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COVID-19 bukan sahaja memberi kesan kepada
fizikal, bahkan mental masyarakat. Depresi,
gelisah dan stres ialah penyakit yang kebiasaannya
dikaitkan kecelaruan minda yang boleh memberi
kesan langsung kepada proses berfikir, perasaan,
tingkah laku dan boleh mengganggu kehidupan
seharian seseorang.
Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO)
enam kriteria kawalan digariskan iaitu kawalan
keselamatan, pergerakan, kemampuan sistem
kesihatan, kemampuan melindungi golongan
berisiko tinggi, mengamalkan norma baharu dan
kemampuan melaksanakan langkah pencegahan
dalam komuniti.

Ustaz Asmuni Ali
(abey.blackstone@gmail.com)

JURUFOTO
Encik Jamiun Osman

“Menyesuaikan diri dengan norma baharu.” Itulah
yang sering diperkatakan oleh pemimpin dan ahli
kesihatan setelah pasca COVID-19 ini. Normal atau
norma baharu seperti penjarakan sosial, penjagaan
kebersihan diri, penggunaan pembasmi kuman dan
tidak bersesak dalam sesuatu kompaun harus
menjadi kebiasaan harian kita. Penyesuaian dalam
mengadaptasi normal baharu ini bukan sahaja
boleh membantu mencegah jangkitan COVID-19
bahkan penyakit lain, di samping menjadikan rakyat
lebih sihat, bersih dan kuat.

Definisi ‘close contact’ dengan pesakit itu (yang
dijangkiti) adalah apabila seseorang itu berada
kurang dari 2 meter dari pesakit dan terdedah tanpa
topeng muka darinya dalam tempoh agak lama
(30 minit contohnya) dalam suatu tempat tertutup
atau sistem pengudaraannya tidak baik. Atau
terkena batuk dan bersin orang yang dijangkiti.
Apabila seseorang bersin, batuk malah ketawa dan
bercakap juga, droplets yang dihembus keluar itu
boleh terawang dan dibawa angin selama lebih
15 minit sebelum jatuh ke tanah, namun ia akan
bergerak lebih lama jika keadaan berangin. Atas
sebab-sebab ini, solat berjemaah dan Jumaat
boleh dipendekkan demi menjaga kemaslahatan
dan kesihatan orang ramai.
Apa pun, pilihan adalah ditangan kita. Sama ada kita
suka atau tidak suka, cara untuk menghindarkan
pendemik COVID-19 ini ialah melalui kehidupan
norma baru ini.
MOHAMAD SIDIK BIN AWANG ADI
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Tinta Ilmiah
AKSES INTERNET DAN KEADILAN SOSIAL:
APA KATA ISLAM?
Oleh: Mohammad Syaﬁq Ismail
Exco Dakwah dan Tarbiah ABIM Sabah

Rakyat Malaysia kini sedang mengamalkan norma
baharu dan mematuhi norma baharu, bersesuaian
dengan arahan PKP. Banyak perubahan drastik yang
boleh dilihat dalam usaha melangsungkan kehidupan,
di mana rata-ratanya merupakan perkara yang tidak
pernah dibayangkan sebelum ini. Seperti bekerja dan bermesyuarat tanpa perlu ke pejabat. Ceramah dan
nadwah berlangsung secara online dan yang ingin saya fokuskan dalam makalah ini ialah bagaimana
bidang pendidikan juga terkesan sama dengan norma baharu ini.
Proses mengajar dan belajar yang sebelumnya berada di suasana sekolah dan universiti yang serba
lengkap dan kondusif, berpindah ke ruang maya, duduk di rumah berhadapan gajet. Perubahan drastik
ini telah menjelmakan pelbagai permasalahan baru. Bagi keluarga B40, kebanyakan mereka tidak
mampu menyediakan gajet khas untuk kemudahan sekolah maya ini.
Dan yang lebih mengejutkan, bagaimana meledak tular di media sosial baru-baru ini, seorang mahasiswi
Universiti Malaysia Sabah yang duduk di pedalaman negeri kita yang tercinta ini, terpaksa memanjat
pokok untuk mendapatkan akses internet, bagi mengikuti peperiksaan online. Situasi mahasiswi ini
terbela alhamdulillah, kerana tular. Mari kita bayangkan, ratusan pelajar yang mengalami nasib yang
sama seperti mahasiswi itu, pendidikannya terkandas di musim PKP kerana ketiadaan akses kepada
internet.
Di dunia serba moden ini, di mana dunia maya sudah menjadi sebahagian besar daripada kehidupan kita,
penulis berpendapat, akses kepada internet sudah sama pentingnya seperti kemudahan api dan air:
keperluan asasi bagi setiap rakyat. Penyebaran berita dan maklumat-maklumat penting melalui internet
lebih pantas dan percuma, bahkan pelbagai maslahat lain bergantung penuh kepada internet. Namun
sayangnya kerana kekurangan akses tersebut, masih ramai rakyat di negeri tercinta ini kurang beroleh
manfaat daripada dunia maya ini.
Keadilan sosial merujuk kepada keberhakan setiap orang untuk memiliki peluang dan hak ekonomi, politik
serta sosial, secara saksama, tanpa kecuali. Antara prinsip asas bagi keadilan sosial ini ialah akses yang
baik kepada keperluan asasi, seperti air yang bersih, makanan yang mencukupi, bekalan elektrik dan
bolehlah ditambah kiranya di zaman moden ini: akses kepada internet.
Sekiranya dilihat, Islam merupakan agama yang amat menitikberatkan soal keadilan sosial. Akses
kepada keperluan asasi seperti makanan dan air, ke tahap di mana Saidina Umar sendiri turun ke medan
di malam hari menyerahkan sumbangan makanan kepada fakir miskin. Saidina Abu Bakar diriwayatkan
membeli kain baldu yang tebal, secara pukal dari kawasan badwi, untuk dihadiahkan kepada jandajanda tua yang tiada kemampuan mencari nafkah, sebagai persiapan mereka mendepani musim sejuk.
Sekiranya ditanya, mengapa mereka sanggup bertindak sedemikian? Kita menjawab: kerana mereka, para
khulafa’ rasyidin ini merupakan pejuang keadilan sosial.
Maka kita mengandaikan, sekiranya kedua-dua khalifah ini hidup pada zaman kini, di mana akses kepada
internet sudah menjadi keperluan asasi setiap manusia, dan maslahat kehidupan masyarakat moden
bergantung kepada internet. Sudah yakin dan pasti mereka berdua akan memperjuangkannya dan
menyediakannya buat umat Islam di seluruh dunia.
Siapa menyangka, akses internet yang satu masa dahulu dianggap sebagai privilige/keistimewaan bagi
orang-orang kaya, sudah berubah menjadi komoditi yang berhak dimiliki setiap manusia.
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Remaja
IBRAH DARI DITURUNKAN COVID-19

