
Hak Milik Terpelihara Aim 2206

10 JENIS SOLAT YANG TIDAK DITERIMA OLEH 
ALLAH S. W. T 

Rasulullah S. A. W. telah bersabda yang bermaksud : "Sesiapa yang 
memelihara solat, maka solat itu sebagai cahaya baginya, petunjuk dan jalan 
selamat dan barangsiapa yang tidak memelihara solat, maka sesungguhnya 
solat itu tidak menjadi cahaya, dan tidak juga menjadi petunjuk dan jalan 
selamat baginya." (Tabyinul Mahaarim) Rasulullah S. A. W telah bersabda 
bahawa : "10 orang solatnya tidak diterima oleh Allah S. W. T, antaranya : 

1. Orang lelaki yang solat sendirian tanpa membaca sesuatu. 

2. Orang lelaki yang mengerjakan solat tetapi tidak mengeluarkan zakat. 

3. Orang lelaki yang menjadi imam, padahal orang yang menjadi makmum 
membencinya. 

4. Orang lelaki yang melarikan diri. 

5. Orang lelaki yang minum arak tanpa mahu meninggalkannya (Taubat). 

6. Orang perempuan yang suaminya marah kepadanya. 

7. Orang perempuan yang mengerjakan solat tanpa memakai tudung. 

8. Imam atau pemimpin yang sombong dan zalim menganiaya. 

9. Orang-orang yang suka makan riba'. 

10. Orang yang solatnya tidak dapat menahannya dari melakukan perbuatan 
yang keji dan mungkar." 

Sabda Rasulullah S. A. W yang bermaksud : "Barang siapa yang solatnya itu 
tidak dapat menahannya dari melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka 
sesungguhnya solatnya itu hanya menambahkan kemurkaan Allah S. W. T dan 
jauh dari Allah." Hassan r. a berkata : "Kalau solat kamu itu tidak dapat 
menahan kamu dari melakukan perbuatan mungkar dan keji, maka 
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sesungguhnya kamu dianggap orang yang tidak mengerjakan solat. Dan pada 
hari kiamat nanti solatmu itu akan dilemparkan semula ke arah mukamu 
seperti satu bungkusan kain tebal yang buruk

10 Laluan Yang Bakal Dilalui Oleh Manusia Dari Dunia 
Sampai Akhirat

Bagaimana memudahkannya?

LALUAN MENUJU KE KUBUR 
a. Jauhkan dari perbuatan mengumpat & mengeji 
b. Hindarkan perasaan irihati (benci) 
c. Jangan terpengaruh dengan harta dunia 
d. Sucikan kadha' hajat dgn istibra (berdehem selepas buang air 
kecil!)

LALUAN UNTUK BERJUMPA IZRAIL 
a. Bersihkan diri dengan bertaubat 
b. Gembirakan hati orang Mu'min 
c. Bayar semula kadha' (solat & puasa) yang tertinggal d. Kasih 
sepenuh hati kepada ALLAH Taala

LALUAN UNTUK BERTEMU MUNGKAR NANGKIR 
a. Mengucap dua kalimah syahadat 
b. Suka memberi sedekah 
c. Berkata benar 
d. Bersihkan dan perbaiki hati

LALUAN UNTUK MEMBERATKAN TIMBANGAN 
a. Belajar atau mengajar ilmu yang bermanafaat 
b. Sucikan perkataan dan pakaian 
c. Bersyukur dengan yang sedikit 
d. Suka dan redha dengan yang didatangkan oleh ALLAH

LALUAN MEMANTAPKAN AMALAN 
a. Jauhkan perkataan yang sia-sia 
b. Pendekkan cita-cita dunia 
c. Banyakkan puji-pujian kepada ALLAH 
d. Banyakkan sedekah dan khairat
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LALUAN MELALUI TITIAN SIRAT AL-MUSTAKIM 
a. Kasihilah aulia ALLAH Ta'ala 
b. Berbaktilah kepada kedua ibubapa 
c. Berpegang teguh dengan hukum syara' 
d. Bercakap perkataan yang baik sesama makhluk

LALUAN MENJAUHKAN DIRI DARI NERAKA 
a. Banyakkan membaca al-Quran 
b. Banyakkan menangis kerana dosa-dosa yang lalu 
c. Tinggalkan perkara yang maksiat 
d. Jauhkan segala yang haram

LALUAN UNTUK MEMASUKI SYURGA 
a. Membuat kebajikan seberapa banyak yang boleh 
b. Kasihi orang yang soleh 
c. Kerjakan segala suruh-suruhan ALLAH 
d. Merendahkan diri di antara semua makhluk ALLAH

LALUAN BERJUMPA DENGAN NABI MUHAMMAD 
a. Kasihilah Nabi ALLAH 
b. Kasihilah Rasulluah 
c. Tuntutilah yang difardhukan oleh ALLAH 
d. Banyakkan selawat Nabi S. a. w.

LALUAN UNTUK BERTEMU ALLAH 
a. Serahkan seluruh jiwa raga kepada ALLAH 
b. Hindarkan diri dari menderhaka kepada ALLAH 
c. Betulkan dan baikkan i'tiqad kepada ALLAH 
d. Bencikan segala yang diharamkan-Nya
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10 JENIS ORANG ISLAM YANG KEJAM... 

Sufyan Atsauri berkata: "Sepuluh macam daripada kekejaman ialah: 

1. Seorang yang berdoa untuk dirinya sendiri, dan tidak mendoakan untuk anak-
anaknya dan kaum mukmin. 

2. Seorang yang pandai membaca Al-Quran, tetapi tiap harinya tidak membaca 
seratus ayat. 

3. Seorang yang masuk masjid lalu keluar dan tidak sembahyang dua rakaat. 

4. Seorang yang berjalan melalui kuburan kemudian tidak memberi salam dan 
mendoakan ahli kubur. 

5. Seorang yang sampai di suatu kota pada hari Jumaat kemudian tidak 
sembahyang jemaah. 

6. Seorang yang di daerahnya didatangi oleh seorang alim, tiba-tiba tidak mahu 
belajar apa-apa daripadanya. 

7. Dua orang yang bertemu di perjalanan dan masing-masing tidak menanyakan 
nama kawannya itu. 

8. Seorang diundang pada jamuan tiba-tiba tidak datang atas sebab yg 
munasabah. 

9. Pemuda yang tidak ada kerja dan tidak mahu belajar ilmu dan kesopanan. 

10. Seorang yang kenyang sedang dia tahu bahawa tetangganya lapar, tetapi 
tidak diberi dari makanannya itu. 
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10 AMALAN YANG TERBALIK

Marilah kita bermuhasabah atau menilai dan menghitung kembali tentang 

amalan harian kita. Kadang-kadang kita akan dapati amalan kita adalah terbalik 

atau bertentangan dari apa yang patut dilakukan dan dituntut oleh Islam. 

Mungkin kita tidak sedar atau telah dilalaikan atau terikut-ikut dengan budaya 

hidup orang lain. Perhatikan apa yang dipaparkan dibawah sebagai contoh 

amalan yang terbalik:-

1. Amalan kenduri arwah beberapa malam yang dilakukan oleh keluarga simati 

selepas sesuatu kematian (malam pertama, kedua, ketiga, ketujuh dan 

seterusnya) adalah terbalik dari apa yang dianjurkan oleh Rasulullah di mana 

Rasulullah telah menganjurkan jiran tetangga memasak makanan untuk keluarga 

simati untuk meringankan kesusahan dan kesedihan mereka. Keluarga tersebut 

telah ditimpa kesedihan, terpaksa pula menyedia makanan dan belanja untuk 

mereka yang datang membaca tahlil. Tidakkah mereka yang hadir makan 

kenduri tersebut khuatir kalau-kalau mereka termakan harta anak yatim yang 

ditinggalkan oleh simati atau harta peninggalan simati yang belum dibahagikan 

kepada yang berhak menurut Islam?

2. Kalau hadir ke kenduri walimatul urus (kenduri kahwin) orang kerap salam 

berisi (hadiah wang yang diberi semasa bersalam). Kalau tak ada duit nak dikepit 

dalam tangan, maka segan ia nak pergi makan kenduri. Tetapi kalau ia 

menziarah orang mati, tidak segan pula salam tak berisi. Sepatutnya kalau 

menziarah keluarga si matilah kita patut memberi sedekah. Kalau ke kenduri 

kahwin, tak bagi pun tak apa kerana tuan rumah panggil untuk diberi makan 

bukan untuk ia menambah pendapatan.

3. Ketika menghadiri majlis pemimpin negara kita berpakaian cantik, kemas dan 

segak tetapi bila mengadap Allah baik di rumah maupun di masjid, pakaian lebih 
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kurang saja bahkan ada yang tak berbaju. Tidakkah ini suatu perbuatan yang 

terbalik.

4. Kalau menjadi tetamu di rumah orang dan di beri jamuan, kita rasa segan nak 

makan sampai habis apa yang dihidangkan kerana rasa segan dan malu, 

sedangkan yang dituntut dibanyakkan makan dan dihabiskan apa yang dihidang 

supaya tuan rumah rasa gembira dan tidak membazir.

5. Kalau bersolat sunat di masjid amat rajin, tapi kalau di rumah, sangat malas. 

Sedangkan sebaik-baiknya solat sunat banyak dilakukan di rumah seperti yang 

dianjurkan oleh Rasulullah untuk mengelakkan rasa riak.

6. Bulan puasa adalah bulan mendidik nafsu termasuk nafsu makan yang 

berlebihan tetapi kebanyakan orang mengaku bahawa dalam carta perbelanjaan 

setiap rumah orang Islam akan kita dapati perbelanjaan di bulan puasa adalah 

yang tertinggi dalam setahun. Sedangkan sepatutnya perbelanjaan di bulan 

puasa yang terendah. Bukankah terbalik amalan kita?

7. Kalau nak mengerjakan haji, kebanyakan orang akan membuat kenduri 

sebelum bertolak ke Mekah dan apabila balik dari Mekah tak buat kenduri pun. 

Anjuran berkenduri dalam Islam antaranya ialah kerana selamat dari bermusafir, 

maka dibuat kenduri, bukan kerana nak bermusafir, maka dibuat kenduri. 

Bukankah amalan ini terbalik? Atau kita mempunyai tujuan lain.

8. Semua ibubapa amat bimbang kalau-kalau anak mereka gagal dalam periksa. 

Maka dihantarlah ke kelas tuisyen walau pun banyak belanjanya. Tapi kalau 

anak tak boleh baca Quran atau solat, tak bimbang pula bahkan tak mahu hantar 

tuisyen baca Quran atau kelas khas mempelajari Islam. Kalau guru tuisyen 

sanggup dibayar sebulan $20.00 satu pelajaran 8 kali hadir tapi kepada Tok Guru 

Quran nak bayar $15.00 sebulan 20 kali hadir belajar pun menggeletar tangan. 

Bukankah terbalik amalan kita? Kita sepatutnya lebih berbimbang jika anak tidak 
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dapat baca Al Quran atau bersolat dari tidak lulus periksa.

9. Kalau bekerja mengejar rezeki Allah tak kira siang malam, pagi petang, mesti 

pergi kerja. Hujan atau ribut tetap diharungi kerana hendak mematuhi peraturan 

kerja. Tapi ke rumah Allah (masjid) tak hujan, tak panas, tak ribut pun tetap tak 

datang ke masjid. Sungguh tak malu manusia begini, rezeki Allah diminta tapi 

nak ke rumahNya segan dan malas.

10. Seorang isteri kalau nak keluar rumah samada dengan suami atau tidak, 

bukan main lagi berhias. Tetapi kalau duduk di rumah, masyaAllah. Sedangkan 

yang dituntut seorang isteri itu berhias untuk suaminya, bukan berhias untuk 

orang lain. Perbuatan amalan yang terbalik ini membuatkan rumah tangga 

kurang bahagia.

Cukup dengan contoh-contoh di atas. Marilah kita berlapang dada menerima 

hakikat sebenarnya. Marilah kita beralih kepada kebenaraan agar hidup kita 

menurut landasan dan ajaran Islam yang sebenar bukan yang digubah mengikut 

selera kita. Allah yang mencipta kita maka biarlah Allah yang menentukan 

peraturan hidup kita.
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10 per inga tan bumi

Untuk peringatan pada diri yang sering alpa dengan keindahan dunia yang 
hanya palsu belaka. Sedarlah bahawa bumi sentiasa berkata-kata dengan 

manusia namun masih ramai lagi manusia yang lalai dan leka.

Berkata Anas Bin Malik r. a;

Sesungguhnya 
setiap hari bumi menyeru kepada manusia 

dengan sepuluh perkara.

1. Wahai anak Adam! Berjalanlah di atas perutku, tetapi ingatlah! 
Engkau akan dimasukkan ke dalamku kelak.

2. Engkau melakukan maksiat di atas belakangku, tetapi ingatlah! 
Engkau akan diazab di dalam perutku kelak.

3. Engkau ketawa di atas perutku, tetapi ingatlah! Engkau akan 
menangis di dalam perutku kelak.

4. Engkau bergembira di atas belakangku, tetapi ingatlah! Engkau 
akan kecewa di dalam perutku kelak.

5. Engkau mengumpul harta di atas belakangku, tetapi ingatlah! 
Engkau akan menyesal di dalam perutku kelak.

6. Engkau makan benda yang haram di atas belakangku, tetapi 
ingatlah! Engkau akan dimakan oleh ulat di dalam perutku kelak.

7. Engkau angkuh di atas belakangku, tetapi ingatlah! Engkau 
akan dihina di dalam perutku kelak.

8. Engkau berlari dengan riang di atas belakangku, tetapi 
ingatlah! Engkau akan jatuh di dalam perutku dalam keadaan 

dukacita. 

9. Engkau hidup di dunia bersiramkan cahaya matahari, bulan dan 
bintang di belakangku, tetapi ingatlah! Engkau akan tinggal 

dalam kegelapan di dalam perutku kelak.



Hak Milik Terpelihara Aim 2206

10. Engkau hidup di atas belakangku beramai-ramai, tetapi 
ingatlah! Engkau akan keseorangan di dalam perutku di suatu 

hari nanti..
 

Ingatlah...

 
 

(hopely baca sampai abis) 
 
Bumbungnya hanya tanah yang ditampal-tampal sehingga menutupi langit. 

tiada lagi hembusan langit jauh dari air-cond yang menyejukkan tiada lampu-

lampu antik menerangi kegelapan...bilik kecil itu tiada tiang, namun kukuhnya 

tidak boleh dipertikai...itulah tempat bilik trilion jasad manusia ditumpangkan 

sementara untuk meneruskan perjalanan ke Bandar Mega.

lubang sedalam enam kaki selebar 2 kali 6 inci adalah sebuah bilik kecil yang 

telah memberi jasanya menumpangkan musafir yang berkelana menuju ke 

Bandar Mega. Hanya berlapikkan lantai tanah yang lembap dan berbantalkan 

sekepal tanah. Dindingnya tanah yang tiada hiasan tiada gambar tiada langsir 

yang beralun dan berombak. Hanya yang ada gurisan-gurisan yang mencalar di 

sana-sini pada dinding itu.

