
NABI MUHAMMAD SAW     MAKHLUK TERAGUNG     

"

Nabi Muhammad saw meskipun sama kejadiannya dengan manusia lain di muka bumi 
ini, namun bentuk lahiriah dan rohaniahnya tidak sama. Baginda mempunyai 
keistimewaan yang sama sekali tidak terdapat pada manusia-manusia biasa.  

Sebagai manusia yang terbaik di muka bumi ini, Baginda dianugerahkan dengan 
keperibadian dan perwatakan yang istimewa kerana padanyalah terdapat contoh untuk 
diteladani.  

Umum mengetahui keadaan yang zahir adalah gambaran yang terjelma dari unsur-
unsur batin. Rupa paras seseorang boleh membantu menjelaskan keperibadian setiap 
individu. Ciri-ciri seperti bentuk badan, sifat fizikal dan rupa bentuk anggota adalah 
menggambarkan tentang akal dan akhlak seseorang. Begitulah dengan Nabi 
Muhammad saw. yang mempunyai bentuk badan yang indah dan segak, namun tidak 
dapat digambarkan oleh mana-mana pelukis potret di dunia ini. Allah mengharamkan 
penggambaran potret Baginda oleh sesiapa saja. Sungguhpun begitu sifat-sifat 
kecantikan baginda masih boleh diillusikan melalui pertuturan dan riwayat para sahabat 
dan tabi'in.  

Begitu indahnya sifat fizikal Baginda, sehinggakan seorang ulama Yahudi yang pada 
pertama kalinya bersua muka dengan Baginda lantas melafazkan keIslaman dan 
mengaku akan kebenaran apa yang disampaikan oleh Baginda. Ulama Yahudi 
berkenaan terpukau dengan raut paras dan akhlak baginda yang sudah tentunya milik 
seorang Rasul Agung di muka bumi ini.  

Para sahabat yang sentiasa bersamanya sentiasa meneliti bentuk tubuh tokoh 
kesayangannya secara terperinci. Di antara kata-kata appresiasi mereka yang pernah 
melihat baginda saw:  

• Aku belum pernah melihat lelaki yang sekacak Rasulullah. Aku melihat cahaya 
memancar dari lidahnya. 
  

• Seandainya kamu melihat Rasulullah, kamu akan merasa seolah-olah sedang 
melihat matahari terbit. 
  

• Aku pernah melihat Rasulullah saw di bawah sinaran bulan. Aku bandingkan 
wajahnya dengan bulan, akhirnya aku sedari bahawa Rasulullah saw jauh lebih 
cantik daripada sinaran bulan. 
  

• Rasulullah saw seumpama matahari yang bersinar. Aku belum pernah melihat 
lelaki setampan Rasulullah saw. 
  



• Apabila Rasulullah saw berasa gembira, wajahnya bercahaya seperti bulan 
purnama dan dari situ kami mengetahui yang baginda sedang gembira. 
  

• Kali pertama memandangnya, sudah tentu kamu akan terpesona 
  

• Wajahnya tidak bulat tetapi lebih cenderung kepada bulat 
  

• Wajahnya seperti bulan purnama 
  

• Dahi Baginda luas, raut kening tebal, terpisah di tengahnya. Urat darah kelihatan 
di antara dua kening dan nampak semakin jelas semasa marah. 
  

• Mata Baginda hitam dengan bulu mata yang panjang 
  

• Garis-garis merah di bahagian putih mata, luas kelopaknya, kebiruan asli di 
bahagian sudut. 
  

• Hidungnya agak mancung, bercahaya penuh misteri, kelihatan luas sekali 
pertama kali melihatnya. 
  

• Mulut baginda sederhana luas dan cantik 
  

• Giginya kecil dan bercahaya, indah tersusun, renggang di bahagian depan. 
  

• Apabila berkata-kata cahaya kelihatan memancar dari giginya 
  

• Janggutnya penuh dan tebal menawan 
  

• Lehernya kecil dan panjang, terbentuk dengan cantik seperti arca. Warna 
lehernya putih seperti perak sangat indah. 
  

• Kepalanya besar tapi terlalu elok bentuknya 
  

• Rambutnya sedikit ikal 
  

• Rambutnya tebal kadang-kadang menyentuh pangkal telinga dan kadang-
kadang mencecah bahu tapi disisir rapi 
  

• Rambutnya terbelah di tengah 
  

• Di tubuhnya tidak banyak rambut kecuali satu garisan rambut menganjur dari 
dada ke pusat 
  

• Dadanya bidang dan selaras dengan perut. Luas bidang antara kedua bahunya 
lebih daripada biasa 
  



• Seimbang antara kedua bahunya 
  

• Pergelangan tangannya lebar, lebar tapak tangannya , jarinya juga besar dan 
tersusun dengan cantik 
  

• Aku tidak pernah menyentuh sebarang sutera yang tipis mahupun tebal yang 
lebih lembut daripada tapak tangan Rasulullah saw. 
  

• Perut betisnya tidak lembut tetapi cantik. kakinya berisi, di tapak kakinya terlalu 
licin sehingga tidak melekat air. Terlalu sedikit daging di bahagian tumit kakinya. 
  

• Warna kulitnya tidak putih seperti kapur atau coklat tapi campuran antara coklat 
dan putih. Warna putihnya lebih banyak. 
  

• Warna kulit Baginda putih kemerah-merahan 
  

• Warna kulitnya putih tapi sehat 
  

• Kulitnya putih lagi bercahaya 
  

• Binaan badannya sempurna, tulang-temulangnya besar dan kukuh 
  

• Badannya tidak gemuk 
  

• Badannya tidak tinggi dan tidak pula rendah, kecil tapi berukuran sederhana lagi 
kacak 
  

• Perutnya tidak buncit 
  

• Badannya cenderung kepada tinggi. Semasa berada di kalangan orang ramai, 
baginda kelihatan lebih tinggi daripada mereka 
  

• Sekalipun baginda miskin dan lapar tapi tubuhnya lebih gagah dan sihat 
daripada orang yang cukup makan.Aku tidak pernah melihat seorang lelaki yang 
lebih gagah dan berani daripada Rasulullah saw. 

Begitu hebat personaliti dan ketokohan Baginda saw., makhluk terpuji dan teragung di 
muka bumi. Kesimpulannya Nabi Muhammad saw. adalah manusia agung yang ideal 
dan sebaik-baik contoh sepanjang zaman.  
                         

MORAL & IKTIBAR 

• Nabi Muhammad saw. adalah manusia terbaik pilihan Allah. 
• Sifatnya yang terpuji merangkumi aspek fizikal dan rohani. 



• Atas sifatnya yang superior inilah baginda dilantik menjadi pemimpin seluruh 
manusia di dunia ini. 

• Baginda adalah manusia mithali yang serba lengkap dan serba kamil dan 
layaklah baginda tidak disentuh sebarang dosa lagi bersifat dengan maksum. 

Kepimpinan Baginda sepatutnya menjadi contoh teladan kepada semua manusia di 
muka bumi ini. Barangsiapa mentaati Allah tanpa mengakui kerasulan Nabi saw, 
nescaya Allah tidak menerima keimanannya.



SEMERBAK IMAN MASYITA   "  

Bercakap  fasal iman, saban tahun kita mendengar peristiwa 'israk dan 
mikraj' khususnya tentang kehebatan iman Masyita, tukang sisir rambut 
anak Firaun. 

Firaun menjadi sombong dan angkuh kerana kebesaran empayarnya dan 
kehebatan pengaruhnya di kalangan rakyat Mesir. Dia mengaku sebagai 
tuhan yang agung dan  memusuhi sesiapa saja yang bertuhankan selain 
dirinya. Malahan dia akan membunuh mereka yang tidak mengaku Firaun 
sebagai tuhan.  

Masyita walaupun bekerja di istana Firaun, namun di dalam hati  kecilnya 
tetap bertuhankan Allah yang Maha Berkuasa dan Dialah juga yang 
menjadikan segala makhluk di muka bumi ini termasuk Firaun yang 
mengaku dirinya sebagai Tuhan.  Kepercayaan ini dirahsiakannya supaya 
tidak diketahui oleh Firaun dan sekutunya. 

Pada suatu hari, sedang dia menyisir rambut anak Firaun, sikat di 
tangannya terjatuh. Masyita terlatah dan berkata "Mampus Firaun! " 
Apabila anak Firaun mendengar kata-kata penghinaan terhadap bapanya, 
dia berkata, "Kenapa kau berkata begitu terhadap bapaku? Adakah tuhan 
lain selain bapaku?" 

"Memang benar! Tuhanku dan tuhan bapamu ialah Allah." Mendengar 
kata-kata itu, anak Firaun menjadi marah. "Baik kamu bertaubat, kalau 
tidak aku akan beritahu bapaku." Masyita bertegas dan mengatakan, 
"Pergilah kau beritahu bapa kau. Aku tetap dengan pendirianku bahawa 
tuhan yang sebenarnya ialah Allah." 

Sebaik saja Firaun diberitahu oleh anaknya tentang Masyita, dia menjadi 
murka dan memanggil Masyita. Dia bertanya sama ada benar apa yang 
dikatakan oleh anaknya itu. Masyita tetap mengatakan Tuhannya ialah 
Allah. Firaun mengugut untuk membunuh Masyita dan keluarganya 
sekiranya dia tidak mengubah pendiriannya. 

Keesokannya keluarga Masyita dibawa ke satu tempat lapang, 
berhadapan dengan sebuah kawah besar yang berisi dengan minyak 
yang sangat panas. Firaun hendak memasukkan kesemua keluarga 
Masyita termasuk anaknya yang masih kecil ke dalam minyak panas 
sekiranya Masyita tidak mengaku Firaun sebagai tuhan. Keimanan 
Masyita tidak luntur meskipun berhadapan dengan ancaman maut. 

Melihatkan iman Masyita yang tidak berganjak, Firaun menyuruh askarnya 
mencampakkan keluarga Masyita seorang demi seorang ke dalam kawah 
yang besar itu. Apabila sampai giliran anaknya yang kecil, perasaan 



Masyita menjadi belas dan sebak. Hati siapa tidak sedih melihatkan anak 
yang disayangi akan dilontar ke dalam kawah yang membuak-buak 
dengan minyak panas. Masyita meminta supaya dia dicampakkan dulu 
sebagai ganti kepada anaknya. Tiba-tiba dengan kuasa Tuhan, anaknya 
yang kecil itu membuka mulut dan berkata, "Ibu, jangan bersedih. 
Teruskan! Biarkan saya dicampak ke dalam kawah itu." Masyita dan 
orang-orang di sekeliling terperanjat melihat seorang bayi boleh berkata-
kata. 

Mendengar kata-kata anaknya itu, Masyita menjadi semakin yakin dan 
tabah. Dia menghulurkan anaknya untuk dicampakkan ke dalam kawah. 
Tanpa belas kesihan askar Firaun terus melontarkan anak Masyita ke 
dalam minyak panas. Selepas itu barulah Masyita dibawa ke tepi kawah 
yang panas itu lalu dicampakkan ke dalamnya.  

Demikianlah hebatnya Masyita mempertahankan kebenaran aqidah 
sehingga dia dan keluarganya terkorban dibunuh oleh Firaun. Keberanian 
seorang wanita memperjuangkan kebenaran dan keimanan ini dirakam 
dan diingati setiap tahun oleh seluruh manusia. Dalam peristiwa Israk 
Mikraj, Nabi sampai di satu tempat yang sangat harum. Malaikat Jibril 
menerangkan bahawa tempat itu ialah tempat bersemadinya Masyita dan 
keluarganya. 

Awas! Mana-mana pemimpin yang bongkak dan mengaku kehebatannya 
sebagai pemimpin, takbur, sombong dan berlagak sebagai superman 
yang kuku besi, nyatalah ciri-ciri Firaun yang terkutuk itu sudah 
diwarisinya. Nauzubillah! 

MORAL & IKTIBAR

• Orang yang mengorbankan jiwa dan raganya demi menegakkan kebenaran 
diberikan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. 

• Bukan lelaki saja yang mempunyai semangat yang kental dan tinggi dalam 
memperjuangkan kebenaran. Golongan wanita yang dianggap kaum yang lemah 
juga mempunyai keberanian dengan izin Allah 

• Allah menetapkan hati hamba yang mencari keredhaanNya sehingga seorang 
bayi mampu bercakap dalam usia yang paling muda. Anak Masyita adalah salah 
seorang bayi yang boleh bercakap semasa kecil lagi. Contoh lain ialah anak Siti 
Mariam yang menafikan ibunya melahirkan anak haram. 

• Orang yang Allah tidak kehendaki keimanannya dibiarkan mereka hidup dalam 
kezaliman sehingga menyangka keburukan sebagai kebaikan dan kebaikan pula 
dipandang sebagai kejahatan. 

• Manusia jangan menyangka mereka mudah saja dibalas dengan syurga selagi 
tidak diduga dengan pelbagai musibah dan kesusahan.  

• Dunia adalah tempat bersusah-payah, manakala akhirat ialah tempat 
kesenangan abadi. 



• Prinsip dan pegangan hidup orang tua-tua, "Bersusah-susah dahulu, bersenang-
senang kemudian" seharusnya dijadikan pedoman hidup bagi kita. 

• Manusia yang senang kehidupannya tanpa diduga oleh Allah belum lagi diiktiraf 
keselamatannya di akhirat 

• Kesenangan di dunia belum boleh dijadikan bukti sebagai tanda Allah 
menyayangi mereka.  Begitu juga kesusahan di dunia bukan menjadi bukti 
bahawa Allah membenci mereka. 

• Kesenangan di dunia bukan menjadi kayu pengukur kepada kesenangan di 
akhirat. Kesusahan di dunia pula bukan menjadi kayu pengukur kepada 
kesusahan di akhirat.     



PIALA PUNCA BALA
  

Dinukilkan dalam sebuah kitab, seorang raja dihadiahkan orang sebuah 
piala minuman bertatahkan permata fairuz. Piala itu sangat cantik dan 
amat berharga. Raja sangat gembira menerima hadiah itu. Apabila 
seorang hukama datang berjumpa dengannya, raja itu bertanyakan 
kepadanya mengenai piala tersebut. Hukama itu berkata, "Aku tidak lihat 
apa-apa dari piala itu kecuali bala dan fakir."  

Raja tercengang dan berkata, "Mengapa kamu berkata begitu?" Hukama 
itu menerangkan, "Kalau piala itu pecah, sudah tentu ia tidak boleh dibaiki 
lagi dan hati tuanku akan menjadi susah atas bala yang menimpa. Kalau 
dicuri orang pula, tuanku akan bersedih atas kehilangan itu dan berasa 
seperti seorang fakir. Bahkan sebelum tuanku dapat piala ini, tuanku tidak 
ada rasa apa-apa bahkan senang dengan keadaan begini, tetapi selepas 
ada piala ini, jika berlaku kehilangan tentu tuanku berasa amat sedih."  

Selang beberapa bulan, piala yang disayangi raja itu pecah berkecai. Raja 
itu menjadi sangat sedih dan hampa atas kehilangan piala itu. Dia kembali 
berjumpa hukama itu dan mengaku atas kebenaran kata-katanya. Kisah 
ini jelas membuktikan bahawa harta dunia yang kita sayangi tidak 
memberi apa-apa makna di dunia kecuali kesusahan dan kemiskinan. 
Bahkan dirasakan amat berat untuk meninggalkan harta itu semasa roh 
hendak kembali berjumpa Allah.  
   
 

MORAL & IKTIBAR 

• Kekayaan dan harta dunia adalah perhiasan yang tidak perlu disanjung tinggi. 
Kekaguman yang melampau terhadapnya mengakibatkan kesusahan dan 
kemiskinan jika berlaku kerosakan atau kehilangan harta tersebut. 

• Kesayangan pada harta dunia merampas kesayangan pada kenikmatan syurga 
mengikut nisbah yang sama. 

• Hukama memandang sesuatu benda dari segi hakikat, bukan dari segi zahirnya. 
• Tanpa harta benda pun kita boleh hidup dengan keperluan asasi. Situasi begini 

lebih menenteramkan hati dan jiwa untuk mengabdi diri kepada Allah. 
• Orang yang mempunyai sedikit kekayaan duniawi lebih mudah masuk syurga 

kerana tidak banyak soal-siasat dan hisab di mahsyar. 
• Orang yang mempunyai kekayaan duniawi terseksa di mahsyar kerana 

banyaknya kira-mengira tentang dari mana ia diperolehi dan ke mana pula ia 
dibelanjakan pada setiap satu harta yang dimilikinya. Ini melewatkan kemasukan 
ke syurga. Kalau dari sumber tak halal dan dibelanja bukan pada haknya, si-
pemilik harta akan dimasukkan ke neraka terlebih dulu. 



KAKI AMPU YANG MUNAFIK
  
  

Pada suatu hari, seorang raja memanggil kesemua penasihatnya yang 
terdiri daripada mufti, menteri-menteri dan timbalannya, para hukama dan 
tokoh-tokoh agama negarawan ke istana hinggapnya. Mereka dijamu 
dengan pelbagai juadah dan dianugerah dengan bintang-bintang 
kehormat.  

Selepas menikmati jamuan, raja mengeluarkan sebotol minyak wangi dari 
sakunya. Baginda membuka dan menghidunya. "Minyak wangi apa ni... 
busuk sangat baunya.."  Sambil berkata begitu, raja itu menghulurkan 
botol itu kepada mufti di sebelahnya. Mufti itu menghidunya. "Ya, benar. 
Terlalu busuk minyak wangi ini." Minyak wangi itu diberikan pula kepada 
wazir di sebelahnya. Wazir itu berkata, "Betul Tuanku! Minyak wangi ini 
memang busuk." Begitulah seterusnya botol itu diedar kepada para 
jemputan yang ada di balairong. Kesemua mereka mengatakan busuk 
sebagaimana didakwa oleh rajanya.   

Akhirnya sampailah kepada giliran seorang memanda menteri. Sebaik 
saja menciumnya, dia terus berikan respons, "Tidak betul, mana ada 
minyak wangi yang tidak wangi. Kesemua minyak wangi adalah wangi 
termasuk yang ini. Minyak wangi ini sangat harum, tidak seperti yang 
tuan-tuan katakan."  

Mendengar kata-kata memanda menteri tadi, raja itu tersenyum sambil 
berkata, "Benar kata-kata menteriku ini. Kamu semua adalah pengampu 
yang berbohong. Kamu sanggup  menyembunyikan kebenaran kerana 
nak mengampu dan menjaga status kamu semua. Mulai hari ini 
pengampu-pengampu semua dipecat dari sebarang jawatan. Memanda 
menteri yang berkata benar ini beta lantik menjadi penasihat diraja."

                          
  

MORAL & IKTIBAR

• Seorang pemimpin yang benar-benar sedar tentang peranannya sebagai 
khalifah Allah di muka bumi ini sentiasa berusaha  menegakkan kebenaran dan 
menghapuskan kebatilan. Mereka bersedia menerima teguran membina 
daripada rakyat-rakyat dan orang bawahannya meskipun pahit didengar. 
Sebaliknya mereka benci kepada orang-orang yang suka mengampu dan 
memujinya tanpa hak. 



• Mereka yang Allah kehendaki menjadi manusia yang baik rela mendengar 
pendapat dan kritikan orang lain terhadapnya. 

• Bertuahlah sesebuah negara yang mempunyai umara' (raja) yang menghampiri 
ulama' dan binasalah sesebuah negara yang mana ulama'nya suka menghampiri 
umara'. 

• Kata-kata yang ikhlas disukai Allah meskipun dibenci oleh semua manusia. 
Sebaliknya kata-kata yang tidak ikhlas dibenci Allah meskipun digemari oleh 
semua lapisan manusia. 

• Carilah keredhaan Allah meskipun terpaksa berdepan dengan onak dan duri. 
• Kebaikan sejati ialah berani berkata benar di depan pemerintah yang zalim. 
• Pemerintah yang zalim suka mempunyai penasihat-penasihat yang berkata 

manis kepada dirinya walaupun tidak benar. 
• Jauhi sifat munafik kerana ia ibarat musang berbulu ayam. Membiarkan si 

munafik bermaharajalela seolah-olah merosakkan keseluruhan mukabumi Allah 
ini dengan noda dan dosa. 

• Allah membenci orang yang munafik. Oleh sebab itulah kedudukan orang 
munafik adalah paling hina daripada orang kafir. Orang kafir jatuh kerana 
kejahilannya tetapi si-munafik berkata bohong sedangkan dia tahu  itu adalah 
salah. Justeru, Allah meletakkan orang munafik di kerak neraka yang paling 
bawah. 

• Jangan menjadi pak turut sehingga menggelapkan kebenaran yang sepatutnya 
diperjuangkan. Apabila kezaliman telah memenuhi mukabumi, menjadi fardhu 
ain kepada setiap orang membuat REFORMASI bagi menegakkan keadilan 
yang diLIWAT. 



DOA SI-SEPET YANG MAKBUL
  

Satu ketika di zaman seorang Khalifah berlaku kegawatan ekonomi yang 
meruncing. Keadaan menjadi semakin gawat apabila tumbuhan tidak 
menjadi. Hujan sudah tidak turun selama beberapa bulan.  Pemerintah 
mencanangkan agar semua rakyat turun ke padang untuk solat istisqa' 
dan berdoa agar Allah menurunkan hujan.  Namun hujan tidak turun juga. 
Khalifah menjemput ramai ustaz, tok guru dan para abid yang 
berpengaruh serta mempunyai ikutan yang ramai, untuk bersama-sama 
berdoa kepada Allah; tetapi keadaan masih tidak berubah.  

Khalifah menjadi semakin khuatir apabila kemarau kian berpanjangan. 
Baginda berusaha mencari orang yang mustajab doanya untuk tampil ke 
depan bagi mengimami solat pinta hujan. Akhirnya tampil seorang lelaki 
yang kelihatan selekeh dengan pakaian yang comot dan rambut yang 
kusut berjumpa  Khalifah. "Ya khalifah! Saya datang untuk menyahut 
seruan tuanku." Khalifah macam tak begitu yakin melihat pemuda yang 
comot itu. "Benarkah kamu ini? Sedangkan ramai para ulamak dan abid 
yang terkenal tidak dimakbulkan Allah doanya, inikan pula kamu yang 
begini?". Pemuda itu menjawab, "Insyallah doa kita akan dikabulkan!".  

Pemuda itu terus mengimami sembahyang bersama rakyat dan berdoa. 
Belum pun habis doanya, dengan tidak diduga hujan  turun mencurah-
curah dengan lebat. Khalifah segera bertanya, "Wahai pemuda, cuba 
kamu ceritakan kepada beta apa amalan kamu sehingga doamu 
diperkenankan Allah." Pemuda itu menceritakan "Pernah semasa muda 
dulu, saya begitu asyik melihat wajah seorang gadis ayu. Saya terpesona 
dengan kecantikannya sehingga saya terlalai dari mematuhi perintah 
Allah. Saya menyesal atas kejahatan saya itu dan merobek-robek muka 
saya hingga tanpa disedari biji mata saya terkeluar dari rongganya. Sebab 
itulah mata saya menjadi sepet.  Saya bertaubat dari kejahatan itu dan 
terus mengabdikan diri kepada Allah." Khalifah mengucapkan terima 
kasih  dan terus sujud syukur kepada Allah.   

MORAL & IKTIBAR

• Allah menurunkan  bala sebagai peringatan kepada hamba-hambanya atas dosa 
yang dilakukan. 

• Kehendak Allah mengatasi segala.  
• Allah menyayangi orang yang bertaubat sehingga apa saja doanya dikabulkan 

Allah. 
• Allah sayang kepada seseorang bukan kerana rupa dan sifat lahiriahnya, tetapi 

kerana sifat ubudiah dan ketaqwaannya. 



• Untuk mengatasi apa jua masalah yang menimpa, Allah menganjurkan kita 
supaya kembali kepadaNya.  

• Jangan memandang orang dari sifat lahiriahnya tetapi lihat dari segi  amalan dan 
ketaqwaanya kepada Allah. 



ANJING DENGAN BAYANG-BAYANG
  
  

Pada suatu hari, seekor anjing  yang kelaparan merayau-rayau di sebuah 
lorong untuk mencari makanan. Akhirnya ia berjumpa seketul tulang 
didalam sebuah tong sampah.  Anjing itu terus  menggonggong tulang itu 
dan berlari menuju ke rumahnya. Dalam perjalanan anjing itu melalui 
sebuah jambatan di atas sebatang anak sungai. Sambil meniti jambatan, 
anjing itu terpandang bayang-bayangnya di permukaan sungai. Ia 
menyangka ada seekor anjing lain dengan seketul tulang. Perasaan 
tamak mula menguasai dirinya. Anjing itu ingin mendapatkan 'tulang' 
daripada 'anjing' itu. Tanpa berfikir panjang, ia pun menyalak. Sebaik saja 
ia membuka mulutnya untuk menyalak, tulang yang digonggongnya pun 
jatuh ke dalam sungai.  Anjing itu menyesal kerana tulang yang 
dijumpainya tadi terjatuh ke dalam sungai disebabkan sifat tamaknya.

MORAL & IKTIBAR

• Sifat tamak adalah sifat mazmumah yang dicela Allah 
• Orang yang telah dikuasai sifat tamak selalunya akan menghalalkan apa cara 

saja asalkan apa yang dikehendakinya itu boleh diperolehinya; tanpa mengambil 
kira halal atau haram. 

• Orang yang bersifat tamak mengumpulkan harta dan wang ringgit biasanya tidak 
akan berhenti dari melonggokkannya selagi dia tidak diikat dengan kain kapan di 
kaki dan kepalanya (mati). 

• Sifat zuhud (memada apa yang ada) adalah sifat terpuji yang perlu dibentuk 
dalam diri kita 

• Orang tamak sentiasa dalam keadaan miskin walaupun sudah kaya-raya. 
Sebaliknya orang zuhud adalah pada hakikatnya kaya kerana mereka tidak 
memerlukan apa-apa lagi. 

• Manusia yang tamak jika diberikan segunung emas akan berusaha untuk 
mendapatkan gunungan emas yang lain. Mereka akan berhenti mencari 
kekayaan hanya apabila dimatikan. 

• Sinario yang berlaku di negara kita dewasa ini adalah contoh angkara sifat tamak 
manusia yang ingin mengumpulkan harta dunia untuk diri dan kroni sehingga 
menghalalkan nepotisma dan kronisma; malahan sanggup melakukan 
pembohongan terbesar serta kezaliman yang tiada tandingannya di zaman ini. 
Mereka menghalalkan apa jua cara, menyalahgunakan segala kuasa yang ada 
sehingga sanggup membutakan mata, memekakkan telinga, mempetrikan hati, 
menjerebukan fikiran serta berlaku ganas menahan/menyeksa orang yang 
dianggap sebagai penghalang kepada nafsu rakusnya. Inilah Firaun dan Qarun 
Zaman Multimedia Super Corridor. 

• Amaran Nabi: Apabila mencecah umur 40-an tapi kejahatannya masih melebihi 
kebaikan, maka bersiap sedialah (gulung tikar bantal) untuk masuk ke neraka. 



RESIPI MENJAUHKAN TABIB     
  

Seorang tabib dihantar oleh penguasa Mesir ke Medinah sebagai 
menunjukkan tanda persahabatan. Sepanjang dua tahun tabib itu berada 
di sana, tidak ada seorangpun yang datang untuk mendapatkan rawatan 
perubatan. Tabib menjadi hairan dan bosan kerana tidak dapat 
memberikan perkhidmatan apa-apa kepada penduduk Medinah.   

Tabib itu berjumpa Nabi Muhammad saw untuk mendapatkan kepastian. 
Dia bertanya Nabi, "Adakah penduduk sini takut untuk berjumpa tabib?" 
Nabi menjawab "Tidak! Dengan musuh mereka tidak takut, apatah lagi 
dengan tabib." Tabib bertanya lagi, "Tapi mengapa sepanjang 2 tahun 
saya di sini, seorang pun tidak berubat dengan saya?" Nabi menjelaskan 
"Sebab penduduk Medinah tidak ada yang sakit." Tabib itu kurang 
mempercayai Nabi dan berkata, "Masakan tidak ada satu orang pun yang 
sakit."  Melihat keraguan tabib itu, Nabi mempersilakan tabib itu 
menjelajah ke merata pelusuk Medinah untuk membuktikan kebenaran 
kata-katanya.  

Tabib itu beredar dan menjelajah ke pelusuk Medinah. Puas dia mencari 
pesakit tetapi tidak menjumpai walau seorangpun. Terbuktilah kepadanya 
kebenaran kata-kata Nabi itu.   

Didorong oleh perasaan ingintahu dan kekagumannya, tabib itu sekali lagi 
berjumpa  Nabi saw. lalu berkata, "Benar seperti kata-kata baginda. 
Apakah petua sehingga semua penduduk Medinah sihat-sihat belaka?"  
Nabi menerangkan, "Kami adalah satu kaum yang tidak akan makan jika 
tidak lapar. Dan jika kami makan, kami tidak makan sehingga terlalu 
kenyang. Itulah petua untuk kesihatan. Yakinilah makanan yang halal dan 
baik. Makanlah untuk bertaqwa  kepada Allah bukan sekadar memuaskan 
hawa nafsu.                   

MORAL & IKTIBAR

• Petua untuk sihat: Makan ketika lapar. Berhenti sebelum kenyang 
• Agama Islam suatu agama yang syumul; ia mencakupi bidang jasmani dan 

rohani 
• Semua kata-kata Nabi adalah BENAR belaka; tidak boleh mempertikannya. 
• Berpegang kepada ajaran Nabi membawa keselamatan bukan saja di akhirat 

malahan di dunia juga. 
• Bertawakkal kepada Allah menjauhkan diri dari menyerahkan nasib kepada 

selain Allah 
• Menyendatkan perut dengan pelbagai makanan yang banyak menyebabkan 

kesihatan terganggu dan mengurangkan kecerdasan otak dan jiwa. 



• Sebaliknya mengosongkan perut dengan amalan puasa boleh melahirkan 
ketajaman otak dan kejernihan jiwa. 

• Para Nabi dan orang-orang soleh memilih lapar di dunia supaya kenyang di 
akhirat. 



TAUBAT SEORANG PEMINUM ARAK
  
  

Pada suatu hari, Khalifah Umar ibni Khattab berjalan-jalan di lorong-lorong 
dalam kota Madinah. Apabila sampai di persimpangan jalan, beliau 
terserempak dengan seorang pemuda yang membawa kendi. Ini 
menimbulkan sangkaan buruk Umar terhadap pemuda itu. Lantas Umar 
menyoal, "Apa yang engkau bawa itu?" Dalam keadaan ketakutan 
pemuda itu terketar-ketar menjawab, "Madu, wahai Umar.." Sebenarnya 
pemuda itu sedang membawa kendi arak.  

Selepas berkata demikian, timbul perasaan insaf di hatinya untuk 
bertaubat dari minum arak. Dia menyesal melakukan perbuatan yang 
ditegah agama. Dia benar-benar berharap sambil berdoa supaya Khalifah 
Umar tidak memeriksa isi kendi itu. Namun Khalifah Umar tidak berpuas 
hati dengan jawapan yang diberikan oleh pemuda itu; lalu mengambil 
kendi itu untuk diperiksa.  

Doa pemuda itu dikabulkan Allah. Apabila diperiksa, Baginda Umar dapati 
di dalamnya terdapat madu.  Allah menukarkan arak menjadi madu. 
Dengan demikian pemuda itu terselamat dari tindakan Khalifah. Semenjak 
peristiwa itu, pemuda itu bertaubat dan berjanji tidak akan meminum arak 
lagi.

                          

MORAL & IKTIBAR

• Allah Taala sentiasa memperkenankan doa orang yang bertaubat ikhlas 
kepadaNya  

• Setiap pemimpin mestilah bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh 
rakyat yang dipimpinnya. 

• Setiap pemimpin akan disoal mengenai kepimpinannya 
• Kebajikan yang dibuat ikhlas kepada Allah menghapuskan dosa kejahatan yang 

dibuat sebelumnya 



KERA DENGAN TUKANG GUNTING        
  
Bismillahir Rahmanir Rahim   

Melihat remaja kita yang suka meniru-niru budaya asing, teringat saya satu cerita yang 
pernah dikisahkan oleh seorang guru semasa saya kecil dulu. Ceritanya begini:   

Seekor kera berada di atas sepohon pokok. Dia ternampak seorang tukang gunting 
sedang menggunting rambut seorang budak di bawah pokok. Dia tertarik hati dan asyik 
melihat gelagat tukang gunting yang menggunakan gunting dan pisau cukur. Pekerjaan 
tukang gunting itu menarik perhatiannya sehinggalah selesai tukang gunting itu 
menggunting rambut budak itu.   

Setelah selesai, tukang gunting itu pun beredar dari situ untuk makan. Dia 
meninggalkan perkakasannya di bawah pokok itu. Sang Kera segera turun dari pokok 
untuk melihat gunting dan cukur yang digunakan oleh tukang gunting tadi. Tergerak di 
hatinya untuk meniru perbuatan tukang gunting. Dia pun mengambil gunting lalu 
menggunting bulu/rambut di badan dan kepalanya. Setelah itu dia mengambil pisau 
cukur pula. Cepat-cepat dia meraut bulu di badannya. Dalam kegopohannya pisau 
cukur itu memotong sebahagian hidungnya. Kera menjerit kesakitan. Darah bercucuran 
mengalir dari mukanya. Sang Kera mula menyesal atas perbuatannya meniru 
perbuatan tukang gunting itu.   
    

MORAL DAN PENGAJARAN:   

1. Meniru perbuatan orang tanpa mengetahui baik buruknya boleh merosakkan diri 
sendiri 

2. Jangan mudah terpengaruh dengan sesuatu budaya yang bercanggah dengan 
norma kehidupan kita 

3. Mengambil hak orang lain tanpa memberitahunya terlebih dulu adalah satu 
kesalahan yang boleh menjadi sebab kepada kerosakan diri sendiri 

4. Meniru budaya yang asing dalam kehidupan kita adalah bertentangan dengan 
naluri dan sunnatullah atau fitrah semulajadi.  
Bukanlah dinamakan kebijaksanaan mereka yang suka meniru-niru sesuatu dari 
orang lain.



KEDUNIAAN YANG MERUGIKAN AKHIRAT     

  
Bersyukur ke hadrat Allah Taala kerana melahirkan kita ke alam dunia yang fana ini. 
Kita dihidupkan dan insyallah akan dimatikan dengan izinNya. Kita dipinjamkan jasad 
dan nyawa untuk beberapa ketika yang diizinkan yang kita sendiri tidak mengetahui 
kecuali diriNya. Hidup kita mengikut apa yang disabdakan oleh Baginda Rasul sebagai 
seorang pengembara yang sedang dalam perjalanan ke suatu destinasi yang jauh dan 
memerlukan banyak bekalan. Tentunya dalam perjalanan itu banyak halangan dan 
gangguan yang boleh menjejaskan matlamat untuk ke destinasi. Pengembara yang 
bijak tidak akan terpengaruh dengan keseronokan dan kebahagiaan sementara yang 
ditempuh dalam perjalanan kerana dia tahu bahawa dia sebenarnya adalah warga satu 
alam lagi. Manakala pengembara yang lupa daratan akan menikmati sepuas-puasnya 
apa sahaja yang ditempuh; seolah-olah iniah dunianya sehingga terlupa matlamat asal 
untuk menuju ke dunianya yang sebenar. Mereka terpedaya dengan kemanisan dunia 
dan menyangkakan apa yang dipungut itulah BEKALAN.  

Sebagai seorang pengembara, kita seharusnya bijak melayarkan bahtera ke arah yang 
betul mengikut kompas yang dipiawaikan oleh Rasul. Untuk sampai ke destinasi 
AKHIRAT, pungutlah bekalan sebanyak mungkin. Anggaplah segala keseronokan 
duniawi sebagai BEBAN yang boleh menjejaskan perjalanan ke sana. Ingatlah pesanan 
orang tua : Kita sebenarnya adalah WARGA AKHIRAT - tempat yang kekal abadi; 
sementara dunia ini ialah rumah tumpangan sementara yang penuh kepalsuan dan 
tipu-daya. Oleh itu kita mestilah bijak memilih mana satu BEKALAN dan mana satu 
BEBAN. Barangan yang dikategori sebagai BEBAN akan menyusahkan perjalanan ke 
akhirat manakala barangan BEKALAN akan berfaedah untuk kehidupan di sana. 
Kutiplah bekalan sebanyak mungkin dan hindarkan memikul beban yang menyulitkan 
perjalanan. 

Ingatlah: "Dunia ini sebagai tempat bercucuk tanam. Hasilnya kita akan kecapi di 
Akhirat nanti." 

"Beramallah untuk dunia seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Beramallah 
untuk akhirat seolah-olah kamu akan mati keesokannya." - Hadith 

Ramai mentafsirkan Hadith ini dari segi keduniaan iaitu kerja bersungguh-sungguh 
kerana kita akan hidup lama di dunia. Tetapi makna yang tersirat ialah kita hidup lama 
lagi di dunia jadi kenapa nak bekerja beria-ia mencari pendapatan lebih sedangkan 
masa banyak lagi. Tetapi dalam hal akhirat, kita akan mati esok - jadi terpaksalah buat 
persiapan dengan lengkap dan berhati-hati kerana kita akan mati esok. Tafsiran begini 
jarang diterangkan oleh umum terutama pemburu harta di dunia. 

Islam tidak menghalang umatnya mencari harta-benda dan kekayaan; asalkan ia tidak 
menghalang dari melakukan pengabdian kepada Allah.  Malahan orang Islam yang 
kaya adalah amat diperlukan kerana ia adalah sumber ekonomi negara dan sebagai 
juruwang bagi saudaranya yang miskin dan memerlukan bantuan.  Orang kaya adalah 



pembantu orang msikin, orang kuat adalah pelindung golongan yang lemah, orang alim 
sebagai sumber cahaya dan ilmu kepada orang jahil. Begitulah golongan ini saling 
bantu-membantu antara satu dengan lain.  Apa yang Islam larang ialah meletakkan 
keduniaan sebagai sasaran utama dalam hidup melebihi hal-hal keakhiratan dan 
pengabdian kepada Allah. Sekiranya keduniaan diberikan keutamaan dalam hidup 
bererti konsep syahadahnya terjejas. Intipati syahadah ialah mengaku dengan sebenar-
benar pengakuan bahawa Tiada lain yang lebih besar selain Allah dan pengakuan 
bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini bererti tumpuan pengabdian hakiki 
ialah Allah dan BUKANNYA harta-benda dunia. Jika kekayaan dunia dijadikan asas 
hidup berertilah kita telah membesarkan dunia daripada Allah sendiri; atau dalam kata-
kata lain kita bertuhankan harta bukannya Allah. Di sinilah terpesongnya aqidah orang-
orang kebendaan. 

Sangat beruntunglah mereka yang mempunyai harta kekayaan yang menjadikannya 
sebagai modal untuk akhirat. Wang ringgit dipertaruhkan sebagai saham akhirat dengan 
bersedekah, mendirikan masjid, membantu fakir miskin dan anak yatim, menyelesaikan 
masalah dan keperluan jiran dan masyarakat sekeliling. Mereka inilah yang berjaya 
menukar harta menjadikan sebagai pahala atau membeli akhirat dengan dunia. 
Sebaliknya amat rugi mereka yang mempunyai wang ringgit dan harta kekayaan tetapi 
membelanjakan untuk perkara-perkara yang tidak mendatangkan sebarang faedah 
untuk akhiratnya; atau lebih dahsyat jika digunakan untuk kerja-kerja maksiat dan 
hiburan semata. Di akhirat akan ditanya Allah ke mana wang ringgit kita dibelanjakan 
dengan begitu halus dan tereperinci. 

Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan bahawa kehidupan akhirat 
adalah lebih penting dan lebih kekal. Oleh itu sayugia bagi kita melebihkan kehidupan 
akhirat daripada dunia. Kehidupan di dunia hanya dalam tempoh terhad; jarang-jarang 
melebihi 90 tahun; tetapi akhirat tiada batasan waktu. Sudahlah begitu diriwayatkan 
satu hari di akhirat menyamai 1000 tahun di dunia. Jadi berapalah nilai umur dunia 
dibandingkah akhirat? Orang yang bijak tentunya berpandangan jauh iaitu untuk 
kehidupan akhirat. Ada di antara orang-orang alim dan para wali sangat mengambil 
berat tentang pengisian waktu dengan ibadat. Mereka tidak rela membuang masa 
begitu sahaja. Setiap saat bagi mereka adalah berharga dan mesti diisi dengan sesuatu 
ibadat supaya tidak terbuang begitu saja. Bagi mereka, setiap nafas yang turun naik 
akan dipersoalkan. Pada sebelah malam,  mereka menggunakan masa untuk 
beribadat. Masa tidur mereka amat sedikit.  

Sebaliknya mereka yang asyik mengumpul harta dunia untuk dunia adalah berfikiran 
sempit kerana tidak menjangkau alam abadi di akhirat. Ahli dunia saban masa 
memikirkan bagaimana nak mengumpul harta benda hingga menjadi kaya. Walaupun 
sudah kaya, mereka masih berusaha lagi supaya menjadi bertambah kaya; tanpa 
sedikit pun memikirkan bagaimana harta yang ada pada mereka hendak diinfaqkan di 
jalan Allah supaya hasilnya dapat dituai di akhirat kelak.  Orang kaya begini pada 
hakikatnya adalah miskin kerana masih banyak memerlukan sesuatu.  



Semasa perjalanan Israk Mikraj, Allah menunjukkan satu golongan yang menanam 
gandum dan kemudian menuainya. Baru lepas ditanam, terus berbuah dan dituai; 
begitulah seterusnya. Inilah ibarat orang yang membuat kebajikan sentiasa tak putus-
putus menerima ganjaran pahala yang banyak di sisi Allah. Balasan pahala ini akan 
dinikmati kebahagiaannya di akhirat kelak.  

Dinukilkan dalam sebuah kitab, seorang raja dihadiahkan orang sebuah piala minuman 
bertatahkan permata fairuz. Piala itu sangat cantik dan amat berharga. Raja sangat 
gembira menerima hadiah itu. Apabila seorang hukama datang berjumpa dengannya, 
raja itu bertanya kepadanya mengenai piala tersebut. Hukama itu berkata, "Aku tidak 
lihat apa-apa dari piala itu kecuali bala dan fakir." Raja tercengang dan berkata, 
"Mengapa kamu berkata begitu?" Hukama itu menerangkan, "Kalau piala itu pecah, 
sudah tentu ia tidak boleh dibaiki lagi dan hati menjadi susah atas bala yang menimpa. 
Kalau ia dicuri orang, tuanku akan bersedih atas kehilangan itu dan berasa seperti fakir. 
Bahkan sebelum tuanku dapat piala ini, tuanku tidak ada rasa apa-apa bahkan senang 
dengan keadaan begini, tetapi selepas ada piala ini, jika berlaku kehilangan tentu 
tuanku berasa amat sedih." Selang beberapa bulan, piala yang disayangi raja itu pecah 
berkecai. Raja itu menjadi sangat sedih dan hampa atas kehilangan piala itu. Dia 
kembali berjumpa hukama itu dan mengaku atas kebenaran kata-katanya. Kisah ini 
jelas membuktikan bahawa harta dunia yang kita sayangi tidak memberi apa-apa 
makna di dunia kecuali kesusahan dan kemiskinan. Bahkan dirasakan amat berat untuk 
meninggalkan harta itu semasa roh hendak kembali berjumpa Allah. 
  

Sebagai kesimpulannya, kita hendaklah mempunyai pendirian berkaitan dengan 
penumpukan harta kekayaan. Yang lebih penting bagi kita ialah adakah kita akan 
diterima oleh Allah di akhirat kelak sebagai hambaNya yang soleh. Begitu juga adakah 
Nabi Muhammad saw akan mengaku atau mengiktiraf kita sebagai umatnya. Jika Allah 
tak mengaku hambaNya dan Nabi Muhammad saw tak mengaku kita sebagai umatnya, 
ke mana lagi kita nak pergi ketika itu? Ke mana tempat kita nak mengadu nasib? Di 
dunia bolehlah meminta bantuan dari kaum kerabat dan sebagainya tetapi di akhirat 
siapa lagi selain Allah dan rasulnya.. Akhirnya sama-sama kita meminta taufiq dan 
hidayat semoga kita berada di landasan sebenar sebelum kita dipanggil oleh Allah. Kita 
pohonkan keselamatan dan taubat di atas dosa-dosa kita dan mudahan kita kembali 
menemuiNya dalam keadaan Allah meredhai kita, insyaallah..



MANUSIA DALAM KERUGIAN

  

Demi Masa!  
Sesungguhnya manusia di dalam kerugian.  

Kecuali mereka yang beriman, beramal soleh dan 
berpesan-pesan dengan kebenaran serta berwasiat  

dengan kesabaran. 
 

"

Allah Maha Mengetahui keadaan dan nasib manusia kerana Dialah yang mencipta 
manusia itu. Dalam surah Al-Asr ini, Allah bersumpah bahawa semua manusia dalam 
kerugian kecuali 4 golongan iaitu:   
                 1.mereka yang beriman  
                 2.beramal soleh  
                 3.menasihati atas kebenaran dan  
                 4.menasihati atas kesabaran  

Ini bermakna semua manusia tanpa mengira kedudukan sama ada kaya, miskin, 
berpelajaran tinggi, keturunan bangsawan atau peminta sedekah; kesemuanya Allah 
memberi amaran/ingatan tentang kerugian yang menimpa mereka. Untuk mengelakkan 
dari kebinasaan dan kerugian ini, mereka diberikan 4 alternatif seperti yang 
disenaraikan di atas; iaitu beriman, beramal soleh, bercakap atas kebenaran dan juga 
atas kesabaran.   

1. Manusia yang beriman ialah mereka yang mempunyai kesedaran tertinggi dan 
meyakini bahawa di sebalik alam yang luas ini, ada 'zat' yang MAHA BESAR dan MAHA 
KUASA yang mencipta dan mengendalikan keseluruhan alam ini. Begitu juga di sebalik 
alam nyata ini ada lagi alam kehidupan yang lebih besar dan indah iaitu kehidupan 
akhirat yang kekal dan abadi bagi setiap manusia. Sesiapa juga manusia tanpa mengira 
apa kedudukan sosio-ekonominya, akan terjerumus ke dalam api neraka yang amat 
panas sekiranya tidak mempunyai keimanan terhadap perkara-perkara ghaib ini.  

Hidup di dunia ini adalah sementara. Kita akan berpindah ke alam barzakh (awal alam 
akhirat) tidak lama lagi iaitu selepas kita dimatikan. Yang dapat menyelamatkan kita di 
kubur ialah iman kepada Allah. Termasuk dalam ertikata iman ialah bukan setakat 
mempercayai Allah sahaja tetapi mesti dibuktikan dengan amalan. Jadi iman dan amal 



soleh ialah gandingan terbaik untuk menempuh dugaan di alam akhirat. Iman tanpa 
amal adalah ibarat pokok tanpa buah. Oleh itu kita dikehendaki melengkapkan diri 
dengan iman dan amal supaya hidup kita tidak sengsara sepanjang hayat tanpa batas 
waktu di akhirat.   

2. Manusia kedua yang tidak akan rugi ialah mereka yang beramal soleh atau 
mengerjakan kebajikan. Orang yang meninggal dunia tanpa sebarang kerja kebajikan 
atau amal soleh akan rugi kerana mereka akan diseksa di dalam api neraka. Nasib kita 
di akhirat tidak sekali-kali bergantung kepada harta kekayaan, kedudukan pangkat atau 
pengetahuan tetapi sebaliknya ia dinilai dengan amal solehnya. Sungguhpun begitu ada 
juga orang yang rajin membuat amal kebajikan tetapi  sayangnya tidak mempunyai 
keimanan terhadap Allah. Golongan seperti ini adalah rugi juga kerana tidak 
mempunyai asas aqidah terhadap Allah yang wajib ada dalam setiap individu.  
Kesemua amalan kita tidak akan diterima Allah jika tidak berpaksi kepada dasar 
keimanan kepada Allah.   

Oleh sebab itu, kita seharusnya menggunakan masa hidup kita yang tidak lama ini 
untuk melakukan amal soleh sebanyak--banyaknya. Alangkah ruginya seseorang yang 
berbadan sihat, tegap,mempunyai hartabenda yang banyak tetapi seluruh kekuatan, 
kesihatan dan harta bendanya digunakan untuk kepentingan diri dan keluarganya 
sahaja. Lebih dahsyat lagi jika ia digunakan untuk melakukan maksiat, aniaya, fitnah 
dan menzalimi orang lain. Sepanjang hidup ini kita tidak lari dari melakukan 2 perkara 
sama ada amal soleh (baik) atau amal tholeh (jahat). Orang yang berjaya ialah mereka 
yang beramal soleh bukan beramal tholeh. Diri kita adalah sebaik-baik kompas untuk 
menilai yang soleh atau sebaliknya. Namun tidak semua orang dapat memberikan 
penilaian yang tepat, malah ada orang memandang kebajikan itu sebagai kejahatan 
dan kejahatan pula dipandang sebagai kebaikan. Kesemua ini memerlukan ilmu yang 
menjadi syarat untuk memberikan penilaian yang benar dan tepat berlandaskan syariat 
Islam.  

Amal kebajikan boleh diusahakan dengan pelbagai cara sama ada dengan material 
atau menggunakan anggota badan. Menasihat kawan adalah kebajikan. Membuang 
duri di jalan juga satu kebajikan. Memberi makan kepada binatang juga kebajikan; 
apatah lagi memberi makan kepada fakir miskin. Pendek kata jika kita tahu caranya,  
semua aktiviti kita boleh dikategorikan kepada amal kebajikan.  

Dengan melakukan amal kebajikan belum menjamin keselamatan seseorang selagi 
tidak  meninggalkan kejahatan. Antara dua perkara iaitu membuat makruf (kabajikan) 
dan meninggalkan mungkar (kejahatan), yang kedua amat sukar dilakukan. Ramai 
orang  mampu membuat kebaikan tetapi untuk meninggalkan kejahatan tidak semudah 
itu. Contohnya ramai wanita boleh bersolat 5 waktu tetapi tidak sanggup menutup aurat 
atau mengumpat. Ada ulama berpendapat sebelum mengerjakan kebajikan hendaklah  
terlebih dahulu meninggalkan maksiat dengan cara bertaubat nasuha. Sungguhpun 
begitu dalam keadaan-keadaan tertentu, amal kebajikan yang kita buat dapat juga 
menghapuskan kejahatan-kejahatan.  Namun yang lebih baik ialah sebelum melakukan 
kebajikan, perlulah membuang segala amal kejahatan terlebih dulu. Ini bermakna kita 



hendaklah mengosongkan diri kita dari segala maksiat sebelum melakukan kebajikan; 
sesuai dengan sunnah Nabi yang dibedah sebelum dibawa melakukan perjalanan Isra' 
dan Mikraj. 

Umum mengetahui bahawa setiap pekerjaan kita sama ada yang besar atau kecil 
sentiasa dicatat atau direkod oleh malaikat yang dipertugaskan Allah supaya di akhirat 
nanti mereka akan dipertanggungjawabkan. Nyatalah kehidupan kita di dunia ini bukan 
sia-sia atau sembarangan. Kita mempunyai misi dan wawasan yang perlu dipenuhi di 
dunia ini sesuai dengan firman Allah: 
  

Barangsiapa mengerjakan kebajikan walau sekecil zarah sekalipun akan dilihat 
(balasannya), 

dan barangsiapa mengerjakan kejahatan walau sekecil zarah sekalipun akan dilihat 
juga. 

(Ini bermakna walau sekecil manapun kebaikan atau kejahatan yang kita lakukan  
akan kita rasakan akibatnya nanti

Oleh itu untuk keselamatan di alam yang abadi, saya menyeru diri saya sendiri dan 
saudara-saudara semua supaya melakukan kebajikan sebanyak mungkin dan pada 
masa yang sama  meninggalkan segala kejahatan. Slogan 'menghalalkan segala cara' 
untuk kejayaan di dunia terutama dalam bidang keduniaan adalah semboyan syaitan 
dan iblis yang harus ditentang.  

3. Golongan  ketiga yang tidak rugi ialah mereka yang menggunakan masa hidupnya 
dengan menyampai atau menerangkan kebenaran/haq atau mereka yang  
membela/mempertahankan kebenaran contohnya agama Islam. Konsep kebenaran  
dalam Islam banyak jenis; kebenaran dalam tuturkata, kebenaran dalam tindakan, 
kebenaran dalam niat, kebenaran dalam pergaulan, kebeneran dalam politik, 
kebenaran dalam penghakiman dan sebagainya.  Di antara banyak-banyak kebenaran, 
yang paling utama sekali ialah kebenaran yang berasal dari ALLAH yang diturunkan 
kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Al-Quran iaitu Deen Islam. Mengajar dan  
menyampaikan kebenaran wahyu Ilahi ini serta mempertahankan kebenarannya adalah 
misi tertinggi kemanusiaan. Golongan dai' ini hidupnya tidak akan rugi. Selain tugas  
dakwah dan menyampai kebenaran adalah sia-sia dan rugi semata-mata. Bertambah 
rugilah manusia yang cara hidupnya di muka bumi ini untuk tujuan bersenang-senang 
dengan makan-minum, mengumpul kekayaan dan beranak-pinak saja. Golongan ini  
tidak mempunyai nilai di sisi Allah.   