Oleh:
Mohd Azrul Nizam bin Junaidi
Fakulti Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Kita harus meyakini apa yang terjadi ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dari
‘Abdullah ibn ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma bahawa Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:
“Ketahuilah bahawa jika seluruh umat bersatu untuk memberikanmu suatu manfaat, maka mereka
tidak akan dapat memberikanmu manfaat kecuali sesuai apa yang telah Allah tuliskan untukmu. Dan
jika mereka bersatu untuk memberikanmu suatu mudharat, maka mereka tidak akan dapat
memberikanmu mudharat kecuali sesuai apa yang telah Allah tuliskan untukmu. Pena telah diangkat
dan lembaran-lembaran telah kering.”
Bertaqwa dan bertawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala jalan untuk mendapatkan jalan keluar.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berﬁrman:
“Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah maka Dia akan memberikan baginya jalan keluar dan
memberikan baginya rezeki dari arah yang tidak disangka-disangka. Dan barangsiapa yang
bertawakkal kepada Allah maka Dia adalah cukup baginya.”
Mencegah dan menghindari wabak ini tidaklah menaﬁkan tawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Dalam masalah ini ada yang keras berkata, “Takut itu hanya kepada Allah!” tetapi tidak mencegah
dan menghindarinya. Sedangkan Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam adalah yang paling takut kepada
Allah SWT, akan tetapi setiap kali sebelum berangkat perang Baginda Shallallahu ‘Alaihi Wasallam
dan para sahabatnya radhiyallahu ‘anhum selalu melakukan persiapan, seperti bekalan, senjata dan
baju perang.
Bersabar atas musibah yang menimpa kita, dan meyakini bahawa pasti ada hikmah dan pahala yang
besar dari Allah SWT di balik semua ini. Allah Subhanahu wa Ta’ala berﬁrman:
“Dan sungguh Kami akan berikan ujian kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan
harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Iaitu
orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, ‘Inna lillahi wa inna ilaihi roji’un.’
Mereka itulah orang-orang yang mendapat keberkatan dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka
itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.”
Kembalikan setiap perkara kepada ahlinya. Bertanyalah kepada para ulama’ jika kita tidak tahu
hukum dari sebuah permasalahan, sehingga kita tidak berkata dan berbuat tanpa berlandaskan
ilmu. Dengar dan patuhi perintah dari pemerintah selama tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Allah
Subhanahu wa Ta’ala berﬁrman:
“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu
menyiarkannya. Kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil-amri di antara mereka, tentulah
orang-orang yang dapat menarik kesimpulan yang benar tentangnya akan dapat mengetahuinya.”
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Fiqh Wanita
BERDOSAKAH LALU DI HADAPAN ORANG YANG
SEDANG SOLAT?

Oleh:
Nursyuhada Aspar
Akademi Pengajian Islam Kontemporari Universiti Teknologi Mara, Kampus Samarahan II
Lalu dihadapan orang yang sedang solat sudah menjadi satu norma yang berlaku di dalam masjid di negara
kita. Perbuatan lalu di hadapan orang solat ini tidak di lihat sebagai satu kesalahan di dalam negara kita
malahan boleh lagi senyum dan ketawa dengan rakan mereka. Tidakkah mereka tahu bahawa orang itu
sedang berhadapan dengan tuhan pencipta dan bukannya berdiri sahaja.
Terdapat sebuah hadis yang dilaporkan oleh anas bin malik "Seseorang yang sedang sembahyang itu
sebenarnya sedang bermunajat kepada Tuhannya. Oleh itu jika dia hendak meludah, maka janganlah meludah
di hadapan atau di sebelah kanannya. Tetapi ludahlah di bahagian kirinya, di sebelah kaki kirinya." (Hadis sahih
direkodkan oleh Imam Bukhari dan Muslim). Apabila sesorang itu sudah mengangkat takbirratul ikhram maka
ada syarat-syarat dan rukun-rukun yang wajib diikuti di dalam solat. Nabi Muhammad SAW telah melarang
kita untuk meludah di hadapan ketika solat dan bukan itu sahaja seseorang itu juga dilarang sesuka hati
membatalkan solat tanpa ada sebab yang tertentu apabila sudah melakukan takbirratul ikhram kerana apabila
solat seseorang itu sedang bermunajat kepada tuhannya. Sekiranya meludah dan membatalkan solat juga
dilarang serta di beri amaran keras apatah lagi perbuatan lalu di hadapan orang solat? Berdasarkan Dr. Arieff
Salleh dalam satu artikelnya telah menyatakan bahawa satu hadis direkodkan bahawa orang yang lalu
di hadapan orang solat itu diletakan dosa besar padanya. Ini menunjukan bahawa besarnya kesalahan lalu
di hadapan orang yang sedang solat.
Lalu di hadapan orang yang sedang solat sudah jelas adalah satu dosa besar. Banyak sebenar tegahan dan
larangan yang terdapat dalam hadis Rasullulah SAW antaranya ialah “Jika orang yang lalu di hadapan orang
yang sedang bersolat mengetahui apa yang akan dikenakan ke atasnya (dari dosa yang besar), maka lebih baik
untuk dia berdiri menunggu (sehingga orang itu selesai solat) selama empat puluh (hari/bulan/tahun) daripada
dia lalu di hadapan orang yang sedang bersolat itu….” Di hujung hadis ini ada terdapat sedikit keraguan sama
ada 40 itu adalah hari, bulan ataupun tahun.” Abu al-Nadr berkata, "Saya tidak pasti sama ada empat puluh hari
atau bulan atau tahun”.
Bilangan hari, bulan dan juga tahun bukanlah yang sepatutnya perkara yang difokuskan kerana bilangan itu
adalah hanya untuk mengatakan betapa besarnya dosa lalu di hadapan orang yang sedang solat. Ini ada
dinyatakan oleh imam ibn hajar dalam kitabnya iaitu Fath al-bari syarah sahih al-Bukhari' dan Imam al-Syawkani
dalam bukunya ‘Nayl al-awtar'. Bagi pendapat imam an-nawawi pula orang yang lalu di hadapan orang solat
akan di humbankan ke neraka tidak kira sama ada solat sunat atau solat yang diwajibkan. Ada pendapat
yang mengatakan bahawa tempat sujud orang tersebut, ada pula yang mengatakan ianya adalah sebanyak
3 hasta. Pendapat yang lain juga menyatakan bahawa jaraknya ialah sebanyak tiga balingan batu. Di dalam
kitab minyatul musolli telah dinyatakan oleh sheikh Alim Al-Sheikh Daud bin Abdullah bahwa cukup sekadar
meletakkan sesuatu barang di hadapan boleh sudah menjadi petanda ruang solat kita. Melalui luar dari tanda
tersebut sudah tidak di kira melalui di hadapan orang yang sedang solat tetapi sekiranya melalui di dalam tanda
tersebut maka di kira sebagai melalui di hadapan orang yang sudah solat.
Sekarang sudah jelas bahawa lalu di hadapan orang solat adalah satu dosa besar. Perkara ini boleh dielakkan
sekiranya semua pihak bekerjasama. Bagi pihak orang yang bersolat letakkanlah barang, serban atau sejadah
sebagai penghalang supaya orang tahu dan tidak lalu di hadapan kita. Bagi pihak yang lain jika ada, kita boleh
lalu di luar kawasan solat orang itu iaitu di hadapan penghadang itu. Jika tiada penghadang, tukarlah arah kita.
Cari laluan lain untuk lalu. Perlu dijelaskan bahawa perbezaan warna pada permaidani; sebagaimana yang ada
di dalam masjid di negara kita, itu tidak dianggap sebagai penghadang. Ia hanya untuk memudahkan para
jemaah meluruskan saf sahaja.
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Inti Sari Ayat Al-Quran
AYAT AL-QURAN SURAH AZ-ZUMAR : 55
"ISLAM MENOBATKAN PERATURAN HIDUP MANUSIA”
Oleh:
Awang Juri bin Ag. Tahir @ AJAT