Walaupun di kiri kanan terdapat banyak bilik-bilik lain yang turut 

menumpangkan jasad-jasad lain, namun tidak kedengaran satu suara pun . 

Kelibat rupa mereka pun tidak kelihatan, hilang tawa mereka, tiada lagi 

sindiran, tiada lagi pertengkaran dengan mereka dan tiada kaitan apa-apa 
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dengan mereka. Di sini ditinggalkan baring keseorangan. Tiada lagi kekasih 

yang dicintai, tiada lagi isteri tercinta, tiada lagi anak-anak dan saudara yang 

sanggup baring bersama untuk menemani. Di sini tinggallah keseorangan 

bersama dengan hadiah jariah-jariah yang ada. mujurlah kalau dulu pernah 

menjana harta benda untuk mengembangkan makruf yang dimanfaatkan oleh 

orang ramai hingga ke hari ini. Orang yang mendapat jariah itu tentunya tidak 

berputus-putus mengirimkan hadiah berupa doa selamat sebagai teman 

bersama dalam bilik kecil itu. kalau dulu ada ilmu yang baik lalu diajarkan 

kepada orang lain dan ilmu itu digunakan orang yang menerima dengan baik, 

maka mereka itu juga tidak lepas dari menghadiahkan pahala yang tiada 

terbanding nilainya pada kita di ketika itu.

Kalau dulu kita ada anak dan berusaha menjadikan dia anak yang soleh dan 

beriman, tentunya juga mereka tidak akan lupa menghadiahi doa dan pahala.

sebenarnya jasad yang dibaringkan di bilik itu hanya menunggu masa untuk 

dagingnya, kulitnya dan tulangnya bercerai berai. daging hanyir itu untuk 

makanan cacing tanah, dulu jasad itu dijaga dengan sebaik-baiknya dicuci 

dengan beraneka jenis busa, diharumi dengan pelbagai wangian yang menusuk 

hidung. Namun, ketika jasad dibaringkan dalam bilik sempit ini semua menjadi 

hidangan makhluk bernama cacing tanah lalu ulat-ulat dari perut bersorak 

sorai gembira menyoreh daging yang semakin hari semakin reput menjadi air 

hitam yang tersangat busuk. Bau busuk itu belum tentu hilang walau dicuci 

dengan tujuh air tanah sekalipun. Dulu perut itu diisi dengan macam-macam 

jenis juadah enak dan sedap.. malangnya, semua juadah yg memenuhi perut itu 

menjadi santapan ulat di bilik tumpangan ini..selepas itu akan terlihatlah 
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jasad sebenar manusia yang dulu kelihatan gagah, yang dulunya kelihatan 

sangat indah. 

Orang-orang yang mendalami dan mengkaji hakikat bilik kecil ini mengakui ia 

hanya persinggahan untuk meneruskan perjalanan ke Bandar Mega. Walaupun 

jasad itu hancur dimamah ulat dan cacing tanah, namun itu hanyalah objek 

yang dilekat sementara untuk teman dalam perjalanan ke alam buana. Bila tiba 

masanya jasad itu perlu kembali pada tuannya iaitu tanah dan di bilik inilah 

tempatnya. Manakala tuan jasad itu tetap akan dikunjungi oleh dua pengawal 

dan bertanya khabar...Mereka ini diarahkan untuk mengambil berat kepada 

sesiapa yang menumpang bilik kecil ini. Segala khabar orang yang menumpang 

di sini akan ditanya.

" siapa Tuhan kamu ?"...." siapa nabi kamu ?"...." Apakah imam kamu ?"..." 

dimana kiblat kamu ?" itulah antara soalan yang ditanya oleh dua orang 

pengawal tadi.

namun bagaimana jawapan orang yang tidak pernah mendendangkan tasbih, 

tahmid dan takbir sedangkan mulut tiada noktahnya untuk berkata-kata? 

bagaimana mahu menjawab kalau MADONNA, PETER PAN, RONALDO, 

MICHEAL SHCUMACER lebih dikenali daripada PARA ANBIYA' ? bagaimana 

mahu menjawab sedangkan lidah hanya mengukir sebutan ayat-ayat suci 

wahyu Ilahi di kala teringat sahaja sedangkan serangkai lagu BRITNEY 

SPEARS dihafal sebaik mungkin walau tidak tahu maknanya ? bagaimana mahu 

menjawab kiranya jiwa sudah terpersona dengan KASINO, BAR, KELAB 

MALAM, AURAT-AURAT WANITA JELITA dan segala macam lagi....???
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Di sinilah baru terfikir "di mana aku habiskan masa dan ke mana aku 

belanjakan harta-hartaku? Kenapa aku terlalu degil, tidak hirau 

langsung nasihat orang-orang yang baik sebaliknya aku mempersendakan dan 

memaki hamun mereka? Kenapa aku akrab dengan golongan yang cintakan 

dunia sehingga aku turut tertipu dengan dunia fana itu? Kenapa aku 

menangguh-nangguhkan untuk melakukan perkara yang baik? alangkah ruginya 

aku....rugi ! rugi ! rugi ! Umur makin meningkat...tapii....??!

Apabila jasad dibaringkan di sini baru sedar kehidupan sebenar masih jauh, 

perjalanan di alam buana terlalu singkat. Di sini baru terfikir kalau masa itu 

dikembalikan, sudah tentu akan dimanfaatkan sepenuhnya ketika masih hidup. 

Tentulah banyak yang dapat dicapai untuk dibawa bersama sebagai peneman 

menuju ke Bandar Mega.

Malangnya setelah jasad berada di bilik sempit ini bukan masanya untuk 

menyesali kehidupan lampau mu. Semua sudah berlalu dan akan menjadi 

persaksian di Mahkamah Agung Rabbul Jalil nanti. Tiada gunanya lagi 

menjerit walau habis batu batan yang pejal pecah kerana jeritan itu, tidak 

guna menangis lagi walau menitiskan air mata darah sekalipun. Di bilik 

tumpangan ini bukan lagi tempat untuk menyesali masa lampau, tetapi ia 

adalah saat menunggu panggilan ke Perhimpunan Agung di al Mahsyar kelak. Di 

sana nanti dihimpunkan pemilik jasad sejak dari kewujudan Adam hingga 

berakhirnya hayat bumi dan isinya, Perhimpunan yang akan membuat tapisan 

untuk menempatkan setiap jasad yang layak menghuni satu dari dua tempat.
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maka beruntunglah empunya jasad yang mengendalikan jasad sebagaimana 

yang dituntut oleh yang Maha Pencipta sesungguhnya amatlah rugi jasad bagi 

mereka yang mengendalikan jasad yang dipinjamkan itu menyimpang dari 

Kehendak Yang Maha Pencipta

petikan Haluan bil 1 2003

TIDUR YG PERLU DIBANGUNKAN
 
Dalam Syarah al-Muhazzab, Asy Syeikh Muhazzab, Asy Syeikh Muhyiddin An 
Nawawy berkata disuruh supaya membangunkan orang yang sedang tidur untuk 
mengerjakan solat terutamanya apabila waktu solat sudah hampir habis. Hal ini 
berdasarkan firman Allah SWT iaitu tolong-menolonglah antara kamu dalam 
ketakwaan dan kebaktian.di dalam kitab Tashilul Maqooshid Li Zuwaari Masaajid 
disebutkan bahawa adalah sangat baik mengejutkan orang tidur dalam keadaan 
:

1. Untuk mendirikan solat apabila waktu solat hampir habis 

2. sekiranya seseorang sedang tidur di hadapan orang yang sedang bersolat 

3. jika tidur pada saf pertama di dalam masjid 

4. jika tidur di atas beranda yang tidak berpagar

5. jika tidur sebahagian badan mengenai sinaran matahari dan sebahagian lagi 
berada di tempat teduh 

6. jika tidur sesudah terbit fajar dan sebelum terbit matahari 

7. jika tidur mendirikan solat fardu Isyak kerana tidur sebelum mendirikan solat 
adalah makruh 
8. jika tidur selepas azan 
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9. jika tidur seorang diri di rumah. Di dalam kitab Syaabul Iman dinyatakan 
sebagai makruh 

10. jika wanita tidur terlentang iaitu tidur dengan walah menghadap ke atas. 
Didalam kitab al-Mlnhaad dinyatakan makruh 

11. jika tidur di atas muka (meniarap atau terlungkup). Hal ini berdasarkan 
teguran Rasulullah SAW apabila baginda melihat seseorang tidur seperti itu 
“tidak dimikian itu, dibenci Allah dan RasulNya 

12. adalah baik mengejutkan orang lain untuk bangun malam seperti yang 
dilakukan 
oleh Rasulullah SWA di mana baginda membangunkan Fatimah. Tentang hal ini 
Rasulullah SWA bersabda :“Allah mengasihi orang lelaki yang bangun malam 
kemudian membangunkan isterinya, apabila isterinya enggan maka hendaklah 
dipercipkan air ke mukanya..
 
 
 
7 PERKARA ANEH?!
 
Terdapat seorang pemuda yang kerjanya menggali kubur dan mencuri kain kafan 
untuk dijual. Pada suatu hari, pemuda tersebut berjumpa dengan seorang ahli 
ibadah untuk menyatakan kekesalannya dan keinginan untuk bertaubat kepada 
Allah s.w.t. Dia berkata, "Sepanjang aku menggali kubur untuk mencuri kain 
kafan, aku telah melihat 7 perkara ganjil yang menimpa mayat-mayat tersebut. 
Lantaran aku merasa sangat insaf atas perbuatanku yang sangat keji itu dan 
ingin sekali bertaubat."

Yang pertama, aku lihat mayat yang pada siang harinya menghadap kiblat. 
Tetapi pabila aku menggali semula kuburnya pada waktu malam, aku lihat 
wajahnya telahpun membelakangkan kiblat. Mengapa terjadi begitu, wahai tuan 
guru?" tanya pemuda itu. 

Wahai anak muda, mereka itulah golongan yang telah mensyirikkan Allah s.w.t. 
sewaktu hidupnya. Lantaran Allah s.w.t. menghinakan mereka dengan 
memalingkan wajah mereka dari mengadap kiblat, bagi membezakan mereka 
daripada golongan muslim yang lain," jawab ahli ibadah tersebut. 

Sambung pemuda itu lagi, "Golongan yang kedua, aku lihat wajah mereka 
sangat elok semasa mereka dimasukkan ke dalam liang lahad. Tatkala malam 
hari ketika aku menggali kubur mereka, ku lihat wajah mereka telahpun bertukar 
menjadi babi. Mengapa begitu halnya, wahai tuan guru?" 
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Jawab ahli ibadah tersebut, "Wahai anak muda, mereka itulah golongan yang 
meremehkan dan meninggalkan solat sewaktu hidupnya. Sesungguhnya solat 
merupakan amalan yang pertama sekali dihisab. Jika sempurna solat, maka 
sempurnalah amalan-amalan kita yang lain," 

Pemuda itu menyambung lagi, "Wahai tuan guru, golongan yang ketiga yang aku 
lihat, pada waktu siang mayatnya kelihatan seperti biasa sahaja. Pabila aku 
menggali kuburnya pada waktu malam, ku lihat perutnya terlalu gelembung, 
keluar pula ulat yang terlalu banyak daripada perutnya itu." 

"Mereka itulah golongan yang gemar memakan harta yang haram, wahai anak 
muda," balas ahli ibadah itu lagi. 

Golongan keempat, ku lihat mayat yang jasadnya bertukar menjadi batu bulat 
yang hitam warnanya. Mengapa terjadi begitu, wahai tuan guru?" 

Jawab ahli ibadah itu, "Wahai pemuda, itulah golongan manusia yang derhaka 
kepada kedua ibu bapanya sewaktu hayatnya. Sesungguhnya Allah s.w.t. sama 
sekali tidak redha kepada manusia yang menderhakai ibu bapanya." 

Ku lihat ada pula mayat yang kukunya amat panjang, hingga membelit-belit 
seluruh tubuhnya dan keluar segala isi dari tubuh badannya," sambung pemuda 
itu. 

Anak muda, mereka itulah golongan yang gemar memutuskan silaturrahim. 
Semasa hidupnya mereka suka memulakan pertengkaran dan tidak bertegur 
sapa lebih daripada 3 hari. Bukankah Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, 
bahawa sesiapa yang tidak bertegur sapa melebihi 3 hari bukanlah termasuk 
dalam golongan umat baginda," jelas ahli ibadah tersebut. 

Wahai guru, golongan yang keenam yang aku lihat, sewaktu siangnya lahadnya 
kering kontang. Tatkala malam ketika aku menggali semula kubur itu, ku lihat 
mayat tersebut terapung dan lahadnya dipenuhi air hitam yang amat busuk 
baunya," 

Wahai pemuda, itulah golongan yang memakan harta riba sewaktu hayatnya," 
jawab ahli ibadah tadi. 

Wahai guru, golongan yang terakhir yang aku lihat, mayatnya sentiasa 
tersenyum dan berseri-seri pula wajahnya. Mengapa demikian halnya wahai tuan 
guru?" tanya pemuda itu lagi. 

Jawab ahli ibadah tersebut, "Wahai pemuda, mereka itulah golongan manusia 
yang berilmu. Dan mereka beramal pula dengan ilmunya sewaktu hayat mereka. 
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Inilah golongan yang beroleh keredhaan dan kemuliaan di sisi Allah s.w.t. baik 
sewaktu hayatnya mahupun sesudah matinya." 