Apa  sebenarnya Haq itu? Haq itu adalah kebenaran yang datang dari Allah. Oleh 
sebab itu ia tidak boleh dipertikaikan. Firman Allah: 

 Kebenaran itu adalah dari Tuahnmu. Oleh sebab itu jangan sekali-kali  
kamu termasuk dari golongan orang yang ragu. (Al-Baqarah: 147)

Kebenaran apa jua bentuknya adalah dari Allah. Induk dari segala kebenaran ialah 
Kalimah Tauhid "Laa  ilaaha illallah" yang membawa maksud tidak ada Tuhan yang 
disembah selain Allah dalam ertikata Allahlah yang Maha Besar yang mesti disembah. 
Segala yang lain adalah makhlukNya. Tauhid adalah haq manakala syirik pula adalah 
bathil. Begitu juga syurga adalah haq, neraka haq, azab kubur haq, malaikat haq, tiitian 
sirath juga haq. Begitulah seterusnya diqiaskan kepada perkara-perkara lain seperti 
membaca Al-Quran, membuat kebajikan dan lain-lain. Manakala apa jua yang buruk 
dan keji yang dilarang oleh Allah adalah bathil seperti mencuri, meninggalkan solat, 
membunuh, syirik dan sebagainya.  

Akal yang sihat yang dapat bimbingan Ilahi mampu melihat kebenaran itu sebagai 
kebenaran dan kesalahan itu sebagai kesalahan. Apabila telah mengetahui sesuatu itu 
sebagai kebenaran, maka mudahlah kita mengikutinya. Begitulah sebaliknya jika kita 
mengetahui sesuatu itu sebagai kejahatan, mudahlah bagi kita menjauhikannya. 
Kefahaman sebegini adalah pemberian Allah kepada hamba yang disayangiNya. 
Betapa ramai manusia yang tidak diberikan kurniaan ini, lantas mereka menganggap 
bahawa kebaikan itu sebagai kejahatan manakala kejahatan pula dipandang sebagai 
kebaikan. Orang begini telah dipetri hatinya dan tidak dapat membezakan lagi antara 
baik dan jahat. Bagaimana mungkin sebuah kompas yang jarumnya sudah tidak 
menunjuk arah yang betul dijadikan panduan untuk meneroka satu padang pasir yang 
amat luas? Semoga kita dijauhkan dari keadaan yang gelap ini dan berdoalah mudahan 
dapat kita melihat yang haq itu haq dan bathil itu sebagai bathil.  

Setelah mata hati kita dapat menyuluh hakikat kebenaran sesuatu perkara, dapatlah 
kita menjadikannya sebagai panduan hidup. Yang baik kita jadikan teladan dan yang 
jahat kita jadikan sempadan; sehinggalah ia menjadi resam hidup yang sebati dengan 
diri kita; dan inilah yang harus dijadikan asas perjuangan untuk diri dan masyarakat.  
Setelah mempraktikkan kebenaran itu dalam diri sendiri barulah mudah 
memperkatakan kebenaran kepada orang lain. Misalnya berkata benar - tidak  
berbohong, menipu atau memfitnah. Telinga pula benar dari segi tidak mendengar 
perkara yang haram dan dilarang. Mata pula tidak melihat sesuatu kecuali yang halal. 
Pendekkata semua anggota tidak melakukan sesuatu kecuali yang benar dan tidak  
bercanggah dengan kebenaran itu sendiri iaitu ISLAM.  Penyebaran dakwah ini menjadi 
penting dan wajib atau fardhu 'ain dilakukan terutama dalam zaman kegawatan akidah 
dewasa ini. Tidak guna manusia yang asyik  memperkatakan  atau cuba 
menyelamatkan generasi ini dari kegawatan ekonomi saja tanpa sedikit pun memikirkan 
masalah yang Allah pandang besar iaitu kegawatan  aqidah, moral dan agama. Adakah 
ekonomi akan menyelamatkan manusia terjun ke lembah hina di dunia dan terjun ke 



neraka di akhirat? Pendekatan 'ekonomi adalah segala-galanya' seolah-olah menafikan 
kebenaran Islam.    

Setelah berhasil mencapai kebenaran dalam diri sendiri dan masyarakat amnya, 
barulah kejayaan itu diperkukuhkan atau dimantapkan secara istiqamah. Usaha ini 
perlu  berterusan meskipun melalui duri dan ranjau yang cuba ditentang oleh puak yang 
memusuhi kebenaran iaitu Paksu (nafsu), Pak Leh (Iblis), Pak Wa (hawa) dan Pak Tan 
(syaitan). Di sini perlunya kesabaran - satu sifat yang perlu untuk menjadi golongan 
terakhir yang dinyatakan dalam Surah Al-'Asr iaitu pendokong kesabaran.   

4. Mereka yang menyampaikan nasihat dengan kesabaran adalah golongan terakhir  
yang beruntung dan tidak akan rugi.  Konsep sabar dalam Islam ada 3 jenis: pertama, 
sabar menanggung kesusahan dan sebarang bala yang menimpa diri, kedua, sabar 
mengerjakan ketaatan seperti sabar untuk mengerjakan sembahyang dan segala ibadat 
lain, dan ketiga ialah sabar diri dari melakukan sebarang maksiat. Jelasnya, sabar yang 
dimaksudkan dalam ayat ini ialah sabar atau tetap hati di dalam memegang ajaran 
Allah yang benar itu; tanpa sedikit pun bergoyang oleh sebarang anasir yang datang. 
Di  antara musuh yang cuba menggoyang atau merosakkan pendirian ini ialah syaitan, 
nafsu, hawa dan iblis.  Mereka yang sabar ialah mereka yang berjaya melawan diri dari 
musuh-musuh ini untuk mencapai keredhaan Allah.  



MENSYUKURI NIKMAT ALLAH  "  

Saban masa dan ketika  kita menikmati kurniaan ALLAH. Setiap detik dan saat sejak 
kita dilahirkan hinggalah dewasa ini, kita tidak putus-putus dikurniakan dengan pelbagai 
nikmat. Lantaran ianya berlaku saban masa dan menjadi sesuatu yang lumrah, lantas 
kita tidak perasan dan menghiraukannya. Kita seolah-olah terlupa bahawa ia adalah 
hadiah dan kurniaan ALLAH kepada kita. Begitulah perangai kita yang tak ubah seperti 
kacang lupakan kulit.   

Sesuap nasi yang kita makan, setiap teguk air yang kita minum, setiap zarah udara 
yang kita sedut bahkan setiap pandangan yang kita lihat adalah kurniaan Allah. Tanpa 
kurniaan ini, kita tidak dapat mengunyah makanan atau meneguk minuman atau 
menyedut udara di sekeliling kita. Selagi kita hidup di mukabumi ini kita tidak sunyi dari 
menerima kurniaan ini. Begitulah penyayangnya ALLAH yang bersifat dengan Ar-
RAHMAN. ALLAH menganugerahkan kurniaanNya kepada semua makhluk, sama ada 
yang taat kepadaNya atau sebaliknya. Maka mengapa kita mesti mendustakan 
kurniaan ini? ALLAH masih sayang  kepada hamba-hambaNya meskipun terlalu ramai 
yang tidak bersyukur di atas nikmat-nikmat itu. Sebanyak 31 kali di dalam Al-Quran, 
Allah mengulangi ayat di bawah sebagai amaran dan ingatan kepada kita supaya 
menilai semula sejauh mana kesyukuran kita terhadap nikmatNya. 

(Yang mana satu di antara nikmat Tuhan yang kamu dustakan?)

Sebagai makhluk Allah, kita sewajibnya berasa prihatin atas kurniaan ini lalu 
mensyukuri atas segala nikmat tersebut. Rakaman kesyukuran bukanlah setakat 
mengucapkan 'alhamdulillah'. Ianya mesti dibuktikan dengan tindakan berdasarkan 
prinsip 'amal makruf, nahi munkar' atau buat yang disuruh dan tinggalkan yang dilarang. 
Ini dilakukan setiap masa secara konstan dan terus-menerus. 

Malangnya terdapat ramai manusia yang lupa daratan dan lupa akan segala kurniaan 
ALLAH. Ramai yang tidak mendirikan solat dan segala amalan yang disuruh. 
Sebaliknya ramai pula yang engkar dan menentang suruhanNya dengan melakukan 
pelbagai jenis kemaksiatan. Allah Maha Mengetahui bahawa ramai di antara hambanya 
yang tidak bersyukur, seperti dalam firmanNya: 

 (Sangat sedikit  daripada hamba-hambaKu yang bersyukur
)Kesimpulannya, sebagai menunjukkan rasa berterima kasih kita kepada ALLAH, kita 
hendaklah sentiasa mengabdikan diri kepada ALLAH dengan segala bentuk amalan 

ibadat di samping kita meninggalkan kerja-kerja maksiat. Semoga kita termasuk dalam 
golongan hamba-hambaNya yang bersyukur. Wallahua'lam.



KEMBALILAH KEPADA ALLAH
      

Kita harus sedar bahawa kita manusia adalah setinggi-tinggi makhluk Allah di muka 
bumi ini. Kesedaran ini janganlah sampai membawa kita terlupa bahawa kita juga boleh 
jatuh menjadi serendah-rendah makhluk jika tersalah mengemudikan bahtera hidup ini. 
Ini sesuai dengan Firman Allah yang bermaksud: Sesungguhnya manusia Aku cipta 
dalam sebaik-baik kejadian. Lalu Aku jatuhkannya menjadi serendah-rendah makhluk; 
kecuali mereka yang beriman, beramal soleh. Mereka mendapat ganjaran yang tidak 
putus-putus" 

Manusia menjadi mulia kerana sifat kemanusiaannya yang berteraskan kekuatan fikiran 
dari otak. Malang sekali jika disalahgunakan kecerdasan fikiran ini untuk merosakkan 
kemanusiaan itu sendiri sehingga menjadi kebinatangan. 

Akal yang ada pada manusia telah menjadikan kita makhluk yang mulia, berbudaya dan 
mempunyai tamaddun yang boleh dibanggakan. Manusia mampu mencipta pelbagai 
alat moden yang canggih-canggih untuk keperluan mereka. Dengan akal juga, manusia 
dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk. Oleh kerana kemampuan akal 
inilah maka manusia menjadi makhluk yang paling tinggi dibandingkan dengan haiwan, 
tumbuhan dan makhluk-makhluk lain. 

Walaupun akal satu unsur mulia dianugerah kepada manusia, namun ia sering 
disalahguna sehingga menyebabkan berlakunya pelbagai kerosakan seperti 
pergaduhan, rompakan, fitnah, rasuah dan penipuan sama ada di peringkat atas 
maupun rakyat biasa.  Sejarah telah melihat kejatuhan sesuatu tamaddun atau bangsa 
itu adalah kerana manusia sendiri menggunakan kebijaksanaan akalnya untuk 
melakukan segala bentuk kejahatan dan penindasan sesama mereka. Mereka sanggup 
melakukan kezaliman dan penindasan semata-mata untuk menjaga kepentingan sendiri 
dan kumpulannya. Gejala kronism dan nepotism adalah contoh manifestasi 
penyalahgunaan akal dalam mengurus diri dan masyarakat. 

Apabila akal yang sepatutnya diletakkan di satu kedudukan yang tinggi dikorbankan 
untuk sesuatu kepentingan diri, maka tepatlah apa yang difirmankan Allah bahawa 
manusia akan terjun menjadi serendah-rendah makhluk, bahkan lebih rendah daripada 
haiwan yang melata. Manusia begini adalah ibarat bangkai manusia; jasad berlembaga 
manusia tetapi mempunyai pekerti seperti binatang. Maruah kemanusiaan yang ada 
pada diri tergadai kerana menurutkan nafsu yang menjadi musuh kepada akal. 

Jadi, satu persoalan timbul bagaimana seharusnya kita menjaga akal kita supaya 
kemanusiaan kita tidak bertukar dari taraf setinggi-tinggi makhluk kepada taraf 
serendah-rendahnya? Untuk menjelaskan presoalan ini, kita semestinya kembali 
kepada persoalan siapa yang menjadikan kita dan akal kita. Ringkasnya, manusia 
mestilah kembali kepada Allah, beriman serta mengabdikan diri semata-mata 



kepadaNya. Manusia tidak akan sempurna setakat mempunyai pengetahuan yang luas 
dalam bidang sekular dan mempunyai kepakaran yang tinggi dalam teknologi IT atau 
seumpamanya tanpa disertai dengan keimanan yang teguh terhadap Allah. 

Kepercayaan dan keimanan kepada Allah adalah menjadi kesedaran yang tertinggi dan 
menjadi paksi segala kesedaran dan anutan. Ia akan membangkit atau mendorong 
manusia melakukan amalan yang baik seperti yang dituntut oleh Allah. Di samping itu 
pada masa yang sama manusia akan menjauhkan diri dari melakukan sebarang 
perkara mungkar yang boleh menyebabkan kemurkaan Allah.  

Apabila seseorang mengaku beriman kepada Allah, hendaknya bukanlah setakat 
ucapan lahir saja. Ia mesti disertakan dengan tidakikut untuk membuktikan 
kepercayaan itu adalah benar. Selain mempercayai Allah itu ada (wujud) dan Dia 
adalah pencipta segala yang ada di alam ini, kita harus sedar bahawa Allah adalah 
pentadbir alam yang menyusun atau mentadbir segala-galanya. Allah sentiasa dalam 
keadaan sedar mengawasi diri kita setiap saat sama ada yang zahir maupun yang 
batin. Dia tidak pernah lalai malahan setiap sifat-sifat kesempurnaan ada pada diriNya. 
Kita juga harus sedar setiap tindakan kita dalam pemerhatian Allah dan kita akan 
dipertanggungjawapkan di akhirat kelak atas apa yang kita buat sama ada yang besar 
ataupun yang kecil. Perbicaraan di akhirat adalah maha adil di mana semua anggota 
badan kita akan menjadi saksi di atas perlakuan kita di dunia ini. Di sana kita dibicara 
sama ada kita menggunakan akal kurniaan Allah itu untuk kebajikan atau sebaliknya. 
Mereka yang menang akan ke syurga dan yang kalah akan diseret ke neraka. 

Oleh sebab pentingnya akal, sayugia bagi kita menggunakan akal itu untuk tujuan 
kebaikan. Sebaliknya jika manusia masih membuat bohong, fitnah, mencuri, memukul, 
rasuah, zina dan lain-lain kejahatan, ingatlah bahawa Allah tetap memerhatikannya dan 
akan memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatannya.  

Kesimpulannya, adalah menjadi tanggungjawab kita memastikan bahawa akal yang kita 
miliki itu dapat membawa kepada keredhaan Allah. Hanya dengan keimanan kepada 
Allah sahaja yang dapat menyelamatkan diri kita daripada ditimpa kemurkaan Allah. 
Insyallah bangsa dan negara kita akan selamat jika pemimpin dan rakyat kembali 
kepada Allah. Ikutlah landasan yang ditetapkan oleh Allah. Gunakan otak dan fikiran 
untuk meraih keredhaan Allah dan bukan kemurkaanNya. Janganlah keberkatan 
Ramadhan ini dicemari dengan kata-kata penyebaran fitnah dan tuduhan melulu tanpa 
asas yang sudah pasti akan membawa kepada kehancuran negara. Ingatlah pesanan 
ulama: sekiranya timbul perselisihan di muka bumi ini, kembalilah merujuk kepada 
Islam. Islam adalah agama yang lengkap dan tinggi; tiada satu agama yang dapat 
menandingi kesempurnaan Islam. Mengapa kita berdegil menjauhkan diri daripada 
kebenaran? Adakah undang-undang lain lebih syumul dari Islam sendiri? Misalnya 
dalam Islam, tuduhan zina mesti disertai dengan 4 orang saksi yang menyaksikan 
perlakuan itu. mengapa kita tidak mengaplikasikannya? Adakah Islam menyuruh kita 
membawa tilam atau rambut untuk membenarkan tuduhan terrsebut? Di manakah akal 
yang Allah berikan kepada kita? Adakah kita kata masih beriman kepada Allah 
sedangkan perlakuan kita jauh lari dari kebenaran. Baliklah kita ke pangkal jalan jika 



sudah tersesat di hujung jalan. Allah masih menerima taubat kita selagi nyawa belum 
sampai ke halkum. Lihat apa berlaku kepada Firaun yang bertaubat setelah nyawa 
akan berpisah dari jasad? Allah tidak menerima taubatnya dan memasukkannya ke 
dalam neraka yang amat dahsyat seksaannya. Memadailah ini menjadi ingatan kepada 
kita. Semoga Allah selamatkan kita dan generasi kita dari ditimpa dari azab yang pedih 
ini. Amin.



   KEAGUNGAN ALLAH     
MELALUI MUSYAHADAH     

Alhamdulillah dengan izin Allah dapat saya kembali mengisi ruangan Tazkirah kali ini. 
Saban hari kita menyebut Allahu Akbar (Allah Maha Besar) pada setiap kali kita 
mendirikan solat. Malangnya kebesaran Allah masih belum meresap dan menyelera di 
dalam jiwa sanubari kita.   

Intipati atau ciri-ciri keimanan ialah merasakan kebesaran dan keagungan Allah di 
dalam diri setiap masa dan ketika dalam semua keadaan. Pendek kata tebal atau 
nipisnya iman seseorang bergantung kepada bagaimana dia merasakan kebesaran 
Allah di dalam hatinya. Keyakinan dan keimanan terhadap Allah menjadi pendorong 
untuk melakukan ibadat sebagai pengabdian diri kepada-Nya.  

Allah menjadikan, memiliki dan memerintah sekalian alam ini. Malahan diri kita juga 
adalah kepunyaanNya. Oleh itu semestinyalah kita mengabdikan diri kepadaNya serta 
sentiasa meminta pertolongan daripadaNya.   

Allah berada di mana saja kita berada. KekuasaanNya sangat hampir dengan diri kita 
malahan ia lebih hampir dengan urat nyawa kita. Terlalu hampir Allah dengan kita 
sehinggakan kita tidak merasakan kewujudanNya. Di sinilah letaknya kejahilan dan 
kecuaian yang serius yang tidak sepatutnya kita lakukan. Kesombongan dan 
keangkuhan menjadi semakin teruk apabila kita bergelumang dengan maksiat yang 
menyebabkan kita menjadi semakin 'jauh' dengan Allah. Meskipun Allah sangat/terlalu 
hampir tetapi dosa kita menjadi 'hijab' yang melindungkan kita dari merasakan 
kebesaran dan kewujudan Allah Yang Maha Agung.  

Hakikat ini kita boleh rasakan sendiri. Orang lain tidak dapat menilai sejauh mana 
keakraban kita dengan Allah yang mencipta kita. Cuma orang dapat melihat dan menilai 
diri kita secara zahir. Jika kita taat kepada Allah dalam suruhan dan laranganNya 
bermakna hubungannya rapat dengan Allah. Sebaliknya jika selalu melakukan maksiat 
bererti dia jauh dengan Allah. Allah tidak suka kepada orang yang zalim dan membuat 
maksiat. Dari segi batinnya, hanya Allah yang Maha Mengetahui.  

Oleh sebab iman menjadi asas kepada keislaman seseorang, perlulah kita mencari 
jalan untuk merasa dan menghayati kemanisan iman. Kemanisan iman boleh 
diusahakan melalui dua jalan iaitu musyahadah dan muraqabah.   

Kesemua objek sama ada yang hidup atau bukan hidup adalah ciptaan Allah. Ia 
menjadi bukti tentang wujudnya Allah. Tanpa Allah, alam ini tidak akan wujud. Ia tidak 
akan jadi dengan sendiri. Oleh itu untuk merasakan kehebatan Allah, perlulah kita 
menyendiri sekali-sekala melihat keajaiban alam dan isinya. Betapa hebatnya Allah 
menjadikan setiap sesuatu. Allah jadikan manusia pelbagai bangsa dan rupa. Allah 
menjadikan organ-organ dalam diri kita dengan fungsi masing-masing. Allah 



menjadikan haiwan pelbagai jenis. Allah menjadikan tumbuhan, ada yang berbuah, 
berbunga, berduri serta berlainan jenis dan rasa. Demikian juga Allah menjadikan siang 
dan malam serta cakrewala yang menjadi perhiasan alam. Semua ini menjadi petanda 
kebesaran Allah yang menuntut kita memerhati dan ber'musyahadah' untuk 
menguatkan keimanan kita terhadap Yang Maha Besar.  

Kita lihat pula sifat setiap objek tersebut. Ada yang manis, tawar, pahit, masin, jahat, 
baik, panjang, lebar, licin, kesat, bulat, lonjong, berduri, berwarna-warni, kaya, miskin, 
hina, mulia, gagah, lemah, dan lain-lain lagi yang tidak mungkin dapat kita catatkan 
meskipun habis dakwat sebanyak air lautan digunakan. Duduklah sendirian dan 
menungkan hakikat ini; insyallah kita akan merasakan betapa agung dan hebatNya 
Allah yang menciptakan segala-galanya sama ada di langit, di bumi dan di dalam 
lautan.  

Kemudian kita lihat pula gelagat manusia dengan pelbagai pekerjaannya. Ada yang 
bertukang, berlari, bermain, memasak, menyapu, mencuri, menyamun, berenang dan 
sebagainya. Segala bentuk perbuatan mereka adalah gerakan dari Allah. Namun kita 
tidak boleh sandarkan perbuatan jahat mereka dari Allah kerana manusia diberikan 
pilihan untuk melakukan yang baik atau jahat. Allah berikan akal kepada manusia untuk 
mereka lakukan yang baik saja. Malang sekali jika setelah diberikan akal, kita masih 
melakukan yang buruk dan dibenci oleh Allah.   

Dengan musyahadah iaitu memikirkan segala yang tersebut di atas, akan 
menambahkan keyakinan kita terhadap Allah. Dialah yang mentadbir alam ini. Dia juga 
yang menghidup dan mematikan manusia. Apa yang Allah kehendaki tetap berlaku 
meskipun dibenci oleh manusia. Apa yang Allah tidak kehendaki tetap tidak akan 
berlaku meskipun semua manusia ingin kepadanya. Ibarat ayam sereban kepunyaan 
kita, kita berhak buat apa saja dan orang lain tidak boleh peduli sama ada kita hendak 
potong atau terus memeliharanya. Begitulah Allah dengan makhluk ini. Dia boleh 
melakukan apa saja terhadap kita dan manusia lain tidak berhak komplain atas apa jua 
kehendak dan iradat Allah. Sebab itulah kita mesti berdoa dan bertawakkal kepada 
Allah di samping berusaha mendekatkan diri kepadaNya.  

Konsep 'Allah berserta kamu di mana saja kamu berada' perlu dihayati serta diyakini 
setiap ketika. Kesedaran tentang konsep ini akan membuat kita rajin beribadat dan 
takut membuat maksiat. Inilah kunci atau intisari ilmu tauhid - pengesaan terhadap Allah 
dalam perbuatan, sifat dan zatNya.  

Menyorot sejarah Nabi Muhammad saw beruzlah di Gua Hira' adalah menjadi satu bukti 
tentang perlunya kita bermusyahadah dalam mencari sesuatu ketenangan dan 
kebenaran. Baginda dilantik sebagai Rasul setelah menerima wahyu pertama di Gua 
tersebut.  

Ulama pernah menyebutkan 'bertafakkur satu saat (dalam memikir kebesaran Allah) 
adalah lebih baik daripada beribadat 1000 tahun'. Ini jangan disalahtafsirkan sebagai 



tak perlu beribadat memadai dengan tafakkur. Ia cuma memberi gambaran bahawa 
tafakkur menjadi faktor utama dalam mencari kekuatan beribadat.  

Proses musyahadah perlu dilakukan secara konstan sehingga menjadi darah daging. 
Atau sehingga terasa benar di dalam diri kita tentang kebesaran Allah dan merasakan 
bahawa 'tidak ada sesuatu yang Allah jadikan secara sia-sia'. Kesemuanya ada hikmah 
yang di luar kemampuan kita untuk memikirkannya.   

Musyahadah menjadi satu daripada beberapa jalan untuk mendapat 'iman'. Dengan 
iman ini kita akan berasa lazat berzikir, mencari ilmu agama, melakukan ibadat fardu, 
menambah dengan ibadat sunat serta berusaha mencari keredhaan Allah. Sebaliknya 
kita benci melakukan kejahatan sebagaimana takutnya kita menghampiri kepada api 
neraka. Barulah ketika itu kita merasakan kelazatan iman dan terasa hubungan yang 
rapat dengan Allah disebabkan oleh keredhaan Allah terhadap diri kita.  

Di samping melakukan proses musyahadah, kita perlu melakuakn muraqabah yakni 
menghampirkan diri terhadap Allah dengan melakukan segala amal fardu dan sunat. 
Amalan 'hablum min'Allah' (hubungan dengan Allah) dan hablum minannas (hubungan 
dengan manusia). Kita perlu menjaga dua hubungan iaitu hubungan dengan Allah dan 
juga sesama manusia.  

Dalam hubungan ini, Allah sering mengingatkan kita supaya berjalan/melawat di muka 
bumi Allah dengan niat melihat kebesaran Allah sambil memerhatikan balasan yang 
Allah timpakan kepada mereka yang menganiaya diri mereka sendiri.  

Semoga dengan coretan di atas dapat menjadikan diri kita khususnya diri saya sendiri 
orang yang sentiasa muhasabah diri dan bermusyahadah serta bermuraqabah mudah-
mudahan kita diterima menjadi orang yang soleh yang bakal menghuni syurga di akhirat 
kelak. Amin ya Rabbal Alamin.  



AL-QURAN PENYEMBUH PENYAKIT     

"

Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Allah swt kerana dengan keizinanNya jua dapat kita 
berjumpa di alam siber - satu alam zahir yang hanya transparent (zahir) bagi pemilik 
internet. Rencana atau koleksi tazkirah ini insyallah boleh dijadikan sumber rawatan di 
tengah-tengah kesakitan rohani yang dialami oleh umat dewasa ini.  

Isi kandungan tazkirah ini bukanlah berdasarkan pendapat sendiri malahan saya petik 
dari pelbagai sumber termasuk Al-Quran, Hadith serta kita-kitab ulamak serta petikan 
kuliyah yang dihadiri. Dalam Islam sebenarnya sudah tercerna lengkap dengan 
pelbagai rumusan dan cara rawatan bagi mengatasi masalah kegawatan jiwa dan 
sebagainya. Ini tidak didapati dalam agama-agama lain yang sibuk bertungkus lumus 
mencipta teori dan ism untuk mengubat jiwa seperti kaedah yoga, menelan pil, dadah, 
menonton wayang/tv/video, berkreasi di hutan lipur, memanjat gunung, mengadakan 
konsert dan pelbagai aktiviti rakan dsb; padahal itu hanya menyesat dan menambahkan 
kerosakan jiwa yang lebih gawat.  

Jalan keluar bagi semua kekalutan ini ialah melalui Islam yang syumul dan lengkap dari 
awal hingga akhir dunia. Nabi Muhammad saw sudah menggariskan mereka yang 
berpegang dengan 2 pusaka yang ditinggalkannya tidak akan sesat selama-lamanya. 
Kedua-dua sumber itu ialah Al-Quran dan Hadith.  

Jelas, bahawa Al-Quranulkarim adalah alat penyembuh dan pencuci roh teragung yang 
mampu menggilap semula jiwa manusia untuk kembali ke jalan lurus yang diredhai 
Allah. Inilah ubat yang hampir pupus dan dilupakan oleh masyarakat modern hari ini 
sehingga mereka mencari ubat-ubat lain yang bukan menjadi penawar malah 
menghancurkan kemanusiaan itu sendiri. Ubat yang dijumpai adalah racun pada 
hakikatnya.  

Tazkirah kali ini akan memfokuskan tentang perlunya kita (terutama diri saya sendiri) 
supaya bermuzakarah dengan Al-Quran sehingga tilawah Al-Quran menjadi budaya 
yang mampu merubah atau meruntun perjalanan hidup sebagaimana yang dikehendaki 
oleh Allah dan rasulNya.  

Kepentingan Al-Quran:  

• "Sesungguhnya hati-hati berkarat seperti berkaratnya besi. Sahabat-sahabat 
bertanya bagaimana untuk mensucikannya, ya Rasulullah? Baginda menjawab, 
dengan membaca Al-Quran dan mengingati mati." - Hadith 

• "Yang terbaik di antara kamu ialah mereka yang mempelajari Al-Quran dan 
mengajarkannya." - Hadith 

• "Ahli Quran ialah Ahlullah" 
• "Bacalah Al-Quran. Kamu diberi pahala dengan setiap bilangan huruf yang 

dibaca." - Ibnu Mas'ud 



• "Tiap-tiap ayat di dalam Al-Quran adalah satu darjat di dalam syurga dan satu 
lampu di dalam rumahmu." - Amr ibnul 'As 

• "Rumah yang dibacakan Al-Quran nescaya lapanglah penghuninya, luas 
kebajikan, masuklah malaikat dan keluarlah syaitan.  Rumah yang tidak 
dibacakan Al-Quran, sempitlah penghuninya, sedikitlah kebajikan, keluarlah 
malaikat dan masuklah syaitan" - Abu Hurairah 

Zaman ini, hati manusia sentiasa terdedah dengan kekotoran disebabkan maksiat yang 
dilakukan. Setiap maksiat membawa kepada dosa dan setiap dosa akan menambah 
setompok titik hitam di dalam hati nurani dan menjadikan ia gelap hingga sukar melihat 
jalan kebenaran. Apabila tompok-tompok hitam sudah memenuhi sebahagian besar 
hati, maka yang benar (haq) dilihat sebagai salah (batil) dan yang salah (bathil) 
dipandang sebagai benar (haq). Maka ketika itu kompas hidup sudah tidak berfungsi 
lagi. Syaitan bermaharajalela menunggang diri membawa ke mana saja yang 
dihajatinya. Hati kita juga tidak terlepas daripada kekotoran ini dan memerlukan 
penyucian sebagai persiapan untuk berdepan dengan malaikat Munkar-Nakir dan lebih-
lebih lagi hebat semasa berdepan dengan Allah Rabbul-Jalil di hari kiamat nanti. Salah 
satu cara menyuci hati ialah dengan membaca Al-Quran.  
Islam dari dulu lagi menganjurkan umatnya supaya membaca Al-Quran, menganalisa 
atau meneliti kandungannya serta mengamalkan apa yang dibaca. Generasi awal 
sungguh gemar dan giat membaca, malah ada yang mengkhatamkan 30 Juz Al-Quran 
setiap hari, seminggu sekali atau sebulan 2 atau 3 kali. Sungguhpun begitu mereka 
tetap bergiat dengan kerja-kerja dunia serta maju di dalam pelbagai bidang kehidupan. 
Musuh Islam memandang potensi yang ada di dalam Al-Quran dan cuba menghalang 
umat Islam daripada membacanya. Lantas direka pelbagai cara media massa (audio 
dan video) untuk melalaikan mereka. Akhbar, majalah hiburan, radio, televisyen, video, 
filem, komputer dan akhir-akhir ini internet direka dan dieksploit untuk merosakkan 
budaya Islamik yang diterapkan oleh Al-Quran. Ternyata strategi mereka mengena. 
Akhir-akhir ini kita lihat umat Islam dilekakan dengan TV, radio, komputer, tayangan 
gambar, majalah hiburan dan sebagainya. Umat Islam semakin renggang dengan Al-
Quran. Akhbar harian menjadi ketagihan. Mereka mampu membaca akhbar dari kulit ke 
kulit dua hingga tiga kali sehari tapi tidak mampu membaca walaupun sehelai atau satu 
ayat daripada Al-Quran. Mereka mampu duduk berjam-jam di depan set TV tapi tak 
mampu menghadap tok guru mengajar Al-Quran. Inilah penyakit masyarakat Islam hari 
ini.  
Kita perlu kembali kepada Al-Quran dan menjadikannya sebagai amalan hidup. Kalau 
tidak mampu membaca huruf Jawi, perlulah terlebih dulu mempelajarinya. Amat malang 
generasi kini yang bukan saja buta Al-Quran tetapi buta huruf Jawi yang menjadi 
perantaraan Al-Quran. Anak-anak murid dulu memang diasuh dan diajar dengan tulisan 
Jawi tapi malangnya sejak di'haram'kan pendidikan jawi di sekolah oleh seorang 
'talibarut' musuh, ramai di antara kita sekarang tidak dapat membaca kita-kitab lama 
yang bertulisan Jawi. Malang sekali disebabkan tidak mengenal huruf Jawi, lantas Al-
Quran diperjauhi dan dipermusuhi.  
Ada beberapa perkara yang harus diperhati semasa membaca Al-Quran. Di antaranya:  

• suci dari hadas (besar atau kecil) 



• duduk menghadap kiblat 
• dibaca dengan tertib, tartil dan bertajwid 
• memelihara hak-hak ayat 
• disunatkan menangis semasa membaca terutama apabila sampai ayat ancaman 

dan amaran 
• dinyaringkan supaya sekurang-kurangnya kedengaran oleh dirinya sendiri 

Antara amalan-amalan batin yang perlu diperhatikan:  

• merasakan keagungan Al-Quran dan memikirkan maknanya satu persatu 
• menghadirkan kebesaran Allah di dalam hati 
• khusyuk semasa membaca 
• fahamkan makna yang dibaca 
• berfikiran tenang 

Di samping itu, jika dapat jadikan wirid harian/mingguan membaca surah-surah utama 
seperti Surah Yasin, Al-Mulk, Al-Waqiah, Ad-Dukhan dan sebagainya.  
Apa yang istimewa dalam tilawah ialah sungguhpun berulang-ulang kali dibaca ayat-
ayatnya, seseorang tidak berasa jemu malahan semakin terasa akan kehebatan dan 
kelazatannya seolah-olah sedang berkomunikasi dengan Allah.  Amat benarlah firman 
Allah "Sesungguhnya orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama 
Allah hatinya menjadi takut gementar dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat 
Allah, bertambahlah keimanannya dan mereka bertawakkal kepada Allah."  
Pada peringkat permulaan mungkin agaknya sukar untuk membaca dan 
mengkhatamkan Al-Quran. Sungguhpun begitu jangan pula tinggalkan langsung sesuai 
dengan kata orang tua-tua 'kalau tak mampu buat semua, jangan pula tinggalkan 
semua'. Mulakanlah sedikit demi sedikit. Insyaallah apabila kelazatan membaca sudah 
menebal, kemampuan untuk membacanya akan bertambah. Insyallah doa dan hajat 
kita akan dimakbulkan Allah. Hati akan berjinak-jinak dengan kalimah Allah dan 
berusaha mendengarnya melalui kaset-kaset atau CD Al-Quran yang terdapat di 
pasaran. Malahan dalam internet terdapat banyak tapak yang menyediakan ruangan Al-
Quran secara audio.  Mendengar Al-Quran juga diberikan pahala kerana Nabi saw 
pernah bersabda "Barangsiapa mendengar suatu ayat dari Kitab Allah (Al-Quran), 
nescaya ayat itu menjadi nur baginya pada hari kiamat."  
Marilah sama-sama kita mengubah cara hidup kita yang berhobikan hiburan dan 
material semata-mata kepada hobi mendengar dan membaca Al-Quran. Kurangkan 
masa membaca akhbar dan gantikan masa tersebut dengan membaca Al-Quran. 
Semoga hendaknya Allah matikan kita di dalam iman dan menghembuskan nafas 
terakhir dengan bibir yang masih basah berkumat-kamit melafazkan ayat-ayat suci Al-
Quran. Amin. 



MANUSIA DI ATAS AGAMA     

Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi dalam sesi muzakarah kali ini. Kadang-
kadang kita merancang untuk bertemu setiap minggu tapi atas Allah jua segala 
penentuan. Sebagai insan kita pohonkan kemaafan dan beristighfar atas segala 
kelemahan.  

Hari ini masalah pendidikan seharusnya diberikan penekanan yang paling serius. 
Dalam keadaan yang serba maju dan moden, manusia teraba-raba dalam 
kemanusiaannya. Oleh sebab tiada contoh ikutan, maka ramai yang tenggelam tanpa 
punca. Apa saja yang datang terus dipegang menjadi satu ideologi. Akhirnya akal dan 
kemanusiaan tenggelam. Nafsu dan kebinatangan menjadi ketua menerajui setiap 
tindakan.   

Para guru atau pendidik yang sepatutnya mentarbiah anak didik juga tidak terlepas dari 
fenomena ini. Mereka hilang punca. Sudah tentulah anak-anak didik mereka lebih-lebih 
merasakan kehilangan dan hanyut dalam arus yang  tidak ada penghujung. Jalan 
penyelesaian menemui jalan buntu.  

Justeru, pendidikan merupakan sesusatu yang maha penting untuk memandu 
kehidupan manusia. Ia mesti berlandas kepada falsafah dan dasar yang dipetik dari Al-
Quran dan Hadith. Pendidikan moden yang berorientasikan fahaman sekular gagal 
mentarbiah manusia. Kita mesti mengembalikan pendidikan beragama kepada anak-
anak. Jatuh bangunnya manusia berpunca dari agama. Bagus agama maka baguslah 
kemanusiaannya. Buruk agama maka buruklah kesudahannya. Pendeknya manusia itu 
atas agama anutannya.  

Nabi Muhammad telah merintis jalan ke arah budaya beragama. Baginda adalah contoh 
terbaik untuk diikuti dalam semua aspek kehidupan. Baginda dilahirkan sebagai rahmat 
untuk seluruh alam. Dalam zaman kegawatan akhlak ini, pendidikan perlu kembali 
berteraskan kepimpinan Baginda yang mempelopori 'uswah' dan 'qudwah' hasanah - 
ikutan terbaik. Semua gerakgeri Nabi Muhammad adalah didorong oleh wahyu Allah. 
Manusia tidak akan sesat sekiranya berpegang dan menjadikan Baginda sebagai 
ikutan. Masyarakat itu atas kepimpinan ketua. Penerapan uswah dan qudwah Baginda 
harus bermula dari pemimpin/ketua. Ketua, pemimpin atau guru yang baik melahirkan 
generasi yang baik. Mereka perlu bertindak sebagai 'role-model' dalam usaha 
penerapan budaya beragama. Ciri-ciri hasanah ini perlu dijelmakan dalam realiti 
kehidupan.  

Ciri-ciri jahiliah zaman dulu masih ada malahan semakin tegak dalam zaman moden ini. 
Kejahatan, kefasikan, kesesatan, kekafiran dan kemunafikan bermaharajalela dewasa 
ini. Amar makruf dan nahi mungkar tidak menjadi teras dalam pendidikan. Kegawatan 
moral kemanusiaan berada di ambang atau tepi jurang neraka perlu diberikan perhatian 
serius melebihi daripada kawalan membanteras kegawatan ekonomi yang hanya 



menyentuh masa terdekat. Manusia diserang penyakit yang memusnahkan 
keseluruhan kemanusiaannya. Mereka memerlukan sejenis terapi perubatan bagi 
merawat dan menyembuhkan ciri-ciri kemanusiaan. Farmasi yang mampu memberikan 
penyembuhan tidak lain daripada Islam yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad saw 
dan para sahabat. Inilah ubat sebenar bagi penyakit masa kini. Hakikat yang wujud 
sekarang ialah ramai cuba memberikan jalan penyelesaian tetapi terpesong kerana 
tidak berlandaskan fitrah dan sunnah. Akhirnya ubat yang diberikan tidak 
menyembuhkan penyakit kerana penyakit lain, ubat yang diberikan pula berlainan dan 
bercanggah dengan penyakit yang diidapi. Ibarat penyakit barah diubati dengan 
panadol.  

Orang kafir terutama Yahudi mengeksploit kelemahan orang Islam. Mereka sedar 
keruntuhan yang sedang berlaku di kalangan umat Islam. Kegawatan ini mereka 
jadikan asas untuk menjahanamkan lagi keIslaman yang ada pada diri mereka. Mereka 
tidak sekali-kali berpuas hati dan redha selagi umat Islam tidak mengikuti jejak langkah 
mereka sehasta demi sehasta sehinggalah orang Islam menganuti budaya dan cara 
hidup mereka. Mereka akan cuba menerapkan budaya murtad atau semi-murtad di 
kalangan anak-anak muda Islam. Islam dilanyak seperti mana melanyak Iraq dan negeri 
Islam lain. Apabila Islam dan budaya Islam punah dan hancur barulah mereka gembira 
dan berpuas hati. Orang Yahudi suka orang Islam sesat seperti mereka, biar sama-
sama menjadi penghuni neraka. Inilah konsep yang menjadi asas perjuangan Yahudi 
dan syaitan laknatullah.  

Alhamdulillah kita berasa syukur kerana dilahirkan sebagai orang Islam. Para sahabat 
bersama Nabi Muhammad saw. menyebarkan agama Islam dengan begitu perit dan 
susah. Mereka berjuang hingga ke titisan darah mengorbankan harta dan nyawa untuk 
menegak dan menghadiahkan Islam kepada kita. Sekarang kita sudah menerima Islam 
hasil pengorbanan mereka. Apakah setelah menerima Islam kita patut berdiam diri. 
Lupakah kita akan perjuangan mereka yang menghadiahkan Islam kepada kita? 
Kalaupun tidak berjuang untuk menegakkan keislaman pada orang lain, kita 
berkewajipan menjaga Islam sekurang-kurangnya pada diri kita dan keluarga.  

Nikmat Allah tidak terhitung. Setiap detik kita kecapi nikmat tersebut. Kita wajib 
bersyukur kepada Allah atas nikmat panca-indera, infra-struktur dan segala kemudahan 
di dunia ini. Lebih-lebih lagi bersyukur atas nikmat Islam dan Iman. Sebagai tanda 
kesyukuran, kita patut berpegang dengan tali Allah iaitu Al-Quran dan Hadith Nabi. 
Kedua-dua sumber itu adalah kekuatan Islam. Di samping itu perlu dihidupkan semula 
budaya yang hampir lenyap iaitu amar makruf dan nahi mungkar. Adalah menjadi 
tanggungjawab bersama membangunkan Islam yang sedang rebah dan munuju saat-
saat tenat. Pembinaan masyarakat madani adalah menjadi tanggungjawab semua 
muslim. Penerapan sifat taqwa perlu diusahakan di samping menunjuk atau 
mengimarahkan ciri-ciri keislaman meskipun dibenci oleh orang kafir.  

Inilah yang perlu kita bangunkan bagi meneruskan usaha dan perjuangan Nabi 
Muhammad saw. Baginda akan bangga jika umatnya tegak dalam Islam sebaliknya 
baginda akan berduka jika umat yang dibinanya musnah dalam kegelapan aqidah. 



Marilah sama-sama kita melakukan sesuatu yang boleh menyukakan hati baginda di 
samping  menjauhi diri dari meluka dan menyebabkan Baginda berdukacita. Semoga 
Allah membantu kita dalam merealisasikan hasrat ini. Amin..  



5 PERKARA ELOK DISEBUT     

"

Dalam sesi muzakarah kali ini, saya hendak menarik perhatian tentang 5 perkara yang 
patut disebut-sebut selalu untuk memberi kesedaran kepada kita sepanjang menjalani 
hidup ini.   

Nabi Muhammad saw pernah mengingatkan umat-umatnya tentang kelima-lima perkara 
ini iaitu:  

• Perbanyakkan menyebut Allah daripada menyebut makhluk.    
Sudah menjadi kebiasaan bagi kita menyebut atau memuji-muji orang yang 
berbuat baik kepada kita sehingga kadang-kadang kita terlupa hakikat bahawa 
terlampau banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Lantaran itu, kita 
terlupa memuji dan menyebut-nyebut nama Allah. Makhluk yang berbuat baik 
sedikit kita puji habisan tapi nikmat yang terlalu banyak Allah berikan kita 
langsung tak ingat. Sebaik-baiknya elok dibasahi lidah kita dengan memuji Allah 
setiap ketika, bukan ucapan Al-hamdulillah hanya apabila sudah kekenyangan 
hingga sedawa. Pujian begini hanya di lidah saja tak menyelera hingga ke hati.

• Perbanyakkan menyebut akhirat daripada menyebut urusan dunia  . Dunia 
terlalu sedikit dibandingkan dengan akhirat. 1000 tahun di dunia setimpal dengan 
ukuran masa sehari di akhirat. Betapa kecilnya nisbah umur di dunia ini 
berbanding akhirat. Nikmat dunia juga 1/100 daripada nikmat akhirat. Begitu juga 
seksa dan kepayahan hidup di dunia hanya 1/100 daripada akhirat. Hanya orang 
yang senteng fikiran sibuk memikirkan Wawasan Dunia (WD) hingga terlupa 
Wawasan Akhirat (WA). Manusia yang paling cerdik ialah mereka yang sibuk 
merancang Wawasan Akhiratnya. Saham Amanah Dunia (SAD) tak penting, tapi 
yang paling penting ialah Saham Amanah Akhirat (SAA) yang tak pernah rugi 
dan merudum malahan sentiasa naik berlipat kali ganda. Oleh itu 
perbanyakkanlah menyebut-nyebut perihal akhirat supaya timbul keghairahan 
menanam dan melabur saham akhirat. 

• Perbanyakkan menyebut dan mengingat hal-hal kematian daripada hal-hal   
kehidupan. Kita sering memikirkan bekalan hidup ketika tua dan bersara tapi 
jarang memikirkan bekalan hidup semasa mati. Memikirkan mati adalah sunat 
kerana dengan berbuat demikian kita akan menginsafi diri dan kekurangan 
amalan yang perlu dibawa ke sana. Perjalanan yang jauh ke akhirat sudah tentu 
memerlukan bekalan yang amat banyak. Bekalan itu hendaklah dikumpulkan 
semasa hidup di dunia ini. Dunia ibarat kebun akhirat. Kalau tak usahakan kebun 
dunia ini masakan dapat mengutip hasilnya di akhirat?  Dalam hubungan ini 
eloklah sikap Saidina Alli dicontohi. Meskipun sudah terjamin akan syurga, 
Saidina Ali masih mengeluh dengan hebat sekali tentang kurangnya amalan 



untuk dibawa ke akhirat yang jauh perjalanannya. Betapa pula dengan diri kita 
yang kerdil dan bergelumang dengan dosa? 

• Jangan menyebut-nyebut kebaikan diri dan keluarga.    Syaitan memang 
sentiasa hendak memerangkap diri kita dengan menyuruh atau membisikkan 
kepada diri kita supaya sentiasa mengingat atau menyebut-nyebut tentang 
kebaikan yang kita lakukan sama ada kepada diri sendiri, keluarga atau 
masyarakat amnya. Satu kebaikan yang kita buat, kita sebut-sebut selalu macam 
rasmi ayam 'bertelur sebiji riuh sekampung'. Kita terlupa bahawa dengan 
menyebut dan mengingat kebaikan kita itu sudah menimbulkan satu penyakit 
hati iaitu ujub. Penyakit ujub ini ibarat api dalam sekam boleh merosakkan 
pahala kebajikan yang kita buat. Lebih dahsyat lagi jika menimbulkan ria' atau 
bangga diri yang mana Allah telah memberi amaran sesiapa yang memakai 
sifatNya (ria') tidak akan mencium bau syurga. Ria' adalah satu unsur dari syirik 
(khafi). Oleh itu eloklah kita berhati-hati supaya menghindarkan diri daripada 
mengingat kebaikan diri kita kepada orang lain. Kita perlu sedar bahawa 
perbuatan buat baik yang ada pada diri kita itu sebenarnya datang dari Allah. 
Allah yang menyuruh kita buat baik. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah 
kerana menjadikan kita orang baik, bukannya mendabik dada mengatakan kita 
orang baik. Kita terlupa kepda Allah yang mengurniakan kebaikan itu. 

• Jangan sebut-sebut dan nampak-nampakkan keaiban atau keburukan diri   
orang lain. Kegelapan hati ditokok dengan rangsangan syaitan selalu 
menyebabkan diri kita menyebut-nyebut kesalahan dan kekurangan orang lain. 
Kita terdorong melihat keaiban orang sehingga terlupa melihat keaiban dan 
kekurangan diri kita sendiri. Bak kata orang tua-tua 'kuman seberang lautan 
nampak, tapi gajah di depan mata tak kelihatan'. Islam menuntut kita melihat 
kekurangan diri supaya dengan cara itu kita dapat memperbaiki kekurangan diri 
kita. Menuding jari mengatakan orang lain tak betul sebenarnya memberikan 
isyarat bahawa diri kita sendiri tidak betul. Ibarat menunjuk jari telunjuk kepada 
orang; satu jari arah ke orang itu tapi 4 lagi jari menuding ke arah diri kita. 
Bermakna bukan orang itu yang buruk, malahan diri kita lebih buruk 
daripadanya. Oleh sebab itu, biasakan diri kita melihat keburukan diri kita 
bukannya keburukan orang lain. Jangan menjaga tepi kain orang sedangkan tepi 
kain kita koyak rabak. Dalam Islam ada digariskan sikap positif yang perlu 
dihayati dalam hubungan sesama manusia iaitu lihatlah satu kebaikan yang ada 
pada diri seseorang, meskipun ada banyak kejahatan yang ada pada dirinya. 
Apabila melihat diri kita pula, lihatkan kejahatan yang ada pada diri kita walaupun 
kita pernah berbuat baik.  Hanya dengan cara ini kita terselamat dari bisikan 
syaitan yang memang sentiasa mengatur perangkap untuk menjerumuskan kita 
ke dalam api neraka. 

Demikian tazkirah minggu ini. Semoga 5 perkara yang disebutkan di atas dapat kita 
hayati dan diterapkan dalam kehidupan kita seharian. Sama-sama beroda semoga 
terselamat dari kemurkaan Allah semasa di dunia hingga ke akhirat. Amin... 



JEJAK SYURGA ATAU JEJAK NERAKA...     
KE MANA ANDA SEKARANG? 

   

Kita sekarang dihidupkan oleh Allah, di bumi Allah dan di dalam zaman yang Allah 
tentukan. Selepas itu kita akan dikembalikan, sama ada disedari atau tidak ke salah 
satu daripada dua negeri yang kekal abadi iaitu syurga atau neraka.   

Sekarang kita sedang berjalan ke destinasi yang kita sendiri pilih - syurga atau neraka. 
Allah menyediakan dua jalan untuk kita pilih. Terpulanglah kepada kita untuk memilih 
sama ada jejak ke syurga atau jejak ke neraka.    

Namun begitu, Allah sudah memberitahu kita di dalam Al-Quran, tentang betapa 
nikmatnya kehidupan dan pengalaman manis di syurga. Begitu juga dijelaskan betapa 
azabnya kehidupan dan pengalaman ngeri di neraka. Nabi Muhammad saw. juga 
menguatkan lagi melalui hadith-hadithnya yang masih segar dibaca dan didengar 
hingga ke hari ini.   

Sebagai makhluk yang diberikan kesempurnaan akal fikiran, manusia boleh berfikir 
kesan dan risiko yang bakal diterima akibat dari sesuatu tindakannya. Setiap sesuatu 
itu ada sebab-musababnya. Allah masukkan seseorang ke syurga kerana dalam 
hidupnya di dunia ini, dia memilih jalan ke syurga. Begitu juga Allah masukkan 
seseorang itu ke neraka kerana dalam hidupnya dia sengaja memilih jalan ke neraka. 
Terpulang kepada kita hendak mengikuti jejak syurga atau jejak neraka...   

Pilih dan ikutlah jalan ke syurga sebagaimana yang disenaraikan di bawah:   

• beramal semasa muda lagi 
• bertolong-tolongan kerana Allah 
• jauhi diri dan keluarga dari zina 
• mendidik anak kewajipan beragama 
• mendirikan solat wajib dan sunat 
• bertahajjud di tengah malam 
• menangis dan menginsafi diri kerana takut akan ALlah 
• bersedekah, menderma dan berwakaf secara senyap 
• berpaut hati pada masjid 
• sentiasa belajar hal-ehwal agama 
• sembahyang berjemaah 
• selalu berada di tempat pengajian agama 
• menziarahi orang sakit 
• mengiringi mayat hingga ke kubur 
• mengadakan khenduri cara Islam 
• mendamaikan pergaduhan 
• menolong anak yatim dan miskin 
• dan lain-lain perkara kebajikan 



Pada masa yang sama hindarilah jejak neraka yang disenaraikan di bawah:   

• tidak mengajar anak hal-hal keagamaan 
• kaya tapi bakhil 
• menipu 
• mengambil arak, dadah dan yang memabukkan 
• mengadakan majlis maksiat 
• berzina 
• memakan harta anak yatim 
• meringankan sembahyang 
• tidak mengeluarkan zakat 
• panjang angan-angan dan tak mahu bertaubat 
• meninggalkan sembahyang 
• durhaka kepada ibu bapa 
• berbuat fitnah 
• suami dayus (membebaskan isteri) 
• ibu bapa dayus (membebaskan anak) 
• makan harta haram 
• berbohong dan berdusta 
• menggunakan sihir 
• dengki dan khianat 

 

Sementara kita diberi peluang oleh Allah untuk memilih jalan yang menentukan nasib 
kita pada masa hadapan, marilah sama-sama kita saling bantu-membantu menegakkan 
amar makruf dan nahi mungkar yang dewasa ini sudah kurang berfungsi dan tidak 
diberi keutamaan lagi.    
Sekian, wassalam.   



AKHIRAT JUA YANG ABADI     

"

Hidup di dunia adalah tumpangan sementara waktu  saja. Lepas itu kita akan menginap 
di satu tempat yang kekal di akhirat iaitu syurga atau neraka.   

Di dunia, kita ditugaskan mencari seberapa banyak bekal untuk dibawa ke akhirat. 
Dunia bukan tempat bersenang-lenang. Kesenangan di dunia sementara dan bersifat 
palsu. Begitu juga dengan kesusahan di dunia -  sementara dan palsu.   

