusahan mu dengan 
mendirikan sembahyang 

11. Sifat menahan kemarahan adalah lebih mulia daripada membalas dendam 

12. Mengajar adalah belajar 

13. Berkhairatlah mengikut kemampuan mu dan janganlah kamu jadikan keluargamu hina dan miskin 

14. Insan terbahagi kepada 3 : 

a. mereka yang mengenal Allah 

b.  mereka yang mencari kebenaran 

c. mereka yang tidak berpengetahuan dan tidak mencari kebenaran. 

Golongan yang terakhir inilah yang paling rendah dan tak baik sekali dan mereka akan ikut sebarang 
ketua dengan buta seperti kambing 

15. Insan tak akan melihat kesalahan seorang yang bersifat tawadhu' dan lemah 

16. Janganlah kamu takut kepada sesiapa melainkan dosamu terhadap Allah 

17. Mereka yang mencari kesilapan dirinya sendiri adalah selamat dari mencari kesilapan orang lain 

18. Harga diri seseorang itu adalah berdasarkan apa yang ia lakukan untuk memperbaiki dirinya 

19. Manusia sebenarnya sedang tidur tetapi akan bangun bila ia mati 

20. Jika kamu mempunyai sepenuh keyakinan akan Al-Haq dan kebenaran, nescaya keyakinanmu 
tetap tidak akan berubah walaupun terbuka rahsia2 kebenaran itu. 

21. Allah merahmati mereka yang kenal akan dirinya dan tidak melampaui batas 

22. Sifat seseorang tersembunyi disebalik lidahnya 

23. Seorang yang membantu adalah sayapnya seorang yang meminta 

24. Insan tidur di atas kematian anaknya tetapi tidak tidur di atas kehilangan hartanya 

25. Barangsiapa yang mencari apa yang tidak mengenainya nescaya hilang apa yang mengenainya 

26. Mereka yang mendengar orang yang mengumpat terdiri daripada golongan mereka yang 
mengumpat 

27. Kegelisahan adalah lebih sukar dari kesabaran 

28. Seorang yang hamba kepada syahwatnya adalah seorang yang lebih hina daripada seorang 
hamba kepada hamba 

29. Orang yang dengki marah kepada orang tidak berdosa 

30. Putus harapan adalah satu kebebasan, mengharap (kepada manusia) adalah suatu kehambaan 

31. Sangkaan seorang yang berakal adalah suatu ramalan 



32. Seorang akan mendapat tauladan di atas apa yang dilihat 

33. Taat kepada perempuan(selain ibu) adalah kejahilan yang paling besar 

34. Kejahatan itu mengumpulkan kecelaan yang memalukan 

35. Jika berharta, berniagalah dengan Allah dengan bersedekah 

36. Janganlah kamu lihat siapa yang berkata tetapi lihat apa yang dikatakannya 

37. Tidak ada percintaan dengan sifat yang berpura-pura 

38. Tidak ada pakaian yang lebih indah daripada keselamatan 

39. Kebiasaan lisan adalah apa yang telah dibiasakannya 

40. Jika kamu telah menguasai musuhmu,maafkanlah mereka, kerana perbuatan itu adalah syukur 
kepada kejayaan yang telah kamu perolehi. 

 

SAKITNYA MATI 
 

Allah merahsiakan saat kematian kita, adalah untuk melihat sejauh mana kita melaksanakan amalan 
yang telah ditetapkan kepada kita dan sedalam mana pula kita meninggalkan larangannya. Manusia yang 
hatinya sentiasa ingatkan mati, akan melaksanakan tugas yang telah diamanahkan kepadanya dengan 
lebih jujur, bersungguh-sungguh dan ikhlas untuk mendapat keredhaan Allah. Manusia begini sentiasa 
merasai setiap tingkah lakunya diperhatikan oleh Allah SWT. Dan ia juga mengetahui setiap 
tanggungjawab dan amanah yang dipikul akan ditanya satu persatu oleh Allah di akhirat kelak. 

Kesakitan bila nyawa dicabut oleh malaikatul maut tidak dapat dibayangkan sama sekali. Walau 
bagaimanapun Rasulullah mengingatkan tentang mati dan keseksaannya, maka sabda Baginda: Iaitulah 
sakitnya tiga ratus kali tetakan pedang." 

Bayangkanlah jika kita ditetak atau dipukul dengan kayu, rotan mahupun besi bukan banyak, cuma sekali 
saja, itupun sudah tidak dapat digambarkan kesakitannya. Inikan pula ditetak dengan tiga ratus 
tetakan. Bayangkanlah sendiri. Cuba kita tanggalkan pula kuku daripada isinya, pastinya sakit tidak 
tertahan. Daging disiat-siat dan dilapah hidup-hidup, dahaga yang amat sangat sehingga air lautan di 
dunia ini tidak mampu menghilangkannya. Semuanya ini cuma secebis dari perbandingan kesakitan maut, 
malah beribu-ribu kali lebih sakitnya daripada itu. 

Oleh itu, untuk meringankan keseksaan roh ketika dicabut oleh malaikat maut,maka digariskan 
beberapa amalan tertentu yang perlu diamalkan. Antaranya, sebelum tidur: 1) Bacalah surah Al-Ikhlas 
3X 2) Selawat ke atas Nabi 3) Membaca tasbih 

Amalan harian:  

1. Sentiasa membaca Al-Quran  

2. Memelihara solat terutama solat fardu  

3. Menghormati (jangan bercakap) waktu azan diperdengarkan  

4. Membaca tasbih  

5. Membanyakkan sedekah  



6. Sentiasa berzikir menyebut Allah  

Amalan yang perlu dijauhi: 1) Dusta 2) Khianat 3) Mengadu domba 4) Kencing berdiri 

Sabda Rasulullah saw yang bermaksud: "Bersuci kamu sekalian dari buang air kecil kerana sesungguhnya 
kebanyakkan seksa kubur itu dari sebab buang air kecil." 

Pada suatu hari malaikatul maut datang untuk bertemu dengan Nabi Idris as lalu Nabi Idris meminta 
agar malaikatul maut mencabut nyawanya dan kemudian Allah menghidupkannya kembali. Permintaan ini 
dilakukan untuk Nabi Idris as mengetahui kesakitan sakaratul maut agar taqwanya lebih mendalam dan 
teguh lagi. Maka Allah memberikan wahyu kepada malaikatul maut supaya mencabut nyawa nabi Idris 
dan dia meninggal ketika itu juga. 

Malaikatul maut menangis dan memohon kepada Allah supaya Dia (Allah) menghidupkan kembali Nabi 
Idris lalu dimakbulkan Allah. Setelah di dapati Nabi Idris as sudah hidup kembali, malaikatul maut 
bertanya: "Ya saudaraku, bagaimana rasanya kesakitan maut?" Jawab Nabi Idris: "Sesungguhnya jika 
dibandingkan sakit terkelupasnya kulit dalam keadaan hidup-hidup dan rasa sakit menghadapi maut 
adalah 1000 kali sakitnya." Kata malaikat maut: "Sesungguhnya saya melakukan dengan secara berhati-
hati dan tidak kasar apabila mencabut nyawa engkau itu dan belumlah pernah aku lakukan terhadap 
seseorang pun." 

Dirawayatkan lagi bahawa Nabi Isa as telah menghidupkan beberapa orang yang telah mati dengan 
keizinan Allah. Maka sebahagian orang kafir berkata: "Sesungguhnya engkau telah menghidupkan 
orang-orang yang telah mati yang masih baru, yang mungkin mereka itu belum benar-benar mati. Maka 
cuba hidupkan untuk kami orang yang telah mati seperti zaman yang awal dulu." Kata Nabi Isa as: 
"Cubalah kamu pilihkan?" 

Mereka berkata: Hidupkanlah untuk kami anak Nabi Nuh as (Sam bin Nuh)." Maka Nabi Isa as pergi ke 
kuburnya, lalu mengerjakan solat dua rakaat dan berdoa kepada Allah. Dan Sam bin Nuh dihidupkan 
kembali, tetapi rambut dan janggutnya sudah beruban. Nabi Isa as hairan kenapa jadi begitu. Berkata 
Sam bin Nuh: "Saya telah mendengar panggilanmu dan saya mengira hari kiamat telah tiba, maka 
rambut dan janggut saya berubah menjadi putih seperti ini dari sebab takutnya hari kiamat. 

Berkata Nabi Isa as: "Sudah berapa tahun kau meninggal dunia?" Kata Sam: "Semenjak 4000 tahun lalu 
dan masih belum hilang sakit dari sakaratul maut." 

 

 

ALAM KUBUR 
 

Apabila manusia mati maka ia akan ditanam dalam kubur. Pernahkah kita terfikir apa yang akan berlaku 
selepas itu. Alam yang dilalui selepas itu disebut alam Barzakh. Apakah alam Barzakh? Alam Barzakh 
ialah alam kubur yang dialami oleh orang yang telah mati dan akan berpanjangan hingga hari kiamat.  

 

KEADAAN ORANG DIALAM BARZAKH 
Ada yang diseksa dan ada yang dilepaskan dari seksaan kubur. Ada yang disoal oleh Mungkar dan 
Nangkir dan ada yang tidak. Ada yang dibuka pintu neraka dan ruhnya diseksa. Ada yang dibuka pintu 
syurga dan ruhnya diberi nikmat. Ada yang menghadapi fitnah kubur (Dihimppit).  



 

   

AMALAN YG DAPAT MELEPASKAN DAN MERINGANKAN SEKSAAN KUBUR 
 

1. Bersembahyang lima waktu dan menunaikan Rukun Islam serta semua suruhan Allah disamping 
menjauhkan yang dilarang.  

2. Selalu membaca suruh Al Ikhlas terutama dalam kesakitan. Rasulullah bersabda: "Siapa membaca 
‘Qul huwallaahu..ahad’ dalam kesakitan yang membawa matinya, tidaklah ia menderita fitnah di 
dalam kubur dan terpeliharalah dia dari himpitan kubur dan di hari kiamat kelak ia akan dibawa 
oleh malaikat dengan telapak tangannya hingga terlepas ia dari titian Siratul Mustaqiim dan 
sampai ke syurga." Riwayat At Tabrani.  

3. Selalu membaca surah Al Mulk atau sekurangnya malam Jumaat. Rasulullah bersabda: "Siapa yang 
membaca setiap malam tabaarakallazi..adalah dia akan dicegahkan Allah dari siksaan kubur." 
Riwayat An Nasaai.  

4. Mati syahid iaitu mati kerana berjuang menegak kalimah Allah.  

5. Mati dimalam atau disiang hari jumaat.  

6. Mati sebab sakit dalam perut.  

7. Tidak ditangisi mayat dikala kematiannya.  

8. Selalu beri sedekah. Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya sedekah itu akan mengurangkan 
kepanasan(siksaan) kubur daripada orang yang selalu memberi sedekah dan hanya sesungguhnya 
orang mukmin itu akan bernaung dibawah naungan sedekahnya di hari kiamat." Riwayat Tabrani.  

9. Menyempurnakan wuduk dan membantu orang yang dianayai. Ibn Mas’ud meriwayatkan cerita dari 
Rasulullah bahawa ada seorang hamba Allah yang telah diperintahkan disebat 100 kali dalam 
kuburnya tetapi kerana ia selalu berdoa supaya dilepaskan dari azab kubur,maka ia disebat sekali 
sahaja, tetapi dengan sekali sebatan itu api telah memenuhi kuburnya. Kemudian dia bertanya 
malaikat sebab ia dipukul. Jawab malaikat ini disebabkan ia sembahyang dengan wuduk yang tidak 
sempurna dan ia pernah menemui orang yang dianayai tetapi tidak menolong.  

10. Selalu berdoa agar dilindungi dari siksaan kubur. Rasulullah selalu berdoa yang membawa maksud 
"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan Engakau dari siksaan neraka Jahannam, 
daripada siksaan kubur, daripada fitnah hidup dan mati dan daripada kejahatan al Masiih ad 
Dajjal."  

11. Selalu membaca Al Quran dan bila tamat hendaklah berdoa dengan doa yang bermaksud, "Ya 
Allah, perjinakkanlah keliaranku dari ketakutan dalam kubur." Hadis riwayat Abi Umamah.  

 

 

CARA HIDUP SEORANG MUSLIM. 
 



Seseorang yang memiliki sifat sejati seorang muslim akan membuahkan nilai-nilai yang luhur dan 
mengandungi ibadah. Di antara sikap hidup seorang muslim yang terdapat dalam hadis qudsi ada tujuh 
sikap, sekaligus melengkapi dari sifat-sifat seorang muslim yang sudah disebutkan di atas, iaitu : 

1.  Mencintai para fakir miskin dan orang yang lemah. Mereka ini adalah makluk Allah SWT. Taraf 
mereka adalah sama saja dengan kita. Menurut Allah manusia semuanya sama. Yang membezakan 
kita ialah di segi taqwa. Memang sudah menjadi sunnatullah sehingga kehidupan di dunia ini 
harmoni, kerana adanya kumpulan fakir miskin dengan kumpulan kaya. Jika semuanya kaya, 
siapakah yang akan menjadi buruh, nelayan dan sebagainya. Jadi seimbangnya hukum Allah 
mengatur kelebihan dan kekurangannya. Oleh itu yang kaya harusnya mengambil berat saudaranya 
yang miskin, seperti membayar gaji untuk pekerjanya. Bila yang miskin merasa di hargai, maka 
akan berdoalah ia untuk orang kaya itu dengan doa yang baik-baik. 

2.  Jangan melihat hanya kepada kemewahan. Dalam urusan dunia, ekonomi dan harta, hendaklah kita 
sentiasa memandang ke bawah. Dengan demikian kita akan bersyukur kepada nikmat Allah. Jika 
selalu memandang ke atas, kita akan menjadi manusia tamak, yang tidak pernah mencukupi dengan 
apa yang Allah berikan yang mana akan menjerumuskannya bertuhankan kepada dunia dan harta. 
Demikianlah ajaran Nabi SAW. Tetapi dalam soal ibadat, hendaklah kita memandang ke atas, 
berlumba mengerjakannya tetapi tidak pula menunjuk-nunjuk dan riak. 

3.  Mengerat hubungan silaturrahim. Menjalinkan tali persaudaraan antara sesama muslim yang jauh 
atau dekat dengan satu jalinan agama Islam. Kerana dengan amalan ini rezeki kita akan lapang dan 
dimurahkan oleh Allah serta dipanjangkan umur. Begitulah ajaran Rasulullah SAW. Dalam hadis 
yang lain Rasulullah menganjurkan agar menjalinkan hubungan silaturrahim dari peringkat keluarga, 
jiran, masyarakat, negeri dan seterusnya kepada sebuah negara. Baginda ada menyebut… Ertinya: 
"Carilah jiran lebih dahulu sebelum mendirikan rumah." 

4.  Jangan menanyakan perkara yang tidak bermanfaat. Tingkah laku seorang muslim mencerminkan 
nilai-nilai luhur seorang yang beragama Islam. Perkataannya yang baik adalah merupakan nilai-nilai 
ibadah. Tidak baik bertutur yang hanya akan menyinggung hati orang lain. Contohnya baru sahaja 
berkenalan terus ditanya hal-hal peribadinya, hartanya dan sebagainya. Sebaiknya berbuallah 
perkara yang berkaitan dengan keluarganya, seperti persekolahan anak-anaknya. 

5.  Menyatakan kebenaran walaupun pahit. Rasulullah berwasiat kepada umatnya supaya berani 
mengatakan dan menegakkan kebenaran walaupun menghadapi berbagai rintangan. Gunakanlah 
bahasa yang halus dan baik untuk tujuan itu tetapi memberi kesan dan tidak menyakitkan hati. 
Janganlah kebenaran itu tukarkan dengan kebatilan lantaran kita tidak mahu berhadapan dengan 
risiko, dan mementingkan diri sendiri. Di mana kita berada kebenaran harus ditegakkan. Sebab 
kepahitan itu akhirnya akan mendatangkan kemanisan untuk manfaat seluruh masyarakat. 

6.  Tidak takut cacian dan makian. Setiap perjuangan dalam menegakkan keadilan dan kebenaran yang 
diredhai Allah, tidaklah lepas dari cacian dan makian. Hendaknya kita mencontohi dengan sikap 
keperibadian Rasulullah dalam memperjuangkan Islam di tengah-tengah kaumnya. Kita janganlah 
takut dan bimbang kerana mereka yang menentang kebenaran itu tidak mendapat petunjuk dari 
Allah SWT. Oleh itu kita haruslah memperbanyakkan doa kepada Allah, agar kita ditetapkan dan 
hati mereka terbuka untuk menerima hidayah Allah. 

7.  Mengucap kata-kata Hauqalah. Ucapan Hauqalah ialah : Yang bermaksud, " Tiada daya dan 
kekuatan kecuali dengan izin Allah." Orang muslim yang sejati, selalu mengucapkan kata-kata 
tersebut ketika hendak melakukan suatu pekerjaan apapun, sekalipun dirinya menjadi seorang 



raja, berkuasa, kaya dan sebagainya. Tiada kekuatan, kekayaan, kekuasaan di dunia ini selain dari 
Allah. Janganlah manusia merasa sombong dengan apa yang ada dengan dirinya. Demikianlah tujuh 
sikap hidup yang diwasiatkan Rasulullah kepada umatnya untuk dijadikan panduan siang hari dan 
cahaya di malam hari. Dengan berpegang kepada wasiat-wasiat Rasulullah tersebut, Insya Allah 
setiap muslim akan sejahtera dalam kehidupan ini dan membahagiakan pula kepada manusia lain. 

 

 

MENGUSIR SYAITAN 
 

Al-Quran telah banyak mengingatkan kita agar berwaspada terhadap musuh nombor satu iaitu syaitan. 
Jika kesempurnaan mengimani setiap cabang iman dan Islam dengan mempelajari hukum-hukum yang 
dikandungnya seperti halal haramnya, sunah-sunah dan adabnya, maka sikap waspada kepada syaitan 
pun harus demikian. Faktor-faktor penyebab kelemahan dan kemusnahan seorang islam seperti sifat-
sifat keji, fitnah, bencana dan kerosakan adalah didalangi syaitan. Antara cara-cara mengusir syaitan 
ialah: 

1.  Isti'azah (Berlindung kepada Allah) - Beristiazah merupakan ubat yang paling mujarab untuk 
setiap gangguan syaitan. Allah berfirman: "Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan 
maka mohon perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui." (Fushilat 36) 

2.  Membaca surat:Al-Falaq dan surah Annas - Rasulullah bersabda: "Tidakkah engkau tahu bahawa 
malam hari ini turun sejumlah ayat yang belum pernah ada seumpamanya iaitu :Qul A'uzu birabbil-
falaq dan Qul A'uzu birabbin Naas." (Muslim). Dari Aisyah r.a, Bukhari telah meriwayatkan 
bahawa Nabi saw manakala naik ketempat tidur setiap malam,baginda menghimpunkan dua tapak 
tangannya lalu meniupkan seraya membaca: Qulhuwallahu Ahad,Qul A'uzu birabbil falaq dan Qul 
A’uzu birabbinnaas kemudian mengusapkan ke seluruh badannya mulai dari kepalanya lalu muka dan 
seluruh bahagian badan depan sebanyak tiga kali. 

3.  Membaca ayat Kursi - Ayat Kursi di samping ia sebagai ayat yang paling agong kerana 
mengandungi dasar-dasar tauhid, juga ia laksana petir yang menyambar setiap syaitan yang 
mencuba mendekati seorang muslim saat ia membacanya menjelang tidur. 

4.  Menundukkan pandangan - Memandang yang diharamkan oleh Allah merupakan satu pintu syaitan 
yang paling berbahaya. Dengannya tidak sedikit orang masuk ke Jahannam. Dengannya iman 
menjadi lemah dan kelazatannya hilang. Dengannya fikiran pula menjadi keruh akal pun tumpul. 
Pandangan adalah pangkal dari kebanyakan bencana dan kejadian yang menimpa umat manusia. 
Pandangan menumbuhkan getaran perasaan, sedang getaran perasaan mendatangkan fikiran yang 
aneh-aneh yang melahirkan syahwat dan keinginan buruk. Sabar menahan pandangan mata jauh 
lebih mudah dan lebih ringan daripada menahan sabar derita dan bencana yang diakibatkannya. 

5.  Menjauhkan pendengaran dari hal-hal yang batil - Dalam hal menutup telinga ini kerap para 
pengikut kebatilan lebih ketat dari pengikut haq. Para pengikut kebatilan ini betul-betul menutup 
telinganya dari haq rapat-rapat sebagaimana firman Allah S.W.T.: "Dan sesungguhnya setiap kali 
aku menyeru mereka (kepada iman) agar Engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak 



jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya (ke mukanya) dan mereka tetap 
(mengingkari) dan menyombongkan diri dengan amat sangat." (Nuh 7) 

6.  Syaum (Puasa) - Puasa merupakan ubat pengganti pernikahan bagi yang belum mampu 
melakukannya. Rasulullah bersabda: Dengan puasa dapat melemahkan atau menahan hawa nafsu 
yang selalu mengganggunya. Dengan demikian, puasa atau syaum menjadi penghalang atau 
penyumbat pintu syaitan. 

7.  Nikah - Nikah merupakan satu cara untuk menutup pintu syaitan, kerana dengan bernikah lebih 
terpelihara pandangan dan kemaluan dan dengan menikah gejolak nafsu syahwat yang ditimbulkan 
oleh sang musuh dapat dikendalikan. Rasulullah bersabda: "Wahai segenap pemuda, barangsiapa 
diantara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Dan barangsiapa yang tidak mampu 
hendaklah ia berpuasa, kerana puasa akan menjadi perisai baginya." (Hadis Riwayat Bukhari) 

8.  Memperkukuhkan ikatan kekeluargaan (Ikatan Rumahtangga) - Salah satu pintu syaitan ialah 
bercerai berai. Antara faktor yang dapat menjamin jalinan kekeluargaan dalam Islam ialah memilih 
isteri yang solehah,menjauhkan kemampuan dari masyarakat jahiliah, hidup di tengah masyarakat 
yang Islamik, mendidik putera-puteri dengan pendidikan Islam dan sebagainya. Rasulullah 
bersabda: "Orang yang paling baik di antara kalian ialah yang paling baik akhlaknya terhadap 
keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku." 

9.  Muhasabah (Memeriksa diri) - Cara ini digunakan untuk mengubati penyakit yang timbul saat 
mempraktikkan amal jamaah (kerja bersama), riyak, suka populariti dan sebagainya. Semua 
penyakit ini ditabur oleh iblis ditengah-tengah jalan sang penyeru kebenaran agar menyimpang dan 
gagal. Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah, hendaklah 
setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatkan untuk hari esok." (Al-Hasyr 18) 

10.  Mengenali hakikat dunia - Al-Quran telah memberikan gambaran begitu indah tentang dunia 
melalui ayat: "Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia) kehidupan dunia adalah sebagai 
air hujan yang Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur kerananya tumbuh-tumbuhan di 
muka bumi, lalu tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan angin." (Al-Kahfi 45). 
Rasulullah bersabda: "Dunia dibanding akhirat tak lain bagaikan seseorang memasukkan sebuah 
jari tangannya kelautan, lalu ia angkat kembali jari tersebut dengan air yang dibawahnya (yang 
melekat padanya)." (Muslim) 

11.  Komitmen terhadap jemaah - Komitmen terhadap jemaah muslim yang baik merupakan suatu hal 
yang tidak diingini oleh musuh Allah, kerana jemaah yang baik salah satu penyelamat dari neraka 
ketika sang musuh mengajak para pendukungnya ke neraka. Manusia itu terpengaruh oleh 
lingkungan yang mengelilinginya dan kebanyakkannya ia diwarnai oleh sifat-sifat masyarakat 
dimana ia hidup dan berkembang. Rasulullah bersabda: "Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan 
fitrah (suci). Ibu bapanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi." (Bukhari) 

12. Kata-kata lembut dan ucapan yang baik. - Kata-kata yang baik merupakan ubat untuk mengusir 
bisikan syaitan dari sebarang kejahatan firman Allah: "Dan katakanlah kepada hamba-hambaKu, 
Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan 
perselisihan di antara mereka…" (Al-Isra 53) Kata-kata yang baik itu sedekah dan juga dapat 
menghindarkan diri dari api neraka. Rasulullah bersabda: "Takutlah kamu dari neraka sekalipun 
dengan (sedekah) sebiji kurma. Jika tidak mendapatkannya, maka hendaklah dengan kata-kata 
yang baik." (Bukhari) 



JALAN MENDEKATI ALLAH 
 

Takwa kepada Allah Zahir dan Batin. 

Mengikut Sunah Nabi Muhammad S.A.W. 

Kamu lupakan makhluk ketika mengadap Allah (beribadat), dan tidak melupakan Allah ketika mengadapi 
makhluk. 

Redha dengan pengurniaan Allah sedikit atau banyak. 

Kembali kepada Allah pada masa suka dan duka. 

 

 

CARA UNTUK MENDAPATKAN IMAN 
 

Banyak orang menyangka ia orang beriman. Tetapi bila diuji keimanan mereka oleh Allah menerusi solat, 
ibadat, kesusahan, penyakit dan sebagainya, ternyata mereka sebenarnya tidak beriman yang sebenar. 
Mereka menyangka mereka beriman kerana mereka beriman secara keturunan. Bapanya Islam, maka dia 
pun Islam.  

Iman perlu diusahakan untuk memperolehinya. Bagaimanakah hendak mendapat Iman?  

   

1.Melalui mujahadatunnaf.  

Mujanadatunnaf ialah berjuang melawan hawa nafsu jahat dan melawan bisikan syaitan yang sentiasa 
mengajak dan mendorong kita ke jalan kejahatan.  

Latihan-latihannya adalah melalui 3 peringkat iaitu:  

a. Takhalli : Takhalli ialah berusaha berjuang membuang segala sifat-sifat jahat atau membersihkan 
jiwa kita daripada sifat jahat atau mazmunah  

b. Tahalli : Tahalli ialah mengisi jiwa kita dengan sifat baik (Mahmudah). Setelah kerja pembersihan 
selesai kita isi pula wadah (jiwa dan hati) dengan perkara baik.  

c. Tajalli : Peringkat Tajalli ialah peringkat merasa nikmat meninggal atau membuang sifat jahat dan 
merasa nikmat mengisi atau melakukan sifat baik serta merasa keagungan dan kehebaan Allah. 
Orang yang dapat membuang sifat-sifat jahat dan dapat pula menghiasi dirinya dengan sifat baik, 
Allah akan singkap hatinya dapat merasa nikmatnya beribadah dan nikmat sentiasa mengingat 
Allah dan sentiasa ingin membuat kebaikan.  

   

2. Cara atau peringkat kedua ialah melalui mengerjakan amalan sunat. 

Terutama sembahyang sunat khususnya di waktu malam (sembahyang tahajjud). Selain daripada amalan 
sembahyang sunat ialah puasa sunat, berdoa, baca Al Quran dan sebagainya.  

 



 

3. Cara dan peringkat ketiga untuk mendapatkan iman ialah melalui tafakur.  

Tafakur atau berfikir atau merenung ialah salah satu cara mendapatkan iman. Khususnya merenung dan 
berfikir akan kebesaran Allah dan kehebatan serta hikmah sesuatu yang dijadikan oleh Allah sama ada 
berbentuk benda (alam, muka bumi, bintang dan lain-lain) dan juga kejadian-kejadian ke atas diri kita 
seperti nikmat dan ujian. Semuanya mempunyai hikmah yang kalau kita renungkan akan mendapat iman.  

 Jelaslah bahawa iman perlu diusahakan untuk mendapatkannya. Susah payah pasti akan diharungi. 
Pengorbanan perlu dilakukan. Siapa yang memperolehi iman secara mudah, contohnya seperti orang 
Melayu yang memperolehi iman secara keturunan, biasanya amat mudah pula mereka merosakkannya. 
Siapa yang memperolehi iman secara susah payah,maka dipeliharanya iman mereka.  

 

 

CARA MEMELIHARA IMAN 
   

Iman perlu dipelihara kerana ia akan dirosakkan oleh nafsu dan syaitan. Dengan itu ada orang beriman 
yang kemudiannya jadi tidak beriman kerana imannya telah dirosakkan. Cara memelihara iman:  

1. Mengawal iman supaya tidak rosak. Iman boleh rosak menerusi Iktiqad seperti meragui hadis 
Nabi, meragui hukum dan undang-undang Islam dan sebagainya.  

Perkataan atau ucapan seperti menghina Rasulullah, tidak yakin hukum Allah dan sebagainya. 
Perbuatan seperti melakukan perbuatan syirik, memohon pertolongan kepada selain dari Allah.  

 2. Menjaga Iman  

Iman yang telah ada pada kita kena dikawal dengan beberapa sifat diri kita.  

Yakin pada agama Allah dan perintahnya Ikhlas dalam melakukan amalan. Contohnya solat 
hendaklah atas niat taat kepada Allah bukan kerana menunjuk atau kerana malu atau kerana 
dipaksa. Selalu melakukan amalan sunat Istiqamah dalam ibadat. Ibadat yang kita lakukan 
hendaklah berkekalan, bukan dikerjakan secara bermusim, atau bila lapang baru buat. Beramal 
dengan penuh tertib dan khusyuk. 

 

 

SEPULUH SEBAB DOA TERTOLAK 

 
1. Kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak tunaikan hak-Nya.  

2. Kamu berkata bahawa kamu cinta kepada Rasullah s..a.w. tetapi kamu tinggalkan sunnahnya.  

3. Kamu telah membaca AL-Quran, tetapi kamu tidak beramal dengannya.   

4. Kamu telah makan nikmat-nikmat Allah, tetapi kamu tidak bersyukur kepada-Nya.  

5. Kamu telah berkata bahawa syaitan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak menentangnya.  

6. Kamu telah berkata bahawa syurga itu benar, tetapi kamu tidak beramal untuknya.   



7. Kamu telah berkata bahawa neraka itu benar, tetapi kamu tidak lari daripadanya.   

8. Kamu berkata bahawa mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia baginya.  

9. Kamu bangun dari tidur, lalu kamu ceritakan segala keaiban manusia, tetapi kamu lupa keaiban 
kamu sendiri.  

10. Kamu kebumikan mayat-mayat sahabat kamu, tetapi kamu tidak mengambil iktibar (pengajaran) 
daripada mereka.  

 

 

PENYAKIT HATI... 
 

"Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan (supaya kamu tidak 
menyangka sangkaan yang dilarang) kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu berdosa, 
dan janganlah kamu mengintip, mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah sesetengah 
kamu mengumpat sesetengahnya yang lain. Apakah seseorang daripada kamu suka memakan daging 
saudaranya yang telah mati? (jika demikian keadaan mengumpat) Maka sudah tentu kamu jijik 
kepadanya. (Oleh itu, patuhilah larangan-larangan tersebut) dan bertakwalah kamu kepada Allah, 
sesungguhnya Allah Penerima taubat lagi Maha Mengasihani." (Al Hujurat ayat 12) 

Berpandukan ayat di atas, jelas kepada kita di dalam diri manusia terdapat 3 jenis penyakit hati yang 
sukar diubati. Penyakit hati inilah yang membawa kepada kemusnahan ukhwah antara kita di dalam 
kehidupan bermasyarakat. Malahan penyakit hati ini juga akan membawa kepada perbalahan dan 
perpecahan kepada kita semua seandainya kita tidak menjauhinya. 

 

Pertama, dzon yang bererti sangka atau prasangka.  

Walaupun Allah tidak melarang terus tabiat ini, namun berdasarkan kesannya yang buruk, Allah 
menghendaki kita menjauhinya. Sangkaan yang dilarang itu ialah sangkaan yang membahayakan serta 
menyusahkan, sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain. Contohnya ialah seorang lelaki yang 
berkunjung ke rumah seorang wanita pada waktu malam ketika suaminya tiada di rumah. Seseorang 
yang melihat peristiwa itu akan terus membuat sangkaan yang bukan-bukan. Dia pula kemudiannya 
menceritakannya kepada orang lain, dan ceritanya pula lebih buruk dari keadaan sebenar. Alangkah 
malangnya wanita tersebut andainya yang datang itu adalah abang kandungnya sendiri. 