Ingatlah, sesungguhnya daripada Allah s.w.t kita datang dan 
kepadaNya jualah kita akan kembali. Kita akan 
dipertanggungjawabkan atas setiap amal yang kita lakukan, 
hatta amalan sebesar zarah.

persahabatan, takdir dan jodoh

persahabatan sangat penting dalam hidup, sebab manusia tak boleh hidup 
bersendiri. biasanya persahabatan lahir berdasarkan keadaan, karakter dan latar 
belakang yang menimbulkan suatu ikatan dan kepercayaan. pada saya, sahabat 
memberi pengaruh yg besar dlm hidup kita. oleh itu, kita disarankan supaya 
memilih sahabat yang baik dan mampu memberi bimbingan kpd kita. the most 
important dlm persahabatan adalah ...jadilah diri kita sendiri dan jujur dalam 
segala hal.
 
takdir adalah ketentuan yg telah ditetapkan oleh Allah. kita hanya mampu 
merancang tetapi DIAlah yg akan menentukan segalanya.
" boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 
jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui " (surah Al-Baqarah:ayat 216)...oleh itu kita 
hendaklah redha dgn segala apa yg telah ditentukan olehNYA...
 
jodoh pertemuan, ajal dan maut, semuanya terletak ditangan Allah. walaupun 
jodoh kita ditentukan Allah, kita digalakkan berikhtiar dan berdoa agar pasangan 
kita itu sememangnya jodoh yg telah ditetapkan untuk kita. tak semestinya 
couple kita tu adalah jodoh kita. ada orang, bercinta dgn org lain, bertunang dgn 
org lain, tiba2 kawin dgn org lain. itulah jodoh namanya. mmg jodoh ditetapkan 
oleh Allah, tetapi naluri kita biasanya dapat merasakan adakah betul dia jodoh 
kita...
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Kotak berisi kasih

~~~ Salam Ukhwahfillah ~~~

Satu hari ketika seorang ayah membeli beberapa gulung kertas bungkusan hadiah, anak 
perempuannya yg masih kecil dan manja sekali, meminta satu gulung.

"Untuk apa?" tanya si ayah.

"Nak bungkus hadiah" jawab si kecil.

"Jgn dibuang-buang ya?" pesan si ayah, sambil memberikan satu gulungan kecil.

Keesokan harinya, pagi-pagi lagi si kecil sudah bangun dan membangunkan ayahnya, 
"Yah, ayah...ada hadiah untuk ayah."

Si ayah yg masih mengeliat, matanya pun belum lagi terbuka sepenuhnya menjawab, 
"Sudahlah...nanti-nanti sahaja."

Tetapi si kecil pantang menyerah, "Ayah, ayah, bangun ayah, dah pagi."

"Eh..kenapa ganggu ayah...masih terlalu awal lagi utk ayah bangun."

Ayah terpandang sebuah bungkusan yg telah dibalut dgn kertas pembungkus yg diberikan 
semlm.

"Hadiah apa ni?"

"Hadiah hari jadi utk ayah. Bukalah yah, buka sekarang."

Dan si ayah pun membuka bungkusan itu.

Ternyata di dalamnya hanya sebuah kotak kosong. Tidak berisi apa pun juga.

"Eh..kenapa kosong?? Tak ada isi di dalamnya. Kan ayah dah kata jgn buang-buang 
kertas bungkusan ayah. Membazir tu"

Si kecil menjawab, "Tak ayah...,ada isi tu...Tadi kan, Puteri masukkan byk sekali ciuman 
utk ayah."

Si ayah merasa terharu, dia mengangkat anaknya. Dipeluk dan diciumnya.

"Puteri, ayah belum pernah menerima hadiah seindah ini. Ayah akan selalu menyimpan 
hadiah ini. Ayah akan bawa ke pejabat dan sekali-sekala kalau perlu ciuman Puteri, ayah 
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akan mengambil satu. Nnt kalau kosong diisi lagi ya!"

Kotak kosong yg sesaat sebelumnya dianggap tidak berisi, tidak memiliki nilai apa-apa 
pun, tiba-tiba terisi, tiba-tiba memiliki nilai yg begitu tinggi. Apa yg terjadi?

Lalu, walaupun kotak itu memiliki nilai yg sgt tinggi di mata si ayah, namun di mata org 
lain tetap juga tidak memiliki nilai apa pun. Org lain tetap akan menganggapmya sebuah 
kotak kosong.

Moral :

Kosong bg seseorang boleh dianggap penuh oleh org lain.

Sebaliknya, penuh bg seseorang boleh dianggap kosong oleh org lain.

KOSONG dan PENUH - kedua-duanya merupakan produk dari "fikiran" anda sendiri.

Sebagaimana anda memandang hidup demikianlah kehidupan anda.

Hidup menjadi bererti, bermakna, kerana anda memberikan erti kepadanya, memberikan 
makna kepadanya.

Bagi mereka yg tidak memberikan makna, tidak memberikan erti, hidup ini ibarat  
lembaran kertas yg kosong

‘’Dunia ini umpama lautan yang luas. kita adalah kapal yang belayar 
dilautan dan telah banyak kapal karam didalamnya, andai muatan kita 
adalah iman, dan layarnya takwa, nescaya kita akan selamat dari 
tersesat di lautan hidup ini.’’

"When you REALLY want something, sometimes you have to swim a little 
deeper.... You can't give up just because things don't come easy... You 

have to overcome the obstacles and face your fears...But in the end, it's all  
worth while! Life is full of ups and downs, but if you believe in yourself you 

will always come through with flying colors. Value friendship, love, and 
faith. Never underestimate yourself. If you follow this advice you can never 

go wrong!"

Look !nto My Eyes And Read My M!nd....F!nd YourSelf And Be YourSelf ( I'll  
Be Searching For You.... ) 
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Hidup umpama setitis embun.
Tibanya sebentar, kemudian hilang.

Tiba lagi dan hilang lagi.

Kehidupan adalah satu giliran antara senyum dan ratap.
Airmata umpama garam kehidupan.

Lupakan segala duka yang berlaku dan bangunkanlah hidup baru
dan jangan lagu menghampiri daerah luka

yang memungkinkan manusia jatuh sekali lagi.

Hidup ini umpama pergantian hujan dan panas,
suka dan duka, senang dan susah.

Namun jika Allah tidak mengizinkan ia berlalu
maka tak mungkin iakan tercapai. 

Persahabatan

selemah-lemah manusia ialah orang yang tak boleh mencari 
sahabat dan orang yang lebih lemah dari itu ialah orang yang 
mensia-siakan sahabat yg telah dicari - (Saidina Ali)

sahabat...
bila cinta dan kasih kerana ALLAH
berpisahnya tidak gelisah
bila rindunya kerana yang satu
pertemuannya pasti tak jemu
ukhuwah itu indah
bila bertemu dan berpisah kerana ALLAH

 
A Friend is

Accepts you as you are 
Believes in "you" 
Calls you just to say "Hi"
Doesn't give up on you
Envisions the whole of you
Forgives your mistakes 
Gives unconditionally 
Helps you
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Invites you over 
Jest "be" with you 
Keeps you close at heart 
Loves you for who you are 
Makes a difference in your life 
Never judges 
Offers support
Picks you up 
Quiets your fears 
Raises your spirits 
Says nice things about you 
Tells you the truth when you need to hear it
Understands you 
Values you 
Walks beside you 
X-plain things you don't understand 
Yells when you won't listen and
Zaps you back to reality

persahabatan jambatan
silahturrahim sesama insan kita bajai
perasaan kasih sayang tulus dan suci
seumpama mengasihi diri sendiri

persahabatan murni
milikan bererti
harum menwangi bak aroma kasturi
teman menangis jua ketawa
berada di sisi saat menderita
sedia mendengar sanggup membantu
bermanis muka biarpun hiba
pemberi semangat hati penajam fikiran
menyedarkan kita yang alpa....

sahabat sejati
ibarat sebutir bintang begermerlapan
di antara jutaan bintang di langit kelam
jangan biarkan ia malap
peliharalah ia dengan persefahaman
binakan ikatan mesra
moga ia terus bersinar
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Friendship ends when you stop sharing.
Love ends when you stop caring.
 
Hope ends when you stop believing. 
Life ends when you stop dreaming

’’Persahabatan yang sejati akan membawa kerinduan yang abadi. Sesungguhnya 
persahabatan itu lebih unggul dari percintaan, tanpa persahabatan percintaan akan 

berakhir, tetapi tanpa percintaan, persahabatan boleh kekal. Oleh itu hargailah 
persahabatan yang terjalin. Orang yang rugi adalah orang yang tidak memperolehi 

sahabat dan orang yang paling rugi adalah orang yang ditinggalkan oleh sahabatnya’’
 

::erti persahabatan::
 
Dalam  dunia  ini,  kita  tidak  punya  sesiapa  kecuali  diri  sendiri.  Tetapi  dalam  kita 
bersendiri, kita beruntung kerana mempunyai seorang sahabat yang memahami kita.
Sebagaimana kita mengharapkan keikhlasan dan kejujuran seorang sahabat, begitu juga 
dia. Tetapi kita sering terlupa akan hal itu. Kita  cuma mengambil kira tentang harapan 
dan perasaan kita.
 
Kita rasa dikhianati  bila dia tidak menepati  janjinya.  Kita tidak memberi dia peluang 
untuk  menerangkan  keadaannya.  Bagi  kita,  itu  alasan  untuk  menutup  kesilapan  dan 
membela diri. Kita terlupa, kita juga pernah membiarkan dia ternanti-nanti kerana kita 
juga ada janji yang tidak ditepati. Kita beri seribu alasan. Memaksa dia menerima alasan 
kita.
 
Waktu itu, terfikirkah kita tentang perasaannya? Seperti kita, dia juga tahu rasa kecewa 
tetapi kita sering terlupa. Untungnya mempunyai kawan yang sentiasa di sisi kita  pada 
waktu kita memerlukan dia.
 
Dia mendengar  luahan perasaan kita,  segala rasa kecewa dan ketakutan,  harapan dan 
impian kita luahkan, dia memberi jalan sebagai laluan penyelesaian masalah. Selalunya 
kita terlalu asyik bercerita tentang diri kita, hingga kadang-kadang kita terlupa kawan kita 
juga ada cerita yang ingin dikongsi bersama kita.
 
Pernahkah kita memberi dia peluang untuk menceritakan tentang rasa bimbangnya, rasa 
takutnya? Pernahkan kita menenangkan dia sebagaimana dia pernah menyabarkan kita? 
Ikhlaskah  kita  mendengar  tentang  kejayaan  dan  berita  gembiranya?  Mampukah  kita 
menjadi sumber kekuatannya seperti mana dia meniup semangat setiap kali kita merasa 
kecewa dan menyerah kalah?
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Dapatkah kita yakinkan dia bahawa kita boleh dipercayai, kita boleh dijadikan tempat 
untuk bersandar bila terasa lemah, agar tidak rebah? Bolehkah kita menjadi bahu untuk 
dia sandarkan harapan?
 
Sesekali jadilah kawan yang mendengar dari yang hanya bercerita. Ambillah masa untuk 
memahami hati dan perasaan kawan, kerana dia juga seorang manusia; dia juga ada rasa 
takut  ,  ada  rasa  bimbang,  sedih  dan  kecewa.  Dia  juga  ada  kelemahan  dan  dia  juga 
perlukan kawan sebagai kekuatan.
 
Jadilah kita kawannya itu. Kita selalu melihat dia ketawa, tetapi mungkin sebenarnya dia 
tidak setabah yang kita sangka. Disebalik senyumannya itu, mungkin banyak cerita sedih 
yang ingin diluahkan. Di sebalik kesenangannya, mungkin tersimpan seribu kekalutan , 
kita tidak tahu, tetapi jika kita cuba jadi sahabat seperti dia, mungkin kita akan tahu?.
 
 

Alqamah berpesan - 12 Ciri Sahabat Sejati:

1. Jika engkau membuat bakti kpdnya ia melindungi mu
2. Jika engkau rapatkan persahabatan dengannya ia akan membalas baik 
persahabatanmu itu
3. Jika engkau memerlukan pertolongan daripadanya ia akan membantu mu
4. Jika engkau menghulurkan sesuatu kebaikan kepadanya ia akan 
     menerima dgn baik
5. Jika ia mendapat kebajikan daripadamu ia akan menghargai dan 
menyebut kebaikan mu
6. Jika ia melihat sesuatu yang tidak baik daripadamu ia akan menutupnya
7. Jika engkau meminta sesuatu bantuan daripadanya ia akan 
mengusahakannya
8. Jika engkau berdiam diri (kerana malu hendak meminta) dia akan 
menanyakan kesusahanmu
9. Jika datang sesuatu bencana menimpa dirimu ia akan meringankan 
kesusahanmu
10. Jika engkau berkata kepadanya nescaya ia akan membenarkanmu
11. Jika engkau merancangkan sesuatu niscaya ia akan membantu mu
12. Jika kamu berdua berselisih faham niscaya ia lebih senang mengalah 
untuk menjaga kepentingan persahabatanmu



Hak Milik Terpelihara Aim 2206

Persahabatan dan cinta

Mampukah anda membayangkan Persahabatan tanpa Cinta? Persahabatan dan Cinta 
adalah teman terbaik kerana dimana ada Cinta, Persahabatan selalu berada 
disampingnya. Dan dimana Persahabatan berada, Cinta selalu tersenyum ceria dan 
tidak pernah meninggalkan Persahabatan. Pada suatu hari, Persahabatan mula 
terfikir bahawa Cinta telah membuat dirinya tidak mendapat perhatian lagi kerana 
Persahabatan menganggap Cinta lebih menarik daripada dirinya. 
"Hmmm...seandainya tidak ada Cinta, mungkin aku akan menjadi lebih terkenal, dan 
lebih banyak orang memberi perhatian kepadaku." fikir si Persahabatan. Sejak hari 
itu Persahabatan memusuhi Cinta. Ketika Cinta bermain bersama Persahabatan 
seperti selalu, Persahabatan akan menjauhi Cinta. Apabila Cinta bertanya kenapa 
Persahabatan menjauhi dirinya, Persahabatan hanya memalingkan wajahnya dan 
beredar pergi meninggalkan Cinta. Kesedihan pun menghampiri Cinta dan Cinta tidak 
sanggup menahan air matanya dan menangis semahu-mahunya. Kesedihan hanya 
dapat termangu memandang Cinta yang kehilangan teman baiknya. Beberapa hari 
tanpa Cinta, Persahabatan mula bergaul rapat dengan Kecewa, Putus Asa, 