Perlulah kita fahami bahawa kesenangan di dunia bukan betul-betul senang kerana 
kemungkinan sekali ia menjadi bala, sementara kesusahannya pula mungkin menjadi 
satu rahmat dan kenikmatan pula. Dunia adalah tempat kita ditipu dan menipukan. 

Akhirat sahaja tempat yang kekal di mana kesenangannya adalah mutlak 100% dan 
kesusahannya juga 100%.  Menyedari hakikat ini, perlulah kita menyediakan 
perbekalan untuk satu perjalanan yang sangat jauh. Kekurangan bekalan akan amat 
menyulitkan perjalanan kita.   

Dalam menjalani kehidupan seharian, kita sering lupa akan matlamat kehidupan kita 
yang sebenarnya. Lantaran itu Allah seringkali memberi peringatan (notis) supaya kita 
tidak lupa akan matlamat penghijrahan kita ke alam Baqa'. Notis demi notis dikenakan 
ke atas diri kita, tetapi kita tidak faham-faham atau tidak erti bahasa dan gembira malah 
semakin besar tawanya. Kalau TEN memberi notis pemotongan elektrik, kita menjadi 
kelam-kabut, tetapi bila Allah menghantar notis, kita buat acuh-tak-acuh saja.  

Nabi Musa pernah memberitahu Malaikat supaya segera memberitaunya sebelum 
mencabut nyawanya. Tetapi tatkala akan diambil nyawanya, Nabi Musa bertanya 
kenapa Malaikat itu tidak memberitaunya lebih awal. Malaikat segera menjawab, Allah 
telah banyak kali menghantar peringatan demi peringatan.  

Di antara peringatan (notis) yang dihantar oleh Allah ialah semasa pertukaran rambut 
hitam menjadi putih, gigi menjadi rongak, mata bertambah kabur, pendengaran 
bertambah kurang, badan segar menjadi layu, kuat menjadi lemah, muda menjadi tua, 
kulit semakin kendur dan sebagainya.  

Ada 3 kategori manusia dalam menghadapi kematian:  
Pertama : Bila teringat akan mati, terasa lapang hatinya. Hatinya menjadi suka. 
Kelompok manusia dalam kategori ini ialah mereka yang benar-benar berilmu dan telah 
penuh keimanannya terhadap Allah dan hari akhirat. Mereka telah mencapai makrifat 
terhadap Allah. Ini ialah maqam tertinggi yang dimiliki oleh para wali.  

Kedua: Apabila teringat mati, hatinya menjadi takut, kecut dan gementar. Mereka ialah 
orang-orang kafir yang tidak sanggup berjumpa dengan Allah. Mereka seumpama 
binatang-binatang liar kepunyaan seseorang. Apabila tuannya hendak mengambilnya, 



dia cuba melarikan diri tetapi dapat ditangkap secara paksaan. Kematian mereka amat 
menghinakan.  

Ketiga: Golongan ini merasa dukacita dan takut terhadap kematian. Tetapi apabila telah 
mengalami mati, dia berasa sukacita. Malahan jika diberi pilihan, mereka tidak akan 
mahu kembali ke dunia semula. Mereka telah dapat mengecapi dan menikmati alam 
yang lebih kekal dan lebih baik daripada alam fana yang penuh dengan kesusahan dan 
kesengsaraan. Golongan ini ibarat seorang bayi yang baru lahir dari perut ibunya. 
Semasa akan keluar, bayi akan menangis kerana menyangka hidup di dalam perut 
ibunya lebih baik dan nyaman daripada alam dunia. Tetapi apabila telah lahir di dunia 
ini, dia tidak akan mahu kembali ke dalam perut ibunya meskipun diberi pilihan. 
Manusia yang termasuk dalam golongan ini ialah orang-orang beriman yang belum 
mencapai taraf tinggi atau orang mukmin biasa.  

Marilah kita berlumba-lumba mencari bekalan untuk akhirat. Janganlah kita asyik 
berlumba-lumba mencari bekalan dunia sehingga terlupa pertemuan kita dengan Allah. 
Kematian hanya penghijrahan atau perpindahan alam; berpindah dari negeri binasa ke 
negeri yang kekal abadi. Allah telah menghantar banyak notis kepada kita dan 
jadikanlah ia sebagai cemeti untuk menyedarkan diri tentang kematian yang sudah 
tentu akan menemui kita.  Wallahu 'Alam.  



JALAN KE SYURGA PENUH DURI 

"

Perjalanan ke syurga dilingkungi dengan duri dan onak. Manakala jalan ke neraka 
dikelilingi dengan keinginan syahwat. Demikian ditegaskan oleh Nabi Muhammad saw. 
mengenai dua jalan yang ditempuhi oleh manusia.  

Syurga ialah tempat kenikmatan dan kebahagiaan di akhirat yang dikurniakan kepada 
hamba-hamba Allah yang beramal soleh. Neraka pula tempat azab keseksaan 
disediakan untuk mereka yang beramal tholeh (kejahatan).  

Untuk melayakkan diri ke syurga, seseorang itu mestilah menempuh banyak ujian 
seperti melaksanakan suruhan Allah dan rasul serta menjauhi laranganNya. Kesemua 
ini memerlukan semangat dan kekuatan yang bermula dari keimanan kepada Allah. 
Sudah tentu untuk mengerjakan solat, puasa, haji dan amal kebajikan lain amat payah 
kecuali bagi mereka yang beriman. Sebab itulah Nabi mengatakan jalan ke syurga 
penuh dengan kesusahan.  

Bukan mudah untuk masuk ke syurga. Kita kena bermujahadah atau berjuang melawan 
nafsu untuk melakukan kebaikan.  Syaitan dan nafsu memang menyuruh kita berbuat 
kejahatan dan tidak menggalakkan kita melakukan kebajikan. Jika kita turutkan 
kehendak syaitan sudah tentu kita tidak mampu melakukan sebarang kebajikan.  

Sebaliknya jalan ke neraka amat mudah kerana dikelilingi dengan kehendak syahwat. 
Semua manusia memang cenderung mengikut kehendak nafsu dan syahwat. Syaitan 
pula sentiasa mendorong manusia mengikut hawa nafsu. Amat mudah melakukan 
kejahatan.   

Nah, di depan kita terbentang dua jalan. Terpulang kepada kita jalan mana untuk diikuti. 
Tepuk dada dan tanyakan iman - bukan tanya selera yang memang suka kepada 
nafsu.  

Betapa tak susah masuk syurga? Dalam satu keterangan dinyatakan: orang jahil 
semuanya binasa kecuali yang berilmu. Orang berilmu semuanya binasa kecuali yang 
beramal. Orang beramal semuanya binasa kecuali yang ikhlas. Untuk mencapai darjah 
keikhlasan perlu banyak berjuang. Ibarat mendaki bukit yang tinggi, hanya orang yang 
lasak saja berjaya sampai ke mercu.   

Kebahagiaan di dunia belum menjadi pasport untuk ke syurga. Malahan adalah menjadi 
kesalahan jika kekayaan yang didapati tidak diperolehi dan dibelanjakan secara 
Islamik.    

Semua manusia inginkan hidup senang. Kesenangan di dunia hanya sementara 
manakala kesenangan akhirat kekal abadi. Orang yang bijak sudah tentu memilih 



kesenangan yang hakiki bukan yang bersifat sementara. Hanya orang yang cetek akal 
saja memilih kesenangan dunia dan mengenepikan kesenangan akhirat.   

Syaitan selalu membisikkan kepada kita tentang amal kita yang banyak walaupun baru 
sikit benar. Kita gembira apabila dipuji manusia. Timbul rasa ujub dan riak yang 
memusnahkan pahala. Kita tak perasan kita sebenarnya berdosa sebaliknya 
menyangka kita masih beramal soleh. Kita mesti mengawas dari serangan penyakit 
batin seperti ria, ujub, bongkak, sombong, dengki yang kesemuanya merosakkan 
amalan. Di sini peranan ilmu tasauf yang perlu kita pelajari dan dalami.  

Perlu kita ketahui sebelum kita melakukan sebarang ketaatan, Allah sudah terlebih dulu 
mendahului dan mengingati kita. Kalau Allah tak gerakkan kita untuk beramal, kita tak 
akan beramal. Ini maknanya Allah mendahului kita. Jangan sangka kita yang beramal, 
sebenarnya Allah menggerakkan kita beramal. Jadi soal pahala tak timbul. Sepatutnya 
kita bersyukur kerana Allah gerakkan kita beramal.  

Bagaimana kita mahu mendabik dada tentang amalan kita? Saidina Ali yang sudah 
dijamin masuk syurga pun mengeluh kerana bimbang kurang amalan sedangkan 
perjalanan ke syurga amat jauh. Saidina Ali memang terkenal dengan zuhud dan 
banyaknya melakukan amal ibadat. Bagaimana dengan diri kita? Saidina Ali Menggigil 
mengenangkan bekalan yang sikit untuk perjalanan ke akhirat yang jauh.  

Kesimpulannya kita terpaksa mengharung kesusahan mencari ilmu akhirat serta 
mengamalkannya. Kesusahan dalam hal akhirat adalah rahmat. Dengan kesusahan ini 
Allah mengampun dan meninggikan darjat kita. Dunia bukan tempat bersenang-lenang. 
Kesenangan hanya di akhirat. Seseorang tidak diberi pahala jika tidak bersusah-payah 
menempuh dugaan dan cabaran.   

Ingat sekali lagi pesanan Nabi saw "Jalan ke Syurga dikelilingi dengan kepayahan. 
Jalan ke Neraka pula dikelilingi dengan nafsu dan syahwat."  Oleh itu, utamakanlah 
kepayahan kerana itu jalan ke syurga. Jauhilah kesenangan berbentuk nafsu syahwat 
kerana itu jalan ke neraka. Wallahu 'Alam. .   



LELAKI PEMIMPIN WANITA "

Firman Allah di dalam Al-Quran bermaksud: "Kaum lelaki adalah pemimpin kaum 
wanita". Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa kepimpinan adalah diterajui 
oleh kaum lelaki; manakala kaum perempuan adalah golongan yang dipimpin. Inilah 
fitrah atau sunnatullah yang berkuatkuasa dalam kehidupan manusia di dunia ini 
sepanjang zaman. Dalam ayat lain pula Allah berfirman, bermaksud "Peliharalah dirimu 
dan ahli keluargamu dari api neraka." Perintah ini ditujukan kepada kaum lelaki yang 
menjadi ketua sesebuah keluarga.  

Pengaruh barat yang menular ke negara Islam berjaya menyerapkan ideologi 
persamaan hak wanita-lelaki dan akhirnya diterima umum. Akibatnya konsep 
kepemimpinan lelaki terhakis. Kaum wanita yang dahulunya berperanan mentadbir 
anak-anak dan rumahtangga si-suami kini sudah mengabaikan tanggungjawab. Anak-
anak sebaliknya dipelihara oleh orang gaji.  

Apabila ramai wanita sudah memandang tanggungjawab di rumah sebagai kolot dan 
tidak ekonomikal, maka institusi keluarga akan tercemar dan terjejas. Anak-anak 
kehilangan kasih-sayang ibu. Ibu hanya sempat melihat anak waktu petang atau 
malam. Ketika itu badannya sudah keletihan dan tidak berdaya untuk mengasuh anak 
lagi. Anak-anak membesar tanpa menerima kasih-sayang ibu. Apabila ibu tidak 
menyayangi anak, semasa dewasanya nanti, sudah tentu anak tidak akan mengasihi 
ibunya. Jadilah mereka anak yang kasar dari segi tutur-kata dan tingkahlaku.   

Walaupun kesilapan ini seolah-olah berpunca daripada wanita tetapi sebenarnya adalah 
berpunca daripada lelaki yang tidak berjaya mentarbiah wanita yang diamanahkan 
kepadanya.   

Kegagalan mentarbiah anak dan isteri menyebabkan ramai anak-anak gadis keluar 
beramai-ramai memburu kerja di mana-mana saja. Kilang-kilang perindustrian yang 
menawarkan insentif dan gaji lumayan menjadi alternatif utama berbanding profesion 
perguruan dan perkeranian. Bahkan ramai juga wanita yang menjadi doktor, jurutera, 
polis, askar dan sebagainya. Kuantiti wanita yang ramai bekerja menyebabkan 
berlakunya satu kekosongan yang ketara di dalam institusi keluarga. Keadaan ini 
digawatkan lagi dengan sikap pelajar lelaki yang tidak secemerlang pelajar perempuan. 
Kecemerlangan pelajar perempuan di dalam peperiksaan awam berbanding pelajar 
lelaki menjadi satu faktor ramainya wanita melibatkan diri di dalam pasaran tenaga 
kerja.  

Penglibatan wanita yang ramai di dalam sektor pekerjaan menyebabkan berlakunya 
pengangguran di kalangan kaum lelaki. Mereka akhirnya terjebak dengan 
penyalahgunaan dadah. Wanita bekerja terutama yang berpendapatan tinggi 
bertambah ramai yang hidup membujang.  Pemuda yang menganggur sukar mencari 
wang untuk berkahwin. Akhirnya berlakulah pelbagai gejala keruntuhan akhlak di 
kalangan muda-mudi.   



Walaupun banyak faktor dikaitkan dengan gejala keruntuhan akhlak yang berlaku 
sekarang, namun faktor yang jelas ialah kurang berkesannya peranan yang dimainkan 
oleh kaum lelaki sebagai ketua yang memimpin ahli-ahli keluarganya. Sebagai penutup 
sayugianya kita kembali kepada dasar Islam untuk mengembalikan martabat lelaki 
sebagai ketua yang diamanahkan untuk memimpin ahli-ahli keluarga dan kaum wanita 
amnya. Wallahualam. 



UMAT ISLAM UMPAMA BUIH
  

Dunia Islam kian tercabar; dicabar dan dihina oleh musuh-musuh Islam. Umat Islam 
tidak dapat berbuat apa-apa melihat saudara seagamanya ditindas. Hal ini sudah dapat 
diramal oleh Nabi Muhammad saw sejak dulu lagi, dalam hadithnya:  

"Umat lain akan meratah kamu dengan rakus sebagaimana anjing-anjing yang 
mengelilingi hidangan makanan. Sahabat bertanya adakah kerana bilangan umat Islam 
yang sedikit? Baginda menjawab Tidak, bahkan jumlah kamu masa itu banyak 
sebagaimana banyaknya buih di permukaan air banjir. Allah mengikis perasaan gerun di 
dalam hati musuh terhadap kamu dan Allah mencampakkan dalam hati kamu 'al-
wahan'. Sahabat bertanya apa dia wahan itu ya Rasulullah. Jawab baginda 'cintakan 
dunia dan bencikan akhirat."  

Mari kita renung sejenak tentang kebenaran sabda Rasulullah ini. Jumlah umat Islam 
pada hari ini mencapai lebih 1 bilion, satu angka yang ramai. Mereka bertebaran di 
muka bumi ini; kebanyakannya tinggal di negara yang dikurniakan Allah hasil bumi yang 
lumayan.   

Sumber ekonomi yang kukuh dan tenaga kerja yang ramai boleh menjadi aset 
memajukan negara dan sekaligus memartabatkan Islam sehingga disegani seantero 
dunia. Persoalannya ialah kenapa faktor-faktor ini tidak dimanfaatkan? Kenapa umat 
Islam kini menjadi lemah dan mudah diperkotak-katikkan oleh musuh-musuh Islam? 
Sebaliknya musuh Islam yang mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh 
menjalankan pelbagai strategi melumpuh dan memporak-perandakan negara Islam.  

Hasil kekayaan bumi milik negara Islam dieksploit oleh musuh Islam. Negara Iraq yang 
kaya dengan sumber minyak dijajah dalam pelbagai bentuk hinggakan minyak sendiri 
pun tak boleh dijual untuk kegunaan rakyat. Kekayaan yang mereka perolehi dari hasil 
bumi negara Islam digunakan bagi membina kilang-kilang senjata untuk membunuh 
umat Islam.  

Nabi menjelaskan punca kelemahan ini ialah wujudnya kecintaan kepada kehidupan 
dunia mengatasi kecintaan kepada akhirat. Apabila kecintaan ini meresap dan menjadi 
budaya hidup umat, Allah memasukkan perasaan berani dalam hati musuh Islam dan 
pada masa yang sama mencabut keberanian itu dalam hati orang Islam lalu digantikan 
dengan perasaan penakut: takut kepada musuh Islam.  

Kejatuhan Baghdad ketika diserang oleh orang-orang Mongol sepatutnya dijadikan 
teladan supaya peristiwa hitam ini tidak akan berulang kembali. Adakah faktor-faktor 
kejatuhan Baghdad mula meresap dalam masyarakat dewasa ini. Masalah rasuah 
sekarang semakin menjadi. Ia telah menyerap dalam pelbagai organisasi kepimpinan. 
Keadaan begini memudahkan musuh Islam menggunakan wang ringgit untuk membeli 
pucuk pimpinan supaya tercapai hasrat mereka melumpuhkan umat Islam sendiri. Jika 



dibiarkan berleluasa bukan saja ekonomi umat Islam merudum malahan negara juga 
turut tergadai.  

Bagaimana keadaan realiti masyarakat Islam sekarang? Sudahlah ekonomi lemah 
ditokok pula dengan pelbagai penyakit dan gejala sosial. Bagaimana dapat membasmi 
keruntuhan akhlak sekiranya media massa semakin galak menonjolkan isu-isu ganas 
dan seks. Isu pemulihan hanya sekadar melepas batuk di tangga dan seolah-olah 'lain 
sakit lain pula ubat yang diberi'.  

Pelancaran TV Mega dan Astro serta alat komunikasi lain bukan menjadi ubat gejala 
sosial dewasa ini malah menjadikannya lebih kronik. Babak-babak yang tidak 
sepatutnya ditonton sudah menjadi semakin lumrah dan video lucah pula dapat dibeli 
oleh sesiapa saja. Bukankan ini menjadi pemangkin ke arah gejala yang lebih dahsyat? 
Umat Islam kini tidak mempunyai katahanan dan iman yang kuat untuk menangkis 
serangan yang hebat ini. Semua ini adalah antara strategi dan perancangan musuh 
Islam yang tidak akan redha terhadap perkembangan Islam selamanya. Bayangkan apa 
yang akan berlaku beberapa tahun lagi dengan kemunculan teknologi IT yang semakin 
canggih.  

Firman Allah dalam Al-Quran "Orang Yahudi dan nasrani sekali-kali tidak redha 
terhadap kamu buat selama-lamanya sehinggalah kamu mengikut cara hidup mereka."  

Masjid kian terpinggir dengan kewujudan kilang yang banyak. Manusia lebih suka ke 
kilang daripada masjid. Kilang diimarahkan siang dan malam tetapi masjid menjadi 
lengang, cuma diimarahkan dengan carpet dan keceriaan. Bukankah ini juga 
perancangan musuh Islam? Lantaran cinta kepada dunia sanggup menjauhi masjid dan 
berkejaran ke kilang.  

Dalam hadith tadi, Nabi memberikan 2 faktor berlakunya begini: cintakan dunia dan 
benci kepada mati. Umat Islam generasi pertama dulu cintakan mati kerana dapat 
bertemu dengan Allah segera. Oleh sebab itu bila ada panggilan jihad, mereka sukarela 
bergabung tenaga memerangi musuh Islam Mereka tidak takut mengadap mati. 
Sebaliknya masyarakat Islam hari ini takut kepada mati malahan mengingatkan mati 
pun dianggap menyekat kemajuan. Mereka takut mati kerana memikirkan dosa yang 
terlalu banyak dilakukan dan sedikitnya amalan pahala yang dibuat. Akhirnya semangat 
jihad memperjuang dan menegakkan agama Allah pudar dan terhakis.   

Sempena Ramadan yang mulia ini, sama-samalah kita menginsafi diri dan bertaubat di 
atas segala ketelanjuran yang kita lakukan. Hanya dengan kembali kepada Allah, 
segala penyakit akan terubat, insyallah.  



LUQMANUL HAKIM:     
MODEL TARBIYAH ISLAM

         

APABILA menyebut soal pendidikan anak-anak secara tidak langsung ia lebih tertumpu 
kepada tugas dan tanggungjawab ibu bapa. Untuk mendidik anak-anak menjadi insan 
yang kamil tidaklah semudah yang diperkatakan dalam buku, majalah dan seminar.  

Ia lebih menekankan soal keinsafan, kesedaran dan sikap tanggungjawab yang 
mendalam di samping mempunyai aqidah yang kental terhadap Allah SWT. Justeru itu, 
Allah SWT telah merakamkan beberapa keistimewaan yang dilakukan oleh Luqmanul 
Hakim sewaktu mendidik anak. Di antara nasihat Lukman kepada anaknya ialah:  

1. Hendaklah engkau selalu berada di majlis para ulama' dan dengarlah kata-kata para 
hukama (orang yang bijaksana), kerana Allah menghidupkan jiwa yang mati dengan 
hikmat sepertimana menghidupkan bumi yang mati dengan hujan yang lebat.  

2. Janganlah engkau jadi lebih lemah daripada seekor ayam jantan, ia telah berkokok 
pada waktu pagi hari sedangkan engkau pada ketika itu masih terbaring di atas 
katilmu.  

3. Janganlah engkau menangguhkan taubat kepada Allah kerana mati itu akan datang 
tiba-tiba.  

4. Dunia ini bagaikan lautan yang dalam, banyak orang sudah ditenggelamkannya. 
Oleh itu, jadikanlah taqwa sebagai kapalnya.  

5. Pukulan bapa ke atas anaknya bagaikan air menyirami tanaman.  

6. Tiga orang yang tidak dapat dikenali melainkan pada tiga keadaan. Orang yang 
lemah lembut melainkan ketika marah, orang yang berani melainkan ketika berperang 
dan saudara maramu melainkan ketika engkau berhajat dan memerlukan pertolongan 
daripadanya.  

7. Sesungguhnya dunia ini sedikit sahaja, sedangkan seluruh umurmu lebih sedikit 
daripada itu. Manakala umurmu yang masih berbakti lagi amat sedikit daripada yang 
lebih sedikit tadi.  

AQIDAH  

Masalah aqidah adalah masalah yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim. 
Ia merupakan asas atau tapak bagi pembangunan Islam. Dewasa ini kita dapati banyak 
penyelewengan terjadi sama ada dari segi pemikiran, perkataan mahupun tingkah laku. 
Kesemuanya berpunca daripada tidak memahami aqidah Islam secara mendalam.  



Firman Allah yang bermaksud:  

"Dan ingatlah sewaktu Luqman berkata kepada anaknya: "Wahai anak kesayanganku! 
Janganlah engkau mempersekutukan Allah (dengan sesuatu yang lain). Sesungguhnya 
perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar."(Surah Luqman: 31).  

Ayat ini jelas menunjukkan bahawa Luqman memulakan nasihat kepada anaknya 
supaya tidak melakukan syirik kepada Allah SWT. Jiwa anak yang masih suci itu harus 
dibersihkan daripada sebarang kerosakan dan kesesatan yang berpunca daripada 
syirik. Ini bererti pendidikan tauhid mesti diajar dan ditanam ke dalam jiwa anak-anak 
sejak dari kecil lagi.  

Kebanyakan ibu bapa hari ini tidak menekankan pelajaran tauhid kepada anak-anak. 
Bukan sahaja demikian bahkan terdapat juga di kalangan ibu bapa tidak tahu mengenai 
pelajaran tauhid. Siapakah yang harus dipersalahkan sekiranya anak-anak generasi 
muda mudah tergelincir keimanannya?  

Syirik amat mudah berlaku sekiranya di dalam diri seseorang itu tidak ditanamkan 
dengan aqidah untuk beriman dengan Allah SWT secara kental. Membentuk jiwa anak-
anak agar sentiasa mengingati Allah dalam segala gerak geri dan perbuatannya adalah 
menjadi tugas dan tujuan yang paling utama bagi setiap pendidikan.  

Hal yang demikian tidak mungkin berlaku kecuali setelah setiap pendidik membiasakan 
anak-anak mengingati Allah ketika mereka sedang bekerja, berfikir dan mendapat 
sesuatu. Ibu bapa perlu banyak mendidik anak-anak dengan membiasakan mereka 
melihat perbuatan yang baik daripada ibu bapa. Sebagai contoh Sahal bin Abdullah 
menceritakan bahawa:  

"Ketika aku berumur tiga tahun, aku sudah mulai bangun malam dan memerhatikan 
bapa saudaraku solat. Tiba-tiba pada suatu hari dia bertanya kepada aku, adakah 
engkau mengingati Allah yang menjadikan engkau? Lalu aku bertanya, bagaimana cara 
mengingati-Nya?, kemudian beliau berkata kepada ku, sebutkan dalam hatimu tiga kali 
ketika hendak tidur tanpa menggerakkan lidah mu (Allah bersamaku, Allah melihatku 
dan Allah menyaksikanku).  

Setelah beberapa kali aku melakukan, lalu disuruhkan pula aku menyebutnya tujuh kali 
pada setiap malam. Selepas itu disuruhnya pula sebelas kali sehingga aku merasakan 
kemanisan bacaan itu dalam hatiku. Setelah berlalu masa setahun, maka dia berkata 
kepadaku, "Wahai Sahal! jagalah baik-baik apa yang aku ajarkan engkau itu dan 
bacalah ia hingga engkau masuk ke dalam kubur."  

Katanya lagi, "Wahai Sahal! Siapa yang mengetahui dan menyedari yang Allah sentiasa 
bersamanya, menyaksikannya, apakah boleh dia berbuat maksiat lagi? Jauhkanlah 
dirimu daripada perbuatan maksiat." Melalui proses latihan yang disebutkan di atas 
serta pendidikan keimanan yang murni muncullah Sahal menjadi seorang ulama' yang 
terkenal.  



SOLAT  
   

Firman Allah bermaksud:  

"Wahai anak kesayanganku! Dirikanlah solat." (Surah Luqman: 17). Islam memberikan 
keutamaan yang sangat besar kepada solat yang tidak pernah diberikan kepada ibadat 
lain. Kerana ia adalah tiang agama, sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w bermaksud: 
"Pokok pangkal sesuatu adalah Islam, tiangnya adalah solat dan kemuncaknya adalah 
jihad fi sabillillah." Solat yang dikhendaki oleh Islam bukanlah sekadar berkata-kata 
yang diucapkan oleh lidah dan pergerakan badan.  

Tetapi solat yang sebenar adalah yang dilakukan dengan penuh perhatian dan tumpuan 
pemikiran, penuh rasa takut dalam hati serta menzahirkan keagungan dan kebesaran 
Allah, itulah solat yang diterima oleh Allah SWT.  

Dari segi kejiwaan, solat memberikan ketenangan dan kekuatan bagi jiwa seseorang. 
Daripada segi kesihatan, ia mendidik seseorang supaya menjaga kebersihan dan 
melatih badan agar sentiasa segar dan cergas. Dari segi akhlak pula ia mencegah 
perbuatan mungkar dan menjaga waktu manakala dan dari segi kemasyarakatan solat 
mendidik persamaan dan persaudaraan.  
   

Berbakti kepada kedua ibu bapa  

Firman Allah yang bermaksud:  

"Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, ibunya 
mengandungkan dengan menanggung kelemahan demi kelemahan, dan tempoh 
menceraikan susunya ialah dalam masa dua tahun. "Bersyukurlah kepadaKu dan 
kepada kedua ibu bapamu, kepada Ku jua tempatmu kembali." (Surah Luqman: 41)  

Ibu bapa mempunyai kedudukan yang paling istimewa. Mereka menduduki tempat yang 
kedua sesudah beriman kepada Allah dan Rasulullah. Oleh kerana itu, tiada seorang 
pun di atas muka bumi ini yang dapat menyamai kedua dua ibu bapa. Berbakti kepada 
ibu bapa adalah wajib ke atas setiap anak dalam apa jua keadaan sekalipun ia 
merupakan asas terpenting dalam pendidikan Islam.  

Manakala menderhaka kepada kedua ibu bapa adalah berdosa besar. Adalah mudah 
bagi anak-anak yang sudah biasa terdidik atas sikap berbakti dan menghormati kedua 
ibu bapa untuk dididik dan diasuh supaya menghormati jiran tetangga, guru-guru dan 
seterusnya menghormati manusia seluruhnya.  



SABAR  

Kesabaran adalah suatu keperluan dalam usaha menegakkan keimanan, 
melaksanakan amal soleh, memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Semuanya 
bukanlah suatu perkara yang mudah. Oleh itu, ia sangat memerlukan kesabaran. 
Kesabaran dalam menghadapi hawa nafsu, musuh-musuh luar dan kesusahan lain. 
Begitu juga kesabaran amat perlu dalam menempuh jalan perjuangan yang amat 
panjang dan semestinya mengikuti tahap-tahap yang teratur untuk menuju matlamat.  

JANGAN SOMBONG   

Sifat takabur adalah lahir daripada perasaan bangga diri yang merasakan dirinya lebih 
baik daripada orang lain. Biasanya seseorang yang takabur dikuasai oleh sifat-sifat 
buruk lain seperti taksub, mudah marah, dendam dan hasad dengki. Sebaliknya, Islam 
menganjurkan tawadduk kerana ia salah satu sifat terpuji yang amat digalakkan oleh 
Islam. Kalau takabur menjadi punca pertelingkahan dan perbalahan, maka tawaduk 
adalah pengikat yang menguatkan persaudaraan, mengukuhkan perpaduan serta 
melahirkan keselamatan dan ketenangan.  

KESEDERHANAAN   

Kesederhanaan menggambarkan ketenangan dan kesopanan tingkah laku. Tenang dan 
sopan santun adalah buah daripada budi pekerti mulia yang sangat dituntut oleh Islam. 
Begitu juga melembutkan suara ketika bercakap adalah menjadi ukuran pekerti mulia.  

DAKWAH   

Adalah menjadi fardhu ain bagi setiap muslim supaya melaksanakan tugas menyuruh 
kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.  

Firman Allah bermaksud:  

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, 
menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, merekalah 
orang-orang yang beruntung," (Surah Ali Imran: 104).  

Pendidikan Luqman adalah pendidikan yang menyeluruh dan lengkap meliputi asas-
asas aqidah, ibadat, akhlak dan dakwah. Oleh sebab itulah Allah telah merakamkan 
pendidikan Luqman itu untuk dijadikan contoh kepada umat Islam sepanjang zaman.   



ANTARA RAJAK (HARAPAN) DAN     
KHAUF (KEBIMBANGAN)

  

Konsep Rajak dikaitkan dengan harapan manusia akan kurniaan Allah sama ada di 
dunia mahupun akhirat. Sangkaan baik bahawa Allah akan memasukkan mereka ke 
dalam syurga kerana Allah bersifat dengan Maha Pengasih dan Maha Pengampun.  

Konsep Khauf pula dikaitkan dengan perasaan takut dan bimbang akan azab Allah dan 
malapetaka yang diturunkan sama ada di dunia lebih-lebih lagi di akhirat.  



Manusia tidak dapat dipisahkan dari 2 keadaan ini sama ada rajak atau khauf. Ada yang 
terlalu berharap (sangka baik) terhadap kurnia Allah sehingga mereka lupa untuk 
beribadat kepada Allah. Mereka lalai dan relaks dari tanggungjawab sebagai hamba 
Allah namun masih menaruh harapan tinggi Allah akan mengampunkannya. Mereka 
lupa bahawa azab Allah amat pedih.  

Satu golongan lagi terlalu takut terhadap azab Allah sehingga sebahagian besar 
masanya beribadat tanpa ada ruang untuk hal-hal selain dari urusan akhirat. Mereka 
lupa untuk menguruskan keduniaan mereka.  

Kedua-dua golongan ini extreme sama ada ke arah keduniaan dan keakhiratan mutlak. 
Golongan pertama condong ke arah dunia dan lupakan akhirat sementara kedua 
condong ke akhirat dan lupakan dunia.   

Dalam memperkatakan kedua-dua keadaan ini, kedudukan kita hendaklah antara khauf 
dan rajak; tidak terlalu khauf dan tidak terlalu rajak. Adalah lebih selamat dalam 
menjalani hidup di dunia ini, kita lebihkan perasaan khauf - takut kepada Allah. Dengan 
ada perasaan ini kita sentiasa takut melakukan maksiat dan rajin membuat ibadat. 
Hidup kita akan lebih selamat. Meskipun begitu jangan terlalu takut sehingga terabai 
tanggungjawab di dunia.  

Bila masanya kita perlukan perasaan rajak (harapan)? Jika khauf semasa menjalani 
hidup dunia, rajak pula kita gunakan semasa di ambang kematian. Di saat-saat 
menghadapi mati, kita hendaklah penuhkan dengan harapan 100% supaya Allah 
mengampuni kita. Kita menyangka baik Allah akan memasukkan kita ke dalam syurga. 
Ketika inilah kita yakinkan kepada diri kita Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, 
Maha Penyayang dan Maha Lemahlembut. Allah menurut apa yang kita sangkakan. 
Jika kita sangka baik terhadap Allah, Allah akan mengikut menurut sangkaan kita.  

Menyorot kehidupan sekarang, seolah-olah manusia sudah hilang perasaan khauf. 
Kebanyakannya lalai dan leka dari menunaikan tanggungjawab. Namun pada masa 
yang sama mengharapkan keampunan Allah. Harapan begini hanya angan-angan 
kosong tak ubah seperti angan-angan Mat Jenin.   

Oleh itu sama-samalah nasihat-menasihati antara satu sama lain supaya kita tidak 
terdorong kepada perilaku yang terlalu rajak. Sebaliknya tanamkan perasaan khauf 
dalam diri kita supaya di akhir nafas kita nanti Allah permudahkan untuk kita menaruh 
perasaan rajak. Semoga kita semua akan selamat di satu alam yang kekal dan abadi di 
dalam syurga yang penuh kemanisan dan kenikmatan.    



ANTARA 'BASYIR' (BERITA GEMBIRA)     
DAN 'NAZIR' (BERITA AMARAN)

Setiap Rasul diutuskan sebagai pembawa berita gembira (basyir) dan pemberi 
peringatan (nazir) kepada manusia. Menyampaikan berita gembira kepada mereka 
yang taat melakukan ibadat dan memberi peringatan dan amaran kepada mereka yang 
melanggar perintah Allah. Ini jelas diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Fathir: 
24.  

Sebagai perutusan Allah, para Rasul mempunyai kebijaksaan dalam berdakwah bagi 
menangani kerenah masyarakat pada zaman itu. Mereka bijak menggunakan sama ada 
pendekatan 'basyir' atau 'nazir' terhadap orang yang mereka seru.   



Kepada mereka yang terlalu 'khauf' dan kuat melakukan ibadat kerana takut kepada 
azab Allah, para Rasul memberikan berita gembira tentang syurga dan 
keseronokannya. Dengan cara ini, mereka berasa tenang, gembira dan tidak terlalu 
khauf tentang azab Allah. Para rasul adalah pakar motivasi dan kaunselor yang 
memberikan ketenangan jiwa kepada umatnya.  

Sebaliknya kepada mereka yang ingkar dan kufur kepada Allah, para Rasul memilih 
pendekatan 'nazir' iaitu menyampaikan berita seksa dan pembalasan azab yang amat 
sangat di neraka. Dengan cara ini, mereka akan mengetahui kesalahan yang mereka 
lakukan dan betapa pedihnya azab Allah jika amalan itu diteruskan. Akibatnya mereka 
akan bertaubat dan mula mentaati Allah.  

Sungguhpun begitu adakalanya Rasul menggunakan kombinasi 'basyir' dan 'nazir' 
bergantung kepada keadaan orang yang didakwah.  

Demikianlah contoh teladan yang ditunjukkan oleh para rasul ketika berdakwah. Mereka 
yang terlalu 'khauf' digembirakan dengan berita syurga dan yang terlalu 'rajak' diancam 
dengan berita neraka. Begitu juga tentang hukuman bagi pesalah dirujuk pada Al-Quran 
tanpa memilih kasih. Masyarakat sekarang dilanda pelbagai penyakit sosial. Mereka 
perlu diberi rawatan dengan resepi perubatan yang mujarrab sesuai dengan penyakit 
yang diidap. Kenapa penyakit masyarakat semakin menjadi walaupun pelbagai 
pendidikan dan program 'Rakan Muda' diperkenalkan. Jawapannya adalah kerana 
penyakit lain ubat yang diberi pula lain. Tegasnya, lain sakit lain pula ubatnya. Untuk 
mengubati penyakit, kita perlu mengetahui puncanya. Punca penyakit masyarakat masa 
kini ialah hilangnya perasaan khauf dan meluasnya perasaan rajak di dalam jiwa.   

Berdasarkan huraian di atas, penyampaian bagaimanakah agaknya yang sesuai untuk 
golongan tersebut? Jawapan anda tepat iaitu dengan memberikan ancaman dan 
amaran tentang balasan dan azab yang bakal diterima di neraka. Pendekatan 'bashir' 
tidak sesuai bagi mereka.   

Dalam Islam tiada kompromi tentang hukuman dan hudud. Hukum-hakam dalam Islam 
tidak berubah walaupun masa telah berubah. Hukuman berzina, mencuri misalnya tetap 
sama seperti hukuman yang dikenakan semasa zaman Nabi. Agama Islam telah 
lengkap dan tak perlu diubahsuai atau ditokok tambah. Demikian besarnya peranan 
yang perlu dimainkan untuk mengatasi masalah sosial yang semakin meruncing 
dewasa ini. Sekiranya pelaksanaan hukum dan hudud diperkenalkan selama ini, sudah 
tentu masalah sosial seperti yang berlaku sekarang ini tidak akan berlaku.  



KELEBIHAN LELAKI PADA AKALNYA

Allah Maha Bijaksana menjadikan makhluk berpasang-pasang; lelaki dan wanita, bumi 
dan langit, siang dan malam, syaitan dan malaikat, gunung dan lembah, matahari dan 
bulan, begitulah seterusnya.Banyak hikmah dalam kejadian alam yang perlu direnung 
dan dijadikan bukti keagungan Allah. Satu contoh dalam kejadian manusia, Allah 
jadikan wanita bersifat lembut dengan nisbah 9/10 malu dan 1/10 akal, manakala lelaki 
9/10 akal dan 1/10 malu.  

Atas kelebihan akal inilah, Allah menjadikan kaum lelaki penjaga bagi kaum wanita. 
Begitu juga dalam apa jua masalah, Allah menyamakan 2 wanita dengan 1 lelaki; 
contohnya dalam hal penyaksian.Walaupun kurang berakal, namun wanita ada sifat 
malu. Kerana ada malulah, wanita dipandang mulia. Kalaulah wanita tiada malu, 



habislah dunia ini. Begitu juga lelaki, meskipun kurang malu namun mereka mempunyai 
akal yang dapat memikirkan kesan dan sebab-akibat sesuatu perkara. Kalaulah lelaki 
tiada akal, dunia akan jadi kocar-kacir. 

Begitulah kebijaksanaan Allah untuk menjaga keharmonian alam. Namun apa dah jadi 
pada masa ini. Wanita sudah tidak ada perasaan malu lagi; bebas bergaul tanpa batas, 
bebas keluar hingga larut malam. Manakala lelaki pula sudah tidak menggunakan akal 
lagi malah merosakkannya pula. Fikirkanlah kesan buruk yang akan menimpa 
masyarakat jika fitrah kejadian ini sudah diabaikan.  

Wanita yang sepatutnya malu dah tiada malu lagi; lelaki yang sepatutnya berakal dah 
hilangkan akal mereka. Perempuan dengan gejala dedah; lelaki dengan gejala dadah.  

Kata orang tua-tua - pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara kini sudah hampir 
berkubur. Apa tindakan kita sekarang?  

MALU SEPARUH IMAN
   

MALU ITU SEPARUH IMAN. Begitu sabda Rasulullah 1418 tahun lalu. Malu yang 
dimaksudkan ialah malu kepada Allah. Malu untuk melakukan maksiat dan malu 
meninggalkan taat.   

Jika malu itu 50% daripada IMAN, mana 50% lagi. Yang selebihnya ialah TAKWA. 
MALU DAN TAKWA adalah gandingan sifat yang menjadikan seseorang mempunyai 
100% keimanan. Takwa bermaksud bukan saja takut kepada Allah tetapi lebih daripada 
itu 'buat apa yang disuruh dan tinggalkan apa yang ditegah'  



Jika sekadar takut saja tak jadi apa-apa. Misalnya takut gagal dalam peperiksaan tidak 
bererti jika tidak diikuti dengan rajin membaca buku dan mengulangi pelajaran. Takut 
kepada Allah mestilah diikuti dengan melakukan ketaatan dan menjauhi larangan.  

Ukurlah diri kita berapa peratuskah sifat MALU dan TAKWA yang ada pada diri kita. 
Itulah darjah keimanan kita. Bak kata orang periksalah diri kita sebelum kita diperiksa.  

Ulama pernah menyebutkan 'bertafakkur satu saat (dalam memikir kebesaran Allah) 
adalah lebih baik daripada beribadat 1000 tahun'. Ini jangan disalahtafsirkan sebagai 
tak perlu beribadat memadai dengan tafakkur. Ia cuma memberi gambaran bahawa 
tafakkur menjadi faktor utama dalam mencari kekuatan beribadat.  

Proses musyahadah perlu dilakukan secara konstan sehingga menjadi darah daging. 
Atau sehingga terasa benar di dalam diri kita tentang kebesaran Allah dan merasakan 
bahawa 'tidak ada sesuatu yang Allah jadikan secara sia-sia'. Kesemuanya ada hikmah 
yang di luar kemampuan kita untuk memikirkannya.  

Musyahadah menjadi satu daripada beberapa jalan untuk mendapat 'iman'. Dengan 
iman ini kita akan berasa lazat berzikir, mencari ilmu agama, melakukan ibadat fardu, 
menambah dengan ibadat sunat serta berusaha mencari keredhaan Allah. Sebaliknya 
kita benci melakukan kejahatan sebagaimana takutnya kita menghampiri kepada api 
neraka. Barulah ketika itu kita merasakan kelazatan iman dan terasa hubungan yang 
rapat dengan Allah disebabkan oleh keredhaan Allah terhadap diri kita.  

Di samping melakukan proses musyahadah, kita perlu melakuakn muraqabah yakni 
menghampirkan diri terhadap Allah dengan melakukan segala amal fardu dan sunat. 
Amalan 'hablum min'Allah' (hubungan dengan Allah) dan hablum minannas (hubungan 
dengan manusia). Kita perlu menjaga dua hubungan iaitu hubungan dengan Allah dan 
juga sesama manusia.   

Dalam hubungan ini, Allah sering mengingatkan kita supaya berjalan/melawat di muka 
bumi Allah dengan niat melihat kebesaran Allah sambil memerhatikan balasan yang 
Allah timpakan kepada mereka yang menganiaya diri mereka sendiri.   

Semoga dengan coretan di atas dapat menjadikan diri kita khususnya diri saya sendiri 
orang yang sentiasa muhasabah diri dan bermusyahadah serta bermuraqabah mudah-
mudahan kita diterima menjadi orang yang soleh yang bakal menghuni syurga di akhirat 
kelak. Amin ya Rabbal Alamin.   



SYAITAN BER'MOU' DENGAN NAFSU

Hakikat bahawa syaitan adalah musuh manusia memang telah diketahui umum. Semua 
orang mengetahui bahawa syaitan adalah musuh utama mereka. Tetapi tidak ramai 
mengetauhi bahawa musuh paling ketat adalah di dalam diri mereka sendiri. Musuh itu 
ialah NAFSU. Nafsu jahat yang berada di dalam diri manusia menyamai dengan 70 
syaitan. 



Nafsu ada dua jenis, iaitu nafsu yang baik dan jahat. Nafsu yang baik seteru syaitan 
manakala nafsu jahat kawan syaitan. Oleh itu hati kita perlu dibersihkan supaya tidak 
dipengaruhi oleh nafsu yang jahat.  

Hati sebenarnya adalah 'rumah Allah' dalam ertikata tempat kita mengingati Allah. 
Kenapa hati kita jarang mengingati Allah sama ada secara zikir lisan atau hati. Ini tidak 
lain berpunca daripada pengaruh jahat Syaitan dibantu oleh musuh dalam selimut - 
nafsu kita. 

Lantaran perjanjian MOU antara syaitan dan nafsu untuk menjerumuskan manusia ke 
dalam neraka, maka kita sering diabaikan dengan perkara-perkara lain selain 
mengingati Allah. Syaitan telah bersumpah dari azali lagi untuk merosakkan seluruh 
manusia.  

Syaitan yang menjadi tentera Iblis sentiasa mencari peluang untuk menyesatkan 
manusia. Kita tidak nampak dia tetapi syaitan nampak kita. Susah bagi kita memerangi 
musuh yang kita tidak nampak. Syaitan ada di mana-mana. Bilangannya juga banyak.  

Bagaimana hendak mempertahankan diri dari serangan iblis yang kita tidak nampak. 
Walaupun kita tidak nampak syaitan, tapi kita mempunyai Allah untuk meminta 
perlindungan dari gangguan syaitan yang kena rejam. Syaitan takut orang yang banyak 
mengingat Allah. 

Oleh itu, senjata ampuh untuk melawan syaitan ialah dengan cara mengingat Allah. 

KELEBIHAN LELAKI PADA AKALNYA
  

Atas kelebihan akal inilah, Allah menjadikan kaum lelaki penjaga bagi kaum wanita. 
Begitu juga dalam apa jua masalah, Allah menyamakan 2 wanita dengan 1 lelaki; 
contohnya dalam hal penyaksian.Walaupun kurang berakal, namun wanita ada sifat 
malu. Kerana Allah Maha Bijaksana menjadikan makhluk berpasang-pasang; lelaki dan 
wanita, bumi dan langit, siang dan malam, syaitan dan malaikat, gunung dan lembah, 
matahari dan bulan, begitulah seterusnya.Banyak hikmah dalam kejadian alam yang 
perlu direnung dan dijadikan bukti keagungan Allah. Satu contoh dalam kejadian 



manusia, Allah jadikan wanita bersifat lembut dengan nisbah 9/10 malu dan 1/10 akal, 
manakala lelaki 9/10 akal dan 1/10 malu.   

ada malulah, wanita dipandang mulia. Kalaulah wanita tiada malu, habislah dunia ini. 
Begitu juga lelaki, meskipun kurang malu namun mereka mempunyai akal yang dapat 
memikirkan kesan dan sebab-akibat sesuatu perkara. Kalaulah lelaki tiada akal, dunia 
akan jadi kocar-kacir.  

Begitulah kebijaksanaan Allah untuk menjaga keharmonian alam. Namun apa dah jadi 
pada masa ini. Wanita sudah tidak ada perasaan malu lagi; bebas bergaul tanpa batas, 
bebas keluar hingga larut malam. Manakala lelaki pula sudah tidak menggunakan akal 
lagi malah merosakkannya pula. Fikirkanlah kesan buruk yang akan menimpa 
masyarakat jika fitrah kejadian ini sudah diabaikan.   

Wanita yang sepatutnya malu dah tiada malu lagi; lelaki yang sepatutnya berakal dah 
hilangkan akal mereka. Perempuan dengan gejala dedah; lelaki dengan gejala dadah.   

Kata orang tua-tua - pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara kini sudah hampir 
berkubur. Apa tindakan kita sekarang?   

DOSA IBARAT LALAT DAN GUNUNG

Kepekaan terhadap sesuatu menjadi ukuran terhadap nilai sesebuah masyarakat. 
Masyarakat yang dibentuk oleh Nabi sangat sensitif terhadap ajaran Islam. Seruan 
untuk jihad disambut dengan rela hati. Mereka sanggup mengorbankan harta dan diri 
mereka kerana menegakkan agama Allah. Mereka berlumba-lumba mengerjakan 
kebajikan dan ketaatan walau sekecil mana sekalipun. Kepada mereka semua 
kebajikan adalah suruhan Allah. Pada masa yang sama mereka menjauhi segala 
larangan sama ada yang besar atau kecil. Besar atau kecilnya larangan pada mereka 
sama sahaja kerana semua itu adalah larangan Allah. Lantaran kepekaan terhadap 



suruhan dan larangan Allah, mereka sangat takut untuk mengerjakan maksiat walau 
kesalahan yang kecil sekalipun. Jika mereka membuat kesalahan dan dosa walaupun 
kecil, mereka merasakan tertekan seolah-olah gunung Uhud akan menimpa dirinya. 
Apatah lagi jika dosa yang besar..  

Masyarakat sekarang sudah banyak berbeza. Kebanyakannya tidak peka terhadap 
ajaran Islam. Walaupun telah melakukan dosa besar yang sangat banyak, namun 
dirasakan seperti seekor lalat yang menghinggap batang hidungnya; seolah-olah tidak 
ada apa-apa. Ini berbeza sekali dengan generasi awal yang merasakan akan dihempap 
gunung hanya melakukan dosa yang kecil.  

Betapa Nabi Adam menangis beratus-ratus tahun hanya melakukan satu dosa sahaja 
iaitu memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah; sehinggakan airmata tangisannya 
mengalir menjadi sungai dan laut yang dapat kita manfaatkan hingga dewasa ini. 
Bagaimanakah keadaan kita adakah kita menangis setelah melakukan dosa bukan 
setakat satu malahan tidak terkira dosa yang dilakukan? 

Hisablah diri sebelum kita dihisab. 

BERKAT REZEKI KERANA SEDEKAH

Kekayaan tidak membawa erti tanpa ada keberkatan. Dengan adanya keberkatan, 
harta/rezeki yang sedikit akan dirasakan seolah-olah banyak dan mencukupi. 
Sebaliknya tanpa keberkatan akan dirasakan sempit dan susah meskipun banyak harta. 

Dalam kisah Nabi, ada diceritakan Nabi Ayub ketika sedang mandi tiba-tiba Allah 
datangkan seekor belalang emas dan hinggap di lengannya. Baginda menepis-nepis 
dengan bajunya. Lantas Allah berfirman 'Bukankah Aku lakukan begitu supaya kamu 



menjadi lebih kaya?' Nabi Ayub mejawab 'Ya benar, demi keagunganMu apalah makna 
kekayaan tanpa keberkatanMu'. Kisah ini menegaskan betapa pentingnya keberkatan 
dalam rezeki yang dikurniakan oleh Allah. 

Cara untuk mendapatkan keberkatan daripada Allah. 

1. Bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah.  

2. Belanjakan harta pada jalan yang diredhai oleh Allah. 

3. Berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal 

4. Keluarkan sedekah wajib (zakat) jika sampai nisab dan berikan sedekah sunat 
kepada orang miskin dan anak yatim. 

5. Bersedekah kepada anak yatim/miskin kalau boleh setiap hari. (cari anak-anak yatim 
untuk diberikan). Insyallah akan diganti oleh Allah tanpa kita sedari. 

6. Ikhlaskan pemberian/sedekah hanya kepada Allah bukan mengharapkan pujian dan 
sebagainya. (Pemberian tangan kanan tanpa diketahui tangan kiri). Sedekah mulakan 
dengan keluarga sendiri dahulu selepas itu barulah kepada jiran dan orang-orang yang 
lebih jauh. Jangan anggap pemberian itu hak kita sebenarnya dalam harta kita ada hak 
mereka. 

7. Hulurkan pemberian sunat secara rahsia - tetapi pemberian wajib (zakat) perlu diberi 
secara terangan sebagai menegakkan syiar Islam. 

8. Konsep sedekah : berikan sesuatu yang kita sayangi. Ini jelas dalam ayat Quran Ali 
Imran ayat 92 

9. Cari harta dunia untuk dijadikan bekalan akhirat. (Dunia untuk akhirat - bukan dunia 
untuk dunia) 

10. Amalan yang diberkati ialah hasil peluh sendiri dan juga melalui jualbeli 
(perniagaan). Menurut Nabi 9/10 (90%) daripada sumber rezeki ialah berpunca 
daripada perniagaan. Makan gaji mungkin 1/10 sahaja (10%). Nabi Muhammad sendiri 
sebelum diutus menjadi rasul adalah seorang ahli perniagaan yang jujur, cekap dan 
amanah. Peniaga yang amanah akan dibangkitkan bersama para nabi dan rasul di 
akhirat kelak. Perniagaan merupakan amalan fardu kifayah. Barang makanan orang 
Islam sepatutnya dikeluarkan sendiri oleh orang Islam. Kalau tidak ada menjalankan 
aktiviti ini, seluruh umat Islam berdosa. 

11. Hulurkan bantuan kepada janda yang ketiadaan suami.  

Dalam satu hadith, Nabi menerangkan setiap awal pagi, semasa terbit matahari ada 
dua malaikat menyeru kepada manusia di bumi. Yang satu menyeru 'Ya Tuhanku, 



kurniakanlah ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya kerana Allah. Yang 
satu lagi menyeru 'Musnahkanlah orang yang menahan hartanya (lokek)' 

Orang yang bakhil tidak manfaatkan hartanya untuk dunia dan akhiratnya. 
Menginfaqkan (Belanjakan) harta adalah berkat, sebaliknya menahannya adalah 
celaka. Dalam hadith lain, nabi bersabda takutilah api neraka walaupun dengan sebelah 
biji tamar. Dan sabdanya lagi Sedekah itu penghapus dosa sebagaimana air memadam 
api. 

Sedekah walaupun kecil tetapi amat berharga di sisi Allah. Dan digalakkan memberi 
sedekah pada awal pagi. 