 

Kedua ialah amalan suka mengintip dan mencari-cari kesalahan orang lain.  

Perbuatan seperti ini boleh mewujudkan permusuhan. Bagaimana perasaan kita apabila ada orang yang 
suka mengintip pergerakan dan mencari kesalahan kita??? Adakah kita akan berdiam begitu sahaja 
tanpa bertindak balas? Selagi manusia memiliki nafsu, sifat ingin bertindak balas pasti wujud demi 
mempertahankan cerita tentang diri kita diketahui orang lain walaupun benar. Perbuatan suka mencari 
kesalahan orang lain semata-mata untuk mendedahkannya kepada orang lain, adalah perbuatan yang 
amat tercela dan dilarang keras oleh Islam. Tetapi jika perbuatan ini bertujuan untuk mendapatkan 
bukti untuk didakwa di mahkamah dan seumpamanya, maka perbuatan ini tidak dilarang malah 
diharuskan. 



Islam lebih suka kalau kita merahsiakan keburukan dan keaiban seseorang. Perbuatan seperti ini adalah 
amalan para Rasul, dan Rasullullah SAW sendiri pernah memberi jaminan bahawa sesiapa yang menutup 
keaiban dan kesalahan orang lain akan diberi ganjaran dengan terpelihara keaibannya pada hari akhirat. 
Hal ini jelas dalam sabda Rasullullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad yang bermaksud : 

"Sesiapa yang menutupi (keburukan-keaiban) saudaranya sesama Islam, dan tidak didedahkannya 
(kepada orang lain) nescaya Allah akan menutupi keaibannya pada hari akhirat." 

 

Ketiga ialah penyakit mengumpat dan kata-mengata.  

Perbuatan ini juga merupakan penyakit masyarakat yang amat berbahaya. Sekiranya perbuatan ini 
sudah menjadi amalan dan tabiat seseorang, masyarakat akan menjadi porak peranda dan berpecah 
belah. Inilah yang dianggap punca perpecahan dan permusuhan. Perkara yang berlaku walaupun benar 
juga dilarang untuk diumpat apatah lagi perkara yang tidak benar. Pada suatu ketika, iaitu semasa 
Saidatina Aisyah bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang lelaki yang agak pendek. Semasa 
lelaki itu keluar, Aisyah berkata, "Pendeknya orang itu". Lalu segera dijawab oleh Rasulullah, "Ya 
Aisyah, sesungguhnya kamu telah mengumpat dia". Jawab Aisyah, "Bukankah itu perkara yang benar, ya 
Rasulullah". Maka jawab Rasulullah, "Itulah yang dikatakan mengumpat, kalau sekiranya perkara itu 
tidak benar, maka itu dusta namanya". 

Hadis ini menunjukkan bahawa perbuatan menyebut, menceritakan dan mendedahkan keburukan, 
keaiban, kecacatan, kekurangan, kepincangan seseorang kepada orang lain dinamakan mengumpat. Jika 
orang yang diumpat itu tidak mengetahuinya, maka ia kan memperolehi pahala daripada umpatan itu, 
manakala yang mengumpat akan beroleh dosa. Sebaliknya jika orang yang diumpat itu mengetahui, tentu 
akan berlakulah permusuhan dan persengketaan. 

Secara sepintas lalu, ketiga-tiga penyakit ini kelihatan hampir serupa, iaitu sangka buruk, suka mencari 
kesalahan orang lain dan kata mengata. Ketiga-tiga jenis penyakit ini terbit daripada hati yang telah 
dirosakkan oleh nafsu yang dikuasai oleh syaitan dan iblis. Penyakit-penyakit seperti ini tidak berlaku 
melainkan kerana iri hati, busuk hati dan sakit hati. 

Kita mungkin mampu hidup sendirian tetapi kita pasti tidak mampu hidup tanpa teman. Bersama samalah 
kita menjaga hati kita daripada terus dijangkiti penyakit-penyakit hati ini. Binalah kehidupan 
bermasyarakat yang saling memahami serta menjaga kebajikan di antara satu sama lain. Jangan biarkan 
ukhwah kehidupan kita dihancurkan hanya kerana penyakit-penyakit hati yang tanpa kita sedari telah 
bersarang di dalam diri kita. 

Dosa… datang dalam 4 peringkat 

Dosa Peringkat Pertama 

Seseorang membuat dosa serta lambat menyesali perbuatannya atau pun lambat bertaubat atas 
dosanya. Ini adalah peringkat awal bagi orang yang membuat dosa. Jika seseorang itu berterusan 
membuat dosa pada peringkat pertama ini, maka ia akan secara automatik akan naik kedosa peringkat 
kedua. 

Dosa Peringkat Kedua 

Seseorang itu akan membuat dosa dan tidak merasai apa-apa diatas perbuatannya. Peringkat ini amat 
bahaya kerana ianya adalah bibit-bibit permulaan yang boleh menggugurkan iman seseorang. 

Dosa Peringkat Ketiga 



Seseorang itu membuat dosa dan merasa bangga dengan perbuatan dosanya. Peringkat ini akan sampai 
kepada suatu situasi dimana orang yang membuat dosa mula merasa sombong, bongkak dan riak 
Ucapannya juga akan membawa kepada unsur MURTAD. Contohnya ucapan, "Aku minum arak ni biasa 
ajee..setakat sebotol tak mabuk lagi. "Selepas peringkat ini seseorang itu akan sampai ke peringkat 
keempat. 

Dosa Peringkat Keempat 

Seseorang itu akan membuat dosa, bangga dengan perbuatannya dan mula MEMANDANG HINA ATAS 
KEBAIKAN ATAU KEBAJIKAN. Pada peringkat ini orang tersebut mula mencabar Al-Quran, Hadis & 
Sunnah kerana sifat sombong, bongkak dan riak sudah sepenuhnya menguasai diri. 

Oleh itu, hendaklah kita sentiasa berkira-kira tentang perbuatan kita setiap hari dan cepat-cepat 
bertaubat atas kesilapan atau perbuatan kita yang berdosa dan masuklah kita di kalangan orang-orang 
yang bertaqwa disisi Allah. 

Seseorang sahabat pernah bertanya kepada Rasullullah, "Wahai Rasulullah akan adakah orang yang 
menyeru kearah kejahatan dan dosa setelah datangnya islam yang lengkap ini." Rasullullah menjawab," 
Ia, memang akan ada pendakwah neraka di akhir zaman setelah datang islam yang lengkap." Sahabat 
bertanya, "Wahai Rasulullah apa yang perlu aku lakukan sekiranya aku bertemu zaman itu dan 
pendakwah neraka tersebut”. Rasulullah menjawab, "Hendaklah kamu cari ulama-ulama benar (ulama 
pewaris nabi) dan berpeganglah kamu kepadanya dan jangan sekali kali kamu lepas darinya." 

 

 

10 PERKARA YANG SIA-SIA 
 

Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama hadis yang terkemuka, menyatakan bahawa ada sepuluh hal yang 
termasuk dalam kategori sia-sia, iaitu:- 

1.  Laki-laki atau wanita yang berdoa untuk dirinya sendiri tetapi tidak dimohonkannya doa untuk ibu-
bapanya sendiri dan kaum Muslimin. 

2.  Orang yang kerapkali membaca Al Quran tetapi tidak membaca secara tertib sampai seratus ayat 
tiap-tiap hari. 

3.  Laki-laki yang masuk ke dalam masjid, kemudian ia keluar kembali dari masjid itu tanpa 
mengerjakan solat tahiyatul-masjid. 

4.  Orang-orang yang melewati tanah perkuburan tetapi tidak mengucapkan salam kepada penghuni-
penghuni kubur dan tidak mendoakan untuk keselamatan arwah-arwah mereka. 

5.  Laki-laki yang masuk pada hari Jumaat ke suatu kota, kemudian ia keluar lagi dari kota itu tanpa 
mengerjakan solat Jumaat berjemaah. 

6.  Laki-laki atau wanita yang tinggal di suatu lingkungan dengan seorang ulama, tapi dia tidak 
mempergunakan kesempatan itu untuk menambah ilmu pengetahuan. 

7.  Dua orang laki-laki yang bersahabat tetapi mereka tidak saling menanyakan tentang keadaan 
masing-masing dan keluarganya. 



8.  Laki-laki yang mengundang seseorang menjadi tetamunya tetapi tidak diacuhkan dan tidak dilayani 
tetamunya itu. 

9.  Pemuda yang menjadikan zaman mudanya berlalu begitu saja tanpa memanfaatkan waktu yang 
berharga itu untuk menuntut ilmu dan meningkatkan budi pekerti. 

10. Orang yang tidak menyedari jiran tetangganya yang merintih lantaran kelaparan, sedangkan ia 
sendiri makan kekenyangan di dalam rumahnya. 

 

 

DUA BISIKAN 
 

Rasulullah bersabda: “Terdapat dalam hati seseorang dua bisikan. Pertama bisikan malaikat yang 
menjanjikan kebajikan, membenarkan yang hak; maka barangsiapa merasakan bisikan ini, hendaklah ia 
mengetahui bahawa itu adalah dari Allah dan mensyukurinya. Kedua adalah bisikan musuh yang 
mengajak melakukan kejahatan, mendustakan kebenaran, malarang perbuatan kebajikan; maka 
barangsiapa merasakan itu hendaklah berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk." 

Kamudian Rasulullah membacakan maksud ayat surah Al Baqarah: 268; ‘Syaitan menjanjikan 
(menakutkan) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (bakhil), sedangkan Allah 
menjanjikan ampunan dan kurnia daripadaNya. Allah maha luas kurniaNya lagi maha mengetahui.’ 

Jelas pada hadis ini ialah dalam hidup kita, kita selalu kena membuat berbagai keputusan. Dalam satu 
hari mungkin beratus-ratus keputusan perlu kita buat. Contohnya: ketika azan Subuh dari menara 
masjid yang mengejutkan kita dari tidur menyebabkan kita perlu membuat keputusan samada hendak 
bangun dan pergi solat Subuh di masjid atau terus sahaja tidur. Bisikan atau rasa hati supaya kita 
bangun untuk solat Subuh itu adalah bisikan malaikat manakala yang berbisik untuk terus tidur 
sebentar lagi adalah bisikan syaitan. Ia membuai kita dengan rasa sejuk, menghiburkan kita supaya 
terus tidur, berhujah dengan kita bahawa waktu Subuh masih panjang, boleh solat Subuh di rumah dan 
akhirnya kita terlelap hinggalah terlepas waktu Subuh. 

Demikianlah juga dalam berbagai contoh keputusan lain yang boleh kita ambil. Antara ke masjid di 
waktu malam atau duduk di rumah tengok TV bersama anak-anak. Malaikat mengajak kita sekali tetapi 
syaitan mengajak dan memberikan alasan pada kita bertubi-tubi. Kalau pergi ke masjid susah kerana 
malam yang gelap, hujan hendak turun, hendak balik nanti takut, basikal tak ada lampu, kesian tinggal 
anak dan isteri di rumah sendirian, kalau pergi ke masjid nanti orang perli kerana jarang pergi, dan 
1001 macam alasan yang akan dibisikan oleh syaitan dalam hati kita. 

Adakah kita akan tewas kepada bisikan SYAITAN? 

 

ISTIMEWANYA WANITA  
sempena hari ibu pada 12/5/02 

 



Renungan buat insan yang bergelar wanita. Ketahuilah betapa istimewanya dan bertuahnya menjadi 
wanita. Bagi kaum lelaki, hormatilah kaum wanita yang bergelar ibu dan isteri. Berikut adalah himpunan 
hadis-hadis yang berkenaan. 

1. Doa wanita lebih maqbul daripada lelaki kerana sifat penyayang yang lebih kuat daripada lelaki. 
Ketika ditanya kepada Rasulallah s.a.w. akan hal tersebut, jawab baginda : "Ibu lebih penyayang 
daripada bapa dan doa orang yang penyayang tidak akan sia-sia."  

2. Wanita yang solehah (baik) itu lebih baik daripada 1,000 orang lelaki yang tidak soleh.  

3. Seorang wanita solehah adalah lebih baik daripada 70 orang wali.  

4. Seorang wanita solehah adalah lebih baik daripada 70 lelaki soleh.  

5. Barang siapa yang menggembirakan anak perempuannya, darjatnya seumpama orang yang sentiasa 
menangis kerana takutkan Allah s.w.t. dan orang yang takutkan Allah s.w.t. akan diharamkan api 
neraka ke atas tubuhnya.  

6. Barang siapa yang membawa hadiah (barang makanan dari pasar ke rumah) lalu diberikan kepada 
keluarganya, maka pahalanya seperti bersedekah. Hendaklah mendahulukan anak perempuan 
daripada anak lelaki. Maka barangsiapa yang menyukakan anak perempuan seolah-olah dia 
memerdekakan anak Nabi Ismail a.s.  

7. Tidaklah seorang wanita yang haid itu, kecuali haidnya merupakan kifarat (tebusan) untuk dosa-
dosanya yang telah lalu, dan apabila pada hari pertama haidnya membaca "Alhamdulillahi'alaa Kulli 
Halin Wa Astaghfirullah“ (Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan dan aku mohon ampun 
kepada Allah dari segala dosa.); maka Allah menetapkan dia bebas dari neraka dan dengan mudah 
melalui siratul mustaqim yang aman dari seksa, bahkan Allah Ta'ala mengangkatnya ke atas darjat, 
seperti darjatnya 40 orang mati syahid, apabila dia selalu berzikir kepada Allah selama haidnya.  

8. Wanita yang tinggal bersama anak-anaknya akan tinggal bersama aku (Rasulullah s.a.w.) di dalam 
syurga.  

9. Barang siapa mempunyai tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan atau dua anak 
perempuan atau dua saudara perempuan, lalu dia bersikap ehsan dalam pergaulan dengan mereka 
dan mendidik mereka dengan penuh rasa taqwa serta bertanggungjawab, maka baginya adalah 
syurga.  

10. Daripada Aisyah r.ha. "Barang siapa yang diuji dengan sesuatu daripada anak-anak perempuannya, 
lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya daripada api 
neraka."  

11. Syurga itu di bawah telapak kaki ibu.  

12. Apabila memanggil akan engkau dua orang ibubapamu, maka jawablah panggilan ibumu dahulu.  

13. Wanita yang taat berkhidmat kepada suaminya akan tertutup pintu-pintu neraka dan terbuka 
pintu-pintu syurga. Masuklah dari mana-mana pintu yang dia kehendaki dengan tidak dihisab.  

14. Wanita yang taat akan suaminya, semua ikan-ikan di laut, burung di udara, malaikat di langit, 
matahari dan bulan, semuanya beristighfar baginya selama mana dia taat kepada suaminya dan 
meredhainya. (serta menjaga sembahyang dan puasanya)  



15. Aisyah r.ha. berkata "Aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w. siapakah yang lebih besar haknya 
terhadap wanita ?" Jawab baginda, "Suaminya". "Siapa pula berhak terhadap lelaki?" Jawab 
Rasulullah s.a.w. "Ibunya".  

16. Seorang wanita yang apabila mengerjakan solat lima waktu, berpuasa wajib sebulan (Ramadhan), 
memelihara kehormatannya serta taat kepada suaminya, maka pasti akan masuk syurga dari pintu 
mana saja yang dia kehendaki.  

17. Tiap perempuan yang menolong suaminya dalam urusan agama, maka Allah s.w.t. memasukkan dia ke 
dalam syurga lebih dahulu daripada suaminya(10,000 tahun).  

18. Apabila seseorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya, maka beristighfarlah para 
malaikat untuknya. Allah s.w.t. mencatatkan baginya setiap hari dengan 1,000 kebaikan dan 
menghapuskan darinya 1,000 kejahatan.  

19. Dua rakaat solat dari wanita yang hamil adalah lebih baik daripada 80 rakaat solat wanita yang 
tidak hamil.  

20. Wanita yang hamil akan dapat pahala berpuasa pada siang hari.  

21. Wanita yang hamil akan dapat pahala beribadat pada malam hari.  

22. Apabila seseorang perempuan mulai sakit hendak bersalin, maka Allah s.w.t. mencatatkan baginya 
pahala orang yang berjihad pada jalan Allah s.w.t.  

23. Wanita yang bersalin akan mendapat pahala 70 tahun solat dan puasa dan setiap kesakitan pada 
satu uratnya Allah mengurniakan satu pahala haji.  

24. Apabila seseorang perempuan melahirkan anak, keluarlah dia daripada dosa-dosa seperti keadaan 
ibunya melahirkannya.  

25. Sekiranya wanita mati dalam masa 40 hari selepas bersalin, dia akan dikira sebagai mati syahid.  

26. Wanita yang memberi minum susu kepada anaknya daripada badannya (susu badan) akan dapat 
satu pahala daripada tiap-tiap titik susu yang diberikannya.  

27. Jika wanita menyusui anaknya sampai cukup tempoh (2 1/2 tahun), maka malaikat-malaikat di 
langit akan khabarkan berita bahawa syurga wajib baginya.  

28. Jika wanita memberi susu badannya kepada anaknya yang menangis, Allah akan memberi pahala 
satu tahun solat dan puasa.  

29. Wanita yang habiskan malamnya dengan tidur yang tidak selesa kerana menjaga anaknya yang 
sakit akan mendapat pahala seperti membebaskan 20 orang hamba.  

30. Wanita yang tidak cukup tidur pada malam hari kerana menjaga anak yang sakit akan diampunkan 
oleh Allah akan seluruh dosanya dan bila dia hiburkan hati anaknya Allah memberi 12 tahun pahala 
ibadat.  

31. Apabila seorang wanita mencucikan pakaian suaminya, maka Allah mencatatkan baginya seribu 
kebaikan, dan mengampuni dua ribu kesalahannya, bahkan segala sesuatu yang disinari sang suria 
akan meminta keampunan baginya, dan Allah mengangkatkannya seribu darjat untuknya.  

32. Seorang wanita yang solehah lebih baik daripada seribu orang lelaki yang tidak soleh, dan seorang 
wanita yang melayani suaminya selama seminggu, maka ditutupkan baginya tujuh pintu neraka dan 
dibukakan baginya lapan pintu syurga, yang dia dapat masuk dari pintu mana saja tanpa dihisab.  



33. Mana-mana wanita yang menunggu suaminya hingga pulanglah ia, disapukan mukanya, dihamparkan 
duduknya atau menyediakan makan minumnya atau merenung ia pada suaminya atau memegang 
tangannya, memperelokkan hidangan padanya, memelihara anaknya atau memanfaatkan hartanya 
pada suaminya kerana mencari keredhaan Allah, maka disunatkan baginya akan tiap-tiap kalimah 
ucapannya, tiap-tiap langkahnya dan setiap renungannya pada suaminya sebagaimana 
memerdekakan seorang hamba. Pada hari Qiamat kelak, Allah kurniakan Nur hingga tercengang 
wanita mukmin semuanya atas kurniaan rahmat itu. Tiada seorang pun yang sampai ke mertabat itu 
melainkan Nabi-nabi.  

34. Tidakkan putus ganjaran dari Allah kepada seorang isteri yang siang dan malamnya 
menggembirakan suaminya.  

35. Wanita yang melihat suaminya dengan kasih sayang dan suaminya melihat isterinya dengan kasih 
sayang akan di pandang Allah dengan penuh rahmat.  

36. Jika wanita melayan suami tanpa khianat akan mendapat pahala 12 tahun solat.  

37. Wanita yang melayan dengan baik suami yang pulang ke rumah di dalam keadaan letih akan 
medapat pahala jihad.  

38. Jika wanita memicit suami tanpa disuruh akan mendapat pahala 7 tola emas dan jika wanita 
memicit suami bila disuruh akan mendapat pahala tola perak.  

39. Dari Hazrat Muaz : Mana-mana wanita yang berdiri atas dua kakinya membakar roti untuk 
suaminya hingga muka dan tangannya kepanasan oleh api, maka diharamkan muka dan tangannya 
dari bakaran api neraka.  

40. Thabit Al Banani berkata : Seorang wanita dari Bani Israel yang buta sebelah matanya sangat baik 
khidmatnya kepada suaminya. Apabila ia menghidangkan makanan dihadapan suaminya, dipegangnya 
pelita sehingga suaminya selesai makan. Pada suatu malam pelitanya kehabisan sumbu, maka 
diambilnya rambutnya dijadikan sumbu pelita. Pada keesokkannya matanya yang buta telah celik. 
Allah kurniakan keramat (kemuliaan pada perempuan itu kerana memuliakan dan menghormati 
suaminya).  

41. Pada suatu ketika di Madinah, Rasulullah s.a.w. keluar mengiringi jenazah. Baginda dapati beberapa 
orang wanita dalam majlis itu. Baginda lalu bertanya, "Adakah kamu menyembahyangkan mayat?" 
Jawab mereka,"Tidak" Sabda Baginda "Seeloknya kamu sekelian tidak perlu ziarah dan tidak ada 
pahala bagi kamu. Tetapi tinggallah di rumah dan berkhidmatlah kepada suami nescaya pahalanya 
sama dengan ibadat-ibadat orang lelaki.  

42. Wanita yang memerah susu binatang dengan 'Bismillah' akan didoakan oleh binatang itu dengan 
doa keberkatan.  

43. Wanita yang menguli tepung gandum dengan 'Bismillah', Allah akan berkatkan rezekinya.  

44. Wanita yang menyapu lantai dengan berzikir akan mendapat pahala seperti meyapu lantai di 
Baitullah.  

45. "Wahai Fatimah, untuk setiap wanita yang mengeluarkan peluh ketika membuat roti, Allah akan 
membinakan 7 parit di antara dirinya dengan api neraka, jarak di antara parit itu ialah sejauh 
langit dan bumi."  

46. "Wahai Fatimah, bagi setiap wanita yang memintal benang, Allah akan mencatatkan untuknya 
perbuatan baik sebanyak utus benang yang dibuat dan memadamkan seratus perbuatan jahat."  



47. "Wahai Fatimah, untuk setiap wanita yang menganyam akan benang dibuatnya, Allah telah 
menentukan satu tempat khas untuknya di atas tahta di hari akhirat."  

48. "Wahai Fatimah, bagi setiap wanita yang memintal benang dan kemudian dibuat pakaian untuk 
anak-anaknya maka Allah akan mencatatkan baginya ganjaran sama seperti orang yang memberi 
makan kepada 1000 orang lapar dan memberi pakaian kepada 1000 orang yang tidak berpakaian."  

49. "Wahai Fatimah, bagi setiap wanita yang meminyakkan rambut anaknya, menyikatnya, mencuci 
pakaian mereka dan mencuci akan diri anaknya itu, Allah akan mencatatkan untuknya pekerjaan 
baik sebanyak helai rambut mereka dan memadamkan sebanyak itu pula pekerjaan jahat dan 
menjadikan dirinya kelihatan berseri di mata orang-orang yang memerhatikannya."  

50. Sabda Nabi s.a.w. : "Ya Fatimah barang mana wanita meminyakkan rambut dan janggut suaminya, 
memotong misai dan mengerat kukunya, Allah akan memberi minum akan dia dari sungai-sungai 
serta diringankan Allah baginya sakaratul maut dan akan didapatinya kuburnya menjadi sebuah 
taman daripada taman-taman syurga dan dicatatkan Allah baginya kelepasan dari api neraka dan 
selamatlah ia melintas Titian Shirat."  

51. Jika suami mengajarkan isterinya satu masalah akan mendapat pahala 80 tahun ibadat.  

52. Wanita yang menyebabkan suaminya keluar dan berjuang ke jalan Allah dan kemudian menjaga 
adab rumahtangganya akan masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada suaminya, akan menjadi 
ketua 70,000 malaikat dan bidadari dan wanita itu akan dimandikan di dalam syurga, dan menunggu 
suaminya dengan menunggang kuda yang dibuat daripada yakut.  

53. Semua orang akan dipanggil untuk melihat wajah Allah di akhirat, tetapi Allah akan datang sendiri 
kepada wanita yang memberati auratnya iaitu memakai purdah di dunia ini dengan istiqamah.  

54. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan ialah wanita (isteri) yang solehah.  

55. Salah satu tanda keberkatan wanita itu ialah cepat perkahwinannya, cepat pula kehamilannya dan 
ringan pula maharnya (mas kahwin).  

56. Sebaik-baik wanita ialah wanita (isteri) yang apabila engkau memandang kepadanya ia 
menggirangkan engkau, jika engkau memerintah ditaatinya perintah engkau (taat) dan jika engkau 
berpergian dijaga harta engkau dan dirinya.  

57. Dunia yang paling aku sukai ialah wanita solehah.  

 

 

 

 

KELEBIHAN BERUSAHA UNTUK MENCARI SARA HIDUP 
 

Perintah Allah S.W.T. supaya berusaha mencari sara hidup: 

Allah berfirman: "Dan kami telah jadikan siang untuk penghidupan." (An-Nabaa-11), "Apabila telah 
ditunaikan solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah kurniaan Allah dan ingatlah Allah 
banyak-banyak supaya beruntung." (Al-Jumaah 10) 



Kelebihan pendapatan yang diperolehi dari daya usaha sendiri 

Rasulullah bersabda: "Setiap orang yang memperolehi pendapatan yang halal digunakan untuk makanan 
dirinya sendiri, membeli pakaian dan memberinya kepada sesiapa dari kalangan makhluk Allah akan 
ditulis sebagai satu amalan kebajikan." (Abu Sa’ed Ai-Khudry) 

Kelebihan-kelebihan berusaha dengan tangan sendiri adalah seperti berikut: 

1. Dosa di ampunkan 

Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya di antara dosa-dosa yang ada yang tidak boleh dihapus (ditebus) 
dengan pahala solat, sedekah atau haji namun dapat ditebus dengan kesusahpayahan dalam mencari 
nafkah." (At-Tabrani) 

"Sesiapa sahaja keletihan pada waktu hari akibat bekerja terlalu kuat, semua dosanya akan 
diampunkan pada petang itu." (Ahmad) 

2. Keredhaan Allah 

Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang bekerja dan berusaha. 
Barangsiapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya maka dia serupa dengan seorang 
mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla." (Ahmad) 

"Sesungguhnya Allah Ta’ala suka melihat hamba-Nya bersusah payah dalam mencari rezeki yang 
halal." (Ad-Dailami). 

 

 

KEUTAMAAN SELAWAT 

 
Setiap umat Islam berkewajipan mengasihi atau mencintai Allah dan Rasulullah. Bukti seseorang itu 
berbuat demikian ialah dengan mengerjakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan-
Nya. 

Umat Islam kini memang banyak mengakui beriman kepada Allah dan mengasihi Rasulullah. Tetapi 
sejauh manakah kebenaran pengakuan itu, jika terus enggan mengerjakan suruhan-suruhan Allah dan 
berselawat kepada Rasulullah? 

Berselawat kepada Nabi Muhammad adalah salah satu bukti kecintaan seseorang itu kepada Allah dan 
Rasulullah. la tidak sewajarnya dipandang ringan oleh setiap umat Islam. Ini sesuai dengan kedudukan 
selawat itu sendiri yang memiliki berbagai keistimewaan dan kelebihan di sisi Allah. 

Makna secara umum selawat adalah jamak dari kalimat solat. Di segi bahasa pula, ia bererti doa, 
rahmat dari Allah, memberi berkah dan ibadat. Dalam pengertian yang lebih luas, berselawat kepada 
Nabi Muhammad bererti memperbesarkan, mengagungkan serta mendukung perjuangannya yang mulia, 
di samping melahirkan rasa syukur atas perutusannya yang menjadi rahmat seluruh alam ini, malah 
menambahkan keyakinan beramal dengan sunnahnya yang diredhai Allah. 

Sejajar dengan itu, selawat kepada Nabi Muhammad merupakan ibadah yang mulia dan terpuji. la 
mengandungi berbagai-bagai kelebihan dan mendapat pertolongan dan perlindungan yang istimewa dari 
Nabi Muhammad serta memperolehi ganjaran yang besar dari Allah di hari akhirat kelak. 



Kelebihan atau keistimewaan selawat antara lain dijelaskan Allah menerusi firman-Nya yang 
bermaksud: "Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya selawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang 
beriman berselawatlah kamu kepadanya dan ucaplah salam penghormatan kepadanya. " (Surah Al-
Ahzab: 56). 

Antara hadis-hadis yang menyatakan tentang kelebihan selawat ke atas Rasulullah ialah: 

1.  "Barang siapa yang berselawat kepadaku pada waktu pagi sepuluh kali dan pada waktu petang 
sepuluh kali, ia akan memperolehi syafaatku pada hari kiamat. " (Riwayat Tabrani). 

2.  "Barang siapa berselawat kepadaku di sisi kuburku maka aku mendengarnya, barang siapa 
berselawat kepadaku dari jauh maka, selawat itu diserahkan oleh seorang malaikat yang 
menyampaikan kepadaku dan ia dicukupi urusan keduniaan dan keakhiratan dan aku sebagai saksi 
dan pembela baginya.” (Riwayat Al Baihaqi dan Al Khatib). 

3.  "Barang siapa berselawat kepadaku satu kali, maka Allah berselawat kepadanya sepuluh kali 
selawat dan Allah menghapuskan sepuluh kesalahan (dosa) dan mengangkat sepuluh darjat 
kepadanya." (Riwayat Ahmad, Nasai dan Al Hakim). 

4.  Dari Ubai bin Ka 'ab: "Aku bertanya, wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku memperbanyakkan 
selawat, maka berapakah aku jadikan untukmu dari selawatku? Nabi bersabda: Apa yang kamu 
kehendaki. la berkata: kataku: "Seperempat." Sabda Nabi: "Apa yang kamu sukai dan jika kamu 
tambah maka itu yang lebih baik bagi kamu." Kataku: "Apakah sepertiga? " Sabda Nabi: "Apa yang 
kamu sukai, jika kamu tambah itulah yang lebih baik bagi kamu." la bertanya: "Apakah aku jadikan 
selawatku buatmu semuanya." Nabi bersabda: "Jika demikian maka dicukupilah cita-citamu dan 
diampuni dosamu." (Riwayat Ahmad, Tirmizi dan Al Hakam). 

5. "Berselawatlah kamu kepadaku, kerana selawat itu menjadi zakat (penghening jiwa pembersih 
dosa) bagimu." (Riwayat Ibnu Murdawaih). 

6.  "Barang siapa berselawat kepadaku dalam sehari seratus kali, maka Allah mendatangkan baginya 
seratus hajat, tujuh puluh untuk akhirat dan tigapuluh untuk dunianya. " (Riwayat Ibnu Majar dan 
Jabir). 

7.  "Barang siapa berselawat kepadaku dalam sehari seribu kali, maka ia tidak akan mati sehingga ia 
digembirakan dengan syurga." (Riwayat Abus Syaikh dari Anas). 

8. "Orang yang bakhil ialah yang bila disebut namaku kepadanya, lalu ia tidak mahu berselawat 
kepadaku.” (Riwayat Tirmizi).  

  

 

Di dalam kitab Ibnu Farhun Al Qurthubi dinyatakan bahawa membaca selawat kepada nabi mengandungi 
sepuluh faedah dan mendatangkan kemuliaan, iaitu: 

1. Memperolehi selawat dari Allah.  

2. Memperolehi syafaat dari Nabi Muhammad.  

3. Mendapat pimpinan dari malaikat yang baik-baik.  

4. Menghapuskan dosa.  

5. Mendapat pertolongan  



6. Tercapai keperluan hidup.  

7. Mempunyai pembeza dengan orang munafik dan kafir.  

8. Memperolehi nur zahir dan batin.  

9. Mendapat keselamatan dari azab neraka, membolehkan memasuki syurga.  

10. Memperolehi ucap selamat dari Allah.  

Menurut para ulama yang didasarkan keterangan-keterangan hadis, membaca selawat kepada Nabi 
Muhammad akan memperolehi 30 faedah yang amat besar. Di antaranya ialah memperolehi limpah 
rahmat dari Allah, ditulis sepuluh kebajikan, dihapuskan sepuluh kesalahan, diangkat sepuluh darjat, 
memperolehi kesempurnaan iman, memperolehi syafaat Nabi Muhammad dan lain-lain lagi. 

Justeru itu, marilah kita sebagai umat Islam sentiasa berselawat kepada Rasulullah. Itu tandanya kita 
sangat mencintai Rasulullah yang menjadi kekasih Allah. 