Kemarahan dan Kebencian. Persahabatan mulai kehilangan sifat manisnya dan 
orang-orang mulai tidak menyukai Persahabatan. Persahabatan mulai dijauhi dan 
tidak lagi disukai. Walaupun Persahabatan cantik, tetapi sifatnya mula memualkan. 
Persahabatan menyedari bahawa dirinya tidak lagi disukai lantaran banyak orang 
yang menjauhinya. Persahabatan mulai menyesali keadaannya, dan saat itulah 
Kesedihan melihat Persahabatan, dan menyampaikan kepada Cinta bahawa 
Persahabatan sedang dalam kedukaan. Dengan segera Cinta berlari dan 
menghampiri Persahabatan. Saat Persahabatan melihat Cinta menghampiri dirinya, 
dengan air mata yang berlinang Persahabatan pun meluahkan seribu penyesalannya 
meninggalkan Cinta. Dipendekkan cerita...Persahabatan dan Cinta kembali menjadi 
teman baik. Persahabatan kembali kepada peribadi yang menyenangkan dan Cinta 
pun kembali tersenyum ceria. Semua orang melihat kembali kedua teman baik itu 
sebagai berkat dan anugerah dalam kehidupan.

 
 

   Moral:   
Mampukah Persahabatan tanpa Cinta? Mampukah Cinta tanpa Persahabatan? Sering 
kali ditemui banyak orang yang cuba memisahkan Persahabatan dan Cinta kerana 
mereka berfikir, "Kalau Persahabatan sudah disulami dengan Cinta, pasti akan jadi 
sulit!" Terutama bagi mereka yang menjalin persahabatan antara lelaki dan wanita. 

Persahabatan merupakan bentuk hubungan yang indah antara manusia, dimana 
Cinta hadir untuk memberikan senyumnya dan mewarnai Persahabatan. Tanpa Cinta, 

Persahabatan mungkin akan diisi dengan Kecewa, Benci, Marah dan berbagai hal 
yang membuat Persahabatan tidak lagi indah. Berhentilah membuat batas antara 
Cinta dan Persahabatan, biarkan mereka tetap menjadi Teman baik. Yang harus 

diluruskan adalah Cinta bukanlah perosak Persahabatan, Cinta memperindah 
persahabatan anda. Seringkali Cinta cuma dijadikan kambing hitam sebagai perosak 
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sebuah persahabatan. SALAH BESAR !!! Seharusnya dengan adanya Cinta, 
persahabatan akan semakin menyenangkan. Teman-teman yang sedang menjalin 
Persahabatan...Penuhilah persahabatanmu dengan Cinta, berikanlah Cinta yang 

terbaik untuk sahabatmu. Teman-teman yang sedang mengalami goncangan dalam 
persahabatan, jangan salahkan Cinta! tetapi cubalah perbaiki persahabatanmu 

dengan cinta kerana cinta akan menutupi segala kesalahan, mengampuni dengan 
mudah dan membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Teman-

teman yang belum mengerti erti Persahabatan ...cubalah memulai sebuah 
persahabatan, kerana dengan persahabatan kalian akan semakin dewasa, tidak egois 
dan belajar untuk mengerti, bahwa segala sesuatu tidak selalu terjadi sesuai dengan 

keinginan kita. Teman-teman yang sedang kecewa dengan Persahabatan ... 
Renungkanlah, "Apakah saya sudah menjalani Persahabatan dengan benar?" Dan 

cubalah memahami erti persahabatan buat hidupmu.Keinginan, semangat, 
pengertian, kematangan, kelemahlembutan dan segala hal yang baik akan engkau 

temui dalam persahabatan...

Misteri cinta
 
"Sekiranya kamu dapati dirimu menyintai seseorang yang 
tidak membalas cintamu, janganlah merasa tersisih. Tiada 
salahnya menyintai seseorang kerana Cinta tidak memilih 
untuk singgah di hati seseorang

Sekiranya kamu dicintai oleh seseorang yang tidak kamu 
cintai, anggaplah ia satu penghormatan buat dirimu tetapi 
kembali penghormatan itu dengan cara yang ikhlas dan jujur. 
Jangan ambil kesempatan dan janganlah melukakan.

Bagaimana kamu mengurusi cinta begitulah kamu mengurusi 
dirimu dan setiap hati dan perasaan mengalami kepedihan dan 
kebahagiaan yang serupa sekalipun cara kita 
mengendalikannya berbeza.

Sekiranya kita bercinta dengan seseorang yang begitu 
menyintai diri kita dan tiba tiba cinta memilih untuk 
pergi, tiada siapa yang harus dipersalahkan, relakanlah 
cinta itu pergi. Kerana setiap yang berlaku ada maksud yang 
tersembunyi..Dan kita akan menyedari apabila masa silih 
berganti.

Ingatlah bahawa jangan terlalu memilih cinta. Kerana cinta 
itu sendiri akan memilih untuk singgah di hati sesiapa Kamu 
hanya perlu menerima kehadiran cinta itu dengan segala 
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misteri di dalamnya apabila ia datang mengetuk pintu 
hatimu. Nikmatinya sebagaimana ia membuat hidupmu bahagia 
dan bebaskan ia

Cinta sentiasa dan selamanya akan menjadi misteri
Bersyukurlah kerana ianya pernah singgah di hati kamu..."
 
 
 
Tentang Cinta

Cinta tak pernah akan begitu indah jika tanpa persahabatan... yang 
satu selalu menjadi penyebab yang lain dan prosesnya adalah 
irreversible

Seorang pencinta yang terbaik adalah sahabat yang terhebat

Jika kau mencintai seseorang, jangan mengharapkan dia akan 
mencintai kau sama saperti kau mencintainya kerana salah satu di 
antara kamu akan memberikan lebih dan yang lain akan dirasakan 
kurang

Jika kau sedang mencari... yang lain sedang menanti

Jangan pernah takut untuk jatuh cinta.... ia mungkin akan begitu 
menyakitkan dan mungkin akan menyebabkan kau sakit dan 
menderita.... tapi jika kau tidak mengikut kata hati, pada akhirnya kau 
akan menangis... jauh lebih pedih... kerana saat itu kau akan 
menyedari bahwa kau tidak pernah memberi

Cinta itu sebuah jalan... bukan sekadar perasaan tapi sebuah 
komitmen.... perasaan itu bisa datang dan pergi begitu saja

Cinta tak harus berakhir dengan kebahagiaan kerana cinta tidak harus 
berakhir

Cinta sejati mendengar apa yang tidak dikatakan dan mengerti apa 
yang tidak dijelaskan sebab cinta tidak datang dari bibir dan lidah atau 
fikiran melainkan dari HATI

Ketika kau mencintai, jangan mengharapkan apapun sebagai 
imbalan/balasan kerana jika demikian... kau bukan mencintai tetapi 
investasi
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Jika kau mencintai kau harus siap untuk menerima penderitaan kerana 
jika kau mengharapkan kebahagiaan, kau bukan mencintai tetapi 
menfaatkan

Lebih baik kehilangan harga diri dan egomu bersama seseorang yang 
kau cintai daripada kehilangan seseorang yang kau cintai kerana 
egomu yang tak berguna itu

Bagaimana aku akan berkata "SELAMAT TINGGAL" kepada seseorang 
yang tidak pernah aku miliki?

Mengapa titis airmata jatuh untuk seseorang yang tidak pernah 
menjadi kepunyaanku?  Mengapa aku rindukan seseorang yang tidak 
pernah bersamaku dan aku bertanya.... Mengapa aku mencintai 
seseorang yang cintanya tidak pernah untukku?

Sukar bagi dua orang yang saling mencintai tinggal didalam dua dunia 
yang berbeza tapi ketika dua dunia yang berbeza ini melebur dan 
menjadi satu.... itulah KEAJAIBAN

Jangan mencintai seseorang seperti bunga kerana bunga mati ketika 
musim berganti.... cintailah dia seperti sungai kerana sungai mengalir 
selamanya

Cinta mungkin akan meninggalkan hatimu bagai kepingan-kepingan 
kaca tapi tanamkanlah difikiranmu bahawa ada seseorang yang 
akan membalut lukamu dengan mencantumkan semula serpihan-
serpihan kaca itu sehingga kau menjadi utuh kembali

sekiranya kau mendapati dirimu menyintai seseorang yang tak 
membalas cintamu, janganlah merasa tersisih.... tiada salahnya 
menyintai seseorang kerana cinta tak memilih untuk singgah dihati 
seseorang

Ingatlah jangan terlalu memilih cinta kerana cinta sendiri akan memilih 
untuk singgah dihati sesiapa.  Kamu hanya perlu menerima kehadiran 
cinta dengan segala misteri didalamnya apabila ia datang mengetuk 
pintu hatimu.  Nikmatinya sebagaimana ia membuat hidupmu bahagia

Cinta sentiasa dan selamanya akan menjadi misteri.  Bersyukurlah 
kerana ianya pernah singgah dihatimu

Last but not least....
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cinta adalah anugerah
yang bisa....
membuat kita ketawa
membuat kita bernyanyi
membuat kita sedih, menangis
bila ia berlalu pergi
dan bertanya "mengapa?"
membuat kita menerima dan memberi
dan yang penting sekali....
membuat kita hidup
kerana hidup ini adalah
menghagai manusia
mencintai luka dan
meraih mimpi.....

Jodoh Di Tangan Tuhan
Jodoh merupakan takdir dan perlu mencarinya
 
"Jodoh di tangan Tuhan, tetapi manusia harus berikhtiar mencari dan memilihnya" 
Pendapat ini lebih baik dari pendapat pertama, walaupun masih belum sempurna. 
Masalahnya terletak pada sudut ikhtiar untuk mencari dan memilih jodoh. 
"Jodoh di tangan Tuhan dan manusia wajib berikhtiar mencari dan memilihnya sesuai 
dengan ketentuan yang ditentukan Tuhan" Pendapat ini lebih sempurna. Memang itulah 
aturan mencari dan memilih jodoh. 
Selain daripada pendapat di atas, masih ada cara lain yang digunakan di beberapa tempat 
seperti : 

1. Jodoh dicari dan dipilih oleh orang tua tetapi perkahwinan berlangsung atas 
persetujuan anak. 
2. Anak lelaki mencari dan memilih jodohnya sendiri tetapi keputusan berkahwin 
bergantung kepada orang tua. 
3. Anak lelaki atau perempuan mencari atau memilih jodohnya sendiri tetapi keputusan 
perkahwinan bergantung kepada kedua belah pihak orang tua. 
4. Anak lelaki atau perempuan mencari atau memilih jodohnya sendiri serta menentukan 
sendiri perkahwinannya. 

Mengikut ajaran Islam, persetujuan antara kedua belah pihak merupakan perkara asas, 
iaitu atas persetujuan dari calon suami dan isteri. Ini disebabkan perkahwinan di dalam 
Islam bertujuan 
untuk keselamatan dan kesejahteraan pasangan tersebut. 
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Kedua orang tua harus turut serta memikirkan atau memerhatikan jodoh bagi anaknya. 
Jadi masalah memilih jodoh dalam Islam boleh dilakukan oleh anak ataupun kedua orang 
tua. 
Namun begitu, kedua orang tua tidak boleh sesuka hati mencarikan calon untuk anaknya. 
Ianya mestilah berlandaskan ajaran Islam. 
Bagi menentukan jodoh untuk kaum wanita, setidak-tidaknya perlu diperhatikan beberapa 
ciri berikut: 

1.       Pemimpin keluarga yang baik dan bertanggungjawab untuk membina 
rumahtangga. 
2.       Mencari nafkah yang jujur dan berhasil. 
3.       Pasangan ideal dalam erti; 
+ bersikap baik terhadap isteri 
+ dapat memberikan kebebasan berfikir dan memberi pendapat 
+ menerima kekurangan dan kelemahan isteri 
+ dapat membantu tugas isteri dalam keadaan dan kegiatan tertentu 
+ dapat menjaga kewibawaan isteri 
+ dapat membimbing isteri ke jalan yang baik 
+ dapat menghormati dan menyayangi sanak keluarga isteri. 
4.       Bapa yang baik dan sayang kepada anak-anak. 
5.       Pasangan yang baik zahir dan batin

Sekadar renungan bersamaPa DeNgAn CiNtA........]]

Adakah tapak tangan kita berpeluh,
hati kita berdebar kencang dan
suara kita tersekat di dada?
Itu bukan Cinta, itu SUKA.

Adakah kita tidak dapat melepaskan
pandangan mata darinya?
Itu bukan Cinta, itu NAFSU.

Adakah kita menginginkannya
kerana kitatahu ia ada di sana?
Itu bukan Cinta, itu KESEPIAN.

Adakah kita mencintainya
kerana itulah yang diinginkan semua orang?
Itu bukan Cinta, itu KESETIAAN

Adakah kita tetap mengatakan kita
menyintainya kerana kita
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tidak inginmelukai hatinya?
Itu bukan Cinta, itu BELASKASIHAN.

Adakah kita mengatakan padanya
bahawa setiap hari hanya dia yang
kitafikirkan?
Itu bukan Cinta, itu DUSTA.

Adakah kita rela memberikan semua
perkara yang kita senangi untuk
kepentingan dirinya?
Itu bukan Cinta, itu KEMURAHAN HATI.

Adakah kita menjadi miliknya kerana
pandangan matanya membuat hati kita melompat?
Itu bukan Cinta, itu TERGILA-GILA.

Adakah kita memaafkan kesalahannya
kerana kita mengambil berat tentangnya?
Itu bukan Cinta, itu PERSAHABATAN

Tetapi...
Adakah kita tetap bertahan kerana
campuran antara kesakitan dan
kegembiraan yang membutakan dan
tak terfahami ... menarik kita mendekati
dan tetap bersamanya?
ITULAH CINTA.<-------> 
 

Jodoh di tangan Tuhan
 
ada apa dengan cinta ya?...ada bermacam perasa di 
dalamnya..ade ketika rasa sedih, ada ketika ada rasa gembira, 
ada rasa cemburu, pilu,girang, merindu...semua bercampur 
menjadi satu.... saat paling indah dalam hidup adalah saat 
ketika hati diusik rasa cinta.....dunia rasa diawangan, senyum 
terukir selalu di bibir.... diri rasa bahagia teramat sangat...cinta 
pertama amat mendalam dihati...hati yg dusik rasa cinta amat 
la bahagia.. di kala itu semuanya indah, apa yang terbayang di 
mata dan hati hanyalah org yang disayangi sepenuh hati...
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tapi.........bagaimana pula hati yang tiba2 kehilangan 
cinta?..saat itu dunia semacam tidak bermakna...segala yg 