Maksudnya: "Dan turutlah al-Quran sebaik-baik. (panduan hidup) yang diturunkan kepada kamu dari
Tuhan kamu, sebelum kamu didatangi azab secara mengejut, sedang kamu tidak menyedarinya”.
Muhammad ibnu Ishaq mengatakan bahawa Nafi' telah meriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar, dari
Umar RA tentang pendapatnya yang mengatakan, "Dahulu kami mengatakan bahawa tidak sekali-kali
Allah menerima amal sunnah, amal wajib, dan taubat seseorang yang teperdaya melakukan dosa. Mereka
telah mengenal Allah, tetapi berbalik engkar kepada (nikmat)-Nya, sungguh itu merupakan petaka yang
menimpa mereka." Dan pada mulanya para sahabat pun mempunyai pendapat yang sama. Ketika
Rasulullah SAW tiba di Madinah, maka Allah menurunkan ayat ini sebagai jawaban terhadap pendapat
saidina Umar dan segelintir sahabat yang lain.
Kehadiran Islam di tengah-tengah kehidupan umat manusia merupakan satu rahmat dan pedoman
besar dalam menghiasi pergaulan hidup manusia, menetapkan peraturan-peraturan yang mencakupi
setiap aspek kehidupan, seperti pelaksanaan ibadah, bermasyarakat, penetapan hukum, sistem
kekeluargaan, ekonomi, politik, pengurusan dan pentadbiran.
Peraturan-peraturan tersebut tentunya bersumberkan dari al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW
kemudian dipraktik dalam pemerintahan khilafah ar-rasyidin dan akhirnya terwujudlah ijtihad para mujtahid
dan ulama muktabar.
Pada dasarnya setiap peraturan yang menaungi kehidupan umat manusia di setiap zaman tidak lain
tidak bukan adalah untuk memastikan setiap sudut aktiviti manusia yang terkait dengan maqasid syariyah
benar-benar dapat terpelihara.
Langkah-langkah positif yang cuba diterapkan dalam pematuhan syariat Allah SWT di muka bumi akan
menjurus kepada terciptanya kebahagiaan dan kejayaan yang hakiki. Tidak dinafikan sering berlaku
pertebungan pola pemikiran positif dengan pola pemikiran negatif dalam merealisasikan pematuhan
terhadap sesuatu peraturan. Pertebungan terjadi biasanya disebabkan perasaan ego, jahil, dendam, hilang
kepercayaan dan mempunyai agenda kepentingan peribadi dan kepentingan diri.
Lantaran itu, setiap para nabi diutus oleh Allah SWT di muka bumi dengan membawa ajaran Islam yang
akan menjadikan kehidupan umat manusia menjadi lebih teratur dan bersistem sesuai kedudukannya
sebagai “Khalifah Allah” dan “Asyraful Makhlukat”. Sebaliknya jika umat manusia menolak peraturan
yang telah Allah SWT tetapkan untuk dilaksanakan pastinya sebaik-baik gelaran buat bani adam ini akan
tercabut lalu bertukar menjadi sehina-hina makhluk ciptaan Allah SWT.
Apabila peraturan itu disandarkan dengan Allah SWT yang Maha Sempurna, tentunya jika ianya diamalkan
dengan penuh keikhlasan akan menjadikan manusia menjadi sempurna di dalam pandangan Allah SWT.
Kesempurnaan insani ini amat ketara berlaku dalam kehidupan para nabi dan rasul kerana mereka
adalah contoh terbaik dalam melaksana dan mempraktikkan pematuhan seluruh perintah Allah SWT.
Justeru itu bersangka baik dalam setiap perintah Allah SWT yang diperintahkan untuk kita sentiasa
mentaati dan laksanakannya, meskipun terjahan fikrah-fikrah negatif yang cuba disuntik oleh musuhmusuh Allah ketika cuba melaksanakan perintah Allah SWT, tetapi yang pastinya sejauh mana pematuhan
perintah dan peraturan Allah dalam kehidupan manusia maka di situlah letaknya kejayaan hakiki dunia
dan akhirat.
6
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Tasawwur
SYIRIK KHAFI YANG TERSEMBUNYI LAGI HALUS
Oleh: Abd. Rahman Tajudin @ Emang Galileo
Fellow CONCAVE-ISSI (Islamic & Strategic
Studies Institute)