 

 

MASA BERJIMAK UNTUK MENDAPATKAN ZURIAT SEMPURNA 

 
Sabda Rasullah s.a.w. "Wahai Ali ! Peliharalah wasiatku ini sebagaimana aku telah memeliharanya dari 
Jibril a.s" 

1. Jangan berjimak di bawah pohon kayu yang berbuah. Jika Allah mengurniakan anak ia akan menjadi 
seorang tukang sebat atau ketua yang bengis. 

2. Jangan berjimak antara azan dan iqmah. Jika Allah mengurniakan anak ia akan menjadi seorang 
yang suka menumpahkan darah. 

3. Jangan berjimak jika isteri sedang hamil melainkan kedua-dua suami dan isteri berwuduk. Jika 
Allah mengurniakan anak ia akan menjadi seorang yang buta hati dan bakhil tangan. 

4. Jangan berjimak pada pertengahan nifsu syaban. Jika Allah mengurniakan anak ia akan mempunyai 
tanda pada yang jelek pada muka dan rambutnya. 

5. Jangan berjimak pada akhir bulan (tinggal 2 hari). Jika dikurniakan anak ia akan menjadi seorang 
yang suka meminta-minta. 

6. Jangan berjimak semasa syahwat terhadap saudara perempuan (adik ipar). Jika allah 
mengurniakan anak ia akan menjadi penolong dan pembantu kepada orang yang zalim, pada 
tanganya membuat kebinasaan kepada banyak manusia. 

7. Jangan berjimak dengan isterimu di atas loteng. Jika allah mengurniakan anak, nanti anak itu 
menjadi seorang munafiq, pelampau yang melewati batas. 

8. Jangan berjimak dengan isterimu pada malam kamu hendak keluar bermusafir. Jika Allah 
mengurniakan anak ia akan membelanjakan harta pada jalan yang tidak haq. 

9. Jangan berjimak dengan isterimu bila kamu keluar bermusafir dalam tempoh tiga hari tiga malam. 
Jika Allah mengurniakan anak ia akan menjadi pembantu kepada setiap orang yang zalim. 



10. Jangan berjimak dengan isterimu pada awal malam (sebelum isyak). Jika allah mengurniakan anak 
ia akan menjadi seorang yang ahli sihir, songlap dan menghendaki dunia daripada akhirat. 

 

 

CARA BERJIMAK YANG DITUNTUT. 

 
1. Berjimak pada malam Isnin. Jika Allah mengurniakan anak ia akan menjadi seorang yang berpegang 

teguh dengan kitab allah dan redha terhadap segala pembahagian Allah s.w.t. 

2. Pada malam selasa. Jika allah mengurniakan anak ia akan mendapat nikmat mati syahid sesudah 
syahadah, dan Allah tidak akan azabkannya (turun bala) kepadanya bersama-sama orang musyrikin. 
Mulutnya berbau harum, yang akan melembutkan hati orang, bersih lidahnya daripada mengumpat, 
berdusta dan mengadu domba. 

3. Pada malam Khamis. Jika Allah mengurniakan anak ia akan menjadi seorang yang bijaksana di 
kalangan yang bijaksana atau orang alim di kalangan orang alim. 

4. Sewaktu matahari di tengah langit. Jika Allah mengurniakan anak ia tidak dihampiri oleh syaitan 
sehingga ia tua dan menjadi seorang yang faqih serta Allah s.w.t rezekikan kepadanya 
keselamatan agama dan dunia.  

5. Pada malam Jumaat. Jika allah mengurniakan anak ia akan menjadi seorang pemidato yang 
berwibawa dan petah.  

6. Hari Jumaat selepas asar. Jika Allah mengurniakan anak ia akan menjadi seorang anak yang 
terkenal, masyhor dan alim.  

7. Malam Jummat selepas Isyak yang akhir. Jika Allah mengurniakan anak ia diharapkan menjadi 
seorang yang terkemuka. 

8. Bacalah doa berlindung dari syaitan. Jika Allah kurniakan anak ia tidak dimudaratkan oleh syaitan 
selama-lamanya.  

 

 

 

 

 

 

22 TANDA HARI KIAMAT SEMAKIN HAMPIR 

 
1. Sembahyang diabaikan (diringan-ringankan).  

2. Keinginan nafsu syahwat digalakkan dan berleluasa disebarkan melalui iklan, buku, gambar, risalah 
atau filem.  



3. Penjenayah menjadi pemimpin dan kebanyakannya jahil mengenai agama dan banyak memberi fatwa 
yang menyesatkan pengikutnya.  

4. Perkara benar menjadi salah dan salah menjadi benar. Sukar untuk membezakan perkara halal dan 
haram kerana yang haram dianggap halal serta sebaliknya.  

5. Berbohong menjadi satu keperluan dalam hidup dan menganggap jika tidak berbohong sukar untuk 
hidup senang.  

6. Membayar zakat (harta, perniagaan dan pendapatan) dianggap beban.  

7. Orang yang hidup mengikut kehendak agama ditindas dan hati mereka sentiasa merintih kerana 
maksiat berleluasa tetapi mereka tidak mampu mencegahnya.  

8. Turun hujan di luar musimnya dan hujan tidak memberi keuntungan kepada makhluk di muka bumi.  

9. Fenomena lelaki berkahwin dengan lelaki (homoseksual) dan perempuan berkeinginan kepada 
perempuan (lesbian) semakin menjadi-jadi.  

10. Perempuan menguasai lelaki dengan memakai ubat guna-guna, sihir dan amalan syaitan lain.  

11. Anak-anak mengingkari dan menderhaka ibu bapa (ibu bapa menjadi kuli dan anak menjadi tuan).  

12. Kawan baik dilayan dengan kasar, manakala musuh diberi layanan baik. Kawan disangka lawan dan 
musuh dianggap sahabat serta memusuhi orang yang mengajak berbuat kebaikan.  

13. Dosa dipandang ringan malah bangga melakukannya seperti zina, minum arak, bergaul bebas antara 
lelaki dan perempuan, meninggalkan sembahyang, mendedahkan aurat dan berjudi.  

14. Masjid dihias indah tetapi kosong, terpulau, berkunci dan banyak berlaku kecurian barang masjid 
yang berharga.  

15. Ramai yang sembahyang tetapi munafik dan berpura-pura. Di dalam sembahyang berjanji akan 
mengikut suruhan Allah tetapi di luar sembahyang melanggar perintahNya,  

16. Akan datang golongan manusia dari Barat menguasai mereka yang lemah (iman) dan ramai 
terpengaruh dengannya seperti mengikut cara mereka berpakaian, bergaul dan suka berpesta.  

17. Al-Quran dicetak dengan indah tetapi hanya dijadikan perhiasan dan jarang dibaca serta 
diamalkan kehendaknya.  

18. Amalan riba berleluasa hingga orang alim pun terjebak sama.  

19. Darah manusia tidak berharga, sering berlaku pembunuhan, peperangan dan jenayah.  

20. Penganut Islam tidak mahu mengamalkan suruhan agama dan tidak mahu membela serta 
menyebarkannya.  

21. Akan bertambah banyak penyanyi wanita (wanita yang tidak beriman adalah senjata syaitan yang 
baik).  

22. Ramai orang kaya pergi umrah dan haji dengan tujuan melancong, yang sederhana pergi untuk 
berniaga dan yang miskin bermaksud meminta sedekah.  

 

 

HADIS PUASA 



 

Hadis Puasa - Abu Hurairah (ra) telah meriwayatkan bahawa Rasulullah (saw) bersabda: 

"Umatku telah dikurniakan dengan lima perkara yang istimewa yang belum pernah diberikan kepada 
sesiapa pun sebelum mereka. Bau mulut daripada seorang Islam yang sedang berpuasa adalah terlebih 
harum di sisi Allah daripada bau haruman kasturi. Ikan-ikan di lautan memohon istighfar (keampunan) 
ke atas mereka sehinggalah mereka berbuka puasa. Allah mempersiapkan dan menghiasi Jannah yang 
khas setiap hari dan kemudian berfirman kepadanya: 'Masanya telah hampir tiba bilamana hamba-
hambaKu yang taat akan meninggalkan segala halangan-halangan yang besar(di dunia) dan akan 
mendatangimu.' Pada bulan ini syaitan-syaitan yang durjana dirantaikan supaya tidak menggoda mereka 
ke arah maksiat-maksiat yang biasa mereka lakukan pada bulan-bulan selain Ramadhan. Pada malam 
terakhir bulan Ramadhan (orang-orang Islam yang berpuasa ini) akan diampunkan. " Maka sahabat-
sahabat Rasulullah (saw) pun bertanya: "Wahai Pesuruh Allah, adakah itu malam Lailatul Qadar?" 
Dijawab oleh Rasulullah (saw): "Tidak, tetapi selayaknyalah seorang yang beramal itu diberi balasan 
setelah dia menyempurnakan tugasnya. " 

 

 

PUASA ENAM IBARAT PUASA SETAHUN 
 
Alhamdulillah kita tamat menjalani ibadah puasa sepanjang Ramadan ini. Sama-samalah kita 
mengharapkan mudah-mudahan Allah menerima amalan puasa kita. Di samping itu juga diharapkan agar 
latihan ibadat yang kita lakukan sepanjang Ramadan seperti puasa, solat sunat, sedekah, bacaan Quran 
dapat diteruskan dalam bulan-bulan lain sehinggalah kita bertemu Ramadan 1423H akan datang.   

Setiap amalan ada kesan dan hasilnya. Ibadat puasa Ramadan ini mampu menjadikan kita orang yang 
bertakwa. Inilah intipati dari Ramadan. Kelazatan puasa memuncak ketika berakhirnya Ramadan. Kita 
inginkan keberkatan Ramadan ini berpanjangan hingga setahun, tapi apakan daya ia datang hanya 
sebulan saja. 

Sungguhpun begitu, kita masih berpeluang meneruskan puasa selepas 1 Syawal. Adalah menjadi amalan 
sunat mengerjakan puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Ia boleh dilakukan mulai 2 Syawal hingga 7 Syawal 
secara berterusan atau mana-mana 6 hari dalam bulan tersebut.  Nabi Muhammad saw. bersabda 
"Barangsiapa berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari dalam bulan Syawal, maka orang 
itu seolah-olah berpuasa setahun penuh."     

Sebagaimana yang diketahui semua amalan sunat adalah sebagai penampal mana-mana kekurangan dalam 
amalan fardhu. Sayugialah kita mengambil peluang ini untuk berpuasa 6 di bulan Syawal. Selain 
mendapat pahala puasa setahun, kita juga dapat memperbaiki kekurangan dalam ibadat puasa bulan 
Ramadhan.   

Bagi kaum perempuan yang tidak dapat berpuasa penuh dalam bulan Ramadan kerana kedatangan haid, 
puasa Sunat 6 hari dalam Syawal ini memberi peluang terbaik untuk mengqadha' di samping 
mendapatkan pahala berpuasa sunat. Kebiasaan mentaakhirkan qadha sehingga hampir Ramadan akan 
datang adalah satu amalan yang tidak sepatutnya dilakukan. Amalan wajib jika ditinggalkan mestilah 
disegerakan sebagai menunjukkan sikap pengabdian diri kita terhadap Allah. Apakah makna dan tujuan 
kita melambatkan qadha' puasa wajib? Tidak lain menunjukkan seolah-olah kita keberatan untuk 
menunaikan kewajipan yang telah kita tinggalkan. Bukankah Allah tahu apa yang tersirat di hati kita?   



Natijah (hasil) dari amalan puasa ialah taqwa dan kasih akan Allah. Tanda kasih akan Allah ialah 
berkhidmat kepadaNya. Siapa mencintai Allah dia akan berbahagia di alam akhirat, sebaliknya siapa 
mencintai dunia dan isinya, ketahuilah dunia akan meninggalkan kita. Kelazatan dunia walaupun bagus 
tetapi ia tidak kekal. Ia berakhir sebaik saja kita menemui ajal. Sebaliknya kelazatan akhirat kekal 
abadi tanpa batasan waktu.   

Di antara tanda kita mengasihi akan Allah ialah mulut sentiasa berzikir (mengingati / menyebut) Allah, 
hati tidak lalai mengingati sesuatu selain Allah. Setiap amalan yang dilakukan diperiksa terlebih dulu 
adakah untuk nafsu atau Allah. Mana yang dirasakan untuk Allah diteruskan. Apabila melihat sesuatu 
hati terus teringat kepada Allah yang menjadikannya. Selain itu, sentiasa mendampingi orang alim 
(ulama) kerana mereka ialah pewaris nabi. Kita sedar kita adalah bersama orang yang kita cintai di 
akhirat nanti. Jika hati menyintai nabi dan para ulama, insyallah kita bersama mereka di akhirat. 
Bagaimana pula agaknya kalau kecintaan beralih kepada para artis dan penyanyi?  

Sebagai akhirnya, sama-samalah kita berdoa supaya kita dapat bertemu Ramadan tahun depan dan 
seterusnya.    
"Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang yang merindui Ramadan kerana kami sedar di 
syurga terdapat sebuah pintu bernama Ar-Rayyan yang tidak boleh dimasuki oleh sesiapa kecuali orang 
yang berpuasa saja. Kami juga sedar Ya Allah bahawa puasa merupakan benteng terkuat dari azab 
neraka. Oleh itu jadikanlah kami orang yang rajin mengerjakan puasa wajib dan sunatnya. Kau 
peliharakanlah kami dari azab api neraka yang tidak mampu bagi kami untuk menanggungnya. " Amin.  

 

FADILAT PUASA ENAM 
 

Puasa enam hari yang dilakukan dalam bulan Syawal juga mempunyai keistimewaan tertentu dan akan 
diperolehi dengan izin Allah.Orang yang berpuasa enam hari pada bulan Syawal akan: 

 memperolehi pahala sebagaimana yang dikurniakan kepada Nabi Adam pada hari pertama ia 
berpuasa enam;  

 memperolehi pahala sebagaimana dikurniakan kepada Nabi Yusuf pada hari kedua ia berpuasa 
enam. Keluar dosa-dosa dari tubuhnya bagaikan baru dilahirkan dari perut ibu;  

 memperolehi pahala sebagaimana dikurniakan kepada Nabi Ya’qub (hari ketiga); sekiranya 
berpuasa tanpa diketahui orang lain, Allah tidak rela untuknya pahala kurang dari Syurga;   

 memperolehi pahala sebagaimana pahala Nabi Musa (hari keempat);   

 memperolehi pahala sebagaimana yang diperolehi oleh Nabi Isa (hari kelima) iaitu menyamai pahala 
berpuasa sepanjang tahun.   

 memperolehi pahala sebagaimana dikurniakan kepada Rasulullah (hari keenam); jika kebetulan 
seseorang makan berhampiran orang yang berpuasa itu akan dibacakan istighfar untuknya oleh 
para malaikat.  

 

 

PUASA DARI KACA MATA SEJARAH 



 
Selain daripada umat Islam, puasa sebenarnya telah diamalkan oleh pelbagai kaum dan bangsa di 
seluruh dunia. Antara tujuan utama mereka berpuasa ialah kerana ia menyihatkan tubuh badan. Ini 
sejajar dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah S.W.T. bahawa puasa merupakan ibadah yang 
amat baik untuk kesihatan fizikal mahupun mental, rohani dan juga jasmani. Malah, ada pendapat yang 
mengatakan bahawa diet yang terbaik ialah dengan cara berpuasa secara konsisten. 

Sebenarnya, puasa terdapat secara tabii dalam alam semulajadi di mana binatang tertentu seperti 
katak turut mengamalkan puasa. Puasa juga telah disyariatkan dalam semua agama langit seperti 
Kristian dan Yahudi. Malah agama budaya juga seperti bangsa Hindu dan Buddha mengamalkan puasa di 
dalam cara hidup mereka. 

Orang Barat kini telah mula mengamalkan aliran baru iaitu berpuasa untuk kesihatan (therapeutic 
fasting). Banyak buku-buku mahupun maklumat di internet yang telah disebar luas untuk menerangkan 
kebaikan berpuasa dari segi kesihatan. 

Ahli falsafah dan perubatan Islam terkenal, Ibnu Sina pernah mengubati pesakitnya dengan menyuruh 
mereka berpuasa. Ahli falsafah lain seperti Socrates, Plato, Aristotle dan Pythagoras juga 
mengamalkan ibadah puasa untuk meningkatkan keberkesanan fizikal dan mental agar dapat berfikir 
serta mencetuskan idea-idea yang bernas. 

Profesor Arnold Ehret dari Jerman berkata bahawa puasa yang tepat mampu membalikmudakan fizik, 
mental dan spiritual seseorang. Menurutnya, puasa adalah adalah ibu kunci kepada evolusi dan 
pengmbangan spiritual terutama sekali di zaman yang penuh dengan pancaroba ini. 

Mahatma Gandhi, pejuang kemerdekaan India juga terkenal sebagai pengamal puasa. Begitu juga 
pengarang agung Rusia, Leo Tolstoy; pengarang dari Perancis Francois Voltaire dan pengarang Austria 
Franz Kafka yang menjadikan puasa sebagai amalan dalam kehidupan mereka. 

Ringkasnya, dapat disimpulkan di sini bahawa mereka yang terkenal dan berjaya mengamalkan puasa 
sebagai senaman untuk meningkatkan ketahanan fizikal dan mental agar mereka berjaya di dalam 
bidang yang diceburi. Terbukti, puasa banyak hikmahnya kepada hidup manusia. Amat malang bagi kita 
umat Islam yang masih berdolak dalik dan cuba meninggalkan ibadah yang penuh keberkatan dan 
faedah kepada mereka, dan secara tidak langsung mereka juga menolak ganjaran pahala yang dijanjikan 
oleh Allah S.W.T. 

SEDIA HADAPI AMALAN PUASA 
Oleh: ABDULLAH ABD. RAHMAN 

 

AKU mohon perlindungan dengan Allah dari syaitan yang direjam 

"Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-
orang yang sebelum kamu, supaya kami menjadi orang yang bertakwa". Demikian maksud firman Allah 
dalam surah Al-Baqarah ayat 183. 

Takwa yang dimaksudkan dalam firman Allah di atas membawa erti - patuh atau taat setia seorang 
Islam dalam melaksanakan perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan-Nya. Mereka yang 
bertakwa adalah orang yang beruntung, berjaya dan telah sampai kepada darjat yang tinggi dalam 
ibadatnya kepada Allah. 

Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa. 



Rasulullah s.a.w bersabda mafhumnya, ''Sebab kebanyakan manusia masuk ke syurga ialah kerana 
takwanya kepada Allah dan sebab kebaikan budi pekerti''. 

Dengan memahami selok belok ibadat puasa ini diharapkan kita yang akan mengerjakan ibadat ini 
sampai ke tahap 'At-ttwa'. Barulah kita merasa puas dan sempurna akan apa yang kita telah kerjakan. 
 
Tidakkah nanti terjadi seperti sabda Rasululah s.a.w yang maksudnya, "Berapa banyak orang yang 
berpuasa yang tidak dapat apa-apa dari puasanya, melainkan lapar dan dahaga semata-mata". 
 
Puasa bererti menahan diri daripada makan minum atau bersetubuh atau apa-apa sahaja yang boleh 
membatalkan puasa serta menahan diri daripada perkara-perkara yang sia-sia, menimbulkan syahwat 
dan juga meninggalkan perkataan-perkataan yang diharamkan, menurutnya dari waktu fajar hingga 
terbenam matahari. 

Puasa adalah latihan bagi membentuk ketahanan diri. Mereka yang sabar dan beriman sahajalah yang 
dapat melakukannya dengan sempurna dan beroleh balasan pahala yang amat besar. Kita tidak dapat 
gambaran apakah bentuknya ganjaran dari Allah. 

Bagi orang yang berpuasa itu dua kegembiraannya - pertama, gembira ketika ia berbuka dan keduanya 
gembira ketika menemui Tuhannya nanti. 

Puasa akan memeliharakan nafsu, penyakit dengki serta memelihara lidah dan segala anggota dari 
melakukan maksiat dan hati sentiasa terpelihara dari sebarang niat yang serong. Puasa yang dikerjakan 
berserta iman memungkinkan mencapai kepada keluhuran budi, bersifat sabar, tawakal, pemurah dan 
bersederhana rasa dan lain-lain sifat yang santun dan mulia. 
Puasa sebenarnya melatih diri supaya bersifat sabar, kuat dan tahan menderita menghadapi segala 
cubaan, kesusahan dan kemurungan yang menimpa diri. Ia juga menguatkan iman kepada Allah, kerana 
keimanan kita kepada-Nya yang menyebabkan kita sanggup menahan diri dari keinginan syahwat-
syahwat jantina dan syahwat tekak pada siang hari dalam masa kita berpuasa. Puasa juga dapat melatih 
diri menjadi orang yang muqarabin (hampir kepada Allah). Puasa dapat melatih diri menjadi seorang 
yang amanah 

Bagaimana tidak, walaupun kita sering bersendirian, jauh dari pemerhatian orang lain, namun kita tetap 
amanah dan meneruskan puasa kita kerana kita yakin Allah Maha melihat, kita amanah kepada puasa 
yang sedang kita lakukan dan ia dapat mendidik jiwa mentaati segala suruhan Allah. 
 
Jenis-jenis puasa: 
a) Puasa wajib 
b) Puasa sunat 
c) Puasa makruh 
d) Puasa haram 
 
Puasa-puasa wajib: 
Puasa pada bulan Ramadan 

 Puasa qada - puasa qada ialah puasa yang wajib dikerjakan bagi menggantikan puasa kerana 
meninggalkan puasaa pada bulan Ramadan yang disebabkan sakit, musafir, kedatangan haid, nifas, 
bersalin dan sebagainya. 



 Puasa kifarah - bagi seorang suami berkata kepada isterinya, belakang awak seperti belakang 
emak saya, atau seumpamanya. 

 Puasa kifarah - kerana membunuh (manusia) 

 Puasa kifarah - bagi orang yang bersetubuh pada siang hari dalam bulan Ramadan (selain dari 
mengqada sebanyak hari yang terbatal puasanya oleh persetubuhan ini mereka juga (pihak lelaki 
sahaja) diwajibkan membayar kifarat iaitu tiap-tiap sehari terbatal puasanya oleh persetubuhan 
itu dengan berpuasa dua bulan berturut-turut dan jika tidak kuasa wajib memberi sedekah kepada 
60 orang miskin secupak (makanan asasi) seorang. 

 Puasa bagi ganti 'dam haji Tamattuk' - bagi mereka yang menunaikan fardu haji. 

 Puasa kifarah - kerana bersumpah. 

 Puasa nazar - jika bernazar dan nazar kita telah diperkenankan oleh Allah maka nazar puasa ini 
wajib dikerjakan (dibayar) dengan segera. Jika ia mati sebelum sempat menunaikan nazar itu maka 
kewajipanlah walinya menunaikan nazar itu. 
 

Rukun-rukun puasa wajib 

1. Niat - hendaklah berniat puasa pada malamnya untuk puasa esok hari. Niat adalah gerakan hati, 
bukannya gerakan dua bibir. Niat ini perlu dilakukan pada setiap malam, waktunya, mulai jatuh 
matahari hingga sebelum terbit fajar. Segala apa jua amalan dikira mengikut niatnya, tanpa niat 
sesuatu amalan tidak sah. 

Walau bagaimanapun, dikhuatiri sepanjang kita berpuasa sebulan Ramadan ini, berkemungkinan 
pada malam-malamnya kita terlupa berniat maka kita digalakkan berniat bagi sebulan Ramadan itu 
dengan meniatkan pada malam sebelum hari pertama berpuasa dengan niat. Aku berniat puasa 
esok hari dan hari-hari seterusnya sepanjang bulan Ramadan yang wajib atasku kerana Allah 
Taala. 

2. Menahan diri dari makan, minum, bersetubuh dan muntah serta meninggalkan segala apa sahaja 
perkara-perkara yang membatalkan puasa. 

 

 

Puasa-puasa sunat: 

Puasa-puasa sunat ialah puasa yang dikerjakan semata-mata mengharapkan balasan dan kesempurnaan 
Allah s.w.t. Ia boleh dikerjakan pada bila-bila masa sepanjang tahun, kecuali pada hari-hari yang 
dilarang (haram) dan hari yang dimakruhkan berpuasa. 

Selain berniat di waktu malam sebelum fajar, puasa-puasa sunat boleh juga diniatkan di waktu siang 
hari sebelum dilakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dan masa niat pula dilakukan ialah 
sebelum gelincir matahari pada hari itu.  

Antara puasa-puasa sunat: 

 Puasa pada hari Senin dan Khamis 

 Puasa enam hari di bulan Syawal. Puasa ini boleh dilakukan sehari selepas Hari Raya puasa, ia boleh 
dilakukan pada bila-bila sepanjang bulan Syawal (lebih afdal dilakukan berturut-turut hari). 



 Puasa pada hari putih - iaitu pada hari-hari 13, 14, dan 15 pada tiap-tiap bulan, (bulan Hijrah) - 
melainkan pada 13 Zulhijah (haram hukumnya). 

 Puasa sehari dan berbuka sehari (berselang hari) atau dikenali puasa Daud. 

 Puasa pada bulan Muharam  

 Andai menjadi keberatan puasa sebulan Muharam, dua hari dari bulan ini sunat berpuasa iaitu: 
Pada hari Tasu'a (hari kesembilan bulan Muharam) dan berpuasa pada hari Asyura (hari yang 
kesepuluh bulan Muharam). 

 Puasa pada hari yang ke sembilan bulan Zulhijjah (bagi mereka yang tidak mengerjakan haji) 
 

puasa makruh 

 Puasa sepanjang tahun 

 Puasa pada hari Jumaat 

Maksud berpuasa pada hari Jumaat itu ialah, sengaja berpuasa pada hari Jumaat, tetapi jika seseorang 
itu berpuasa berturut-turut dengan memula sehari sebelum hari Jumaat atau diteruskan berpuasa 
selepas hari Jumaat itu, maka hukumnya dibolehkan, ataupun seseorang itu mengamalkan sehari 
berpuasa, sehari berbuka (berselang hari) dan jatuh pada hari Jumaat maka itu juga dibolehkan. 

 Puasa pada hari Sabtu yang tidak diikuti dengan hari yang lain atau juga tidak didahului 
sebelumnya. 

 Puasa orang yang sangat tua 

 

Puasa-puasa haram 

 Haram hukumnya mereka yang berpuasa pada hari-hari: 
Pada hari syak (hari yang disyaki hari pertama bulan Ramadan) 

 Pada dua hari raya (1 Syawal dan 10 Zulhijah)  

 Pada hari tasyrik. Iaitu pada 11, 12, dan 13 (bulan Zulhijah). 

 Puasa (puasa sunat) bagi isteri tanpa keizinan suami. 

Berhubung dengan puasa yang wajib, seperti puasa bulan Ramadan, puasa qada dan puasa nazar, di sini 
isteri tak perlu mendapat izin suami. Suami yang menghalang isterinya untuk mengerjakan puasa wajib 
seperti di atas adalah berdosa dan menderhaka kepada Allah. 

 Pada hari-hari selepas 15 haribulan Syaaban, jika bukan puasa qada atau nazar atau bukan 
hubungan dengan puasa hari yang sebelumnya, atau pula hari-hari yang kebiasaan seseorang itu 
berpuasa. 

 

Amalan sunat semasa puasa 

 Makan sahur serta mentakhirkannya. 



 Segera berbuka dan sunat berbuka dengan buah tamar atau benda-benda yang manis atau air. 
Buah tamar adalah makanan yang terbaik dari segi agama dan kesihatan dan jika tiada buah tamar 
berbukalah dengan air kerana ia dapat menyegarkan badan. 

 Berdoa setelah berbuka - Rasulullah s.a.w berdoa setelah berbuka dengan ucapan, mafhumnya, 
Wahai Tuhanku aku telah berpuasa untukmu dan aku telah berbuka dengan rezeki kurniaanmu. 

 Mengkadakkan jamuan berbuka puasa - Menjamu orang-orang berbuka puasa adalah satu 
kebajikan. 

 

Wajib imsak 

Imsak bererti menahan diri dari makan dan minum mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, 
seseorang Islam itu wajib berimsak (menahan diri) walaupun mereka tidak berpuasa ataupun puasanya 
telah terbatal oleh beberapa sebab. 

 

Mereka yang wajib berimsak 

 Orang yang masih menyangka hari berkenaan masih 30 Syaaban, kemudian disedari telah satu 
Ramadan. 

 Orang yang meninggalkan puasanya dengan sengaja. 

 Orang yang tidak berniat pada malamnya dan tidak pula berniat puasa sebulan Ramadan. 

 Orang yang berbuka kerana menyangka telah masuk waktu berbuka (Maghrib) rupa-rupanya masih 
siang. 

 

Tidak wajib imsak 

 Mereka yang dalam perjalanan (musafir) ketika sampai ke tempat yang dituju. 

 Kanak-kanak yang hampir baligh. 

 Orang kafir ketika masuk Islam. 

 Orang gila ketika sembuh. 

 Orang yang sakit ketika sembuh. 

Adab ketika berpuasa 

Perkara-perkara di bawah adalah sangat dituntut kepada umat Islam seluruhnya apatah lagi di waktu 
mana kita sedang mengerjakan ibadat puasa, antara tuntutan itu ialah: 

 Menanamkan rasa penuh harap, segala amalan kita mudah-mudahan diterima baik oleh Allah. 

 Mengurangkan makan dan minum ketika berbuka dan sahur. 

 Mengelakkan diri apa-apa sahaja yang boleh membatalkan puasa. 

 Mengurangkan tidur di siang hari. 

 Hendaklah kita selalu mengingatkan bencana dan balasan Allah di akhirat. 



 Menjauhkan diri dari mengumpat, mencerca, mencela, mencaci, maki hamun, berbohong serta 
mencarut dan apa-apa sahaja perkataan yang kotor dan berbau busuk dan hina didengar telinga. 
 

Ingatlah sabda Rasulullah s.a.w yang maksudnya, Sesungguhnya orang yang amat dicintai oleh Allah 
ialah orang yang senang bermesra dan senang dimesrai, dan sesungguhnya orang yang amat dibenci oleh 
Allah ialah yang suka menaburkan kata-kata nista dan suka memecah-belahkan antara sesama manusia. 

 

 

PUASA 6 

 
MARILAH kita tanamkan sifat takwa kita kepada Allah Subhanahu Wataala dengan sebenar-benar 
takwa, dengan cara dan jalan ini kita akan selamat dan berbahagia di dunia mahupun di akhirat iaitu 
dengan mengerjakan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala apa-apa jua larangan-Nya. 

Sesudah mengharungi pelbagai dugaan pada bulan Ramadan dan berjaya menjalankan ibadat puasa, 
umat Islam sekali lagi diberikan peluang merebut ganjaran pada bulan kemenangan, iaitu di bulan 
Syawal ini dengan satu lagi peluang yang tidak harus dilepaskan begitu sahaja untuk menambahkan 
pahala dan keberkatan di dunia iaitu dengan berpuasa enam. 

Di dalam bulan Syawal ini mengandungi beberapa keistimewaan yang dituntut oleh Islam supaya 
melakukannya. Terutama sekali puasa enam iaitu berpuasa enam hari di bulan Syawal. Berhubung hal ini 
hadis ada menerangkan yang bermaksud dari Abu Ayub An-Ansari Radiallahuanhu, Rasulullah Sallallahu 
Alaihi Wasallam bersabda : 

"Barang siapa berpuasa bulan Ramadan, kemudian ia berpuasa pula enam hari pada bulan Syawal adalah 
seperti berpuasa sepanjang masa." 

Satu keistimewaan yang difahami dari sabda Sallallahu Alaihi Wasallam itu ialah satu kebajikan dan 
peluang yang paling berharga disediakan kepada orang-orang yang mengejar nikmat dan kemurahan 
Allah Subhanahu Wataala sepanjang hidup terdapat pula di bulan Syawal iaitu puasa enam hari di 
dalamnya. 