Sekiranya dapat diamalkan perkara-perkara di atas, insyallah rezeki yang dikurniakan 
oleh Allah akan kekal walaupun telah digunakan. Allah akan membalas atau 
menggantikan apa yang telah dibelanjakan. Amalkan ilmu yang ada, nanti Allah akan 
menambahkan ilmu lagi. Begitu juga harta - belanjakan harta yang ada, Allah akan 
tambahkan lagi dari sumber yang kita tidak ketahui. 

Sekian, wallahualam. Semoga yang baik datang daripada Allah dan yang buruk dari 
kesilapan sendiri.  

TERTAWA DI DUNIA MENANGIS DI AKHIRAT

Dalam satu hadith, Nabi saw bersabda'Banyak tertawa dan tergelak-gelak itu 
mematikan hati'.  

Banyak tertawa menjadikan hati semakinmalap dan tidak berseri. Lampu hati tidak 
bersinar dan akhirnya terus tidakmenyala. Hati tidak berfungsi lagi. 

Nabi Muhammad melarang ummatnya darigelak-ketawa yang melampuai batas. 
Menurut hadith, banyak ketawa menghilangkanakal dan ilmu. Barangsiapa ketawa 
tergelak-gelak, akan hilang satu pintudaripada pintu ilmu.  



Kenapa dilarang ketawa berdekah-dekah?Dalam keadaan suka yang keterlaluan, hati 
kita lalai dan lupa suasana akhiratdan alam barzakh yang bakal kita tempuhi kelak. 
Sedangkan dahsyatnya alamtersebut tidak dapat dinukilkan dalam sebarang bentuk 
media. Kita sedangmenuju ke satu destinasi yang belum tentu menjanjikan 
kebahagiaan abadi.Sepatutnya kita berfikir bagaimana kedudukan kita di sana nanti, 
sama adaberbahagia atau menderita. Berbahagia di dunia bersifat sementara tetapidi 
akhirat berpanjangan tanpa had. Penderitaan di dunia hanya seketikatetapi di akhirat 
azab yang berterusan dan berkekalan. Merenung dan memikirkankeadaan ini cukup 
untuk kita menghisab diri serta menyedarkan diri kitatentang bahaya yang akan 
ditempuh. 

"Tertawa-tawa di masjid menggelapkansuasana kubur". Demikian ditegaskan oleh Nabi 
saw. Kita sedia maklum, kuburialah rumah yang bakal kita duduki dalam tempoh yang 
panjang. Kita keseorangandan kesunyian tanpa teman dan keluarga. Kubur adalah satu 
pintu ke syurgaatau neraka. Betapa dalam kegelapan di sana, kita digelapkan lagi 
dengansikap kita yang suka terbahak-bahak di dunia. 

Ketawa yang melampaui batas menjadikankita kurang berilmu. Apabila kurang ilmu, 
akal turun menjadi kurang. Kepekaanterhadap akhirat juga menurun. Nabi saw pernah 
bersabda: "Barangsiapa tertawa-tawanescaya melaknat akan dia oleh Allah (Al-Jabbar). 
Mereka yang banyak tertawadi dunia nescaya banyak menangis di akhirat." 

Saidina Ali sentiasa mengeluh '....jauhnyaperjalanan ... sedikitnya bekalan ....' 
Walaupun hebat zuhud dan ibadatbeliau, namun merasakan masih kurang lagi 
amalannya. Betapa kita yang kerdildan malas beribadat ini sanggup bergembira 24 jam. 

Dalam hadith lain, Nabi saw bersabda"Barangsiapa banyak tertawa-tawa, nescaya 
meringankan oleh api neraka."Maksudnya mudah dimasukkan ke dalam neraka. 

Kita tidak pula dilarang menunjukkanperasaan suka terhadap sesuatu. Cuma yang 
dilarang ialah berterusan gembiradengan ketawa yang berlebihan. Sebaik-baik cara 
bergembira ialah sepertiyang dicontohkan oleh Nabi saw. Baginda tidak terbahak-bahak 
tetapi hanyatersenyum menampakkan gigi tanpa bersuara kuat. 

Para sahabat pernah berkata "Ketawa segala nabi ialah tersenyum, tetapi ketawa 
syaitan itu tergelak-gelak." 



APA SUMBANGAN KITA TERHADAP IBUBAPA

                     Ibu bapa merupakan orang yang wajib kita hormati dan  
                      taati.Perintah mentaati keduanya jelas termaktub di dalam  
                      Quran dan Hadith. Mengecilkan hati, melawan atau  
                      mengherdik keduanya dianggap sebagai derhaka.  

                      Menderhaka kepada ibubapa adalah satu dosa besar dan  
                      tidak akan mencium bau syurga; meskipun banyak beribadat  
                      kepada Allah. Allah tidak menerima ibadat orang yang  
                      derhaka kepada ibubapa.  



                      Dalam satu hadith, Nabi Muhammad saw bersabda bahawa  
                      keredhaan Allah bergantung kepada keredhaan kedua  
                      ibubapa. Ini bermakna jika ibubapa suka kepada kita, Allah  
                      turut meredhai kita. Sebaliknya jika mereka marah dan  
                      berkecil hati kepada kita, Allah turut murka kepada kita.  

                      Pernah seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah  
                      tentang perangai ibunya yang suka meminta-minta  
                      kepadanya. Baginda marah dan menempelak sahabat itu  
                      dengan mengatakan bahawa bukan saja dalam harta  
                      malahan dalam dirinya sendiri ada hak kedua ibubapanya.  
                      Jelas ibubapa mempunyai hak terhadap apa saja yang ada  
                      pada kita.  

                      Sejak kita di dalam kandungan, ibu menanggung segala  
                      kesakitan dengan penuh sabar. Begitu juga setelah  
                      dilahirkan, ibu mengasuh dan menjaga kita dengan penuh  
                      kasih sayang. Jika kita sakit, ibu tidak lelap tidur. Mereka  
                      berkorban apa saja untuk kita. Tetapi setelah kita besar dan  
                      boleh berdikari, sanggupkah kita mengecewakan hatinya.  

                      Oleh kerana besarnya pengorbanan ibubapa terhadap kita,  
                      maka sewajarnyalah Allah mewajibkan kita mematuhi  
                      mereka. Ganjaran di atas layanan kita terhadap ibu bapa  
                      dibalas oleh Allah tunai semasa di dunia lagi. Contohnya, jika  
                      kita mentaati mereka, anak-anak kita akan taat kepada kita.  
                      Sebaliknya jika kita menderhaka kepada mereka, anak-anak  
                      kita akan derhaka kepada kita pula.  

                      Nabi Muhammad saw pernah bersabda:  

                           "Barangsiapa semasa paginya mendapat keredhaan  
                           ibu bapa, nescaya dibukakan baginya semua pintu  
                           syurga. Sebaliknya jika semasa pagi lagi telah  
                           menyakiti hati ibubapa, nescaya akan dimasukkan ke  
                           dalam neraka."  

                      Kita sebenarnya tidak berdaya membalas jasa ibu dan bapa.  
                      Hakikat ini perlulah kita insafi. Jika mereka tidak wujud di  
                      dunia, kita juga tidak akan lahir di dunia ini. Oleh sebab itu,  
                      kita digalakkan mendoakan mereka setiap kali selepas solat.  
                      Jika mereka masih hidup, layanilah mereka dengan  
                      sebaik-baik mungkin. Tetapi jika sudah meninggal dunia,  
                      selalulah menziarahi tanah perkuburan di samping  
                      mendoakan kesejahteraannya. Buatlah sebarang kebajikan  
                      seperti sedekah dan niatkan pahala untuk arwah ibu dan  



                      bapa. Mereka akan menerima pahala tersebut. Inilah sahaja  
                      bukti ketaatan yang dapat kita tunjukkan terhadapnya.  

                      Akhirnya, ingatlah pesanan Nabi saw:  

                           "Khabarkanlah berita gembira ini kepada mereka  
                           yang berbuat baik kepada ibubapa: Buatlah apa saja  
                           bahawasanya Allah Taala telah mengampuni mereka.  
                           Dan khabarkan berita buruk kepada mereka yang  
                           menderhakai ibubapa, buatlah seberapa banyak  
                           ibadat yang disukai, bahawasanya Allah Taala tidak  
                           akan memberikan keampunan sedikitpun  
                           kepadanya."  

                           "Ingatlah anak yang berbuat baik kepada ibubapa  
                           tidak akan masuk neraka. Dan anak yang derhaka  
                           kepada mereka tidak akan masuk syurga."  

TANGGUNGJAWAB IBUBAPA TERHADAP ANAK

                       
Anak ialah amanah atau pertaruhan yang Allah amanahkan kepada kita supaya kita 
menjaga dan memelihara mereka baik mengikut landasan Islam. Ibubapa mesti 
bertanggungjawab bukan saja di dunia bahkan di akhirat sewaktu berhadapan dengan 
Allah kelak. Dalam rangka memelihara amanah Allah itu, ibubapa adalah diwajibkan 
berusaha dengan bersungguh-sungguh melaksanakan didikan agama. Tegasnya 
mendidik anak beragama itu adalah wajib hukumnya (bukan setakat pendidikan untuk 
UPSR, PMR atau SPM), Sebaaliknya ibubapa yang melalalikan tugas amanah ini 
adalah berdosa. 



Rasulullah saw bersabda: "Hendaklah kamu pastikan anak-anakmu belajar agama dan 
hendaklah kamu baguskan akhlaknya." Setiap anak yang dilahirkan itu bersih fitrahnya. 
Adalah menjadi tugas ibubapa untuk mencorakkan kehidupan anak-anak seterusnya 
sama ada untuk menjadikannya baik atau sebaliknya. Sabda Nabi saw: 

                           "Semua anak yang dilahirkan ke dunia ini dalam 
                           keadaan yang suci bersih. Maka kesalahan 
                           ibubapalah menjadikan mereka yahudi, nasrani atau 
                           majusi." 

Hadith tersebut menunjukkan kepada kita betapa beratnya tanggungjawab ibubapa 
terhadap anak-anaknya. Kesalahan kita mendidiklah maka anak-anak sekarang 
menjadi tak  keruan hidupnya dengan pelbagai masalah sosial seperti bohsia, bohjan 
dan aktiviti lepak yang semakin menjadi. Sungguh malang seribu kali malang, sudahlah 
ibubapa tidak memberi didikan agama kepada mereka, ibu bapa sendiri tidak 
berpengetahuan agama dan paling dahsyat lagi, mereka asyik mengumpul dan 
terpengaruh dengan pujukan dunia. Menjadi korporat adalah satu lagi keparat (maaf - 
bukan semua). Oleh kerana hendakkan kemewahan yang berlipat ganda terabai tugas 
sebagai bapa dan suami. Anak maharajalela dan isteri pula main kayu tiga. 

Berapa banyak hari ini anak-anak yang tidak tahu membaca Al-Quran. Tidak tahu 
sembahyang bahkan Fatihah pun tak boleh baca, jauh sekali dari menghafalnya. 
Masya'Allah ada yang tak tahu menyebut syahadah walaupun dah baligh. Inikah 
wawasan kita membangunkan kemanusiaan anak-anak.  

Akibatnya kebanyakan anak-anak hari ini terdiri daripada mereka yang hanya pandai 
berpoya-poya, pandai menyakitkan hati dan meracuni jiwa serta menderhakai kepada 
orang-orang tuanya. Akhirnya bila sampai tahap, mereka akan menjadi anak yang liar. 
Ibu bapa seolah-olah memelihara anak-anak haiwan sama seperti anak rimau, kucing 
atau ayam. Betapa tidak haiwan tak sembahyang samalah seperti anak-anak itu. 
Bahkan haiwan lebih baik sebab tidak diberikan akal. Ketika ini baru ibubapa mengeluh 
bukan menyalahkan dirinya tetapi salahkan anak-anak dan paling teruk menyalahkan 
orang lain. Sebenarnya semua ini berpunca daripada ibubapa yang tidak mengambil 
berat tentang didikan agama terhadap anak-anak. 

Ibubapa mesti mengambil berat tentang soal pemakanan anak-anak. Bukan 
diperhatikan tentang khasiat vitamin makanan itu saja tetapi pastikan kehalalannya. 
Adakah ia dari sumber yang halal atau haram. Ini penting kerana mengikut Nabi 'daging 
yang tumbuh dari sumber yang haram, maka neraka lebih utama untuknya'. Sekarang 
ini perkara seperti ini jarang diberikan penekanan tambahan pula amalan ekonomi yang 
berasaskan perbankan non-Islamik. Bagaimana diharapkan amalan soleh jika 
pemakanan tidak lagi soleh. Makanan yang baik membuahkan amalan baik (soleh), 
manakalan makanan yang tidak baik menghasilkan amalan yang tidak baik juga 
(tholeh). 



Satu kisah pada zaman Nabi, seorang sahabat yang berjemaah bersama nabi kerap 
keluar dari jemaah awal sebelum sempat berdoa. Nabi bertanyakan kenapa balik 
tergesa sebelum berdoa. Sahabat itu menerangkan dia mempunyai anak kecil yang 
ibunya baru meninggal dunia. Dia takut anaknya mengambil dan memakan buah tamar 
jiran yang gugur di halaman rumahnya dan ditakuti akan menjadi darah dagingnya. 
Sahabat itu menjelaskan daging yang disuburkan dari benda yang haram itu tidak layak 
masuk syurga. Mendengarkan penjelasan itu, Nabi terdiam dan tidak berkata apa-apa, 
hanya memperhatikannya sahaja dia pulang ke rumah. 

Begitulah orang dahulu mengambil berat soal pemakanan anaknya. Sebaliknya kita 
bagaimana? Adakah kita bertanya dari mana buah jambu itu diambil? 

Didikan seterusnya yang mesti dilakukan oleh ibu bapa ialah sembahyang. Nabi saw 
pernah bersabda: 

                           "Perintahkan anak-anakmu mengerjakan sembahyang bila 
                           dia berumur 7 tahun dan pukullah dia bilamana tidak mahu 
                           mengerjakan sembahyang semasa berusia 10 tahun dan 
                           pisahkan dari tempat tidur." 

Hadith ini adalah merupakan seruan wajib sembahyang. Kanak-kanak itu belum lagi 
wajib bersembahyang tetapi yang wajib ialah bapa menyuruhnya bersembahyang. Anak 
itu belum wajib kerana dia belum cukup umur (baligh). Jika bapa tak beratkan dia 
bersembahyang ketika ini, agak sukar kanak-kanak itu bersembahyang apabila baligh. 
Budaya solat mesti dimulakan sejak 7 tahun lagi. 

Soal baligh ini pada pedapat sekarang berbeza. Ada berpendapat selepas bersara baru 
nak solat. Maksudnya bila pencen (55 tahun) baru masuk umur baligh. Paling sedih ada 
yang tidak baligh sampai ke mati sebab tak solat. 

Nabi Muhammad saw menyuruh (mewajibkan) kita pukul anak berumur 10 tahun yang 
tidak mahu sembahyang. Tetapi adakah kita pukul? Kita mungkin pukul kalau tak buat 
kerja sekolah atau tak lulus periksa. Jarang kedengaran pukul kerana tak mendirikan 
sembahyang. Manakan nak pukul anak tak bersembahyang sedangkan ibubapa sendiri 
tak bersembahyang. Takkan ketam nak ajar anaknya berjalan betul. Ibuabapa dewasa 
ini tidak bimbang anak-anak walaupun perempuan tak balik hingga larut malam tetapi 
yang dibimbangkan agaknya kalau anak-anak ayamnya belum pulang waktu senja. 

Pendidikan juga bukan bermula apabila lahir anak. Bahkan semasa dalam kandungan 
ibu sudah mula proses tarbiyah. Sebab itu ibu-ibu mengandung perlu pastikan apa yang 
dia makan, apa yang dia buat dan apa yang dia baca. Sifat ibu akan diwarisi oleh anak. 
Kalau suka menyanyi atau menonton TV, anak yang lahir kelak akan menurut apa 
acuan yang dibentuk. Ramaikah ibu-ibu membaca Al-Quran semasa mengandungkan 
anaknya? Sedih melihat wanita masa ini asyik keluar masuk kilang saja hatta hingga 
larut malam masih lagi di kilang. Haiwan pun tidur waktu malam, kita manusia masih 
bertungkul lumus di kilang. Ajaran siapa ini? Allah peruntukkan masa siang untuk cari 



rezeki, masa malam untuk rehat. Kita siang malam sama saja mencari rezeki. Orang 
alim dulu siang bekerja malam beribadat. Kita siang kerja malam kerja. Bila ibadat? ... 
Sorry, no time ...Bukan lelaki saja bahkan perempuan lebih ramai kerja shift malam. 
Manakan suami tak jadi liar? Habis semua disapu kadang-kadang anak sendiri jadi 
mangsa bila lihat isterinya tak ada. Nak salahkan siapa? Apabila terlalu pentingkan 
kebendaan duniawi beginilah akibatnya. Kemanisan beribadat tidak akan tercapai bagi 
mereka yang mengejar keduniaan. Kalau 90% usaha dicurahkan untuk dunia berapa 
peratus agaknya untuk akhirat. Kalau 10% ada juga tapi bila dah teruk kerja badan dah 
letih sudah tentu 0% untuk ibadat. Al-Quran ada menjelaskan 'Kaum lelaki adalah 
penjaga kaum wanita." Sekarang nak jaga apa? Asyik kerja siang malam. Anak isteri 
masing-masing punya pasal. Kau nak buat apa terpulang.. asalkan mewah hidup.  

Perasaan kasih sayang sudah luput dari ibubapa. Ibubapa dewasa ini kebanyakannya 
sudah tidak menyayangi anak-anak lagi. Buktinya mereka tidak ambil pusing hal-hal 
keagamaan mereka. Ada yang sanggup membiarkan anak-anak terjun ke dalam api 
neraka. Anak kera pun kesihan melihat anaknya ditembak pemburu. 

Pernah seorang sahabat Nabi hairan tercengang melihat Nabi mencium pipi cucunya 
lantas bertanya kenapa Nabi kenapa begitu. Dia bertanya kerana dia sendiri tidak 
pernah melayan anak atau cucu dengan mesra begitu. Nabi lantas menasihatkannya 
supaya mencurahkan kasihsayang kepada kanak-kanak. 

Dalam satu hadith lain, Nabi Muhammad bersabda "Memandang muka anak-anak 
dengan rasa syukur akan rahmat Allah itu sama seperti melihat muka nabinya." Begitu 
besar pahala ibubapa memuliakan anak-anak. Oleh itu kita hendaklah memelihara 
mereka dengan baik kerana menurut Nabi mengajar satu adab yang baik kepada 
mereka adalah lebih baik daripada memberi sedekah satu cupak makanan setiap hari. 

InsyaAllah ganjaran pahala yang banyak akan diberikan kepada ibubapa yang baik 
terhadap keluarganya. Oleh itu hendaklah kita sedar benar-benar bahawa kita akan 
menemui Allah (mati). Apatah lagi umur kita kian sehari kian bertambah. Apabila 
bertambah umur kita bererti bertambah hampir pula kita dengan alam barzakh (kubur) 
atau bertambah hampir kita akan menemui Allah. Kita semua akan kembali kepada 
Allah yang menjadikan kita. Allah akan bertanyakan apa amalan kita semasa di dunia 
ini. Apa yang kita bawa untuk dipersembahkan kepada Allah? Adakah harta benda yang 
kita cari selama ini, pagi petang, siang malam, bertungkus lumus macam lipas kudung, 
tak pernah renggang dengan telefon bimbit, melonggokkan harta, menambahkan 
saham hingga lupa pada saham akhirat dan lupa kepada Allah yang memberikan kita 
harta itu. Dapatkah harta yang banyak itu menebus dosa-dosa yang kita buat di dunia 
ini? 

Atau adakah pangkat dan bintang yang berjela-jela dibawa untuk dipersembahkan 
kepada Allah? Dengan pangkat, kedudukan dan darjat terasa seolah-olah kita sudah 
jadi orang besar dan terasa  bongkak dengan Allah. Dengan orang miskin dipandang 
hina. Dengan ulama dipandang leceh. Adakah pangkat dan darjat dapat menebus dosa 



yang dilakukan di dunia ini. Dapatkan ia menyelamatkan dari api neraka? Semua ini 
tidak laku di akhirat. 

Memelihara anak dengan baik adalah ibadat tetapi bagaimana pula jika disebabkan 
terlalu sayangkan anak hingga tak sempat sembahyang Maghrib adakah ibadat juga? 
Adakah anak itu akan menolong semasa berhadapan dengan Allah kelak? Tidak. 

Yang menyelamatkan kita pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak pinak ialah 
jiwa yang suci lagi tenteram. Hati yang suci hanya kepunyaan orang beriman. Orang 
kafir, fasik dan munafik tidak tenteram hatinya. Orang beriman itu apa tandanya? 
Mereka yang beribadat ikhlas kerana Allah. Ikhlas mainkan peranan penting kerana 
menurut hadith "Semua manusia rugi kecuali orang berilmu. Semua orang berilmu rugi 
kecuali beramal. Semua orang beramal rugi kecuali yang ikhlas." 

Oleh itu perlu mencari keikhlasan dalam ibadat. Caranya dengan menghadiri majlis ilmu 
di masjid-masjid di samping kita berdoa kepada Allah supaya kita dilimpah dengan 
kurnia, taufiq dan hidayah Allah. Bukan mudah mendapat anugerah Allah. Untuk 
mendapatkan anugerah dan kurnia sultan pun terpaksa lobi-melobi betapa untuk 
kurniaan Allah.  

Sebelum kita dimatikan oleh Allah, maka janganlah kita sia-siakan hidup dan umur kita 
ini dengan perkara-perkara yang melalai dan merugikan. Ingatlah 1000 tahun di dunia 
hanya dikira 1 hari di akhirat. Allah mencabar dan mengingatkan kita dalam firmanNya: 

"Adakah kamu anggap, bahawa Kami jadikan kamu dengan percuma (sia-sia) 
sedangkan kamu akan kembali kepada Aku?" - 
                                                            (Al-Mukminun:115) 

Ayat di atas adalah sebagai ingatan Allah kepada kita yang suka membuang masa 
dengan sia-sia. Allah menegaskan lagi dalam Al-Quran dengan firmanNya: "Tidak Aku 
jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah dan beribadat 
kepadaKu." 

Adakah kita kira kita tidak mati atau lambat lagi akan mati? Ingat Firman Allah "Di mana 
sahaja kamu berada, kematian akan mengejar kamu, meskipun kamu di dalam benteng 
yang kukuh lagi tinggi." - (An-Nisa':78) 

Ingatlah kehidupan dunia ini tidak lain hanya kesenangan yang menipu daya. Dulu 
muda sekarang tua. Dulu cantik sekarang kedut. Dulu sihat sekarang sakit. Dulu ada 
gigi sekarang rongak. Dulu berambut hitam sekarang beruban. Dulu tampan sekarang 
bongkok. Dulu ramai kawan sekarang sendirian. Dulu ada pangkat sekarang pencen. 
Dulu mewah sekarang muflis.                        

Ingatlah segala harta benda dan anak pinak tidak akan mengiring kita masuk ke dalam 
kubur. Mereka hanya iringi hingga ke liang kubur saja. Selepas itu mereka semua balik 
ke rumah dan enjoy semula. Kita di dalam kubur bersendirian, disemadikan seorang diri 



di pusara yang senyap sunyi, tinggal di kubur dan tidak akan kembali lagi ke rumah 
besar kita. 

Hanya satu saja yang paling setia mengikut kita dan menemani kita di sana. Itulah 
pekerjaan dan amalan kita yang ikhlas. Mereka menjadi kawan baik kita. Selepas itu 
apa lagi yang bersama-sama kita di kubur. Sabda Nabi: 

                           "Apabila mati anak Adam, maka putuslah segala 
                           amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah (sedekah 
                           berkekalan), ilmu yang dimanfaatkan dan anaknya yang 
                           soleh yang mendoakan." 

Yang dikatakan sedekah jariah ialah amalan sedekah yang pahalanya sampai 
menemuinya walaupun sudah meninggal 500 tahun umpamanya seperti membina 
masjid, surau, membina rumah anak yatim dsb. Mengikut setakat mana keikhlasan kita. 
Ada juga amalan jariah yang tidak dibalas dengan pahala tetapi dosa, contohnya 
mendirikan dewan tarian, mendirikan panggungwayang dan pentas hiburan semua 
dosa orang yang mengunjungi tempat itu akan dihantar kepada simati walaupun telah 
600 tahun misalnya. 

Termasuk dalam kategori ilmu yang dimanfaatkan ialah seperti menulis kitab yang 
memberikan kesedaran kepada orang dan buku itu digunakan zaman berzaman. Selagi 
kitab itu digunakan dan faedahnya tersebar luas, pahala akan terus mengalir 
kepadanya. Begitu juga siri ceramah dan tazkirah seperti homepage. Doakanlah saya 
mudahan homepage tazkirah ini termasuk dalam ilmu yang dimanfaatkan. Jika 
sepeninggalan saya nanti, homepage ini terus dibaca orang, insyallah akan diperolehi 
pahalanya. Ini bergantung kepada keikhlasan tanpa niat ria'. Sama-samalah berdoa 
semoga kita ikhlas.  

Anak soleh yang mendoakan. Sekarang ini anak bernama Saleh tapi amalan tak soleh. 
Ada juga orang kafir dipanggil Mad Saleh, kenapa agaknya dipanggil Saleh? seolah 
menghina istilah 'soleh'. Anak yang beribadat, bersembahyang dan mendoakan kita, 
pahalanya juga akan sampai kepada kita lantaran didikan dan asuhan kita dulu. Ibarat 
pokok yang kering apabila disiram air akan segar semula. Begitulah kita di alam kubur 
nanti, apabila menerima pahala anak-anak kita kembali segar. Begitulah mustajabnya 
anak yang soleh mendoakan kedua ibubapanya. 

Menurut hadith orang yang mati seolah-olah dalam keadaan lemas. Sahabat Nabi 
bertanya bagaimana untuk menolong mereka dari lemas. Nabi menerangkan hadiahkan 
Fatihah kepada simati supaya ia tidak lemas dan mampu untuk timbul.  

Ramai beranggapan anak yang soleh ialah anak-anak bergaji besar, berkereta besar, 
berumah besar, bercakap besar dan berpangkat besar. Semua ini tidak menjamin 
kesolehannya selagi tidak mempunyai iman kepada Allah dan berbakti kepada ibu dan 
bapanya. 



Akhir sekali didiklah anak-anak kita dari sekarang sebelum terlambat supaya menjadi 
anak yang soleh. Sebelum peringkat itu, mula-mula kenalah jadikan kita dulu anak yang 
soleh, anak yang suka mendoakan kedua ibu bapanya. 

Sekian, wassalam.  

Kematian
Kematian  adalah  sesuatu  yang  tidak  dapat  dielak  kerana  setiap  manusia  pasti 
menghadapi  maut.  Tentang  kesakitan  yang  dirasai  ketika  sedang  bertarung  dengan 
maut, Rasulullah saw menjelaskan dalam hadis-hadisnya bahawa sakit ketika hampir 
mati itu laksana kesakitan ditetak seratus kali dengan pedang yang tajam atau seperti 
dikoyak kulit dari daging ketika hidup-hidup. 
Amatlah beruntung seseorang itu sekiranya dia mati dalam keadaan khusnul khatimah 
(kebajikan) dan adalah menyedihkan sekiranya dia mati dalam keadaan suul-khatimah. 



Tentang  tanda-tanda  samada  seseorang  itu  akan  mendapat  kebajikan  atau  tidak, 
terdapat hadis Rasulullah saw dari Salman Al Farisi yang bermaksud: 
"Perhatikanlah tiga perkara kepada orang yang sudah hampir mati itu: 
Pertama: berpeluh pada pelipis pipinya 
Kedua: berlenang air matanya dan 
Ketiga: lubang hidungnya kembang kempis 
Itu adalah tanda bahawa rahmat Allah sedang turun dan dirasai oleh orang yang hampir 
mati itu. Sebaliknya jika ia mengeruh seperti tercekik, air mukanya nampak gelap dan 
keruh dan mulutnya berbuih, ini menandakan azab Allah sedang menimpa dia." 
(Hadis riwayat Abdullah, Al-Hakim dan At-Tarmizi) 
Berdasarkan hadis ini, ada sebilangan mukmin yang ketika hampir mati, masih terdapat 
sisa-sisa dosa padanya.  Namun Allah  yang Maha Pemurah lagi  Maha Mengasihani 
menentukan orang itu mati dalam keadaan khusnul khatimah dan mengampuni segala 
dosa-dosanya itu. 
Dipercayai bahawa kematian berlaku pada jasad manusia secara beransur, dari hujung 
kaki ke peha. Apabila rahmat diturunkan padanya kerana mati dalam khusnul khatimah 
ini, si mati akan merasa terlalu gembira dan kegembiraaan itu terlahir dengan keluarnya 
peluh pada pelipisnya. 
Air mata yang keluar dan hidung yang kembang kempis pula adalah tanda bahawa si 
mati  amat  malu  pada  Allah  SWT  terhadap  sisa-sisa  dosanya  yang  belum  sempat 
ditaubatinya.  Orang-orang  yang  kuat  imannya  akan  merasa  malu  untuk  melakukan 
dosa semasa hidupnya kerana merasa bahawa Allah sentiasa memerhatikannya. Oleh 
itu, disaat kematiannya, Allah melimpahkan rahmatNya dengan mengampunkan dosa-
dosanya. 
Orang-orang yang kafir pula, dia tidak merasa malu pada Allah SWT. Oleh itu apabila 
nyawanya hendak dicabut  oleh Izrail,  wajahnya gelap dan keruh dan dia mengeruh 
seperti  binatang  yang  disembelih.  Ini  juga  merupakan  penanda  bagi  azab  yang 
diterimanya disebabkan oleh dosa-dosa dan kekufurannya. 
Dari Alqamah bin Abdullah, Rasulullah saw bersabda yang bermaksud: 
"Bahawa roh orang mukmin akan ditarik  oleh Izrail  dari  jasadnya dengan perlahan-
lahan dan bersopan sementara roh orang kafir pula akan direntap dengan kasar oleh 
malaikat maut bagaikan mencabut nyawa seekor khimar." 
Terdapat juga orang mukmin yang berdosa, dan Allah menimpakan kekasaran dan mala 
petaka  sebelum dia  menghembuskan nafasnya yang  terakhir  sebagai  kaffarah  atas 
segala dosanya. 
Oleh itu apabila rohnya keluar dari jasad, dosanya telahpun terhapus. 
Kadang-kadang kita melihat seorang mukmin yang mati dalam kepayahan dan seorang 
kafir  yang  mati  dalam  ketenangan.  Hendaklah  kita  berbaik  sangka  dengan  orang 
mukmin tersebut kerana mungkin itu merupakan kaffrarah terhadap dosanya dan dia 
menemui Allah SWT dalam keampunan kerana sisa-sisa dosanya telah pun dikaffarah. 
Orang kafir yang mati dalam ketenangan pula, mungkin semasa hidupnya dia berbuat 
kebajikan  dan  itu  adalah  balasan  terhadapnya  kerana  janji  Allah  bahawa  setiap 
kebajikan akan dibalas. 
Tetapi kerana dia tidak beriman, kebajikan itu tidak menjadi pahala dan kekufurannya 
akan diazab di akhirat kelak. 



Oleh itu, kita yang masih hidup harus sentiasa berbaik sangka dan mengambil iktibar 
terhadap segala yang berlaku. Moga-moga kita akan menemui Allah dalam keadaan 
khusnul khatimah dan dalam limpahan rahmat dan keampunanNya.

Suka memaafkan orang lain
Sifat  suka  memaafkan satu perbuatan yang terpuji.  Ia  menzahirkan  kebersihan hati 
yang  suci  murni.  Orang  yang  suka  memaafkan  orang  lain  adalah  hasil  dorongan 
keredhaan hatinya terhadap Allah. Dia memahami tentang dirinya sendiri sebagai insan 
yang bersifat serba kekurangan dan tidak sunyi dari melakukan kesalahan sama ada 
cara sedar atau tidak sedar. 
Manusia boleh mengawal hati  dan dirinya menerusi akal tetapi atas sifat kelemahan 
yang semulajadi,  manusia kadang-kadang terjerumus ke dalam pujukan hawa nafsu 
dan  perasaan  sehingga  menenggelamkan  rasional  dan  tidak  dapat  membuat 
pertimbangan yang betul. 



Orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain memahami hakikat ini, iaitu hakikat 
kelemahan yang ada pada dirinya sendiri, sebab itulah Islam sentiasa membuka pintu 
taubat untuk manusia memohon ampun kepada Allah atas keterlanjuran perlakuannya. 
Adalah tidak menjadi satu kehinaan kepada kita sekiranya kita adalah seorang pemaaf 
kerana di sinilah wujudnya sifat terpuji sebagai seorang Islam: 
- menunjukkan kebijaksanaan
- orang yang bersih dari kesombongan
- orang yang bersih dari dendam kesumat 
- tidak ada rasa terhina diri
- keimanan yang tertinggi 
Sifat-sifat  yang  tersebut  di  atas  merupakan  ikatan  yang  sangat  kukuh  kepada 
kemantapan persaudaraan Islam. Sebagai umat Islam yang bersaksikan Allah tuhan 
yang  satu  dan  tiada  tuhan  yang  lain  selain  Allah,  maka  persoalan  perpaduan  di 
kalangan umat Islam itu sendiri adalah lambang ketauhidan kita semua kepada tuhan 
yang satu iaitu Allah. 
Kita semua mempunyai arah tuju yang satu, menyembah tuhan yang satu, mengikut 
seruan  nabi  yang  satu  dan  kitab  yang  satu  sepenuhnya.  Perlakuan  kita  dalam 
persoalan perpaduan haruslah mengikut seperti pengajaran Al-Quran dan seruan Rasul 
Nabi Muhammad s.a.w. 
Islam meletakkan persoalan perpaduan selepas akidah, seperti mana yang kita fahami 
berpeganglah dengan tali  Allah dan jangan kita berpecah belah. Ini merupakan satu 
kewajipan asas kepada kita berurusan memelihara perpaduan kerana dalam perpaduan 
inilah kita akan mendapat kekuatan. 
Kita perlu kekuatan umat kerana pada diri umat Islam itu sendiri ada terpikul amanah 
sebagai khalifah Allah yang ditarafkan sebagai sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk 
manusia,  menyuruh  mengerjakan  kebaikan  dan  mencegah  melakukan  kejahatan 
sebagaimana firman Allah s.w.t dalam Surah A-li ‘Imran : Ayat110: 
yang bermaksud: 
‘Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) 
kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala 
perkara yang salah (buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan 
sebenar-benar iman). Dan kalaulah Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) itu beriman 
(sebagaimana yang semestinya), tentulah (iman) itu menjadi baik bagi mereka. (Tetapi)  
di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka: orang-orang yang fasik’.

Kisah Rasulullah sebagai pengajaran
Kalau ada pakaian yang koyak, Rasulullah menampalnya sendiri tanpa perlu menyuruh 
isterinya. Beliau juga memerah susu kambing untuk keperluan keluarga mahupun untuk 
dijual. 
Setiap kali pulang ke rumah, bila dilihat tiada makanan yang sudah siap di masak untuk 
dimakan,  sambil  tersenyum  baginda  menyinsing  lengan  bajunya  untuk  membantu 
isterinya di dapur. 



Sayidatina 'Aisyah menceritakan "Kalau Nabi berada di rumah, beliau selalu membantu 
urusan rumahtangga. Jika mendengar azan, beliau cepat-cepat berangkat ke masjid, 
dan cepat-cepat pula kembali sesudah selesai sembahyang." 
Pernah baginda pulang pada waktu pagi. Tentulah baginda amat lapar waktu itu. Tetapi 
dilihatnya tiada apa pun yang ada untuk sarapan. Yang mentah pun tidak ada kerana 
Sayidatina  'Aisyah  belum  ke  pasar.  Maka  Nabi  bertanya,  "Belum  ada  sarapan  ya 
Khumaira?" (Khumaira adalah panggilan mesra untuk Sayidatina 'Aisyah yang bererti 
'Wahai yang kemerah-merahan') Aisyah menjawab dengan agak serba salah, "Belum 
ada apa-apa wahai Rasulullah." Rasulullah lantas berkata, "Jika begitu aku puasa saja 
hari ini." tanpa sedikit tergambar rasa kesal di wajahnya. 
Sebaliknya baginda sangat marah tatkala melihat seorang suami memukul isterinya. 
Rasulullah menegur, "Mengapa engkau memukul isterimu?" Lantas soalan itu dijawab 
dengan agak gementar, "Isteriku sangat keras kepala. Sudah diberi nasihat dia tetap 
degil,  jadi  aku pukul  dia."  "Aku tidak bertanya alasanmu,"  sahut  Nabi  s.  a.  w.  "Aku 
menanyakan  mengapa  engkau  memukul  teman  tidurmu  dan  ibu  kepada  anak-
anakmu?" 
Pernah  baginda  bersabda,  "sebaik-baik  lelaki  adalah  yang  paling  baik  dan  lemah 
lembut terhadap isterinya." Prihatin,  sabar dan tawadhuknya baginda dalam menjadi 
ketua  keluarga  langsung  tidak  sedikitpun  menjejaskan  kedudukannya  sebagai 
pemimpin umat. 
Pada suatu ketika baginda menjadi imam solat. Dilihat oleh para sahabat, pergerakan 
baginda antara  satu rukun ke satu rukun yang lain  amat  sukar sekali.  Dan mereka 
mendengar bunyi menggerutup seolah-olah sendi-sendi pada tubuh baginda yang mulia 
itu bergeser antara satu sama lain. Sayidina Umar yang tidak tahan melihat keadaan 
baginda itu langsung bertanya setelah selesai bersembahyang, "Ya Rasulullah, kami 
melihat seolah-olah tuan menanggung penderitaan yang amat berat, tuan sakitkah ya 
Rasulullah?"  "Tidak,  ya  Umar.  Alhamdulillah,  aku sihat  dan segar."  "Ya Rasulullah... 
mengapa setiap  kali  tuan menggerakkan tubuh,  kami  mendengar  seolah-olah sendi 
bergeselan  di  tubuh  tuan?  Kami  yakin  engkau  sedang  sakit..."  desak  Umar  penuh 
cemas. Akhirnya Rasulullah mengangkat jubahnya. Para sahabat amat terkejut. Perut 
baginda  yang  kempis,  kelihatan  dililiti  sehelai  kain  yang  berisi  batu  kerikil,  buat 
menahan rasa lapar. Batu-batu kecil itulah yang menimbulkan bunyi-bunyi halus setiap 
kali  bergeraknya tubuh baginda. "Ya Rasulullah! Adakah bila tuan menyatakan lapar 
dan tidak punya makanan, kami tidak akan mendapatkannya buat tuan?" Lalu baginda 
menjawab dengan lembut,  "Tidak para  sahabatku.  Aku tahu,  apa pun akan engkau 
korbankan demi  Rasulmu.  Tetapi  apakah akan aku jawab di  hadapan ALLAH nanti, 
apabila aku sebagai pemimpin, menjadi beban kepada umatnya?" "Biarlah kelaparan ini 
sebagai hadiah ALLAH buatku, agar umatku kelak tidak ada yang kelaparan di dunia ini 
lebih-lebih lagi tiada yang kelaparan di Akhirat kelak." 
Baginda pernah tanpa rasa canggung sedikitpun makan di sebelah seorang tua yang 
penuh kudis, miskin dan kotor. Hanya diam dan bersabar bila kain rida'nya direntap 
dengan  kasar  oleh  seorang  Arab  Badwi  hingga  berbekas  merah  di  lehernya.  Dan 
dengan penuh rasa kehambaan baginda membasuh tempat yang dikencing si Badwi di 
dalam masjid sebelum menegur dengan lembut perbuatan itu. 
Kecintaannya yang tinggi terhadap ALLAH swt dan rasa kehambaan yang sudah sebati 
dalam diri Rasulullah saw menolak sama sekali rasa ketuanan. Seolah-olah anugerah 



kemuliaan dari ALLAH langsung tidak dijadikan sebab untuknya merasa lebih dari yang 
lain, ketika di depan ramai mahupun dalam keseorangan. Ketika pintu Syurga telah 
terbuka seluas-luasnya untuk baginda, baginda masih lagi berdiri di waktu-waktu sepi 
malam hari, terus-menerus beribadah hinggakan pernah baginda terjatuh lantaran 
kakinya sudah bengkak-bengkak. Fizikalnya sudah tidak mampu menanggung 
kemahuan jiwanya yang tinggi. Bila ditanya oleh Sayidatina 'Aisyah, "Ya Rasulullah, 
bukankah engaku telah dijamin Syurga? Mengapa engkau masih bersusah payah 
begini?" Jawab baginda dengan lunak, "Ya 'Aisyah, bukankah aku ini hanyalah seorang 
hamba? Sesungguhnya aku ingin menjadi hamba-Nya yang bersyukur."

Enam Persoalan Hidup

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 jawapan 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  jawapan  yang 
mereka  berikan  adalah  benar.  Tapi  yang  paling  benar  adalah  "masa  lalu". 
Bagaimanapun kita, apapun kenderaan 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 jawapan itu benar kata Imam Ghozali. 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 menjawap 
baja,  besi,  dan gajah.  Semua jawapan hampir  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 Sholat. Gara-gara pekerjaan 
kita tinggalkan solat, gara-gara meeting kita tinggalkan sholat. 
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 MAUT : TETAMU YANG 
KERAP BERKUNJUNG

BETAPA kerapnya malaikat maut melihat dan merenung wajah seseorang, iaitu dalam 
masa 24 jam sebanyak 70 kali.. Andainya manusia sedar hakikat tersebut, nescaya dia 
tidak akan lalai  mengingati  mati.  Tetapi  oleh kerana malaikat  maut  adalah  makhluk 
ghaib,  manusia tidak melihat  kehadirannya,  sebab itu  manusia tidak menyedari  apa 
yang dilakukan oleh Malaikat Izrail. 



Justeru itu, tidak hairanlah, jika ramai manusia yang masih mampu bersenang-lenang 
dan  bergelak-ketawa,  seolah-olah  dia  tiada  masalah  yang  perlu  difikirkan  dan 
direnungkan  dalam  hidupnya.  Walaupun  dia  adalah  seorang  yang  miskin  amal 
kebajikan  serta  tidak  memiliki  sebarang  bekalan  untuk  akhiratnya,  dan  sebaliknya 
banyak pula melakukan dosa. 
Sebuah  hadis  Nabi  s.a.w  yang  diriwayatkan  oleh  Abdullah  bin  Abbas  r.a,  bahawa 
Rasulullah s.a.w bersabda yang maksudnya : 
“  Bahawa malaikat  maut memerhati  wajah manusia di  muka bumi ini  70 kali  dalam 
sehari.  Ketika Izrail  datang merenung wajah seseorang, didapati  orang itu ada yang 
gelak-ketawa.  Maka  berkata  Izrail  :  Alangkah  hairannya  aku  melihat  orang  ini, 
sedangkan aku diutus oleh Allah Taala untuk mencabut  nyawanya,  tetapi  dia masih 
berseronok-seronok dan bergelak ketawa.” 
Manusia tidak akan sedar bahawa dirinya sentiasa diperhatikan oleh malaikat  maut, 
kecuali orang-orang soleh yang sentiasa mengingati mati. Golongan ini tidak lalai dan 
sentiasa  sedar  terhadap kehadiran  malaikat  maut,  kerana  mereka  sentiasa  meneliti 
hadis-hadis Nabi s.a.w yang menjelaskan mengenai perkara-perkara ghaib, terutama 
mengenai hal ehwal mati dan hubungannya dengan malaikat maut. 
Meski pun mata manusia hanya mampu melihat benda yang nyata, tidak mungkin dapat 
melihat kehadiran malaikat maut itu. Namun pandangan mata hati mampu melihat alam 
ghaib, iaitu memandang dengan keyakinan iman dan ilmu. 
Sebenarnya manusia itu sedar  bahawa setiap makhluk yang hidup pasti  akan mati, 
tetapi  manusia  menilai  kematian  dengan  berbagai  tanggapan.  Ada  yang 
menganggapkematian itu adalah suatu tabi’e biasa sebagai pendapat golongan athies, 
dan tidak kurang pula yang mengaitkan kematian itu dengan sebab-sebab yang zahir 
sahaja.  Dia  mengambil  logik,  bahawa  banyak  kematian  disebabkan  oleh  sesuatu 
tragedi, seperti diakibatkan oleh peperangan, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, 
kebakaran  dan  juga  kemalangan  samada  diudara,  laut  dan  daratan  termasuk 
kemalangan jalan raya. 
Selain  itu,  mereka  juga  melihat  kematian  disebabkan  oleh  serangan  penyakit  yang 
merbahaya  seperti  penyakit  barah,  sakit  jantung,  AIDS,  demam  denggi,  taun  dan 
sebagainya. Disebabkan manusia melihat kematian hanya dari sudut sebab musabab 
yang lumrah, maka manusia sering mengaitkan kematian itu dengan kejadian-kejadian 
yang  tersebut  di  atas.  Jika  berlaku  kematian  dikalangan  mereka,  lantas  mereka 
bertanya, “ sebab apa si fulan itu mati, sakitkah atau kemalangankah?”. 
Tidak ramai manusia yang mengaitkan kematian itu dengan kehadiran malaikat maut 
yang datang tepat pada saat ajal seseorang sudah sampai, sedangkan malaikat maut 
sentiasa  berligar  di  sekeliling  manusia,  mengenal-pasti  memerhatikan  orang-orang 
yang tempoh hayatnya sudah tamat. 
Sesungguhnya  malaikat  maut  menjalankan  arahan  Allah  SWT  dengan  tepat  dan 
sempurna, dia tidak diutus hanya untuk mencabut roh orang sakit sahaja, ataupun roh 
orang  yang  mendapat  kecelakaan  dan  malapetaka.  Jika  Allah  SWT  menetapkan 
kematian seseorang ketika berlaku kemalangan, atau ketika diserang sakit tenat, maka 
Izrail mencabut roh orang itu ketika kejadiantersebut. 
Namun  ajal  tidak  mengenal  orang  yang  sihat,  ataupun  orang-orang  mewah  yang 
sedang hidup rehat  dibuai  kesenangan.  Malaikat  maut datang tepat  pada waktunya 



tanpa  mengira  orang  itu  sedang  ketawa riang  atau  mengerang  kesakitan.  Bila  ajal 
mereka sudah tiba, maka kematiannya tidak akan tertangguh walau sesaat. 
Walau bagaimana pun,  ada ketikanya Allah  SWT jadikan berbagai  sebab bagi  satu 
kematian,  yang  demikian  itu  ada  hikmah  disebaliknya.  Misalnya  sakit  tenat  yang 
ditanggung berbulan-bulan oleh seseorang, ia akan menjadi rahmat bagi orang yang 
beriman dan sabar, kerana Allah Taala memberi peluang dan menyedarkan manusia 
agar dia mengingati mati, untuk itu dia akan menggunakan masa atau usia yang ada 
untuk  berbuat  sesuatu,  membetulkan  dan  bertaubat  dari  dosa  dan  kesilapan  serta 
memperbaiki amalan, serta menambah bekalan untuk akhirat, jangan sampai menjadi 
orang muflis di akhirat kelak. 
Begitu  juga  orang  yang  mati  mengejut  disebabkan  kemalangan,  ia  akan  menjadi 
pengajaran dan memberi  peringatan  kepada orang-orang yang  masih  hidup supaya 
mereka  sentiasa  berwaspada  dan  tidak  lalai  dari  berusaha  memperbaiki  diri, 
menambah amal kebajikan dan meninggalkan segala kejahatan. Kerana sekiranya ajal 
datang secara tiba-tiba pasti akan membawa sesalan yang tidak berguna. 
Di kalangan orang solihin menganggap bahawa sakit yang ditimpakan kepada dirinya 
adalah  sebagai  tanda  bahawa  Allah  SWT  masih  menyayanginya.  Kerana  betapa 
malangnya bagi pandangan meraka, jika Allah SWT mengambil roh dengan tiba-tiba, 
tanpa  sebarang  amaran  terlebih  dahulu.  Seolah-olah  Allah  SWT  sedang  murka 
terhadap  dirinya,  sebab  itulah  Allah  SWT  tidak  memberi  amaran  terlebih  dahulu 
kepadanya. Keadaan orang itu ibarat orang yang tidak menyedari adanya bahaya di 
hadapannya, jika ada amaran terlebih dahulu nescaya dia akan terjerumus ke lembah 
bahaya itu. 
Selain itu, Allah Taala menjadikan sebab-sebab kematian itu bagi memenuhi janji-Nya 
kepada malaikat maut, sebagaimana diriwayatkan oleh Saidina Abbas r.a dalam sebuah 
hadis  Nabi  yang  panjang.  Antara lain  menjelaskan bahawa Izrail  merasa kesedihan 
apabila dibebankan dengan tugas mencabut roh makhluk-makhluk bernyawa kerana di 
antara makhluk bernyawa itu termasuk manusia yang terdiri dari kekasih-kekasih Allah 
SWT iaitu para Rasul, nabi-nabi, wali-wali dan orang-orang solihin. 
Selain itu juga, malaikat maut mengadu kepada tuhan betapa dirinya tidak disenangi 
oleh keturunan Adam a.s, dia mungkin dicemuh kerana dia ditugaskan mencabut roh 
manusia,  yang  menyebabkan  orang  akan  berdukacita,  kerana  kehilangan  sanak-
saudara dan orang-orang yang tersayang di kalangan mereka. 
Diriwayatkan  bahawa  Allah  SWT  berjanji  akan  menjadikan  berbagai-bagai  sebab 
kepada kematian yang akan dilalui oleh keturunan Adam a.s sehingga keturunan Adam 
itu akan memikirkan dan mengaitkan kematian itu dengan sebab-sebab yang dialami 
oleh mereka.  Apabila berlakunya kematian,  mereka akan berkata bahawa si  anu itu 
mati  kerana  mengidap  sakit,  ataupun  kerana  mendapat  kemalangan,  mereka  akan 
terlupa mengaitkan malaikat maut dengan kematian yang berlaku itu. 
Ketika  itu,  Izrail  tidak  perlu  bersedih  kerana  manusia  tidak  mengaitkan  kematian 
tersebut dengan kehadiran malaikat maut, yang sememangnya diutus oleh Allah SWT 
pada saat malapetaka atau sakit tenat seseorang itu bertepatan dengan ajal mereka 
yang sememangnya telah tiba. 
Namun pada hakikatnya bahawa ajal itu adalah ketetapan Allah, yang telah termaktub 
sejak azali lagi. Semuanya telah nyata di dalam takdir Allah, bahawa kematian pasti tiba 



pada  saat  yang  ditetapkan.  Izrail  hanyalah  tentera-tentera  Allah  yang  menjalankan 
tugas seperti yang diamanahkan kepadanya. 
Walau bagaimana pun adalah menjadi  hak Allah Taala untuk menentukan kematian 
seseorang itu samada bersebab ataupun tidak, sebagai mana yang dinyatakan pada 
awal tulisan ini bahawa ada ketikanya malaikat maut hendak mencabut roh seseorang, 
tetapi  manusia  yang  dikunjungi  malaikat  maut  sedang  dalam  keadaan  seronok 
bergelak-ketawa,  hingga  malaikat  maut  berasa  hairan  terhadap  manusia  itu.  Ini 
membuktikan bahawa kematian itu tidak pernah mengenal  samada seseorang yang 
sedang sakit atau pun ketika sihat dan segar-bugar. 
Firman Allah Taala yang bermaksud : 
“ Tiap-tiap umat mempunyai ajal, maka apabila telah datang ajalnya mereka tidak dapat 
mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat ( pula ) mempercepatkannya. “ 
( Surah Al-A’raf ayat 34 )

CINTA DAN MENCINTAI KERANA 
ALLAH



Kedudukan  Dua Orang Yang  Cinta  Mencintai  Kerana  Allah  Sesungguhnya terdapat 
banyak hadith Rasulullah SAW yang menerangkan kedudukan dan darjat dua manusia 
yang saling cinta mencintai kerana Allah. Hadis-hadis ini menggambarkan kedudukan 
mereka yang mulia dan tinggi yang telah disediakan oleh Allah di dalam SyurgaNya. Di 
antara hadis-hadis itu ialah yang menceritakan kisah tujuh golongan lelaki yang akan 
dinaungi oleh Allah di bawah naungannya ketika mana tidak ada lagi naungan yang lain 
kecuali naungan Allah sahaja. 
Hadis yang bemaksud:
"Mereka itu ialah: Pemerintah yang adil, pemuda yang membesar di dalam beribadat 
kepada Allah, lelaki yang hatinya terikat kepada masjid-masjid, dua orang yang 
berkasih sayang kerana Allah, seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita jelita dan 
cantik rupawan lalu ia berkata "aku ini takut kepada Allah", seorang lelaki yang 
bersedekah melalui tangan kanannya lalu disembunyikannya sehingga tangan kirinya 
tidak mengatahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, dan seorang lelaki  
yang berzikir kerana Allah (yang mengingati Allah) bersunyi ( keseorangan) lalu 
mengalir air matanya"
( muttafaqun alaihi) 
Ini adalah dalil  dan nas yang jelas menggolongkan dia sebagai orang yang berkasih 
sayang kerana  Allah  di  kalangan  tujuh  orang  yang  baik  lagi  terpilih  untuk  dinaungi 
dibawah  naungan-Nya.  Inilah  penghormatan  dan  kemuliaan  paling  tinggi  yang 
dikurniakan oleh Allah kepada mereka.  Di  manakah lagi  kita akan dapati  kemuliaan 
yang seperti itu ??? 
Sesungguhnya kemulian ialah hak bagi kedua-dua orang yang berkasih sayang kerana 
Allah S.W.T.  Dimana pada hari  tersebut (kiamat)  Allah Taala Rabbul  Izzah menyeru 
mereka dan mempersilakan mereka untuk menerima anugerah yang paling tinggi, iaitu 
pada hari  berhimpunnya sekelian bani  (anak) Adam di Padang Mahsyar yang maha 
luas itu. 
Diriwiayatkan  oleh  Muslim  didalam  hadis  Qudsi  yang  bermaksud:
"Dimanakah orang-orang yang berkasih sayang kerana kemuliaanku pada hari ini, Aku 
perlindungi mereka dibawah naungan Ku pada hari  yang tiada lagi  naungan kecuali  
nuangan-Ku" 
Alangkah tingginya kemuliaan mereka. Alangkah sempurnannya ganjaran yang akan 
mereka dapati kerana mereka berkasih sayang kerana Allah. 
Sesungguhnya cinta kerana Allah bukan kerana sesuatu yang lain sahaja yang ada 
dalam hidup ini. Hidup ini adalah hidup yang penuh dengan pelbagai kepentingan diri 
dan pelbagai  perkara yang disukai  oleh hawa nafsu.  Jadi,  cinta kerana Allah dalam 
suasana  yang  demikian  sangat  payah  untuk  dicapai  dan  dicari.  Tiada  siapa  yang 
mampu mencapainya kecuali orang yang telah bersih jiwanya, tinggi semangatnya dan 
mereka mampu melihat betapa hinanya dunia ini  berbanding keredhaan Allah. Tidak 
hairanlah kalau Allah telah menyediakan bagi mereka darjat yang tinggi sesuai dengan 
ketinggian  mereka  didunia  dalam  mengatasi  segala  kesibukan  dunia  yang  serba 
mewah dan penuh dengan perhiasan ini. 
Kita dapati keterangan demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muaz dari 
Rasulullah S.A.W baginda bersabda:
"Allah Azzawajalla berfirman: orang-orang yang berkasih sayang kerana kemuliaanku,  
mereka mempunyai beberapa-beberapa mimbar dari cahaya, para nabi dan shuhada 



yang menyukai mereka "
riwayat Attarmizi 
Marilah sama-kita renung seketika hadis-hadis Abu Hurairah (R.A)
maksudnya: " Bahawasanya ada seorang lelaki yang pergi menziarahi saudaranya 
(sahabat) di sebuah kampung yang lain, lalu Allah menyuruh malaikat  
memerhatikannya di atasjalannya. Maka tatkala dia sampai dia berkata : Engkau 
hendak ke mana ? Lelaki tersebut menjawab: Aku hendak menemui seorang saudara 
ku di kampung itu. Malaikat bertanya lagi " Adakah engkau telah berbudi kepadanya 
dan engkau mengharapkan balasannya?" Beliau menjawab " tidak, aku mencintainya 
kerana Allah" Maka malaikat itu brekata kepadanya "Bahawa sesungguhnya aku ini  
adalah utusan Allah kepada engkau, sesungguhnya Allah telah mencintaimu 
sebagaimana engkau mencintai dia kerana Allah. 
Alangkah besarnya cinta yang sedemikian yang mengangkat manusia sampai ke darjat 
di mana Allah mencintai dan meredhainya. 
Kesan Cinta Kepada Allah Di Dalam Kehidupan Orang Islam 
Didalam  hadis  yang  lain  Rasulullah  SAW  menegaskan  bahawa  sesungguhnya 
Mahabbah (berkasih  sayang)  antara  orang beriman adalah syarat-syarat  iman yang 
memasukkan penganutnya kedalam syurga. 
(("Demi yang diriku di dalam genggamannya , kamu tidak akan masuk syurga sehingga 
kamu beriman, dan kamu tidak beriman sehungga kamu berkasih sayang. Mahukah 
kamu  aku  (nabi)  tunjukkan  sesuatu  yang  apabila  kamu  melakukannya  maka  akan 
lahirlah kasih sayang? Sebarkan salam di antara kamu")) 
Riwayat Muslim dari Abu Hurairah
Sesungguhnya Rasulullah telah mengetahui dengan pandangan tarbiah yang diperolehi 
dari Allah, bahawasanya tidak ada sesuatu pun yang dapat mencabut hasad dengki dari 
dada, dan kekotoran jiwa kecuali persahabatan yang sejati. Satu nilai persahabatan 
yang tinggi yang menguasai kehidupan orang Islam yang dibangunkan atas dasar 
Mahabbah, nasihat menasihati, perpaduan, bebas dari segala tipu daya, hasad dengki, 
benci membenci dan sebagainya. 
Dengan kasih sayang yang gemilang inilah, Rasulullah telah membangunkan generasi 
Islam yang pertama, satu generasi yang telah menyampaikan langit  kebumi (rahmat 
yang melimpah ruah) dan membina mahligai Islam di alam sejagat. 
Inilah dia kasih sayang dan perpaduan yang tiada siapa sudi menanamnya didalam hati 
kecuali Islam. Kasih sayang yang suci lagi kukuh dan cinta yang setia di antara mereka 
jualah yang akan menjayakan perjuangan mereka. 
Rasulullah SAW bersabda maksudnya:
(( Perumpamaan orang beriman yang berkasih sayang, dan saling rahmat merahmati 
dan di dalam kemesraan sesama mereka adalah seperti satu tubuh, apabila satu 
anggota mengadu sakit, maka seluruh tubuh akan turut merasainya dan membantunya 
dengan berjaga malam dan demam.
Riwayat Muslim 
Sesunguhnya orang Islam yang menghayati ajaran agamanya akan mempunyai hati 
dan perasaan yang sentiasa berkobar-kobar untuk mencintai saudara dan sahabatnya. 
Dia akan menghadapi mereka dengan sepenuh hati dan perasaannya. Inilah asas-asas 
yang menjadi faktor perpaduan untuk mencapai cinta dan redha Allah di Akhirat kelak.