Syirik merupakan perkara yang sangat diharamkan dalam Islam. Ia adalah dosa yang
tersangat besar sehingga Allah SWT tidak mengampuni dosa syirik. Firman Allah SWT:
Maksudnya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik
mempersekutukan-Nya (dengan sesuatu apa jua), dan akan mengampunkan dosa yang lain
dari itu bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya (menurut aturan Syariat-Nya). Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah (dengan sesuatu yang lain),
maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar.” (Surah al-Nisa’: 48).
Syirik adalah menyekutukan Allah SWT. Syirik terbahagi kepada dua iaitu Syirik Jali (Jelas) dan Syirik Khaﬁ (Tersembunyi).
Syirik Jali ialah mengatakan ada Tuhan selain Allah SWT. Syirik Khaﬁ pula beranggapan ada wujud hakiki secara hakikatnya selain kewujudan
Allah SWT (iaitu kecenderungan hawa nafsu).
Syirik Khaﬁ ini sangat tersembunyi di dalam hati yang dalam. Ini terjadi samaada kita sedari atau tidak. Kesan daripada Syirik Khaﬁ ini akan
menyebabkan Ujub, Riya' dan Takabbur sehingga beranggapan dia sendirilah segala-galanya.
Syirik Khaﬁ ini pula lebih mengutamakan diri sendiri serta menuruti apa sahaja kehendak hawa nafsunya sehingga menjadikannya sebagai
tuhan. Firman Allah SWT:
"Nampakkah (wahai Muhammad) keburukan keadaan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan yang dipuja lagi ditaati? Maka
dapatkah engkau menjadi pengawas yang menjaganya jangan sesat?" (Al-Furqan, 25 : 43).
Syirik Khaﬁ ini akan menyebabkan penyembahan kepada diri sendiri, mengikuti hawa nafsu, mahu memiliki perhiasan materialistik, mengejar
pangkat, mengejar kekayaan, mencari kedudukan, berkehendakkan jawatan, gila wanita dan berlumba mencari kebendaan yang berunsur duniawi.
Syirik Khaﬁ ini sangat tersembunyi. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah yang bermaksud: “Syirik yang dilakukan umatku lebih tersembunyi
daripada semut halus yang merayap di atas batu yang besar.” (Riwayat Al Hakim).
Imam Arsalan ada menyebut dalam risalah At-Tauhid (lalu disyarah oleh Imam Abdul Ghani An-Nabulsi dan Sheikhul Islam Zakaria Al-Anshori):
"Setiap kamu (sama ada zat, sifat dan perbuatan kamu) merupakan syirik yang tersembunyi (jika merasai wujud kamu tersebut secara tersendiri/
bebas dari pengaruh Allah)."
Tidak akan terzahir tauhid kamu (bahawa kamu dari-Nya), melainkan setelah kamu keluar dari diri kamu (tiada lagi menisbahkan apa yang terzahir
dari diri kamu kepada diri kamu kerana hakikatnya adalah dari-Nya melalui diri kamu dengan pengaruh dan perbuatan-Nya).
"Setelah mana kamu ikhlaskan diri (tiada lagi menisbahkan apa yang zahirnya darimu kepada dirimu dengan zauq dan syuhud, bukan secara akal
dan teori semata), maka terzahirlah bahawa sebenarnya ia (yang wujud secara hakiki dan tersendiri dan pelaku sebenar yang abadi) adalah "DIA"
tanpa "kamu" (apa sahaja terzahir dalam dirimu atau dari dirimu atau kepada dirimu adalah perbuatan-Nya, dari sifat dan nama-Nya yang kembali
kepada zat-Nya."
Kamu adalah waham dalam waham. Maka dengan demikian kamu akan meminta ampun daripada dirimu (dari rasa wujud dirimu di samping-Nya kepada
rasa wujud dirimu dengan-Nya).
"Setelah mana kamu mentauhidkan (tenggelam dalam tauhid-Nya terhadap diri-Nya), maka terzahirlah syirik (dalam syuhudmu bahawa kamu wujud
selain-Nya tetapi tidak terpisah dari-Nya)."
Maka dengan demikian, sentiasalah bertambah tauhid dan imanmu.
"Setelah mana kamu keluar dari mereka (makhluk: iaitu menisbahkan makhluk kepada perbuatan-Nya dengan zauq), maka bertambah kuat
imanmu. Setelah mana kamu keluar dari dirimu (dengan tenggelam dalam fana melalui zikir dengan bimbingan murobbi kamil), maka bertambahlah
yakinmu."
Jika kamu bersama-Nya (dalam tauhid syuhudi setelah fana dari diri) maka Dia akan menghijab kamu dari dirimu (iaitu memutuskan jalan
untuk kamu kembali menisbahkan apa yang zahir dari dirimu kepada dirimu dengan pandangan hakikat, namun tetap menjaga adab
kehambaanmu dengan menetapkan wujudmu dan usahamu dengan-Nya).
"Jika kamu bersama dirimu (dengan menisbahkan apa yang zahir dari dirimu kepada dirimu tanpa mengembalikan semuanya kepada-Nya
dengan zauq tauhid), maka Dia akan memperhambakan kamu (iaitu kamu akan terasa terbeban dengan ketaatan diri kamu kerana tiada cinta
kamu kepada-Nya dalam ketaatan kamu sedangkan jika ada cinta kamu kepada-Nya dalam taatmu, maka tiada kamu rasa terbeban dengan
ketaatan dirimu kepada-Nya.”
Rasa wujud dirimu "di samping"-Nya membebankan kamu kerana kamu beribadah bergantung kepada dirimu, bukan kepada-Nya).
"Iman itu, keluar kamu daripada mereka (makhluk). Yakin itu, keluar kamu daripada dirimu (fana' dan seterusnya baqa dengan bantuan-Nya).
Jika bertambah iman kamu, kamu akan dipindahkan (oleh Allah SWT) dari suatu hal kepada suatu hal lain (ahlul-hal) Jika bertambah yakinmu,
maka kamu akan dipindahkan (oleh Allah SWT) dari suatu maqam ke suatu maqam yang lain.”
RUJUKAN:
● Risalah At-Tauhid oleh Imam Arsalan dgn sedikit catatan ringkas daripada rujukan kedua-dua pensyarah risalah tersebut iaitu Imam An-Nabulsi
(kitab Khamratul Khan) dan Sheikhul Islam Zakaria Al-Anshori, kitab Fath Al-Rahman
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Iktibar Kisah
MENGINFAKKAN HARTA SUAMI