Ganjaran pahala diberikan oleh Allah Taala kepada mereka yang berpuasa enam di bulan Syawal ini ialah 
seperti ganjaran pahala kepada yang berpuasa sepanjang masa. Ganjaran yang begitu tinggi nilainya 
diberikan Allah Subhanahu Wataala pada puasa ini dapatkan difahamkan kerana kebanyakan manusia 
tidak dapat melakukannya. Ini adalah berkait rapat dengan keadaan keliling yang lebih mencabar 
keimanan seseorang yang menunaikan puas di waktu kemeriahan Hari Raya terhidang jamuan makanan 
yang enak-enak dan lazat ketika itu dan kerana pada masa itu sebahagian umat Islam tidak berpuasa 
dan ingin terus menikmati kuih-muih yang ada. Hanya sebahagian kecil sahaja yang masih melakukan 
ibadat puasa. Dengan ini seseorang yang berpuasa enam akan menghadapi persaingan hebat dengan 
suasana dan keadaan di masa itu yang benar-benar mencabar akan keimanannya dalam menahan hawa 
nafsu. 

Oleh yang demikian sudah sewajarnya mendapat pahala yang besar dan tinggi di sisi Allah Subhanahu 
Wataala bagi mereka yang berjaya menyahut cabaran ini. Dari itu marilah kita sama-sama mengejar 
ganjaran pahala yang amat besar itu, kerana peluang ini hanya terdapat di bulan Syawal. 



Berpuasa selama enam hari di bulan Syawal adalah sebagai petanda betapa seseorang itu telah 
meningkat iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu Wataala hingga sanggup berlapar dan dahaga 
semata-mata kerana taat kepada agama, pada hal orang lain menikmati aneka makanan dan juadah serta 
minuman yang lazat. 

Melakukan puasa sunat enam hari di bulan Syawal ini sebaik-baiknya dimulakan pada Hari Raya kedua 
dan berturut-turut, tetapi jika tidak dapat berbuat demikian, boleh juga dilakukan bila-bila masa 
asalkan masih dalam bulan Syawal dan boleh dengan tidak berturut-turut asalkan berjumlah enam hari. 

Di antara kelebihan-kelebihan puasa enam hari di bulan Syawal itu ialah : 

1. Puasa enam umpama sunat rawatib sesudah salat fardu bagi menampung kekurangan puasa fardu. 

2. Mengulangi puasa sesudah Ramadan menjadi tanda diterima puasa Ramadan yang kita kerjakan. 

3. ebagai tanda bersyukur kepada nikmat yang diberikan di bulan Ramadan seperti nikmat kesihatan 
tubuh badan yang baik, ganjaran pahala yang berlipat ganda, Malam Lailatulqadar, ganjaran 
bersahur, berbuka puasa dan banyak lagi. 

4. Mendapat kebaikan berlipat ganda serta diangkat darjatnya. 

5. Memudahkan Malaikat Al-Maut mencabut nyawa. 

Oleh yang demikian marilah kita merebut peluang yang ada dan mengerjakan puasa enam demi 
mendapatkan fadilat-fadilat yang ditetapkan Allah padanya serta inginkan keredaan-Nya jua. 

Firman Allah dalam Surah Al-An'aam ayat 16 yang tafsirnya : "Barang siapa membawa amal yang baik 
maka baginya pahala sepuluh kali lipat amalnya dan barangsiapa yang membawa perbuatan yang jahat 
maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun 
tidak dianiaya (dirugikan)." 

 

 

 

KHUTBAH RASULULLAH SAW 
DALAM MENYAMBUT BULAN RAMADHAN YANG PENUH BERKAT 

 
Wahai manusia 
Sungguh telah datang pada kalian bulan Allah 
dengan membawa berkah, rahmat dan maghfirah. 
Bulan yang paling mulia di sisi Allah. 
Hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama. 
Malam-malamnya adalah malam-malam yang paling utama. 
Jam demi jamnya adalah jam-jam paling utama. 
Inilah bulan ketika kamu diundang menjadi 
tetamu Allah dan dimuliakan oleh-Nya. 
Di bulan ini nafas-nafasmu menjadi tasbih, 
tidurmu ibadah, amal-amalmu diterima dan doa-doamu diijabah. 
Bermohonlah kepada Allah Rabb-mu 
dengan niat yang tulus dan hati yang suci 



agar Allah membimbingmu untuk 
melakukan shiyam dan membaca Kitab-Nya. 
Celakalah orang yang tidak mendapat ampunan Allah 
di bulan yang agung ini. 
 
Kenanglah dengan rasa lapar dan hausmu, 
kelaparan dan kehausan di hari kiamat. 
Bersedekahlah kepada kaum fuqara dan masakin. 
Muliakanlah orang-orang tuamu, sayangilah yang muda, 
sambungkanlah tali persaudaraanmu, 
jaga lidahmu, tahan pandanganmu 
dari apa yang tidak halal kamu memandangnya dan pendengaranmu 
dari apa yang tidak halal kamu 
mendengarnya. 
 
Kasihilah anak yatim 
niscaya dikasihi manusia anak-anak yatimmu. 
Bertaubatlah kepada Allah dari dosa-dosamu. 
Angkatlah tangan-tanganmu untuk berdoa 
pada waktu-waktu shalatmu 
karena itulah saat-saat yang paling utama 
ketika Allah 'Azza wa Jallaa memandang 
hamba-hamba-Nya dengan penuh kasih. 
Dia menjawab mereka ketika mereka menyeru-Nya, 
menyambut mereka ketika mereka memanggil-Nya 
dan mengabulkan mereka ketika mereka berdoa kepada-Nya. 
 
Wahai manusia ! 
Sesungguhnya diri-dirimu tergadai karena amal-amalmu 
maka bebaskanlah dengan istighfar. 
Punggung-punggungmu berat 
karena beban (dosa)mu maka ringankanlah 
dengan memperpanjang sujudmu. 
 
Ketahuilah 
Allah Ta'ala bersumpah dengan segala kebesaran-Nya 
bahwa Dia tidak akan mengazab 
orang-orang yang shalat dan sujud, 
dan tidak akan mengancam mereka dengan neraka 
pada hari manusia berdiri di hadapan Rabb al 'alamin. 
 
Wahai manusia ! 
 
Barangsiapa diantaramu memberi buka 
kepada orang-orang mu`minin yang berpuasa di bulan ini 



maka di sisi Allah nilainya sama dengan 
membebaskan seorang budak 
dan ia diberi ampunan atas dosa-dosanya yang lalu. 
 
(Sahabat-sahabat bertanya, "Ya, Rasulullah! Tidaklah kami 
semua mampu berbuat demikian". 
 
Rasulullah meneruskan: 
 
Jagalah dirimu dari api neraka 
walaupun hanya dengan sebiji kurma. 
Jagalah dirimu dari api neraka 
walaupun hanya dengan seteguk air. 
 
Wahai manusia 
 
Siapa yang membaguskan akhlaqnya di bulan ini 
ia akan berhasil melewati shirath 
pada hari ketika kaki-kaki tergelincir. 
siapa yang meringankan pekerjaan orang-orang 
yang dimiliki tangan kanannya 
(pegawai atau pembantu) di bulan ini, 
Allah akan meringankan pemeriksaan-Nya di hari Kiamat. 
Barangsiapa menahan kejelekannya di bulan ini, 
Allah akan menahan murka-Nya pada hari ia berjumpa dengan- Nya. 
 
Barangsiapa memuliakan anak yatim di bulan ini, 
Allah akan memuliakannya pada hari ia berjumpa dengan-Nya. 
 
Barangsiapa menyambungkan tali persaudaraan (silaturrahim) di bulan ini, 
Allah akan menghubungkan dia dengan rahmat-Nya pada hari ia berjumpa dengan-Nya. 
Barangsiapa melakukan shalat sunat di bulan ini, 
Allah akan menuliskan baginya kebebasan dari api neraka. 
 
Barangsiapa melakukan shalat fardlu 
baginya ganjaran seperti melakukan 70 shalat fardlu di bulan yang lain. 
 
Barangsiapa memperbanyak shalawat kepadaku di bulan ini, 
Allah akan memberatkan timbangannya pada hari ketika timbangan meringan. 
 
Barangsiapa di bulan ini membaca satu ayat al Quran, ganjarannya sama seperti mengkhatam al Quran 
pada bulan- bulan yang lain. 
 
Wahai manusia ! 
Sesungguhnya pintu-pintu syurga dibukakan bagimu maka mintalah kepada Tuhanmu agar tidak pernah 



menutupkannya bagimu. 
Pintu-pintu neraka tertutup maka mohonlah kepada Rabbmu untuk tidak akan pernah d dibukakan 
bagimu. 
 
Setan-setan terbelenggu maka mintalah agar ia tak lagi pernah menguasaimu. 
Amirul Mukminin karamallahu wajha berkata, 
 
"Aku berdiri dan berkata, ya Rasulullah! Apa amal yang paling utama di bulan ini ?" 
 
Jawab Nabi' "Ya Abal Hasan ! Amal yang paling utama di bulan ini adalah menjaga diri dari apa yang 
diharamkan Allah.. 
 
Alhamdulillaahi rabbal 'aalamiin. 

 

 

KAIFIAT (CARA) BERPUASA 

 
Apabila kita telah masuk dalam malam pertama dari bulan Ramadhan, berniat pada malam itu,bahawa 
kita akan berpuasa esok hari. Mulai pada malam itu tegakkanlah tarawih dengan berjemaah. 

1. Setelah masuk waktu sahur, menjelang waktu subuh, hendaklah bersahur.  

2. Sesudah bersahur dengan memelihara adab-adabnya, bersihkanlah mulut dengan sebersih-
bersihnya dan nantikanlah waktu subuh.  

3. Apabila telah terbit fajar, tahanlah diri dari makan, minum, mendekati isteri dan dari segala yang 
membatalkan puasa.  

4. Setelah selesai dari solat subuh, bacalah Al Quran seberapa yang mampu.  

5. Di siang hari hendaklah diajuhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang haram, bahkan hendaklah 
dijauhkan diri dari pekerjaan–pekerjaan yang makruh dan sia-sia.  

6. Usahakanlah supaya segala solat fardhu dapat ditegakkan dengan berjemaah.  

7. Seboleh mungkin supaya di tiap-tiap hari selapas solat zohor dan asar, disediakan waktu yang 
tetap untuk membaca Al Quran.  

8. Bila matahari telah nyata terbenam, bersegeralah berbuka puasa dengan sedikit makanan yang 
manis. Sesudah bersolat maghrib, baru disempurnakan makan dengan dituruti adab-adab berbuka. 
Pada tiap-tiap malam dikerjakan solatul qiyam atau qiyam Ramadhan (sembahyang Tarawih).  

9. Apabila tiba sepuluh hari terakhir, banyakkanlah ibadat dengan jalan beriktikaf dan usahakanlah 
memperolehi "lailatul qadar" yang terlatak di salah satu malam dari malam-malam yang ganjil 
dalam hari sepuluh yang akhir (dari malam 21 sampai 30, atau dari 20 sampai 29).  

 

Supaya puasa jadi sempurna , maka turutilah petunjuk-petunjuk di bawah ini: 



1. Makanlah sahur supaya anda lebih kuat menghadapi puasa. Seluruh umat Islam telah sepakat 
menetapkan kesunatan sahur, makruh ditinggalkannya. Dan sahur itu boleh dilakukan dengan 
sedikit makan walaupun seteguk air; dan sahur itu paling baik dilambatkan asal jangan hampir 
dengan waktu fajar. Andaikata seseorang ragu tentang terbit fajar, maka dia boleh terus makan 
dan minum hingga diyakini fajar terbit.  

2. Berbuka sesudah nyata terbenam matahari dan sebelum solat maghrib dengan sedikit kurma dan 
minuman. Kemudian solat maghrib. Sesudah itu barulah makan nasi, kecuali jika makanan telah 
tersedia, maka makanlah dahulu.  

3. Berdoa kepada Allah di waktu berbuka dan semasa berpuasa, sebagaimana disukai membanyakkan 
taubat, membanyakkan kebajikan dan menjauhi segala yang dibenci Allah.  

4. Mandi sebelum fajar dari hadas besar, supaya memasuki puasa dalam keadaan suci.  

5. Menahan lidah dari berdusta dan bertengkar dan memperkatakan yang tidak  berfaedah, 
mengumpat, memfitnah dan memperkatakan kehormatan manusia.  

6. Menahan diri dari pengaruh marah dan dari bersikap kurang baik, kurang sabar dan sifat-sifat lain 
yang tercela.  

7. Selalu berusaha mencari ketaqwaan kepada Allah SWT. Dan mensyukuri nikmat –Nya.  

8. Banyak bersedekah.  

9. Mempergunakan segala waktu di bulan Ramadhan untuk mendalami masalah-masalah keagamaan, 
mengerjakan solat qiyam, meningkatkan ibadat terutama di hari sepuluh terakhir di bulan 
Ramadhan dan menghadiri tadarus Al Quran.  

10. Berusaha memperoleh makanan yang suci dan halal, agar tidak masuk ke dalam perut makanan-
makanan yang haram.  

11. Memelihara nafsu daripada penyakit dengki, memelihara  

 

 

 

 

BERSAHUR 

 
Ibnu Umar(ra) meriwayatkan bahawa Rasulullah (saw) bersabda: "Sesungguhnya Allah dan para 
malaikat-Nya mengirim rahmat ke atas mereka yang makan sahur. " 

Betapa besarnya kurnia Allah ke atas kita sehinggakan makanan yang diambil ketika bersahur untuk 
berpuasa pun diganjari dengan banyaknya. Terdapat banyak hadis yang menyatakan kelebihan bersahur 
dan ganjaran-ganjarannya juga dinyatakan. 

Pengulas Sahih Bukhari, Allamah Aini telah menukilkan kelebihan bersahur daripada tujuh belas orang 
sahabat yang berlainan dan kesemua ulama bersetuju bahawa bersahur adalah mustahab (disukai). 
Kebanyakan orang sering terlepas daripada ganjaran besar ini semata-mata kerana kemalasan mereka. 
Setengahnya sudah tarawikh, mereka lantas makan (yang disangka mereka itulah makanan sahur) lalu 



pergi tidur. Betapa besarnya berkat yang telah mereka kerugian! Sahur sebenarnya bermaksud 
mengambil makanan sebelum hampir waktu subuh menjelang. Setengah ulama mengatakan bahawa 
waktu sahur bermula selepas sebahagian daripada malam berlalu (mirqat). 

Pengarang Kasy-Syaff (Zamakhsyari) telah membahagikan malam kepada enam bahagian, dan 
menunjukkan bahagian yang terakhir adalah waktu sahur, jadinya apabila malam (iaitu setelah matahari 
terbenam sehingga subuh) mengambil masa sebelas atau dua belas jam, maka dua jam yang terakhir 
adalah waktu yang tepat untuk bersahur. Maka hendaklah diingat juga bahawa mengambil makanan 
pada waktu yang paling lewat terlebih besar ganjarannya daripada makan pada waktu awal dengan 
syarat tidak ada keraguan bahawa makanan sahur telah diambil sebelum subuh. Banyak sekali hadis-
hadis yang memberitahu tentang kelebihan bersahur. 

Rasulullah (saw) bersabda: "Perbezaan di antara puasa yang kita lakukan dengan yang dilakukan oleh 
Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) adalah terletak di dalam pengambilan makanan sahur yang mana 
mereka tidak melakukannya." Baginda bersabda lagi: "Bersahurlah kerana di dalamnya terdapat berkat 
yang besar, dan lagi, terdapat keberkatan di dalam tiga perkara iaitu dalam jamaah, di dalam makanan 
'tharid' dan bersahur. " 

Di dalam hadis ini, penggunaan perkataan jamaah adalah bersifat umum, yang mana dapat disimpulkan 
bahawa ia termasuk solat berjamaah dan lain-lain amalan kebaikan yang dilakukan secara berjamaah 
kerana pertolongan Allah datang kepada mereka. Tharid adalah sejenis makanan yang enak yang 
diperbuat daripada roti bakar yang dimasak bersama daging. Perkara ketiga yang disebutkan di dalam 
hadis ini ialah sahur. Apabila Rasulullah (saw) mengundang mana-mana sahabatnya untuk makan sahur 
bersama-samanya, baginda selalu bersabda: "Marilah mengambil makanan yang berkat ini bersama-
samaku." 

Di dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa: "Bersahurlah dan perkuatkan puasamu. Dan tidurlah selepas 
pertengahan (khailullah) untuk membantumu bangun pada akhir malam (untuk beribadah). " 

Abdullah bin Harith (ra) meriwayatkan bahawa seorang sahabat telah berkata: "Suatu ketika aku 
menziarahi Rasulullah (saw) tatkala baginda sibuk bersahur. Kemudian, Rasulullah (saw) bersabda: 
'Inilah perkara yang penuh dengan keberkatan.’ 

 

 

KEUTAMAAN PUASA HARI ISNIN 
 

Dari Abu Qatadah Al Anshari r.a., katanya Rasulullah SAW ditanya orang tentang puasa hari Isnin. 
Jawab beliau, “Hari Isnin itu hari kelahiranku, dan hari Isnin itu Quran diturunkan kepadaku.” 

 

 

ADAB ADAB BERPUASA BAGI MENDAPAT KEREDHAAN ALLAH SWT 
 

Selain dari amalan ibadat wajib dan sunat yang diperbanyakkan di dalam bulan Ramadan, kita perlu 
menjauhi perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan puasa itu menjadi sia-sia. 



Pertama  

Hendaklah mengelak pandangan ke tempat-tempat yang dilarang, setengahnya pergi lebih jauh iaitu 
melarang melihat walaupun isteri sendiri dengan pandangan bernafsu, apatah lagi wanita-wanita lain. 
Begitulah juga melihat perbuatan-perbuatan maksiat atau jika maksiat itu dilakukan, hendaklah dijauhi 
daripadanya. 

Rasulullah (saw) bersabda: "Pandangan adalah seumpama anak panah daripada syaitan. Barangsiapa 
takut kepada Allah, jauhilah dirinya daripada melihat kepada maksiat. Maka Allah mengurnia-kannya 
dengan suatu (cahaya iman) yang kemanisan dan keghairahannya akan terasa di hati.” 

Kedua 

Jagalah lidah daripada berdusta, perbualan yang sia-sia, mengumpat, hujjah-menghujjah, bersumpah-
sumpah dan sebagainya. Pada zaman Rasulullah (saw), dua orang wanita sedang berpuasa dan tidak 
dapat menahan keperitan kelaparan, sehingga kedua-duanya hampir maut. Para sahabat membawa 
berita ini ke pengetahuan Nabi (saw), lantas baginda mengirimkan sebuah mangkuk dan menyuruh 
mereka muntah ke dalamnya. Apabila kedua-duanya memuntahkan isi perut mereka ke dalam mangkuk, 
maka keluarlah ketulan-ketulan daging mentah dan darah. Para sahabat terperanjat besar, lalu sabda 
Rasulullah (saw): "Mereka berpuasa dengan makanan yang halal tetapi mereka mengumpat semasa 
sedang berpuasa, maka keadaan puasa mereka menjadi semakin payah. " Oleh sebab itulah kedua-dua 
wanita itu hampir-hampir menemui maut. 

Salah seorang sahabat Nabi (saw) bertanya: "Apakah itu mengumpat?" Rasulullah (saw) menjawab: 
"Menyebut sesuatu mengenai saudaramu di belakangnya yang dia tidak suka." Selanjutnya Sahabi itu 
bertanya: "Dan masihkah dikatakan mengumpat sekiranya apa yang disebutkan mengenainya itu benar 
terdapat padanya?" Rasulullah (saw) menjawab: "Dalam hal demikian (iaitu jika yang disebutkan itu 
memang benar) maka sebenarnya itulah mengumpat; tetapi jika apa yang disebutkan itu palsu, maka 
kamu telah memfitnahnya." 

Ketiga 

Hendaklah kita berjaga-jaga daripada mendengar sesuatu yang makruh. Samalah juga haram 
mendengar kepada sesuatu yang tidak sepatutnya disebutkan. Rasulullah (saw) telah bersabda: 
"Mengenai mengumpat, kedua-dua pengumpat dan orang yang mendengar keadaannya adalah sama 
berkongsi dosa." 

Keempat 

Lain-lain anggota jasad hendaklah dijauhi daripada dosa dan perkara-perkara yang haram. Tangan 
jangan menyentuhinya dan kaki janganlah berjalan ke arahnya. Mengenai perut, hendaklah berhati-hati 
agar ketika mengambil makanan, khasnya semasa berbuka (iftar), tidak ada yang memasukinya daripada 
sesuatu yang diragu-ragukan sama ada halal atau tidaknya. Seumpama orang yang berpuasa yang 
kemudian semasa berbuka, memakan benda yang haram adalah seperti orang yang sakit memakan ubat 
tetapi mencampurkannya juga dengan sedikit racun yang akan membinasakannya. 

Kelima 

Tidaklah digalakkan memakan sekenyang-kenyangnya semasa iftar walaupun makanan itu halal kerana 
maksud daripada puasa kita tidak akan tercapai. Tujuan puasa adalah untuk mengekang nafsu syahwat 
kita dan meninggikan keyakinan serta memperkuatkan rohaniyah kita. Selama sebelas bulan kita makan 
dan minum dengan sebebas-bebasnya, maka pada bulan Ramadan, patutlah kita mencerut sedikit perut 



kita. Selalunya, kita menjadikan tabiat buruk dengan memenuhkan perut kita sepenuh-penuhnya semasa 
iftar dan sekali lagi menyumbatnya tatkala bersahur sebagai persiapan menghadapi siang harinya. Maka 
sebenarnya kita menambahkan purata makanan kita. Dalam Ramadan, jenis makanan yang kita makan, 
tidak pernah dimakan pada masa-masa lain. Pemakanan yang begitu sebenarnya bertentangan sama 
sekali dengan semangat Ramadhan dan berpuasa. "Syaitan mengalir ke dalam jasad kita seperti darah, 
maka tutuplah jalannya dengan berlapar." 

Begitulah juga, perasaan akan dapat dipupuk terhadap si miskin dan orang yang lapar. Nabi saw kita 
sendiri bersabda: "Tidak ada yang lebih dibenci oleh Allah (swt) selain sesuatu yang diisi penuh iaitu 
daripada memenuhi perut dengan makanan." Pada ketika yang lain, Rasulullah saw bersabda: 
"Memadailah beberapa suap makanan yang dapat meluruskan belakang, satu pertiga dengan minuman, 
sedang satu pertiga lagi dibiarkan kosong." 

Keenam  

Selepas menjalani puasa, hendaklah selalu berasa bimbang sama ada puasanya diterima Allah ataupun 
tidak. Beginilah hendaknya dilakukan kepada semua bentuk ibadah. Seseorang itu mungkin tidak 
menyedari bahawa bahagian-bahagian yang penting tertinggal. Hendaklah berasa takut-takut mungkin 
amalan-amalan kita akan ditolak oleh Allah. Peristiwa-peristiwa begini banyak diriwayatkan dalam hadis. 
Maka seseorang yang berpuasa bukanlah setakat berpuasa dengan ikhlas tetapi hendaklah dengan 
pengharapan agar puasanya diterima oleh Allah (swt). 

Enam perkara yang disebutkan di atas adalah wajib bagi orang-orang yang benar-benar bertaqwa. 
Kepada yang lebih bertaqwa lagi, perkara yang  

ketujuh  

Ditambah lagi kepadanya. laitu, semasa menjalani puasanya, janganlah dia bimbang apa yang hendak 
dimakan sewaktu berbuka. Sebahagian Syeikh-syeikh sampai menganggapnya sebagai batal apabila 
memikirkan mengenai makanan untuk berbuka ataupun seseorang itu berusaha untuk memperolehi 
sesuatu, kerana perlakuan yang demikian menggambarkan kelemahan keyakinannya terhadap janji Allah 
yang mengambil tanggungjawab untuk memberi rezeki. 

 

KISAH RAHSIA DI SEBALIK SEMBAHYANG LIMA WAKTU,  
PUASA dan SYAFAAT NABI SAW 

 

Ali bin Abi Talib r.a berkata : "Sewaktu Rasullullah S.A.W duduk bersama para sahabat muhajirin dan 
ansar, maka dengan tiba-tiba datanglah satu rombongan orang-orang Yahudi lalu berkata : ' Ya 
Muhammad, kami hendak tanya kepada kamu kalimat- kalimat yang telah diberikan oleh Allah kepada 
Nabi Musa A.S. yang tidak diberikan kecuali kepada para Nabi utusan Allah atau malaikat muqarrab 
(terhampir).' 

Lalu Rasullullah S.A.W. bersabda: 'Silakan bertanya.' Berkata orang Yahudi: 'Sila terangkan kepada 
kami tentang 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah ke atas umatmu.' Sabda Rasullullah S.A.W. : 
'Sembahyang Zuhur jika tergelincir matahari, maka bertasbihlah segala sesuatu kepada tuhanNya, 
Sembahyang Asar itu ialah saat ketika Nabi Adam A.S. memakan buah Khuldi, Sembahyang Maghrib itu 
adalah saat Allah menerima taubat Nabi Adam A.S., maka setiap mukmin yang bersembahyang Maghrib 



dengan ikhlas kemudian dia berdoa meminta sesuatu pada Allah maka pasti Allah akan mengkabulkan 
permintaannya.‘ 

Sembahyang Isya' itu ialah sembahyang yang dikerjakan oleh para Rasul-Rasul sebelumku, Sembahyang 
Subuh adalah sebelum terbit matahari, ini kerana apabila matahari terbit, terbitnya di antara dua 
tanduk syaitan dan di situ sujudnya tiap orang kafir.' 

Setelah orang Yahudi mendengar penjelasan dari Rasullullah S.A.W. maka mereka berkata: 'Memang 
benar apa yang kamu katakan itu Muhammad, katakanlah kepada kami apakah pahala yang akan 
didapati oleh orang yang sembahyang?’ 

Rasullullah S.A.W bersabda: 'Jagalah waktu-waktu sembahyang terutama sembahyang yang 
pertengahan, sembahyang Zuhur, pada saat itu nyalanya neraka Jahanam, orang mukmin yang 
mengerjakan sembahyang pada ketika itu akan diharamkan ke atasnya wap api neraka Jahanam pada 
hari Kiamat.' Sabda Rasullullah S.A.W. lagi: 'Manakala sembahyang Asar, adalah saat di mana Nabi 
Adam A.S. memakan buah Khuldi. Orang mukmin yang mengerjakan sembahyang Asar akan diampunkan 
dosanya seperti bayi yang baru lahir.' 

Setelah itu Rasullullah S.A.W. membaca ayat yang bermaksud: 'Jagalah waktu-waktu sembahyang 
terutama sekali sembahyang yang pertengahan, sembahyang Maghrib itu adalah saat di mana taubat 
Nabi Adam A.S. diterima. Seorang mukmin yang ikhlas mengerjakan sembahyang Maghrib kemudian 
meminta sesuatu dari Allah maka Allah akan perkenankan'. Sabda Rasullullah S.A.W.: 'Sembahyang 
Isya' (attammah). Katakan kubur itu adalah sangat gelap dan begitu juga pada hari Kiamat, maka 
seorang mukmin yang berjalan dalam malam yang gelap untuk pergi menunaikan sembahyang Isya' 
berjamaah, Allah S.W.T. haramkan dari terkena nyalanya api neraka dan diberinya cahaya untuk 
menyeberangi titi sirath.' 

Sabda Rasullullah S.A.W. seterusnya: 'Sembahyang Subuh pula, seorang mukmin yang mengerjakan 
sembahyang subuh selama 40 hari secara berjamaah, diberi oleh Allah S.W.T. dua kebebasan iaitu: 

Dibebaskan dari api neraka. 

Dibebaskan dari nifaq (sifat munafik). 

Setelah orang Yahudi mendengar penjelasan dari Rasullullah S.A.W. maka mereka berkata: 'Memang 
benarlah apa yang kamu katakan itu wahai Muhammad (S.A.W). Kini katakan pula kepada kami semua 
kenapakah Allah S.W.T. mewajibkan puasa 30 hari ke atas umatmu?'. 

Sabda Rasullullah S.A.W.: 'Ketika Nabi Adam memakan buah pohon yang dilarang, lalu makanan itu 
tersangkut dalam perut Nabi Adam A.S. selama 30 hari. Kemudian Allah S.W.T. mewajibkan ke atas 
keturunan Adam A.S. berlapar selama 30 hari. Sementara izin makan diwaktu malam itu adalah sebagai 
kurnia Allah S.W.T. kepada makhlukNya'. Kata orang Yahudi: 'Wahai Muhammad, memang benarlah apa 
yang kamu katakan itu. Kini terangkan kepada kami ganjaran pahala yang diperolehi dari puasa itu.’ 
Sabda Rasullullah S.A.W.: 'Seorang hamba yang berpuasa dalam bulan Ramadhan dengan ikhlas 
kepada Allah S.W.T. dia akan diberi oleh Allah S.W.T. tujuh perkara: 

Akan dicairkan daging haram yang tumbuh di badannya (daging yang tumbuh dengan makanan yang 
haram). 

Rahmat Allah sentiasa dekat dengannya. 



Diberi oleh Allah sebaik-baik amal. 

Dijauhkan dari merasa lapar dan haus. 

Diringan baginya siksa kubur (siksa yang sangat mengerikan). 

Diberikan cahaya oleh Allah S.W.T. pada hari Kiamat untuk menyeberang titian sirath. 

Allah S.W.T. akan memberinya balasan syurga.' 

Kata orang Yahudi: 'Benar apa yang kamu katakan itu Muhammad. Katakan kepada kami kelebihanmu 
antara semua para nabi-nabi.' Sabda Rasullullah S.A.W.: 'Seorang nabi mengunakan doa mustajabnya 
untuk membinasakan umatnya, tetapi saya tetap menyimpankan doa saya (untuk saya gunakan memberi 
syafaat pada umat saya di hari kiamat).' 

Kata orang Yahudi: 'Benar apa yang kamu katakan itu Muhammad, kini kami mengakui dengan ucapan 
Asyhadu Alla illaha illallah, wa annaka Rasulullah (kami percaya bahawa tiada Tuhan kecuali Allah dan 
engkau utusan Allah).' 

"Dan sesungguhnya akan Kami berikan cubaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, 
kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar." 
(Al-Baqarah : 155) 

 

 

PANDUAN MUSAFIR DAN SOLAH DI DALAM PERJALANAN 

 

Setiap orang yang ingin melakukan perjalanan atau bermusafir dengan tujuan yang baik dan dituntut 
oleh Islam seperti bermusafir kerana menuntut ilmu, melaksanakan sesuatu urusan keagamaan seperti 
mengerjakan Ibadat Haji, menziarahi keluarga, kenalan atau mencari rezeki yang halal untuk memenuhi 
keperluan keluarganya, mereka tergolong di kalangan orang-orang yang menempuh perjalanan yang 
diredhai Allah, atau dikira beribadat kepada Allah S.W.T . Rasulullah S.A.W bersabda yang bermaksud: 

" Barangsiapa yang bermusafir kerana menuntut ilmu pengetahuan, maka ia adalah dalam perjalanan 
Allah, sehinggalah ia kembali ". 

 

PANDUAN BERMUSAFIR 

NIAT 

Hendaklah niat bermusafir dengan tujuan melaksanakan sesuatu hal yang baik semoga sentiasa 
diberkati oleh Allah. Nabi Muhammad S.A.W bersabda yang bermaksud: 

" Tidak seorang pun yang keluar dari rumahnya kecuali ada dua panji-panji, salah satu di antaranya 
berada di tangan malaikat sedang yang lainnya di tangan syaitan. Maka jika keluarnya itu untuk sesuatu 
urusan yang disukai Allah S.W.T, ia akan diringi oleh malaikat dengan panji-panjinya. Demikianlah ia 
akan selalu berada di bawah panji-panji malaikat sampai ia kembali ke rumahnya. Sebaliknya jika 



keluarnya itu untuk sesuatu hal yang dimurkai Allah, maka orang itu akan diiringi oleh syaitan dengan 
panji-panjinya. Dan demikianlah ia akan selalu di bawah panji- panji syaitan sampai ia pulang kembali ke 
rumahnya ". ( Riwayat Ahmad dan Tabrani )  

 

SEMBAHYANG SUNAT MUSAFIR 

Sunat melakukan sembahyang sunat musafir sebelum berangkat. Cara-cara sembahyang sunat musafir. 