Hikmah Untuk Kita Semua
Bismillahirrahmanirrahim.. 
Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh... 
Hikmah Untuk Kita Semua I 
1. Tiga perkara yang mesti dijauhi: 



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." 
2. 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." 
Hikmah Untuk Kita Semua II 
1. Lima macam yang dicintai dan lima perkara yang dilupakan: 
Nabi  Muhammad  saw  telah  bersabda  yang  bermaksud  :  "Akan  datang  satu  masa 
umatku, ketika itu mereka mencintai lima macam dan melupakan lima perkara iaitu : 
Mereka mencintai  kepada dunia dan lupa kepada akhirat.  Mereka mencintai  kepada 
kehidupan dan lupa kepada kematian. Mereka cinta kepada istana dan lupa kepada 
kuburan.  Mereka  cinta  kepada  harta  dan  lupa  kepada  perhitungan  di  akhirat.  Dan 
mereka cinta kepada makhluk dan lupa kepada Allah." 
2. Cantiknya iman dan amal soleh: 
Pernah diriwayatkan bahawa Nabi Muhammad saw ada bersabda yang bermaksud: 
"Ada  dua  macam yang  tidak  ada  sesuatu  yang  lebih  baik  dari  keduanya:  Beriman 
kepada Allah. Memberi manfaat kepada muslimin. Dan ada dua macam yang tidak ada 
sesuatu  yang  lebih  buruk  dari  keduanya  :  Mensyirikkan  Allah.  Menyakiti  kaum 
muslimin." 
Hikmah Untuk Kita Semua III 
1. Jalan untuk dicintai orang yang dicintai: 
Dari Usman ra yang bermaksud : "Siapa yang meninggalkan dunia, dia akan dicintai 
oleh Allah SWT. Siapa yang meninggalkan perbuatan dosa, dia akan dicintai oleh para 
malaikat. Dan siapa yang membuang sifat tamaknya terhadap kaum muslimin maka dia 
akan dicintai oleh mereka." 
2.  Tiga  yang  menyelamatkan,  tiga  yang  membinasakan,  tiga  yang  boleh 
mengangkat darjat dan tiga pula yang boleh menghapuskan dosa: 
Dari Abu Hurairah ra, bahawa Nabi Muhammad saw telah bersabda yang bermaksud 
"Ada tiga hal yang boleh menyelamatkan, ada tiga hal yang boleh membinasakan, serta 
ada  tiga  perkara  yang  dapat  meninggikan  darjat  dan  ada  tiga  perkara  pula  yang 
menghapuskan dosa. Ada pun yang boleh menyelamatkan itu ialah : Takut kepada Allah 
SWT pada masa bersembunyi dan berterang-terangan. Berjimat dalam keadaan miskin 
dan kaya. Tetap adil ketika senang dan marah. 
Ada pun hal-hal yang boleh membinasakan ialah : Amat bakhil. Memperturutkan nafsu. 
Merasa  hairan  melihat  kehebatan  dirinya.  Dan  ada  pun  perkara-perkara  yang 
meninggikan  darjat  :  Menyebarkan  ucapan  salam.  Suka  memberi  makan. 
Melaksanakan  solat  di  waktu  malam  ketika  orang-orang  sedang  nyenyak  tidur. 
Sedangkan hal-hal yang mampu menghapuskan dosa ialah : Tetap menyempurnakan 



solat di tengah-tengah malam yang amat sejuk. Melangkah kaki ke tempat di adakan 
solat jemaah. Suka menunggu kedatangan solat." 
Hikmah Untuk Kita Semua IV 
1. Enam perkara yang asing bila berada di enam tempat: 
Telah bersabda Rasulullah saw, yang bermaksud: "Enam perkara yang 
dipandang asing di enam tempat, iaitu : Masjid adalah asing di kalangan orang-orang 
yang  tidak  sembahyang  di  dalamnya.  Al-Quran  adalah  asing  di  rumah orang-orang 
yang tidak mahu membacanya. Al-Quran juga adalah asing di dalam hati orang-orang 
yang fasik (iaitu orang-orang yang tidak mahu mengamalkan isinya). Seorang muslimah 
yang soleh dipandang asing di sisi lelaki yang zalim, yang buruk perangainya. Lelaki 
muslim  yang  soleh  adalah  asing  di  samping  perempuan  yang  hina,  yang  buruk 
akhlaknya. Dan orang alim adalah asing dikalangan kaum yang tidak mahu mendengar 
nasihatnya." Kemudian Nabi Muhammad saw bersabda: " Sesungguhnya Allah SWT 
tidak akan memandang mereka di hari kiamat dengan pandangan kasihan." 
2. Hati perlukan sinar ilmu sebagaimana tanah memerlukan siraman air hujan: 
Rasulullah saw telah berpesan, yang bermaksud : " Mestilah kamu selalu duduk dekat 
orang-orang alim dan mendengar cakap ahli-ahli hikmah kerana sesungguhnya Allah 
SWT menghidupkan hati yang mati dengan nur hikmah (sinar ilmu) sebagaimana Dia 
menghidupkan tanah yang mati dengan siraman air hujan". 
Hikmah Untuk Kita Semua V 
1. Menuju kesempurnaan akal, ilmu dan sumber rezeki: 
Umar ra berkata yang bermaksud : "Pandai mengasihi orang setengah daripada akal. 
Pandai  bertanya setengah daripada ilmu dan pandai  merancang setengah daripada 
sumber rezeki". 
2.  Tiga  jenis  manusia  yang  akan  mendapat  perlindungan  Allah  SWT  di  hari 
Kiamat: 
Telah bersabda Nabi Muhammad saw yang bermaksud: " Ada tiga orang yang akan 
diberi perlindungan oleh Allah SWT di hari kiamat nanti : Orang yang tetap berwuduk 
pada waktu-waktu yang sulit. Orang yang berjalan ke masjid untuk menunaikan solat 
pada  malam-malam  yang  gelap  iaitu  solat  Maghrib  dan  Isyak.  Orang  yang  suka 
memberi makanan kepada orang yang kelaparan." 
Hikmah Untuk Kita Semua VI 
1. Sunnah Allah, sunnah para rasul-Nya dan sunnah para wali-Nya: 
Dari Ali ra yang bermaksud: "Siapa yang tidak ada padanya sunnah Allah dan sunnah 
para rasulnya dan sunnah para walinya, maka dia dipandang tidak ada nilai sedikit pun. 
Lalu dia ditanya: Apakah sunnah Allah itu? Jawabnya, menyembunyikan rahsia. Lalu 
dia ditanya lagi:  Apakah sunnah rasul? Jawabnya, berlaku lembut di  antara sesama 
manusia. Kemudian dia ditanya lagi: Apakah sunnah para wali. Jawabnya, menjauhkan 
gangguan dari kaum muslimin". 
2. Orang-orang yang dahulu yang hidup sebelum kita mereka saling berpesan tentang 
tiga perkara dan saling kirim mengirim ( sebagai nasihat :Siapa yang beramal untuk 
akhirat,  maka  Allah  mencukupkan  baginya  akan  perkara  agamanya  dan  perkara 
dunianya.  Dan  siapa  yang  membaguskan  niatnya  yang  tersembunyi,  maka  Allah 
membaguskan keadaannya yang nyata. 
Dan  siapa  yang  memperbaiki  hubungannya  dengan  Allah,  maka  Allah  memperbaiki 
hubungannya dengan semua manusia. 



Ikhtibar Untuk Kita Semua 
Dibawah ini ada satu cerita buat renungan kita bersama... 
Disatu perkampungan bernama Al-Manzalah di bandar Mansurah Mesir baru-baru ini 
lahirlah  seorang  bayi.  Dengan  kehendak  Allah  bayi  tersebut  lahir  dalam  keadaan 
telapak tangannya yang bercantum. Berusahalah doktor untuk memisahkannya, tetapi 
tidak berjaya. Maka hebohlah di kampung tersebut sehingga orang ramai datang untuk 
memberikan pertolongan. Akhirnya seorang penduduk mencadangkan agar dipanggil 
ulamak untuk membantu. Setelah didoakan dan dijampikan oleh ulamak tersebut, maka 
telapak tangan bayi tersebut boleh dibuka. Satu peristiwa yang menghairankan berlaku 
iaitu  sebaik  sahaja telapak tangan itu  dibuka,  terpamparlah sepotong ayat  Al-Quran 
Surah  Al-Qomar  (pangkal  ayat  1)  di  telapak  tangan  bayi  tersebut.  Ayat  tersebut 
bermaksud : " Telah hampirlah saat itu ( hari kiamat ) ". Orang ramai yang hadir pada 
masa tersebut mendapat satu iktibar yang sangat berguna yang boleh menginsafkan 
sesiapa sahaja yang beriman agar segera kembali kepada cara hidup yang diredai oleh 
Allah SWT, selagi ada kesempatan yang diberi. 
Nauzubillahi Min Zalik...

Hidangan yang menjadi rebutan??

Umat Islam Jadi Rebutan 
Pada masa Nabi Muhammad SAW, umat Islam dalam keadaan yang baik, kerana pada 
waktu itu persatuan dan kesatuan umat Islam masih utuh. Pada waktu itu hubungan 



antara Nabi sebagai pemimpin dengan sahabat sebagai yang dipimpin menunjukkan 
keserasian, sejajar dengan tuntutan agama yang dibawa oleh Nabi. Dengan akidah 
yang kuat dan tujuan yang sama iaitu menegakkan kalimah-kalimah Allah di muka bumi 
ini, maka kesatuan dan persatuan mereka makin hari makin kuat hingga tercapailah 
kegemilangan Islam. Namun pada saat itu Nabi Muhammad saw sudah memberi 
peringatan kepada sahabatnya tentang keadaan umat Islam di akhir zaman. Umat 
Islam akan dijadikan rebutan oleh orang-orang selain Islam. Sebagaimana sabda 
baginda yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud: "Akan datang suatu masa, umat lain 
akan memperebutkan kamu, ibarat orang-orang yang lapar merebutkan makanan 
dalam hidangan." Sahabat menanyakan: "Apakah lantaran pada waktu itu jumlah kami 
hanya sedikit, Ya Rasulullah?" Dijawab oleh baginda: "Bukan, bahkan sesungguhnya 
jumlah kamu pada waktu itu banyak, tetapi kualiti kamu ibarat buih yang terapung-
apung diatas air. Dan dalam jiwamu tertanam kelemahan jiwa." Sahabat bertanya: "Apa 
yang dimaksudkan dengan kelemahan jiwa Ya Rasulullah?" Baginda menjawab: "Iaitu 
cinta dunia dan takut mati." 
(Riwayat Abu Daud) 
Sesungguhnya tepat isyarat Nabi Muhammad saw itu, pada akhir zaman nanti  umat 
Islam  akan  mengalami  perubahan.  Kualiti  umat  akan  menurun  secara  drastik, 
persatuan  dan  kesatuannya  akan  pudar.  Umat  lain  akan  datang  dan  berebut  dan 
memanfaatkan. Ibarat makanan yang menjadi santapan orang-orang yang lapar, dan 
ibarat  buih  yang  terapung  di  atas  air  yang  membawanya.  Dalam  sabda  baginda 
disebutkan, bahawa penyebab utama umat Islam kualitinya menurun adalah "hubbud 
dunia dan karahiyatul maut" iaitu cinta dunia dan takut mati. 
Cinta Dunia 
Di antara penyakit jiwa yang dapat melumpuhkan kekuatan Islam adalah ‘cinta 
dunia’.Kerana sudah dihinggapi penyakit cinta dunia, maka semua usaha dan 
keinginannya dipusatkan untuk mencapai kesenangan dunia semata-mata. Semua 
usahanya diperhitungkan dengan keuntungan dunia, sekalipun usaha itu merugikan 
orang lain. Lantaran itu semangat perjuangannya makin hari makin menurun, bahkan 
rasa untuk membela keagungan Islam sudah tidak ada lagi. Penyebaran Islam sentiasa 
diukur dengan material, bila menguntungkan mereka akan berjuang dan bila dirasakan 
merugikan, mereka akan diam sahaja. Mereka bukan sekadar cinta, malah sebenarnya 
mereka rakus dengan dunia. Memang dunia ini mengaburkan mata, maka ramailah 
manusia yang terperangkap di dalamnya. Ramai manusia silau dengan keindahan 
dunia fana sehingga tidak dapat membezakan yang halal haram dan antara yang baik 
dan yang berbahaya. Dalam suatu hadis Nabi bersabda: "Sesungguhnya dunia itu 
manis, yang hijau (baik dipandang), dan sesungguhnya Allah itu menjadikan kamu 
sebagai khalifah (untuk mengatur) didalamnya. Allah akan melihat apa yang kamu 
kerjakan, maka takutlah kepada dunia dan takutlah kepada wanita, sesungguhnya 
fitnah pertama yang melanda bani Israel adalah wanita." 
(Riwayat Muslim) 
Apabila umat Islam sudah mengagungkan dunia, enggan dengan perjuangan Islam dan 
tidak lagi berani menganjurkan yang baik serta enggan melarang yang mungkar, maka 
Allah akan mencabut kebesaran Islam dari  permukaan bumi ini  dan akan mencabut 
keberkatan wahyu. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah saw: 



"Apabila umatku mengagungkan dunia, maka dicabutlah kehebatan Islam darinya. Dan 
apabila  meninggalkan  amar  makruf  nahi  mungkar,  maka  terdindinglah  kebenaran 
wahyu."  
(Riwayat Termizi) 

Manusia yang dikutuk oleh Allah dan 
Rasul



BERSABDA RASULULLAH S.A.W MAKSUDNYA; 
" 6 JENIS GOLONGAN MANUSIA YG AKU DAN ALLAH JUGA TURUT MENGUTUK 
SERTA PADA HARI KIAMAT KELAK ALLAH TIDAK AKAN MEMANDANG MEREKA 
DENGAN PANDANGAN RAHMAT DAN BELAS KASIHAN.MEREKA ITU IALAH; 

1. ORG  YG  MENAMBAH  MAKSUD  TAFSIRAN  AL-QURAN  (TAKWIL  YG 
MENYIMPANG) 

2. ORG YG MENDUSTAKAN KEPADA TAKDIR ALLAH 

3. ORANG YG BERKUASA TETAPI  TAKKABUR.MEREKA MEMULIAKAN ORG 
YG  DIHINAKAN  ALLAH  DAN  SEBALIKNYA  MENGHINA  ORG  YG 
DIMULIAKAN ALLAH DAN RASUL 

4. ORG  YG  MENGHALALKAN  PERKARA  YG  DIHARAMKAN  ALLAH  DAN 
SEBALIKNYA. 

5. ORG YG MENINGGALKAN SUNNAH NABI 

6. ORG YG MENGHALALKAN APA YG DIHARAMKAN ALLAH DI KOTA SUCI 
MEKKAH.

Pengertian Takwa
Hamka  mengatakan  dalam  taqwa  terkandung  cinta,  kasih,  harap,  cemas,  tawakal, 
ridha,  sabar  dsb.  Rasulullah  pernah  bertanya  kepada  Abu  Hurairah  :"  Pernahkah 
engkau bertemu jalan yang berduri ? Bagaimana tindakanmu pada waktu itu ?" Sahabat 



tersebut menjawab "Apabila aku melihat duri,  aku menghindar ke tempat yang tidak 
berduri atau aku langkahi, atau aku mundur". Rasulullah pun bersabda :"Itulah taqwa". 
Untuk  lebih  jelas  pengertian  taqwa  terutama  aplikasinya  dalam  kehidupan,  sebuah 
hadits dalam shahih Muslim meriwayatkan sebagai berikut : Sahabat Jabir r. a telah 
berkata : 
"Pada suatu hari  kami berada di  sisi  Rasulullah. Tiba-tiba datang sekelompok orang 
yang tidak berpakaian layak dan kelihatan kotor, serta menenteng senjata. Kebanyakan 
mereka dari Bani Mudhar, bahkan dapat dikatakan hampir seluruhnya dari Bani Mudhar. 
Wajah  Rasulullah  kelihatan  sangat  prihatin  menyaksikan  penderitaan  dan  kefakiran 
yang  menimpa  orang-orang  tersebut.  Lalu  Rasulullah  saw  keluar!  !  !  dan 
memerintahkan  kepada  Bilal  untuk  mengumandangkan  adzan.  Sesaat  kemudian 
shalatpun didirikan. Setelah selesai, Rasulullah menyampaikan khutbah: "Wahai umat 
manusia,  bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari  seorang 
diri,  dan  daripadanya  Allah  menciptakan  istrinya.  Dan  daripada  keduanya  Allah 
memperkembang-biakkan  laki-laki  dan  perempuan  yang  banyak.  "Dan  bertaqwalah 
kepada Allah yang dengan mempergunakan namaNya kamu saling meminta satu sama 
lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
mengawasi kamu." (QS An Nisaa' : 1). 
"Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri 
memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari depan." (QS Al Hasyr : 17) 
Mendengar  khutbah  Rasulullah,  banyak  diantara  para  sahabat  yang  kemudian 
memberikan  sedekah.  Ada yang memberikan  uang dirham dan dinarnya,  ada  yang 
bersedekah  baju,  gandum,  kurma,  bahkan  ada  yang  memberikan  separuh  buah 
kurma! ! ! dan ada seorangAnshar yang membawa sekarung bahan makanan sampai 
dia  tak  kuat  mengangkatnya.  Dan  akhirnya  banyak  orang  yang  berdatangan 
memberikan  sedekah  untuk  membantu  penderitaan  kawannya  dari  Bani  Mudhar, 
sehingga  Rasulullah  merasa  kewalahan.  Lalu  Rasulullah  bersabda  "Barangsiapa 
membuat  sunnah  hasanah  (perilaku  yang  baik)  di  dalam  Islam,  maka  dia  akan 
mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikuti jejaknya tanpa harus 
mengurangi  pahala  mereka  sedikitpun.  Dan  barangsiapa  membuat  sunnah  sayiah 
(perilaku buruk) di dalam Islam, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa orang-
orang yang mengikuti jejaknya tanpa harus mengurangi dosa mereka sedikitpun." 
Rasulullah pernah ditanya: "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang cerdas ?" "Orang 
yang  berfikir  (menggunakan  akalnya)"  Jawab  Nabi  "Lalu  siapakah  yang  baik 
ibadahnya?" tanya mereka. "Orang yang berfikir(menggunakan akalnya)" Jawab Nabi. 
"Lalu siapakah yang paling utama ?" tanya mereka selanjutnya. "Orang! ! ! yang selalu 
berfikir  (menggunakan  akalnya)"  Jawab  Nabi  kembali.  Mereka  berkata  :  "Wahai 
Rasulullah, bukankah orang yang berfikir itu sempurna akhlaknya, baik tutur katanya, 
pemurah tangannya dan tinggi kedudukannya?" Nabi saw menjawab :"Semua itu faktor 
penyebab kepuasan di dunia, sedangkan di akhirat yang di sisi Tuhan itu hanya bagi 
orang  yang  bertaqwa,  orang  berfikir  (menggunakan  akalnya)  itulah  orang  yang 
bertaqwa, sekalipun kelihatannya rendah hidupnya di dunia." 
Semoga dengan memahami makna kata taqwa dan penjelasan serta aplikasinya yang 
diuraikan pada dua hadits diatas,  insya Allah kita akan mampu dan berusaha untuk 
mencapai derajat muttaqiin. 
Badan Dakwah Islamiyah Devon Nana Djumhana



10 Jenis Sembahyang Yang Tidak 
Diterima Allah s.w.t

Sabda Rasulullah saw yang bermaksud: 



"Sesiapa yang memelihara solat, maka solat itu petunjuk dan jalan selamat dan barang 
siapa yang tidak memelihara solat maka sesungguhnya solat itu tidak menjadi cahaya 
dan juga tidak menjadi petunjuk dan jalan selamat baginya". 
Rasulullah saw juga telah bersabda yang bermaksud: "10 orang yang solatnya tidak 
diterima oleh Allah SWT ialah: 
1. Orang lelaki yang solat sendirian tanpa membaca sesuatu. 
2. Orang lelaki yang mengerjakan solat tetapi tidak mengeluarkan zakat. 
3. Orang lelaki yang minum arak tanpa meninggalkannya (taubat). 
4.  Orang  lelaki  yang  menjadi  imam  padahal  orang  yang  menjadi  makmum 
membencinya. 
5. Anak lelaki yang melarikan diri dari rumah tanpa izin kedua ibu bapanya. 
6.  Orang  perempuan  yang  suaminya  marah/menegur  kepadanya  lalu  si  isteri 
memberontak. 
7. Imam atau pemimpin yang sombong dan zalim serta menganiaya. 
8. Orang perempuan yang tidak menutup aurat. 
9. Orang yang suka makan riba. 
10. Orang yang solatnya tidak dapat menahannya dari melakukan perbuatan yang keji 
dan mungkar. 
Sabda Rasulullah saw yang bermaksud: 
"Barang siapa yang solatnya tidak dapat menahan daripada melakukan perbuatan keji 
dan mungkar, maka sesungguhnya solatnya itu hanya menambahkan kemungkaran 
Allah SWT dan jauh dari Allah SWT."

Keagungan dan kekuasaan 
Allah Azzawajala



Firman Allah 'Azza wa Jalla :
Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya 
padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari Kiamat dan langit digulung 
dengan tangan kananNya. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka 
persekutukan. (Az-Zumar: 67) 
Ibnu  Mas'udradhiyallahu  'anhumenuturkan:  "Salah  seorang  pendeta  Yahudi  datang 
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: 
"Wahai Muhammad! Sesungguhnya kami menjumpai (dalam kitab suci  kami)  bahwa 
Allah akan meletakkan langit di atas satu jari, pohon-pohon di atas satu jari, air di atas 
satu jari,  tanah di  atas satu jari,  dan seluruh makhluk di  atas satu jari,  maka Allah 
berfirman: Aku-lah Penguasa." Tatkala mende-ngarnya, tersenyumlah Nabishallallahu 
'alaihi  wasallamsehingga  tampak  gigi-gigi  beliau,  karena  membenarkan  ucapan 
pendeta Yahudi itu; kemuliaan beliau membacakan firman Allah: 
"Dan  mereka  tidak  mengagungkan  Allah  dengan  penga-gungan  yang  sebenar-
benarnya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamanNya pada hari Kiamat…" dst. 
Disebutkan dalam riwayat lain oleh Muslim: 
"… gunung-gunung dan pohon-pohon di atas satu jari, kemudian digoncangkanNya dan 
Dia-pun berfirman: "Aku-lah Penguasa, Aku-lah Allah"." 
Dan disebutkan dalam riwayat lain oleh Al-Bukhari: 
"… meletakkan semua langit  di  atas satu jari,  air  serta tanah di  atas satu jari,  dan 
seluruh makhluk di atas satu jari…" (Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim) 
Muslim  meriwayatkan  dari  Ibnu  'Umar  bahwa  Rasulullahshallallahu  'alaihi 
wasallambersabda: 
"Allah akan menggulung seluruh lapisan langit pada hari Kiamat, lalu diambil dengan 
Tangan  KananNya,  dan  ber-firman:  "Aku-lah  Penguasa;  mana  orang-orang  yang 
berlaku lalim, mana orang-orang yang berlaku sombong?" Kemudian Allah menggulung 
ketujuh  lapis  bumi,  lalu  diambil  dengan  Tangan  KiriNya  dan  berfirman:  "Aku-lah 
Penguasa;  mana  orang-orang  yang  berlaku  lalim,  mana  orang-orang  yang  berlaku 
sombong?" 
Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas , ia berkata: 
"Langit tujuh dan bumi tujuh di Telapak Tangan Allah Ar-Rahman, tiada lain hanyalah 
bagaikan sebutir biji sawi yang diletakkan di tangan seseorang di antara kamu." 
Ibnu Jarir  berkata:  "Yunus menuturkan padaku, dari  Ibnu Wahb, dari  Ibnu Zaid,  dari 
bapaknya  (Zaid  bin  Aslam),  ia  menuturkan:  Rasulullahshallallahu  'alaihi 
wasallambersabda: 
"Ketujuh langit itu berada di Kursi, tiada lain hanyalah bagai-kan tujuh keping dirham 
yang diletakkan di atas perisai." 
Ibnu Jarir berkata pula: "Dan Abu Dzarradhiyallahu 'anhumenuturkan: Aku mendengar 
Rasulullahshallallahu 'alaihi wasallambersabda: 
"Kursi  itu  berada  di  'Arsy,  tiada  lain  hanyalah  bagaikan  sebuah  gelang  besi  yang 
dicampakkan di tengah padang pasir." 
Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia menuturkan: 



"Antara langit  yang paling bawah dengan langit  berikutnya jaraknya 500 tahun,  dan 
antara  setiap  langit  jaraknya  500  tahun;  antara  langit  yang  ketujuh  dengan  kursi 
jaraknya 500 tahun; dan antara kursi dan samudra air jaraknya 500 tahun; sedang 'Arsy 
berada  di  atas  samudra  air  itu;  dan  Allah  berada  di  atas  'Arsy  tersebut,  tidak 
tersembunyi bagi Allah suatu apapun dari perbuatan kamu sekalian." (Diriwayatkan oleh 
Ibnu Mahdi dari Hamad bin Salamah, dari 'Ashim, dari Zirr, dari 'Abdullah ibnu Mas'ud) 
Dan diriwayatkan dengan lafazh seperti ini oleh Al-Mas'udi dari 'Ashim dari Abu Wa'il 
dari  'Abdullah",  demikian  dinyatakan  Adz-Dzahaby  ;  lalu  katanya:  "Atsar  tersebut 
diriwayatkan melalui beberapa jalan." 
Al-'Abbas bin Abdul Muthalibradhiyallahu 'anhumenuturkan Rasulullahshallallahu 'alaihi 
wasallambersabda: 
"Tahukah kamu sekalian berapa jarak antara langit  dengan bumi?" Kami menjawab: 
"Allah  dan  RasulNya lebih  menge-tahui."  Beliau  bersabda:  "Antara  langit  dan  bumi 
jaraknya  perjalanan  500  tahun,  dan  antara  satu  langit  ke  langit  lainnya  jaraknya 
perjalanan 500 tahun, sedang ketebalan masing-masing langit adalah perjalanan 500 
tahun.  Antara  langit  yang  ke  tujuh  dengan  'Arsy  ada  samudra,  dan  antara  dasar 
samudra itu dengan permukaannya seperti jarak antara langit dengan bumi. Allah Ta'ala 
di atas itu semua dan tidak tersembunyi bagiNya sasuatu apapun dari perbuatan anak 
keturunan Adam." (Hadits riwayat Abu Dawud dan Ahli Hadits lainnya) 
Kandungan bab ini: 
Tafsiran ayat tersebut di atas.(1) 
Pengetahuan-pengetahuan tentang sifat Allah 'Azza wa Jalla, sebagaimana terkandung 
dalam hadits pertama, masih dikenal di kalangan orang-orang Yahudi yang hidup pada 
zaman Rasulullah .  Mereka tidak mengingkarinya dan tidak menafsirkannya dengan 
tafsiran yang menyimpang dari kebenaran. 
Ketika pendeta Yahudi itu menyebutkan pengetahuan tersebut kepada Nabi shallallahu 
alaihi wa salam, beliau membenarkannya dan turunlah ayat Al-Qur'an menegaskannya. 
Rasulullahshallallahu 'alaihi wasallamtersenyum tatkala mendengar pengetahuan yang 
agung ini disebutkan oleh pendeta Yahudi. 
Disebutkan  dengan  tegas  dalam hadits  adanya dua  tangan  bagi  Allah,  dan  bahwa 
seluruh langit diletakkan di tangan kanan dan seluruh bumi diletakkan di tangan yang 
lain pada hari Kiamat nanti. 
Dinyatakan dalam hadits bahwa tangan yang lain itu disebut tangan kiri. 
Disebutkan keadaan orang-orang yang berlaku lalim dan berlaku sombong pada hari 
Kiamat. 
Dijelaskan bahwa seluruh langit dan bumi di telapak tangan Allah bagaikan sebutir biji 
sawi yang diletakkan di telapak tangan seseorang. 
Besar (luasnya) Kursi dibanding dengan langit. Besarnya (luasnya) 'Arsy dibandingkan 
dengan Kursi. 
'Arsy bukanlah Kursi, dan bukanlah samudra. 
Jarak antara langit yang satu dengan langit yang lain perjalanan 500 tahun. 
Jarak antara langit yang ke tujuh dengan Kursi perjalanan 500 tahun. 
Dan jarak antara kursi dengan samudra perjalanan 500 tahun pula. 
'Arsy, sebagaimana dinyatakan dalam hadits, berada di atas samudra tersebut. Allah 
berada di atas 'Arsy. 
Jarak antara langit dan bumi ini perjalanan 500 tahun. 



Masing-masing langit tebalnya perjalanan 500 tahun. 
Samudra yang berada di atas seluruh langit itu, antara dasar dengan permukaannya, 
jaraknya perjalanan 500 tahun. 
Dan hanya Allah 'Azza wa Jalla yang Maha Mengetahui. Segala puji hanya milik Allah 
Rabb sekalian alam. Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan Allah kepada 
junjungan kita Nabi Muhammad , kepada keluarga dan para sahabatnya.

6 perkara hindarkan maksiat..



Mendapat hidayah dari Allah merupakan satu anugerah yang paling besar.Ayah Nabi 
Ibrahim yang bernama Azhar kerana tidak mendapat hidayah tetap menjadi kafir 
sehingga akhir hayatnya.
Abu Jahal,bapa saudara nabi s.a.w kerana tidak mendapat hidayah juga mati dalam 
kekufuran.Begitulah yang lain-lainnya seperti isteri dan anak-anak nabi Nuh 
assalatuassalam.
Biasanya mereka yang mendapat petujuk dari Allah sajalah yang mendapat 
hidayah.Samalah dengan kisah Ibrahim Bin Idham seoarang ahli sufi terkenal yang 
mencapai tahap wali Allah kerana mendapat hidayah. Ibrahim Bin Idham seoarang ahli 
sufi yang warak dan dianggap mencapai taraf wali Allah .Beliau mendapat pimpinan dari 
Allah dan perkataan beliau yang diucapkan banyak mengandungi hikmah.
Suatu ketika beliau didatangi oleh seorang lelaki dan berlakulah satu dialog seperti 
berikut:
Lelaki: Wahai Abu Ishak(panggilan kepada ibrahim Bin Idham),aku seorang lelaki penuh 
dengan dosa dan kezaliman ,ajarkanlah aku agar hidup zuhud.Aku mengharap kamu 
memberi petunjuk jalan yg benar dan membuka hatiku yang gersang.
Ibrahim: Apabila dirimu dapat berpegang teguh dengan enam perkara,tentu kamu akan 
mendapat keselamatan didunia dan akhirat. Pertama,manakala kamu melakukan 
maksiat,janganlah kamu makan rezeki dari Allah.
Lelaki:Seluruh penjuru dunia maupun ditimur dan juga dibarat,didarat dan juga 
dilaut,dilembah dan juga digunung semuanya merupakan rezeki Allah,kalau begitu 
darimana aku mau mendapatkan makanan selain dari rezeki Allah?..
Ibrahim: Wahai saudaraku,wajarkah kamu makan rezeki Allah sedangkan kamu 
derhaka kepadanya?.Kedua,apabila kamu berbuat maksiat jangan kamu tinggal diami 
dimana-mana tempat kepunyaan Allah.
Lelaki:Abu Ishak,demi Allah yang kedua ini lagi berat bagiku. Bukankah seluruh alam ini 
kepunyaan Allah?.Kalau demikian di manakah harus aku tinggal? Ibrahim: Tentu tidak 
patut sama sekali kamu makan dan tinggal di bumi Allah sedangkan kamu 
menderhakainya. Ketiga,andainya kamu berbuat maksiat,anggaplah bahawa Allah itu 
lalai dan lupa kepada kamu dan Allah tidask melihat apa yang kamu lakukan.
Lelaki:Mana mungkin aku berbuat demikian padahal Allah maha melihat ,maha 
mengetahui segala rasa dan gerak hati nurani manusia.Allah tidak pernah 
lalai,leka,mengantuk dan tidur.
Ibrahim: Layakkah kamu berbuat maksiat sedangkan Allah sentiasa melihat dan 
mengawasi segala gerak geri laku dan batin kamu.Allah tahu apa yang berlaku dan 
akan berlaku. Keempat,Takala Malaikat Maut datang kepada kamu dan hendak 
mencabut nyawa kamu katakan kepadanya" tunggu sebentar,aku mau bertaubat dulu 
sebelum mati".
Lelaki: Ini suatu hal yang mustahil,dan tentu sekali permintaan ku tidak dimakbulkan.
Ibrahim:Kamu sedar dan insaf bahawa tidak dapat menolak keinginan Malaikat 
Mauttentu dia akan datang kepada kamu bila-bila masa saja malah sebelum dirimu 
sempat bertaubat.Malah kematian itu tidak dilewatkan walaupun sesaat.
Lelaki:Semasa hidup ini banyak perkara yang tidak dikehendaki tetapi jua berlaku 
sebagai tanda lemahnya diri ini menentang kehendak Allah,apatah lagi ssesudah mati.
Ibrahim: Kamu tahu dan sedar tidak mampu melawan Mungkar dan Nakir tentu lebih 
mudah melawan nafsumu dari mendorong kepada maksiat. Keenam,Manakala kamu 



berada didepan Allah di akhirat dan Allah menyuruh kamu masuk keneraka kerana 
kamu berbuat maksiat ketika hidup,katakan kepada NYA:YA,Allah aku tidak mahu dan 
aku tidak bersedia masuk ke nerakaMU".
Lelaki: Cukuplah wahai Abu Ishak,sesungguhnya enam perkara ini sangat berat bagiku 
melakukannya.Aku telah sedar dan mengerti,hatiaku juga merasa lega kerana 
memperolehi panduan yang sangat berguna untuk aku meninggalkan maksiat dan 
mendorong berbuat taat dan kesyukuran kepada Allah.

Senang bukan syarat tenang
Assalamulaikum wrt, 
Semoga artikel ini dapat menjadiperingatan kepada kita: 



Dalam abjad rumi, huruf s dan t berjiran. Tapi bila jadi perkataan senang dan tenang, 
bunyinya boleh membuat orang yang baru belajar Bahasa Melayu atau orang pekak 
"confuse". Sebenaranya pakar bahasa Melayu dan orang yang tak pekak pun selalu 
"confuse"  tentang  dua  perkataan  nie.  Buktinya,  ramai  orang  mencari  senang untuk 
mendapat tenang tak kira tau cakap Melayu atau tak, tak kira telinga pekak atau peka, 
sedangkan senang bukan syarat tenang..... 
Orang tinggal di  banglo besar,  kita kata dia orang senang- tapi  tak semua orang di 
banglo besar  hidupnya tenang.  Sebab tu pasang alat  penggera dan ada juga yang 
mengupah pak guard untuk mengawasi rumahnya. Bukan kerana senang tapi kerana 
tak  tenang.  Takut  dan  bimbang  setiap  masa  kalau-kalau  waktu  kita  masuk  ikut 
pintudepan, pencuri dan penyamun masuk ikut pintu belakang. 
Buat dosa juga senang, tapi side-effectnya membuat hati jadi tak tenang, resah gelisah. 
Kerja mengata orang misalnya, boleh dibuat dengan senang. Gerakkan lidah, betulkan 
makhraj dan keluarkan bunyidari mulut. Tapi lepas tu.... hati dilanda serba salah dan 
serba tak tenang. 
Yang  payahnya,  orang  nak  nampak  tenang  dengan  senang.  Tenang  tu 
berharga....perkara berharga tidak akan dapat dimiliki dengan bersenang-senang. Nak 
kunyah agar-agar pun berpuluh-puluh otot yang perlu bekerja! 
Senang itu nampak di mata sedangkan tenang dirasai oleh hati. Banglo besar bolah 
dilihat dengan mata, kereta besar boleh dilihatdengan mata, wang banyak dan orang 
gaji yang ramai boleh dilihat dengan mata....segala yang berbentuk lahir dapat dilihat 
dengan mata atau disentuh oleh pancaindera.  Tapi  tenang hanya dapat dirasai oleh 
hati. 
Bila hati tenang, tempat yang sempit terasa lapang....tapi bila hati resah, padang bola 
pun terasa menghimpit seperti lif yang penuh sesak. 
Tenang hanya dapat dimiliki dengan zikrullah mengingati Allah. Bila sebut zikrullah, kita 
selalu bayangkan duduk ditikar sembahyang dan baca ayat zikir bejam-jam. SEbab itu 
kita merasa pelik kalau dikatakan zikrullah boleh buat hati tenang. Kerana ramai orang 
yang dah berzikir tapi tetap tak tenang. Di mana salah dan silapnya? 
Tenang itu dirasa oleh hati, oleh itu kalau zikrullah hanya disebut dimulut. hati tak akan 
terkesan.  Zikrullah  dengan  hati,  memahaminya  dan  menghayati....mengingati  Allah 
alam setiap detik perjalanan hidup-itulah hakikat zikrullah. Kalau sekadar membaca " 
Alhamdulillah " beribu kali  tapi hati  tak ingat ALlah itu dikatakan berzikir,  maka silap 
tekaan kita.Sekadar baca ayat zikir, rasanya burung kakak tua pun boleh buat kalau 
dilatih tiap-tiap hari. 
Hanya hati yang bergantung sepenuhnya dengan Allah dapat merasa nikmat tenang. 
Bagaimana boleh tenang kalau lidah menyebut "Alhamdulillah " tapi hati berkata " Tak 
patut Allah tak makbulkan doa aku". 
Bila  ingat  Allah  ketika  susah,  Allah  akan  berikan  ketenangan.Bila  lupa  Allah  ketika 
senang, Allah cabut rasa tenang di hati.Bila ingat Allah diwaktu susah dan senang, hati 
tetap tenang. 
Lebih baik dapat tenang daripada senang. Tapi kalau dapat dua-dua lagi baik

Lelaki, Kucing & Ahli sufi



Telah datang seorang ahli sufi di hadapan rumah seorang lelaki. Ahli sufi itu terkejut 
apabila mendapati lelaki itu sedang memukul seekor kucing. Ahli sufi bertanya kepada 
lelaki tersebut "kenapa kamu pukul kucing yg lemah ini??" Jawab lelaki tersebut "aku 
telah menjumpainya di sebuah lorong ketika ia dalam keadaan yg tersangat lemah dan 
kesejukan,  kemudian aku mengambilnya dan memberinya makanan serta minuman. 
Aku pelihara sehingga ia benar-benar sihat, tetapi apabila sihat, ia membuang najis di 
merata tempat di rumahku" 
Kemudian berkatalah ahli sufi "Ini sebenarnya peringatan & tamsilan antara kita dgn 
Allah. Dia telah memelihara kita sejak dari kecil yang tersangat lemah dan dhaif, lalu 
Allah beri kita makan , pakaian dan segala-galanya tetapi setelah begitu banyak 
kebaikan dan nikmat Allah yg kita kecapi, kita derhaka kepadaNYA. Lihatlah betapa 
baiknya dan rahmatnya Allah, walaupun kita derhaka kepadaNYA, Dia masih belum 
menyiksa atau memukul kita dengan azabNYA." Kemudian beredarlah ahli sufi dan 
beristighfarlah lelaki tersebut kerana mengenangkan dosa-dosanya terhadap Allah. Jika 
ia lambat diperingatkan oleh ahli sufi itu, sudah tentu dipertanggungjawabkan atas 
kesalahannya di mahkamah Allah kelak kerana percubaan mendera kucingnya.......

Dunia ibarat sebuah kapal layar



Dunia ini adalah ibarat sebuah kapal layar yang sedang menuju ke sebuah pelabuhan 
yang aman, iaitu akhirat. Kapal yang sedang dilayari ini tidak diketahui datangnya dari 
alam mana. 
Ditengah-tengah pelayaran, kapal ini berhenti di sebuah pulau bernama "Dunia". Di sini 
penumpang-penumpangnya berehat sementara bagi mencukupkan sebarang keperluan 
kecil dalam pelayaran seterusnya ke pelabuhan bahagia. 
Rumput-rumput di pulau persinggahan ini terlalu indah, pantainya putih bersih . 
Kapten  kapal  mengizinkan  para  penumpangnya  turun  sebentar  untuk  beristirehat 
sambil melihat-lihat. Beliau berpesan, jangan ada daripada mereka yang lalai apabila 
terdengar isyarat kapal akan meneruskan pelayarannya. 
Sebahagiannya patuh kepada peringatan kapten, tetapi sebahagiannya lalai dan terleka 
dan mendapati tempatnya dikapal itu telah diduduki orang. Sebahagian besarnya pula 
terus  leka  dan  lalai  bahawa  pelayarannya  masih  jauh.  Dia  terpengaruh  kerana 
terpesona dengan keindahan pulau yang disinggahinya itu, seolah-olah tiada tempat 
lain lagi seindah itu. 
Berkali-kali  loceng kapal dibunyikan memanggil penumpang naik ke kapal,  tetapi dia 
membuat endah tak endah sahaja dengan panggilan itu. Akhirnya kapal membongkar 
sauhnya dan belayar menuju alam aman dan bahagia, sedangkan yang lain tinggal di 
pulau itu. 
Apabila  mereka  telah  berjalan  dari  pangkal  ke  hujung  pulau  itu,  barulah  disedari 
bahawa  pulau  itu  bukan  tempat  sebenar  yang  dituju.  Disitu  dia  dikeliling  air,  dia 
menyesal,  tetapi  penyesalan  itu  tidak  berguna  lagi.  Kapal  telah  semakin  jauh 
meninggalkannya. Dia menangis dan meraung meminta diambil semula. 
Orang-orang tiada lagi yang jadi kawan, dan kapal lain tiada lagi yang datang. Sesal 
bertimpa-timpa, hari bertambah gelap, malam menyerkup suasana. Maka 
berkeliaranlah ular, kala, lipan dan binatang-binatang berbisa keluar dari sarangnya 
hendak menerkam dan menggigit. Makin lama makin bertambah banyak mengancam.

ROSZELAN BIN MAJID …….JAN 2003

Buat renungan bersama....



Assalamualaikum .... 
Sila  renung  ayat2  ini  untuk  faedah  bersama,  sebelum  datangnya  ajal  menemui  kita 
semua....Mudah-mudahan kita semua akan dibuka pintu hidayah oleh-Nya....Amin... 
Surah Al-Ahzab ayat 66-68
Pada masa muka mereka dibalik-balikkan dalam neraka, mereka berkata (dengan 
sesalnya): "Alangkah baiknya kalau kami dahulu (semasa di dunia) taat kepada Allah serta 
taat kepada Rasul Allah. Dan mereka berkata lagi: "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami 
telah mematuhi kehendak ketua-ketua dan orang-orang besar kami, lalu mereka 
menyesatkan kami dari jalan yang benar. "Wahai Tuhan kami, berilah mereka azab sengsara 
dua kali ganda, dan laknatkanlah mereka dengan laknat yang sebesar-besarnya!" 
Surah Al-Kahfi ayat 103-105
Katakanlah (wahai Muhammad): "Mahukah Kami khabarkan kepada kamu akan orang-orang 
yang paling rugi amal-amal perbuatannya? (Iaitu) orang-orang yang telah sia-sia amal 
usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa 
betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan". Merekalah orang-orang yang kufur 
ingkar akan ayat-ayat Tuhan mereka dan akan pertemuan denganNya; oleh itu gugurlah 
amal-amal mereka; maka akibatya Kami tidak akan memberi sebarang timbangan untuk 
menilai amal mereka, pada hari kiamat kelak. 
Surah Al-'Araf ayat 176
Dan kalau Kami kehendaki nescaya Kami tinggikan pangkatnya dengan (sebab 
mengamalkan) ayat-ayat itu. Tetapi ia bermati-mati cenderung kepada dunia dan menurut 
hawa nafsunya; maka bandingannya adalah seperti anjing, jika engkau menghalaunya: ia 
menghulurkan lidahnya termengah-mengah, dan jika engkau membiarkannya: ia juga 
menghulurkan lidahnya termengah-mengah. Demikianlah bandingan orang-orang yang 
mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu supaya mereka berfikir. 
Surah Al-Munafiqun ayat 4
Dan apabila engkau melihat mereka, engkau tertarik hati kepada tubuh badan mereka (dan 
kelakuannya); dan apabila mereka berkata-kata, engkau juga (tertarik hati) mendengar 
tutur katanya (kerana manis dan fasih. Dalam pada itu) mereka adalah seperti batang-
batang kayu yang tersandar (tidak terpakai kerana tidak ada padanya kekuatan yang 
dikehendaki). Mereka (kerana merasai bersalah, sentiasa dalam keadaan cemas sehingga) 
menyangka tiap-tiap jeritan (atau riuh rendah yang mereka dengar) adalah untuk 
membahayakan mereka. Mereka itulah musuh yang sebenar-benarnya maka berjaga-
jagalah engkau terhadap mereka. Semoga Allah membinasa dan menyingkirkan mereka 
dari rahmatNya. (Pelik sungguh!) Bagaimana mereka dipalingkan (oleh hawa nafsunya - 
dari kebenaran)? 
Surah Al-Anfal ayat 54
(Keadaan mereka) samalah seperti keadaan Firaun dan kaumnya serta orang-orang yang 
terdahulu dari mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka, lalu Kami binasakan 
mereka dengan sebab dosa-dosa mereka, dan Kami tenggelamkan Firaun serta pengikut-
pengikutnya (di laut), kerana kesemuanya adalah orang-orang yang zalim. 
Surah Yunus ayat 88
Dan Nabi Musa pula (merayu dengan) berkata: "Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya Engkau 
telah memberikan kepada Firaun dan ketua-ketua kaumnya barang-barang perhiasan dan 
harta benda yang mewah dalam kehidupan dunia ini. Wahai Tuhan kami! (Kemewahan yang 
Engkau berikan kepada mereka) akibatnya menyesatkan mereka dari jalanMu (dengan 
sebab kekufuran mereka). Wahai Tuhan kami! Binasakanlah harta benda mereka dan 
meteraikanlah hati mereka (sehingga menjadi keras membatu), maka dengan itu mereka 
tidak akan dapat beriman sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya. 
Surah A-li Imran ayat 178
Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahawa Kami membiarkan (mereka 
hidup lama) itu baik bagi diri mereka; kerana sesungguhnya Kami biarkan mereka hanyalah 



supaya mereka bertambah dosa (di dunia), dan mereka pula beroleh azab seksa yang 
menghina (di akhirat kelak). 
Surah An-Naml ayat 74
Dan sesungguhnya Tuhanmu sedia mengetahui apa yang terpendam dalam hati mereka dan 
apa yang mereka nyatakan (dengan tutur kata dan perbuatan).