Oleh:
Mohd Alwie Noorbaki
Fakulti Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Suatu ketika, Hindun ibn 'Utbah datang menemui Rasulullah SAW yang sedang berada di Bukit Safa,
Mekah, selepas penaklukan Mekah. Puteri tokoh Quraisy, 'Utbah ibn Rabi'ah, dan isteri Abu Sufyan ibn
Harb itu terkenal sebagai orang yang memerintahkan Wahsyi, seorang budak, untuk membunuh Hamzah
ibn Abdul Muthalib yang membunuh 'Utbah ibn Rabi'ah, ayah Hindun, dalam Perang Badar. Peristiwa itu
membangkitkan dendam kesumat Hindun terhadap Hamzah. Oleh kerana itu, ketika perang Uhud pecah,
Hindun mempersiapkan Wahsyi untuk membunuh Hamzah, dengan janji akan memerdekakan Wahsyi.
Maka, ketika Hamzah berada dalam jangkauan tombak, Wahsyi secara curang menghunjamkan
tombaknya dari belakang dan kemudian merobek perut Hamzah. Lantas, Hindun mengambil hati Hamzah
yang berlumuran darah dan mengunyahnya untuk melampiaskan dendam kesumatnya. Dengan bergulirnya
waktu, baik Hindun mahupun Wahsyi kemudian memeluk Islam dan mendapatkan pengampunan daripada
Rasulullah SAW yang sangat terpukul dengan terbunuhnya pamannya itu.
Seusai mengucapkan salam dan berbagi sapa dengan Rasulullah SAW, Hindun berkata kepada baginda,
Wahai Rasul! Demi Allah, dulu sebelum memeluk Islam, di muka bumi ini tiada keluarga yang paling
membuatku gembira jika mereka dihinakan oleh Tuhan mereka, kecuali keluargamu. Dan kini, di muka
bumi ini, tiada keluarga yang paling membuatku gembira jika mereka dimuliakan oleh Allah SWT, kecuali
keluargamu.
“Demi Allah yang menguasai diriku, teruskanlah apa yang ingin engkau kemukakan,” kata Rasulullah
SAW melihat Hindun berhenti berucap.
“Wahai Rasul! Abu Sufyan, suamiku, adalah seorang lelaki yang sangat kedekut. Berdosakah aku jika
sebagian harta suamiku ku infakkan untuk keluarganya tanpa seizin dia?” ucap Hindun mengeluhkan
perilaku suaminya: Abu Sufyan ibn Harb, tokoh Quraisy yang telah menjadi sahabat baginda dan memiliki
tiga putera: Yazid, ‘Utbah, dan Mu’awiyah. Sebelum memeluk Islam, dia terkenal sebagai pedagang
besar dan memiliki jaringan perdagangan sampai ke Syam. Malah, dia acap memimpin kafilah-kafilah
berbagai suku Quraisy yang berdagang ke sana. Tak aneh jika dia sering ditunjuk sebagai juru damai jika
di antara kabilah terjadi perselisihan. Inilah, antara lain, yang menghalanginya memeluk Islam ketika
Rasulullah SAW menyeruhnya. Seusai Perang Badar, Abu Sufyan ibn Harb inilah yang memegang kendali
Mekah. Dia baru memeluk Islam pada Hari penaklukan Mekah dan kala Rasulullah SAW sedang
melangkahkan kaki menuju Kota Suci itu pada 8 H. Setelah memeluk Islam, dia ikut serta dalam Perang
Tha’if. Dalam perang terakhir ini, dia kehilangan sala satu matanya.
“Tidak apa-apa sebagian harta suamimu itu kamu infakkan, asal dengan cara yang baik dan tidak
mengacaukan keperluan rumah tangga,” jawa Rasulullah SAW.
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Akidah
KETAATAN MAKHLUK BERNAMA MALAIKAT
(BAHAGIAN 2)
Oleh:
Abdu Khalil bin Hassan

Kewujudan bentuk malaikat telah dikhabarkan dalam kitab Al-Quran antaranya ada yang memiliki sayap
sebanyak 2, 3 dan 4 malahan ada yang lebih daripada itu seperti yang terakam dalam surah Faathir ayat: 1
yang bermaksud: “Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan malaikat sebagai
utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang)
dua, tiga dan empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah
Maha Kuasa atas segala sesuatu)."
Keberadaan malaikat tidak dapat dilihat dengan mata zahir kerana mata manusia tercipta daripada unsur yang
tidak akan mampu melihat wujud malaikat yang dicipta dari nur (cahaya), hanya para Rasul termasuk Nabi
Muhammad SAW yang mampu melihat kewujudan bentuk asal malaikat seperti yang diriwayatkan dalam beberapa
hadith.
Syeikh Tahir al-Jazairi dalam kitabnya, al-Jawahir al-Kalamiyyah, berkata:

Maksudnya: "Manusia tidak dapat melihat bentuk asli malaikat) kecuali para Nabi. Kerana malaikat tercipta
daripada jisim halus (jismun lathif) seperti udara di dalam ruangan yang tidak dapat dilihat dengan mata (tetapi
dapat dirasa kehadirannya). Namun apabila malaikat mewujudkan dirinya dalam bentuk jasmani kasar (jismin
kasif) sebagaimana manusia maka semua orang dapat melihatnya. Adapun kemampuan para nabi melihat
malaikat dalam bentuknya yang asli (jisim halus) tidak lain merupakan kekhususan yang diberikan Allah SWT
kepada mereka bagi menyelesaikan pelbagai masalah keagamaan dan hukum- hukum Syarak." (Lihat al-Jawahir
al-Kalamiyyah, hlm. 29).
Usia malaikat tidak bertambah tua ataupun bertambah muda, keadaan mereka sekarang sama sahaja seperti
ketika mereka diciptakan Allah SWT.
Sebagai makhluk ghaib, kewujudan Malaikat tidak dapat dilihat, didengar, diraba, dicium dan dirasakan oleh
manusia, dengan kata lain tidak dapat dijangkau oleh panca indera kecuali jika malaikat menampakkan diri
dalam rupa tertentu seperti malaikat jibril menampakkan diri dalam bentuk manusia dalam kisah Hadith Islam,
Iman dan Ihsan.
Syeikh Abdul Muhsin al-Abbad berkata: “Dalam hadis Jibril ini terdapat dalil bahawa malaikat jika mendatangi
manusia ia dapat berubah bentuk seperti manusia pula. Dan telah terdapat dalam Al-Quran bahawa Jibril
datang kepada Maryam dalam bentuk manusia. Demikian pula mereka (para malaikat) datang kepada Ibrahim
dan Luth dalam bentuk manusia. Mereka dapat berubah bentuk dari bentuk mereka yang sesungguhnya
ke bentuk manusia dengan kekuasaan Allah SWT. (Lihat al-Kafi Syarah Hadis 40, hlm. 18 - 19).
Syeikh Abdul Halim Mahmud berkata, walaupun begitu, ini tidak bererti sesiapa sahaja boleh melihatnya
mengikut kehendaknya.
Ramai ulama Salaf berpendapat: “Mereka tidak akan mampu melihat malaikat dalam wujud sebenarnya. Jikalau
Kami turunkan malaikat kepada mereka, maka kami turunkan malaikat pada wujud manusia, hingga ada
kemiripan dengan mereka, apakah sosok tersebut malaikat atau manusia. Mereka tidak akan mendapatkan
manfaat apapun dengan diutusnya malaikat (pada wujud sebenarnya), maka Kami utus kepada mereka sosok
manusia dari jenis mereka sendiri, yang memungkinkan untuk dilihat, dan talaqqi kepadanya, ini merupakan
bentuk ihsan dan kasih sayang kepada makhluk”. (Lihat Minhaj Sunnah Nabawiyah, 2/333).
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Islam dan Perubatan
TEKNIK RUQYAH MANDIRI

Oleh:
Mohd Alwie Noorbaki
Fakulti Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Mimpi Buruk
Tips dan Trik Sunnah Untuk Menghalau Syaitan Di Malam Hari.
Malam hari, Allah SWT sudah buatkan sebagai istirahat hamba-hambanya. Namun, syaitan musuh Allah SWT
tidak puas dengan hanya merosak kehidupan manusia disiang hari. Hinggan ia datang di malam hari untuk
merosak istirahatnya.
Jika selama ini syaitan merenggul waktu istirahat kita di malam hari, menyusahkan, menyesakkan, melecehkan
dan menghinakan kita. Maka, Saat ini adalah moment yang paling tepat untuk merosak sarang mereka
hingga keakar-akarnya. Merobek-robek dan menghancurkan mereka hingga ke benteng pertahanan terakhir
kita.
1. Sebelum tidur ambil wuduk dan lakukan solat dua rakaat. Solat sunnah ini adalah merupakan solat
sunnah setelah kita wuduk. Jadi saat selesai wuduk jangan bercakap satu patah pun dan terus solat
sunnah dua rakaat.
2. Mohon ampun kepada Allah SWT, dengan sungguh-sungguh dan minta pertolongannya untuk menghalau
dan mengalahkan syaitan-syaitan dalam tubuhnya yang selama ini menganggu kita. Jika Allah SWT terima
solat kita, maka dosa kita akan diampuni Allah SWT seluruhnya. Ertinya kita kembali ﬁtrah, sebagaimana
dilahirkan kembali. Jiwa kita kuat dan tidak ada tempat untuk syaitan.
3. Baca surah Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 255 (Ayat Kursi), Al-Baqarah 285, 286, Al-Imran ayat 1 - 2, Al-Ikhlas,
Al-Falaq dan An-Nass. Baca dengan tartil, tenang dan jelas. Jika perlu buka mushaf Al-Qurannya. Seluruh
ayat dimaksud adalah Doa perlindungan terdahsyat sepanjang masa.
4. Baca surah Al-Mulk dan As-Sajadah, untuk mengambil sunnah dan berkahnya. Jika memungkinkan dan
masih mampu.
5. Mohon kepada Allah SWT dengan wasilah pembacaan ayat tadi “dengan spesiﬁk” agar menjadikan ayatayat itu sebagai pedang dan halilintar yang akan menghukum syaitan Jin dalam tubuhnya (atau doa
sekehendaknya yang Allah SWT tetapkan di hatinya).
Misalkan: Ya Allah, wahai rabb yang tidak ada Tuhan melainkan engkau yang maha hidup dan kekal!
Hambamu, malam ini masih saja dilecehkan, dihinakan, dan dianiayanya syaitan. Sesungguhnya
kesulitan, kesusahan, dan kekalahan ini disebabkan oleh kesalahan hamba maka ampuni hamba ya Rabb.
Jadikan kedua tangan ini pedang dan cambuk yang beracun yang akan menghinakan mereka.
Lemahkan mereka ya rabb
Lemahkan mereka ya rabb
Lemahkan mereka ya rabb
Aaminn....
6. Tidurlah dengan tenang, tutup dengan ISTIGHFAR minimal 100 kali dan zikir “Laa ilaha illa anta
subahannaka inni kuntum minadzzolimin” terus ulang-ulang hingga tertidur.
Catatan: Dalam mimpi nanti Allah SWT akan berikan kita kekuatan, sebagaimana kekuatan saat kita sedar.
Ertinya, jika dalam sedar kita masih dikuasai maka begitupun di alam mimpi. Jika dialam sedar kita takut.
Apa lagi alam mimpi.
10
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Artikel Pilihan
PERANAN TASAWUF DALAM MEMBENTUK INTEGRITI
Oleh:
Mohd Fauzee bin Harith
Unit Integriti Negeri Sabah