1.  Lafaz niat ketika takbiratul ihram ialah seperti berikut : 

    " Sahaja aku sembahyang sunat musafir dua rakaat kerana Allah " 

 
2.  Pada rakaat yg pertama selepas membaca Al-Fatihah baca surah Al-Kafirun 

3. Pada rakaat kedua selepas Al-Fatihah baca surah Al-Ikhlas. 

4. Selepas salam berdoalah meminta agar Allah memberikan keselamatan, kemudahan serta 
memberkati perjalanan yang hendak dilakukan  

 
SUNAT-SUNAT MUSAFIR 

1. Sunat memulakan musafir pada hari Khamis.. Diriwayatkan oleh Bukhari: 
" Bahawa Rasulullah S.A.W jika ia bermusafir, jarang ia berangkat bukan pada hari Khamis " 

2. Sunat membawa teman ketika bermusafir. dari Ibnu Umar r.a: 
"Bahawa Rasulullah S.A.W melarang bersendiri, ertinya bila seseorang itu menginap atau 
bermusafir seorang diri ". ( Riwayat Ahmad ) 

 Baginda juga selalu membawa barang-barang berikut semasa bermusafir iaitu sebotol minyak, 
sikat rambut, celak, gunting, kayu sugi dan cermin. 

3.  Sunat meminta kaum keluarga atau sahabat yang ditinggalkan memohon supaya bertawakkal 
kepada Allah supaya mendoakan keselamatan kita dalam perjalanan dan musafir. 

4.  Sunat berdoa ketika keluar berangkat dari rumah. 

 " Dengan nama Allah, aku bertawakkal kepada Allah dan tiada daya maupun tenaga kecuali dengan 
izin Allah " 

5.  Jika bermusafir dengan menaiki kenderaan maka sunat pula berdoa : 

 " Segala puji bagi Allah, maha Suci Allah yang telah menjinakkan ( memudahkan ) bagi kami 
kenderaan ini, padahal sebelumnya kami takkan mampu menguasainya dan sungguh kami nanti akan 
pulang kembali kepada Tuhan kami ".  

 
SOLAH DALAM PERJALANAN 



Jika jarak musafir atau tempat yang dituju itu lebih dari dua marhalah ( 56 batu atau 91 kilometer ) 
maka Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menjamak dan menqasarkan sembahyang 
fardhu.  

 
SEMBAHYANG JAMAK 

Sembahyang jamak ialah mengumpulkan dua sembahyang fardhu dalam satu waktu samada jamak 
Taqdim atau jamak Taakhir. Seseorang yang ingin sembahyang jamak ( Taqdim atau Taakhir ) 
hendaklah keluar dari rumahnya sebelum masuk waktu zohor ( jika ia berhajat untuk menjamak 
sembahyang Zohor dan Asar ) atau keluar sebelum masuk waktu Maghrib ( jika ia berhajat untuk 
menjamak sembahyang Maghrib dan Isyak dari qariahnya. 

 

JAMAK TAQDIM 

Jamak Taqdim ertinya mengumpul atau menghimpunkan sembahyang yang kedua di dalam waktu 
pertama seperti sembahyang Fardhu Asar dalam waktu Zohor dan sembahyang Isyak dalam waktu 
Maghrib. 

Syarat-syarat sembahyang jamak Taqdim: 

1.  Didahulukan sembahyang yang pertama iaitu Zohor, kemudian baru ditunaikan yang kedua iaitu 
Asar. Begitu juga Maghrib didahulukan, kemudian baru Isyak. Walaubagaimanapun jika 
diterbalikkan,sah sembahyang jamak tersebut. 

2.  Berniat untuk sembahyang jamak dalam sembahyang yang pertama ( bermula dari takbiratul ihram 
atau di tengah-tengah sembahyang selagi belum memberi salam ). Yang afdhalnya dalam 
Takbiratul Ihram. 

3.  Mualat iaitu berturut-turut antara dua sembahyang yang dikumpulkan. Jangan diselangi dengan 
masa yang panjang. Selangmasa yang dibenarkan ialah tidak melebihi kadar masa dua rakaat 
sembahyang sunat yang ringkas. 

4.  Masa berkekalan dalam masa musafir hingga Takbiratul Ihram sembahyang yang kedua ( tiada 
disyaratkan sampai tamat sembahyang yang kedua itu ). 

5.  Berkeyakinan adanya waktu solat yang pertama ( Zohor atau Maghrib ) berkekalan hingga 
didirikan solat yang kedua ( Asar atau Isyak ). 

 

JAMAK TAAKHIR 

Jamak Taakhir ertinya mengumpul sembahyang yang pertama di dalam waktu yang kedua. Seperti 
Sembahyang Zohor dilaksanakan di dalam waktu Asar dan sembahyang Maghrib di dalam waktu Isyak 

Syarat-syarat sembahyang jamak Taakhir: 

1.  Hendaklah berniat Jamak Taakhir dalam waktu yang pertama ( Zohor atau Maghrib ) seperti 
hendak Taakhirkan sembahyang fardhu Zohor ke waktu Asar atau Taakhirkan sembahyang 



Maghrib ke waktu Isyak iaitu ketika bermulanya masuk waktu Zohor atau Maghrib hinggalah 
berakhirnya waktu berkenaan. 

2.  Masih dalam musafir hingga selesai kedua-dua sembahyang. 

NOTA : 

1.  Jarak antara sembahyang dalam jamak Taakhir tidak semestinya berturut-turut, iaitu boleh 
diselangi dengan masa yang panjang. 

2.  Tidak boleh jamak ( Taqdim atau Taakhir ) sembahyang fardhu Asar dengan Maghrib atau 
sebaliknya. Fardhu Isyak dengan Fardhu Subuh atau sebaliknya. Juga tidak boleh jamak 
sembahyang fardhu Subuh dengan fardhu Zohor atau sebaliknya. Yang dijamakkan ialah zohor 
dengan Asar dan Maghrib dengan Isyak sahaja. 

  

SEMBAHYANG QASAR 

Sembahyang Qasar ialah memendekkan sembahyang empat rakaat menjadi dua rakaat. 

Syarat-syarat sembahyang Qasar 

1.  Perjalanan atau musafir yang diharuskan oleh syarak atau bukan kerana membuat maksiat. 

2.  Perjalanan atau musafir yang lebih dua marhala ( 56 batu/ 91 kilometer) 

3.  Niat sembahyang Qasar semasa Takbiratul Ihram 

4.  Solat yang terdiri dripada 4 rakaat ( Zohor, Asar, dan Isyak ) 

5.  Berkekalan musafir ( masih daalam musafir ) sehingga selesai atau sempurna sembahyang. 

6.  Tidak boleh mengikut orang atau jemaah yang sembahyang secara tamam ( sembahyang yang 
sempurna empat rakaat ) 

 

NOTA :  Kalau diikut Imam sembahyang tamam, wajib ditamamkan sembahyang kita. Orang yang 
sembahyang tamam boleh berimamkan mengikut orang yang sembahyang Qasar. 

  

LAIN-LAIN PERKARA MENGENAI SEMBAHYANG JAMAK DAN QASAR 

1.  Sembahyang jamak dan qasar di satu-satu tempat ( dalam musafir ) boleh dikerjakan selama tiga 
hari tidak termasuk hari sampai dan hari keluar daripada tempat itu. 

2.  Jika berniat hendak berhenti di satu-satu tempat ( dalam musafir ) selama empat hari atau lebih, 
maka putuslah musafir sebaik sahaja sampai ke tempat tersebut dan tidak boleh lagi sembahyang 
jamak dan qasar. Begitu juga kalau berhenti itu kerana hajat yang tidak boleh lagi selesai dalam 
masa empat hari itu maka putus juga musafirnya. Tetapi kalau berhenti itu kerana hajat yang 
boleh selesai dalam masa tiga hari ( atau hendak berhenti kurang dari tiga hari ) maka boleh qasar 
dan jamak selama tiga hari itu, selain daripada hari masuk dan hari keluar. 



3.  Seseorang berniat hendak berhenti terus dari satu tempat, maka berakhirlah musafir apabila 
sampai ke tempat tersebut. Ia tidak boleh lagi sembahyang jamak dan qasar kerana ia telah 
bermukim di situ. 

4.  Jika ia berhenti di satu tempat ( dalam musafir ) kerana ada urusan yang dijangka selesai dalam 
masa dua atau tiga hari tetapi urusan itu tidak juga selesai dari sehari ke sehari maka ia boleh 
terus sembahyang jamak dan qasar sehingga 18 hari. 

5.  Seseorang bermusafir dalam keadaan tidak tahu tempoh berhenti atau tiada tempat tertentu 
yang dituju tidak boleh sembahyang jamak dan qasar. 

6.  Seseorang sedang sembahynag qasar dalam kenderaan misalnya, tiba- tiba sampai ke tempat yang 
dituju yang tidak dibolehkan jamak dan qasar atau sampai ke tempat asal ( tempat menetap ) maka 
wajib disudahkan sembahyang fardhu itu secara tamam ( penuh empat rakaat). 

7.  Jika bermusafir tetapi tidak tahu hukum dan syarat-syarat mengenai sembahyang jamak dan 
qasar, maka ia wajib sembahyang tamam ( sempurna ) sepanjang musafir. 

8.  Jika seseorang keluar dari rumah sebelum fajar hari Jumaat, ia diharuskan mengerjaakan 
sembahyang Jumaat. Tetapi jika ia keluar selepas fajar pada hari Jumaat, ia wajib sembahyang 
Jumaat di mana tempat ia mendengar azan semasa ia bermusafir. 

 

 

 

 

CARA MENGERJAKAN SEMBAHYANG DI DALAM KAPAL TERBANG 

 

Di dalam penerbangan penumpang tidak dibenarkan mengambil air sembahyang kerana akan 
menyebabkan air yang banyak tertumpah ke lantai yang akan membahayakan penerbangan. Di masa-
masa tertentu, penumpang juga hendaklah mematuhi arahan supaya duduk dan memasang tali pinggang 
keledar di kerusi masing-masing bagi menjaga keselamatan semasa penerbangan. Berdasarkan sebab-
sebab di atas para ulama berpendapat cara-cara sembahyang di dalam kapal terbang bolehlah dibuat 
seperti berikut: 

1.  Sembahyang dilakukan bagi menghormati waktu iaitu dengan isyarat sahaja di mana kita seolah-
olah berada dalam keadaan tidak dapat bergerak seperti mana orang yang terikat pada pokok. ( 
Tidak perlu ada air sembahyang, tidak perlu menghadap Kiblat dan tidak perlu mengikut syarat-
syarat sah lain yang diperlukan ). 

2.  Apabila turun di Lapangan Terbang dan waktu masih ada, wajiblah sembahyang berkenaan diulang 
semula dan jika sudah habis waktu, wajiblah sembahyang berkenaan diqadatkan. 

LAFAZ NIAT 

Lafaz Niat Sembahyang Qasar serta Jamak 



1.  Lafaz niat sembahyang qasar/ jamak Zohor dengan Asar Taqdim 

 " Sahaja aku sembahyang fardhu Zohor dua rakaat dihimpunkan kepadanya Asar tunai kerana 
Allah Taala". 

 Selepas itu terus sembahyang Asar 

 " Sahaja aku sembahyang fardhu Asar dua rakaat qasar kerana Allah Taala ". 

2.  Lafaz niat sembahyang qasar/ jamak Zohor dengan Asar Taakhir 

 " Sahaja aku sembahyang fardhu Zohor dua rakaat qasar dihimpunkan kepada Asar kerana Allah 
Taala " 

 Selepas itu terus sembahyang Asar 

 " Sahaja aku sembahyang fardhu Asar dua rakaat qasar tunai kerana Allah Taala ". 

3.  Lafaz niat sembahyang qasar/ jamak Maghrib dengan Isyak Taqdim 

 " Sahaja aku sembahyang fardhu Maghrib tiga rakaat dihimpunkan kepadanya Isyak tunai kerana 
Allah Taala ". 

 Selepas itu terus sembahyang Isyak 

 " Sahaja aku sembahyang fardhu Isyak dua rakaat qasar kerana Allah Taala ". 

4.  Lafaz niat sembahyang qasar/ jamak Maghrib dengan Isyak Taakhir 

 " Sahaja aku sembahyang fardhu Maghrib tiga rakaat dihimpunkan kepada Isyak kerana Allah 
Taala ". 

 Selepas itu terus sembahyang Isyak 

 " Sahaja aku sembahyang fardhu Isyak dua rakaat qasar tunai kerana Allah Taala ". 

Mengapa bersalaman selepas sembahyang berjemaah? 

Semasa kita sembahyang kita mengadap Allah SWT dan hubungan kita dengan mahluk-mahluk lain 
terputus. Selepas sembahyang disunatkan bersalaman bagi menyambung kembali persaudaraan sesama 
Islam. 

 

  

SOLAT SUNAT ISTIKHARAH 

 

Bagi menyelesaikan jalan buntu atau untuk membuat suatu pilihan atau keputusan dalam segala urusan 
kehidupan, maka umat Islam disuruh mengerjakan solat sunat Istikharah. la boleh dikerjakan dua 
rakaat atau sehingga dua belas rakaat (enam salam). Waktunya siang atau malam. Sebaik-baiknya 
dikerjakan pada waktu sebelum tidur malam. Insya-Allah Tuhan akan menggerakkan hati anda dan 
memberi petunjuk untuk membuat sesuatu keputusan atau penentuan yang betul. 



Terdapat beberapa hadis Rasulullah s.a.w.. yang menggalakkan solat Istikharah. Di antaranya ialah 
Rasulullah s.a.w. bersabda: yang bermaksud "Di antara kebahagiaan anak Adam ialah Solat Istikharah 
(minta pilih) daripada Allah Taala dalam segala urusannya dan di antaranya kecelakaan anak Adam ialah 
meninggalkan solat Istikharah daripada Allah pada segala urusannya." 

Lafaz dan niatnya adalah seperti berikut: 

 

Sahaja aku solat Sunat Istikharah dua rakaat kerana Allah Taala. 

Kaedah 1 

Selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat yang pertama, baca ayat Al-Kursi (7 kali). Selepas membaca 
Al-Fatihah pada rakaat yang kedua, baca Surah Al-Ikhlas (11 kali). Dalam sujud yang terakhir, baca 
tasbih/doa berikut sebanyak 40 kali: 

 

Sebelum bangkit dari sujud, mohonlah kepada Allah S. W.T. dipertunjukkan jalan yang betul dalam 
membuat keputusan dan pilihan. 

 

Doa Selepas Solat Sunat Istikharah: 

 



Ya Allah, sesungguhnya aku minta petunjuk yang baik dari-Mu, dengan ilmu-Mu, aku minta kekuatan 
dariMu dengan kekuatan-Mu. Aku meminta dari-Mu dari kelebihan-Mu yang banyak, maka sesungguhnya 
Engkau berkuasa, aku tidak berkuasa, Engkau mengetahui dan Engkaulah yang paling mengetahui 
perkara-perkara ghaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahawa perkara ini baik untukku pada 
agamaku, duniaku dan kesudahan urusanku buat masa kini dan masa akan datang maka tentukannya 
untukku dan permudahkannya kepadaku, jika kamu mengetahui bahawa perkara ini tidak baik untukku 
pada agamaku dan duniaku dan kesudahan urusanku buat masa kini dan masa akan datang maka 
elakkannya dariku dan elakkan diriku daripadanya, tentukanlah kebaikan untukku di mana sahaja aku 
berada sesungguhnya Engkau berkuasa di atas segala sesuatu." 

(HR At-Tirmizi dan Bukhari) 

 

Kaedah 2 (yang lebih ringkas) 

Selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat yang pertama, baca Surah Al-Kafiruun (1 kali). Selepas 
membaca Al-Fatihah pada rakaat yang kedua, baca 1 Surah Al-Ikhlas (1 kali). Selepas selesai memberi 
salam, bacalah doa seperti dalam Kaedah 1 di atas. 

 

 

ADAB-ADAB BERWUDUK 

 

1.  Memulainya dengan sebutan nama Allah s.w.t. "Daripada Abu Hurairah r.a bahawa Rasulullah s.a.w 
bersabda: "Tidak ada maknanya wuduk yang tidak disebut nama Allah s.w.t (padanya)". (Riwayat 
Abu Dawud) 

2.  Jangan memukulkan air ke muka dan kepala. 

3.  Jangan mengirapkan tangan supaya air terpercik sesudah berwuduk. 

4.  Tenang dan hadir hati ketika berwuduk kerana ketenangan dan kekusyukan pada wuduk adalah 
permulaan bagi kekusyukan dalam sembahyang. 

5.  Bersugi setiap kali hendak berwuduk kerana ia dapat membersihkan mulut sekaligus mendapat 
keredaan Allah s.w.t 

6.  Berusaha menyampaikan air wuduk ke dalam lipatan-lipatan kulit, telapak kaki bahagian belakang 
(tumit) dan ke celah-celah jari-jari (tangan dan kaki). 

7.  Menyempurnakan wuduk lebih dari sekadar fardu-fardunya seperti menyampaikan air lebih dari 
dua siku atau menyampaikan air hingga ke pertengahan betis, istimewa sekali ketika cuaca sejuk 
kerana ia adalah cahaya dan perhiasan orang mukmin pada hari kiamat. 

Dari ‘Usman bin ‘Affan r.a. berkata Rasulallah SAW bersabda: “Siapa yang berwuduk dengan sempurna, 
maka keluarlah segala dosa dari tubuhnya, sehingga dari bawah kukunya juga.” 

 



SOLAT MENGGUGURKAN DOSA 

 

Abu Zar r.a meriwayatkan bahwa ada sekali Rasulullah s.a.w keluar dari rumahnya. Pada masa itu ialah 
musim daun-daun gugur. Baginda ambil ranting sebatang pohon yang daun-daunnya mulai gugur dengan 
lebatnya, seraya Baginda s.a.w bersabda, "Ya Abu Zar! Apabila seorang Islam menunaikan solatnya 
kerana ALLAH, dosanya gugur seperti daun-daun ini gugur dari pohon ini". 

Biasanya di musim daun-daun gugur, lebatlah daun-daun gugur dari pohonnya sehingga pada setengah-
setengah pohon tak ada sehelai daun pun yang tinggal. Begitulah kesannya solat yang dilaksanakan 
dengan penuh khusyuk dan tawaduk.Segala dosa yang dilakukan oleh seseorang yang bersolat adalah 
dihapuskan. Bagaimanapun hendaklah diingat menurut ahlul kalam hanya dosa-dosa kecil saja yang 
terampun dengan solat. Dosa-dosa besar tidaklah terampun tanpa bertaubat. 

Oleh itu, patutlah kita, disamping bersolat, jangan lupa beristighfar dan bertaubat. Semoga ALLAH 
s.w.t dengan limpah rahmatNya, mengampun juga dosa-dosa besar yang terlaku oleh seseorang berkat 
solatnya kerana ALLAH. 

 

SEMBAHYANG DHUHA –  
Murahkan rezeki, menolak kepapaan 

 

Antara ibadat sunat yang dianjurkan dan menjadi amalan Rasullullah SAW sendiri ialah sembahyang 
sunat Dhuha. 

Banyak hadis-hadis yang mengalakkannya dan menyatakan keutamaannya, antaranya dalam riwayat Abu 
Hurairah katanya: "Kekasihku Rasullullah SAW telah berwasiat kepadaku tiga perkara, aku tidak 
meninggalkannya, iaitu ; supaya aku tidak tidur melainkan setelah mengerjakan witir, dan supaya aku 
tidak meninggalkan dua rakaat sembahyang Dhuha kerana ia adalah sunat awwabin, dan berpuasa tiga 
hari daripada tiap-tiap bulan" (Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim) 

Dalam riwayat yang lain Rasullullah SAW pernah bersabda yang maksudnya : "Pada tiap-tiap pagi 
lazimkanlah atas tiap-tiap ruas anggota seseorang kamu bersedekah; tiap-tiap tahlil satu sedekah, 
tiap-tiap takbir satu sedekah, menyuruh berbuat baik satu sedekah, dan cukuplah (sebagai ganti) yang 
demikian itu dengan mengerjakan dua rakaat sembahyang Dhuha ." (Hadis riwayat Al-Bukhari dan 
Muslim) 

Adapun kelebihan sembahyang Dhuha itu sepertimana di dalam kitab "An-Nurain" sabda Rasullullah 
SAW yang maksudnya : "Dua rakaat Dhuha menarik rezeki dan menolak kepapaan." 

Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya : "Barangsiapa yang menjaga 
sembahyang Dhuhanya nescaya diampuni Allah baginya aku segala dosanya walaupun seperti buih 
dilautan." (Riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi) 

Dan daripada Anas bin Malik Radhiallahu 'anhu berkata: "Aku mendengar Rasulullah SAW berkata: 
"Barangsiapa yang mengerjakan sembahyang sunat Dhuha dua belas rakaat dibina akan Allah baginya 
sebuah mahligai daripada emas" (Riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi) 



Waktu sembahyang Dhuha ialah dari naik matahari sampai se-penggalah dan berakhir di waktu 
matahari tergelincir tetapi disunatkan dita'khirkan sehingga matahari naik tinggi dan panas terik. 

Cara menunaikannya pula adalah sama seperti sembahyang-sembahyang sunat yang lain iaitu dua 
rakaat satu salam. Boleh juga dikerjakan empat rakaat, enam rakaat dan lapan rakaat. Menurut 
sebahagian ulama jumlah rakaatnya tidak terbatas dan tidak ada dalil yang membatasi jumlah rakaat 
secara tertentu, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah bermaksud :"Adalah Nabi 
SAW bersembahyang Dhuha empat rakaat dan menambahnya seberapa yang dikehedakinya." (Hadis 
riwayat Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah) 

Dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW bersabda bermaksud : " Barangsiapa yang menunaikan 
sembahyang sunat Dhuha sebanyak dua rakaat tidak ditulis dia daripada orang-orang yang tidak lalai 
daripada mengingati Allah dan barangsiapa yang menunaikan nya sebanyak empat rakaat ditulis akan dia 
daripada orang-orang yang suka beribadat dan barangsiapa yang menunaikannya sebanyak enam rakaat 
dicukupkan baginya pada hari tersebut, barangsiapa menunaikanyan sebanyak lapan rakaat Allah 
menulis baginya daripada orang-orang yang selalu berbuat taat, barang siapa yang menunaikannya 
sebanyak dua belas rakaat Allah akan membina baginya mahligai didalam syurga dan tidak ada satu hari 
dan malam melainkan Allah mempunyai pemberian dan sedekah kepada hamba-hambaNya dan Allah 
tidak mengurniakan kepada seseorang daripada hamba-hambaNya yang lebih baik daripada petunjuk 
supaya sentiasa mengingatiNya," (Riwayat At-Thabarani ). 

Untuk mengamalkan sunat Dhuha, yang bekerja, dicadangkan mengambil wuduk di rumah. Selepas itu 
kita akan menaiki kenderaan dalam keadaan berwuduk ke tempat kerja dan insyaallah mendapat 
perlindungan Allah S.A.T semasa perjalanan. Bila sampai ke tempat kerja terus mengerjakan 
sembahyang Dhuha. 

Adapun niat sembahyang Dhuha ialah : " Sahaja aku sembahyang sunat Dhuha dua rakaat kerana Allah 
Taala " 

Bacaan surah yang digalakkan adalah seperti berikut: 

  Cara1  Cara2  Cara3 

Rakaat 1  Al-Syamsy  Al Dhuha  Al-Kursi 7X 

Rakaat 2  Al-Laiil  An Nasr  Al-Iklas 11X 

Doa’ sembahyang Dhuha ialah: 

"Ya Allah, bahawasanya waktu Dhuha itu waktu DhuhaMu, kecantikan itu ialah kecantikanMu, keindahan 
itu keindahanMu, kekuatan itu kekuatanMu, kekuasaan itu kekuasaanMu dan perlindungan itu 
perlindungan Mu. Ya Allah jika rezekiku masih diatas langit, turunkanlah dan jika ada di dalam bumi, 
keluarkanlah, jika sukar mudahkanlah, jika ia (dari yang) haram maka sucikanlah, jika masih jauh 
dekatkanlah, berkat waktu Dhuha, Keagungan, Keindahan, Kekuatan dan Kekuasaan Mu, limpahkanlah 
kepada hamba-hamba Mu yang saleh ." 

 



 

RAHSIA KHUSYUK SOLAT 

 

Seorang ahli ibadah bernama Isam Bin Yusuf, sangat warak dan khusyuk solatnya. Namun, dia selalu 
khuatir kalau-kalau ibadahnya kurang khusyuk dan selalu bertanya kepada orang yang dianggapnya lebih 
ibadahnya, demi untuk memperbaiki dirinya yang selalu dirasainya kurang khusyuk.  

Pada suatu hari, Isam menghadiri majlis seorang abid bernama Hatim Al-Assam dan bertanya, "Wahai 
Aba Abdurrahman, bagaimanakah caranya tuan solat?".  

Hatim berkata, "Apabila masuk waktu solat, aku berwuduk zahir dan batin." Isam bertanya, "Bagaimana 
wuduk zahir dan batin itu?"  

Hatim berkata, "Wuduk zahir sebagaimana biasa iaitu membasuh semua anggota wudhuk dengan air. 
Sementara wuduk batin ialah membasuh anggota dengan tujuh perkara :  

1. Bertaubat  

2. Menyesali dosa yang telah dilakukan  

3. Tidak tergila-gilakan dunia  

4. Tidak mencari/mengharap pujian orang (riya')  

5. Tinggalkan sifat berbangga  

6. Tinggalkan sifat khianat dan menipu  

7. Meninggalkan sifat dengki."  

Seterusnya Hatim berkata, "Kemudian aku pergi ke masjid, aku kemaskan semua anggotaku dan 
menghadap kiblat. Aku berdiri dengan penuh kewaspadaan dan aku rasakan aku sedang berhadapan 
dengan Allah, Syurga di sebelah kananku, Neraka di sebelah kiriku, Malaikat Maut berada di 
belakangku, dan aku bayangkan pula aku seolah-olah berdiri di atas titian 'Siratal mustaqim' dan 
menganggap bahawa solatku kali ini adalah solat terakhir bagiku, kemudian aku berniat dan bertakbir 
dengan baik."  

"Setiap bacaan dan doa dalam solat, aku faham maknanya, kemudian aku rukuk dan sujud dengan 
tawadhuk, aku bertasyahud dengan penuh pengharapan dan aku memberi salam dengan ikhlas. Beginilah 
aku bersolat selama 30 tahun."  

Apabila Isam mendengar menangislah dia kerana membayangkan ibadahnya yang kurang baik bila 
dibandingkan dengan Hatim.  

 

 

PETUA KHUSYUK DALAM SEMBAHYANG 

 



Sebenarnya khusyuk dalam Solat adalah sangat-sangat dituntut seperti Firman Allah s.w.t yang 
bermaksud “Telah berjayalah orang-orang yang beriman iaitu orang-orang yang khusyuk dalam 
sembahyangnya”[Surah Al-Mukminun : ayat 1-2]. Firman-Nya lagi Peliharalah segala sembahyangmu dan 
peliharalah sembahyang utama (Asar, Subuh) dan berdirilah untuk Allah (melalui solatmu) dengan 
khusyuk" [Surah Al-Baqarah : ayat 238] dan ketahuilah, solat adalah ibadah utama yang akan dihisab 
terlebih dahulu di akhirat oleh Allah SWT, berbanding dengan amalan-amalan yang lain. Sekiranya solat 
seseorang itu dalam keadaan sempurna, maka barulah dihitung pula amalan yang lain.Firman Allah lagi 
yang bermaksud : "Maka kecelakaanlah bagi orang-orang solat, (iaitu) orang-orang yang lalai dari 
solatnya." [Surah Al-Ma'un : ayat 4-5] 

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud "Berapa banyak orang yang mendirikan solat, tetapi yang di 
perolehi hanya penat dan letih, kerana mereka itu lalai dalam sembahyangnya." Nabi s.a.w bersabda lagi 
yang bermaksud : "Tidak ada habuan bagi seseorang hamba dalam sembahyangnya kecuali sekadar mana 
yang ia ingat." Hadis lain dari Rasulullah s.a.w. "Aku selalu mengingati mati dalam sembahyang" . serta 
"Apabila kamu sembahyang anggaplah sembahyang ini sembahyang perpisahan". Yang dikatakan khusyuk 
itu ialah hati sentiasa hidup, untuk mengekalkan sembahyang yang khusyuk, amalan berikut perlulah 
diamalkan dan diperhatikan oleh setiap orang yang mengerjakan sembahyang: 

1. Menjaga makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain supaya datang dari punca yang 
halal tanpa syubhah.  

2. Agar pemikiran tidak liar, sebelum solat lintaskan kematian seakan-akan amat hampir dengan kita 
serta solat tersebut merupakan sholat terakhir dan perlulah dijadikan yang terbaik.  

3. Mendirikan sembahyang di awal waktu atau pertengahan waktu upaya tidak gopoh apakala masa 
hampir luput.  

4. Membaca dengan baik (Khusnul Qori'ah), berusaha untuk memahami, mengerti bacaan dalam solat 
termasuk ayat Al-Quran yang dibacakan itu terutama sekali Al Fatihah, gerakan dan maknanya 
(Tafakhum). Ini kerana bacaan-bacaan dalam solat mengandungi banyak makna yang halus yang 
patut dimengertikan oleh orang yang melaksanakannya.  

5. Rukun-rukun solat dilakukan secara tertib. Berusaha konsentrasi (Khudunul Kolbih), menyedari 
bahawa Allah memperhatikan sembahyang itu.  

6. Rasa Malu (Haya') perasaan malu terhadap Allah s.w.t., rasa takut (Khauf) kepada kekuasaan 
Allah.  

7. Berharap serta yakin (Optimis) Allah menerima solat dan amal kita.  

8. Hati diajak hadir/ikut, kehadiran hati dalam solat iaitu mengosongkan hati dari segala urusan yang 
boleh mengganggu dan yang tidak berkaitan dengan solat.  

9. Membesarkan Allah dalam solat, merasakan kehebatan Allah dalam solat.  

10. Menggunakan sejadah yang tidak terlalu banyak gambar yang akan menghayalkan pemikiran.  

11. Mendirikan sembahyang secara berjemaah.  

12. Mengambil wuduk dengan sempurna.  



13. Mengurangkan pergerakan anggota-anggota seperti tangan, kaki dan juga Mata ditumpukan kepada 
tempat sujud dan ketika tasahut melihat anak jari.  

14. Azan dan iqamat terlebih dahulu walaupun mendirikan sembahyang bersendirian ataupun sekurang-
kurangnya iqamat sahaja.  

15. Ditegah bersembahyang dengan pakaian yang ada gambar, berwarna warni, bertulis, lukisan dan 
lain-lain kerana ia juga membuat orang lain hilang kekhusyukan ketika berjemaah.  

Walau apapun syarat khusyu’ yang paling utama ialah kemantapan iman dalam diri terhadap Allah SWT. 
Oleh sebab itu, berusahalah untuk mengenali Allah dan memperteguhkan keimanan kepadaNya. 
Sebenarnya, khusyuk di dalam sembahyang bermula dari khusyuk di luar sembahyang. Kalau di luar 
sembahyang hati tidak khusyuk dengan Allah, memang payah untuk khusyuk di dalam sembahyang. 
Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa orang yang tidak khusyuk solatnya adalah dikira sia-sia belaka, 
kerana tujuan solat itu selain untuk mengingati Allah SWT, ia juga berfungsi sebagai alat pencegah 
dari perbuatan keji dan mungkar.  

Apabila lalai ketika menunaikan solat bererti orang tersebut tidak akan berasa gerun ketika melakukan 
perkara keji dan mungkar. Menurutnya lagi bahawa solat itu merupakan munjat" (berdialog dan 
berbisik) seorang hamba terhadap Tuhannya. Sayidina Ali k.w. boleh khusyuk dalam sembahyangnya 
hingga waktu orang mencabut panah di betisnya, dia tidak terasa apa-apa. Sayidina Umar Al Khattab 
pernah berkata, "Khusyuk itu bukan tundukkan kepala, tapi khusyuk itu dalam hati." 