Hubungan Baik antara Sesama Manusia



Di samping perhubungan manusia dengan Allah, Islam menitikberatkan juga perhubungan 
antara manusia dengan manusia. Allah s.w.t berfirman, maksudnya, “Ditimpakan ke atas 
mereka  kehinaan di  mana-mana pun mereka  berada (tanpa kemuliaan dan keamanan) 
kecuali (mereka berada) dengan tali (agama) daripada Allah dan tali (perdamaian) dengan 
manusia”. (Ali ‘Imran : 112). 
Apabila disebut, perhubungan baik dengan manusia, maka skop perhungan itu bukan di 
kalangan manusia semata, tetapi meliputi alam_makhluk yang bernyawa dan yang tidak 
bernyawa_yang  ternyata  merupakan  komponan  atau  mempunyai  kaitan  rapat  dengan 
kehidupan manusia. 
Sudah menjadi  kenyataan,  apabila tidak ada perhubungan baik  antara  manusia dengan 
alam, misalnya sekelompok manusia melakukan kerosakan di  mana-mana di atas muka 
bumi ini, maka berlakukah gejala alam yang bukan saja mejejaskan kehidupan kelompok 
manusia itu sendiri malah kelompok-kelompok manusia yang lain. 
Pemeliharaan alam ini jelas menjadi kewajipan dan tanggungjawab manusia, kerana Allah 
menjadikan manuisa sebagai khlifah di muka bumi ini (Maksud ayat 30, surah al-Baqarah). 
Dalam  konteks  perhubungan  baik  antara  sesama  manusia,  Allah  s.w.t.  berfirman, 
maksudnya, “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian daripada seorang lelaki 
dan seorang perempuan (Adam dan Hawa), dan Kami jadikan kalian berbagai bangsa dan 
suku agar kalian saling kenal-mengenali (antara satu sama lain)”. (al-Hujurat : 13). 
Perhubungan manusia dengan Allah pula merupakan tujuan pokok manusia didiciptakan-
Nya.  Allah  berfirman,  bermaksud,  “Dan  aku  tidak  ciptakan  jin  dan  manusia  melainkan 
supaya mereka menyembah (beribadat) kepada-Ku”. (al-Dzariat : 56). 
Tentang perhubungan baik yang khusus antara sesama manusia di kalangan ummah, iaitu 
persaudaraan  seagama  (ukhuwah  Islamiyyah),  Islam  memperuntukkan  peraturan  atau 
undang-undang dalam sistem kehidupan sosial yang adil dan harmoni yang disebut sebagai 
Syari'at Islamiyyah. Semua perkara dalam hal ini terkandung dalam al-Quran dan al-Hadis. 
Dan, semuanya adalah untuk kebaikan, kebajikan, kebahagiaan dan kesejahteraan hidup 
manusia seluruhnya, di dunia dan akhirat. 
Untuk kesejahteraan ummah, Islam menganjurkan penganutnya agar saling menjalinkan 
kasih  sayang  (mahabbah),  hormat-menghormati,  bekerjasama,  bertimbangrasa,  tolong-
menolong, nasihat-menasihati, berbaik-baik sangka antara satu sama lain. 
Antara  firman-firman  Allah  yang  berkaitan  ialah:  ”Hai  orang-orang  beriman,  janganlah 
berolok-olok satu kaum kepada kaum yang lain kerana boleh jadi mereka (yang diprolok-
olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olokkan itu), jangan juga wanita-
wanita kepada wanita-wanita yang lain kerana boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-
olokkan  itu)  lebih  baik  daripada  wanita-wanita  (yang  mengolok-olokkan  itu),  janganlah 
kalian mencela diri kalian sendiri dan janganlah kalian panggil-memanggil dengan gelaran 
yang buruk.… Hai  orang-orang yang beriman,  jauhilah kebanyakan daripada prasangka. 
Sesungguhnya  kebanyakan  prasangka  itu  adalah  dosa.  Janganlah  kalian  mencari-cari 
kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kalian mengumpat sebahagian yang lain. 
Sukakah  salah  seorang  daripada  kalian  memakan  daging  saudaranya  yang  mati?".  (al-
Hujurat : 11 dan 12). 
Demikianlah,  larangan  Allah.  Umat  islam,  bukan  sahaja  dilarang  daripada  melakukan 
perlakuan atau tindakan yang boleh mencederakan fizakal atau mengorbankan nyawa orang 
lain,  tetapi  juga  ditegah  daripada  melakukan  apa  sahaja  perbuatan  yang  boleh 
menyinggung atau menyakiti hati atau boleh memutuskan tali perhubungan. 
Sebaliknya,  Islam menekankan galakan agar  manusia  melakukan apa sahaja  perbuatan 
yang  akan  menyenangkan  hati  dan  membahagiakan  kehidupan  manusia  yang  lain. 
Sehinggakan senyuman kepada seseorang itu dikira sebagai satu sedekah (Maksud Hadis). 
Islam menggalakkan  perpaduan  ummah.  Allah  berfirman,  mafhumnya  :  "Sesungguhnya 
segala  orang  yang  beriman  itu  bersaudara,  maka  damaikan  antara  dua  saudara  yang 
bersengketa". (al-Hujurat : 10). 



Rasulullah  bersabda,  "mukmin  dengan  mukmin  itu  umpama  bangunan,  sebahagiannya 
saling berkaitan dengan bahagian yang lain"; dan "Tidak beriman seseorang daripada kamu 
sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri". 
Untuk  mengekalkan  perpaduan  ummah,  Islam  melarang  sebarang  perbuatan  yang 
merupakan penindasan, penipuan atau penganiyaan antara satu sama lain, seperti rasuah, 
menyorok  barang  jualan,  menabur  fitnah,  menghadu-dumba,  makan riba,  makan harta 
anak yatim dan sebagainya. Dilarang juga umat Islam melayani nafsu dan membiarkan hati 
dijangikiti  penyakit  mazmumah  seperti  hasad,  tamak,  riyak,  'ujub,  takabbur  dan 
sebagainya. 
Di samping mendatangkan manfaat duniawi, jalinan persaudaraan sesama penganut Islam 
itu  juga  akan  menghasilkan  manfaat  ukhrawi.  Rasulullah  saw  bersabda,  maksudnya: 
"Barangsiapa menjalin persaudaraan kerana Allah maka Allah akan meninggikan darjatnya 
di dalam syurga". 
Mu'az  bin  Jabal  meriwayaatkan:  Rasulullah  bersabda  (maksudnya):  "Suatu  kelompok 
manusia pada hari kiamat kelak akan memperoleh kursi di sekitar Arasy. Wajah mereka 
bagaikan bulan purnama pada malam lailatul-qadar. Waktu itu manusia panik sedangkan 
mereka tidak berasa panik dan manusia takut padahal mereka tidak berasa takut. Mereka 
itu adalah aulia Allah yang tidak pernah takut terhadap mereka (musuh-musuh Allah) dan 
tidak pernah merasa khuatir". 
Lalu Mu'az bertanya: "Siapakah aulia itu, ya Rasulullah?" 
Rasulullah menjawab: "Mereka ialah orang-orang yang berkasih sayang antara satu sama 
lain kerana Allah". (Riwayat Ahmad dan Hakim) 
Abu  Hurairah  pula  meriwayatkan  bahawa  Rasulullah  bersabda,  maksudnya:  "Allah 
berfirmaan pada hari kiamat: 'Di mana orang-orang yang menjalin rasa cinta kerana Aku? 
Hari ini pada saat tidak ada lagi naungan apa pun kecuali naungan-Ku, maka akan Aku 
naungi mereka di bawah naungan-Ku'". 
Maksud persaudaraan kerana Allah itu ialah persaudaraan yang berasakan matlamat 
menegakkan kalimah Allah, mempertahnkan kebenaran (hak) dan menentang kebatilan. 
Mereka yang terlibat menjalinkan cinta kerana Allah, berkumpul kerana Allah dan berpisah 
juga kerana Allah (Maksud Hadis, riwayat Ibnu Hibban dan Hakim daripada Anas bin Malik).

KEAGUNGAN DAN KEKUASAAN ALLAH 'AZZA WA JALLA

Firman Allah 'Azza wa Jalla : 



Dan mereka  tidak  mengagungkan Allah  dengan pengagungan yang  semestinya  padahal 
bumi  seluruhnya  dalam  genggaman-Nya  pada  hari  Kiamat  dan  langit  digulung  dengan 
tangan  kananNya.  Maha  Suci  Allah  dan  Maha  Tinggi  Dia  dari  apa  yang  mereka 
persekutukan. (Az-Zumar: 67) 
Ibnu Mas'udradhiyallahu 'anhumenuturkan: "Salah seorang pendeta Yahudi datang kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: 
"Wahai Muhammad! Sesungguhnya kami menjumpai (dalam kitab suci kami) bahwa Allah 
akan meletakkan langit di atas satu jari, pohon-pohon di atas satu jari, air di atas satu jari, 
tanah di atas satu jari, dan seluruh makhluk di atas satu jari, maka Allah berfirman: Aku-lah 
Penguasa." Tatkala mende-ngarnya, tersenyumlah Nabishallallahu 'alaihi wasallamsehingga 
tampak gigi-gigi beliau, karena membenarkan ucapan pendeta Yahudi itu; kemuliaan beliau 
membacakan firman Allah: 
"Dan mereka  tidak mengagungkan Allah dengan penga-gungan yang sebenar-benarnya, 
padahal bumi seluruhnya dalam genggamanNya pada hari Kiamat…" dst. 
Disebutkan dalam riwayat lain oleh Muslim: 
"… gunung-gunung dan pohon-pohon di atas satu jari, kemudian digoncangkanNya dan Dia-
pun berfirman: "Aku-lah Penguasa, Aku-lah Allah"." 
Dan disebutkan dalam riwayat lain oleh Al-Bukhari: 
"… meletakkan semua langit di atas satu jari, air serta tanah di atas satu jari, dan seluruh 
makhluk di atas satu jari…" (Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim) 
Muslim  meriwayatkan  dari  Ibnu  'Umar  bahwa  Rasulullahshallallahu  'alaihi 
wasallambersabda: 
"Allah  akan  menggulung  seluruh  lapisan  langit  pada  hari  Kiamat,  lalu  diambil  dengan 
Tangan KananNya, dan ber-firman: "Aku-lah Penguasa; mana orang-orang yang berlaku 
lalim,  mana  orang-orang  yang  berlaku  sombong?"  Kemudian  Allah  menggulung  ketujuh 
lapis bumi, lalu diambil dengan Tangan KiriNya dan berfirman: "Aku-lah Penguasa; mana 
orang-orang yang berlaku lalim, mana orang-orang yang berlaku sombong?" 
Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas , ia berkata: 
"Langit  tujuh  dan  bumi  tujuh  di  Telapak  Tangan  Allah  Ar-Rahman,  tiada  lain  hanyalah 
bagaikan sebutir biji sawi yang diletakkan di tangan seseorang di antara kamu." 
Ibnu  Jarir  berkata:  "Yunus  menuturkan  padaku,  dari  Ibnu  Wahb,  dari  Ibnu  Zaid,  dari 
bapaknya (Zaid bin Aslam), ia menuturkan: Rasulullahshallallahu 'alaihi wasallambersabda: 
"Ketujuh langit itu berada di Kursi, tiada lain hanyalah bagai-kan tujuh keping dirham yang 
diletakkan di atas perisai." 
Ibnu  Jarir  berkata  pula:  "Dan  Abu  Dzarradhiyallahu  'anhumenuturkan:  Aku  mendengar 
Rasulullahshallallahu 'alaihi wasallambersabda: 
"Kursi  itu  berada  di  'Arsy,  tiada  lain  hanyalah  bagaikan  sebuah  gelang  besi  yang 
dicampakkan di tengah padang pasir." 
Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia menuturkan: 
"Antara langit yang paling bawah dengan langit berikutnya jaraknya 500 tahun, dan antara 
setiap langit jaraknya 500 tahun; antara langit yang ketujuh dengan kursi jaraknya 500 
tahun; dan antara kursi dan samudra air jaraknya 500 tahun; sedang 'Arsy berada di atas 
samudra air itu; dan Allah berada di atas 'Arsy tersebut, tidak tersembunyi bagi Allah suatu 
apapun dari  perbuatan kamu sekalian."  (Diriwayatkan oleh  Ibnu Mahdi  dari  Hamad bin 
Salamah, dari 'Ashim, dari Zirr, dari 'Abdullah ibnu Mas'ud) 
Dan diriwayatkan dengan lafazh seperti ini oleh Al-Mas'udi dari 'Ashim dari Abu Wa'il dari 
'Abdullah", demikian dinyatakan Adz-Dzahaby ; lalu katanya: "Atsar tersebut diriwayatkan 
melalui beberapa jalan." 
Al-'Abbas  bin  Abdul  Muthalibradhiyallahu  'anhumenuturkan  Rasulullahshallallahu  'alaihi 
wasallambersabda: 
"Tahukah kamu sekalian berapa jarak antara langit dengan bumi?" Kami menjawab: "Allah 
dan  RasulNya  lebih  menge-tahui."  Beliau  bersabda:  "Antara  langit  dan  bumi  jaraknya 
perjalanan 500 tahun, dan antara satu langit  ke langit  lainnya jaraknya perjalanan 500 



tahun, sedang ketebalan masing-masing langit adalah perjalanan 500 tahun. Antara langit 
yang  ke  tujuh  dengan  'Arsy  ada  samudra,  dan  antara  dasar  samudra  itu  dengan 
permukaannya seperti jarak antara langit dengan bumi. Allah Ta'ala di atas itu semua dan 
tidak tersembunyi bagiNya sasuatu apapun dari perbuatan anak keturunan Adam." (Hadits 
riwayat Abu Dawud dan Ahli Hadits lainnya) 
Kandungan bab ini: 
Tafsiran ayat tersebut di atas.(1) 
Pengetahuan-pengetahuan  tentang  sifat  Allah  'Azza  wa  Jalla,  sebagaimana  terkandung 
dalam hadits  pertama,  masih  dikenal  di  kalangan orang-orang Yahudi  yang hidup pada 
zaman Rasulullah . Mereka tidak mengingkarinya dan tidak menafsirkannya dengan tafsiran 
yang menyimpang dari kebenaran. 
Ketika pendeta Yahudi itu menyebutkan pengetahuan tersebut kepada Nabi shallallahu alaihi 
wa salam, beliau membenarkannya dan turunlah ayat Al-Qur'an menegaskannya. 
Rasulullahshallallahu  'alaihi  wasallamtersenyum  tatkala  mendengar  pengetahuan  yang 
agung ini disebutkan oleh pendeta Yahudi. 
Disebutkan dengan tegas dalam hadits adanya dua tangan bagi Allah, dan bahwa seluruh 
langit diletakkan di tangan kanan dan seluruh bumi diletakkan di tangan yang lain pada hari 
Kiamat nanti. 
Dinyatakan dalam hadits bahwa tangan yang lain itu disebut tangan kiri. 
Disebutkan  keadaan  orang-orang  yang  berlaku  lalim  dan  berlaku  sombong  pada  hari 
Kiamat. 
Dijelaskan bahwa seluruh langit dan bumi di telapak tangan Allah bagaikan sebutir biji sawi 
yang diletakkan di telapak tangan seseorang. 
Besar  (luasnya)  Kursi  dibanding  dengan  langit.  Besarnya  (luasnya)  'Arsy  dibandingkan 
dengan Kursi. 
'Arsy bukanlah Kursi, dan bukanlah samudra. 
Jarak antara langit yang satu dengan langit yang lain perjalanan 500 tahun. 
Jarak antara langit yang ke tujuh dengan Kursi perjalanan 500 tahun. 
Dan jarak antara kursi dengan samudra perjalanan 500 tahun pula. 
'Arsy, sebagaimana dinyatakan dalam hadits, berada di atas samudra tersebut. Allah berada 
di atas 'Arsy. 
Jarak antara langit dan bumi ini perjalanan 500 tahun. 
Masing-masing langit tebalnya perjalanan 500 tahun. 
Samudra  yang  berada  di  atas  seluruh  langit  itu,  antara  dasar  dengan  permukaannya, 
jaraknya perjalanan 500 tahun. 
Dan hanya Allah 'Azza wa Jalla yang Maha Mengetahui. Segala puji hanya milik Allah Rabb 
sekalian alam. Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan Allah kepada junjungan 
kita Nabi Muhammad , kepada keluarga dan para sahabatnya.

MEMASTIKAN KEMULIAAN MANUSIA BERTERUSAN

Sesungguhnya Allah Ta’ala tidak sekali-kali hendak menghina manusia didataran Mashyar 
dengan sejuta kesengsaraan, kecuali apabila manusia melupakan kemuliaan yg dikurniakan 



oleh Allah  semasa  hidup didunia  dahulu,  Tuhan juga tidak  berhasrat  untuk  melepaskan 
kemarahan-Nya seperti yg berlaku dihari Mashyar, kecuali apabila manusia melupakan kasih 
sayang–Nya semasa didunia dahulu. 
Allah Ta’ala memperjelaskan tentang kemuliaan yang telah dikurniakan kepada anak-anak 
Adam sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Isra ayat 70:..yang bermaksud… 
“Dan  sesungguhnya  telah  kami  muliakan  anank-anak  (keturunan)  Adam,  Kami  angkut 
mereka  didataran  dan  lautan,  Kami  beri  mereka  rezeki  dari  yang  baik-baik  dan  Kami 
lebihkan  dengan  kelebihan  yang  sempurna  atas  kebanyakan  makhluk  yang  telah  Kami 
ciptakan”. 
Dijelaskan  juga  sifat  kasih  sayang  Allah  dengan  firman-Nya  didalam hadith  qudsi  yang 
berbunyi:..yang bermaksud…. “Bahawa kasih sayang-Ku mengatasi kemarahan-Ku”. 
Telah  terbukti  kasih  sayang  Allah  terhadap  hamba-Nya  iaitu  Allah  SWT  memberikan 
ganjaran pahala sepuluh ganda (malah ada yg seratus kali ganda dan juga hingga tujuh 
ratus kali ganda) bagi satu kebajikan yg dilakukan oleh seorang mukmin, sebaliknya Allah 
SWT hanya memberikan satu dosa kepada satu kejahatan yg dilakukan oleh seseorang itu. 
Ini  bererti  jika  jumlah  kebaikan  dan  kejahatan  yg  dilakukan  itu  sama,  namun  jumlah 
ganjaran pahala tetap mengatasi jumlah dosa. 
Firman Allah SWT didalam surah al-Baqarah ayat 261….yang bermaksud….. 
“Perumpamaan orang-orang yg menafkahkan hartanya di  jalan Allah adalah serupa dgn 
sebutir benih yg menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ; terdapat seratus biji. 
Allah  melipat  gandakan  (ganjaran)  bagi  sesiapa  yg  dikehendaki.  Dan  Allah  Maha  Luas 
(kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui. 
Tuhan sengaja menggandakan setiap kebaikan yg dilakukan oleh manusia sehingga tujuh 
ratus kali ganda semata-mata kerana Tuhan mengkehendaki agar manusia merasai betapa 
kasih sayang–Nya tetap mendahului kemarahan-Nya, bagi memberi peluang agar manusia 
tidak menghadapi kesengsaraan di hari Mashyar. 
Lantaran itu Allah SWT meminimakan dosa manusia bagi satu kesalahan hanya berbalas 
satu dosa (kecuali dosa syiri’), inilah bukti bahawa Allah SWT telah menyediakan formula yg 
terbaik, supaya manusia akan sentiasa berat timbangan amal kebajikannya, agar terhindar 
dari kemurkaan Allah di akhirat kelak. 
Apabila dimashyar didapati manusia timbangan dosanya lebih berat dari pahala, terbukti 
bahawa mereka telah mensia-siakan anugerah kasih sayang Allah yg tidak terhingga itu. Di 
mashyar  manusia  tidak  boleh  menyalahkan  orang  lain,  sebaliknya  mereka  terpaksa 
menyalahkan diri sendiri atas kecuaian itu. Firman Allah didalam surah Al-Baqarah ayat 22; 
yang bermaksud……….. 
“Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang 
membersihkan diri”. 
Manusia meskipun telah dikurniakan akal, namun keupayaan akal yg terbatas tidak mampu 
menyingkap  dengan  mendalam  rahsia  ketuhanan.  Oleh  yang  demikian,  Tuhan  dengan 
rahmat-Nya telah menghantar para rasul yang membawa syariat Allah berteraskan aqidah 
tauhid, bagi  menyelamatkan manusia dari  terjerumus ke lembah syiri’  dan bertuhankan 
nafsu.Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 119;..yang bermaksud……… 
“Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran sebagai pembawa 
berita gembira dan pemberi peringatan……. 
Dalam susunan  ayat  itu  Allah  menyatakan  berita  gembira  terlebih  dahulu,kemudiannya 
barulah peringatan yg menggerunkan. Ini  bererti  bahawa Allah mengkehendaki manusia 
merasa bahagia dengan kehadiran Rasulullah s.a.w yg membawa ajaran yg menyelamatkan 
manusia, tetapi sekiranya manusia tidak acuh terhadap Utusan Allah, sudah pasti dia akan 
melakukan  perkara-perkara  yg membawa kepada  dosa.  Oleh  yang  demikian,  kehadiran 
Utusan Allah itu pasti akan memberikan peringatan atau khabar yang menakutkan, bahawa 
yang setimpal akan dirasai oleh golongan ingkar ini. 
Allah SWT memuliakan manusia dengan mengutus nabi dan para rasul yang ditugaskan 
membawa ajaran kebenaran, kerana akal semata-mata tidak menjadikan manusia mulia 



tanpa bimbingan wahyu. Dengan itu manusia dianjurkan agar beriman dan mengikuti ajaran 
yang benar itu., supaya manusia dapat mengekalkan kemuliaan hingga ke akhirat, untuk 
menikmati balasan gembira dengan penuh kebahagiaan di dalam syurga, dan terlepas dari 
menerima  kehinaan  dengan  menerima  azab  neraka  di  akhirat  kelak  seperti  yang 
dikehendaki oleh para rasul itu. Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud…. 
“Demi diriku yg berada didalam genggaman-Nya sesungguhnya di akhirat kelak Allah SWT 
akan  menemui  setiap  orang  dan  bertanya  kepada  mereka  ;  Bukankah  Aku  telah 
memuliakan kamu? Dan Aku telah mengurniakan pasangan hidup kamu? Dan telah Aku 
kerahkan semua benda, tumbuh-tumbuhan dan binatang untuk menjadi kemudahan kamu? 
Kemudian manusia ketika itu berkata ;Bahkan sesungguhnya aku mengaku wahai Tuhan 
.Kemudian Tuhan bertanya lagi; Adakah kamu pernah terfikir bahawa kamu akan bertemu 
Aku dihari Mashyar ini? Dan manusia mengaku ;Tidak wahai Tuhan ,sesungguhnya aku tidak 
pernah berfikir untuk bertemu Engkau.Kemudian Tuhan berfirman ; “Pada hari ini Aku akan 
melupakan kamu sebagaimana kamu melupakan Aku dahulu” 
Hadith tersebut membayangkan bahawa Allah SWT telah menyediakan segala keperluan yg 
secukupnya  untuk  menjadikan  manusia  mampu  menjaga  taraf  kemuliaan,  justeru  itu 
manusia ditanya semula oleh Allah;Tidakkah kamu telah dimuliakan ? Justeru manusia tidak 
dapat  menafikan  soalan  tersebut,  lantas  mereka  mengakuinya.Kerana  para  rasul  telah 
dihantar  kepada  mereka  untuk  mengajar  mereka  tentang  perkara  yang  mereka  tidak 
ketahui. 
Malah Allah SWT telah mengangkat dikalangan manusia para pemimpin dan para pembesar 
kau bagi menjaga kepentingan mereka didunia, manusia tidak dibiarkan tanpa pemimpin 
seperti anak-anak ayam kehilangan ibunya. Manusia tidak pernah dilupakan oleh Pencipta-
Nya, tetapi mereka telah melupakan segala anugerah Allah yang amat berharga itu. 
Tuhan menjadikan planet bumi suatu tempat yg paling nyaman bagi kehidupan manusia, 
dilengkapi dengan matahari sebagai pelita alam serta udara segar, dan juga bulan bintang 
untuk pedoman dan perhitungan hari. Ditambah pula dengan kekayaan hasil galian, seperti 
minyak,  uranium,  emas,  besi,  bijih  timah,  intan  berlian,  dan  sebagainya.  Kesemuanya 
merupakan bahan penting untuk survival hidup manusia, bagi menghasilkan bahan-bahan 
ciptaan melalui penciptaan peralatan canggih untuk kepentingan hidup. 
Selain itu bumi merupakan tanah subur untuk pertanian, binatang ternakan, dan segala 
macam haiwan boleh dimanfaatkan,lautan yg kaya dengan sumber makanan berkhasiat, 
dan juga kaya dengan kemudahan pengangkutan untuk pengagihan rezeki bagi kesenangan 
hidup manusia. 
Betapa  pemurahnya  kurniaan  Allah  yg  meliputi  keperluan  rohani  iaitu  anugerah  ilmu 
berasaskan wahyu yg dengannya bukan sahaja ia dapat membezakan dengan haiwan yg 
lain,  malah  dengan  ilmu  tersebut  dapat  mengangkat  manusia  ke  tingkat  yg  tertinggi 
berbanding makhluk ciptaan Allah yg lainnya. Yang paling bernilai ialah ilmu berasaskan 
wahyu itu menjadi asas membina ketaqwaan yg tinggi, supaya hasilnya akan dikecapi oleh 
manusia didalam syurga kelak. 
Tetapi apabila anugerah Allah itu dipersia-sia oleh manusia, sehingga manusia lupa hari 
pertemuannya dengan Allah SWT, maka akibatnya bahawa Allah SWT akan melupakan 
manusia dihari Mahsyar, dan membiarkan manusia dilanda kesengsaraan yang sangat 
dashyat.

NERAKA BERSEDIA MEMBAHAM MANGSANYA



Apabila Allah SWT memulakan sesi soal-jawab terhadap penghuni mashyar, seluruh manusia 
dilanda cemas menghadapi saat yang menggerunkan itu, hatta para nabi juga turut gelisah 
kerana  mereka  bukan  sekadar  mempunyai  tanggungjawab  terhadap  diri  dan  keluarga, 
malah mereka mempunyai tanggungjawab yang berat iaitu terhadap umatnya. 
Golongan  pertama  yg  menerima  soalan  Allah  SWT ialah  kalangan  nabi-nabi  dan  rasul, 
soalan itu berkisar tentang reaksi umat mereka terhadap seruan seruan para nabi dan rasul 
yg diutus oleh Allah, adakah mereka menerima dengan baik ajaran Allah yang disampaikan 
itu, ataupun mereka enggan menerimanya. 
Didataran  Mashyar  itu  para  nabi  merasa  turut  kebingungan,  meskipun  soalan  yg 
dikemukakan oleh Allah SWT itu bukanlah suatu soalan yg sukar hendak dijawab, kerana 
para  nabi  pun tahu bahawa memang seruan para nabi  mendapat  sambutan dikalangan 
umatnya, walaupun ada kalanya lebih ramai pula yg menentangnya. 
Para nabi dan rasul menjawab “Kami tidak tahu wahai Tuhan, sesungguhnya engkaulah yg 
Maha Mengetahui segala yg ghaib.” Mengapakah para nabi dan rasul menjawab demikian? 
Tidak lain kerana huru-hara dipadang Mashyar yg sangat hebat itu menyebabkan para nabi 
berada dalam kebingungan. 
Justeru jawapan nabi itu adalah jawapan yg sebenar kerana apabila ia terserempak dengan 
peristiwa yang maha dahsyat di mahsyar yg tidak pernah ditempuhnya sebelum ini, ketika 
itu jadi lemah segala akal dan tidak berfungsi pula seluruh ilmu yang dimilikinya. 
Dikalangan nabi yg mula-mula dipanggil oleh Allah SWT ialah Nabi Nuh alaihissalam, lalu 
Allah SWT bertanya kepadanya yg bermaksud: Ketika itu ada golongan manusia lantaran 
terlalu gerun takut dan ngeri yg amat sangat, melihat rombongan malaikat yg terlalu besar 
dgn susuk badan yg luar biasa, antara ada yg bertanya kepada malaikat:”Adakah didalam 
kumpulan kamu itu terdapat Tuhan di sana? Dgn pertanyaan itu para malaikat itu terkejut 
dan rasa marah di atas pertanyaan manusia yang jahil itu. 
Para malaikat itu menjawab:’’ Bahawa janganlah kamu menyangka begitu kerana apa yang 
kamu saksikan itu baru sekadar kumpulan besar dari kalangan malaikat sahaja. Tuhan akan 
datang tidak lama lagi. Kemudian seluruh malaikat yg raksasa itu berdiri melingkungi lautan 
manusia di dataran itu, ketika itu perasaan manusia semakin tertekan kerana terlalu cemas. 
Maka tibalah saatnya bahawa Tuhan akan menyoal sekalian manusia yg telah diutuskan 
kepada mereka para rasul, sebagaimana 
Firman Allah dalam surah al-A’raaf ayat 6-7 ..Yang bermaksud:“ Maka sesungguhnya Kami 
akan menyoal sekalian umat yg telah diutus rasul-rasul kepada mereka dan sesungguhnya 
Kami akan menanyai (pula) rasul-rasul (kami).”“ Maka sesungguhnya akan Kami khabarkan 
kepada mereka (apa-apa yang telah mereka perbuat,) sedang (Kami) mengetahui (keadaan 
mereka),dan Kami sekali-kali tidak jauh (dari mereka).” 
Manusia akan disoal sama ada telah sampai nabi yg diutus kpd mereka atau perkhabaran 
dan ajaran nabi kepada mereka, tidakkah para nabi yg diutuskan itu menyampaikan wahyu 
Allah  yg  mengandungi  ajaran  lengkap,  serta  perkhabaran  tentang  hari  akhirat  tempat 
segala amal akan dihitung? 
Dan para nabi juga apakah mereka telah menyampaikan semua wahyu Allah kepada umat 
manusia. Justeru di hari soalan itu dikemukakan, tidak seorang pun yang terlepas darinya. 
“Adakah sudah kamu sampaikan ajaran-Ku kepada umatmu? 
Maka dijawab oleh Nabi Nuh a.s: Ya sesungguhnya telah aku sampaikan dengan segala 
upayaku sebagaimana yang Engkau ketahui wahai Tuhan.” 
Nabi Nuh a.s diantara nabi yg diberi usia yg panjang iaitu kira-kira 950 tahun, meskipun 
beliau mempunyai kesempatan masa yg panjang bagi menyampaikan seruan Islam, namun 
terlalu  sedikit  yg  menerima  seruannya  untuk  beriman  dengan  Allah  jika  dibandingkan 
dengan masa yg begitu panjang. Apa yang mendukacitakan Nabi Nuh ialah apakala anaknya 
sendiri  menolak  seruannya,  dan  memilih  untuk  berada  dikalangan  orang-orang  yg 
menentang  Nabi  Nuh  a.s.Kemudian  Tuhan  berpaling  pula  kepada  kaum  Nabi  Nuh  dan 
mengemukakan  pertanyaan  kepada  mereka  :  Adakah  kamu  sekalian  mendengar  dan 
menerima seruan dan ajaran Nabi Nuh seorang nabi yang aku utus kepadamu? 



“Kami tidak ingat lagi sama ada Nabi Nuh datang menyampaikan seruan atau tidak.” Umat 
Nabi Nuh cuba berdalih dengan mengatakan mereka tidak ingat kedatangan utusan Allah 
itu. Padahal ketika Nabi Nuh menyeru mereka, kebanyakan mereka menyumbatkan anak-
anak  jari  ke  lubang  telinga  masing-masing  kerana  enggan  mendengar  seruan  Nabi 
Nuh,sebagaimana  yg  dijelaskan  oleh  Firman  Allah  didalam  surah  Nuh  ayat  7….yang 
bermaksud“Dan  sesungguhnya  setiap  kali  (Nuh)  menyeru  mereka  (kepada  iman)  agar 
Engkau  mengampuni  mereka  ,  mereka  memasukkan  anak-anak  jari  mereka  ke  dalam 
telinganya dan menutupkan bajunya (kemukanya)  dan mereka  tetap (mengingkari)  dan 
terlalu menyombongkan diri” 
Setelah itu Allah SWT memanggil pula Nabi Isa a.s dan mengemukakan soalan kepadanya : 
“Adakah engkau mengajar supaya engkau dan ibu engkau dianggap sebagai tuhan oleh 
umat engkau?” 
Sesungguhnya Alllah SWT tidak pernah meragui  tugas berat  yg telah disampaikan oleh 
Rasul-Nya, tetap Allah SWT kemukakan soalan itu kepada Nabi Isa kerana dia dilahirkan 
dalam  suasana  yg  luar  biasa,  hanya  mempunyai  ibu  tanpa  bapa.  Keadaan  demikian 
menyebabkan  timbul  tuduhan  dari  kalangan  orang-orang  jahat  Bani  Israel,  mereka 
melontarkan tuduhan terhadap Maryam, menurutnya Maryam telah berlaku curang sehingga 
melahirkan anak tanpa bapa. 
Sementara  dikalangan  orang-orang  Nasrani  yg  terlalu  mendewakannya,sehingga 
menganggap Isa sebagai tuhan(anak tuhan).Ini membawa kejadian Isa itu atas perintah 
Allah supaya Malaikat Jibril membawa dan memasukkan ‘roh’ (ciptaan) Allah kedalam tubuh 
Maryam sehingga Maryam hamil dan melahirkan Isa. Pendewaan pengikut Kristian telah 
membawa kepada kesesatan, kerana mereka terlalu ekstrim sehingga menganggap Allah 
sebagai  ‘tuhan  bapa’,  Maryam  sebagai  ‘tuhan  ibu’dan  Isa  a.s  sebagai  ‘tuhan  anak’. 
Sementara penghinaan kaum Bani Israel terhadap Isa Bin Maryam telah membawa tindakan 
liar  merancang  hendak  membunuh  dan  mensalibkan  Nabi  Isa  a.s  kerana  Isa  dituduh 
sebagai anak yang dilahirkan dari kecurangan Maryam. 
Semua tanggapan dan tuduhan itu sesat belaka, meskipun Allah SWT menurunkan wahyu 
melalui kitab ‘Injil’, namun tangan-tangan jahat paderi nasrani telah merubah wahyu Allah, 
melenyapkan ajaran tauhid yg dibawa oleh Nabi Isa ,dan memasukkan anasir fahaman syiri’ 
kedalam Injil yang telah dipalsukan demi kepentingan mereka. 
Justeru Nabi Isa adalah seorang Rasul Allah sudah pasti dia membawa ajaran tauhid yang 
mengEsakan  Allah  SWT,  ajaran  tauhid  yg  dibawanya  itu  menyebabkan  dia  menghadapi 
ancaman  maut  dikepung  untuk  dibunuh  dan  disalib.  Namun  apabila  Allah  SWT 
mengemukakan soalan tersebut, Nabi Isa menjadi kebingungan untuk menjawab. Hendak 
mengaku tidak tetapi umatnya yg mengaku sebagai kaum Kristian seluruhnya menganggap 
Isa sebagai tuhan, sedangkan Allah Maha Mengetahui bahawa Isa tidak mengajar umatnya 
menjadi syiri’. 
Seorang  rasul  seperti  Nabi  Isa  itupun  menghadapi  dilema  mashyar  untuk  menjawab 
pertanyaan Allah SWT, betapa pula sebagai insan biasa sudah pasti lebih sulit dan sukar 
hendak dibayangkan. 
Imam al-Ghazali menjelaskan didalam kitabnya, bahawa selepas sesi soalan terhadap para 
nabi  selesai,  dan  sebelum  Allah  SWT  memulakan  soalannya  kepada  sekalian  manusia, 
mashyar menjadi terang benderang oleh sinaran cahaya ‘Arasy’ sebagai tanda bahawa sesi 
soal jawab dan soal siasat akan bermula terhadap ahli mashyar. 
Setiap orang dikalangan ahli mashyar merasa yakin bahawa Tuhan sedang memerhatikan 
mereka,  masing-masing  terasa  seolah-olah  Tuhan  tidak  memandang  yang  lain.  Kecuali 
sedang memfokus terhadap mereka.  Memang demikian kedudukan orang yang bersalah 
sering diburu perasaan bimbang sebagaimana pepatah mengatakan “takut kerana salah”. 
Sebagai persiapan utk sesi soal jawab itu, Allah SWT telah memerintahkan malaikat Jibril 
supaya  usung  neraka  dan  dekatkan  dgn  mahkamah  mashyar  yg  tidak  lama  lagi  akan 
memulakan sidangnya. 



Ketika mereka diusung oleh Jibril ke sisi mahkamah Tuhan lalu Allah SWT bertanya kepada 
mereka:”Wahai  neraka ,  tahukah engkau aku ini  siapa?”  Ketika itu kawah neraka mula 
menggelegak dengan api yang menjulang mengeluarkan bunyi yang menggerunkan. Neraka 
sudah sedia untuk membaham mangsanya dan ia mengenali siapakah yang bakal menjadi 
mangsanya. 
Deru  neraka  yang  sedang  mengeluarkan  bunyi  yang  dashyat,  menyebabkan  manusia 
tersungkur  ketakutan,  masing-masing  mengeluh  menyesali  perbuatan  yang  lalu, 
menyumpah  diri  sendiri  kerana  dilalaikan  oleh  pengaruh  nafsu  jahat,  sehingga  lupa 
terhadap seruan nabi dan para rasul yang mengajak mereka supaya dapat menyelamatkan 
diri dari bahaya akhirat. 
Manusia di mahsyar ada yg umpama minyak petrol dan ada pula umpama air, orang-orang 
yang berdosa ibarat minyak petrol mudah terbakar, sementara orang-orang mukmin yang 
soleh umpama air yang tidak mungkin dijilat api walaupun dia diletakkan dekat dengan api. 
Lantaran itu golongan mukminn dan solehin tidak merasa bimbang sekalipun neraka telah 
didekatkan, sebaliknya golongan mujrimin atau ahli maksiat sentiasa ketakutan kerana 
dirinya bagai minyak yang mudah terbakar.

PARA RASUL DAN SEKALIAN UMAT TIDAK TERLEPAS DISOAL



Tiada sesiapapun yg terkecuali  dari kebangkitan kedua didataran mashyar ,suatu episod 
kehidupan yang tidak akan berakhir dengan kematian. Samada mereka percaya dengan 
saat Qiamat yg menggerunkan itu, atau tidak beriman dan melupakannya,namun qiamat 
tidak pernah melupakan mereka dan pasti menjelang tiba. 
Ada golongan manusia yg merasai bahang qiamat begitu hampir ,malah dalam peristiwa 
Israk Mikraj Rasulullah s.a.w telah diperlihatkan dunia ini bagai manusia yg bongkok kerana 
terlalu tua, dan Nabi juga menyifatkan bahawa hari Qiamat itu hanya sejarak dua batang 
hari.Para  sahabat  Nabi  sering  dibayangi  saat  Qiamat  ,  setiap  kali  berlaku  perkara  yg 
menggerunkan seperti ribut kencang seolah-olah qiamat telah tiba. 
Orang-  orang  mukmin  menghadapi  saat  Qiamat  dengan  segala  persiapan  ,  melakukan 
ketaatan seluruh perintah Allah serta menjauhi segala yg fashyak dan mungkar. Baginya 
kehidupan didunia terlalu singkat, dalam waktu yg terbatas itu digunakan sepenuhnya untuk 
menyediakan bekalan bagi menghindar dari muflis diakhirat. 
Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud; “Apakah kamu tahu siapakah yg muflis? Mereka 
menjawab ; yg muflis dikalangan kami ialah orang yg tiada wang dan harta.Maka sabda 
Rasulullah s.a.w “Sesungguhnya orang yg muflis dikalangan umatku ialah orang yg datang 
pada hari qiamat dengan pahala solatnya, puasanya,dan zakatnya ,tetapi dia datang dengan 
dosa memaki orang lain,menuduh orang lain, memakan harta orang lain, (dengan cara yang 
batal)  menumpahkan  darah  orang  lain  dan  memukul  orang  lain  dengan  cara  yg  tidak 
sebenar , lalu diberi kepada yang ini (orang yang dilakukan segala dosa) daripada segala 
kebajikannya ,  dan yang inipun diberi  dari  pahala kebajikannya juga, sehingga habislah 
pahala kebajikannya sedangkan dosanya kepada orang lain belum dibayar maka diambil 
pula dosa-dosa orang lain dan dicampakkan keatasnya ,kemudian dia dicampakkan pula ke 
dalam neraka.” 
Walaupun orang itu ke akhirat dengan berbekalkan pahala ,tetapi sayang mereka juga turut 
berbekalkan dosa-dosa kerana menganiayai orang lain.,seperti yang dijelaskan dalam hadis 
Nabi seperti disebut diatas itu. Akibatnya segala pahala yang dibawanya habis semua untuk 
membayar segala hal yang bersangkutan dengan orang lain ,akhirnya jadilah mereka orang 
yang benar-benar muflis. 
Sementara  Imam Al-Ghazali  pula  menyeru  kepada  manusia  dengan  seruan”Wahai  sang 
miskin “adapun miskin yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali  ialah orang–orang yang 
miskin ilmu ,samada ilmu akhirat atau ilmu yang membawa kepada peningkatan iman iaitu 
agama(ulumiddin). Orang yang miskin harta tidak kekal berkemungkinan dia akan menjadi 
orang kaya suatu ketika . Tetapi miskin ilmu ibarat orang yang berjalan dalam gelap tanpa 
obor ditangan , maka sesatlah padahnya. 
Kata Imam Al-Ghazali  “Wahai orang yg miskin ,cuba anda fikir  tentang soalan yg akan 
ditujukan kepadamu oleh  Allah SWT secara berdepan tanpa sebarang juru penterjemah 
.Kamu  akan  disoal  oleh  Allah  dengan  pertanyaan  yang  banyak  atau  sedikit  walaupun 
perkara yang sekecil kulit padi”. 
Yg  dimaksudkan  perbicaraan  tanpa  jurubahasa  bererti  bahawa  dalam  mahkamah  Allah 
diakhirat  kelak  ,Allah  SWT  sendiri  akan  menjadi  pendakwaraya  yg  membacakan  setiap 
dakwaan tanpa melalui pihak kedua.(malaikat) .  Allah SWT bertindak menjadi hakim yg 
mengadili setiap perbicaraan dengan soalan yg detail sehingga perkara yg terlalu kecil pun 
tidak  akan  terlepas  .Terlalu  cermat  mahkamah  Allah  diakhirat  itu,sehingga  tidak  ada 
keraguan atau kezaliman terhadap keputusan yg diterima oleh setiap orang yg terdakwa. 
Sementara menunggu kes seseorang untuk disebut di mahkamah akhirkata itu, sudah pasti 
begitu banyak masa yg terpaksa menunggu giliran, setelah berada tiga ratus tahun melaui 
tempoh  manusia  dibiarkan  oleh  Allah  SWT  didataran  mashyar  iaitu  suatu  keadaan  yg 
menjadi tanda tanya dikalangan ahli mashyar, seolah-olah mereka berada dalam tempoh 
tahanan sementara menunggu perbicaraan. 
Disaat manusia bermandi peluh bahana dosa yg menimbun ,dan berenang dilautan airmata 
kerana penyesalan,maka turunlah para malaikat dengan tubuh yang besar raksasa, masing-



masing membawa waran tangkap dengan pandangan mata yg menggerunkan memerhati 
siapa yang ditentukan dibicarakan dahulu, maka para malaikat  itu cekup kepala orang-
orang  yang  banyak  dosa  untuk  dicampakkan  ketengah  mahkamah  akhirat  tempat 
berlangsungnya perbicaraan tersebut. 
Sabda  Rasulullah  s.a.w  yang  bermaksud;’Adapun  malaikat  yang  datang  dihari  qiamat 
itu,ukuran jaraknya antara dua kelopak matanya ialah perjalanan seratus tahun”. 
Jika jarak antara kelopak mata malaikat  ibarat  perjalanan seratus tahun ,adakah dapat 
dibayangkan sebesar mana pula kepala malaikat itu,sukarlah hendak dibayangkan setinggi 
mana pula tubuh badannya.Demikianlah Allah SWT menjadi raja pada hari itu. 
Para malaikat yang ditugaskan oleh Allah SWT kepada penghuni Mashyar dengan tugas-
tugas  rasmi  untuk  mencekup  manusia  dan  dilontarkan  ke  sebuah  dataran  untuk 
dipertunjukkan segala amalan mereka samada yang baik mahupun keji. 
Apabila turun segala malaikat itu dari segenap penjuru, maka tidak ada yang terkecuali 
walau seorang nabi, seorang siddiq, seorang soleh, dan seorang wali melainkan kesemuanya 
tersungkur sangat takut dan bimbang kalau diri mereka yg akan ditunjukkan oleh malaikat 
tersebut dan seterus bakal dicelup oleh para malaikat tersebut .Padahal para rasul, anbiya 
dan juga auliya adalah golongan kekasih Allah ,namun mereka pun tetap merasa bimbang 
dan gerun dihari itu. 
Para nabi, siddiqin, solihin dan auliya , mereka adalah golongan muqarrabun iaitu golongan 
yang amat berdamping rapat dengan tuhan . Jika mereka pun tersungkur jatuh, maka 
bagaimana kah pula halnya dengan golongan mujrimin iaitu golongan yg derhaka dan 
kalangan ahli maksiat dan kafir? Bolehkah anda bayangkan sendiri betapa keadaan mereka 
ketika itu?…………………..

Bila kemusnahan Bumi dan makhluknya berlaku



Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal Zat Tuhanmu yang mempunyai 
kebesaran dan Kemuliaan ( Surah Ar-Rahman ayat 26-27 ) 
Alam  luas  ciptaan  Allah  SWT  akan  menempuh  saat  kemusnahannya,  lihatlah  tumbuh-
tumbuhan yg menghijau disekeliling kita akhirnya akan kuning layu, bebunga yg kembang 
akan gugur dari kelopaknya, besi akan karat dan menjadi reput meskipun kepejalan dan 
kekerasannya tidak diragui, makanan dan lauk-pauk yg segar akan basi, anak-anak remaja 
akan pudar kejelitaan dan ketampanannya dimamah oleh usia tua, akhirnya ajalpun tiba. 
Semua itu adalah unsur-unsur kiamat kecil yg sentiasa berlaku disekeliling kita. 
Situasi  demikian merupakan  satu perkhabaran  awal  bahawa kemusnahan sebenar  akan 
berlaku kepada seluruh ciptaan Allah. Iaitu alam buana dan seluruh gawang cakerawala yg 
dipenuhi berbilion keluarga planet, akan menemui ajalnya pada satu detik yg dinamakan 
kiamat. Tiada satupun yg terkecuali selain yg kekal hanya Allah yang Maha Pencipta yg 
menetapkan tarikh akhir segala ciptaanNya. 
Firman Allah didalam surah Ar-Rahman ayat 26-27 : Yang bemaksud : 
Setiap yg ada dimuka bumi ini akan binasa. Dan tetap kekal Zat Tuhanmu yang mempunyai 
Kebesaran dan Kemuliaan. 
Bumi walaupun kelihatan begitu gagah dengan bebatu pejal serta gunung-ganang terhujam 
kukuh kedasar bumi, namun ia bukan satu jaminan untuk kekal. Akhirnya pasti terpaksa 
tunduk dengan kehadiran saat yg maha dasyat itu. Qiamat juga bererti musnahnya seluruh 
sistem alam yg diciptakan oleh Allah SWT yg selama ini berjalan mengikut ketentuannya. 
Tidak suatupun pertembungan berlaku yg beredar di angkasa raya. 
Langit yg terlalu jauh dari jangkauanan tatapan manusia, yg tidak diketahui apakah jenis 
logam yg kepejalannya begitu kukuh, malah tidak pernah dibayangkan oleh akal manusia 
bagaimana bentuk dan kehebatannya. Namun Qiamat akan mengakhiri semua kekebalan 
dan kepejalan serta kekerasan. 
Firman Allah didalam surah Al-Infiihar ayat 1-4 : Yg bermaksud : 
“Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan 
dijadikan( berombak raksasa) meluap dan apabila kuburan-kuburan terbongkar” 
Firman-Nya lagi dalam surah Az-Zalzalah ayat 1-5 : Yang bermaksud : 
“Apabila bumi digoncangkan dgn goncangan (yg dasyat),  dan bumi telah mengeluarkan 
beban-beban berat  (yg dikandungi)nya,  dan  manusia  bertanya  :  “  Mengapa bumi  (jadi 
begini)  ?,  Pada  hari  itu  bumi  menceritakan  beritanya,  kerana  sesungguhnya  Tuhanmu 
memerintahkan (yg demikian itu) padanya” 
Qiamat  tidak  dapat  hendak  dibayangkan  dgn  apapun  jua,  kerana  manusia  tidak  ada 
pengalaman sebelumnya walaupun bumi ini pernah dihancurkan dan diterbalikkan buminya 
seperti yg berlaku kepada bumi terletaknya kaum Nabi Lut. Demikian juga penduduk kota 
Hiroshima dan Nagasaki yg pernah menyaksiakan kehancuran kedua kota itu oleh ledakan 
bom atom ketika perang dunia kedua dahulu. Namun kesemuanya bukan bandingan kepada 
qiamat. 
Didalam  kitab  Ihya  Ulumuddin  juzuk  yg  ke  empat  mengandungi  perkara  yg  jauh  dari 
pandangan  manusia  disebut  sebagai  “Rubu’al-Muhlikat”.  Imam  Al-Ghazali  menjelaskan 
tentang  manusia  yg  telah  dibangkitkan  dan  kubur-kubur  mereka  selepas  tiupan 
‘Sangkakala’  yg kedua. Kebangkitan manusia yg mati sejak zaman Nabi Adam sehingga 
manusia terakhir selepas alam buana diqiamatkan. Dengan dipertemukan semula sekalian 
roh dengan jasad yg baru. 
Manusia  apabila  dibangkitkan,  sudah  pasti  ia  memerlukan  satu  hamparan  bumi  untuk 
berpijak, adakah bumi mahsyar tempat manusia dihimpunkan itu sama dengan bumi yg ada 
sekarang  ini.  Maka  dalam kitab  Ihya  Ulumuddin  juzuk  yg  ke  empat,  Imam Al-Ghazali 
meghuraikan  tentang  satu  dataran  bumi  yang  maha  luas,  saujana  mata  memandang. 
Keadaan  buminya  yg  dapat  dijadikan  tempat  berteduh  disebalik  bayangnya  atau  lurah 
bergaung dan bergua yg boleh dijadikan tempat kediaman. 



Pada  dataran  putih  yg maha luas  itulah manusia  yg  baru  dibangkitkan  semula  dihalau 
kesana seperti binatang ternakan yg dihalau keluar dari kandangnya atau seperti kanak-
kanak yg baru lahir dengan keadaan berkaki bagi melindungi aurat masing-masing. 
Seluruh  manusia  dihimpunkan  di  bumi  mahsyar  yg  rata  itu,  tiba-tiba  menjadi  gempar 
apabila Allah Yg Maha berkuasa telah memadamkan pelita matahari, menjadikan dataran 
mahsyar itu menjadi gelap gelita. Ketika manusia bersesak-sesak dan bertumpang tindih di 
dalam gelap pekat itu, tiba-tiba langit yg berada diatas kepala mereka retak dan menjadi 
pecah berderai. Kehancuran langit itu berjalan kira-kira lima ratus tahun mengikut kiraan 
akhirat. 
Bagaimanakah  hendak  dibayangkan  betapa  dasyatnya  kehidupan  manusia  di  dataran 
mahsyar, yg mendengar setiap masa bunyi langit yg pecah hancur. Setara mana ukuran 
bunyi suara langit yg pecah itu bolehlah dinisbahkan kepada benda yg pecah itu, sekiranya 
yg pecah itu hanya suatu logam yg nipis dan lembut tentulah bunyinya tidak sekuat mana. 
Sebaliknya langit yg keluasannya tidak dapat diukur dengan sebarang jenis ukuran manusia 
sama ada ukuran metrik atau lainnya, termasuk juga ketebalan dan juga telinga yg mampu 
mendengar bunyi dasyat apabila langit pecah berderai, pasti gegak gempita. 
Setelah langit hancur berderai, pecahan dan rekahan langit itu tiba-tiba menjadi cair seperti 
besi  yg dibakar  didalam relau  menjadi  cair  oleh  kepanasan yg terlalu  dasyat.  Jika  kita 
melihat lahar gunung berapi mengalir dilereng gunung pada waktu malam dengan warna 
merah menyala, hati kita akan merasa gerun. Apabila langit yg keluasannya hanya Allah 
saja yg mengetahui lalu menjadi cair spt lahar kemudian cecair yg merah menyala mengalir 
kedataran  bumi  yg  dipenuhi  manusia  yg  sedang  di  himpun  kan  maka  sulitlah  hendak 
membayangkan betapa cemas dan bercemperanya manusia ketika itu. 
Kemanakah manusia hendak melarikan diri dari segala huru-hara mahsyar itu, Waktu hidup 
didunia dahulu jika berlaku suatu mala petaka di suatu tempat, mereka masih boleh 
berusaha melarikan diri ke negeri yg dapat untuk menyelamatkan diri kecuali sebahagian 
dari mereka yg telah terperangkap.