dibuat semua tak kena...antara benci, sedih, pilu, dan 
bermacam lagi bertolak2 antara satu sama lain..hati mula tidak 
tenteram...tambah teruk jika hati telah menyayangi sepenuh 
hati...ketika dan saat ini, peranan kewarasan amat memainkan 
langkahnya...ketika jiwa berada dipersimpangan antara baik 
dan buruk...ada yg memilih utk perkara yg bodoh, ada pula yg 
berjaya mengatasi...yang penting kewarasan akal utk 
menerima..

apepun yang terjadi, ingatla..biarkan la ia pergi.. jodoh dan 
pertemuan di tangan Allah.. andai kite mmg dah tertulis 
berjodoh sejak loh mahfuz, kite tetap akan bersama nya... 
andai tiada berjodoh, redhakanlah...renung dan baiki 
kelemahan selama ni ketika bersamanya...tiada manusia yang 
sempuna..selagi manusia itu mencari kesempurnaan dalam 
cinta, selagi itu dia xkan menemukan bahagia...ingat masih ada 
yang menyayangi kita..setiap pertemuan ada perpisahan...dan 
setiap perpisahan juga ada pertemuan yang lain..... apa yang 
boleh kita lakukan..DOAKANLAH KEBAHAGIAAN DIA DAN 
REDHAKAN PERPISAHAN ini... tidak rugi kite doakan 
kebahagiaan org yang pernah bertakhta di hati..malah dengan 
ini hati kite bertambah lagi tenang...

"HIDUP HANYA SEKALI...MANFAATKANLAH SISA2 HIDUP YANG 
ADA SEBELUM DIJEMPUT MENGADAP NYA...JGNLA TERLALU 
MEMIKIRKAN PERKARA YANG SEDIH, KERANA HIDUP INI 
AMATLA SINGKAT DAN JIKA TERLALU MEMIKIRKAN PERKARA 
SEDIH, KITA TIDAK AKAN DAPAT MENIKMATI NIKMAT HIDUP 
YANG SEBENAR...."
 

Pendapat Juma mengenai jodohnya
``Saya percaya jodoh tidak perlu dicari. Ia datang dengan sendiri. Kadang-kadang kita 
kata jodoh kita dengan lelaki `A' tetapi kuasa Tuhan kita berjodoh dengan lelaki `B'. 
Berkawan berpuluh tahun pun tidak akan ke mana juga kalau tidak ada jodoh yang 
mengikatnya,'' kata Juma mengenai takdirnya.A a
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CINTA ADAM & HAWA

 

Syurga yang serba nikmat

Segala kesenangan ada di dalamnya. Semua tersedia apa saja yang 
diinginkan, tanpa bersusah payah memperolehinya. Sungguh suatu 
tempat yang amat indah dan permai, menjadi idaman setiap insan. 
Demikianlah menurut riwayat, tatkala Allah SWT. selesai mencipta alam 
semesta dan makhluk-makhluk lainnya, maka dicipta-Nya pula Adam 
‘alaihissalam sebagai manusia pertama. Hamba yang dimuliakan itu 
ditempatkan Allah SWT di dalam Syurga (Jannah). 

    Adam a.s hidup sendirian dan sebatang kara, tanpa mempunyai 
seorang kawan pun. Ia berjalan ke kiri dan ke kanan, menghadap ke 
langit-langit yang tinggi, ke bumi terhampar jauh di seberang, maka 
tiadalah sesuatu yang dilihatnya dari mahkluk sejenisnya kecuali 
burung-burung yang berterbangan ke sana ke mari, sambil berkejar-
kejaran di angkasa bebas, bernyanyi-nyanyi, bersiul-siul, seolah-olah 
mempamerkan kemesraan. 

    Adam a.s terpikat melihatnya, rindu berkeadaan demikian. Tetapi 
sungguh malang, siapalah gerangan kawan yang hendak diajak. Ia 
merasa kesepian, lama sudah. Ia tinggal di syurga bagai orang 
kebingungan, tiada pasangan yang akan dibujuk bermesra sebagaimana 
burung-burung yang dilihatnya. 

    Tiada pekerjaan sehari-hari kecuali bermalas-malas begitu saja, 
bersantai berangin-angin di dalam taman syurga yang indah permai, 
yang ditumbuhi oleh bermacam bunga-bunga kuntum semerbak yang 
wangi, yang di bawahnya mengalir anak-anak sungai bercabang-cabang, 
yang desiran airnya bagai mengandung pembangkit rindu.
  

Adam kesepian
    Apa saja di dalam syurga semuanya nikmat! Tetapi apalah erti 
segalanya kalau hati selalu gelisah resah di dalam kesepian seorang diri? 

    Itulah satu-satunya kekurangan yang dirasakan Adam a.s di dalam 
syurga. Ia perlu kepada sesuatu, iaitu kepada kawan sejenis yang akan 
mendampinginya di dalam kesenangan yang tak terhingga itu. 
Kadangkala kalau rindu dendamnya datang, turunlah ia ke bawah pohon-
pohon rendang mencari hiburan, mendengarkan burung-burung 
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bernyanyi bersahut-sahutan, tetapi aduh hai kasihan...bukannya hati 
menjadi tenteram, malah menjadi lebih tertikam. Kalau angin bertiup 
sepoi-sepoi basah di mana daun-daunan bergerak lemah gemalai dan 
mendesirkan suara sayup-sayup, maka terkesanlah di hatinya keharuan 
yang begitu mendalam; dirasakannya sebagai derita batin yang tegak di 
sebalik nikmat yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. 

    Tetapi walaupun demikian, agaknya Adam a.s malu mengadukan 
halnya kepada Allah SWT. Namun, walaupun Adam a.s malu untuk 
mengadu, Allah Ta'ala sendiri Maha Tahu serta Maha Melihat apa yang 
tersembunyi di kalbu hamba-Nya. Oleh itu Allah Ta'ala ingin mengusir 
rasa kesepian Adam.
  

Hawa diciptakan
    Tatkala Adam a.s sudah berada di puncak kerinduan dan keinginan 
untuk mendapatkan kawan, sedang ia lagi duduk terpekur di atas 
tempat duduk yang berlapiskan tilam permaidani serba mewah, maka 
tiba-tiba ngantukpun datanglah menawannya serta langsung 
membawanya hanyut ke alam tidur. 

    Adam a.s tertidur nyenyak, tak sedar kepada sesuatu yang ada di 
sekitarnya. Dalam saat-saat yang demikian itulah Allah SWT 
menyampaikan wahyu kepada malaikat Jibril a.s untuk mencabut tulang 
rusuk Adam a.s dari lambung sebelah kiri. Bagai orang yang sedang 
terbius, Adam a.s  tidak merasakan apa-apa ketika tulang rusuknya 
dicabut oleh malaikat Jibril a.s. 

    Dan oleh kudrat kuasa Ilahi yang manakala menghendaki terjadinya 
sesuatu cukup berkata “Kun!” maka terciptalah Hawa dari tulang rusuk 
Adam a.s, sebagai insan kedua penghuni syurga dan sebagai pelengkap 
kurnia yang dianugerahkan kepada Adam a.s yang mendambakan 
seorang kawan tempat ia boleh bermesra dan bersenda gurau.

  

Pertemuan Adam dan Hawa

    Hawa duduk bersandar pada bantal lembut di atas tempat duduk 
megah yang bertatahkan emas dan permata-permata bermutu manikam, 
sambil terpesona memperhatikan kecerahan wajah dari seorang lelaki 
kacak yang sedang terbaring, tak jauh di depannya. 

    Butir-butir fikiran yang menggelombang di dalam sanubari Hawa 
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seolah-olah merupakan arus-arus tenaga elektrik yang datang mengetuk 
kalbu Adam a.s, yang langsung menerimanya sebagai mimpi yang 
berkesan di dalam gambaran jiwanya seketika itu. 

    Adam terjaga....! Alangkah terkejutnya ia ketika dilihatnya ada 
makhluk manusia seperti dirinya hanya beberapa langkah di 
hadapannya. Ia seolah tak percaya pada penglihatannya. Ia masih 
terbaring mengusap matanya beberapa kali untuk memastikan apa yang 
sedang dilihatnya. 

    Hawa yang diciptakan lengkap dengan perasaan malu, segera 
memutar badannya sekadar untuk menyembunyikan bukit-bukit di 
dadanya, seraya mengirimkan senyum manis bercampur manja, diiringi 
pandangan melirik dari sudut mata yang memberikan sinar harapan bagi 
hati yang melihatnya. 

    Memang dijadikan Hawa dengan bentuk dan paras rupa yang 
sempurna. Ia dihiasi dengan kecantikan, kemanisan, keindahan, 
kejelitaan, kehalusan, kelemah-lembutan, kasih-sayang, kesucian, 
keibuan dan segala sifat-sifat keperibadian yang terpuji di samping 
bentuk tubuhnya yang mempesona serta memikat hati setiap yang 
memandangnya. 

    Ia adalah wanita tercantik yang menghiasai syurga, yang 
kecantikannya itu akan diwariskan turun temurun di hari kemudian, dan 
daripadanyalah maka ada kecantikan yang diwariskan kepada wanita-
wanita yang datang dibelakangnya. 

    Adam a.s pun tak kurang gagah dan kacaknya. Tidak dijumpai cacat 
pada dirinya kerana ia adalah satu-satunya makhluk insan yang dicipta 
oleh Allah SWT secara langsung tanpa perantaraan. 

    Semua kecantikan yang diperuntukkan bagi lelaki terhimpun padanya. 
Kecantikan itu pulalah yang diwariskan turun temurun kepada orang-
orang di belakangnya sebagai anugerah Allah SWT  kepada makhluk-Nya 
yang bergelar manusia. Bahkan diriwayatkan bahawa kelak semua 
penduduk syurga akan dibangkitkan dengan pantulan dari cahaya rupa 
Adam a.s. 

    Adam a.s bangkit dari pembaringannya, memperbaiki duduknya. Ia 
membuka matanya, memperhatikan dengan pandangan tajam. Ia sedar 
bahawa orang asing di depannya itu bukanlah bayangan selintas 
pandang, namun benar-benar suatu kenyataan dari wujud insani yang 
mempunyai bentuk fizikal seperti dirinya. Ia yakin ia tidak salah 
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pandang. Ia tahu itu manusia seperti dirinya, yang hanya berbeza 
kelaminnya saja. Ia serta merta dapat membuat kesimpulan bahawa 
makhluk di depannya adalah perempuan. Ia sedar bahawa itulah dia 
jenis yang dirindukannya. Hatinya gembira, bersyukur, bertahmid 
memuji Zat Maha Pencipta. 

    Ia tertawa kepada gadis jelita itu, yang menyambutnya tersipu-sipu 
seraya menundukkan kepalanya dengan pandangan tak langsung, 
pandangan yang menyingkap apa yang terselit di kalbunya.

  

Adam terpikat
    Adam terpikat pada rupa Hawa yang jelita, yang bagaikan kejelitaan 
segala puteri-puteri yang bermastautin di atas langit atau bidadari-
bidadari di dalam syurga. 

    Tuhan menanam asmara murni dan hasrat berahi di hati Adam a.s 
serta menjadikannya orang yang paling asyik dilamun cinta, yang tiada 
taranya dalam sejarah, iaitu kisah cinta dua insan di dalam syurga. 
Adam a.s ditakdirkan jatuh cinta kepada puteri yang paling cantik dari 
segala yang cantik, yang paling jelita dari segala yang jelita, dan yang 
paling harum dari segala yang harum. 

    Adam a.s dibisikkan oleh hatinya agar merayu Hawa. Ia berseru: 
“Aduh, hai si jelita, siapakah gerangan kekasih ini? Dari manakah 
datangmu, dan untuk siapakah engkau disini?” Suaranya sopan, lembut, 
dan penuh kasih sayang.
“Aku Hawa,” sambutnya ramah. “Aku dari Pencipta!” suaranya tertegun 
seketika. “Aku....aku....aku, dijadikan untukmu!” tekanan suaranya 
menyakinkan. 

    Tiada suara yang seindah dan semerdu itu walaupun berbagai suara 
merdu dan indah terdengar setiap saat di dalam syurga. Tetapi suara 
Hawa....tidak pernah di dengarnya suara sebegitu indah yang keluar dari 
bibir mungil si wanita jelita itu. Suaranya membangkit rindu, gerakan 
tubuhnya menimbulkan semangat. 

    Kata-kata yang paling segar didengar Adam a.s  ialah tatkala Hawa 
mengucapkan terputus-putus: “Aku....aku....aku, dijadikan untukmu!” 
Kata-kata itu nikmat, menambah kemesraan Adam kepada Hawa. 

    Adam a.s sedar bahawa nikmat itu datang dari Tuhan dan cintapun 
datang dari Tuhan. Ia tahu bahawa Allah SWT itu cantik, suka kepada 
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kecantikan. Jadi, kalau cinta kepada kecantikan berertilah pula cinta 
kepada Tuhan. Jadi cinta itu bukan dosa tetapi malah suatu pengabdian. 
Dengan mengenali cinta, makrifah kepada Tuhan semakin mendalam. 
Cinta kepada Hawa bererti cinta kepada Pencipta. Dengan keyakinan 
demikian Adam a.s menjemput Hawa dengan berkata: “Kekasihku, ke 
marilah engkau!” Suaranya halus, penuh kemesraan. 

“Aku malu!” balas Hawa seolah-olah menolak. Tangannya, kepalanya, 
memberi isyarat menolak seraya memandang Adam dengan penuh 
ketakjuban. 

“Kalau engkau yang inginkan aku, engkaulah yang ke sini!” Suaranya 
yang bagaikan irama seolah-olah memberi harapan. 

    Adam tidak ragu-ragu. Ia mengayuh langkah gagah mendatangi Hawa. 
Maka sejak itulah teradat sudah bahawa wanita itu didatangi, bukan 
mendatangi. 

    Hawa bangkit dari tempat duduknya, menggeser surut beberapa 
langkah. Ia sedar bahawa walaupun dirinya diperuntukkan bagi Adam 
a.s, namunlah haruslah mempunyai syarat-syarat tertentu. Di dalam 
sanubarinya, ia tak dapat menyangkal bahawa iapun terpesona dan 
tertarik kepada rupa Adam a.s yang sungguh indah. 

    Adam a.s tidak putus asa. Ia tahu itu bukan dosa. Ia tahu membaca isi 
hati. Ia tahu bukannya Hawa menolak, tetapi menghindarnya itu 
memanglah suatu perbuatan wajar dari sikap malu seorang gadis yang 
berbudi. Ia tahu bahawa di balik “malu” terselit “rasa mahu”. 
Kerananya ia yakin pada dirinya bahawa Hawa diperuntukkan baginya. 
Naluri insaninya bergelora. 

Tatkala sudah dekat ia pada Hawa serta hendak mengulurkan tangan 
sucinya kepadanya, maka tiba-tiba terdengarlah panggilan ghaib 
berseru:
“Hai Adam....tahanlah dirimu. Pergaulanmu dengan Hawa tidak halal 
kecuali dengan mahar dan menikah!”. 

    Adam a.s tertegun, balik ke tempatnya dengan taat. Hawa pun 
mendengar teguran itu dan hatinya tenteram.
Kedua-dua manusia syurga itu sama terdiam seolah-olah menunggu 