Kesimpulannya orang-orang yang takut kepada penciptanya dan menyedari ia hanyalah hamba akan 
patuh apasaja yang diperintahkan dan disampaikan oleh rasul serta akan khusyuk mendapat nikmat 
solat seperti firman Allah yang bermaksud: "Jadikanlah Sabar dan Solat sebagai penolongmu. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. (Yakni) 
orang-orang yang meyakini, bahawa mereka akan menemui Tuhannya dan bahawa mereka akan 
kembali kepadaNya" [Surah Al-Baqarah : ayat 45-46]. 

 

NAMA SYAITAN DALAM AL-FATIHAH 

 

Al-Fatihah adalah satu rukun dalam solat, apabila cacat bacaannya maka rosaklah solat. Oleh itu 
perbaikilah bacaannya dengan ilmu tajwid. Bukan setakat bacaannya saja rosak malah kita menyebut 
nama syaitan di dalam solat kita. Berikut diperturunkan nama syaitan laknat yang wujud di dalam Al-
Fatihah, sekiranya kita tidak berhati-hati. 

Nama syaitan; 

1. DU LI LAH (bila dibaca tiada sabdu) sepatutnya DULILLAH 

2. HIR ROB (bila dibaca dengan sabdu) sepatutnya HI ROB 

3. KIYYAU (bila dibaca dengan sabdu) sepatutnya KI YAU 

4. KANNAK (bila dibaca dengan sabdu) sepatutnya KA NAK 

5. KANNAS (bila dibaca dengan sabdu) sepatutnya KA NAS 



SIROTHOLLAZI............. sehingga habis hendaklah dibaca tanpa henti. 

AMIN — hendaklah mengaminkan Al-Fatihah dengan betul iaitu AA — dua harakat, MIN— 3 harakat, 
semoga Amin kita bersamaan dengan Amin malaikat. 

Insya-Allah. semoga kita menjadi orang yang sentiasa membaiki bacaannya. 

 

 

KESUNGGUHAN DAN KEKEMASAN DALAM MELAKSANAKAN IBADAT 

 

Jika anda pernah berada dalam majlis yang didakan dengan kehadiran Sultan, apakah yang akan anda 
alami atau dapat lihat. Semua hadirin berpakaian kemas (bahkan ada yang seragam), pakaian baru, 
misai, rambut dan janggut dirapikan, kasut dikilatkan, bau-bauan dipakai, cara berjalan ditertibkan, 
cara bercakap dilembutkan, tidak bercakap yang bukan-bukan, cara duduk dikemaskan, tidak ada satu 
perkara yang bising dilakukan hinggakan jika jarum jatuh mungkin kedengaran, mata tajam memandang 
ke hadapan, setiap aturcara dilalui dengan penuh khusyuk dan sebagainya. Semua orang tak mahu 
melakukan kesilapan.  

Itu majlis mengadap manusia yang dijadikan pemimpin. Bagaimana pula sikap kita pada majlis mengadap 
Tuhan kepada manusia. Baik pada majlis mengadap sendirian maupun pada majlis mengadap di masjid 
atau surau.  

Bagaimana pakaian kita?  

Adakah berlebih kurang sahaja?  

Bagaimana bau badan yang manusia sendiri memekupkan hidungnya?  

Bagaimana gerakan dalam solat kita?  

Adakah secara lebih kurang sahaja, tidak sekemas kita mengangkat sembah kepada raja. Orang 
Kedah kata angkat tangan untuk takbir pun cara ‘lohleh’. Menyebut takbir pun macam orang nak 
mati atau secara lebih kurang tidak seperti menyebut ‘Ampun Tuanku…’ Cara bangkit dan gerak 
dalam solat bagaimana? Adakah sekemas cara bangkit dalam majlis di raja?  

Cara duduk bagaimana pula.?  

Adakah tidur ketika khatib berkhutbah sedangkan terbeliak biji mata bila mendengar titah diraja. Dan 
sebagainya. Memang baik dan dituntut kita beradab di mana-mana majlis pun. Tetapi kadangkala kita 
lupa bahawa di majlis mengadap Allah sepatutnya kita lebih beradab dan menunjukkan kesungguhan 
kita kerana kita mengadap Allah tuhan kita meskipun majlisnya tidak penuh warna warni dan gilang 
gemilang. Cukuplah kalau kita dapat bersedia mengadap Allah seperti mana kita bersedia mengadap 
pemerintah negeri walaupun sepatutnya lebih dari itu.  

 

SEMBAHYANG SUNAT RAWATIB 



 

Solat sunat rawatib mengiringi solat fardu sebelum ataupun selepas. Untuk mencari keredaan Allah, 
tambahlah ibadat sembahyang kita dengan amalan yang disunnahkan ini semoga dapat menampung 
kekurangan-kekurangan dalam solat fardu. 

Fardu Sebelum Selepas 

Subuh 2 rakaat Muakkat dan yang terafdal 
sekali 

Tiada (sebarang sembahyang sunat 
diharamkan selepas fardu Subuh hingga 
terbit matahari) 

Zohor atau 
Jumaat 

4 rakaat 2 salam. 2 rakaat Muakkat 
dan 2 rakaat Tidak Muakkat 

4 rakaat 2 salam. 2 rakaat Muakkat dan 2 
rakaat Tidak Muakkat 

Asar 4 rakaat 2 salam. Tidak Muakkat Tiada (sebarang sembahyang sunat 
diharamkan selepas fardu Asar hingga 
terbenam matahari) 

Maghrib 2 rakaat tidak Muakkat 2 rakaat Muakkat 

Isyak 2 rakaat tidak Muakkat 2 rakaat Muakkat 

Terdapat beberapa hadis yang menerangkan mengenai kelebihan Sunat Rawatib. Salah satunya, 
Rasulullah SAW bersabda, “Sesiapa yang sembahyang sebelum Fajar dua rakaat, dan sebelum Zohor 
empat rakaat dan selepasnya empat rakaat pula, serta rakaat sebelum Asar, masuklah dia ke dalam 
syurga.” 

 

 

SOLAT SUNAT TASBIH 

 

Solat sunat tasbih bertujuan mengakui kesucian Allah S.W.T dari segala yang tidak layak bagiNya atau 
kekurangan padaNya. Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam mengamalkannya setiap malam. Jika 
tidak dapat setiap malam, amalkan seminggu sekali, atau setahun sekali, ataupun paling kurang sekali 
seumur hidup. 

Fadilat atau kelebihan solat Tasbih ini ialah ia dapat mengampunkan dosa yang lama atau yang baru, 
dosa yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja dan dosa yang tersembunyi atau terang. 

Bilangan rakaatnya ialah empat. Jika dilakukan waktu siang lakukan 4 rakaat 1 salam. Jika dilakukan 
pada waktu malam, 4 rakaat 2 salam. 



Niat solat Tasbih : Sahaja aku solat sunat Tasbih dua/empat rakaat kerana Allah Taala. 

Surah-surah yang elok dibaca selepas bacaan Fatihah : 

Rokaat 1 : At-Takaathur (Alha kumuttaka…) 

Rokaat 2 : Al ‘Asr (Wal ‘ashri…) 

Rokaat 3 : Al Kafiruun (Qul ya ai yuhal kaafiruun...) 

Rokaat 4 : Al Ikhlas (Qul huwallah hu ahad…) 

Bacaan tasbih adalah seperti berikut: 

 

Bilangan tasbih yang dibaca berjumlah 300 kali iaitu 75 kali bagi satu-satu rakaat. 

Masa Bacaan Bacaan Tasbih 

Selepas membaca Surah sebelum rukuk 15 kali 

Dalam rukuk selepas membaca Tasbih biasa 10 kali 

Selepas bangun dari rukuk dan sebelum sujud dan selepas 
membaca Tahmid dalam iktidal 

10 kali 

Dalam sujud selepas membaca Tasbih biasa 10 kali 

Semasa duduk antara dua sujud selepas membaca Doa 10 kali 

Dalam sujud ke dua selepas membaca Tasbih biasa 10 kali 

Duduk sebelum bangun bagi rokaat pertama dan ketiga 
dan selepas tahiyat awal dan akhir bagi sembahyang 4 
rokaat 1 salam. Duduk sebelum bangun bagi rokaat 
pertama dan selepas tahiyat akhir bagi sebahyang 4 
rokaat 2 salam 

10 kali 

Jumlah 75 kali 

Secara ringkasnya, tasbih tersebut perlu dibaca pada penghujung pergerakkan solat sebelum 
melakukan pergerakkan yang berikutnya. 

Doa selepas solat tasbih : 



Ya Allah, ya Tuhan Kami, kami memohon taufik daripada-Mu sepertimana orang-orang yang telah 
Engkau beri petunjukdan jadikan amalan kami ini sepertimana amalan ahli yakin dan jadikan kami dari 
golongan orang yang menerima nasihat orang-orang yang bertaubat dan keazaman kami sepertimana 
orang-orang yang sabar dan gementar kami sepertimana orang-orang yang takut dan kami memohon 
sepertimana permohonan orang yang suka kepada kebaikan dan beribadat seperti ibadat orang-orang 
yang warak dan jadikan pengetahuan kami ini sebagai ahli-ahli yang berilmu sehingga kami termasuk ke 
dalam orang yang takut kepada Engkau. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu, jadikan kami golongan yang 
takut yang menghalang kami daripada melakukan maksiat sehinggalah kami beramal dengan taat 
kepada-Mu, sebagaimana amalan yang kami merasa perlu mendapat keredaan-Mu dan juga sehingga 
kami betul-betul ikhlas dan bertawakkal kepada-Mu dalam setiap perkara dan kami memohon supaya 
menjadi orang yang baik sangka terhadap Engkau, Maha Suci Engkau sebagai Pencipta. 

 

KENIKMATAN SOLAT SUBUH BERJEMAAH 

 

Sesungguhnya pahala menunaikan solat Subuh dan Isyak dengan berjemaah sama dengan melakukan 
solat semalam suntuk yang dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Sebagaimana 
hadis riwayat Muslim dan Usman bin Affan bahawasanya Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: 
"Barangsiapa melakukan solat Isyak dengan berjemaah, maka seolah melakukan solat separuh malam. 
Dan barangsiapa yang melakukan solat Subuh dengan berjemaah maka seolah melakukan solat semalam 
suntuk." 

1)  Orang yang melakukan solat subuh berjemaah akan mendapat cahaya yang sempurna di hari 
kiamat. Rasulullah saw bersabda yang bermaksud: "Berilah khabar gembira pada orang-orang yang 
berjalan ke masjid-masjid di waktu gelap bahawa ia akan mendapat cahaya yang sempurna di hari 
akhirat." (HR Abu Daud dan Tarmizi) 

2)  Sesungguhnya melakukan solat jemaah Subuh dan Asar tepat pada waktunya termasuk sebab yang 
memasukkan seseorang ke syurga dan selamat dari seksa neraka. Rasulullah bersabda: "Tidak 
masuk neraka seseorang yang melakukan solat sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam 
(solat subuh dan Asar.") (HR:Muslim) 

3)  Malaikat berkumpul di waktu solat Asar dan Subuh. Merekalah yang membawa rahmat dan berkat. 

4)  Sesungguhnya satu langkah orang yang berjalan ke masjid adalah menghapuskan kesalahan dan 
yang lain mengangkat darjat. Maka langkah yang banyak ke masjid termasuk hal yang membawa 
kesalahan dihapus dan darjat diangkat, sebagaimana hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Iman 
Muslim. 

Betapa besarnya ganjaran Allah yang menanti bagi mereka yang solat Subuh berjemaah khususnya di 
masjid.Apakah alasan yang hendak diberikan oleh mereka yang tidak hadir ke masjid di waktu Subuh? 
Mereka diberi kemudahan motor dan kereta oleh Allah. Mereka diberi tilam yang empok oleh Allah. 
Masjid melaungkan azan pertama sejak jam 5.00 pagi lagi (azan pertama) untuk mereka bersedia ke 
rumah Allah. Mereka belum ada urusan lain, yang kerap dijadikan alasan kerana tak mahu ke rumah 
Allah. Jika kita dihadapkan di depan Allah kelak,dengan alasan bagaimanakah akan kita jawab? Bagi 
mereka yang tidak datang bersolat berjemaah Subuh di masjid, marilah kita berubah. 



 

KERUGIAN ORANG YANG TIDAK SOLAT SUBUH 

 

Berikut adalah kerugian yang akan dialami oleh orang yang tidak melakukan solat Subuh dan solat lain 
secara berjemaah: 

1) Memiliki sifat-sifat orang munafik yang tidak menjalankan solat (kecuali dalam keadaan malas) 
Rasulullah bersabda bermaksud: "Solat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah solat 
Isyak dan Subuh. Seandainya mereka tahu apa makna di dalamnya, maka mereka akan 
mendatanginya sekalipun dengan merangkak." (Muttafa Alaih) 

2)  Kesengajaan tidur hingga tidak solat subuh dan meninggalkan solat berjemaah merupakan 
perbuatan kufur dan diancam dengan ancaman yang sangat berat. Allah berfirman bermaksud: 
"Maka celakalah orang-orang yang melakukan solat, iaitu orang-orang yang lalai dari solatnya." (Al 
Ma'un 4-5) 

3)  Seorang lelaki berada di sisi Nabi SAW dan dia tidur hingga pagi, lalu Nabi SAW bersabda 
bermaksud: "Itulah lelaki yang kedua telinganya dikencing syaitan.“ (Muttafa Alaih) 

Allah SWT sendiri mengatakan bahawa mereka yang susah untuk solat Isyak dan Subuh adalah orang 
munafik. Jadi tak susahlah kita hendak kenali orang munafik. Dan kita sendiri dapat mengukur adakah 
kita ini orang munafik atau tidak. 

Datangilah masjid-masjid dan surau-surau untuk bersolat Subuh. 

 

MENGAPA PERLU BERJEMAAH DI MASJID 

 

Sabda Rasulullah: "Sesunggguhnya syaitan itu adalah serigala bagi manusia, sepertimana serigala yang 
menyerang kambing-kambing yang terpisah dari kumpulannya. Maka hati-hatilah kamu, jangan 
menyendiri di lembah-lembah tetapi hendaklah menyertai jemaah dan berada di masjid". 

Allah berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al Baha'ie dari Anas : "Demi Keagungan dan 
KebesaranKu,jika Aku hendak menurunkan azab atas penghuni bumi, lalu Aku melihat mereka yang 
memakmurkan rumah-rumahKu (masjid), dan yang saling kasih keranaKu, dan yang meminta ampun 
kepadaKu di waktu malam, maka aku elakkan azab itu dari mereka." 

 

 

TANDA-TANDA HARI AKHIR DARI SURAT AL KAHFI 
 

NABI MUHAMMAD SAW MENGGARISBAWAHI SURAT INI 



Banyak hadits nabi menghubungkan Surat Al Kahfi dengan Hari Akhir. Sebagian hal ini disampaikan di 
bawah ini: 

Diriwayatkan oleh An-Nawwas ibn Sam’an: 

‘Dia, yang hidup dan melihatnya (Dajjal) harus membacakan di depannya ayat-ayat pembukaan Surat Al 
Kahfi. (HR Muslim)  

Diriwayatkan oleh Abu Umamah al-Bahili: 

Barangsiapa memasuki nerakanya (Dajjal), mintalah pertolongan Allah dan bacakan ayat pembukaan 
Surat Al Kahfi, dan hal ini akan mendinginkan dan mendamaikannya, seperti api menjadi dingin terhadap 
Ibrahim. (HR Ibnu Katsir) 

TANDA-TANDA DAN RAHASIA HARI AKHIR 

Satu alasan mengapa Rasulullah SAW menganjurkan orang-orang beriman membaca Surat Al Kahfi 
adalah karena surat ini berisi isyarat penting mengenai Hari Akhir, seperti berbagai hal yang 
dibutuhkan untuk bertahan dan memerangi Dajjal, dan gerakan-gerakan anti-agama yang menimbulkan 
berbagai kejahatan atas kemanusiaan, yang ingin disebarkan oleh Dajjal ke seluruh dunia. Surat Al 
Kahfi ini juga berisi berbagai pelajaran bagi kaum Muslimin. Anjuran Rasulullah SAW untuk 
menghapalkan dan membaca surat ini dengan penuh perhatian adalah suatu isyarat kuat tentang hal ini. 
Seperti kita akan lihat di seluruh bab ini, pengalaman Ashabul Kahfi yang tinggal di sebuah masyarakat 
yang kafir, pelajaran bahwa Musa AS belajar dari Khidr, dan pemerintahan di atas dunia yang didirikan 
oleh Dzulkarnain AS agar dapat menyebarkan nilai-nilai Islam, adalah perkara-perkara yang perlu 
direnungkan oleh orang-orang beriman. 

KEADAAN ASHABUL KAHFI YANG LUAR BIASA 

Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan (yang mempunyai) raqim itu, mereka 
termasuk tanda-tanda kekuasaan Kami yang mengherankan? (Ingatlah) tatkala pemuda-pemuda itu 
mencari tempat berlindung ke dalam gua lalu, mereka berdoa, “Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat 
kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)” 
(QS Al Kahfi: 9-10) 

Kedua ayat ini menyinggung keadaan para pemuda yang luar biasa itu. Dari cerita tersebut, kita melihat 
pengalaman mereka sebagai sesuatu yang gaib dan tidak lazim. Seluruh kehidupan mereka penuh dengan 
kejadian yang menakjubkan. Keadaan ini merupakan pokok permasalahan hadits Nabi SAW yang 
menghubungkan antara tanda-tanda ini dengan Hari Akhir. Ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang 
hidup di Masa Akhir dapat mengalami berbagai pengalaman supernatural.  

Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur; dan Kami balik-balikkan mereka ke kanan 
dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu 
menyaksikan mereka tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan (diri) dan tentulah 
(hati) kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka (QS Al Kahfi: 18) 

Ayat kesepuluh menjelaskan kepada kita bahwa para pemuda tersebut mencari tempat perlindungan di 
gua dari pemerintahan zalim yang tengah berkuasa. Pemerintahan tersebut menyebabkan mereka tidak 
mungkin mengungkapkan pandangan mereka, menjelaskan kebenaran, dan menyerukan agama Allah. Oleh 
karena itu, mereka menjauhkan diri mereka dari masyarakat. 



Akan tetapi, hal ini seharusnya tidak dipahami sebagai kurun waktu tanpa kerja yang jauh dari 
masyarakat, karena mereka mengungsi ke sana sambil memohon rahmat dan bantuan Allah. Mereka juga 
berupaya memperbaiki dan mengembangkan diri mereka sendiri. Kaum Muslimin di Hari Akhir yang 
berada di bawah rezim yang menindas akan menyembunyikan diri dan berharap kepada Allah untuk 
memberikan rahmat-Nya atas mereka, dan juga memudahkan kehidupan dan perjuangan mereka atas 
gerakan-gerakan anti-agama.  

  

 

TERSEMBUNYINYA MEREKA SELAMA BEBERAPA WAKTU 

Maka Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu, kemudian Kami bangunkan mereka, agar 
Kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa 
lamanya mereka tinggal (dalam gua itu) (QS Al Kahfi: 11-12) 

Alasan ditidurkannya Ashabul Kahfi adalah penyerahan diri terhadap takdir dan kedamaian, karena 
Allah, Yang telah menciptakan alam semesta tanpa sia-sia, mengatur segala sesuatu de,o kemaslahatan 
umat Islam. Di masa kini, sebagian umat Islam telah mengambil pendirian yang sama secara spiritual. 
Dengan cara ini, mereka tidak disimpangkan oleh paham materialis yang berupaya menjauhkan 
masyarakat dari iman mereka, dan juga tidak tersentuh oleh kekerasan yang diarahkan oleh paham-
paham ini. Oleh karena itu, mereka dapat terus hidup menurut Al Qur'an tanpa dipengaruhi oleh 
kehancuran akhlak, kekejaman, dan kekacauan yang ada di sekitarnya. Ashabul Kahfi tetap tersembunyi 
selama beberapa waktu dan Allah membangkitkan mereka pada waktu yang ditentukan-Nya. 

  

MEREKA MEMPROKLAMIRKAN AGAMA ALLAH KEPADA MASYARAKAT 

Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai tuhan-tuhan (untuk disembah). Mengapa mereka 
tidak mengemukakan alasan yang terang (tentang kepercayaan mereka?) Siapakah yang lebih zalim 
daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? (QS Al Kahfi: 15) 

Seperti yang dinyatakan oleh ayat ini, kelompok ini menyeru orang-orang musyrik agar kembali ke 
agama yang benar, mengajak mereka menuju agama Allah, meminta mereka agar berhenti 
mempersekutukan Allah dengan yang lain, dan meminta mereka mengajukan bukti-bukti atas penolakan 
mereka tersebut. Ketika mereka tidak dapat melakukan ini, Ashabul Kahfi menyatakan bahwa orang-
orang musyrik dari masyarakat mereka sebagai para pembohong dan pemfitnah. 

Saat ini, kaum Muslimin juga menuntut pembuktian dari mereka yang menyembah selain Allah. Di Hari 
Akhir, akan ada kepercayaan yang mendewakan materi dan kesempatan: Darwinisme. 

Darwinisme menyatakan bahwa alam semesta tidak bertujuan, terjadi begitu saja, dan hanya anggota-
anggota alam yang paling menyesuaikan dirilah yang dapat bertahan hidup. Sistem anti-agama ini 
didasarkan pada konflik dan kekerasan. Jelas, “pernyataan kebetulan acak” yang bertanggung jawab 
atas segala sesuatu ini tidak lebih dari tindakan fitnah oleh para pengikut Darwinis atas Allah Yang 
Maha Kuasa yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada. 

Mereka menjauh sepenuhnya dari pandangan musyrik di sekitar mereka 



Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat 
berlindung ke dalam gua itu, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan 
menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu (QS Al Kahfi: 16) 

Karena penindasan orang-orang musyrik, Ashabul Kahfi merasakan perlunya pemisahan secara 
menyeluruh. Oleh karena itu, mereka memutuskan seluruh hubungan dengan orang-orang musyrik 
dengan mengungsi ke gua. Selama masa itu, rahmat Allah turun kepada mereka dan Dia memudahkan 
segala sesuatu bagi mereka. Hal yang paling penting dari pertolongan dan dukungan-Nya adalah 
menghindarkan mereka dari pengaruh buruk orang-orang tak beriman. 

  

MEREKA MENYEMBUNYIKAN DIRI 

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melemparmu dengan 
batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka, dan jika demikian niscaya kamu tidak akan 
beruntung selama-lamanya (QS Al Kahfi: 20) 

'Mereka akan melemparmu’ menjelaskan sebuah bentuk teror. Watak dasar ini dengan jelas terlihat 
saat ini pada orang-orang yang berada di bawah pengaruh paham-paham anti-agama. Misalnya, para 
teroris yang menganut paham komunisme dikendalikan oleh permusuhan mereka pada negara, dengan 
melempar batu-batu dan menyerang pejabatnya, maupun polisi. Serangan-serangan ini bertujuan untuk 
melemahkan dan melemahkan semangat mereka, sehingga kaum komunis dapat mewujudkan ide-ide 
anti-agama mereka dan mendirikan kekuasaan mereka di atas kekacauan dan pertentangan di negara 
tersebut. 

Oleh karena itu, sangat mendasar bagi orang-orang yang hidup di Hari Akhir untuk melepaskan diri dari 
paham-paham yang berlumur darah dan kerusakan, yang tidak membawa apa pun selain kejahatan pada 
dunia, tidak berpihak pada orang-orang yang bersekongkol, dan tidak dipengaruhi oleh bujuk rayu 
paham-paham anti-agama atau hasutan mereka. 

 

HANYA ALLAH DAN SEGELINTIR ORANG YANG MENGETAHUI JUMLAH MEREKA 

Nanti (ada orang yang akan) mengatakan (jumlah mereka) adalah tiga, orang yang keempat adalah 
anjingnya, dan (yang lain) mengatakan, “(Jumlah mereka) adalah lima orang, yang keenam adalah 
anjingnya,” sebagai terkaan terhadap barang yang gaib; dan (yang lain) mengatakan, “(Jumlah mereka) 
tujuh orang, yang kedelapan adalah anjingnya.” Katakanlah, “Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka; 
tidak ada orang yang mengetahui (bilangan) mereka, kecuali sedikit.” Karena itu janganlah kamu 
(Muhammad) bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu 
menanyakan tentang mereka (pemuda-pemuda itu) kepada seorang pun di antara mereka. (QS Al Kahfi: 
22) 

'Yang mengetahui mereka hanya sedikit’ juga menunjukkan bahwa hanya segelintir orang yang memiliki 
pengetahuan ini. Misalnya, salah satunya bisa jadi Khidr, yang kemampuannya yang menakjubkan akan 
kita bahas secara singkat. Juga mungkin murid-muridnyalah yang memiliki pengetahuan ini, dengan 
kehendak dan wahyu Allah. Al Qur’an menyebutkan bahwa Allah memfirmankan sebagian hal gaib 
kepada Rasul-rasul-Nya. 



  

 

 

 

 

PERJALANAN NABI MUSA AS DAN MURIDNYA 
KE ‘TEMPAT BERTEMUNYA DUA LAUT' 

 

Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada muridnya, “Aku tidak akan berhenti (berjalan) sebelum 
sampai ke pertemuan dua buah lautan; atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun.” (QS Al Kahfi: 
60) 

Di sini ‘murid’ menunjukkan bahwa ketika melakukan sesuatu, kita seharusnya mencari bantuan dari 
orang-orang muda dan bekerja sama dengan mereka. 

Orang-orang muda harus dimotivasi untuk menggunakan energi, gairah, kekuatan, ambisi, dan semangat 
mereka untuk perbuatan yang terbaik untuk meraih rahmat Allah. Beberapa ayat berbicara tentang 
pemuda, dan ayat berikutnya menyatakan bahwa hanya beberapa pemuda dari bangsanya yang beriman 
kepada Musa AS: 

Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya (Musa) dalam 
keadaan takut bahwa Fir’aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya 
Fir’aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang 
melampaui batas (QS Yunus: 83) 

Ayat keenam belas Surat Al Kahfi menyebutkan titik pertemuan yang menjadi tujuan perjalanan Nabi 
Musa AS. Musa AS mengetahui akan bertemu dengan seseorang, dan dia mengetahui akan terjadi di 
‘tempat pertemuan dua laut.’ Tempat ini bisa berada di tempat mana pun di permukaan bumi yang sesuai 
dengan gambaran ini. 

 Nabi Musa AS bertemu Khidr AS yang diberkati dan dirahmati-Nya 

Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami berikan 
kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami. (QS Al 
Kahfi: 65) 

Allah itu Maha Pengasih, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang kepada hamba-hambat-Nya. Musa AS 
berangkat untuk bertemu Khidr AS, seseorang yang telah diberi rahmat oleh Allah. Oleh karena itu, 
sifat-sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah tercermin padanya. Sifat Allah tersebut telah 
memungkinkan dirinya menerima pengetahuan yang lebih dari Allah dan menjadi salah satu hamba 
pilihan-Nya. 

  

DZULKARNAIN AS 



 

Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Dzulkarnain. Katakanlah: “Aku akan bacakan 
kepadamu cerita tentangnya.” (QS Al Kahfi: 83) 

Di sepanjang sejarah, kebanyakan ilmuwan telah menafsirkan cerita Dzulkarnain dengan berbagai cara. 
Ayat ini mengatakan Dzulkarnain diturunkan untuk mengingatkan kaum Muslimin dan terkait dengan 
wahyu yang memiliki makna dan alasan tersembunyi. 

  

DZULKARNAIN AS MEMILIKI KEKUASAAN DAN “TERCERAHKAN" 

Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah memberikan 
kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu, maka dia pun menempuh suatu jalan (QS Al Kahfi: 
84-85) 

Dari ayat-ayat ini, kita memahami bahwa negara Dzulkarnain jauh dari berbagai masalah. Dengan kata 
lain, kekuasaannya solid, rasional, dan kuat. 

'Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu’ mengisyaratkan bahwa 
Dzulkarnain AS diberikan kemampuan untuk memecahkan setiap masalah. Dengan kata lain, dia seorang 
Muslim yang sangat cerdas, bijak, dan cermat. Dengan semua kelebihan yang diberikan Allah ini, dia 
memecahkan seluruh masalah rumit dengan cepat dan memecahkan hambatan-hambatan. 

 DZULKARNAIN AS JUGA SEORANG DAI 

Berkata Dzulkarnain, “Adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya, kemudian dia 
dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Adapun 
orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan 
akan kami titahkan kepadanya (perintah) yang mudah dari perintah-perintah Kami.” (QS Al Kahfi: 87-
88) 

Ketika Dzulkarnain as berbicara, dia mengingatkan rakyatnya tentang Allah dan hari akhirat. Dia 
berbicara sebagai seorang Muslim. Dari pernyataan yang digunakan di ayat ini, kita memahami dia 
seorang pemimpin Muslim yang memerintah sebuah bangsa Muslim.  

Dzulkarnain AS terus melanjutkan dakwah kepada orang-orang yang dia temui untuk beriman kepada 
Allah, taat, berbuat baik sesuai ketentuan Al Qur’an, dan menegakkan sholat serta melakukan ibadah. 
Dia menyeru, untuk mendorong mereka, pada balasan yang dijanjikan untuk mereka di dunia dan di 
akhirat, serta menyeru mereka kepada iman. 

DZULKARNAIN AS MEMBANTU MANUSIA 

Mereka berkata, “Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya’juj dan Ma’juj itu orang-orang yang membuat 
kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu supaya kamu 
membuat dinding antara mereka?” (QS Al Kahfi: 94) 

Karena penyimpangan Ya’juj dan Ma’juj, orang-orang yang sedang menghadapi masalah mencari bantuan 
Dzulkarnain AS dan menawarkan imbalan kepadanya. Dari ayat ini, kita memahami Dzulkarnain AS 
tidaklah mewakili seseorang; sebaliknya, dia memimpin sebuah bangsa. Tepat seperti Sulaiman as, dia 
memerintah sebuah bangsa dan tentara. 



Kita dapat menyimpulkan dari cerita di Surat Al Kahfi bahwa Dzulkarnain adalah seorang penguasa 
Muslim yang mengendalikan wilayah yang luas di dunia ini. 

Ayat ini menunjukkan bahwa dia pasti memiliki tim ahli bangunan dan insinyur sipil. Dari permohonan 
orang-orang tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Dzulkarnain AS tertarik dan punya pengetahuan 
tentang bangunan dan teknik sipil. Dia bahkan termasyur karena keahlian dalam bidang ini. Oleh karena 
itu, bangsa-bangsa lain meminta bantuannya. Seluruh faktor ini memperlihatkan besar dan kekuatan 
bangsanya. 

Dzulkarnain AS sangat dihormati dan berpengaruh di Timur dan di Barat dapat menunjukkan bahwa dia 
memerintah sebuah bangsa yang kekuasaannya berpengaruh luas di dunia. Oleh karena itu, dia adalah 
seorang pemimpin, menyadari tanggung jawabnya untuk membawa kedamaian, keadilan dan keamanan, 
tidak hanya bagi bangsanya sendiri, tetapi juga bagi setiap bagian dunia.  

Cerita Dzulkarnain AS menunjukkan bahwa di Hari Akhir, tepat seperti masa kita sendiri, nilai-nilai 
Islam akan menguasai dunia ini. 

  

SUATU PENAFSIRAN YANG BERBEDA 

Kemungkinan lain adalah bahwa cerita ini mengungkapkan berbagai peristiwa yang akan terjadi di masa 
depan.  

Di sisi Allah, seluruh waktu adalah satu. Masa depan, masa lalu, dan masa sekarang terjadi seluruhnya 
sekaligus. Di sejumlah ayat, berbagai peristiwa Hari Pembalasan di neraka dan surga diceritakan 
seolah-olah telah terjadi. Ayat berikut ini adalah contoh seperti itu. 

Berkat teknologi satelit, dimungkinkan adanya pengambilan gambaran yang terpeinci tentang bumi, dan 
khususnya satelit-satelit intelijen mampu “mengamati” setiap negara dari dekat. 