Integriti dari segi bahasa membawa maksud kejujuran iaitu perihal jujur, ikhlas dan lurus hati. Integriti juga
dihubungkaitkan dengan nilai-nilai amanah, jujur, kebolehpercayaan dalam memelihara kepentingan awam tanpa
mengambil kesempatan untuk kepentingan diri. Integriti dalam bahasa Arab pula dinisbahkan sebagai istiqamah,
amanah, nazahah, kamal dan tamam. Kamus Longman mendefinisikan integriti sebagai tidak merosakkan keadaan
kebaikan, kesetiaan dan kesepakatan terhadap moral, nilai-nilai kesenian, kejujuran dan tidak melakukan rasuah.
Integriti adakalanya digambarkan melalui sifat-sifat positif yang terserlah melalui amalan nilai-nilai mahmudah yang
amat berkait rapat dengan sifat amanah, jujur dan ikhlas. Amalan-amalan itu pula difokuskan kepada individu, keluarga
dan masyarakat. Dari kaca mata pengurusan, integriti mengambil tempatnya melalui tindakan dan bentuk rupa
amalan yang dilakukan oleh setiap kakitangan pentadbiran daripada keseluruhan peringkat bermula dari yang atas
hingga yang paling bawah sebagai subjek yang mengamalkan integriti.
Integriti juga sering didefinisikan sebagai ciri kualiti dan ciri positif yang wujud secara menyeluruh pada individu
dan organisasi. Ciri dan kualiti integriti mengandungi unsur “wholeness” (kewujudan secara berpadu berbentuk
keseluruhan). Jika dilihat daripada akhlak Islam, integriti bersesuaian sekali dengan sifat-sifat benar, amanah, setia,
pegangan teguh, peribadi teguh, peribadi mulia, mukmin yang bertaqwa dan sebagainya, yang membawa pengertian
menyeluruh terhadap pengamalan nilai-nilai akhlak yang diperlihatkan dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Apakah pula makna tasawuf? Adakah tasawuf merupakan sebahagian dari ajaran Islam? Bukankah al-Quran dan
Hadith menganjurkan, “Jangan berbohong, jangan sombong, jangan mencaci, jangan menghina, dan jangan buruk
sangka.” Kalau begitu, kenapa kita tidak berpegang pada al-Quran dan Hadith sahaja untuk kita memiliki akhlak yang
baik?
Menjawab pertanyaan di atas, kita harus membezakan terlebih dahulu apa itu akhlak dan tasawuf. Akhlak yang baik
diidentitikan dengan sabar, berprasangka baik, berbudi luhur, jujur, amanah, dan sebagainya. Itu semua merupakan
hasil dari proses yang sangat panjang. Persoalannya, bagaimana supaya kita memiliki hasil tersebut (akhlak mulia)?
Analoginya begini. Semua orang ingin menjadi kaya dan semua orang tahu bahawa menjadi kaya itu adalah dengan
memiliki wang yang banyak. Namun, bagaimanakah agar kita memiliki wang tersebut? Ya, tentu ada ilmu dan
caranya. Ilmu itu adalah dengan mempelajari pengurusan perniagaan. Sesiapa yang berusaha dengan maksima pasti
akan menjana pendapatan yang banyak hingga bergelar jutawan. Pada posisi ini, ia diatributkan sebagai orang
kaya. Seperti itulah akhlak dan tasawuf. Akhlak adalah hasil dan tasawuf ialah ilmu untuk menggapai akhlak
tersebut.” Ertinya akhlak yang baik itu adalah hasil dari upaya bertasawuf.
Tasawuf sebagaimana asal katanya iaitu ash-shafa (kesucian), didefinisikan dengan kegiatan berusaha menyucikan
jiwa/hati. Dalam doktrin tasawuf, penyucian jiwa/hati (tazkiyah al-nafs) dari sifat-sifat tercela diistilahkan dengan
takhalli. Pada tahapan ini manusia dilatih untuk menahan diri dari hawa nafsu, syahwat, amarah dan mengosongkan
diri dari sifat-sifat yang merosak jiwa (sifat al-muhlikah). Sebagaimana al-Quran ungkapkan “Sungguh, telah
beruntunglah siapa yang mensucikannya (jiwa itu dan mengembangkannya), dan sungguh, rugilah siapa yang
memendamnya (yakni menyembunyikan kesucian jiwanya dengan mengikuti hawa nafsu dan godaan syaitan, atau
menghalangi jiwa mencapai kesempurnaan dengan membuat maksiat)." (QS. Asy-Syams 91: 9 - 10).
Tahapan selanjutnya ialah tahalli (berhias). Ertinya membiasakan diri dengan perangai dan sikap serta perbuatan yang
baik seperti zuhud, sabar, tawakal, syukur, redha, ikhlas, mahabba dan lain-lain. Setelah seseorang melalui dua
tahap tersebut, maka tahap ketiga yakni tajalli. Pada tahap ini seseorang sudah bebas dari tabir (hijab) sifat-sifat yang
rosak. Tajalli bermakna pecerahan atau penyingkapan. Pada fasa ini, manusia dalam tindak-tanduknya selalu
dipenuhi dengan akhlak yang baik. Pada saat yang sama, ia sebagai manifestasi asma’ dan sifat Allah SWT yang
penuh dengan kasih sayang, kedamaian dan kelembutan.
Dengan demikian tasawuf dan akhlak tidak boleh dipisahkan. Keduanya terkait sangat erat. Tasawuf adalah proses
dan akhlak merupakan hasilnya. Oleh itu, para ulama merumuskan dan mengajarkan ilmu tasawuf tidak lain adalah
untuk memastikan manusia, agar sukses dalam memelihara kebersihan hatinya, sehingga mampu menggapai
kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
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Bicara Kita
BAPA