perintah.
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Perkahwinan Adam dan Hawa

    Allah SWT.  Yang Maha Pengasih untuk menyempurnakan nikmatnya 
lahir dan batin kepada kedua hamba-Nya yang saling memerlukan itu, 
segera memerintahkan gadis-gadis bidadari penghuni syurga untuk 
menghiasi dan menghibur mempelai perempuan itu serta membawakan 
kepadanya hantaran-hantaran berupa perhiasan-perhiasan syurga. 
Sementara itu diperintahkan pula kepada malaikat langit untuk 
berkumpul bersama-sama di bawah pohon “Syajarah Thuba”, menjadi 
saksi atas pernikahan Adam dan Hawa. 

Diriwayatkan bahawa pada akad pernikahan itu Allah SWT. berfirman: 

“Segala puji adalah kepunyaan-Ku, segala kebesaran adalah pakaian-Ku, 
segala kemegahan adalah hiasan-Ku dan segala makhluk adalah hamba-
Ku dan di bawah kekuasaan-Ku. Menjadi saksilah kamu hai para malaikat 
dan para penghuni langit dan syurga bahawa Aku menikahkan Hawa 
dengan Adam, kedua ciptaan-Ku dengan mahar, dan hendaklah keduanya 
bertahlil dan bertahmid kepada-Ku!”. 

Malaikat dan para bidadari berdatangan

    Setelah akad nikah selesai berdatanganlah para malaikat dan para 
bidadari menyebarkan mutiara-mutiara yaqut dan intan-intan permata 
kemilau kepada kedua pengantin agung tersebut. Selesai upacara akad, 
dihantarlah Adam a.s mendapatkan isterinya di istana megah yang akan 
mereka diami. 

Hawa menuntut haknya. Hak yang disyariatkan Tuhan sejak semula.
“Mana mahar?” tanyanya. Ia menolak persentuhan sebelum mahar 
pemberian ditunaikan dahulu. 

    Adam a.s bingung seketika. Lalu sedar bahawa untuk menerima 
haruslah sedia memberi. Ia insaf bahawa yang demikian itu haruslah 
menjadi kaedah pertama dalam pergaulan hidup. 

    Sekarang ia sudah mempunyai kawan. Antara sesama kawan harus ada 
saling memberi dan saling menerima. Pemberian pertama pada 
pernikahan untuk menerima kehalalan ialah mahar. Oleh kerananya 
Adam a.s menyedari bahawa tuntutan Hawa untuk menerima mahar 
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adalah benar.

  

Mahar perkahwinan Adam

    Pergaulan hidup adalah persahabatan! Dan pergaulan antara lelaki 
dengan wanita akan berubah menjadi perkahwinan apabila disertai 
dengan mahar. Dan kini apakah bentuk mahar yang harus diberikan?
Itulah yang sedang difikirkan Adam. 

Untuk keluar dari keraguan, Adam a.s berseru: “Ilahi, Rabbi! Apakah 
gerangan yang akan kuberikan kepadanya? Emaskah, intankah, perak 
atau permata?”. 

“Bukan!” kata Tuhan. 

“Apakah hamba akan berpuasa atau solat atau bertasbih untuk-Mu 
sebagai maharnya?” tanya Adam a.s dengan penuh pengharapan. 

“Bukan!” tegas suara Ghaib. 

Adam diam, mententeramkan jiwanya. Kemudian bermohon dengan 
tekun: “Kalau begitu tunjukilah hamba-Mu jalan keluar!”. 

Allah SWT. berfirman: 

“Mahar Hawa ialah selawat sepuluh kali atas Nabi-Ku, Nabi yang 
bakal Kubangkit yang membawa pernyataan dari sifat-sifat-Ku: 
Muhammad, cincin permata dari para anbiya’ dan penutup serta 
penghulu segala Rasul. Ucapkanlah sepuluh kali!”. 

 
    Adam a.s merasa lega. Ia mengucapkan sepuluh kali salawat ke atas 
Nabi Muhammad SAW. sebagai mahar kepada isterinya. Suatu mahar 
yang bernilai spiritual, kerana Nabi Muhammad SAW  adalah rahmatan lil 
‘alamin (rahmat bagi seluruh alam). 

Hawa mendengarkannya dan menerimanya sebagai mahar.
“Hai Adam, kini Aku halalkan Hawa bagimu”, perintah Allah, “dan 
dapatlah ia sebagai isterimu!”.
Adam a.s bersyukur lalu memasuki isterinya dengan ucapan salam. Hawa 
menyambutnya dengan segala keterbukaan dan cinta kasih yang 



Hak Milik Terpelihara Aim 2206

seimbang. 

Allah SWT. berfirman kepada mereka: 

“Hai Adam, diamlah engkau bersama isterimu di dalam syurga 
dan makanlah (serta nikmatilah) apa saja yang kamu berdua 
ingini, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini kerana 
(apabila mendekatinya) kamu berdua akan menjadi zalim”. 

(Al-A’raaf: 19)
. 

    Dengan pernikahan ini Adam a.s tidak lagi merasa kesepian di dalam 
syurga. Inilah percintaan dan pernikahan yang pertama dalam sejarah 
ummat manusia, dan berlangsung di dalam syurga yang penuh 
kenikmatan. Iaitu sebuah pernikahan agung yang dihadiri oleh para 
bidadari, jin dan disaksikan oleh para malaikat. 

    Peristiwa pernikahan Adam dan Hawa terjadi pada hari Jumaat. Entah 
berapa lama keduanya berdiam di syurga, hanya Allah SWT yang tahu. 
Lalu keduanya diperintahkan turun ke bumi. Turun ke bumi untuk 
menyebar luaskan keturunan yang akan mengabdi kepada Allah SWT  
dengan janji bahawa syurga itu tetap tersedia di hari kemudian bagi 
hamba-hamba yang beriman dan beramal soleh. 

Firman Allah SWT.: 

“Kami berfirman: Turunlah kamu dari syurga itu. Kemudian jika 
datang petunjuk-Ku kepadamu, maka barangsiapa yang 
mengikuti petunjuk-Ku, nescaya tidak ada kekhuatiran atas  
mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” 

(Al-Baqarah: 38). 

PERSAHABATAN YANG BAIK

>>Sesungguhnya ikatan akidah itu adalah
>>sekuat-kuat ikatan.
>>Se-sungguhnya orang-orang yang hidup di bawah naungan
>>cinta dan
>>persaudaraan Islam, persaudaraan kepada Allah dan
>>lillahi taala
>>akan mendapat merasai dan menikmati satu kebahagiaan
>>yang hakiki,
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>>kepuasan jiwa yang tidak terperi di mana ia tidak
>>dapat dikecapi
>>orang-orang yang menilai hidup dengan nilai-nilai
>>keduniaan yang
>>fana ini.
>>  Sesungguhnya suasana ukhu- wah atau semangat
>>persaudaraan Ikhwanul
>>Muslimin yang telah dinikmati oleh anggotanya adalah
>>seumpama air
>>dengan ikan. Sekira-nya ada di kalangan mereka yang
>>menghadapi
>>kesulitan, kelekaan, kelesuan, kealpaan atau mengikut
>>pujukan
>>syaitan tidak akan dibiarkan begitu sahaja supaya
>>tidak hanyut
>>dalam suasana sede-mikian yang terdedah kepada
>>kehancuran dan
>>kebinasaan.
>>  Muslim yang mempunyai sahabat yang baik tidak akan
>>mengajak atau
>>membiarkan mereka melakukan kehancuran tetapi akan
>>memberi
>>peringatan, menolongnya melawan godaan syaitan dan
>>nafsu. Ini
>>merupakan suatu bekalan yang besar sepanjang jalinan
>>persahabatan.
>>  Sesungguhnya sahabat yang baik adalah orang yang
>>sentiasa
>>mengingatkan kita kepada keba-ikan. Salah seorang
>>Assalafuddin
>>pernah berkata: “Laksanakanlah nasihat itu dengan cara
>>apa pun
>>iaitu dengan cara yang paling baik dan dan terimalah
>>dengan apa
>>cara yang baik. Sekiranya sahabat itu menegur kamu
>>secara rahsia
>>maka dia telah membaiki dan menghiasinya tetapi
>>sekiranya dia
>>menegur secara terang-terangan di hadapan khalayak
>>ramai maka dia
>>telah memalukan dan mengkhianati sahabatnya.
>>Persahabatan yang baik
>>menambahkan lagi kebahagiaan yang dikecapinya kerana
>>penglibatan
>>saudara-saudaranya bersama-sama di dalam kegembiraan
>>itu akan dapat
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>>meringankan kepenatan dan kesesuaian semasa ia ditimpa
>>bahaya dan
>>bencana. Ini merupa-kan pembantu dan bekalan sepanjang
>>jalan. Allah
>>SWT telah berfirman di dalam al-Quran yang bermaksud :
>>“Tolong-
>>menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan
>>ja-nganlah kamu
>>bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan”.”
>>  Jelaslah, arahan ini bukan-lah ditujukan kepada
>>individu se-mata-
>>mata tetapi ditujukan khasnya kepada umum. Namun
>>persahabatan yang
>>baik dan kukuh adalah wajib dan lazim untuk
>>orang-orang yang
>>berjalan di atas jalan Allah SWT. Alangkah besarnya
>>bekalan yang
>>akan didapati oleh seseorang dalam persahabatan yang
>>baik dan
>>harmonis, berkasih-kasihan di jalan Allah untuk
>>mendapat keredhaan
>>dan kesempurnaan-Nya serta ganjaran baik dari-Nya
>>lantaran perasaan
>>cinta kepada Allah SWT, pandang-meman-dang sesama
>>mereka penuh erti
>>cinta yang ikhlas kerana Allah SWT, berjabat tangan
>>kerana Allah
>>dengan disulami senyum simpul terhias di wajah, saling
>>ziarah-
>>menziarahi, wasiat-mewa-siati serta ingat-mengingati
>>ke arah
>>kebaikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, mafhumnya :
>>“Tujuh golongan yang akan di-naungi Allah di hari yang
>>tiada lagi
>>naungan kecuali naungan Allah yang satu. Salah satu
>>dari-padanya
>>ialah dua orang lelaki yang berkasih sayang kerana
>>Allah, kedua-
>>duanya bertemu kerana Allah dan berpisah kerana
>>Allah.”
>>   Allah SWT amat mencintai orang yang mencintai
>>sahabatnya. Oleh
>>kerana pentingnya persahaba-tan yang itu dengan segala
>>kebai-kan
>>dan faedah yang lahir daripada nya terhadap Islam dan
>>umatnya maka
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>>kita dapati Islam serta syari-atnya memelihara
>>nilai-nilai persa-
>>habatan, mengawal dari dari segala perkara yang
>>merosakkan perpadu-
>>an serta mengharamkan daripada perkara-perkara yang
>>membawa kepada
>>sifat dengki, benci, menipu, berlaku curang, khianat,
>>mengejek,
>>bersangka buruk mencari kesalahan orang lain,
>>memutuskan hubungan,
>>hipokrit dan saling berpaling tadah (tidak setia).
>>Ingatlah pesan
>>Rasu-lullah SAW dalam sabdanya yang bermaksud :
>>“Janganlah kamu sa-
>>ling putus-memutus hubungan, sa-ling berpaling tadah,
>>saling benci-
>>membenci dan saling berhasad deng-ki. Dan jadilah kamu
>>hamba-hamba
>>Allah yang bersaudara. Dan tidak halal bagi seseorang
>>muslim yang
>>ber paling dari saudaranya melebihi dari tiga hari”.
>>  Alangkah bahagianya kita dengan nikmat persaudaraan
>>kerana Allah
>>dan perlu kita memelihara nya dengan segala kemampuan
>>dan cara yang
>>ada.
>>  Oleh itu wahai saudaraku ! Carilah sahabat yang
>>soleh, bersa-
>>habatlah dengan persahabatan yang baik kerana ia
>>merupakan penolong
>>dan bekalan sepanjang jalan.
>>  “Sahabat yang baik adalah lebih  mahal dari segunung
>>emas permata.
>>Oleh itu apabila kamu berdo’a janganlah kamu minta
>>segunung emas
>>permata tetapi mintalah dari tuhanmu sahabat yang
>>soleh”.
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Fadhila t Bulan  Muhar ram

Am alan  pa da  1  hin gga  10  Muhar ram

1. Kelebihan &  Amalan pada Hari Assyuuraa'     2. Amalan Pada 30 Zulhijjah 
& 1 Muharram. 
Abul-Laits Asssamarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas 
r.a berkata:  Nabi SAW.  bersabda yang bermaksud; 
Barangsiapa yang berpuasa pada hari Assyuuraa' yakni 10 Muharram,  
maka Allah akan memberikan kepadanya pahala 10,000 malaikat;  dan 
barangsiapa yang puasa pada hari Assyuuraa',  maka akan diberikan 
pahala 10, 000 orang Haji dan Umrah,  dan 10, 000 orang mati syahid;  dan 
siapa yang mengusap kepala anak yatim pada hari Assyuuraa',  maka Allah 
akan menaikkan dengan rambut satu darjat.  Dan barangsiapa yang 
memberi buka puasa orang mukmin yang berpuasa pada hari Assyuuraa',  
maka seoleh-oleh memberi buka puasa semua umat Muhammad SAW. dan 
mengenyangkan perut mereka. 
Sahabat bertanya;  Ya,  Rasulullah,  Allah telah melebihkan hari Assyuuraa' 
dari lain-lain hari. 
Jawab Rasulullah:  Benar!. 
•         Allah telah menjadikan langit dan bumi pada hari Assyuuraa', 

• dan menjadikan Adam juga Hawa pada hari Assyuuraa'; 
• dan menjadikan Syurga serta memasukkan Adam di syurga pada 

hari Assyuuraa'; 
• dan Allah menyelamatkan dari api neraka pada hari Assyuuraa'; 
• dan menenggelamkan Fir'aun pada hari Assyuuraa'; 
• dan menyembuhkan bala Nabi Ayyub pada hari Assyuuraa' 
• dan Allah memberi taubat kepada Adam pada hari Assyuuraa'; 
• dan diampunkan dosa Nabi Daud pada hari Assyuuraa'; 
• dan juga kembalinya kerajaan Nabi Sulaiman pada hari Assyuuraa'; 
• dan akan terjadi Qiyamat pada hari Assyuuraa' 

Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Ikrimah berkata; 
Hari Assyuuraa' ialah hari diterimanya taubatnya Nabi Adam.  Dan ia pula 
hari turunnya Nabi Nuh dari perahunya.  Maka ia berpuasa syukur;  dan ia 
pula hari tenggelamnya Fir'aun dan terbelahnya laut bagi Nabi Musa a.s.  
dan Bani Israil.  Maka mereka berpuasa;  kerana itu jika dapat;  engkau 
berpuasalah pada  hari Assyuuraa'. 
Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Muhammad bin Maisarah 
berkata; 
Bahawa siapa yang melapangkan pada keluarganya pada hari Assyuuraa',  
maka Allah akan meluaskan rezekinya sepanjang tahun itu. 
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Sufyan berkata.  Telah kami cuba,  maka rasakan kebenarannya. 
Said bin Jubair dari Ibn Abbas r.a. berkata; 
Ketika Nabi SAW. baru hijrah ke Madinah,  mendapatkan kaum Yahudi 