Dan ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki 
Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya 
masing-masing). Dan terang-benderanglah bumi (Padang Mahsyar) dengan cahaya (keadilan) Tuhannya; 
dan diberikanlah buku (perhitungan perbuatan masing-masing), dan didatangkanlah para nabi dan saksi-
saksi, dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan (QS Az 
Zumar: 68-69) 

Berbagai peristiwa yang dijelaskan dalam ayat ini disampaikan seolah-olah hal itu sudah terjadi, 
walaupun bagi kita, hal itu adalah peristiwa-peristiwa di masa depan yang belum terjadi. Oleh karena 
itu, ada kemungkinan bahwa cerita Dzulkarnain AS berasal dari masa depan, yang diceritakan kepada 
kita dengan menggunakan kerangka waktu masa lalu.  

Ayat kedelapan puluh empat mengatakan:'... Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) 
segala sesuatu.' Hal ini mungkin menunjukkan bahwa Dzulkarnain AS akan berkuasa di dunia di masa 
depan.  

Berkat teknologi inframerah, seluruh jenis perangkat kriminal dapat dideteksi dengan mudah dan 
kejahatan yang dilakukan di kegelapan dapat diamati secara seksama seperti yang ditunjukkan pada 
gambar-gambar ini. Kemajuan penting telah dibuat dalam diagnosis berbagai penyakit 



Pada masa sekarang, seorang pemimpin atau bangsa yang mempunyai kekuasaan superpower di dunia 
harus memiliki teknologi komunikasi dan kekuataan umum. Karena seorang pemimpin tidak dapat 
mengendalikan seluruh hal sendiri, kita dapat mengangap bahwa dia berada di sebuah ibu kota dan 
mengendalikan wilayah lainnya melalui satelit dan alat-alat komunikasi lainnya. Seperti disebutkan 
dalam ayat kesembilan puluh lima, 'Dzulkarnain berkata: "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku 
kepadaku terhadapnya adalah lebih baik," kemungkinan besar kekuasaan Dzulkarnain AS itu stabil dan 
kokoh. Apabila kita memperhatikan kisah ini dari sudut pandang ini, kita akan menyadari bahwa setiap 
ayat dapat mengungkapkan sebuah pesan yang berbeda. Misalnya, Dzulkarnain AS pertama-tama pergi 
pertama ke Barat, kemudian ke Timur dan kemudian kembali lagi. Ayat-ayat ini dapat berarti bahwa dia 
berkomunikasi dengan wilayah yang berbeda dengan mengubah saluran komunikasi yang dipancarkan 
dari satelit-satelit. Ayat-ayat ini berbicara terus-menerus tentang kata 'menemukan.' Dzulkarnain AS 
'menemukan' sebuah masyarakat dekat ‘laut berlumpur’, dia 'menemukan' sebuah masyarakat di Timur 
yang tidak memiliki pemahaman. Tindakan 'menemukan' ini terjadi melalui proses mencari dan hal ini 
bisa jadi merupakan sebuah hasil temuan yang didasarkan pada pengamatan saluran satelit.  

Ayat-ayat ini mengatakan bahwa orang-orang di Timur tidak memiliki perlindungan dari matahari. 
Apabila kita merenungkan informasi ini dari sudut pandang teknologi komunikasi, ada dua pesan yang 
mungkin di sini. Hal yang tersirat di sini bisa dua hal. Pertama, Dzulkarnain AS dapat menyaksikan atau 
mengumpulkan informasi intelijen melalui satelit dari berbagai wilayah (Allah-lah Yang Maha Tahu). 
Atau, dia melakukannya melalui teknologi inframerah yang digunakan di berbagai wilayah dewasa ini. 
Kamera-kamera inframerah digunakan dalam bidang kedokteran, patologi kriminal, meteorologi, 
kriminologi, intelijen, industri, dan bidang lainnya. Kamera-kamera ini juga dapat mengamati tubuh 
manusia secara mendalam.  

Apabila Dzulkarnain AS ingin berbicara dengan sebuah bangsa, dia dapat melakukan hal itu melalui 
satelit dan pemancar televisi. Ini memungkinkannya belajar tentang berbagai hal yang dibutuhkan dan 
dikeluhkan rakyat tanpa melihat di mana mereka tinggal, dan kemudian mengatur wilayah-wilayah itu.  

Persekongkolan Ya’juj dan Ma’juj dapat merupakan tindakan teror pada umumnya, atau kekacauan, atau 
bahkan dilakukan melalui pemancar komunikasi. Misalnya, persekongkolan itu dapat berupa gangguan 
atas pemancar-pemancar lainnya untuk menyiarkan persekongkolan tersebut. Dzulkarnain AS dapat 
mencegah pemancar dan persekongkolan seperti ini. Misalnya, dia dapat menggunakan tembaga dan besi 
yang disebutkan di ayat ini untuk menciptakan sebuah medan elektromagnetik dan mengganggu siaran 
radio dan televisi tersebut. Transformer yang dibuat dengan menggulung kabel-kabel tembaga di 
seluruh inti baja adalah salah satu sumber medan elektromagnetik. Sebuah medan elektromagnetik 
yang kuat dapat mengganggu siaran radio dan televisi.  

Kemungkinan lain adalah berupa sebuah piringan satelit massal raksasa. Tujuan begitu besarnya 
piringan satelit itu adalah mengalahkan sistem pengganggu global Ya’juj dan Ma’juj. Permukaan 
piringan-piringan ini biasanya terdiri dari aluminium yang lebih ringan dan murah, yang bukan 
merupakan bahan ideal untuk dapat bekerja baik. Tembaga adalah sebuah konduktor yang jauh lebih 
baik, dan mungkin lebih disukai karena alasan ini. Akan tetapi, menutupi piringan raksasa ini dengan 
lembaran tembaga adalah suatu hal yang mustahil. Sebaliknya, memplat piringan itu dengan tembaga 
campuran akan menghasilkan piringan satelit dengan permukaan yang paling halus dan kinerja yang 
paling tinggi.  

Dinding atau penghambat yang diciptakan melalui siaran yang saling bersaing atau menciptakan sebuah 
medan magnetik dapat diistilahkan sebagai sebuah ‘hambatan tidak terlihat.’ Sejumlah ilmuwan 



membaca kata ‘saddayn’ di ayat kesembilan puluh tiga sebagai ‘suddayn,’ dan ‘sadd’ di ayat berikutnya 
sebagai ‘sudd.’ Dalam kata pertama, maknanya bisa menjadi ‘hambatan terlihat’; di bagian kedua, 
berarti sebuah ‘hambatan tidak terlihat’ (Allah-lah Yang Maha Tahu).  

'Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa (pula) melubanginya,’ seperti dinyatakan di 
ayat sembilan puluh tujuh, bisa jadi menyebutkan ke hal ini karena Ya’juj dan Ma’juj berupaya 
mengatasi atau mengambat siaran pemancar ini. Secara mengesankan, bentuk arus yang digunakan 
stasiun pembajak yang melakukan siaran dalam bentuk gangguan atas siaran lainnya adalah ‘menangkis 
pancaran.'  

Tentang pernyataan ‘hampir tidak dapat memahami pembicaraan’ dalam hal ini dapat berarti bahwa 
siaran satelit ini kadang-kadang tidak dipahami oleh sebagian orang. Ketika siaran itu terganggu, maka 
orang-orang itu tidak dapat memahami; tetapi ketika siaran kembali normal, mereka dapat memahami 
lagi (Allah-lah yang Maha Mengetahui). 

Ungkapan ‘laut berlumpur hitam’ di ayat kedelapan puluh enam juga menarik karena melihat matahari 
terbenam di layar televisi tepat seperti melihat matahari yang tenggelam di dalam laut. Warna-warni 
di layar berubah ketika matahari tenggelam di atas laut, ini terlihat berwarna keabu-abuan di layar 
televisi. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang melihat hal ini, pemandangan terlihat seolah-olah 
tenggelam di dalam lautan berlumpur hitam. Ungkapan ‘aynin hami’e’ yang terdiri dari ‘ayn’ (mata air’ 
dan ‘hami’ (lumpur) dapat berarti pandangan yang kurang jelas ini.  

Selain itu, hubungannya dengan Timur dan Barat dapat menunjukkan bahwa dia berhubungan dengan 
berbagai belahan dunia ini. Ketika matahari terbit di satu belahan dunia, maka matahari justru 
terbenam di belahan dunia lainnya. 

  

 

 

NILAI NUMERIK (ABJAD) DI SEJUMLAH AYAT DI SURAT AL KAHFI 
MENUNJUKKAN WAKTU YANG SANGAT DEKAT DENGAN MASA KITA SENDIRI 

  

Dan Kami telah meneguhkan hati mereka .... (QS Al 
Kahfi: 14)  

 
1400 A.H. (Anno Hegirae, kalender Hijriyah) atau 
1979 A.D. (Anno Domini, kalender Masehi)  

  



Dia berkata, ‘Dzulkarnain berkata, “Apa yang telah 
dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya 

adalah lebih baik ...’  
(QS Al Kahfi: 95) 

1409 A.H., atau1988 A.D. (tanpa shaddah) 

  

Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan 
kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah 

memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) 
segala sesuatu .... (QS Al Kahfi: 84) 

1440 A.H., atau 2019 A.D. (dengan shaddah) 

Sebuah tanda yang menunjukkan permulaan abad keempat belas hijriyah dan akhir abad kedua puluh 
dan permulaan abad dua puluh satu masehi adalah angka 1980 yang diperoleh dengan mengalikan jumlah 
Surat Al Kahfi dengan nomor urutan surat ini. 

Bediuzzaman Said Nursi juga acapkali mengisyaratkan bahwa waktu ini adalah permulaan Hari Akhir. 
Dia berkata, misalnya: 

Oleh karena itu, orang-orang yang kafir yang tidak mengetahui kebenaran ini berkata, ‘Mengapa para 
sahabat Nabi yang memiliki hati yang senantiasa waspada dan pandangan cermat dan telah diajarkan 
dengan seluruh keterangan hari akhir, menganggap sebuah kenyataan yang akan terjadi seribu empat 
ratus tahun kemudian akan dekat dengan abad mereka, meski gagasan mereka telah menyimpang ribuan 
tahun dari kebenaran?'9  

Surat 18: Surat Al Kahfi (berisi 110 ayat) 18 x 110 
= 1980 

Bediuzzaman Said Nursi, dengan mengatakan ‘1400 tahun setelah’ Sahabat Nabi menunjukkan tahun-
tahun sekitar tahun 1980-an sebagai hari akhir. Perlu dicatat di sini, dia mengatakan 1400, bukan 1373, 
1378, dan bukan 1398. Dengan demikian, hal itu adalah abad keempat belas Hijriyah. 

Surat Al Kahfi berisi berita yang sangat baik bagi umat Islam. Berita ini, seperti yang disabdakan oleh 
Rasulullah SAW, mendekati kurun waktu penuh rahmat di Hari Akhir. Apabila Surat Al Kahfi dilihat 
dari sudut pandang ini, surat ini terlihat menunjukkan tahap-tahap yang berbeda, permulaan, 
perkembangan, dan kesimpulan Islam di Hari Akhir yang mencapai puncaknya dalam kekuasaan Islam 
dan berakhir dengan kedatangan ‘Isa AS. 
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WANITA : AKAL SENIPIS RAMBUTNYA 

Jangankan lelaki biasa, nabi pun terasa sunyi tanpa wanita. 
Tanpa mereka, fikiran dan perasaan lelaki akan resah. 
Masih mencari walau ada segalanya. 
Apa yang tiada dalam syurga? 
Namun adam tetap rindukan hawa. 
 
Dijadikan wanita daripada tulang rusuk yang bengkok. 
Untuk diluruskan oleh lelaki. 
Tetapi seandainya lelaki itu sendiri tidak lurus, 
Mana mungkin kayu yang bengkok menghasilkan bayang yang lurus. 
 
Luruskanlah wanita dengan jalan yang ditunjuk oleh Allah, 
Kerana mereka diciptakan sebegitu rupa oleh Allah. 
Didiklah mereka dengan panduan darinya. 
Jangan cuba menjinakkan mereka dengan harta, kerana nantinya mereka semakin liar. 
Janganlah hiburkan mereka dengan kecantikan, kerana nantinya mereka akan semakin derita. 
Kenalkan mereka kepada Allah, zat yang kekal. Di situlah punca kekuatan dunia. 
 
Akal senipis rambutnya, tebalkanlah ia dengan ilmu. 
Hati serapuh kaca, kuatkanlah ia dengan iman... 
Perasaan selembut sutera, hiasilah ia dengan akhlak. 
 
Suburkanlah ia kerana dari situlah nantinya... 
Mereka akan lihat nilaian dan keadilan Rab... 
Bisikkan ke telinga mereka bahawa kelembutan bukan suatu kelemahan.. 
Ia bukan diskriminasi Allah... sebaliknya di situlah kasih dan sayang Allah... 
 
Wanita yang lupa hakikat kejadiannya... 
Pasti tidak akan terhibur, dan tidak akan menghiburkan... 
Tanpa iman, ilmu dan akhlak..mereka tidak akan lurus... 
Bahkan akan semakin membengkok... 
Itulah hakikatnya andai wanita tidak kenal Rabbnya... 
 
Bila wanita menjadi derhaka... pasti dunia lelaki akan menjadi huru hara.... 



Lelaki pula janganlah mengharapkan ketaatan semata-mata... 
Tapi binalah kepimpinan... 
Pastikan sebelum wanita menuju ilahi, pimpinlah diri kepadanya... 
Jinakkan diri kepada allah... 
Nescaya akan jinaklah segala-galanya di bawah pimpinanmu... 
Janganlah mengharapkan isteri semulia Fatimah Az-Zahra' 
Seandainya dirimu tidak sehebat saidina Ali karamallahuwajhah 

 

ALLAH S.W.T. MENOLAK 1 DOA DARI 3 DOA RASULULLAH S.A.W 

 

'Amir bin Said dari bapanya berkata bahawa : "Satu hari Rasulullah S.A.W telah datang dari daerah 
berbukit. Apabila Rasulullah S.A.W sampai di masjid Bani Mu'awiyah lalu beliau masuk ke dalam masjid 
dan menunaikan solat dua rakaat. Maka kami pun turut solat bersama dengan Rasulullah S.A.W. 

Kemudian Rasulullah S.A.W berdoa dengan doa yang agak panjang kepada Allah S.W.T : 

Setelah selesai beliau berdoa maka Rasulullah S.A.W pun berpaling kepada kami lalu bersabda yang 
bermaksud : "Aku telah bermohon kepada Allah S.W.T tiga perkara, dalam tiga perkara itu cuma dia 
memperkenankan dua perkara sahaja dan satu lagi ditolak. 

1. Aku telah bermohon kepada Allah S.W.T supaya ia tidak membinasakan umatku dengan musim susah 
yang berpanjangan. Permohonanku ini diperkenankan oleh Allah S.W.T. 

2. Aku telah bermohon kepada Allah S.W.T supaya umatku ini jangan dibinasakan dengan bencana 
tenggelam (seperti banjir besar yang telah melanda umat Nabi Nuh s.a). Permohonanku ini telah 
diperkenankan oleh Allah S.W.T. 

3. Aku telah bermohon kepada Allah S.W.T supaya umatku tidak dibinasakan kerana pergaduhan 
sesama mereka (peperangan, pergaduhan antara sesama Islam). Tetapi permohonanku telah tidak 
diperkenankan (telah ditolak). 

Apa yang kita lihat hari ini ialah negara-negara Islam sendiri bergaduh antara satu sama lain, hari ini 
orang Islam bergaduh sesama sendiri, orang kafir menepuk tangan dari belakang, apakah ini cantik kita 
melihatnya ? 

 

 

LIMA KEHILANGAN 

 

Sabda Rasulullah: "Barangsiapa yang menghina lima jenis manusia dia akan rugi atau kehilangan lima 
perkara: 

1. Barangsiapa yang tidak menghiraukan ulama, rugilah agamanya. 



2. Barangsiapa yang tidak menghiraukan pemerintah, rugilah dunianya. 

3. Barangsiapa yang tidak menghiraukan jirannya, rugilah ia dari mendapat perkara yang baik. 

4. Barangsiapa yang tidak menghiraukan saudara maranya, rugilah kasih sayang. 

5. Barangsiapa yang tidak menghiraukan isterinya, rugilah kehidupan yang bahagi 

 

 

 

SEDEKAH 

 

Sabda Rasulullah s.a.w., "Maka adalah sedekah itu dalil atau bukti yang menunjukkan atas kebenaran 
keimanan kita." 

Uraiannya: 

Kalau kita tak beriman, susah kita nak bersedekah. Kerana selalu sedekah itu merupakan dalam bentuk 
benda, dan nampaknya akan habis. Yang membolehkan kita memberi sumbangan sebab kita boleh 
nampak dengan mata hati pahala atau ganjaran yang akan diperolehi kelak. Dengan keimanan yang tinggi 
dan dimangkinkan oleh janji-janji ALLAH SWT dan Rasulullah s.a.w., kita sanggup bersedekah. Tapi 
Nabi s.a.w. melarang meminta-minta sedekah untuk peribadi seseorang. Tapi kalau untuk kegunaan 
umum, seperti untuk buat masjid, sekolah, beli tanah wakaf, ini semua dibolehkan kita meminta derma. 

Sabda Nabi s.a.w. lagi, "Kerana orang yang munafik itu banyak juga yang sembahyang, tetapi tidak 
mudah atasnya bersedekah atau menolong orang-orang dalam kesusahan/kesempitan." 

Dikisahkan dalam sebuah kitab bahawa apabila tiba hari kiamat nanti maka akan keluar seekor binatang 
dari neraka Jahannam yang digelar Huraisy, yang mana panjangnya ialah jarak antara langit dan bumi 
dan lebarnya pula dari timur hingga ke barat. Apabila ia keluar maka malaikat Jibril a.s berkata, 
"Wahai Huraisy, kamu hendak ke mana dan kamu hendak mencari siapa?" Lalu berkata Huraisy : "Aku 
mencari lima jenis orang ." 

1. Orang yang tidak mengerjakan solat.  

2. Orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat. 

3. Orang yang mendurhakai kedua orang tuanya.  

4. Orang yang suka minum arak. 

5. Orang yang sangat suka bercakap-cakap dalam masjid hal dunia.  

Dari Anas bin Malik r.a. katanya Nabi s.a.w. bersabda : "Sesungguhnya apabila orang kafir mengerjakan 
kebajikan di dunia, dia diberi upah dengan amalnya itu berupa rezeki di dunia. Adapun orang Mukmin, 
maka pahala kebajikannya disimpan Allah Taala untuknya di akhirat serta diberinya rezeki di dunia 
berhubung dengan taatnya." 



 

ZIARAH ORANG SAKIT 

 

Nabi s.a.w. bersabda; " Siapa yang mengunjungi orang sakit, maka dia sentiasa berada dalam sebuah 
taman syurga penuh dengan buah-buahan yang sedia dipetik sampai dia kembali." - Riwayat Tirmidzi. 

Dari Abu Hurairah r.a. mengatakan, bahawa Nabi s.a.w. bersabda : "Ketika seseorang berjalan ke suatu 
jalan, kemudian didapatinya sepotong duri di jalan itu, lalu dibuangnya, Allah berterima kasih 
kepadanya dan mengampuni dosanya." 

Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah s.a.w. bersabda; "Barang siapa percaya kepada Allah dan hari akhirat 
maka berbicaralah dengan baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat maka 
harus memuliakan tetangga. Barang siapa percaya kepada Allah dan hari akhirat maka harus 
memuliakan tetamu." 

- Sahih Bukhari & Muslim 

 

HADIS MUTHAHHARAH 

 

Daripada Sayyidina Khalid bin Al-Walid Radiallahu 'anhu telah berkata : Telah datang seorang arab 
desa kepada Rasulullah S.A.W yang mana dia telah menyatakan tujuannya : Wahai Rasulullah! 
sesungguhnya kedatangan aku ini adalah untuk bertanya engkau mengenai apa yang akan 
menyempurnakan diriku di dunia dan akhirat. Maka baginda S.A.W telah berkata kepadanya.  Tanyalah 
apa yang engkau kehendaki : 

Orang Arab bertanya: Rasulullah bersabda: 

1. Aku mahu menjadi orang yang alim 
 
2. Aku mahu menjadi orang paling kaya  
 
3. Aku mahu menjadi orang yang adil   

   
 
4. Aku mahu menjadi orang yang paling baik   
 
 
5. Aku mahu menjadi orang yang istimewa di 

sisi Allah    
6. Aku mahu disempurnakan imanku  
 
7. Aku mahu termasuk dalam golongan orang 

1. Takutlah kepada Allah  maka engkau akan 
jadi orang yang alim    

2. Jadilah orang yang yakin pada diri maka 
engkau akan jadi orang paling kaya    

3. Kasihanilah manusia yang lain sebagaimana 
engkau kasih pada diri sendiri maka jadilah 
engkau seadil-adil manusia    

4. Jadilah orang yang berguna kepada 
masyarakat maka engkau akan jadi sebaik-
baik manusia    

5. Banyakkan zikrullah nescaya engkau akan jadi 
orang istimewa di sisi Allah    

6. Perelokkan akhlakmu nescaya imanmu akan 
sempurna    

7. Beribadatlah kepada Allah seolah-olah 



yang  muhsinin ( baik )   
 
 
 
8. Aku mahu termasuk dalam golongan 

mereka yang taat   
 
9. Aku mahu berjumpa Allah dalan keadaan 

bersih daripada dosa   
 
10. Aku mahu dihimpun pada hari qiamat di 

bawah cahaya    
 
11. Aku mahu dikasihi oleh Allah pada hari 

qiamat   
 
12. Aku mahu dihapuskan segala dosaku   
 
13. Aku mahu menjadi semulia-mulia manusia  
 
  
14. Aku mahu menjadi segagah-gagah manusia 
 
  
15. Aku mahu dimurahkan rezeki oleh Allah 
 
 
16. Aku mahu termasuk dalam golongan 

mereka yang dikasihi oleh Allah dan 
rasulNya   

17. Aku mahu diselamatkan dari kemurkaan 
Allah pada hari qiamat   

 
18. Aku mahu diterima segala permohonanku   
 
19. Aku mahu agar Allah menutupkan segala 

keaibanku pada hari qiamat      
20. Siapa yang terselamat daripada dosa?  
 
 
    
21. Apakah  sebesar-besar kebaikan di sisi 

Allah?    
22. Apakah sebesar-besar kejahatan di sisi 

Allah?  

engkau melihatNya dan jika engkau tidak 
merasa begitu sekurangnya engkau yakin Dia 
tetap melihat engkau maka dengan cara ini 
engkau akan termasuk golongan muhsinin    

8. Tunaikan segala kewajipan yang difardhukan 
maka engkau akan termasuk dalam golongan 
mereka yang taat    

9. Bersihkan dirimu daripada najis dosa nescaya 
engkau akan menemui Allah dalam keadaan 
suci daripada dosa    

10. Jangan menzalimi seseorang maka engkau 
akan dihitung pada hari qiamat di bawah 
cahaya    

11. Kasihanilah dirimu dan kasihanilah orang lain 
nescaya Allah akan mengasihanimu pada hari 
qiamat    

12. Banyakkan beristighfar nescaya akan 
dihapuskan( kurangkan ) segala dosamu    

13. Jangan mengesyaki sesuatu perkara pada 
orang lain nescaya engkau akan jadi semulia-
mulia manusia    

14. Sentiasa menyerah diri (tawakkal) kepada 
Allah nescaya engkau akan jadi segagah-
gagah manusia   

15. Sentiasa berada dalam keadaan bersih ( dari 
hadas ) nescaya Allah akan memurahkan 
rezeki kepadamu    

16. Cintailah segala apa yang disukai oleh Allah 
dan rasulNya maka engkau termasuk dalam 
golongan yang dicintai oleh Mereka    

17. Jangan marah kepada orang lain nescaya 
engkau akan terselamat daripada kemurkaan 
Allah dan rasulNya    

18. Jauhilah makanan haram nescaya segala 
permohonanmu akan diterimaNya    

19. Tutuplah keburukan orang lain nescaya Allah 
akan menutup keaibanmu pada hari qiamat    

20. Orang yang sentiasa mengalir air mata 
penyesalan, mereka yang tunduk pada 
kehendakNya dan mereka yang ditimpa 
kesakitan    

21. Elok budi pekerti, rendah diri dan sabar 
dengan ujian ( bala )    

22. Buruk akhlak dan sedikit ketaatan  
  



23. Apakah yang meredakan kemurkaan Allah 
di dunia dan akhirat ?  

 
24. Apakan yang akan memadamkan api neraka 

pada hari qiamat?  

23. Sedekah dalam keadaan sembunyi ( tidak 
diketahui ) dan menghubungkan kasih 
sayang    

24. Sabar di dunia dengan bala dan musibah    
  

Telah berkata Imam Mustaghfirin: aku tidak pernah menjumpai hadis yang besar dan merangkumi 
kesempurnaan agama dan bermanafaat selain hadis ini....  

 

 

 

MEMBANTU DAN MENYENANGKAN SEORANG MUSLIM 

 

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW, dari Nabi SAW, yang bersabda : " Barangsiapa yang 
melapangkan seorang mukmin suatu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, nescaya Allah akan 
melepaskan dirinya dari suatu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. 

Dan barangsiapa yang meringankan penderitaan seorang yang susah, nescaya Allah akan meringankan 
penderitaan dirinya di dunia dan di akhirat. 

Barangsiapa yang menutup keaipan seorang Muslim, nescaya Allah akan menutup keaipannya di akhirat. 
Dan Allah selalu menolong hambaNya, selagi hambaNya berusaha menolong saudaranya. 

Barangsiapa yang menuju satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah akan memudahkan suatu jalan 
baginya ke syurga. Dan tidak berhimpun suatu kelompok manusia dalam suatu rumah dari rumah-rumah 
Allah, mereka membaca Kitabullah dan mempelajarinya antara sesama mereka, melainkan diturunkan ke 
atas perhimpunan mereka ketenteraman, diliputi oleh rahmat, di kelilingi oleh para Malaikat dan 
disebut Allah kepada sesiapa yang di sisiNya. Sesiapa yang dilengahkan oleh amalannya maka tidak akan 
dipercepatkan oleh keturunannya. " 

 

 

SEDEKAH DENGAN MENOLONG MANUSIA (HADIS) 

 

Daripada Abu Hurairah r.a : Bahawa Nabi SAW telah bersabda : "Setiap anggota manusia harus 
membuat sedekah setiap hari apabila matahari terbit. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah 
sedekah. Dan engkau menolong seseorang menaiki tunggangannya atau pun engkau menolong 
mengangkat baginya barang-barang ke atas tunggangnya adalah sedekah, dan perkataan yang baik itu 
sedekah. Dan pada tiap-tiap langkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau 
menjauhkan bahaya dari jalan laluan juga menjadi sedekah. " 

 



 

MANUSIA SEBAGAI PENGEMBARA 

 

Dari Ibn Umar r.a., katanya : " Rasulullah SAW telah memegang bahuku dan bersabda : 'Anggaplah 
dirimu di dunia ini sebagai seorang perantau, atau pengembara. Jika engkau berada di waktu petang, 
maka janganlah engkau menunggu pagi. Dan jika engkau berada di waktu pagi maka janganlah engkau 
menunggu petang. Gunakanlah waktu sihatmu sebelum datang waktu sakit. Dan gunakanlah waktu 
hidupmu sebelum datang waktu mati.'" 

 

 

MENEGAH KEMUNGKARAN 

 

"Barangsiapa diantara kamu yang melihat akan kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan 
tangannya. Jika sekiranya ia tiada berkuasa, maka hendaklah ia mengubahnya dengan lidahnya. Jika 
sekiranya ia tiada juga berkuasa, maka hendaklah ia me- ngubahnya dengan hatinya. Dan yang demikian 
itu (iaitu mengubah dengan hatinya) adalah selemah-lemahnya iman." H.R Muslim 

"Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada seorang hamba pada hari qiamat, iaitu: Apakah yang 
menghalang engkau dari mengubah yang mungkar apabila engkau melihatnya? Ia menjawab: Hai 
Tuhanku! Kerana aku takut kepada manusia. Lalu Allah berfirman: Engkau lebih berhak takut kepada 
Ku." 

 

SABDA RASULULLAH S.A.W.: 

 

a.  Siapa yang memberi makan kepada orang yang lapar, dia akan diberi makan di hari kiamat di 
padang mahsyar ketika mana tidak makanan yang akan dimakan dan terlalu sangat lapar. 

b.  Siapa yang memberi pakaian kepada orang yang bertelanjang (tiada berbaju) maka Allah akan beri 
pakaian kepadanya di padang Mahsyar ketika mana tiada seorang pun yang berpakaian. 

c.  Siapa memimpin orang buta dengan tangan kirinya, maka dia akan dipimpin oleh orang buta dengan 
tangan kanannya di hari kiamat di padang Mahsyar. 

 

 

ORANG YANG BANKRUP(MUFLIS) 

 

Rasulullah telah menjelaskan dalam satu hadis mengenai mereka yang dikatakan bankrup. 



Daripada Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: "Tahukah kamu siapakah orang yang muflis itu? 

Sahabat menjawab: “Orang yang muflis di kalangan kami ialah seseorang yang tidak memiliki wang dan 
juga tiada memiliki harta.” 

Lalu Rasulullah menjawab: “Sebenarnya orang yang muflis di kalangan umatku ialah seseorang yang 
datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sembahyang, puasa dan zakat, tetapi dahulunya waktu 
di dunia ia pernah mencaci maki seseorang, menuduh seseorang, memakan harta seseorang, 
menumpahkan darah seseorang dan pernah memukul seseorang. Maka akan diberikan kepada orang yang 
teraniaya itu daripada pahala kebaikan orang tadi dan begitu pula seterusnya terhadap orang yang 
pernah teraniaya, ia akan diberikan pula daripada pahala kebaikan orang tadi, apabila telah habis 
pahalanya sedangkan bebanan dosa penganiayaannya belum lagi dibayar semuanya, maka akan diambil 
daripada kesalahan orang yang teraniaya itu lalu dibebankan kepada orang tersebut, maka selanjutnya 
orang itu akan dicampakkan ke dalam api neraka."    -   Riwayat Muslim. 

Keterangan 

Jelaslah bahawa jika kita banyak beramal atau banyak ilmu sekalipun tetapi jika kita tidak 
meninggalkan perbuatan mengumpat, menghina, menuduh, mengambil harta orang atau menyakiti orang 
lain, maka amalan yang banyak itu kelak akan habis begitu sahaja kerana ia menjadi penebus kepada 
dosa yang dilakukan kepada orang lain. Akhirnya kita bankrup dan dihumban ke neraka kerana dosa 
orang lain yang dibebankan ke atas kita.Kesimpulannya ialah jika kita hanya melakukan ibadat sahaja 
tetapi tidak meninggalkan perbuatan umpat, keji,menuduh dan zalim kepada orang lain, maka 
sebenarnya kita masih di tebing neraka. Dosa kepada Allah mungkin boleh ditebus dengan bertaubat, 
tetapi dosa kepada manusia tidak akan diampunkan Allah kecuali kita meminta ampun kepada orang 
tersebut. Beringatlah! 

 

 

MARILAH BERDAKWAH DAN MENGAJAK KE JALAN KEBENARAN. 

 

Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah saw bersabda: “Siapa yang mengajak ke jalan kebenaran 
maka dia memperolehi pahala sebanyak pahala yang diterima oleh orang-orang yang mengikutinya, tidak 
kurang sedikit pun. Dan siapa yang mengajak ke jalan kesesatan, maka dia memperolehi dosa sama 
banyak dengan dosa orang-orang yang mengikutinya, tidak kurang sedikit pun.”- Riwayat Muslim 

  

 

SEDEKAH BUKAN DARI BENTUK YANG ZAHIR 

 

Dari Abu Dzar Al-Ghafiri r.a, bahawasanya segolongan manusia dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, 
bertanya kepada Nabi SAW : " Wahai Rasulullah! Orang-orang kaya telah lebih banyak mendapat 



pahala. Mereka sembahyang sebagaimana kami sembahyang, berpuasa sebagaimana kami berpuasa dan 
mereka bersedekah pula dengan harta kekayaan mereka yang lebih itu." 