LIDAH TERGAMAM APABILA TANGAN BERTUTUR



Kehidupan didunia ibarat sebuah madrasah pengajian, segala ilmu diajar untuk memberi 
peluang kepada manusia bagi melengkapkan perbendaharaan ilmu masing-masing. Allah 
SWT menyediakan tenaga pengajar yg cukup mahir terdiri daripada para anbiya dan juga 
rasul  a.s  dan  kemudiannya  disambung  pula  tugas  mulia  itu  oleh  para  ulama  sehingga 
kiamat. 
Justeru Tuhan telah melengkapkan segala keperluan untuk manusia melepaskan diri dari 
kejahilan,  sehingga  tidak  seorang  pun  didataran  Mashyar  kelak  boleh  berdalih  untuk 
menyatakan bahawa tidak ada kemudahan untuk menimba ilmu, dan tidak mungkin dapat 
menafikan  bahawa  para  rasul  telah  melaksanakan  tugasnya  dengan  sempurna,  kerana 
setiap rasul itu memiliki sifat tabligh yakni menyampaikan setiap wahyu yang dikurniakan 
oleh Allah SWT . 
Para rasul sudah menyediakan garis panduan yg selengkapnya, dan menunjukkan jalan-
jalan lurus dan selamat yg mesti  dilalui oleh manusia.  Setelah dibentangkan dihadapan 
mereka jalan yg lurus, para rasul juga memberikan beberapa amaran adanya bahaya jalan 
yg berliku dan bersimpang-siur itu agar manusia waspada kerana jalan yg bersimpang-siur 
itu boleh menyebabkan manusia tersesat jalan. 
Firman Allah SWT didalam surah al-An’aam ayat 153 yang bermaksud; “Dan bahawa inilah 
jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu tempuhi jalan yang lain, kerana 
jalan yang bersimpang-siur itu akan mencerai-beraikan (menyesatkan)kamu dari jalan –Nya 
. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertaqwa.” 
Setelah  dibentangkan  dihadapan  mereka  jalan  yg  lurus  andainya  masih  ada  juga  yg 
menyimpang ke jalan  yg membawa mereka ke arah kesesatan,  tiada siapa yang patut 
dipersalahkan  ,  kecuali  mereka  patut  menyalahkan  diri  sendiri  serta  mengakui  bahawa 
mereka tidak mematuhi setiap petunjuk arah yang telah disediakan di sepanjang jalan itu. 
Ketika manusia terdampar didataran Mashyar jutaan tahun (menurut ukuran masa dunia), 
dikala mengharungi kesengsaraan yg amat dashyat, ramai dikalangan penghuni Mashyar yg 
terkenangkan kampung halaman. Mereka menyesali  diri kerana memandang sepi seruan 
para Rasul dahulu. dan bersikap dingin keraan seruan dakwah oleh para ulama terhadap 
para penyeru ke jalan Allah. 
Setelah  mereka  menyaksikan  setiap  perkara  di  Mashyar  teringatlah  dia  kebenaran  hari 
Qiamat yg diberitahu oleh para Rasul dahulu.Dalam ratapan ahli Mashyar, merintih merayu 
kepada  tuhan  agar  memberi  peluang  mereka  kembali  ke  dunia  walau  sejenak  untuk 
memperbaiki keimanan dan melakukan amal soleh, seperti yang digambarkan didalam Al-
Quran surah As-Sajadah ayat 12;yang bermaksud……. 
“Dan (alangkah ngerinya  )  jika sekiranya kamu melihat  orang-oranng yang berdosa  itu 
menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka berkata:Ya Tuhan kami, kami telah 
melihat dan mendengar  ,  maka kembalikanlah kami (ke dunia),kami akan mengerjakan 
amal soleh , sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin”. 
Kesedaran  yg  terlewat  hanyalah  penyesalan  yang  tidak  berfaedah,  kerana  planet  bumi 
untuk tempat kembali seperti yg dirayu oleh ahli Mashyar itu sudah hancur. Manusia ingin 
pulang ke dunia, tetapi tidakkah mereka datang dari dunia? Apakah yang menyebabkan 
mereka abai terhadap kesempatan yang tuhan berikan untuk hidup didunia dahulu? 
Rasulullah  s.a.w bersabda  yg  bermaksud  :  Dihari  akhirat  Tuhan akan  bertanya  kepada 
setiap manusia :Hai manusia, bukankah Aku telah kurniakan kepada engkau kemeriahan 
masa  remaja?  Untuk  apakah  kamu  habiskan  masa  remajamu?  Tidakkah  Aku  telah 
kurniakan umur yang panjang? Untuk apa umurmu itu kamu pergunakan? Bukankah telah 
Aku kurniakan rezeki yang melimpah? Tetapi untuk apa kamu habiskan harta itu? Bukankah 
Aku telah berikan kamu ilmu? Tetapi untuk apa ilmu itu kamu gunakan. 
Empat  soalan  penting  yg  di  kemukakan  oleh  Allah  SWT diakhirat  ialah  yg  pertamanya 
mengenai alam remaja, suatu lembaran hidup selepas bermulanya taflik syarak. Tuhan tidak 
menanyakan seseorang tentang alam kanak-kanak kerana usia kanak-kanak belum diberi 
beban atau tanggungjawab memikul suruhan dan larangan yg terkandung didalam syariat. 



Alam remaja merupakan zaman kejutan kepada suatu perubahan emosi, saat remaja mulai 
terdedah dengan persoalan kejantinaan. Suatu cabaran baru mengenai panduan ,kawalan 
dan kejayaan dalam menghadapi masa remaja bergantung kepada sejauh mana kefahaman 
supaya mampu mengendalikan kehidupan yang lurus. 
Runtunan masa remaja akan menjadi asas yang kukuh untuk menghadapi cabaran usia 
yang berikutnya, tetapi kegagalannya akan menjadi titik hitam yang merumitkan, terutama 
ketika  menyediakan  jawapan terhadap  soalan  yang  bakal  dikemukakan  oleh  Allah  SWT 
dihari Mashyar kelak. 
Apabila menempuh usia dewasa dan hari tua , bererti Tuhan telah mengurniakan umur yg 
panjang. Mengharungi kehidupan yg panjang bererti lebih banyak peranan yang harus di 
pikul.  Sebagai  individu  insan,  berbagai  kelengkapan  perlu  disediakan,  iaitu  iman  yg 
berasaskan ilmu wahyu, amal soleh merupakan buah kepada ilmu. 
Sebagai ketua keluarga dia adalah ‘murabbi’, yang memikul peranan dan tanggungjawab 
memimpin rumahtangga , mengasuh keluarga dengan didikan berasas ketaqwaan. Sebagai 
anggota masyarakat, dia mempunyai peranan sebagai pemimpin yang mengajak manusia 
ke arah mematuhi ajaran Islam, atau menjadi manusia yang sedia dipimpin dalam suatu 
wadah perjuangan Islam. Terlaksanakah semua beban kewajipan itu? 
Selain  itu,  Tuhan menjanjikan rezeki  kepada setiap hamba-Nya yang diciptakan dimuka 
bumi ini. Manusia yg mempunyai peranan sebagai khalifah, adalah makhluk istimewa yg 
dikurniakan  berbagai  kekayaan  dunia,  samada  kekayaan  yg  terpendam  diperut  bumi, 
kekayaan dilautan, kekayaan didaratan dan juga kekayaan di udara. 
Tetapi semua itu hanyalah merupakan alat-alat yg mesti dipergunakan untuk melakukan 
ketaatan kepada Allah SWT. Bagaimana cara mendapatkan kekayaan harta tersebut,samada 
dgn cara betul  dan halal  atau cara yg terlarang.Untuk apa pula dipergunakan harta yg 
melimpah ruah, adakah utk menjadi penghimpun kekayaan dan lupa daratan seperti Qarun, 
samada Qarun klasik atau Qarun moden. 
Segala yg bersangkutan dengan harta kekayaan Allah kurniakan itu, adalah diantara soalan 
yg  mesti  dijawab  didataran  Mashyar  kelak.  Harta  halal  yang  terhimpun  banyak,  akan 
melambatkan seseorang masuk syurga sebaliknya harta yang diperoleh dengan cara haram, 
akan menjadi api pembakar untuk dirinya sendiri didalam neraka( wal iyazu billah) 
Persoalan  ke  empat  didalam  hadith  Nabi  s.a.w  itu  ialah  mengenai  ilmu.Tuhan 
bertanya”Bukankah  Aku  telah  kurniakan  engkau  ilmu?  Bagaimanakah  ilmu  itu 
dimanfaatkan?” 
Sesungguhnya  Allah  SWT  menjadikan  manusia  sebagai  makhluk  istimewa  mengatasi 
makhluk yang lain hatta malaikat sekalipun, tidak lain kerana manusia dikurniakan ilmu 
pengetahuan. Justeru itu manusia adalah makhluk sejak dari manusia pertama iaityu Adam 
a.s. 
Firman Allah didalam surah al-Baqarah ayat 31;……..”Dan Dia mengajarkan kepada Adam 
(ilmu)  nama-nama  (benda)seluruhnya,  kemudian  mengemukakan  kepada  Malaikat  lalu 
berfirman  “Sebutkanlah  kepada  –Ku  nama  benda  –benda  itu  jika  kamu  memang  dari 
golongan yang benar”. 
Ternyata cabaran Allah SWT terhadap para Malaikat tentang kelebihan ilmu pengetahuan 
yang dikurniakan kepada Nabi Adam a.s itu tidak dapat disahut oleh Malaikat, sebagaimana 
pengakuan  Malaikat  yang  dinyatakan  oleh  Al-Quran  surah  al-Baqarah  ayat  32;  yang 
bermaksud…… 
“Mereka menjawab :Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang 
telah Engkau ajarkan kepada kami sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi 
Bijaksana”. 
Allah  SWT  mengiktiraf  orang-orang  yang  berilmu  kerana  dengan  ilmu  itu  Allah  telah 
mengangkatnya ke satu martabat yang tinggi, sebagaimana firman Allah didalam surah Al-
Mujaadilah ayat 11; yang bermaksud…. 
‘Nescaya Allah akan meninggikan darjat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat”. 



Di samping itu,Allah SWT juga menyifatkan orang yang jahil itu sebagai seteru-Nya seperti 
yang di perjelaskan oleh sebuah hadith Rasulullah s.a.w;yang bermaksud……. 
“Orang alim itu adalah kekasih Allah sekalipun dia fasiq, sementara orang yang jahil itu 
adalah seteru Allah meskipun dia seorang ‘abid’. 
Meskipun demikian Tuhan akan persoalkan juga tentang ilmu yg di kurniakan oleh Allah 
SWT  terhadap  hamba-Nya,  kerana  ilmu  juga  boleh  digunakan  untuk  kebaikan  yang 
memberi  manfaat dan mengangkat darjat manusia .  Sebaliknya ilmu juga boleh disalah 
gunakan,  hingga  mendatangkan  malapetaka  dan  kebinasaan  terhadap  manusia  sendiri. 
Terlalu banyak contoh manusia binasa oleh ilmu. 
Demikianlah diantara beberapa perkara yang akan ditanya oleh Allah SWT di hari Mashyar 
kelak,  malah  perilaku  dan  amalan  baik  atau  sebaliknya  tidak  akan  terkecuali  walau 
sedikitpun. 
Firman  Allah  SWT  didalam  surah  AL-Hijr  ayat  92-93  yang  bermaksud;………”Maka  demi 
Tuhanmu Kami  pasti  akan  menyoal  mereka  semuanya  tentang  apa  yang  telah  mereka 
kerjakan dulu”. 
Soalan dihari Mashyar bukanlah soalan bertaraf ijazah yang bagaimana sulitpun pasti akan 
dijawab oleh mereka yang menguasai ilmu. 
Sesungguhnya soalan di dataran Mashyar tidak akan terjawab oleh lidah, lantaran itu lidah 
yang petah tidak mendatangkan manfaat  lagi.  Sebaliknya yang bakal  menjawab adalah 
setiap indera , iaitu tangan-tangan mereka , sementara kaki pula akan menjadi saksi bagi 
mengesahkan pengakuan yang telah mereka lakukan. 
Firman Allah SWT didalam surah Yasin ayat 65;yang bermaksud ……”Pada hari Kami tutup 
mulut mereka, dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksian kaki-
kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. 
Sesungguhnya tergamamlah lidah apabila tangan dan anggota lain saling membuat 
pengakuan terhadap berbagai dosa yang telah dilakukan semasa di dunia dahulu…………………
……….

PENGHUNI MAHSYAR MERAYU DIPERCEPATKAN HUKUMAN

Satu pertanyaan timbul dikalangan ahli Mahsyar, iaitu berapa lama mereka mesti berada di 
padang mahsyar ?. Tidak siapapun yg tahu. Perit derita dialami berada disitu, dalam tangis 



dan keluhan yg tidak berhenti-henti namun mereka tetap dalam keadaan membisu tanpa 
sepatah kata, dalam keadaan tidak tahu hendak mengadu kepada siapa. Mereka amat lapar 
tanpa sebutir makanan yg mengisi perutnya, tanpa setitik air yg membasahi tekaknya sejak 
sekian  lama,  malah  sama  sekali  tidak  pernah  merasai  hembusan  angin  yg  boleh 
memberikan sedikit kelegaan. 
Berdiri terpacak dengan kedua belah kaki tanpa berganjak setengahnya pula berdiri  dgn 
kepala ke bumi,  mereka berkeadaan demikian selama 300 tahun akhirat.  Suatu jangka 
masa yg tidak lagi diukur dengan peredaran bulan atau matahari kerana matahari sudah 
tidak beredar seperti didunia dahulu. Sesaatpun manusia tidak akan tahan dalam pancaran 
matahari  di  atas kepala,  betapalah hingga 300 tahun ukuran akhirat.  Saidina Hasan r.a 
menjelaskan  bahawa satu  hari  di  bumi  mahsyar  itu  bersamaan 50,000  tahun,  setahun 
mengandungi 365 hari dikali dengan 50,000 tahun dan dikalikan pula dengan 300 tahun 
akhirat, dengan demikian penghuni mahsyar berdiri selama kira-kira lima ribu juta tahun. 
Waktu yg begitu panjang itu hanya sekadar suatu tempoh bagi Allah SWT membiarkan 
manusia  dibumi  mahsyar,  suatu  tempoh  deraan  yg  tidak  tertanggung  oleh  manusia 
sementara menuggu hari  perhitungan amal.  Berdiri  dalam berhimpit-himpitan seperti  yg 
diibaratkan  oleh  Rasululluah  s.a.w  laksana  anak-anak  panah  yg  disumbatkan  ke  dalam 
bakul  dengan bersesak-sesak.  Demikianlah penghuni  mahsyar  berhimpit  padat sehingga 
tidak ada ruang untuk bernafas, menahan dahaga bagaikan terbakar rengkung dan rasa 
lapar yg tidak dapat dibayangkan lagi. 
Dikala  itu  tiba-tiba  Allah  SWT perintahkan  seluruh  penghuni  mahsyar  supaya  berpaling 
kearah neraka. Ini arahan pertama dari Allah SWT kepada ahli mahsyar setelah mereka idak 
dipedulikan selama 300 tahun, tidak dipedulikan oleh Allah sudah merupakan azab buat 
mereka,betapa  pula  apabila  mereka  diarah  menghadap  ke  arah  neraka  yg  apinya 
menjulang, dengan arahan itu tidak seorang pun yg dapat berpaling dari neraka kecuali 
mereka yg mendapat rahmat Allah. 
Ketika sedang terlalu dahaga, datang malaikat Zabaniah membawa air untuk mereka, pada 
mulanya  ahli  mahsyar  bergembira  tetapi  malangnya  air  itu  tersangat  panas  sehingga 
apabila mangkuk air  itu didekatkan ke mulut ahli  mahsyar, lantas daging muka mereka 
luruh berguguran kerana air yg dibawa oleh malaikat Zabaniah terlalu panas. Muka mereka 
hanya tinggal tengkorak yg hangus. 
Demikianlah  Allah  SWT  menunaikan  janjinya  bahawa  Tuhan  akan  menjadi  raja  yg 
memerintah pada hari akhirat, suatu hari yg amat digeruni oleh para malaikat. Malangnya 
hari itu telah dilupai oleh para raja dan pemerintah di dunia, sehingga mereka melakukan 
kezaliman yg besar apabila enggan melaksanakan hukum dan peraturan Allah 
Ketika  Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya di  dunia kebanyakan manusia  ambil  peduli. 
Allah SWT berfirman melalui Rasul-Nya menyatakan bahawa kasih sayang Allah mengatasi 
kemarahan-Nya,  dengan sifat-Nya yg Maha Halus dan Maha Penyantun,  manusia dirayu 
dengan penuh kasih sayang agar beriman dengan Allah dan hari akhirat tetapi tidak ramai 
yg menghiraukan rayuan Allah. 
Pada hari Mahsyar tibalah masanya bagi Allah membuktikasn peringatannya tentang bahaya 
hari  akhirat  bagi  mereka  yg  mendustakannya.  Mahsyar  bukanlah  hari  pembalasan  yg 
sebenar.  Ia  hanya sekadar  suatu  perhimpunan sementara  menunggu perhitungan amal. 
Namun kebanyakan ahli mahsyar mengeluh tidak tahan lagi berada lebih lama disana. 
Dalam keletihan yg tidak terhingga dan rasa lapar dahaga yg menghiris kerana jutaan tahun 
(menurut ukuran masa) tidak ada sebutir makanan atau setitik air yg masuk ke perutnya. 
Ketika itu kedengaran dikalangan mereka yg berkata: “Tidak adakah dikalangan kita yg 
boleh mengadu dengan Tuhan agar disegerakan hukuman”. 
Ada juga terdengar suara dikalangan ahli mahsyar yg memberikan cadangan agar berjumpa 
Nabi s.a.w.. Ketika inilah baru mereka ingat akan Nabi s.a.w, ketika inilah baru mereka 
ingat  agar  berjumpa  Nabi,  walaupun  semasa  didunia  dahulu  mereka  langsung  tidak 
menghiraukan seruan nabi, malah ada yg mendustakan dan memusuhi Nabi serta membuat 
tuduhan terhadap nabi sebagai ahli sihir,orang gila dan sebagainya. 



Ketika itu, kebanyakan para Nabi enggan menerima rayuan mereka sambil berkata “Bahawa 
hari  ini  masing-masing membawa diri,  nafsi-nafsi,  urusan aku terlalu  banyak dan tidak 
sempat untuk memikirkan hal orang lain. Hari ini adalah hari bagi tuhan memperlihatkan 
kemurkaan-Nya, belum pernah Tuhan marah sedashyat hari ini”. 
Akhirnya mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad s.a.w dan meminta agar diri mereka 
diberi syafaat, Nabi memberikan syafaatnya sebagaimana yang pernah dijanjikan , tetapi 
hanya kepada orang-orang tertentu yang pernah mengikat perjanjian dengan Allah dengan 
keimanan yang tinggi dan amal soleh . Nabi Muhammad s.a.w telah diizinkan oleh Allah 
SWT sebagaimana yang tersebut didalam Surah Thahaa ayat 109 yang bermaksud…”Pada 
hari  itu tidak berguna syafaat  kecuali  (syafaat) orang hanya Allah Maha Pemurah telah 
memberi keizinan kepadanya, dan Dia telah meredhai perkataannya”. 
Menurut Imam Al-Ghazali bahawa mana-mana orang yang berumur panjang,sedangkan dia 
terlalu  teruk  menanggung  sabar  kerana  ujian  keimanannya  terhadap  Allah,  sabar  dari 
segala runtunan hawa nafsu ,sabar menghadapi ancaman seteru-seteru Allah , maka bagi 
orang itu akan terasa pendek masa yang dilalui dihari Mashyar. 
Justeru orang-orang yg beriman dan patuh kepada semua suruhan Allah serta menghindari 
segala  pantang  larang  dari  perkara-perkara  yg  haram  ,maka  banyak  masalah  yg 
ditempuhinya  ,  kesukaran  dan  berbagai  ujian  kerana  mentaati  suruhan  Allah  .  Apabila 
manusia  dalam sengsara  akan menjadikan manusia  terasa  terlalu  lama hidup di  dunia. 
Sekiranya dia berhati  sabar  menempuh segala  halangan dan cubaan ,maka wajarlah ia 
menerima rahmat dari  Allah dengan menjadikan masa yang singkat  sewaktu  berada di 
Mashyar. 
Hal-hal  inilah  yang  menjadi  pendorong  dan  semangat  terutama  kepada  mereka  yang 
berjihad  didalam harakah  Islamiah  ,kerana  berada  dalam gerakan  Islam itu  pasti  akan 
menempuh  berbagai  ujian,dimusuhi  dan  dibenci  oleh  orang-orang  yg  tidak 
senang.Disebabkan  menyokong  gerakan  Islam  ,  akibatnya  dia  menerima  berbagai 
sekatan,dihalang dari menerima bantuan,dicerca , dipulau dan dimaki. 
Namun kesemua itu akan menjadi suatu yg mendatangkan rahmat kepadanya di mashyar 
kelak, apabila dia sabar diatas segala rintangan itu.Ketika manusia diperam dan dijeruk 
didalam lautan keringat dan airmata dihari Mashyar, maka Allah kurniakan rahmat terhadap 
mereka dengan menjadikan jangka masanya singkat di bumi Mashyar.Walhal bagi orang lain 
yg tidak mendapat rahmat dan syafaat , tetap merasai suatu jangka masa sehingga ribuan 
juta tahun. 
Orang-orang yg beriman sering memikirkan kesengsaraan hari mashyar yg deritanya tidak 
terperi, dia sedar bahawa sebagai manusia yg lemah tidak mampu menanggung azab yg 
begitu lama di bumi mashyar, justeru itu dia sanggup menanggung kesusahan yg sebentar 
didunia semata-mata kerana hendak mentaati segala perintah Allah dan menjauhi apa jua 
larangan–Nya, serta memperjuangkan agama-Nya agar ia sentiasa terbela walaupun ramai 
dikalangan manusia yg membencinya. 
Sabda  Rasulullah  s.a.w  yang  bermaksud;  “Kepada  orang  mukmin  yng  menanggung 
sengsara  kerana  beriman  dengan  Allah  SWT  ,  maka  ia  akan  diringankan  seperti  lebih 
ringannya dia melakukan solat fardhu semasa di dunia”. 
Oleh itu selagi umur masih ada sayugialah orang-orang mukmin itu berfikir dan berusaha 
,samada dia benar-benar merasa gerun dengan hari mashyar . Adakah dia memilih ingin 
rehat di hari mashyar atau hendak membuang umur dan membazirkan waktu dengan sia-
sia didunia ini.

Rahsia dan Nikmat disebalik erti "SABAR"

MAKSUD  "sabar"  dalam  konteks  amalan  batin  ialah  menahan  hawa  nafsu  daripada 
dipengaruhi oleh sebarang gelora atau kegemparan hati atau tekanan jiwa atau perasaan 
atau rangsangan yang menimbulkan rasa marah atau berontak, resah- gelisah, tidak rela, 



sugul,  kecewa  atau  putus  asa,  akibat  daripada  pengalaman  menghadapi  kesusahan, 
ketidak-selesaan atau sesuatu keadaan yang tidak disukai atau tidak diingini. 
Kesabaran itu harus meliputi empat tindakan, iaitu: 
* tabah dan tekun dalam mengerjakan taat atau ibadat kepada Allah; 
* menahan diri daripada melakukan maksiat atau kemungkaran; 
* memelihara diri daripada dipukau oleh godaan dunia, nafsu dan syaitan; 
* tenang / teguh hati menghadapi cubaan atau musibat. 
Sabar yang demikian itu adalah suatu tuntutan dalam agama dan merupakan satu ibadah, 
malah segala ibadat itu didirikan di atas sabar, kerana dalam mengerjakan ibadat itu kita 
terpaksa menanggung kepayahan dan pengorbanan. 
Malah, dalam segala lapangan, kita perlu bersabar dan menangani segala kesukaran dan 
rintangan yang dihadapi.  Orang yang gagal  bersabar tidak akan tercapai  matlamat dan 
manfaat ibadatnya. 
Antara tujuan kita disuruh mempertahankan kesabaran itu ialah: 
Pertama,  supaya  dapat  mengerjakan  ibadat  dengan  tenteram  dan  dapat  mencapai 
kesempurnaan dan seterusnya mencapai matlamatnya. Jika tidak bersabar, tekanan dan 
ekoran daripada pelbagai kesukaran atau daripada padah pelbagai musibat menjadikan kita 
keluh-kesah, lalu kehilangan punca kekusutan dan pertimbangan. Keadaan ini tentulah akan 
mengganggu konsentrasi dan penghayatan dalam kerja ibadat, khususnya. Kadang-kadang 
sampai tidak dapat meneruskannya. 
Kedua, untuk mencapai kejayaan (kebajikan dunia dan akhirat). 
Antara  firman  Allah  Taala  tentang  hal  ini  ialah:  "Dan  Kami  jadikan  antara  mereka  itu 
pemimpin yang memberi pertunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar". (QS. 
32:24); "Mereka itulah orang-orang yang dibalas (dikurniakan) bilik (martabat yang tinggi 
di  syurga) kerana mereka bersabar (menjunjung taat kepada Allah), dan mereka dialu-
alukan di dalamnya (syurga) dengan penghormatan dan ucapan salam kesejahteraan (oleh 
para malaikat)". (QS. 25:75); "Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu dicukupkan 
ganjaran pahala mereka tanpa batas". (QS. 39:10); 
Allah  Taala  menganjurkan  kita  supaya  bersabar.  Firman-Nya (mafhumnya):  "Hai  orang-
orang  yang  beriman,  bersabarlah  kamu  (melakukan  taat  dan  menghadapi  musibat), 
teguhkanlah kesabaran kamu, tetapkanlah kewaspadaan serta siap siaga dan bertakwalah 
kepada Allah agar kamu beruntung (merebut syurga dan bebas dari neraka). (QS. 3:200). 
Apabila  seseorang  itu  berjaya  mempertahankan  kesabarannya  dalam  keempat-empat 
keadaan tersebut di atas, maka tercapailah darjat istiqamah dan taat dengan mendapat 
ganjaran pahalanya yang besar. Orang itu tidak akan terjatuh ke jurang maksiat. 
Saiyidina Ali Abu Talib k.a.w pernah bermadah, maksudnya: Jika engkau bersabar, takdir itu 
berlaku juga ke atas diri mu, tetapi engkau dikurniakan ganjaran pahala. Jika engkau tidak 
sabar pun, takdir tetap berlaku juga ke atas dirimu dan engkau berdosa. 
DALAM konteks menghadapi  ujian  (qadhak)  atau musibat  atau mala  petaka,  seseorang 
hamba Allah itu, insya Allah, akan berjaya mengekalkan kesabarannya , jikalau dia sentiasa 
mengingati atau mengekalkan kesedaran tentang hakikat atau hikmat musibat itu, atau jika 
hamba Allah itu sentiasa menaruh sangkaan baik terhadap Allah Taala. Malah, dengan yang 
demikian, kesabaran dan keimanannya akan bertambah teguh. 
Sebagai perbandingan tentang hakikat musibat itu, kita katakan ada seorang bapa yang 
melarang keras anaknya memakan sejenis makanan yang amat digemari oleh anaknya itu. 
Sebaliknya sang bapa itu memaksa anaknya memakan makanan biasa daripada bahan yang 
murah, walaupun dia cukup mampu membeli makanan istimewa yang menjadai kegemaran 
anaknya itu. Apakah penerimaan atau reaksi sang anak terhadap tindakan bapanya itu? 
Dan apakah kata kita terhadap sang bapa itu? Mungkin ramai antara kita akan mengatakan 
sang bapa itu kedekut, bakhil,tidak bertimbangrasa dan sebagainya. Akan tetapi kita tidak 
harus  menuduh  sebarangan  kepada  sang  bapa  itu  sebelum  kita  tahu  apa  tujuan  dia 
bertindak demikian. Kita harus mencari sebab-musababnya. 



Inilah  tindakan  wajar  orang  yang  bersabar.  Demikianlah  antara  cara  kita  berhadapan 
dengan  keadaan  yang  tidak  menyenangkan  kita  atau  apabila  menerima  cubaan  atau 
musibat yang ditakdirkan oleh Allah Taala ke atas diri kita. Kita tidak harus terus melenting 
marah atau kesal mengikut arus perasaan atau rangsangan nafsu dan syaitan, kerana kita 
tidak tahu rahsia hakikat dan hikmat di sebalik takdir itu. 
Bandingannya,  katakan kita tahu,  tujuan sang bapa tersebut  bertindak demikian adalah 
kerana anaknya itu sedang mengidap suatu penyakit yang mengikut doktor, sang anak itu 
akan menghadapi bahaya apabila memakan makanan kegemarannya itu. 
Sekarang  apa  kata  kita?  Tidakkah  tuduhan-tuduhan  terhadap  sang  bapa  tadi  tergugur 
dengan  sendirinya?  Dan,  sang  anak  itu  pula,  apa  bila  mengetahui  tujuan  bapanya  itu, 
apakah wajar memarahi bapanya atau berkecil hati atau menyesali tindakan bapanya itu? 
Sekarang  tentulah  kita  akan  mengatakan,  sang  bapa  itu  adalah  seorang  bapa  yang 
bertanggungjawab dan anaknya pula tidak sepatutnya menyesali  tindakan bapanya yang 
demikian. Katakan lagi, sang bapa membawa anaknya itu ke hospital, lalu ditahan di wad 
hospital  itu.  Maka  itu  terpenjaralah  sang  anak  di  hospital,  terpaksa  berpisah  dengan 
keluarga dan kawan-kawanya. Selain itu dia terpaksa minum dan menelan ubat-ubat yang 
pahit dan disuntik. Rawatan seterunya ialah pembedahan. 
Pada zahirnya, sang anak itu menderita terseksa, tetapi apabila diyakini, bahawa 'seksaan' 
itu  adalah  untuk  menyelamatkannya  daripada  ancaman  dan  seksaan  sebenar  yang 
berpanjangan  daripada  penyakit  yang  dihidapinya  itu,  maka  'seksaan'  sementara  itu 
seharusnya diterima dengan hati terbuka, penuh rela, tenang, dan sabar. 
Demikianlah semestinya  penerimaan kita terhadap musibat  atau ujian drpd Allah Taala. 
Sebenarnya penyakit itu sendiri merupakan suatu cubaan atau musibah. Melalui penyakit, 
kita diuji  oleh Allah Taala sejauh mana kesabaran dan keimanan kita, sejauh mana dan 
bagaimana usaha atau ikhtiar kita merawatinya, sama ada dengan cara yang bersendikan 
tawakal dan tafwid atau melibatkan perbuatan syirik, yakni bergantung kepada yang lain 
daripada Allah dan melakukan perkara-perkara mungkar yang lain. 
Dan, kalau ditakdirkan usaha rawatan itu gagal dan penyakit itu bertambah tenat, maka itu 
adalah ujian yang lebih besar, khususnya kepada pengidap penyakit itu. Kalau penyakit itu 
akhirnya membawa maut, maka ujian itu melibatkan keluarga pula. Hikmat dan hakikat di 
sebalik apa yang ditakdirkan Allah itu, sama ada yang baik ataupun yang buruk, kita tidak 
tahu. 
Sebab itu kita perlu bersabar menerima dan menanggungnya. Kita sebagai hamba Allah 
hendaklah menghadapinya dengan hati yang tenang, penuh kerelaan, penuh kesabaran; di 
samping berikhtiar mengatasinya dengan seberapa daya mengikut kemampuan kita sebagai 
manusia, hamba Allah. 
Untuk  mewujudkan  kesabaran,  kita  hendaklah  sentiasa  menyedari,  bahawa  kadar  dan 
waktu berlakunya kesusahan atau musibat itu adalah di bawah takdir Allah Taala yang maha 
berkuasa.  Ketetapan  kadar  itu  tidak  bertambah  atau  berkurang  dan  waktunya  tidak 
terdahulu atau terkemudian. 
Dan,  untuk  memelihara  atau  mengekalkan  kesabaran  itu  pula,  kita  hendaklah  sentiasa 
mengingati bahawa kesabaran itu bakal dibalas dengan ganjaran kebajikan dan pahala yang 
disimpan khas oleh Allah Taala. 
Demikianlah, kesabaran itu merupakan ubat yang paling pahit tetapi paling mujarrab. 
Yakinlah,  keberkatan  daripada kesabaran  itu  membawa manfaat  kepada  kita  sekali  gus 
menolak  mudarat  daripada  kita.  Sebagai  ubat,  pahitnya  hanya  sesaat,  tetapi  manisnya 
berpanjangan. Wallahu a'lam. 
=====
Al-Quran (Surah Al- Baqarah) Ayat 159 
Sesungguhnya  orang-orang  yang  menyembunyikan  apa  yang  telah  Kami  turunkan  dari 
keterangan-keterangan  dan  petunjuk  hidayat,  sesudah  Kami  menerangkannya  kepada 
manusia di  dalam Kitab Suci,  mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian 
makhluk. 



Dari Abdullah bin 'Amr R.A, Rasulullah S.A.W bersabda: " Sampaikanlah pesanku biarpun 
satu ayat..." 
__________________________________________________ 
Firman Allah swt,
"Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali 
orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang ingat-mengingati supaya mentaati 
kebenaran, dan yang ingat-mengingati dengan kesabaran." Surah Al-Ashr 
Dari Abdullah bin 'Amr R.A, Rasulullah S.A.W bersabda: " Sampaikanlah pesanku biarpun 
satu ayat..."

Pesan Roh Kepada Manusia

Apabila roh keluar dari jasad, ia akan berkata-kata dan seluruh isi alam sama ada di langit 
atau bumi akan mendengarnya kecuali jin dan manusia. Apabila mayat dimandikan, lalu roh 



berkata  :  "Wahai  orang  yang  memandikan,  aku  minta  kepadamu  kerana  Allah  untuk 
melepaskan pakaianku dengan perlahan-lahan sebab pada saat ini aku beristirahat daripada 
seretan malaikat maut". Selepas itu, mayat pula bersuara sambil merayu : "Wahai orang 
yang memandikan,  janganlah engkau menuangkan airmu dalam keadaan panas.  Begitu 
juga  jangan  menuangnya  dengan  air  yang  dingin  kerana  tubuhku  terbakar  apabila 
terlepasnya roh dari tubuh". 
Apabila dimandikan, roh sekali lagi merayu :"Demi Allah, wahai orang yang memandikan 
jangan engkau menggosok aku dengan kuat sebab tubuhku luka-luka dengan keluarnya 
roh". Setelah dimandi dan dikafankan, telapak kaki mayat diikat dan ia pun memanggil-
manggil  dan berpesan lagi  supaya jangan diikat terlalu kuat serta mengafani kepalanya 
kerana  ingin  melihat  wajahnya  sendiri,  anak-anak,  isteri  atau  suami  buat  kali  terakhir 
kerana tidak dapat melihat lagi sampai Hari Kiamat. 
Sebaik  keluar  dari  rumah  lalu  ia  berpesan  :  "Demi  Allah,  wahai  jemaahku,  aku  telah 
meniggalkan isteriku menjadi Balu. Maka janganlah kamu menyakitinya.Anak-anakku telah 
menjadi yatim dan janganlah kalian Menyakiti  mereka. Sesungguhnya pada hari itu aku 
telah keluar dari rumahku dan aku tidak akan dapat kembali kepada mereka buat selama-
lamanya". Sesudah mayat diletakkan pada pengusung, sekali lagi diserunya kepada jemaah 
supaya jangan mempercepatkan mayatnya ke kubur selagi belum mendengar suara anak-
anak dan sanak saudara buat kali terakhir. 
Sesudah dibawa dan melangkah sebanyak tiga langkah dari  rumah, roh pula berpesan: 
"Wahai Kekasihku, wahai saudaraku dan wahai anak-anakku, jangan kamu diperdaya dunia 
sebagaimana ia memperdayakan aku dan janganlah kamu lalai ketika ini sebagaimana ia 
melalaikan aku". "Sesungguhnya aku tinggalkan apa yang aku telah aku kumpulkan untuk 
warisku dan sedikitpun mereka tidak mahu menanggung kesalahanku". "Adapun didunia, 
Allah menghisab aku, padahal kamu berasa senang dengan keduniaan. Dan mereka juga 
tidak mahu mendoakan aku". 
Ada satu riwayat drp Abi Qalabah mengenai mimpi beliau yang melihat kubur pecah. Lalu 
mayat-mayat  itu  keluar  dari  duduk  di  tepi  kubur  masing-masing.  Bagaimanapun  tidak 
seorang pun ada tanda-tanda memperolehi  nur  di  muka mereka.  Dalam mimpi itu,  Abi 
Qalabah dapat melihat jirannya juga dalam keadaan yang sama. Lalu dia bertanya kepada 
mayat jirannya mengenai ketiadaan nur itu. Maka mayat itu menjawab: "Sesungguhnya 
bagi mereka yang memperolehi nur adalah kerana petunjuk drpd anak-anak dan teman-
teman.  Sebaliknya  aku  mempunyai  anak-anak  yang  tidak  soleh  dan  tidak  pernah 
mendoakan aku". 
Setelah mendengar jawapan mayat itu, Abi Qalabah pun terjaga. Pada malam itu juga dia 
memanggil anak jirannya dan menceritakan apa yang dilihatnya dalam mimpi mengenai 
bapa mereka. Mendengar keadaan itu, anak-anak jiran itu berjanji di hadapan Abi Qalabah 
akan  mendoa  dan  bersedekah  untuk  bapanya.  Seterusnya  tidak  lama  selepas  itu,  Abi 
Qalabah sekali lagi bermimpi melihat jirannya. Bagaimanapun kali ini jirannya sudah ada 
nur dimukanya dan kelihatan lebih terang daripada matahari. 
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 kelutut. 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 yang 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 sekelilinginya. 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 sebelahkiri. Maka orang 
yang nazak tu dapat melihat kedudukannya di neraka dan dalam masa itu orang itu tidak 
lagi  melihat  orang  di  sekelilinginya.  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 rohorang 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 AllahS.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 ruhnya 
dari arah lain." Sebaik saja malaikat maut mendapat perintah Allah S.W.T. maka malaikat 
maut pun cuba mencabut roh orang mukmin dari arah tangan. Tapi keluarlah sedekah dari 
arah  tangan  orang  mukmin  itu,  keluarlah  usapan  kepala  anak-anak  yatim  dan  keluar 
penulisan ilmu. Maka berkata tangan: Tidak ada jalan bagimu untuk mencabut roh orang 
mukmin dariarah ini, 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 cuba 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 enghadiri majlis-majlis ilmu." Apabila 
gagal malaikat maut,mencabut roh orang mukmin dari arah kaki, maka malaikat maut cuba 
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 cuba 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  AllahS.W.T.  berfirman  yang  bermaksud:"Wahai 
malaikatKu,  tulis  AsmaKu  ditelapak  tanganmu  dan  tunjukkan  kepada  roh  orang  yang 
beriman itu." Sebaik saja mendapat perintah AllahS.W.T. maka malaikat maut menghampiri 
roh  orang itu  dan menunjukkan AsmaAllah  S.W.T.  Sebaik  saja  melihat  Asma Allah  dan 
cintanya kepada AllahS.W.T maka keluarlah roh tersebut dari arah mulut dengan tenang. 
Abu Bakar R.A. telah ditanya tentang kemana 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 di bumi dan tidak di langit 
sampai hari kiamat. 
6. Roh anak-anak orang yang beriman akan berada di gunung dari minyak misik. 
7.Roh orang-orang kafir akan berada dalam neraka Sijjin,mereka diseksa berserta 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:- 
1. Orang-orang yang mati syahid. 
2. Orang-orang yang mengerjakan solat malam dalam bulan ramadhan. 
3. Orang berpuasa di hari Arafah. 
Sekian untuk ingatan kita bersama. 



Kalau rajin. Tolong sebarkan kisah ini kepada saudara Islam yang lain. Ilmu yang 
bermanfaat ialah salah satu amal yang berkekalan bagi orang yang mengajarnya meskipun 
dia sudah mati

BUMI MAHSYAR DIBANJIRI KERINGAT AHLI MAKSIAT

Apabila seluruh manusia serentak dibangkitkan dari alam kubur, dipadang mahsyar yg luas, 
masing-masing dalam keadaan semulajadi, seperti bayi yg baru lahir tanpa pakaian walau 



seurat  benang.  Apakah  mereka  tidak  merasa  malu  dalam  keadaan  tubuh  dan  juga 
kehormatan masing2 terdedah kepada pandangan umum, lelaki dan wanita bercampur aduk 
bersesak-sesak. 
Siti Saodah isteri Nabi ketika mendengar peristiwa dahsyat suasana manusia dibangkitkan 
di bumi mahsyar, lantas beliau bertanya kpd Nabi SAW : “Ya Rasullulah, tidakkah manusia 
merasa malu apabila mereka dihimpunkan di bumi mahsyar dalam keadaan telanjang bulat 
tanpa  pakaian?”  Jawap  Rasullullah  s.a.w  :  “Justeru  dalam  keadaan  terlalu  gawat 
menghadapi hari mahsyar itu, manusia terlupa dirinya tidak berpakaian kerana memikirkan 
bagaimana  hendak  menyelamatkan  diri  masing-masing”.  Lalu  Rasulullah  s.a.w. 
membacakan firman Allah didlm surah ‘Abasa ayat 37 : Yang bermaksud : 
“Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yg cukup menyibukkannya” 
Imam Al-Ghazali  ketika  mengulas  mengenai  suasana  hari  kebangkitan  itu  menyatakan 
“Alangkah  dahsyatnya  apabila  kita  berdepan  dgn  hari  yg  seluruh  aurat  kita  terdedah, 
walaupun  terdedah  namun  manusia  tidak  ambil  peduli  lagi  kerana  manusia  ketika  itu 
dibangkitkan dibumi mahsyar dgn berbagai cara, ada yg berjalan dgn perutnya dan ada pula 
yg berdiri dgn mukanya terbalik kebawah dan kakinya diatas”. Abu Hurairah berkata bahawa 
beliau  telah  mendengar  suatu  hari  Rasulullah  s.a.w  perpidato  dihadapan  para  sahabat 
dengan sabdanya yg bermaksud: "“Bahawa manusia di akhirat kelak akan dikumpul dalam 
tiga  bentuk.  Sekumpulan  manusia  sebaik  sahaja  dibangkitkan  dibumi  mahsyar  sudah 
tersedia kenderaan untuk mereka sementara sekumpulan lagi dibangkitkan dengan berjalan 
kaki, sementara yg satu kumpulan lagi manusia berjalan dengan mukanya tertunggang ke 
tanah. 
Seorang dari sahabat bertanya kepada Nabi s.a.w “Bagaimanakah caranya manusia berjalan 
dengan menonggeng mukanya ketanah?” Maka Nabi s.a.w menjawap : 
“Allah  SWT  yg  berkuasa  mencipta  hamba-Nya  berjalan  dengan  kaki  dan  Allah  jua  yg 
berkuasa menciptakan hamba-Nya berjalan dengan mukanya ke tanah”. 
Mereka yg mendapat naungan itu diantaranya ialah golongan Al-Muqarrabun iaitu orang yg 
diperdekatkan dengan Allah SWT. Sifat-sifat golongan ini tidak lain ialah mereka yg semasa 
hidup di dunia sentiasa mendampingi Allah SWT. Damping dalam erti kata sentiasa patuh 
serta taat suruhan Allah dengan melakukan apa-apa jua perintahNya yg disampaikan oleh 
para rasul dizaman mereka serta menjauhkan dan meninggalkan setiap perkara yg dibenci 
oleh Allah dari perkara maksiat yg keji dan mungkar sama ada dalam soal aqidah dan juga 
syariah. 
Seterusnya Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa ada golongan yg dijemput oleh Allah SWT 
utk bernaung dibawah Arasy Allah sebaliknya ada pula golongan manusia yg terus didera 
terdedah dgn kepanasan matahari di atas ubun-ubun. Mereka yg didera dgn kepanasan itu 
hancur  luluh oleh panahan cahaya matahari  yg amat dahsyat  dan dileburkan pula  oleh 
kepanasan  hati  mereka  sendiri  yg  mengutuk  dirinya  kerana  menghadapi  hari  malang 
disebabkan kelalaian mereka semasa hidup didunia dahulu. 
Dalam kepanasan yg amat dahsyat itu manusia berhimpit-himpit dan bertolak-tolak kerana 
mereka berada dalam satu padang yg luas tetapi tetap sempit dan berhimpit-himpit. Dalam 
suasana demikian tiba-tiba Allah SWT dedahkan segala buruk mereka yg telah dicatit dalam 
satu  rekod  kejahatan  dihimpun  dalam  system  rakaman  Allah  yg  tidak  tercicir  walau 
sedikitpun, maka alangkah tebal muka mereka kerana menaggung malu yg tidak terhingga. 
Hancur luluh manusia dengan kepanasan matahari, kepuasan hati menanggung malu yg tak 
terperi. Peluh mengalir dari tubuh manusia sehingga bumi mahsyar dilanda banjir peluh yg 
berbau hanyir dan bumi mahsyar menjadi lecah. Banjir peluh dan airmata menengelami 
manusia tetapi menurut kadar dosa masing-masing. Ada yg sampai ke paras lutut, paras 
pinggang, paras hidung dan tidak kurang juga yg karam di dalam lautan peluh dan air mata. 
Di dunia ini pun kita akan temui adanya makhluk yg diciptakan oleh Allah berjalan dgn perut 
iaitu ular walaupun ular tidak memiliki  kaki  tetapi ada kalanya ia berlari  sangat pantas 
sehingga sukar hendak ditangkap walaupun yg mengejar itu ialah manusia yg mempunyai 
kaki. Kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya manusia sering mengingkari sesuatu yg tidak 



pernah disaksikannya, oleh itu mereka akan mempersoal bagaimana manusia berjalan dgn 
mukanya ke bumi. Sekiranya makhluk ular itu tidak wujud didunia ini, tiba-tiba ada orang 
berkata  bahawa dikampungnya  ada  makhluk  berjalan  dgn perutnya,  ketika  itu  tentulah 
orang akan mencemuh dan mustahil mereka boleh menerima kebenaran berita itu. 
Wal  hasil  alam akhirat  adalah  suatu  alam  yg  diluar  jangkauan  manusia,  sekalipun  dia 
pernah mendengar tentang kehidupan di mahsyar, namun setelah dia sendiri berada disana, 
kenyataan  sebenarnya  tidak  dapat  diukur  dengan  logik  akal.  Betapa  dahsyatnya  alam 
mahsyar tidak terbayang oleh manusia walaupun dengan ilmu yg dimiliki. 
Bumi  mahsyar  yg  keluasannya  tidak  terukur  oleh  jangkauan  manusia,  walaupun  luas 
dataran mahsyar tidak terhingga, namun tidak ada kawasan yg kosong melainkan penuh 
sesak dengan manusia dan jin. Seseunguhnya makhluk Allah terdiri dari manusia dan jin 
sejak Nabi Adam hingga kiamat jumlahnya juga tidak terhitung, apatah lagi ia dibangkitkan 
serentak. 
Dalam  suasana  kelam-kabut  dan  hiruk-pikuk,  tiba-tiba  Allah  SWT  menerbitkan  semula 
matahari  dengan kepanasan luarbiasa, berlipatganda berbanding kepanasan matahari  yg 
pernah dinikmati manusia di dunia. Bukan sekadar kepanasan berlipatganda tetapi Allah 
SWT turunkan matahari serendah-rendahnya di atas kepala manusia kira-kira ukuran dua 
busar panah. Ketika itu tidak ada pohon untuk berlindung dari panas matahari yg berada di 
atas kepala kecuali bayang Arasy. Arasy itu disebut juga sebagai kursi atau singahsana. 
Sebesar  manakah  Arasy  itu  maka  sebesar  itulah  bayang  redup  yg  bernaung  dibawah 
naungan Arasy itu. 
Di dunia, keringat mengalir adalah kesan bekerja kuat, malah dalam melaksanakan ibadah 
seperti ibadah haji. Lihatlah ketika umat Islam melakukan ibadah haji dalam cuaca panas 
dan bersesak-sesak di bumi Makkah dan Arafah. Demi keimanan dan ketaatan terhadap 
perintah  Allah,  maka  orang-orang  yg  beriman  sanggup  menghabiskan  wang  ringgit 
bersusah  payah  mengerjakan  ibadat  haji.  Sudah  pasti  keringat  yg  mengalir  dan 
pengorbanannya itu tidak percuma disisi Allah. 
Orang2  yg  berjuang  mendaulatkan  agama  islam  di  bumi  ini  sudah  pasti  mengalirkan 
keringat disamping membelanjakan wang ringgit yg banyak. Berjihad siang dan malam atas 
urusan jamaah Islam bagi memenangkan cita-cita Islam yg suci agar hukum Allah tertegak 
dimuka bumi. Pasti mereka mendapat penghargaan Allah. 
Bagi mereka yg telah mengalirkan keringat melakukan ketaatan terhadap perintah Allah 
SWT, maka di bumi mahsyar mereka tidak lagi mengalirkan keringat seolah-olah mereka 
telah kekeringan keringat didunia diatas usaha yg diredhai Allah. Segala kepayahan yg 
dilakukan atas nama keimanan dan ketaatan kesemuanya akan jadi sebab mereka aman 
dari bahaya tengelam dalam lautan peluh dan air mata di dataran mahsyar kelak.

Keluasan Api Neraka

Yazid Arraqqasyi dari Anas bin Malik ra. berkata: Jibrail datang kepada Nabi saw pada waktu 
yg ia tidak biasa datang dalam keadaan berubah mukanya, maka ditanya oleh nabi s. a. w.: 
"Mengapa aku melihat kau berubah muka?" 



Jawabnya:  "Ya  Muhammad,  aku  datang  kepadamu  di  saat  Allah  menyuruh  supaya 
dikobarkan penyalaan api  neraka,  maka tidak layak bagi  orang yg mengetahui  bahawa 
neraka Jahannam itu benar, dan siksa kubur itu benar, dan siksa Allah itu terbesar untuk 
bersuka-suka sebelum ia merasa aman daripadanya." 
Lalu nabi s. a. w. bersabda: "Ya Jibrail, jelaskan padaku sifat Jahannam." Jawabnya: "Ya. 
Ketika Allah menjadikan Jahannam, maka dinyalakan selama seribu tahun, sehingga merah, 
kemudian dilanjutkan seribu tahun sehingga putih, kemudian seribu tahun sehingga hitam, 
maka ia hitam gelap, tidak pernah padam nyala dan baranya. Demi Allah yg mengutus 
engkau dengan hak, andaikan terbuka sebesar lubang jarum nescaya akan dapat membakar 
penduduk dunia semuanya kerana panasnya. Demi Allah yg mengutus engkau dengan hak, 
andaikan satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi nescaya akan mati 
penduduk bumi kerana panas dan basinya. Demi Allah yg mengutus engkau dengan hak, 
andaikan satu pergelangan dari rantai yg disebut dalam Al-Qur'an itu diletakkan di atas 
bukit,  nescaya akan cair  sampai ke bawah bumi yg ke tujuh.  Demi Allah yg mengutus 
engkau dengan hak,  andaikan seorang di  hujung barat  tersiksa,  nescaya akan terbakar 
orang-orang yang di hujung timur kerana sangat panasnya, Jahannam itu sangat dalam dan 
perhiasannya besi, dan minumannya air panas campur nanah, dan pakaiannya potongan-
potongan api. Api neraka itu ada tujuh pintu, tiap-tiap pintu ada bahagiannya yang tertentu 
dari orang laki-laki dan perempuan." 
Nabi  s.  a.  w.  bertanya:  "Apakah  pintu-pintunya  bagaikan  pintu-pintu  rumah  kami?" 
Jawabnya: "Tidak, tetapi selalu terbuka, setengahnya di bawah dari lainnya, dari pintu ke 
pintu jarak perjalanan 70,000 tahun, tiap pintu lebih panas dari yang lain 70 kali ganda." 
(nota kefahaman: iaitu yg lebih bawah lebih panas) 
Tanya Rasulullah s. a. w.: "Siapakah penduduk masing-masing pintu?" Jawab Jibrail: "Pintu 
yg  terbawah  untuk  orang-orang  munafik,  dan  orang-orang  yg  kafir  setelah  diturunkan 
hidangan mukjizat nabi Isa a. s. serta keluarga Fir'aun sedang namanya Al-Hawiyah. Pintu 
kedua tempat orang-orang musyrikin bernama Jahim, pintu ketiga tempat orang shobi'in 
bernama Saqar. Pintu ke empat tempat Iblis dan pengikutnya dari kaum majusi bernama 
Ladha, pintu kelima orang yahudi bernama Huthomah. 
Pintu ke enam tempat orang nasara bernama Sa'eir." Kemudian Jibrail diam segan pada 
Rasulullah s.  a.  w. sehingga ditanya: "Mengapa tidak kau terangkan penduduk pintu ke 
tujuh?" Jawabnya: "Di dalamnya orang-orang yg berdosa besar dari ummatmu yg sampai 
mati belum sempat bertaubat." 
Maka  nabi  s.  a.  w.  jatuh  pengsan  ketika  mendengar  keterangan  itu,  sehingga  Jibrail 
meletakkan kepala nabi s. a. w. di pangkuannya sehingga sedar kembali dan sesudah sedar 
nabi saw bersabda: "Ya Jibrail, sungguh besar kerisauanku dan sangat sedihku, apakah ada 
seorang dari ummat ku yang akan masuk ke dalam neraka?" Jawabnya: "Ya, iaitu orang yg 
berdosa besar dari ummatmu." Kemudian nabi s. a. w. menangis, Jibrail juga menangis, 
kemudian  nabi  s.  a.  w.  masuk  ke  dalam  rumahnya  dan  tidak  keluar  kecuali  untuk 
sembahyang kemudian kembali  dan tidak berbicara dengan orang dan bila sembahyang 
selalu menangis dan minta kepada Allah.(dipetik dari kitab "Peringatan Bagi Yg Lalai") 
Dari Hadith Qudsi: Bagaimana kamu masih boleh melakukan maksiat sedangkan kamu tak 
dapat  bertahan  dengan  panasnya  terik  matahari  Ku.  Tahukah  kamu  bahawa  neraka 
jahanamKu itu: 
1. Neraka Jahanam itu mempunyai 7 tingkat 
2. Setiap tingkat mempunyai 70,000 daerah 
3. Setiap daerah mempunyai 70,000 kampung 
4. Setiap kampung mempunyai 70,000 rumah 
5. Setiap rumah mempunyai 70,000 bilik 
6. Setiap bilik mempunyai 70,000 kotak 
7. Setiap kotak mempunyai 70,000 batang pokok zarqum 
8. Di bawah setiap pokok zarqum mempunyai 70,000 ekor ular 



9. Di dalam mulut setiap ular yang panjang 70 hasta mengandungi lautan racun yang hitam 
pekat. 
10. Juga di bawah setiap pokok zarqum mempunyai 70,000 rantai 
11. Setiap rantai diseret oleh 70,000 malaikat 
Mudah-mudahan dapat menimbulkan keinsafan kepada kita semua. 
Wallahua'lam. 
Al-Quran Surah Al- Baqarah Ayat 159 
Sesungguhnya  orang-orang  yang  menyembunyikan  apa  yang  telah  Kami  turunkan  dari 
keterangan-keterangan  dan  petunjuk  hidayat,  sesudah  Kami  menerangkannya  kepada 
manusia di  dalam Kitab Suci,  mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian 
makhluk. 
Dari Abdullah bin 'Amr R. A, Rasulullah S. A. W bersabda:" Sampaikanlah pesanku biarpun 
satu ayat..