puasa pada hari Assyuuraa';  maka tanya kepada mereka tentang itu.  
Jawab mereka;  "Hari itu Allah memenangkan Nabi Musa a.s.  dari Bani 
Israil terhadap Fir'aun dan kaumnya.  Maka kami puasa kerana 
mengagungkan hari ini".  Maka sabda Nabi SAW.;  "Kami lebih layak 
mengikuti jejak Musa dari kamu".  maka Nabi SAW.  menyuruh sahabat 
supaya berpuasa. 
Abul Laits berkata; 
Dinamakan  Assyuuraa' kerana ia jatuh pada sepuluh bulan Muharram.  
Ada lain pendapat yang mengatakan hari Assyuuraa' kerana Allah telah 
memuliakan pada Nabi-nabi dengan sepuluh kehormatan; 
•         1.  Allah telah menerima taubat Nabi Adam a.s. 

• 2.  Allah menaikkan darjat Nabi Idris a.s. 
• 3.  Hari berlabuhnya perahu Nabi Nuh a.s. 
• 4.  Nabi Ibrahim a.s dilahirkan pada hari Assyuuraa' dan diangkatkan 

sebagai kholilulLah juga diselamatkan dari api. 
• 5.  Allah menerima taubat Nabi Daud a.s. 
• 6.  Allah mengangkat Nabi Isa a.s. ke langit 
• 7.  Allah menyelamatkan Nabi Musa a.s. 
• 8.  Allah menenggelamkan Fir'aun 
• 9.  Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan 
• 10.  Allah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman a.s. 

Semua ini terjadi pada hari Assyuuraa' .  Sebahagian lain berpendapat,  
dinamakan hari Assyuuraa' kerana ia kesepuluh dari kemulian-kemulian 
yang diberikan Allah pada umat ini. 
•         1.  Bulan Rejab.  Allah menjadikannya sebagai kemuliaan nagi umat 
ini dan melebihkannya dari lain-lain bulan bagaikan kelebihan umat-umat 
ini atas lain-lain umat. 

• 2.  Bulan Sya'baan Allah melebihkannya dari lain-lain bulan bagaikan 
kelebihan Nabi Muhammad SAW. atas semua Nabi. 

• 3.  Bulan Ramadhan Allah melebihkannya dari lain-lain bulan 
bagaikan kelebihan Allah terhadap semua makhluk. 

• 4.  Lailatul qadr yang terlebih baik dari seribu bulan yang lain. 
• 5.  Hari Iedul Fitri sebagai hari pembalasan(penerimaan upah) 
• 6.  Hari-hari sepuluh (1 hingga 10 Zulhijjah) iaitu hari-hari untuk 

berzikir kepada Allah. 
• 7.  Hari Arafah yang dosanya dapat menebuskan dosa dua tahun. 
• 8.  Hari Iedul Adha iaitu hari berqurban. 
• 9.  Hari Jumaat yang termulia dari semua hari. 
• 10.Hari Assyuuraa' yang puasanya dapat menebus satu tahun dosa. 
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Dan masing-masing waktu yang tersebut itu ada kemuliaan dari Allah 
diberikan kepada umat ini untuk member sihkan  dan men ebus  
dosa- dosa mer eka.  
2.      Amalan Pada Akhir Tahun dan 1   Muharram  .   
Sayugianya pada hari terakhir bulan Zulhijjah dan pada 1 Muhharam 
dibacakan doa-doa yang berikut; 
1.  Doa akhir tahun dan awal Muharram (Sila klik pada tempat ini untuk melihat 
doa tersebut) 
2.  Selepas sholat subuh pada 1 Muharram sayugianya dibacakan Ayatul 
Kursi sebanyak 360 kali dengan membaca isim Bismillahirrahmaa nirrahim 
pada setiap kali bacaan.  Insya Allah barangsiapa yang mengamalkannya,  
akan diberikan keselamatan dan pemeliharaan dari sebarang musibah dan 
kesempitan rezeki..  Sesudah selesai hendaklah dibacakan doa berikut 
sebanyak 3 kali. 
Sila klik di sini untuk melihat doa tersebut. 
Semoga Allah melimpahkan rezeki dan limpah kurniaNya untuk kita agar dapat 
mengamalkan dan memuliakan kedatangan awal Muharram di alaf baru ini 
dengan cara sambutan yang dulaksanakan oleh para Rasul, Ambiya,  Siddiqin,  
Aulia Allah dan orang-orang Sholihin. 

Catatan dan Kiriman seorang hamba Allah.      Semoga diberkati   
Dibawah ini ada beberapa hadith dan nota-nota yang baik yang dapat dikutip 
buat renungan dan panduan kita bersama. Moga tahun ini akan lebih baik dari  
tahun yang lepas dalam kontek kita mendekat diri dengan sumber segala  
kekuatan, keindahan, kasih sayang dan kebahagiaan yaitu Allah SWT. 
Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w.  bersabda, "Seutama-utama 
puasa sesudah puasa bulan Ramadan ialah puasa bulan Muharram dan 
seutama-utama solat sesudah solat fardu ialah solat malam". (Sahih 
Muslim) 
Abu Musa Al Madani meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.; "Barangsiapa yang  
berpuasa pada hari Asyura adalah seperti berpuasa setahun dan siapa 
yang bersedekah  pada hari Asyura adalah bagiku bersedekah setahun." 
(Riwayat Albazzar) 
Dari Abu Qatadah Al-Anshari r.a. katanya Rasulullah s.a.w. ditanya orang tentang 
puasa hari arafah. Jawab baginda, "Semoga dapat menghapus dosa tahun 
yang lalu dan yang akan datang". Kemudian Nabi ditanya pula tentang  
puasa hari asyura. Jawab baginda, "semoga dapat menghapus dosa tahun 
yang lalu".(Sahih Muslim) 
Dari Aisyah r.a. katanya "Biasanya orang Quraisy pada masa jahiliah 
berpuasa pada hari asyura dan Nabi s.a.w. pun berpuasa. Ketika Baginda 
tiba di Madinah, Baginda juga berpuasa pada hari asyura dan menyuruh 
orang lain berpuasa juga". (SahihMuslim) 
Dari Ibnu Abbas r.a. katanya, ketika Nabi s.a.w. tiba di Madinah, Baginda melihat 
orang yahudi berpuasa pada hari asyura. Nabi pun bertanya, "Hari apa ini ?". 
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Jawab mereka, "Hari ini ialah hari yang baik. Pada hari ini Allah melepaskan Bani 
Israil dari musuh mereka, kerana itu Nabi Musa 
berpuasa kerananya". Sabda Nabi, "Aku lebih berhak daripada kamu dengan 
Musa". Oleh itu Nabi berpuasa dan menyuruh orang lain berpuasa pada hari 
asyura.(Sahih Bukhari) 
Rasulullah s.a.w. bersabda; 
"Berpuasa kamu pada hari ke sembilan dan sepuluh Muharam  dan jangan 
meniru cara orang-orang Yahudi." - Riwayat Al Baihaqi 
tambahan satu lagi bahan - 
NOTA KULIAH 
1.   Berkata para ulama' salaf, 14 malam yang afdhal dihidupkan: 
•         -    Malam Awal Muharram 

• -    Malam 10 Muharram 
• -    Malam Awal Rejab 
• -    Malam 15 Rejab 
• -    Malam 27 Rejab 
• -    Malam 15 Sya'ban 
• -    Malam Arafah 
• -    Malam dua hari raya (Malam 1 Syawal dan Malam 10 Zulhijjah) 
• -    Malam-malam ganjil pada 10 hari akhir Ramadhan (21, 23, 25, 27, 

29) 
Amalan-amalan yang disunatkan pada malam tersebut: 
a)   Qiamullail   -    Solat Tahajjud 
                          -    Solat Hajat 
                          -    Solat Sunat Taubat 
b)   Membaca Al-Quran 
c)   Zikir 
2.   Bersabda Rasulullah s.a.w.: "Sesiapa yang berpuasa sehari dalam bulan 
Muharram maka baginya menyamai 30 hari berpuasa." 
"Sesiapa yang berpuasa pada 10 Muharram maka ALLAH anugerahkan 
pahala 10 ribu ibadah para Malaikat, dan dikurniakan pahala 10 ribu 
syuhada' (mati syahid), dan dikurniakan pahala 10 ribu pahala Haji dan 
Umrah" 
"Sesiapa yang melapangkan kesempitan keluarganya pada 10 Muharram maka 
ALLAH melapangkan kesempitannya sepanjang tahun tersebut." 
"Seafdhal-afdhal puasa selepas puasa Ramadhan ialah puasa dalam bulan  
Muharram dan seafdhal-afdhal solat selepas solat fardhu ialah solat pada 
1/3 malam 10 Muharram" 
3.  Bertanya para sahabat : "Wahai Rasulullah ! Apakah kelebihan 10  Muharram 
berbanding dengan hari-hari yang lain ?"  Sabdanya : 
o        ALLAH menciptakan langit, bintang dan sebagainya pada 10 

Muharram 
o ALLAH menciptakan gunung-ganang pada 10 Muharram 
o Diciptakan lautan pada 10 Muharram 
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o Diciptakan Qalam (pena untuk menulis amal manusia) pada 10 
Muharram 

o Diciptakan papan tulis (Luh Mahfuz) pada 10 Muharram 
o Diciptakan Adam a.s. pada 10 Muharram 
o Dimasukkan Adam a.s. ke dalam syurga pada 10 Muharram 
o Dilahirkan Ibrahim a.s. pada 10 Muharram 
o Diselamatkan Ibrahim a.s. dari api Namrud pada 10 Muharram 
o Diselamatkan anaknya Ismail a.s. dari sembelihan pada 10 

Muharram 
o Ditenggelamkan Fir'aun pada 10 Muharram 
o Diampunkan dosa Daud a.s. pada 10 Muharram 
o Dilahirkan Isa a.s. pada 10 Muharram 
o Dikeluarkan Idris a.s. daripada perut ikan Nun pada 10 

Muharram 
o Disembuhkan penyakit Ayub a.s. pada 10 Muharram 
o Diangkat Isa a.s. ke langit pada 10 Muharram 
o Diterima taubat Adam a.s. pada 10 Muharram 
o Dianugerahkan tahta kerajaan kepada Sulaiman a.s. pada 10 

Muharram 
o Diciptakan Arasy pada 10 Muharram 
o Awal-awal hujan yang turun dari langit pada 10 Muharram 
o Awal-awal rahmat diturunkan pada 10 Muharram 
o Diselamatkan bahtera Nuh a.s. daripada tenggelam pada 10 

Muharram 

Sempena Ramadan yang akan menjelang nie.....mai kita sama sama 
tengok apa kelebihan terawih sepanjang bulan ramadan nie.

Malam 1 : keluar dosa-dosa orang mukmin pada malam pertama sepertimana ia 
baru dilahirkan, mendapat keampunan dari Allah. 

Malam 2 : diampunkan dosa-dosa orang mukmin yang sembahyang terawih 
serta kedua ibubapanya (sekiranya mereka orang beriman).

Malam 3 : berseru Malaikat di bawah 'Arasy supaya kami meneruskan 
sembahyang terawih terus menerus semoga Allah mengampunkan dosa engkau. 

Malam 4 : memperolehi pahala ia sebagaimana pahala orang-orang yang 
membaca kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran.
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Malam 5 : Allah kurniakan baginya pahala seumpama orang sembahyang di 
Masjidilharam, Masjid Madinah dan Masjidil Aqsa. 

Malam 6 : Allah kurniakan pahala kepadanya pahala Malaikat-malaikat yang 
tawaf di Baitul Ma'mur (70 ribu Malaikat sekali tawaf), serta setiap batu-batu dan 
tanah-tanah mendoakan supaya Allah mengampunkan dosa-dosa orang yang 
mengerjakan sembahyang terawih poda malam ini. 

Malam 7 : Seolah-olah ia dapat bertemu dengan Nabi Musa serta menolong Nabi 
'Alaihissalam nenentang musuh ketatnya Fir'aun dan Hamman.

Malam 8 : Allah mengurniakan pahala orang sembahyang terawih sepertimana 
yang telah dikurniakan kepada Nabi Allah Ibrahim 'Alaihissalam. 

Malam 9 : Allah kurniakan pahala dan dinaikkan mutu ibadat hambanya seperti 
Nabi Muhammad S.A.W.

Malam 10 : Allah Subhanahuwata'ala mengurniakan kepadanya kebaikan di 
dunia dan di akhirat.

Malam 11 : Keluar ia daripada dunia (mati) bersih daripada dosa seperti ia 
baharu dilahirkan. 

Malam 12 : Datang ia pada hari Qiamat dengan muka yang bercahaya (cahaya 
ibadatnya).

Malam 13 : Datang ia pada hari Qiamat dalam aman sentosa daripada tiap-tiap 
kejahatan dan keburukan.

Malam 14 : datang Malaikat menyaksikan ia bersembahyang terawih, serta Allah 
tiada menyesatkannya pada hari Qiamat. 

Malam 15 : Semua Malaikat yang menanggung 'Arasy, Kursi, berselawat dan 
mendoakannya supaya Allah mengampunkannya.

Malam 16 : Allah subhanahuwata'ala tuliskan baginya terlepas daripada neraka 
dan dimasukkan ke dalam Syurga. 

Malam 17 : Allah kurniakan orang yang berterawih pahalanya pada malam ini 
sebanyak pahala Nabi-Nabi.

Malam 18 : Seru Malaikat : Hai hamba Allah sesungguhnya Allah telah redha 
kepada engkau dan ibubapa engkau (yang masih hidup atau mati) 

Malam 19 : Allah Subhanahuwata'ala tinggikan darjatnya di dalam Syurga 
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Firdaus.

Malam 20 : Allah kurniakan kepadanya pahala sekelian orang yang mati syahid 
dan orang-orang solihin.

Malam 21 : Allah binakan sebuah istana dalam Syurga daripada nur. 

Malam 22 : Datang ia pada hari Qiamat aman daripada tiap-tiap dukacita dan 
kerisauan (tidaklah dalam keadaan huru-hara di Padang Masyar).

Malam 23 : Allah Subhanahuwataala binakan kepadanya sebuah bandar di 
dalam Syurga daripada nur. 

Malam 24 : Allah buka peluang 24 doa yang mustajab bagi orang berterawih 
malam ini, (elok sekali berdoa ketika dalam sujud)

Malam 25 : Allah Taala angkatkan daripada siksa kubur.

Malam 26 : Allah kurniakan kepada orang berterawih pahala pada malam ini 
seumpama 40 tahun ibadat. 

Malam 27 : Allah kurniakan orang berterawih pada malam ini ketangkasan 
melintas atas titian Sirotolmustaqim seperti kilat menyambar.

Malam 28 : Allah Subhanahuwataala kurniakan kepadanya pahala 1000 darjat di 
akhirat. 

Malam 29 : Allah Subhanahuwataala kurniakan kepadanya pahala 1000 kali haji 
yang mabrur.

Malam 30 : Allah Subhanahuwataala beri penghormatan kepada orang 
berterawih pada malam terakhir ini yang teristimewa sekali, lalu berfirman: 

"Hai hambaKu : makanlah segala jenis buah-buahan yang engkau ingini hendak 
makan di dalam syurga, dan mandilah engkau dariapda air syurga yang bernama 
Salsabila, serta munumlah air daripada telaga yang dikurniakan kepada Nabi 
Muhammad S.A.W. yang bernama 'Al-Kauthar'."

Alhamdulillah,...
Mudah2an kiter sumer yang beragama Islam dapat menunaikan solat terawih nih 
dan mendapat fadilat2 yang dah disenaraikan diatas,....

Insyallah,... Jom reramai memenuhkan masjid dan surau2 ramadhan nih,......