Bersabda Nabi SAW : " Bukankah Tuhan telah menunjukkan kamu cara-cara bagaimana kamu boleh 
bersedekah? Sesungguhnya dengan tiap-tiap tasbih itu sedekah, dan tiap-tiap takbir itu sedekah, dan 
tiap-tiap tahlil itu sedekah, dan pada tiap-tiap tahmid itu sedekah, dan menyuruh berbuat kebaikan itu 
sedekah dan melarang membuat kejahatan itu sedekah, dan persetubuhan seseorang dengan isteri juga 
sedekah." 

Bertanya para sahabat : "Ya Rasulullah! Adakah seseorang kami yang memuaskan syahwat dengan 
isterinya mendapat pahala juga? " 

Bersabda Rasulullah SAW : "Apakah pendapat kamu sekiranya seseorang itu melepaskan syahwatnya 
pada yang haram, adakah dosa atasnya? Demikianlah pula, jika ia melepaskan syahwatnya pada yang 
halal, adalah baginya pahala. " 

 

 

TAKABUR (HADIS)  

 

“Tidak akan masuk Syurga sesiapa yang ada di dalam hatinya sebesar biji yang halus daripada (sifat) 
takabur, lalu berkata seorang lelaki: Sekiranya seorang lelaki itu suka kepada pakaian yang elok dan 
kasut yang baik, (lalu) sabda Rasulullah S.A.W lagi: Sesungguhnya Allah itu cantik, Ia suka kepada yang 
cantik. Takabur itu adalah tidak mahu menerima kebenaran dan menghina orang lain." - Riwayat Muslim 
daripada Ibn Mas'ud 

 

 

SIFAT ORANG YANG BERIMAN DENGAN ALLAH DAN HARI AKHIRAT 

 

Dari Abu Hurairah r.a, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda : " Barangsiapa beriman kepada Allah 
dan Hari Akhirat, hendaklah berkata yang baik atau berdiam diri. Dan barangsiapa yang beriman 
kepada Allah dan Hari Akhirat, hendaklah berbuat baik kepada jiran tetangganya. Dan barangsiapa 
yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat, hendaklah menghormati tetamunya. " - dari Hadis empat 
puluh dari kitab Matan Arba'in susunan Imam Nawawi. 

 

 

BERSYUKUR ATAS KURNIAAN ALLAH 

 



Abu Hurairah r.a. berkata, Nabi s.a.w. bersabda; " Melihatlah kepada orang yang lebih rendah darimu 
dan jangan melihat orang yang lebih tinggi. Itulah tembok kukuh supaya kamu tidak menghina 
pemberian Allah kepadamu." - Sahih Muslim 

 

 

HADIS 40: MEMBANTU SAUDARA ISLAM 

 

Dari Abu Hurairah r.a., Nabi SAW bersabda : "Barangsiapa yang melapangkan seorang mukmin suatu 
kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, nescaya Allah akan melepaskan dirinya dari suatu 
kesusahan dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. 

Dan barangsiapa yang meringankan penderitaan seorang yang susah, nescaya Allah akan meringankan 
penderitaan dirinya di dunia dan di akhirat. 

Barangsiapa yang menutup keaiban seorang Muslim, nescaya Allah akan menutup keaibannya di akhirat. 
Dan Allah selalu menolong hambaNya, selagi hambaNya berusaha menolong saudaranya. 

Barangsiapa yang menuju satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah akan memudahkan suatu jalan 
baginya ke syurga. Dan tidak berhimpun suatu kelompok manusia dalam suatu rumah dari rumah-rumah 
Allah, mereka membaca Kitabullah dan mempelajarinya antara sesama mereka, melainkan diturunkan ke 
atas perhimpunan mereka ketenteraman, diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh para Malaikat dan disebut 
Allah kepada sesiapa yang di sisiNya. Sesiapa yang dilengahkan oleh amalannya maka tidak akan 
dipercepatkan oleh keturunannya." 

 

HADIS MENGENAI AL QURAN 

 

Bacalah Al Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat sebagai pembela kepada orang yang 
mempelajari dan mentaatinya. - (Muslim)  

 

 

SOLAT BERJEMAAH 

Dari Abu Hurairah r.a. katanya Nabi s.a.w. bersabda :  

"Apabila kamu mendengar qamat, maka pergilah solat berjemaah, dan hendaklah bersikap tenang dan 
tenteram, jangan tergesa-gesa. Dalam keadaan bagaimana saja pun mereka kamu dapati, maka solatlah 
kamu bersama mereka, mana yang kamu luput daripadanya, sempurnakanlah kemudian." 

 

 



RAMADAN 

 
Bulan Ramadan atau dalam bahasa percakapan biasa disebut "Bulan Puasa" datang setahun sekali. Bulan 
ini bukanlah asing bagi umat Islam dan mereka yang cintakan bulan yang penuh kerahmatan dan 
keberkatan ini sememangnya menunggu-nunggu akan ketibaannya. 

Di dalam bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan menunaikan ibadah puasa, sejajar dengan firman Allah 
S.W.T di dalam Al Quran Surah Al-Baqarah, ayat 183-184 seperti berikut: Maksudnya: "Wahai orang-
orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang 
terdahulu daripada kamu supaya kamu bertaqwa. Puasa itu diwajibkan dalam beberapa hari tertentu. 
Maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir (bolehlah ia berbuka) maka hendaklah ia 
digantikan dengan hari-hari lain." 

 

Salman (ra) meriwayatkan bahawa: 

"Pada hari terakhir Syaaban, Rasulullah (saw) berkhutbah kepada kami: 'Wahai manusia, kini muncul 
kepadamu satu bulan yang besar (mulia), bulan yang tersangat berkat terkandung di dalamnya satu 
malam yang terlebih tinggi nilainya daripada seribu bulan. Inilah bulannya Allah memfardukan puasa di 
siang hari dan menjadikannya solat tarawikh sebagai sunnah di malam hari. Sesiapa yang ingin 
menghampirkan diri kepada Allah (taqarrub – mendekatkan diri) melalui amalan baik di bulan ini, maka 
akan dibalasi kepadanya dengan ganjaran seolah-olah dia melakukan amalan fardhu di lain-lain bulan 
pada tahun itu. Dan barangsiapa melakukan amalan fardhu akan dibalasi kepadanya dengan tujuh 
puluh amalan fardhu pada bulan lain. Inilah sesungguhnya bulan kesabaran dan ganjaran kesabaran 
yang sejati ialah Jannah. 

Inilah bulan simpati terhadap sesama lainnya, di bulan inilah rezeki orang-orang beriman ditambah. 
Barangsiapa memberi makan (untuk berbuka puasa) kepada orang yang berpuasa maka kepadanya 
dibalasi dengan keampunan terhadap dosa-dosanya dan bebas daripada api neraka Jahannam dan dia 
juga memperolehi ganjaran yang sama sebagaimana orang yang berpuasa tadi tanpa sedikit pun 
mengurangi pahala orang yang berpuasa itu.' 

Maka kami pun berkata: 'Ya Rasulullah! Tidak kesemua kami mempunyai sesuatu yang dapat diberikan 
kepada orang yang berpuasa untuk berbuka.' Baginda menjawab: 'Allah akan mengurniakannya balasan 
kepada orang yang memberi walaupun sebiji tamar kepada orang yang berpuasa, ataupun seteguk air 
atau sehirup susu untuk dia berbuka puasa.’ 

Inilah bulannya yang pada awalnya Allah menurunkan rahmat, di pertengahannya Allah memberikan 
keampunan-Nya dan pada akhirnya Allah membebaskan hamba-Nya daripada api neraka Jahannam. Dan 
di dalam bulan ini berusahalah segiat-giatnya memperbanyakkan empat perkara. Dua di antaranya ialah 
untuk menyukakan Allah (swt) sedangkan yang dua lagi kamu tidak boleh lakukan tanpanya. Perkara 
yang menyukakan Allah (swt) ialah kamu hendaklah memperbanyakkan membaca kalimah Toyyibah 
(lailahillallah) dan beristighfar. Dan perkara yang kamu tidak dapat lakukan tanpanya ialah kamu 
hendaklah bermohon kepada Allah untuk masuk syurga dan berlindung dengan-Nya daripada dicampak 
ke dalam neraka Jahannam. 



Dan barangsiapa memberi minum kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan memberinya minum 
daripada telagaku (Haud) yang sekali minum dia tidak akan merasa dahaga lagi sehinggalah dia 
memasuki Jannah'." 

(Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya) 

Hadis-hadis yang berkaitan 

Sabda Nabi Muhammad S.A.W. yang bermaksud: 

"Semua amal kebajikan anak Adam itu untuk mereka sendiri kecuali puasa, kerana puasa itu 
dilaksanakan untuk Aku semata-mata dan Aku akan membalasnya. Sebenarnya puasa itu sebagai perisai. 
Apabila seseorang itu berpuasa maka janganlah ia bercakap kotor dan sekiranya ia dimaki maka 
hendaklah ia berkata: aku berpuasa, aku puasa sebanyak dua kali. Demi Allah sesungguhnya bau mulut 
orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dari bau kasturi. Orang yang berpuasa itu akan 
mendapat dua kegembiraan iaitu ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Allah (di akhirat)." 

"Setiap manusia akan mendapat kebaikan selama mereka itu menyegerakan berbuka puasa dan 
melewatkan sahur." 

"Ramadhan bulan yang diwajibkan Allah puasa-Nya dan aku mencontohkan kepada kamu agar bangun 
sembahyang malam; maka siapa yang berpuasa dan bersembahyang malam, benar-benar kerana iman dan 
mengharapkan pahala daripada Allah akan keluar daripada dosa-dosanya bagaikan keadaan ketika 
dilahirkan daripada perut ibu." 

"Orang yang zikir (ingat) kepada Allah pada Ramadhan akan diampunkan baginya dan orang yang 
meminta daripada Allah di dalamnya (Ramadhan) tidak akan kecewa." 

 

 

 

HADIS-HADIS MENGENAI RAMADAN 

 

‘Semulia-mulia sedekah ialah sedekah pada bulan Ramadan’.   

‘Siapa memberi makan (berbuka puasa) kepada orang puasa maka baginya seumpama balasan pahala 
orang berpuasa dengan kurang sedikitpun’.   

‘Tidur orang yang berpuasa itu adalah ibadat dan nafasnya itu adalah tasbih, doanya itu mustajab, 
dosanya diampunkan Allah dan amal ibadatnya dilipatgandakan’  

 

 

 
JANGAN BERTANGGUH-TANGGUH 
DARI MENCARI KEREDAAN ALLAH 



 

Dari Ibn Umar r.a., katanya : Rasulullah SAW telah memegang bahuku dan bersabda : '“Anggaplah 
dirimu di dunia ini sebagai seorang perantau, atau pengembara. Jika engkau berada di waktu petang, 
maka janganlah engkau menunggu pagi. Dan jika engkau berada di waktu pagi maka janganlah engkau 
menunggu petang. Gunakanlah waktu sihatmu sebelum datang waktu sakit. Dan gunakanlah waktu 
hidupmu sebelum datang waktu mati.” 

Rasulullah s.a.w. bersabda; "Berusahalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya 
dan berusahalah untuk Akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari." - Sahih Muslim 

 

 

 

 

JAUHI PERKARA YANG WAS-WAS 

 

Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Basyir r.a. katanya : saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda 
: 'Sesungguhnya yang halal itu terang ( jelas ) dan yang haram itu terang, dan di antara keduanya pula 
terdapat pekara-pekara yang syubahat (tidak terang halal atau haramnya) yang tiada diketahui oleh 
orang ramai. Orang yang memelihara dirinya dari pekara-pekara yang syubahat itu adalah seperti orang 
yang melindungi agama dan kehormatan dirinya. Orang yang tergelincir ke dalam perkara subahat itu 
akan tergelincir masuk ke dalam perkara haram, laksana seorang pengembala di pinggir sebuah tempat 
larangan, yang akhirnya lalai dan masuk ia ke dalam tempat larangan itu. Adapun bagi setiap raja 
sebuah tempat larangan, dan tempat larangan Allah itu adalah pekara-pekara yang diharamkanNya dan 
ketahuilah pada setiap jasad itu seketul daging. Andainya ia baik, baiklah seluruh jasad itu dan 
sekiranya ia rosak maka rosaklah seluruh jasad itu. Itulah hati.' 

  

 

MIMPI KEPALA DIPUKUL BATU 

 

Dari Semurah r.a. diceritakan dari Nabi s.a.w. berkenaan mimpi, sabda Nabi s.a.w.; "Barang siapa 
bermimpi, seolah-olah kepalanya dipukul orang dengan batu, ertinya orang itu mempelajari Al-Quran 
tetapi tidak diamalkan dan solat wajib ditinggalkan." Sahih Bukhari. 

 

 

LARANGAN MENCARI AIB ORANG LAIN 

 



Sabda Rasullullah S.A.W yang bermaksud : Dari Abu Burdah Al-Islami bahawa Rasullullah S.A.W 
menaiki mimbar lalu menyeru dengan suara yang lantang " Wahai Orang-orang yang mengaku Islam 
dengan lidah sahaja dan tidak meresap iman ke dalam hatinya, Janganlah kamu menyakiti orang Islam 
lain dan jangan memberi malu mereka itu dan jangan kamu mencari keaiban mereka itu kerana sesiapa 
yang mencari keaiban saudaranya nescaya Allah akan keaibannya pula dan sesiapa dicari keaibannya 
nescaya akan terdedah keaipannya walau dalam perut kenderaannya sekalipun." (Riwayat Al-Tarmizi) 

 

KEBAIKAN BERLIPAT GANDA—HADIS 40 

 

Dari Ibn Abbas r.a dari Rasulullah SAW yang meriwayatkan hadis ini daripada Tuhannya Tabaraka Wa 
Ta'ala, katanya : " Sesungguhnya Allah telah menetapkan yang baik dan yang jahat, dan telah 
menerangkan keduanya itu. Maka barangsiapa yang bercita kepada kebaikan, kemudian ia tidak 
mengerjakannya - Allah akan mencatit disisinya satu hasanah (hasanah) yang sempurna. Dan jika ia 
melaksanakan, nescaya Allah akan mencatitkan di sisiNya sepuluh hasanah hingga tujuh ratus kali lipat 
ganda dan hingga sampai beberapa kali ganda banyaknya. Dan jika ia bercita-cita mengerjakan sesuatu 
kejahatan kemudian tidak dilakukannya, Allah akan mencatitkan di sisiNya satu hasanah yang sempurna. 
Jika ia meneruskan cita-citanya yang jahat itu dan melakukannya, Allah akan mencatitkan baginya satu 
kejahatan sahaja. 

~ Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. 

 

TUNTUT ILMU – HADIS 

 

Sabda Rasulullah saw maksudnya: "Siapa yang menjurusi satu jalan untuk mencari ilmu padanya nescaya 
Allah akan mempermudahkan padanya jalan ke syurga." Riwayat Muslim. 

 

 

SIAPA PENGHUNI SYURGA DAN NERAKA? - HADIS MUSLIM 

 

Dari Haritsah bin Wahab r.a. katanya dia mendengar Rasulullah s.a.w bersabda : “Mahukah kamu 
sekelian kuberitahukan siapa penduduk syurga?” Jawab para sahabat, “Tentu, ya Rasulullah!” Sabda 
beliau, “Orang-orang daif(lemah) bila dihina (dizalimi) orang, lalu dia bersumpah dengan menyebut nama 
Allah (dan mendoa kepadaNya), maka doanya sungguh diperkenankan Allah.” Kemudian baginda bertanya 
pula, “ Mahukah kamu aku beritahukan siapa penduduk neraka?” Jawab mereka, “Tentu!” Sabda beliau, 
“Setiap orang yang kasar, cakap besar, angkuh, mewah tetapi kedekut dan sombong.” 

Hadis di atas adalah hadis sahih. Kita memohon kepada Allah supaya dijauhi sifat terkeji di atas dan 
sentiasa berlaku baik terhadap setiap makluk di dunia ini. 



 

 

BAGAIMANA ALLAH MENGHAPUSKAN ILMU PENGETAHUAN 

 

Dari Abdullah bin Umar bin Al-ans Katanya :" Saya mendengar Rasullullah S.A.W Bersabda 
"Sesungguhnya Tuhan tidak mencabut (menghilangkan) ilmu pengetahuan dengan cara mencabut dari 
dada manusia, tetapi Tuhan menghapuskan Ilmu pengetahuan dengan cara mematikan ulamak-ulamak 
hingga tidak ada lagi orang alim (bijak pandai), ketika itu manusia akan memilih ketua-ketua mereka 
dari kalangan orang yang jahil. Maka apabila di tanya (meminta fatwa) maka ketua-ketua itu akan 
memberi fatwa dengan tidak ada ilmu pengetahuan, maka ia adalah SESAT dan MENYESATKAN.” - 
Hadist riwayat: (Mukhtafat- alaih) 

AKHLAK MUSLIM 

 

Rasulullah menyebutkan sifat Muslim sebagai: "Orang Islam itu bersaudara kepada orang Islam yang 
lain, ia tidak menzaliminya dan tidak mendedahkannya kepada kebinasaan. Sesiapa yang menolong hajat 
saudaranya nescaya Allah akan menolong hajatnya dan sesiapa yang melepaskan kedukaan seseorang 
Islam, Allah akan melepaskan kedukaan pada Hari Kiamat. Sesiapa yang menutup keaiban seorang Islam 
nescaya Allah akan menutup keaibannya pada Hari Kiamat".  

(Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasai). 

 

 

JANGAN SALAHKAN ORANG – HADIS 

 

Daripada Abu Hurairah R.A, bahawasanya Rasullullah saw bersabda "Jika ada seseorang berkata: 
"Orang ramai sekarang ini sudah rosak", maka orang yang berkata itu sendiri yang paling rosak di 
antara mereka" 

H.R. Muslim 

Keterangan: 

Iman Nawawi ketika menulis hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau memberi penjelasan seperti 
berikut: 

"Larangan semacam di atas itu (larangan berkata orang ramai sudah rosak) adalah untuk orang yang 
berkata demikian tadi dengan tujuan rasa bangga pada diri sendiri sebab dirinya tidak rosak, dan 
dengan tujuan merendahkan orang lain dan merasa dirinya lebih mulia daripada mereka. Maka yang 
demikian ini haram". 



"Adapun orang yang berkata seperti itu kerana ia melihat kurangnya perhatian orang ramai terhadap 
agama mereka serta didorong oleh perasaan sedih melihat musibah yang dialami oleh mereka , maka 
perkataan ini tiada salahnya". 

Hadis ini sengaja dibawakan supaya menjadi peringatan kepada kita semua semasa membincang dan 
menghuraikan masalah-masalah umat Islam sekarang ini. Maka apabila kita membincangkan masalah-
masalah umat Islam sekarang ini maka janganlah kita merasa bangga dengan diri kita sendiri, bahkan 
hendaklah kita menegur diri kita masing-masing dan jangan suka menuduh orang lain. 

Walaupun hal kerosakan moral umat Islam sekarang ini diketengahkan, biarlah pendedahan itu dalam 
bentuk yang sihat, dengan perasaan yang penuh belas kasihan bukan dengan perasaan bangga diri dan 
memandang rendah kepada orang lain. Mudah-mudahan ALLAH swt. dengan limpah kurniaNya mencucuri 
kita rahmat, taufiq dan hidayah. 

 

 

MEMPERCEPATKAN (TERGESA-GESA) MENGERJAKAN SOLAT 

 

Orang yang mempercepatkan solatnya tanpa rasa khusyuk dan lupakan Allah, maka solatnya tidak di 
terima Allah. Itulah solat orang- orang munafik. Rasulullah S.A.W bersabda: "Itulah solat orang 
munafik, lalu mempercepatkan empat rakaat." (HR: Muslim) Sabda Rasulullah S.A.W: "Pencuri yang 
utama itu ialah orang yang mencuri solatnya. Lalu ada yang bertanya: Bagaimana caranya mencuri solat 
itu?” Baginda bersabda: “Itulah orang yang tidak menyempurnakan rukuk, sujud dan bacaan di dalam 
solatnya." (HR: Ahmad dan Hakim) 

 

HADIS 40 DARI KITAB MATAN ARBA'IN 
 OLEH IMAM NAWAWI 

 

Dari Muaz bin Jabal r.a, berkata: "Khabarkan kepadaku suatu amalan yang membolehkan aku masuk ke 
dalam syurga dan menjauhkan aku dari neraka." 

Jawab Nabi SAW : "Sebenarnya engkau telah bertanya suatu perkara yang besar, dan sesungguhnya 
amat mudah sekali bagi sesiapa yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala, iaitu : Hendaklah engkau 
menyembah Allah dan tidak menyekutukanNya dengan suatu yang lain. Engkau mendirikan sembahyang, 
mengeluarkan zakat, berpuasa sebulan Ramadhan dan mengerjakan haji ke Baitullah." 

Kemudian Nabi bersabda lagi: "Mahukah engkau aku khabarkan pokok amalan, tiangnya dan 
kemuncaknya? " Aku menjawab: "Mahu, ya Rasulullah. "Sabda baginda : "Pokok amalan ialah Islam, 
tiangnya ialah sembahyang dan kemuncaknya ialah jihad." 

Kemudian Nabi bersabda lagi: "Mahukah engkau aku khabarkan kunci kepada semua pekara ini?" Aku 
menjawab: "Mahu, ya Rasulullah." Lalu baginda memegang lidahnya seraya berkata: "Awas, jaga ini baik-
baik." 



Aku bertanya: "Ya Rasulullah, adakah kami akan dituntut kerana berkata dengannya?" Baginda lalu 
menjawab: "Dan tidak akan dicampakkan manusia ke atas muka mereka atau batang hidung mereka ke 
dalam neraka, melainkan hasil tutur bicara mereka." 

Amalan selepas sembahyang : 

Sabda Nabi SAW, "Siapa yang membaca setiap habis solat, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, 
Allahu Akbar 33 kali, lalu untuk mencukupkan bilangan seratus membaca 'Laa ilaaha illallah wahdahu laa 
syariika lahu, lahul-mulku walahul-hamdu wahuwa 'alaa kulli syai'in qadir' maka akan diampunkan 
baginya semua dosa-dosanya meskipun sebanyak buih air laut." (HR Muslim) 

 

 

 

PENGHUNI NERAKA RAMAI WANITA 

 

Hadis Sahih Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar r.a: 

Rasulullah s.a.w telah bersabda: Wahai kaum wanita! Bersedekahlah kamu dan perbanyakkanlah 
istighfar iaitu memohon ampun. Kerana, aku melihat kaum wanitalah yang lebih ramai menjadi penghuni 
Neraka. 

Seorang wanita yang cukup pintar di antara mereka bertanya: Wahai Rasulullah, kenapa kami kaum 
wanita yang lebih ramai menjadi penghuni Neraka? 

Rasulullah s.a.w bersabda: Kamu banyak mengutuk dan mengingkari suami. Aku tidak melihat mereka 
yang kekurangan akal dan agama yang lebih menguasai pemilik akal, daripada golongan kamu. 

Wanita itu bertanya lagi: Wahai Rasulullah! Apakah maksud kekurangan akal dan agama itu? 

Rasulullah s.a.w bersabda: Maksud kekurangan akal ialah penyaksian dua orang wanita sama dengan 
penyaksian seorang lelaki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga wanita tidak mengerjakan 
sembahyang pada malam-malam yang dilaluinya kemudian berbuka pada bulan Ramadhan kerana haid. 
Maka inilah yang dikatakan kekurangan agama. 

 

 

HADIS ZIKIR - PEMBERSIH HATI 

 
 
Adalah dilaporkan di dalam sebuah hadis bahawa baginda Rasulullah s.a.w bersabda: "Bagi segala 
sesuatu ada penggosok untuk membersihkan dan menghilangkan kekotorannya (umpamanya untuk 
membersihkan badan dan pakaian dipergunakan sabun dan untuk menghilangkan karat besi 
dipergunakan api dan lain-lainnya). Maka demikian itulah penggosok (pembersih) hati ialah zikrullah." 



Hadis ini juga mengatakan bahawa zikrullah adalah lebih utama daripada yang lain-lain. Zikir itu 
dianggap sebagai pembersih hati hati yang kotor, kerana setiap ibadat dikira dalam ertikata 
sebenarnya apabila ibadat-ibadat itu dikerjakan dengan ikhlas dan pencapaian ikhlas itu adalah 
bergantung kepada hati yang jernih lagi suci. 

Oleh itu sebahagian ulama tasauf mengatakan bahawa zikir yang dimaksudkan di dalam hadis ini ialah 
qalbi (zikir dalam hati) bukan zikir lisani (zikir dengan lidah). Dengan mengerjakan zikir qalbi itu hati 
seseorang manusia terkontek (terhubung) dengan ALLAH buat selama-lamanya. Hakikat ini tidaklah 
dapat disangkalkan lagi bahawa keadaan yang disebutkan ini adalah lebih utama dari segala inadat 
kerana tercapai sama ada anggota-anggota zikir maupun anggota-anggota batin. Anggota-anggota ini 
semuanya adalah menurut hati. Jika hati itu berhubung dengan sesuatu maka anggota-anggota lain 
dengan sendirinya akan terhubung dengannya. Keadaan para pecinta tidaklah tersembunyi kepada 
sesiapa pun. 

Abdullah bin Mas'ud r.a. mengkhabarkan bahawa Nabi s.a.w. bersabda: "Jangan berasa iri hari, kecuali 
kepada 2 orang, iaitu orang yang diberi Allah harta, kemudian dipergunakannya untuk yang hak, dan 
orang yang diberi Allah hikmah (ilmu yang baik), kemudian dipergunakannya (untuk yang hak) serta 
diajarkannya." 

 

 

TIGA PERKARA YANG MESTI DIJAUHI (HADIS) 

 

Telah bersabda Nabi Muhammad saw yang bermaksud: "Barang siapa yang bangun di waktu pagi sambil 
bersungut kerana kesusahan hidup, maka seolah-olah ia bersungut kerana perbuatan Tuhannya. Barang 
siapa menjadi sedih kerana perkara-perkara dunia bererti ia telah marah kepada Allah. Dan barang 
siapa merendahkan dirinya kepada orang kaya kerana kekayaanya maka telah hilang dua pertiga 
agamanya." 

 

 

EMPAT PERKARA YANG BERHARGA DALAM DIRI MANUSIA: 

 

Telah bersabda Nabi Muhammad saw yang bermaksud: "Ada empat macam yang berharga dalam diri 
manusia dan ia boleh hilang dengan empat sebab. Adapun yang berharga itu ialah akal, agama, malu dan 
amal soleh. Maka akal boleh hilang disebabkan marah. Agama boleh hilang disebabkan dengki. Malu 
boleh hilang disebabkan tamak dan amal soleh boleh terhapus disebabkan suka menceritakan 
keburukan orang lain." 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIKRULLAH 

 

Muaz bin Jabal r.a memberitakan bahawa baginda Rasulullah s.a.w bersabda: "Bahawa penghuni-
penghuni syurga setelah tibanya di syurga tidak akan menyesal dan tidak akan berdukacita mengenai 
suatu apapun kecuali masa yang telah berlalu dalam dunia tanpa zikrullah." 

Apabila penghuni-penghuni syurga menyaksikan pahala ganjaran yang bertimbun-timbun laksana gunung 
bagi sebutan nama Tuhan yg Maha Suci yang ia sebutkan didalam dunia hanya sekali sahaja.Maka dia 
akan menyesal seraya berkata, " Alangkah ruginya aku kerana masaku yang banyak terbuang di dunia 
tanpa zikir." 

Hafiz-ibnu-Hajar rah.a menulis dalam kitabnya 'Al-Munabbihat' bahawa Yahya bin Muaz rah.a (seorang 
ahlullah yang terkemuka di mana-mana di dunia ini) sering berkata di dalam munajatnya: " Ya ALLAH, 
hamba tidak merasa gembira di malam hari kecuali dengan bermunajat dan berbisik-bisik kepada 
Engkau. Dan hamba tidak berasa gembira di siang hari kecuali dengan beribadat kepada Engkau. Dan 
hamba tidak merasa gembira di dunia ini kecuali dengan menyebut nama Engkau yang Maha Agung. Dan 
hamba tidak akan berasa puas di alam akhirat kecuali dengan pengampunan Engkau (terhadap dosa-
dosaku). Dan hamba tidak akan berdukacita di syurga kecuali dengan menyaksikan wajah Engkau (Yang 
Maha Indah).” 

 

 

ZIKIR MEMBERSIHKAN HATI 

 

Adalah dilaporkan di dalam sebuah hadis bahawa baginda Rasulullah s.a.w bersabda: "Bagi segala 
sesuatu ada penggosok untuk membersihkan dan menghilangkan kekotorannya (umpamanya untuk 
membersihkan badan dan pakaian dipergunakan sabun dan untuk menghilangkan karat besi 
dipergunakan api dan lain-lainnya).Maka demikian itulah penggosok (pembersih) hati ialah zikrullah." 



Hadis ini juga mengatakan bahawa zikrullah adalah lebih utama daripada yang lain-lain. Zikir itu 
dianggap sebagai pembersih hati yang kotor, kerana setiap ibadat dikira dalam ertikata sebenarnya 
apabila ibadat-ibadat itu dikerjakan dengan ikhlas dan pencapaian ikhlas itu adalah bergantung kepada 
hati yang jernih lagi suci. 

Oleh itu sebahagian ulama tasauf mengatakan bahawa zikir yang dimaksudkan di dalam hadis ini ialah 
qalbi (zikir dalam hati) bukan zikir lisani (zikir dengan lidah). Dengan mengerjakan zikir qalbi itu hati 
seseorang manusia terhubung dengan ALLAH buat selama-lamanya. Hakikat ini tidaklah dapat 
disangkalkan lagi bahawa keadaan yang disebutkan ini adalah lebih utama dari segala ibadat kerana 
tercapai sama ada anggota-anggota zikir maupun anggota-anggota batin. Anggota-anggota ini semuanya 
adalah menurut hati.Jika hati itu berhubung dengan sesuatu maka anggota-anggota lain dengan 
sendirinya akan terhubung dengannya. Keadaan para pecinta tidaklah tersembunyi kepada sesiapa pun. 

 

FAEDAH-FAEDAH ZIKIR 

 

20 faedah yang diperolehi oleh orang-orang yang berzikir apabila orang itu benar-benar mengerjakan 
zikirnya menurut cara yang dikehendaki oleh Allah dan RasulNya. 

1. Mewujudkan tanda baik sangka kepada Allah dengan amal Soleh ini. 

2. Menghasilkan rahmat dan hidayah Allah. 

3. Memperolehi sebutan dari Allah dihadapan hamba-hamba yang pilihan. 

4. Membimbing hati dengan mengingat Allah dan menyebut Allah. 

5. Melepaskan diri dari azab. 

6. Memelihara diri dari gangguan syaitan khannas dan membentengi dari dari maksiat. 

7. Mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. 

8. Mendapatkan darjat yang mulia di sisi Allah. 

9. Memberikan sinaran kepada hati dan menghilangkan keruhan jiwa. 

10. Menghasilkan tegaknya satu rangka dari Iman dan Islam. 

11. Menghasilkan kemuliaan dan kehormatan di hari kiamat. 

12. Melepaskan diri dari penyesalan. 

13. Memperolehi penjagaan dan pengawalan dari para malaikat. 

14. Menyebabkan Allah bertanya kepada para malaikat yang menjadi utusan Allah tentang keadaan 
orang-orang yang berzikir itu. 

15. Menyebabkan berbahagianya orang-orang yang duduk berserta orang-orang yang berzikir , 
walaupun orang yang turut duduk itu orang yang tidak berbahagia. 



16. Menyebabkan dipandang ahlul ihsan, dipandang orang-orang yang berbahagia dan memperolehi 
kebaikan. 

17. Menghasilkan ampunan dan keredhaan Allah. 

18. Menyebabkan terlepas dari suatu pintu fasik dan derhaka. Kerana orang yang tiada mahu 
menyebut Allah (berzikir) dihukum orang yang fasik. 

19. Merupakan ukuran untuk mengetahui darjat yang diperolehi di sisi Allah. 

20. Menyebabkan para Nabi-nabi dan orang-orang Mujahidin (syuhada) menyukai dan mengasihi. 
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