Ketaatan sebenar hanya kepada Allah dan Rasul

"WAHAI hamba-hamba Allah, bertaqwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepada segala 
perintah Allah dan tinggalkan segala larangan Allah supaya kamu memperolehi kejayaan. 



Marilah kita mendengar firman Allah S.W.T. di dalam al-Quranul Karim dari Surah al-Kahfi 
ayat 28 yang bermaksud: "Dan janganlah kamu mematuhi orang yang kami lalaikan hatinya 
daripada  (mematuhi)  peringatan  kami  dan  mengikut  hawa  nafsunya.  Dan  adalah 
kelakuannya  melampaui  batas."  Sesungguhnya  di  dalam  hidup  ini  kita  tidak  dapat 
melepaskan  diri  daripada  memberi  perintah  dan  diperintah.  Cuma  yang  menjadi 
pertimbangannya ialah suatu perintah yang dikeluarkan itu patut atau tidak, dan menepati 
kehendak syarak atau tidak. Selagi perintah tersebut keluar daripada mulut manusia biasa, 
pertimbangan tersebut  wajib  dilakukan,  melainkan perintah  yang  datang  daripada Allah 
SWT dan Rasulullah S.A.W. 
Suruhan yang tidak boleh disanggah dan pertikaikan hanyalah perintah Allah SWT. Setiap 
kali Allah menyuruh hamba Allah dengan satu perintah, maka Hamba Allah itu tidak ada 
pilihan  melainkan  melakukan  perintah  itu  dengan  penuh  ikhlas  dan  semaksima  yang 
mampu. Allah S.W.T. tidak sesekali memerintahkan hamba-Nya dengan satu perintah yang 
tidak  mampu  dilakukan  kerana  firman  Allah  dari  surah  al-Baqarah  ayat  286  yang 
bermaksud:  "Allah  tidak  mentaklifkan  (membebankan)  seseorang  melainkan  menurut 
kemampuan seseorang." 
Oleh itu setiap perintah Allah pasti membawa kebaikan kepada orang yang melaksanakan 
sama ada  di  dunia  atau  di  akhirat.  Sementara  segala  larangan Allah  S.W.T.  pasti  pula 
membawa mudharat di dunia dan di akhirat. 
Firman Allah dari surah al-Fath ayat 16 yang bermaksud: "Jika kamu taat (menjalankan 
perintah Allah), Allah akan mengurniakan kepada kamu dengan balasan yang baik (di dunia 
dan di akhirat), dan kalau kamu berpaling engkar seperti keingkaran kamu dahulu, nescaya 
Allah akan menyiksa kamu dengan seksaan yang tidak terperi sakitnya." 
Sesungguhnya  tidak  ada  untungnya  melawan  perintah  Allah  S.W.T.,  bahkan  kerugian 
jugalah  yang  terpaksa  ditanggung  oleh  manusia.  Orang-orang  yang  degil  dan  terus 
menderhakai Allah S.W.T. dengan tidak mempedulikan perintah dan larangannya, seperti 
meninggalkan  sembahyang,  menderhaka  kepada  ibu  bapa,  mengkhianati  amanah  dan 
tanggungjawab,  menyesatkan  manusia  daripada  jalan  Allah  SWT  dan  lain-lain  akan 
mendapat dosa dan dimasukkan ke dalam neraka sekiranya tidak diampun oleh Allah S.W.T. 
Firman Allah dari  Surah an-Nisa’  ayat  41 yang bermaksud: "Dan sesiapa yang derhaka 
kepada Allah dan Rasulullah, dan melampaui batas-batas syariatnya, akan dimasukkannya 
ke dalam api neraka, berkekalanlah ia di dalamnya, dan baginya azab yang menghinakan." 
Sesudah manusia mentaati Allah dan Rasulullah, mereka pula diperintah mentaati perintah 
manusia, termasuklah pemerintah, ibu bapa, ulama’, ketua dan seterusnya. Sungguhpun 
begitu,  ketaatan  kepada  sesama  manusia  tidaklah  mutlak  sifatnya.  Ini  bermakna  ada 
perintah yang wajib ditaati dan ada perintah yang haram ditaati. Jelaslah di sini bahawa 
ketaatan kepada sesama manusia  menjadi  wajib  apabila  suruhan–nya itu  selari  dengan 
kehendak dan tuntutan syariat Allah S.W.T. 
Apabila suruhan itu menyimpang daripada landasan syariat Allah maka pada masa itu tidak 
lagi menjadi wajib, bahkan berdosa pula jika dituruti seperti suruhan melakukan rasuah, 
membela  dan  menyokong  golongan  yang  batil,  menyertai  kumpulan  ahli  maksiat  dan 
sebagainya.  Sabda  Rasulullah  S.A.W.  dari  Riwayat  al-Bukhari  yang  bermaksud:  "Maka 
apabila disuruh dengan perkara maksiat, tidak harus lagi dengar dan taat." 
Oleh itu seorang Islam wajib patuh kepada perintah ulama’. Seorang rakyat wajib patuh 
kepada pemerintah. Seorang isteri wajib patuh kepada suami dan seorang anak wajib patuh 
kepada ibu bapa. Kepatuhan itu wajib selagi perintah tersebut tidak berlawanan dengan 
syariat Allah S.W.T. 
Firman Allah dari Surah an-Nisa’ ayat 59 yang bermaksud: "Wahai orang-orang yang 
beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada rasul, dan orang-orang yang 
berkuasa di kalangan kamu. Maka sekiranya kamu berselisihan di dalam sesuatu perkara, 
maka hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasulullah (al-Quran dan al-Sunnah), 
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itulah lebih baik bagi kamu 
dan lebih elok kesudahannya."



BILA DOA MUDAH & CEPAT DIKABULKAN?



Berdoa merupakan salah satu daripada elemen yang penting dalam kehidupan seseorang 
Muslim. Ia adalah pengakuan hamba terhadap kekuasaan Allah yang mutlak ke atas segala 
yang berlaku,  manakala  dari  segi  yang  lain  pula  ia  adalah bentuk  pengabdian seorang 
hamba kerana hadirnya perasaan berhajat kepada Allah Subahanahu Wataala. 
Sementara  itu  doa  adalah  penggerak  dalaman  yang  memberikan  kekuatan,  keyakinan, 
harapan dan keberkatan dalam apa jua amal perbuatan. Maka tidak hairan di dalam Islam 
setiap langkah sesuatu perbuatan, ada doa-doa tertentu yang digalak supaya diamalkan 
sama ada sebelum memulakan sesuatu perbuatan ataupun selepas melakukannya. 
Kelebihan atau fadhilat doa itu pula amat besar dan banyak sekali. Melalui doa, keampunan 
dan rahmat diperolehi, dan melalui doa juga musibah dan kesusahan terhindar. Pendeknya, 
jika Allah menghendaki dan merestui doa hambaNya, tiadak ada satu daya kuasa pun yang 
dapat menghalangnya dan Allah tidak akan mensia-siakan keikhlasan orang yang berdoa 
itu. 
Persoalan  yang  timbul  sekarang  ini  ialah  bilakah  waktunya  doa  mudah  dan  cepat 
dikabulkan? 
Apabila seorang hamba berdoa kepada Allah, nescaya Allah akan mengabulkan doanya dan 
tidak  akan  membiarkan  doanya  itu  kosong  sahaja.  Tetapi  perlu  diingat  bahawa  untuk 
mendapat  doa yang dimakbulkan,  adab-adab atau peraturan berdoa mestilah  dipelihara 
oleh setiap orang yang berdoa. 
Di antara tuntutan dan etika berdoa itu ialah: 

• Memelihara sumber rezeki seperti makan, minum dan pakaian daripada sumber yang 
haram. 

• Berwudhu  dan  memulakan  serta  mengakhiri  doa  dengan  menyebut  dan  memuji 
nama Allah serta berselawat kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. 

• Berdoa dengan jalan bertawassul dengan amal salih. 
• Berdoa dengan mengadap qiblat dan mengangkat dua tangan sekira-kira nampak 

putih ketiak dan menyapu kedua tapak tangan ke muka setelah selesai berdoa. 
• Bersungguh-sungguh dalam berdoa dan merasa penuh yakin akan diperkenankan. 
• Berdoa  dengan  disertai  keredhaan  hati,  khusyuk  jiwa  yang  tulus  ikhlas, 

merendahkan suara  di  antara  berbisik  dan  nyaring  dan  diiringi  dengan perasaan 
takut terhadap azab Allah dan penuh harapan dengan limpah kurniaNya. 

• Tidak berdoa dengan sesuatu yang tidak selayaknya. 
• Berterusan berdoa dan mengulang-ulang doa sebanyak tiga kali dan tidak berputus 

asa serta tergesa-gesa dengan menganggap doa tidak dikabulkan. 
• Memilih dan mengutamakan waktu-waktu dan tempat atau ketika doa mudah dan 

cepat dikabulkan. Diantaranya: 

i. Di satu pertiga akhir waktu malam dan selepas menunaikan sembahyang fardhu. 

ii. Ketika Lailatulqadar. 

iii. Hari Arafah. 

iv. Di bulan Ramadhan. 

v. Hari dan malam Jummat. 

vi. Di antara azan dan iqamah. 

vii. Ketika berhadapan dengan musuh di dalam peperangan. 



viii. Ketika sujud di dalam sembahyang. 

xi. Ketika mendengar kokokan ayam. 

x. Ketika waktu hujan. 

xi. Ketika meminum air Zam-Zam. 

xii.Ketika membaca al-Qur’an terutama apabila khatam. 

xiii  Di  tempat-tempat  yang  mulia  kerana  keberkatan  dan  kemuliaannya  yang 
dikurniakan oleh Allah seperti di Masjid Al-Haram, masjid An-Nabawi dan Masjid Al-
Aqsa. 

Begitulah etika dan waktu doa mudah dimakbulkan. Berdoa menunjukkan ingatan kepada 
Allah yang Maha Berkuasa. Mengingat Allah hendaklah dilakukan pada setiap masa, sama 
ada di waktu senang mahupun susah. Begitulah juga dengan amalan berdoa, hendaklah 
dilakukan  setiap  masa,  lebih-lebih  lagi  di  waktu  senang  dan  susah  doa  akan  mudah 
diperkenankan. 
Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiallahu 
anhu 
Maksudnya : "Sesiapa yang suka supaya dikabulkan doanya oleh Allah di waktu kesulitan 
dan kesusahan, maka hendaklah dia memperbanyakkan doa di waktu sengan". 
(Hadis riwayat at-Tirmidzi)

Mengajar umat melakukan ikhtiar



ALLAH SWT mengutuskan Nabi s.a.w. kepada manusia khususnya menerusi peristiwa hijrah 
itu,  ialah  hendak  menunjukkan  bagaimana  Tuhan  mentadbir  dunia  ini.  Dalam  banyak-
banyak cara ialah melalui kaedah 'setiap sesuatu kejadian melalui sebab', justeru itu Nabi 
s.a.w.  telah menggunakan semua cara,  kaedah dan sistem melibatkan kebendaan yang 
dapat difahami dimengerti oleh akal manusia. 
Sememangnya Nabi s.a.w. berhijrah tidak sama dengan cara Umar Al-Khattab berhijrah. 
Walaupun Nabi keluar dari Makkah bersama Abu Bakar As-Siddiq namun tidak bererti Nabi 
berhijrah mengikut cara Abu Bakar. Umar dengan caranya dan Nabi s.a.w. tetap dengan 
cara seorang Nabi dan Rasul Allah yang akan menjadi panduan dan rujukan umatnya untuk 
melaksanakan syariat Islam. 
Nabi s.a.w. meninggalkan rumahnya pada malam hari, kerana pada malam yang gelap itu 
merupakan tabir yang dapat melindungi Nabi s.a.w. dari perhatian musyrikin Quraisy. Jika 
keluar pada siang hari, maka tindakannya itu tidak menggambarkan usaha ikhtiar untuk 
mengelak dari dikesan musuh, sedangkan kafir Quraisy sedang memperhebat usaha untuk 
memberkas dan membunuh Nabi s.a.w.. 
Sebagai manusia, Nabi s.a.w. menggunakan kemampuan berfikir setakat yang termampu. 
Hingga semua cara dan ikhtiar telah diambil kira dan dipergunakan sepenuhnya, 
Sebelum  meneruskan  perjalanan  ke  Madinah,  Nabi  s.a.w.  dengan  ditemani  Abu  Bakar 
menyembunyikan diri di gua Tsur. Berada di gua Tsur bukan untuk rehat, tetapi Nabi s.a.w. 
mengambil  masa  yang  munasabah sekira-kira  kafir  Quraisy  merasa  jenuh  mencari  dan 
memburu, sehingga mereka membuat kesimpulan bahawa Nabi dan sahabatnya telah jauh 
meninggalkan kota Makkah. 
Suatu jangka masa yang menjadikan kafir Quraisy cukup letih, sehingga mereka membuat 
keputusan tiada gunanya lagi  memburu Muhammad s.a.w., sesungguhnya mereka yakin 
orang yang diburunya sudah tiada lagi di sekitar Makkah. Ketika itu barulah Nabi s.a.w. dan 
Abu Bakar meninggalkan gua Tsur menuju ke Madinah. 
Semasa  beberapa  hari  di  gua  Tsur,  pelbagai  usaha  dilakukan  untuk  mencari  maklumat 
kegiatan kafir Quraisy Makkah. Untuk tujuan itu kerjasama dari Abdullah, putera Abu Bakar 
diperlukan. Nabi s.a.w. memerintahkan supaya mendapatkan sebanyak mungkin maklumat 
penting  pergerakan  musuh,  sebagai  panduan  untuk  mengatur  strategi  bagi  menyusun 
langkah mengelak pertembungan dengan musuh. 
Pergerakan Abdullah putera Abu Bakar yang setiap malam mengunjungi Nabi s.a.w. dan 
ayahandanya Abu Bakar, perlu dilindungi dari dikesan oleh musuh. Untuk menghapuskan 
kesan jejak kaki Abdullah yang menuju ke gua Tsur itu, diperlukan khidmat pengembala 
kambing Abu Bakar yang dikerahkan supaya membawa kambing-kambing ternakan mereka 
di  sekitar  gua  tersebut.  Jika  jejak  kaki  Abdullah  tidak  dihapus  dengan  ratusan  jejak 
binatang  ternak  itu,  nescaya  akan  memudahkan  puak  kafir  Quraisy  menemui  tempat 
persembunyian Nabi s.a.w.. 
Ketika  Nabi  s.a.w.  hendak  meninggalkan  rumah,  baginda  meneruskan  usaha  yang 
berasaskan 'sebab-musabbab', bahawa saidina Ali bin Abi Talib telah diarah oleh Nabi s.a.w. 
supaya menggantikan tidur ditempat pembaringan baginda. Jika ketika itu kafir  Quraisy 
mengintai dari celah dinding, mereka akan melihat seolah-olah Nabi s.a.w. sedang tidur 
ditempatnya. Usaha itu akan menjadi sebab tercetusnya anggapan dikepala puak Quraisy, 
bahawa Nabi s.a.w. masih berada di dalam rumahnya. 
Semuanya menunjukkan bahawa Nabi s.a.w. telah melakukan semua cara dan kaedah serta 
helah untuk menyelamatkan diri, supaya dicontohi oleh umatnya kelak. Seorang Nabi bukan 
sekadar duduk berdoa kepada Allah SWT agar dirinya diselamatkan dari  segala bahaya, 
tetapi di samping berdoa baginda telah melaksanakan semua usaha ikhtiar. Setelah segala 
usaha ikhtiar dilaksanakan, maka terserah kepada Allah untuk menolong hamba-Nya. 
Ali bin Abi Talib yang diminta menggantikan tidur di pembaringan Nabi s.a.w., bukan tidur 
sebagai tidur biasa. Sebaliknya tidur yang boleh membahayakan jiwanya, jika nasib tidak 



menyebelahinya maka kemungkinan Ali bin Abi Talib akan terbunuh, jika musuh menyerbu 
masuk dan membunuh orang yang disangkanya Nabi yang sedang tidur lena. Pada zahirnya 
saidina Ali tidur, namun pada hakikatnya beliau memperjuangkan Islam. 
Setelah keluar dari rumah, Nabi s.a.w. yakin jika baginda terus berjalan menuju ke Madinah 
mengikut jalan raya biasa, nescaya jejak langkah akan dapat dipintas oleh musuhnya. Oleh 
itu Nabi s.a.w. berfikir bahawa mesti ada usaha ikhtiar untuk mencari jalan alternatif yang 
jarang dilalui oleh orang awam. Untuk itu memerlukan seorang pemandu jalan yang betul-
betul arif, supaya perjalanan Nabi s.a.w. seterusnya bebas dari ancaman musuh. 
Untuk tujuan tersebut, Nabi s.a.w. telah mengupah seorang bernama Abdullah bin Uraiqit. 
Meskipun lelaki itu bernama 'Abdullah', tetapi dia sebenarnya seorang kafir musyrik. Nabi 
s.a.w. telah menyelidiki sikap dan watak lelaki musyrik itu, setelah Nabi s.a.w. merasa yakin 
bahawa Abdullah Uraiqit bukan seorang pembelot, dia sekadar bekerja untuk mendapatkan 
upah. Justeru itu Nabi s.a.w. telah memberi kepercayaan kepada Abdullah Uraiqit sebagai 
juru pandu jalan alternatif menuju ke Madinah. 
Nabi  s.a.w.  telah menggunakan khidmat orang kafir,  setelah baginda benar-benar yakin 
bahawa lelaki musyrik itu tidak berlaku khianat. Abdullah diminta menunjukkan jalan-jalan 
rahsia yang tidak terlintas oleh musyrikin Quraisy bahawa Nabi s.a.w. akan melalui jalan-
jalan tersebut. 
Untuk  tujuan  menyelamatkan  diri  dari  ancaman  Quraisy  Makkah,  terlalu  banyak 
perancangan usaha ikhtiar dan strategi yang diambil oleh Nabi s.a.w.. Semua langkah yang 
diambil sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang Nabi dan Rasul yang bakal menjadi 
contoh teladan oleh umatnya di kemudian hari. Nabi s.a.w. tidak melakukan usaha ikhtiar 
yang tidak boleh atau tidak terdaya dilakukan oleh manusia lain. 
Mengapa  Nabi  s.a.w.  menggunakan  segala  usaha  ikhtiar  yang  bersifat  maddiyyah? 
Tujuannya  ialah  untuk  mengajar  kaum  muslimin  seluruhnya,  bahawa  menggunakan 
kebendaan dan usaha ikhtiar  berasaskan sebab-musabbab itu  tidak bercanggah dengan 
keimanan kepada Allah  SWT.  Tuhan menjadikan alam maddiyyah adalah untuk menjadi 
sebab kepada keperluan kehidupan manusia di muka bumi. 
Tidak wajar menganggap, bahawa Nabi s.a.w. bersembunyi di  gua kerana takut kepada 
ancaman kafir Quraisy. Sememangnya Abu Bakar merasa cemas ketika melihat kaki orang-
orang  Quraisy  yang  mundar-mandir  di  depan  gua,  jika  mereka  membongkok  dan 
menjengah ke dalam lubang gua nescaya dapat melihat Nabi dan sahabatnya berada di 
dalam.  Tetapi  ketika  itu  Nabi  telah  mententeramkan  rasa  gelisah  Abu  Bakar  dengan 
sabdanya yang bermaksud: "Janganlah cemas wahai Abu bakar. Walaupun kita berdua di 
dalam gua, namun ada pihak yang ketiga bersama kita, iaitu Allah SWT." 
Jika Nabi s.a.w. sendiri merasa takut ketika orang-orang Quraisy yang memburunya sedang 
berlegar di pintu gua, maka bagaimanakah orang yang sedang takut hendak 
mententeramkan orang lain yang dalam ketakutan? Nabi tidak pernah merasa takut kerana 
seorang Nabi adalah utusan Allah, yang menjalankan kerja-kerja Tuhan. Justeru itu Nabi 
s.a.w. tidak takut kerana yakin bahawa Allah SWT pasti menyelamatkan Rasul-Nya dan 
agama Islam yang dibawanya.

Taraf Keiklasan Kita

ADAKAH AKU IKHLAS? 



Kita semua maklum bahawa keikhlasan itu menjadi pra-syarat untuk apa-apa amalan kita 
diterima oleh Allah swt. Kerana kita inginkan amalan kitalah yang bakal menjelma sebagai 
makhluk yang indah bila  kita  di  dalam alam barzakh nanti,  kita  berharap agar  amalan 
kitalah yang dapat membela kita pada hari pembalasan kelak. 
Sudah tentu, niat pada permulaan kita membuat sesuatu, hinggalah ke akhirnya perlulah 
hanya  kerana  Allah  semata-mata.  Tidak  kira  amalan  itu  menyentuh  perkara  peribadi 
mahupun dalam kehidupan berdakwah. Namun, ibarat kita hendak mengenal samada kita 
sudah terkena penyakit 'chicken pox' dsbnya, ada tanda-tanda yang dapat menolong kita 
memastikan adakah benar kita ini ikhlas. 
Antaranya :- 
1. Kita takutkan sanjungan dan pujian manusia. 
2. Kita tidak berasa hati apabila usaha dikritik oleh manusia. 
3. Kita tidak berasa bangga bila dipuji. 
4. Kita sentiasa menganggap diri cuai dalam ibadah akibat sikap taajub akan diri sendiri. 
5. Tidak malas, lembab dan ketinggalan dalam kesusahan. 
6. Tidak jemu dalam berusaha mengajak orang kepada Islam. 
7. Tidak menjauhkan diri dari jemaah walau dicaci manusia. 
8.  Di  dalam  organisasi/jemaah,  tidak  teringin  menjadi  ketua  tetapi  tetap  bekerja  dan 
menyumbang. 
9. Menjadi pemimpin atau pengikut, mana satu tidak menjadi hal. 
10. Tidak marah malah gembira, bila muncul seorang yang baru menjadi ketua (namun 
bukan  bermaksud  tanggungjawabnya  sendiri  berkurang,  kerana  amanah  bukan  dari 
manusia tetapi dari Allah) 
Begitulah antara perkara-perkara yang perlu kita perhatikan. Ini hanyalah panduan sahaja 
sebagai langkah berjaga-jaga bagi memastikan amalan diri kita sendiri bersih dari sifat ria', 
taajub, takabbur dan seumpamanya. Pekerjaan yang zahirnya baik, tetapi jika diselimuti 
oleh segala sifat yang batil tersebut, maka sia-sialah di sisi Allah swt. Hatta mereka yang 
berperang di  saff  hadapan dan mati  di  medan  peperangan.  Walau  bagaimanapun,  atas 
kelemahan manusia,  tidak layak sebenarnya untuk menilai  atau menghukum orang lain 
ikhlas ataupun tidak. 
Dalam  satu  kata-kata  ulamak,  ada  ulamak  yang  mengatakan  untuk  membayangkan 
ikhlasnya seseorang itu seperti seekor semut yang hitam yang berjalan diatas batu yang 
hitam pada waktu malam ( yg pekat legam ). Betapa besarnya hati manusia itu, apa bila 
merasakan hatinya itu ikhlas terhadap Allah ta'ala. 
Perlu  diingatkan  juga,  dalam satu  hadith  nabi..  telah  berkata  "  3  golongan yang  tidak 
diterima  allah  ta'ala  untuk  masuk  ke  syurga,  kemudian  ditanya  kepada  nabi  apakah 
golongan  itu,  maka  nabi  menjawab  1.  Orang-orang  kaya  menginfaqkan  (  sedekah  ) 
sebahagian hartanya di jalan allah, tetapi tidak ikhlas. 2. Orang-orang yang berjihad di jalan 
allah, mahupun perang atau sebagainya. 3. Orang-orang alim ulamak yang menyampaikan 
ilmu itu tetapi tidak ikhlas kerana Allah ta'ala" 
Jadi sahabat dan sohabiat yang dirahamtilah allah sekalian dapat kita renungkan betapa 
besar ikhlas tu perlu wujud pada hati masing. Syaitan sentias merasuk diri anda supaya 
mengkianati Allah ta'ala. oleh itu sentiasalah menyucikan jiwa anda dari perasaan hasad 
dan dengki serta riak yang membinasakan diri kita di akhirat kelak. 
Kita hanya boleh melihat yang zahir sahaja. Allah swt yang Maha Mengetahui dan hanya 
Allah swt sahajalah yang berhak membalas segala amalan. Samada amalan yang baik atau 
sebaliknya. 
Sama-samalah kita berdoa: 
Wahai Tuhan kami! 
Perbaikilah hati kami, 
hapuskanlah cacat cela kami, 
pimpinlah kami ke arah kebaikan, 
hiasilah kami dengan taqwa, 



kurniakanlah kepada kami 
taat setia kepadaMu 
sepanjang hidup kami. 
Tuhan kami! Jadilah kami ikhlas kepadaMu, 
syukur kepadaMu, 
bertawakkal kepadaMu,
taubat kepadaMu, 
khusyuk kepadaMu. 
Wahai Tuhan kami! 
Sesungguhnya kami mohon kepadaMu 
ketetapan di dalam urusan ini 
keazaman di dalam hidayah 
tolonglah kami mengingat Engkau 
menyebut namaMu 
mensyukuri Engkau 
baik ibadat kepadaMu.

12 Barisan di Akhirat



Suatu ketika, Muaz b 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 
Di  iring 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  jirannya,  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.....Wallahua'alam.

10 PESAN RASULULLAH SAW



Ada sepuluh pesan Rasulullah saaw yang mengajarkan kita praktis mengusir iblis dan bala 
tentaranya jika menyerang kita dengan rayuan-rayuan yang menyebabkan kita terjerumus 
kedalam 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".

Menangis yang dibenar oleh syariat

Kata ahli Hikmah,Dunia ini dimulai dengan tangis, dicelahi oleh tangis dan diakhiri dengan 
tangis. 



Menangis  adakalanya  dituntut  oleh  syariat.  Abid  yang  menyintai  Tuhan  akan  selalu 
menangis  mengenangkan  dosanya.Mereka  memaksa  diri  menangis  apabila  mengenang 
nasib diri di hari akhirat dan membayangkan huru-hara pabila menjelang kiamat.Dalam hal 
ini menangis adalah dituntut. Setitis airmata yang jatuh kerana takutkan Allah akan dapat 
memadamkan api neraka di hari akhirat kelak. 
Dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w bersabda bahawa air  mata dari  tangisan pembuat 
dosa yang bertaubat adalah lebih disukai Allah dari tasbih para wali. Rasulullah s.a.w juga 
ada bersabda: "Kejahatan yang dibuat lalu menimbulkan rasa sedih adalah lebih baik dari 
kebaikan yang menimbulkan rasa takbur."Anas r.a berkata: Pada suatu hari Rasulullah s.a.w 
berkhutbah, lalu baginda bersabda dalam khutbahnya itu: " Andaikan kamu mengetahui 
sebagaimana yang aku ketahui, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis." 
Anas berkata: seketika itu para sahabat menutup muka masing-masing sambil menangis 
teresak-esak. 
Hari ini manusia terus menangis dan menangis, tetapi tangisan mereka amat jauh bezanya 
dengan tangisan para Nabi, Rasul dan sahabat.Jika orang soleh zaman dahulu menangis 
kerana  mengenang  nasibnya  diakhirat  tetapi  orang  hari  ini  menangis  kerana  takut 
kehilangan dunia. Tangisan ini datangnya dari sifat tamak dan tidak redha.Kalau orang soleh 
takut berpisah dengan iman dan kecintaannya pada Allah, orang hari ini  takut berpisah 
dengan dosa dan maksiat. Jika para Nabi dan rasul serta para sahabat takut menghadapi 
akhirat, orang hari ini seolah-olah berani dan tidak takut menghadapinya. Tetapi bila orang 
soleh berani menghadapi gelombang hidup duniawi, orang hari ini  takut dan lemah hati 
dalam menghadapi kegagalan dan kekecewaan dalam hidup. 
Menangis dan menangislah tapi biarlah kena pada tempatnya yang dibolehkan oleh agama. 
Apa akan jadi jika kita gagal diakhirat? Inilah sebenarnya kegagalan yang total...jadi kalau 
perkara ini yang kita tangiskan, memang kenalah pada tempatnya. Abu Hummah(Shadujja) 
Bin Adilan Albahily r.a berkata: Bersabda Rasulullah s.a.w:"Tiada suatu yang lebih disukai 
oleh Allah dari dua titis dan dua bekas. Titisan airmata kerana takut kepada Allah dan titisan 
darah dalam mempertahankan agama Allah. Adapun dua bekas adalah bekas dalam 
perjuangan fisabilillah dan bekas perjuangan kewajiban kepada Allah."(Riwayat Attirmizi).

Berhati-hati apabila berbicara

Assalamualaikum wbt, 



Kita mungkin pernah mendengar ungkapan-ungkapan sepert  'lidah tidak bertulang' atau 
lidah itu lebih  tajam daripada pedang.  Daripada ungkapan-ungkapan itu nyatalah tugas 
lidah atau tutur kata amat besar dalam hidup manusia. Kesan terlanjur cakap tidak kurang 
yang tergadai maruah dan kerana mulut atau tutur kata juga menjadikan badan binasa. 
Jika kita merenung tentang kejadian alam ciptaan Allah s.w.t nyatalah terdapat pelbagai 
keanehan dan perkara-perkara pelik yang dapat kita saksikan yang mana itu semua sebagai 
tanda tentang keagungan dan keesaaan Allah s.w.t. 
Di antara keanehan keanehan itulah kita temui lidah. Ia adalah daging berbentuk kecil dan 
lembut yang terlindung di dalam mulut. Lidah juga termasuk daripada anugerah Allah Yang 
Maha Besar yang amat mustahak sebagai penghubung antara satu sama lain, menerusi 
percakapan mahu pun untuk mencapai keredaan Tuhan. 
Lidah jugalah yang boleh menyebabkan manusia itu terjerumus ke dalam api neraka. 
Berhati-hati 
Oleh  kerana  lidah  boleh  membawa  kepada  perkara  yang  baik  dan  buruk,  maka  kita 
hendaklah berhati-hati  dalam menggunakan lidah. Dalam hubungan lain, kita hendaklah 
berhati-hati apabila bertutur. Kesan tersalah cakap boleh membawa sakit hati kepada orang 
lain. Tidak kurang pula yang membawa kesusahan dan kerugian. 
Oleh itu, sebaik-baik cara mengawal diri daripada perkara-perkara yang tidak diingini ialah 
dengan diam. Diam dalam erti kata tidak bercakap dalam perkara yang sia - sia dan tidak 
baik. 
Sehubungan dengan ini Rasulullah s.a.w. ada bersabda yang bermaksud. 
"Manusia itu ada tiga macam (jenis). 
Pertama: Yang mendapat pahala. 
Kedua: Yang selamat daripada dosa. 
Ketiga: Yang binasa. 
Orang  yang  mendapat  pahala  ialah  orang  yang  sentiasa  mengingati  Allah,  berzikir  dan 
sebagainya. Orang yang selamat daripada dosa ialah mereka yang diam, manakala orang 
yang binasa ialah orang yang sentiasa melakukan perkara-perkara maksiat." 
Orang yang beriman dan bijaksana selalunya tidak berkata atau bercakap sesuatu yang 
tidak berfaedah.  Mereka  seperti  ini  menjaga setiap  tutur  kata  dan percakapan.  Mereka 
mengelakkan  daripada  berkata  sesuatu  yang  tidak  berfaedah  atau  sia-sia  apatah  lagi 
mengumpat keji  atau mencaci  sesama manusia. Sesuai  dengan Sabda Rasulullah s.a.w. 
yang bermaksud: 
"Apabila kamu melihat orang mukmin itu pendiam dan mempunyai kehormatan diri, maka 
dekatilah dia, kerana dia akan mengajarkan kau ilmu hikmah." 
Nyatalah orang yang beriman akan menggunakan lidah dan bercakap hanya untuk perkara-
perkara yang berfaedah. Setiap patah yang hendak diucapkan difikir semasak-masaknya 
supaya  setiap  patah  yang ditutur  itu  berfaedah  dan mendapat  pahala.  Kita  juga  dapat 
mengenal  peribadi  seseorang  daripada  percakapannya,  Kerana,  semakin  banyak  kita 
bercakap,  semakin  banyaklah  kesilapan.  Orang-orang  munafiq  pula  akan  bercakap  apa 
sahaja tanpa memikirkannya terlebih dahulu. 
Di  dalam  sebuah  Hadis  lain  yang  diriwayatkan  oleh  Tarmizi  dan  Ibnu  Najah  dan  Abu 
Hurairah,  disebutkan  Rasulullah  s.a.w.  ditanya  tentang  sebab  terbesar  yang  membawa 
masuk syurga. Lalu Rasulullah s.a.w. menjawab: Taqwa kepada allah dan akhlaq yang baik." 
Apabila  ditanya  pula  sebab  terbesar  yang  membawa  manusia  masuk  neraka,  maka 
Rasulullah s.a.w. menjawab: "Dua rongga badan iaitu mulut dan kemaluan." 
Daripada  hadis  di  atas  jelaslah  penyalahgunaan  lidah  iaitu  kerana  tutur  kata  dan 
percakapan  dan  juga  penggunaan  kemaluan  yang  bertentangan  dengan  hukum-hukum 
boleh membawa manusia ke neraka. 
Seorang ahli sufi yang terkenal, al-Hassan al-Basri pula pernah menyebutkan, orang yang 
tidak menjaga lidahnya ialah orang yang tidak memahami agamanya.  Oleh itu,  sebagai 
orang Islam, kita hendaklah menjaga lidah kita daripada bertutur perkara-perkara yang sia-
sia dan tidak berfaedah seperti mengumpat, mencaci dan berbohong. 



Bertentangan 
Sabda  Rasulullah  s.a.w.  bermaksud:  "Berbahagialah  orang  yang  menahan  kelebihan 
lidahnya dan membelanjakan kelebihan hartanya." 
Untuk menjaga keharmonian hidup dalam masyarakat amatlah penting kira mengawal lidah 
agar tidak timbul perselisihan dan perbalahan. Sebuah masyarakat yang aman dan harmoni 
terbentuk kerana ahlinya hidup kasih mengasihi antara satu sama lain, tidak menghasut dan 
mempelagakan antara satu sama lain. 
Luqmanul Hakim pernah ditanya: "Apakah falsafah hidupmu?" Beliau menjawab: "Aku tidak 
bertanya  sesuatu  yang  telah  memadai  bagiku  dan  aku  tidak  memberatkan  diriku  akan 
sesuatu yang tidak penting bagiku." 
Tidak  syak  lagi  penyalahgunaan  lidah  dan  percakapan  itu  bukan  sahaja  menjadikan 
seseorang itu menerima seksaan Allah malah kesannya amat buruk kepada masyarakat. 
Kesan  percakapan yang tidak sihat  dan tuduh menuduh,  umpat  mengumpat  dan hasut 
menghasut menjadikan sebuah masyarakat huru hara dan porak peranda. 
Oleh itu kita sebagai umat Islam hendaklah berhati-hati apabila bercakap. Sebelum berkata, 
fikirlah dulu buruk baiknya kerana jika tersilap kata buruk padahnya. Peribahasa kita ada 
menyebut: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. 
Dengan apa yang dipaparkan ini, semoga mendapat di menfaatkan bersama dan juga utk 
rakan-rakan yg lain.

Siapakah golongan bertaqwa?



KITA  masih  berada  dalam  bulan  syawal  maka  marilah  kita  sama-sama  bermuhasabah 
sejauh mana kita telah melaksanakan ibadat puasa sebagaimana yang diperintahkan oleh 
Allah S.W.T. 
Puasa Ramadhan tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk melahirkan golongan yang 
bertaqwa kepada Allah S.W.T. sebagaimana Allah berfirman yang bermaksud: 
"Mudah-mudahan kamu bertaqwa." (Surah al-Baqarah: 183) 
Kita akan cuba memahami apakah makna dan ciri taqwa sebenarnya. Allah berfirman yang 
bermaksud: 
"Alif  Lam Mim.  Kitab  al-Quran  ini,  tidak  ada  sebarang  syak  padanya,  Ia  pula  menjadi 
petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa." (Surah al-Baqarah: 2) 
Ayat  ini  menjelaskan  tentang al-Quran menjadi  petunjuk kepada orang  yang  bertaqwa. 
Siapakah orang yang bertaqwa? Dia dijelaskan dalam ayat berikutnya yang bermaksud: 
"Iaitu  orang-orang  yang  beriman  kepada  perkara-perkara  yang  ghaib  dan  mendirikan 
sembahyang  serta  membelanjakan  sebahagian  dari  rezeki  yang  Kami  berikan  kepada 
mereka. 
"Dan orang-orang yang beriman kepada kitab al-Quran yang diturunkan kepadamu (wahai 
Muhamad) dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu serta mereka yakin akan 
hari akhirat. 
"Mereka  itulah  yang  tetap  mendapat  petunjuk  dari  Tuhan mereka  dan  merekalah  yang 
berjaya." (Surah al-Baqarah: 2-6) 
Melihat kepada ayat-ayat  ini  jelas menunjukkan bahawa taqwa itu dapat dilahirkan dari 
keimanan kepada yang ghaib. 
Orang bukan Islam tidak nampak apa yang ghaib seperti malaikat, syurga, neraka, pahala 
dan dosa serta hari akhirat. 
Dalam pada itu orang yang bukan Islam semacam percaya juga dengan perkara ghaib. 
Contohnya orang hindu membakar  mayat  penganut  mereka  supaya seolah-olah mereka 
tidak lagi akan dibakar dalam api neraka. 
Beriman dengan perkara yang ghaib merupakan suatu keistimewaan kepada orang Islam. 
Perkara ghaib berkenaan diimani bukan melalui penglihatan mereka tetapi melalui apa yang 
diceritakan dalam al-Quran dan melalui Rasululullah s.a.w. 
Bagaimanapun amat sedikit orang yang boleh mencapai darjat ketaqwaan. Kita yakin puasa, 
sembahyang dengan menunaikannya mengikut apa yang diperintahkan tetapi sejauhmana 
ibadat yang dilakukan itu memenuhi tuntutan ketaqwaan kepada Allah, kita masih tidak 
mengetahuinya. 
Ini kerana pahala dan dosa, kita tidak dapat melihatnya. Imbuhan atau elaun semua orang 
nampak. 
Oleh itu ada orang yang sanggup bekerja kuat untuk mendapatkan elaun berkenaan kerana 
mereka nampak hasilnya. 
Bagaimanapun oleh kerana pahala tidak nampak, ada juga hamba Allah yang tidak gemar 
bersolat di saf depan ketika di masjid dan surau sedangkan banyak pahala diperolehi jika 
bersolat di saf berkenaan. 
Jika mengetahui banyak pahala diperolehi mereka yang bersolat jamaah, menjadi imam dan 
bilal,  sudah pasti  masjid  dan surau kita  tidak cukup luas  untuk menampung kehadiran 
mereka setiap waktu solat. 
Oleh itu cerita yang berkait dengan beriman kepada yang ghaib ini sukar dimengertikan 
oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. 
Justeru  sukar  untuk  mencari  orang  yakin  dengan  perkara  yang  ghaib.  Kita  diceritakan 
tentang  bagaimana  Abu  Bakar  as-Siddiq  percaya  dengan  cerita  Isra’  dan  Mikraj  yang 
disampaikan kepadanya oleh Rasulullah s.a.w. 
Katanya, jika Muhamad menceritakan lebih dari itu beliau tetap mempercayainya kerana 
Muhamad adalah seorang yang benar. 



Oleh itu ada orang bukan Islam cuba merakamkan apa yang berlaku dalam kubur apabila 
seseorang itu ditanam dalam liang lahad selepas meninggal dunia untuk menyiasat, benar 
atau tidak malaikat akan menyoal penghuni kubur. 
Mereka  tidak  akan  berupaya  mendapatkan  suara  soalan  malaikat  kepada  penghuni 
berkenaan. 
Samalah  juga  dengan usaha  seorang  itu  merakamkan apa  yang  dimimpikan  seseorang 
ketika tidur. 
Oleh  itu  orang bukan Islam sukar  untuk mempercayai  perkara  ghaib.  Kepercayaan kita 
kepada perkara ghaib termasuk syurga, neraka, dosa dan pahala mendorong kita untuk 
melakukan perkara yang lebih baik dari semasa ke semasa. 
Kita meninggalkan semua larangan agama untuk mendapatkan keredhaan Allah S.W.T. di 
samping takut kepada azabnya yang amat pedih lalu beriman kepada yang ghaib. 
Kemudian orang yang beriman kepada yang ghaib itu sanggup menunaikan sembahyang. 
Solat jika dilihat dari segi adat dan zahirnya sahaja, orang Islam hanya dapat merasakan 
sejuk air sembahyang, basah pakaian dan mengambil masa tertentu untuk menunaikannya. 
Kenapa  mereka  sembahyang  juga?  Ini  kerana  dengan solat  mereka  dapat  menunaikan 
perintah Allah. Ketika mengerjakan sembahyang mereka mengharapkan keredhaan Allah 
dan melakukannya dengan sempurna. 
Sandaran  amalan  ibadah  kepada  Allah  sebagaimana  sabda  Rasulullah  s.a.w.  yang 
bermaksud: 
"Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah dan sekiranya tidak demikian dan 
memang kamu tidak dapat melihat-Nya maka kamu yakin bahawa Allah melihat kamu." 
Jika kita yakin Allah melihat kita sudah pasti kita melakukan sembahyang tidak dengan 
sesuka hati kita. 
Allah menyatakan bahawa orang yang bertaqwa juga menginfaqkan rezeki yag dikurniakan-
Nya. Bermakna sebanyak manapun milik kita, milikan itu adalah hak kepunyaan Allah. 
Oleh itu rezeki yang dikurniakan itu perlu dikira untuk zakat termasuk zakat perniagaan, 
pendapatan, fitrah, pertanian dan lain-lain. 
Saya  dapati  kebanyakan  orang  yang  lebih  mudah  mengeluarkan  zakat  ialah  golongan 
petani. Mereka mengeluarkan 10 peratus dari hasil tuaian padi tanpa mengira untung atau 
rugi, cukup atau tidak hasil tuaian untuk menyara hidup mereka. 
Bagaimanapun di kalangan orang yang berpendapatan tinggi gemar mengira untung rugi 
dan  kos-kos  tertentu  sebelum mengeluarkan  zakat.  Sekiranya  kita  menggunakan  harta 
benda yang dikurniakan Allah itu untuk tujuan kebaikan termasuk mengeluarkan zakat, 
memberi nafkah kepada anak isteri dan bersedekah maka amalan sedemikian menepati ciri-
ciri orang yang bertaqwa kepada Allah S.W.T. 
Orang yang bertaqwa juga ialah orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada 
Nabi Muhamad s.a.w. 
Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah s.a.w. itu terkandung panduan dalam semua 
aspek kehidupan termasuk aqidah, syariah, akhlak, ekonomi, sosial dan politik. 
Inilah ciri-ciri amalan orang yang bertaqwa. Rasulullah s.a.w. pernah ditanya oleh seorang 
sahabatnya. 
"Apakah amalan yang paling afdhal?" Rasulullah s.a.w. menjawab yang bermaksud: 
"Amalan yang paling afhdal ialah beriman kepada Allah dan berjihad menegakkan agama 
Allah." 
Ia  senang  disebut  tetapi  untuk  mempraktikkannya  memerlukan  kepada  ketabahan  dan 
ketaqwaan yang tinggi. 
Paling  mudah  sebagai  penjelasan  ialah  bagaimana  keimanan  dan  ketaqwaan  itu  boleh 
dilaksanakan untuk maslahah umum seperti mengadakan tempat wudhuk kaum muslimat 
yang terlindung dari pandangan umum. 
Apakah  imam,  bilal,  siak  atau  arkitek  yang  merangka  pelan  pembinaan  masjid 
melaksanakan kewajipan mewujudkan tempat wudhuk sedemikian? 



Ada  setengah  masjid  tidak  menghayati  ciri  keimanan  dan  sifat-sifat  taqwa  apabila 
mendedahkan tempat wudhuk perempuan untuk tuntunan orang ramai. 
Walaupun soal aurat merupakan soal peribadi tetapi ada kalanya ia menjadi kewajipan pihak 
berwajib  menjaganya  seperti  pihak  berkuasa  sendiri.  Bagaimana  aurat  muslimat  dapat 
dijaga jika tempat wudhuk perempuan dipertuntunkan kepada khalayak ramai? 
Oleh  itu  arkitek  yang  mencipta  pelan  tempat  mengambil  wudhuk  perlu  mengerti 
bagaiamana caranya beriman kepada Allah. 
Mereka juga yakin dengan hari akhirat. Yakin dengan hari itu bermakna kita tidak berani 
meletakkan diri dalam kumpulan yang menerima azab dari Allah S.W.T. 
Jika kita membaca bab azab, secebis api neraka jika jatuh di atas bukit nescaya ia akan 
hancur luluh. 
Kita membaca bab azab kubur pula, bagaimana seekor ular besar yang kepalanya botak 
mematuk penghuni kubur yang setitik bisanya boleh menghancurkan dunia dan isinya. 
Oleh itu Imam Syafie bermunajat: 
"Aku tidak layak menjadi penghuni syurga-Mu, tetapi aku juga tidak mampu menanggung 
azab neraka-Mu yang amat pedih." 
Justeru tidak ada peluang untuk sesiapapun, berada di tempat perantaraan antara syurga 
dan neraka di hari akhirat untuk tidak menghadapi keadaan itu. Begitu juga tiada kompromi 
antara Islam dan bukan Islam dari segi prinsipnya. 
Ada kalanya seseorang itu dikenali sebagai orang Islam tetapi perangai seperti bukan Islam. 
Oleh  itu  keyakinan  kepada  hari  akhirat  akan  menjadikan  kita  golongan  bertaqwa  dan 
beriman kepada Allah S.W.T. 
Jika di dunia kita tidak mahu di penjara, ditukar jawatan atau diturunkan pangkat begitu 
juga di akhirat kita tidak mahu menjadi muflis sehingga kita dihumbankan ke dalam neraka. 
Apabila ditanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang siapakah golongan muflis itu. Rasulullah 
menyatakan bahawa muflis itu ialah seseorang yang datang bertemu Allah dalam keadaan 
dosa,  hutang,  fitnah  dan  maksiat  kepada  orang  lalu  orang-orang  berkenaan  menuntut 
semuanya dari hamba itu. 
Apabila tidak berupaya menjelaskan segala tuntutan orang berkenaan si hamba itu akan 
menanggung dosa mereka sebagai balasannya. 
Apabila manusia yakin dengan hari  akhirat  sudah pasti  dia akan menjadi  baik. Manusia 
takut membuat dosa kerana takut kemurkaan Allah di hari akhirat kelak sebagaimana di 
dunia ini orang takut bawa kenderaan laju kerana takut disaman polis. 
Kita tidak mahu rugi di akhirat. Oleh itu kita mesti jaga diri kita dari menerima kerugian di 
hari akhirat. 
Orang sedemikian adalah orang yang mendapat hidayah daripada Tuhannya dan orang-
orang yang berjaya. Berjaya di dunia hingga sanggup meninggalkan segala larangan Allah 
dan melakukan apa juga arahan Allah dan Rasul-Nya.

Marilah kembali kepada Hukum Allah



Marilah kita membuat perhitungan, mengira diri sendiri, sebelum dibicarakan di hadapan 
Allah supaya kita melakukan semua perkara dalam kehidupan dunia ini dengan betul dan 
tepat  seperti  yang  ditetapkan  oleh  pencipta  alam,  supaya  dunia  ini  dengan  segala 
kehidupannya melalui nikmat kurnia Allah dilaksanakan dan diletak dengan betul menjadi 
jambatan kebahagiaan sehingga ke akhirat. 
Sebenarnya  puasa  mengajar  kita  mensyukuri  nikmat  dan  meletakkannya  mengikut 
keutamaan yang ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui apa yang paling baik bagi 
manusia. 
Kurnia Allah yang paling berharga ialah nikmat roh dan akal dengan petunjuk Iman dan 
Islam. Melalui akal, Allah membezakan manusia dengan binatang dan makhluk-makluk yang 
lain, seterusnya nikmat pancaindera dapat merasa, mendengar dan melihat serta nikmat 
anggota  yang  ada  pada  jasad  dan  yang  terpenting  ialah  nikmat  diutuskan  rasul  dan 
diwahyukan kitab yang terkandung di  dalamnya petunjuk dan pengajaran dalam semua 
perkara. 
Bulan  Ramadhan  yang  telah  berlalu  mengajar  kita  supaya  mengutamakan  nikmat  roh 
dengan meletakkan kepatuhan kepada perintah Allah sehingga melahirkan sifat taqwa yang 
menjadi tujuan puasa, lebih penting daripada segala nikmat yang lain, termasuklah nikmat 
makan minum yang menjadi rukun hidup di dunia yang diperintah wajib meninggalkannya 
sementara waktu di waktu siang hari di bulan Ramadhan dan diberi  peluang pula boleh 
makan dan minum sebaik sahaja kita berhari raya. Masalahnya, apakah bulan Ramadhan 
yang penuh kelebihan dan amalan itu meninggalkan kesan iman dan Islam yang teguh dan 
sifat taqwa yang meningkat ke dalam diri kita? 
Jawapan dan natijahnya terpulang kepada sejauh manakah pengaruh faham kebendaan 
dunia yang menjadi penyakit manusia hari  ini  dapat mempengaruhi diri  masing-masing. 
Kerana dunia hari ini termasuk dunia Islam dipengaruhi oleh faham kebendaan sehingga 
berlakunya perkara yang pernah diberi amaran oleh Allah S.W.T. bermaksud: 
"Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami (pada hari 
akhirat  untuk  menerima  balasan)  dan  mereka  redha  dengan  kehidupan  di  dunia  serta 
merasa senang dengannya dan orang-orang yang lalai daripada ayat-ayat Kami. Mereka itu 
ditempatkan di dalam neraka dengan sebab apa yang mereka usahakan." (Surah Yunus: 7-
8). 
Rasulullah s.a.w. juga memberi amaran dengan sabdanya dari hadis riwayat Ahmad yang 
bermaksud: "Simpulan-simpulan (pegangan) kepada agama Islam itu akan terburai  satu 
demi satu. Maka setiap kali terburai, manusia akan berpegang dengan yang berikutnya dan 
yang  pertama  terburai  ialah  hukum (termasuk  yang  berkait  dengan  pemerintahan  dan 
perundangan) dan yang akhirnya ialah sembahyang." 
Allah S.W.T. mendedahkan penyelewengan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) di zaman dahulu 
dari  agama mereka walaupun mereka masih mengaku menganut agama dan berpegang 
dengan kitab Allah kerana kepentingan dunia yang mengatasi ajaran agama. 
Tetapi mereka beriman dengan sebahagian kitab dan mereka kufur dengan sebahagian yang 
lain. Firman Allah yang bermaksud: "Adakah kamu beriman dengan sebahagian daripada 
kitab dan kamu kufur dengan sebahagian yang lain. Maka tiada balasan bagi sesiapa yang 
melakukan demikian itu, melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia dan di akhirat nanti 
mereka akan ditolak ke dalam neraka. 
"Mereka  itu  ialah orang-orang yang membeli  (mengutamakan)  kehidupan dunia dengan 
(meninggalkan perintah-perintah Allah yang membawa kebahagiaan hidup) di akhirat, maka 
tidak  diringankan  azab  siksa  mereka  (pada  hari  kiamat)  dan  mereka  tidak  diberi 
pertolongan". (Surah al-Baqarah: 85-86) 
Penyakit ini juga melanda umat Islam sekarang, apabila sebahagian besar di kalangan umat 
Islam percayakan hukum-hukum Islam yang berkait dengan ibadat dan masalah peribadi 
yang tertentu sahaja dan mereka tidak percaya kepada hukum Islam walaupun daripada 



Quran,  Hadith  dan  Ijma’  para  ulama’  dalam  perkara  pemerintahan  dan  pentadbiran, 
ekonomi, hubungan antara bangsa dan lain-lain. 
Sebahagian daripada undang-undang keluarga seperti nikah cerai mereka percaya, tetapi 
hukum Islam walaupun al-Quran dan Hadith sekiranya berkaitan dengan hukum jenayah 
seperti hudud, Qisas dan Ta’zir, mereka tidak percaya sehingga mengadakan berbagai helah 
dan tipu daya. Dalam perkara harta pula, mereka menerima sebahagian daripada hukum 
muamalat, jual beli, pesaka, wakaf, gadaian dan lain-lain, tetapi dalam perkara diharamkan 
riba mereka tidak menerima, engkar dan menunjukkan tidak yakin. 
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