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Tsa'labah Sahabat Nabi.. 

- "Kisah Tsa'labah yang enggan membayar zakat adalah satu 
TUDUHAN 
yang tidak berasas!
Sedar atau tidak kisah Tsa'labah selalu mencari buah mulut 
kepada 
penceramah apabila menceritakan kisah orang kaya yang tidak 
membayar 
zakat.

Yang mana pada awalnya Tsa'labah yang terlalu miskin 
akhirnya 
menjadi terlalu kaya berkat doa Rasulullah. Kemudian, 
enggan 
menunaikan zakat sehinggalah zaman 'Umar Radiallahu'anhu 
zakatnya 
tidak diterima.

Kisah ini DHOIF. Ianya tidak mempunyai sanad. Malah ia 
merupakan 
satu tuduhan. Mengapa?

Nama beliau sebenar Tsa'labah bin Hatib. Beliau salah 
seorang sahabi 
(sahabat) Nabi Sallahu'alaihiwasallam. Beliau antara orang 
yang 
bersama-sama sahabat Rasulullah yang lain didalam perang 
Badar.

Ibn Hazm (456h) berkata bahawa didalam riwayat cerita 
tersebut 
terdapat MA'AN BIN RIFA'AH, QASIM BIN ABDURRAHMAN, ALI BIN 
YAZID dan 
ABDUL MALIK ALALHAANI, dan keseluruhan mereka ini adalah 
DHOIF! 
{alMuhalla 11/207-208}

Jumhur para muhaddithin (ahli hadith) dan muhaqqiq dari 
kalangan 
ulama mendhoifkan kisah ini tetapi bertentangan dengan 
pendapat para 
mufassirin (ahli tafsir). Ini disebut didalam tafsir surah 
atTaubah.
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Terdapat dari kalangan ulama yang menulis tentang 
Tsa'labah. 
Antaranya:

- "Tsa'labah bin Hatib Sahabi alMuftarii 'alaih" (Tsa'labah 
bin 
Hatib salah seorang sahabat Baginda yang dipalsukan) oleh 
'Udab 
alHamsh

- "asSyihab atThaqib fi azZab 'an Tsa'labah bin Hatib" 
(Mempertahankan kewibawaan Tsa'labah bin Hatib) oleh Salim 
alHilaly

Kedua-duanya sudah tercetak. (tak tahu adakah sudah 
diterjemahkan 
atau belum)

Oleh yang demikian itu, bagaimana bahayanya kita menuduh 
salah 
seorang sahabat Nabi sebagai salah seorang daripada 
golongan yang 
enggan membayar zakat?

Yang peliknya, baru-baru ini JAKIM keluarkan khutbah 
mengenai zakat. 
Antara khutbah tersebut, nama Tsa'labah menjadi contoh. Ini 
antara 
satu kekeliruan bukan sahaja melibatkan orang awam tetapi 
mereka-
mereka yang bertanggungjawab sebagai pegawai jabatan 
tersebut yang 
menjadi sumber rujukan masyarakat Islam.

Semakin lama semakin terdedah kesahihan cerita jikalau kita 
benar-
benar salah seorang pengkaji dan pencinta kebenaran!" 

K etahuilah OlehMU Exclamation Mark.gif

Jika kau merasa lelah dan tak berdaya dari usaha yang sepertinya sia-sia.. 
Allah SWT tahu betapa keras engkau sudah berusaha. 

Ketika kau sudah menangis sekian lama dan hatimu masih terasa pedih... 
Allah SWT sudah menghitung airmatamu. 
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Jika kau pikir bahwa hidupmu sedang menunggu sesuatu dan waktu serasa
berlalu begitu saja... 
Allah SWT sedang menunggu bersama denganmu. 

Ketika kau merasa sendirian dan teman-temanmu terlalu sibuk untuk
menelepon... 
Allah SWT selalu berada disampingmu. 

Ketika kau pikir bahwa kau sudah mencoba segalanya dan tidak tahu hendak
berbuat apa lagi... 
Allah SWT punya jawabannya. 

Ketika segala sesuatu menjadi tidak masuk akal dan kau merasa tertekan... 
Allah SWT dapat menenangkanmu. 

Jika tiba-tiba kau dapat meliha t jejak-jejak harapan... 
Allah SWT sedang berbisik kepadamu. 

Ketika segala sesuatu berjalan lancar dan kau merasa ingin mengucap
syukur... 
Allah SWT telah memberkatimu. 

Ketika sesuatu yang indah terjadi dan kau dipenuhi ketakjuban... 
Allah SWT telah tersenyum padamu.

* 

Ketika kau memiliki tujuan untuk dipenuhi dan mimpi untuk digenapi... 
Allah SWT sudah membuka matamu dan memanggilmu dengan namamu. 

Ingat bahwa dimanapun kau atau kemanapun kau menghadap... 
Allah SWT TAHU ....... 

Dari Abdullah bin 'Amr r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda, Sampaikanlah
pesanku biarpun satu ayat... 
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Malaikatmu.. ...tersentuh hati.....(bacalah. ...ambillah masa 
walaupun 1 minit)] 

Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia... 

Dia bertanya kepada Tuhan : " Para malaikat disini mengatakan 
bahawa besok Engkau akan mengirimkan saya kedunia, tetapi 
bagaimana cara saya hidup disana; saya begitu kecil dan lemah ?" 

Dan Tuhan menjawab: "Aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia 
akan menjaga dan mengasihimu ." 

Bayi bertanya lagi: "Tetapi disini; didalam syurga ini, apa yang saya 
lakukan hanyalah bernyanyi, bermain dan tertawa...Inikan sudah 
cukup bagi saya untuk berbahagia." 

"Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan 
kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih 
berbahagia" 

"Dan bagaimana bisa saya mengerti disaat orang-orang berbicara 
kepada saya jika saya tidak mengerti bahasa mereka ?" 

"Malaikatmu akan berbicara kepadamu dengan bahasa yang paling 
indah yang pernah kamu dengar; dan dengan penuh kesabaran dan 
perhatian. Dia akan mengajar kepadamu cara berbicara." 

"Dan apa yang akan saya lakukan saat saya ingin berbicara 
kepadaMu ?" 

"Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa" 

"Saya mendengar bahawa di Bumi banyak orang jahat. Siapa yang 
akan melindungi saya ? 

"Malaikatmu akan melindungimu; walaupun hal tersebut mungkin akan 
mengancam jiwanya" 

"Tapi, saya pasti akan merasa sedih kerana tidak melihatMu lagi" 
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"Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang Aku, dan akan 
mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaKu; walaupun 
sesungguhnya Aku akan sentiasa disisimu" 

Disaat itu, Syurga begitu tenang dan heningnya sehingga suara dari 
Bumi dapat terdengar, dan sang bayi bertanya perlahan 

"Tuhan, jika saya harus pergi sekarang, bisakah Kamu memberitahuku 
nama malaikat tersebut ?" 

"Kamu akan memanggil malaikatmu itu: "IBU " 

Ingatlah sentiasa kasih sayang dan pengorbanan ibu. Berbakti, berdoa 
dan cintailah dia sepanjang masa..... Dialah sesatunya harta yang 
tiada galang gantinya dunia akhirat.... 

Dan untuk para ibu, ingatlah kisah ini dikala kamu hilang sabar dengan 
karenah anak-anak yang sedang embesar...sesungguh nya Syurga itu 
dibawah telapak kakimu... 

Sucikanlah 4 hal dengan 4 perkara : 

1) Wajahmu dengan linangan air mata keinsafan, 

2) Lidahmu basah dengan berzikir kepada Penciptamu, 

3) Hatimu takut dan gementar kepada kehebatan Rabbmu, dan dosa-
dosa yang silam 

4) Di sulami dengan taubat kepada Dzat yang Memiliki mu." 

"Sampaikanlah walau satu ayat"
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LiFe Is NoT mEaSuReD bY tHe BrEaThEs We TaKe, BuT     tHE   
mOmEnTs ThAt TaKe OuR bReAtH AwAy........ .

lelaki &  wani ta 
Ujar lelaki, wanita itu lemah… 
Ujar wanita, mereka adalah lembut 
Antara lemah Dan lembut.....besar perbezaannya 
Namun Ada yang tidak rela mengakuinya 
Telah ditakdirkan. .. 
kerana lembut wanita 
Tidak gemar perbalahan.. Kecuali jika terpaksa 
Lalu wanita pun diam 
Diam seolah-olah menerima... 
Dalam diam, wanita gigih melaksanakan kewajipan 
Dalam diam, wanita terus terusan bekerja 
Di pejabat sebagai kerani... di rumah sebagai suri 
Dari sebelum tercalit garis putih di subuh Hari 
Hingga jarum jam tegak bertindih jari 

Lelaki yang mengaku kuat. celik Mata sarapan sudah terhidang 
Apabila pulang dari pejabat... di kerusi malas longlai terlentang 
Isteri dikatakan lemah... bergelut di dapur memasak 
Suami yang mengaku gagah...bersantai di hadapan TV tidak bergerak 
Selesai memasak wanita menguruskan anak-anak 
Menyapu sampah,mengemas rumah yang berselerak 
Lelaki keletihan kerana memandu di jalan sesak 
Berehat,menonton TV sambil tergelak 

Dalam diam wanita dianggap lemah... terus berlumba dengan masa 
Memandikan anak, melipat pakaian Dan membasuh baju 
Kakitangan semua digerakkan dengan laju 
Menyiram pohon-pohon bunga yang mulai layu 
Sebelum solat Magrib untuk sujud... Menyembah yang Satu 
Makanan dihidang selepas solat 
Selesai kerja rumah,anak-anak diajar mengaji 
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Sedang suami tersadar semula seperti tadi 
Sebagai isteri kesetiaan wanita sentiasa diuji 

Dalam diam semua tugas rumah segera dibereskan 
Lelaki terpelajar celik hati... Ingin menghapuskan diskriminasi 
Lantang membela nasib wanita.... 
Memberi kesedaran supaya segera bangkit 
Meminta lelaki jangan lagi memperlakukan wanita mengikut adap tradisi 

Hukum agama telah terpapar 
Tugas suami mengemas rumah,menjaga anak 
Membasuh pakaian,menyediakan makanan 
Jika suami tidak terdaya melakukannya 
Seorang pembantu wajar disediakan 
Lelaki yang hanyut dalam keasyikan 
Tidak mampu menerima perubahan 
Rela bertahan bagaimana jua 
Asalkan cara hidup tradisi terus dinikmati 

Dalam diam… 
Wanita yang sering dianggap lemah 
Meneruskan hidup dalam segala kekuatan 

'KeKaYaaN YaNg PaLiNg KaYa iaLaH AKAL, 
KeMiSkiNaN YaNg PaLiNg BeSaR iaLaH JAHIL, 
KeBuRuKaN YaNg PaLiNg HoDoH iaLaH SESAT' 

Tak perlu mencari teman secantik BALQIS, 
Jika diri tak seindah SULAIMAN, 
Mengapa mengharap teman setampan YUSUF, 
Jika kasih tak setulus ZULAIKHA, 
Tak perlu diri menjadi seteguh IBRAHIM, 
Jika tak sekuat SARAH, 
Mengapa didamba teman hidup seistimewa KHADIJAH, 
Jika diri tak sesempurna RASULULLAH S.A.W, 

Tak guna Ada MATA kalau tak dapat MELIHAT, 
Tak guna Ada HATI kalau tak tau MENILAI..... 
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Wanita yang MITHALI dan SETIA….. 

KhaS BuaT InSaN BerGeLar LeLaki~

Di akhirat nanti ada 4 golongan lelaki yg akan ditarik masuk ke neraka 
oleh wanita. Lelaki itu adalah mereka yg tidak memberikan hak kpd 
wanita dan tidak menjaga amanah itu. Mereka ialah:

1. Ayahnya

Apabila seseorang yg bergelar ayah tidak mempedulikan anak2 
perempuannya di dunia. Dia tidak memberikan segala keperluan 
agama seperti mengajar solat, mengaji dan sebagainya. Dia 
membiarkan anak2 perempuannya tidak menutup aurat. Hanya 
memberi kemewahan dunia sahaja. Maka dia akan ditarik ke neraka 
oleh anaknya.

(p/s; Duhai lelaki yg bergelar ayah, bagaimanakah hal keadaan anak 
perempuanmu sekarang? Adakah kau mengajarnya bersolat & puasa? 
menutup aurat? pengetahuan agama? Jika tidak cukup salah satunya, 
maka bersedialah utk menjadi bahan bakar neraka jahannam.)

2. Suaminya

Apabila sang suami tidak mempedulikan tindak tanduk isterinya. 
Bergaul bebas di pejabat, memperhiaskan diri bukan utk suami tapi 
utk pandangan kaum lelaki yg bukan mahram. Apabila suami mendiam 
diri walaupun seorang yg alim di mana solatnya tidak pernah 
bertangguh, puasanya tidak tinggal, maka dia akan turut ditarik oleh 
isterinya bersama-sama ke dlm neraka.

(p/s; Duhai lelaki yg bergelar suami, bagaimanakah hal keadaan isteri 
tercintamu sekarang? Dimanakah dia? Bagaimana akhlaknya? Jika kau 
tidak menjaganya mengikut ketetapan syari'at, maka terimalah 
hakikat yg kau akan sehidup semati bersamanya di 'taman' neraka 
sana.)

3. Abang-abangnya

Apabila ayahnya sudah tiada,tanggungjawab menjaga maruah wanita 
jatuh ke bahu abang-abangnya dan saudara lelakinya. Jikalau mereka 
hanya mementingkan keluarganya sahaja dan adiknya dibiar 
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melencong dari ajaran Islam,tunggulah tarikan adiknya di akhirat 
kelak.

(p/s; Duhai lelaki yg mempunyai adik perempuan, jgn hanya menjaga 
amalmu, dan jgn ingat kau terlepas. Kau juga akan 
dipertanggungjawabkan di akhirat kelak jika membiarkan adikmu 
bergelumang dgn maksiat dan tidak menutup aurat.)

4. Anak2 lelakinya

Apabila seorang anak tidak menasihati seorang ibu perihal kelakuan yg 
haram disisi Islam. Bila ibu membuat kemungkaran mengumpat, 
memfitnah, mengata dan sebagainya, maka anak itu akan disoal dan 
dipertanggungjawabkan di akhirat kelak dan nantikan tarikan ibunya 
ke neraka.

(p/s; Duhai anak2 lelaki, sayangilah ibumu. Nasihatilah dia jika 
tersalah atau terlupa krn ibu juga insan biasa yg x lepas dr melakukan 
dosa. Selamatkanlah dia dr menjadi 'kayu api' neraka. Jika tidak, kau 
juga akan ditarik menjadi penemannya.)

Lihatlah betapa hebatnya tarikan wanita bukan sahaja di dunia malah 
di akhirat pun tarikannya begitu hebat. Maka kaum lelaki yg bergelar 
ayah/suami/abang atau anak harus memainkan peranan mereka.

Firman Allah S.W.T;

"Hai anak Adam, peliharalah diri kamu serta ahlimu dari api neraka 
dimana bahan bakarnya ialah manusia, jin dan batu-batu...."

Wallahu'alam...
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