Oleh: Adi Pitang
“Alya balik Sipitang, mau sambut hari jadi atuk
Sipitang”, Jawab Alya anakku yang berumur 7 tahun
bila ditanya oleh atuk Paparnya pada petang Jumaat
ketika kami membawa mereka balik ke Kota Kinabalu,
sebelum besoknya ke Sipitang. Semenjak Perintah
Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) ini, Alya,
Sambutan Hari Bapa Keluarga 2020
kakaknya Alma, Abangnya Alif dan adiknya Aldi, tinggal
bersama atuk dan neneknya di Papar (keluarga emaknya). Sekolah rendah dan TADIKA belum dibuka.
Terpaksa meminta bantuan ayah dan ibu mentua untuk menjaga mereka di sana. Suatu keadaan yang
bukan menyenangkan untuk berbuat demikian. Keterpaksaan berpisah tinggal untuk sementara waktu
dengan mereka, dan dalam masa yang sama, mungkin menyusahkan kedua ibu bapa. Situasi ini
mungkin juga dihadapai oleh ibu bapa yang berkerja seperti kami. “Bang Dik, hari Sabtu malam minggu
depan, jangan lupa, kita kumpul-kumpul sambut hari jadi bapa”, Pesan adik perempuanku Suzanah. Bapa
seorang pesara guru kini yang lahir pada tahun 15 Jun 1953, kini berusia 83 tahun. Rahmat Tuhan untuk
beliau dalam usia dan kesihatan baiknya. “Kita sambut juga Hari Bapa”, Katanya lagi. Sambutan untuk
diri sendiri dan bapa-bapa yang ada, hahaha.
Dalam kehidupan keluarga, terlalu banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh seorang insan yang
bergelar “bapa”. Siapa yang boleh menaﬁkan peranan itu. Apatah lagi bila pengorbanan itu dihubungkan
dengan tanggungjawab agama. Sesungguhnya kisah pengorbanan Keluarga Nabi Allah Ibrahim AS
adalah manifestasi lambang ketundukan, ketaatan dan kepatuhan yang cukup tinggi seorang hamba
di dalam menjunjung titah perintah Allah SWT.
Kewajiban kita adalah untuk mentaati arahan dan suruhan orang tua selagi mana ia membawa kebaikan
dan tidak melanggar larangan Allah SWT. Memang sebagai anak, kadang-kadang kita mungkin berasa
hati dengan cara ayah kita menasihati kita. Tetapi apa yang penting kita harus menyedari bahawa cara
percakapan mereka adalah bergantung kepada tahap pendidikan, pengalaman dan personaliti mereka.
Mereka mahu yang terbaik untuk kita. Ambil yang baik dari apa yang disampaikan dengan sabar, tenang
dan kasih sayang.
Allah Ta’ala berﬁrman, yang bermaksud:
“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepada-Nya dan
hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai
berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya
perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan
yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah,
‘Ya Rabb-ku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."
(Al-Israa’: 23 - 24).
Daripada Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi RA berkata: "Ketika kami sedang bersama Rasulullah
SAW, tiba-tiba ada seorang lelaki daripada Bani Salamah datang kepada Baginda SAW. Lelaki tersebut
bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah masih ada ruang untuk aku berbuat baik kepada kedua orang
tuaku setelah mereka meninggal?." Baginda menjawab: "Ya, mendoakan dan memintakan keampunan
untuk kedua-duanya, melaksanakan wasiatnya, menyambung jalinan silaturahim mereka dan memuliakan
teman mereka." (Hadith riwayat Abu Dawud).
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Sentuhan Hadis
ALLAH SWT MAHA PENGAMPUN

Oleh:
Ustaz Mohd Azlan bin Haji Bakri
Pensyarah Institut Tahﬁz Al-Quran Negeri Sabah (ITQAS), Kinarut, Papar
MAHFUM HADIS
Daripada Abu Said Al-Khudri RA, bahawa Nabi SAW telah bersabda:
Sebelum zaman kamu ini, pernah ada seorang lelaki yang telah membunuh
seramai 99 orang manusia, kemudian dia bertanyakan mengenai perkara itu
kepada seorang yang paling alim pada zaman itu. Selepas ditunjukkan kepadanya
seorang Rahib. Dia pun berjumpa rahib tersebut dan memberitahu: “Aku telah
membunuh seramai 99 orang manusia, adakah taubatku masih diterima?”. Rahib
tersebut menjawab: “Tidak!”. Lelaki itu tidak berpuas hati dan marah dengan
jawapan yang diberikan lalu membunuh Rahib tersebut. Maka genaplah jumlah 100
orang manusia yang telah dibunuhnya.
Namun niatnya ingin bertaubat tetap teguh. Tanpa putus asa dia mencari lagi seseorang yang paling alim pada
zaman itu. Kemudian ditunjukkan kepadanya seorang yang alim dan dia terus berjumpa orang alim tersebut lalu
berkata: “Aku telah membunuh seramai 100 orang manusia. Adakah taubatku masih diterima?”. Orang alim tersebut
menjawab: “Ya! dan mencadangkan kepadanya pergi ke suatu negeri yang terdapat ramai orang yang beribadah
kepada Allah SWT dan melarangnya pulang ke negeri asalnya.
Lelaki tersebut beredar menuju ke tempat yang dinyatakan. Ketika berada di pertengahan jalan dia meninggal dunia.
Malaikat Rahmat dan Malaikat Azab bertelingkah mengenainya. Malaikat Rahmat berkata: “Dia datang dalam keadaan
sudah bertaubat dan menghadapkan hatinya secara ikhlas kepada Allah SWT.” Manakala Malaikat Azab berkata:
“Benar, namun dia tidak pernah melakukan kebaikan.”
Lalu datanglah malaikat lain yang menyerupai bentuk manusia dan menjadi hakim pemutusnya. Malaikat itu berkata,
“Ukurlah jarak di antara dua tempat, dari sini ke tempat yang ditinggalkan lelaki ini dan ke tempat yang hendak
ditujunya, ke tempat mana yang lebih dekat, bererti dialah yang berhak ke atas orang ini.” Setelah diukur, ternyata
mereka dapati kedudukan mayat lelaki tersebut lebih dekat sejengkal dengan tempat tujuannya untuk melaksanakan
taubat. Maka lelaki tersebut berhak diambil oleh Malaikat Rahmat. (Hadis Riwayat Muttafaq Alaih)
HURAIAN HADIS
Hadis ini menjelaskan kepada kita mengenai betapa pentingnya seseorang itu memiliki ilmu pengetahuan dalam
selok-belok agama jika dibandingkan dengan terus beribadah atau menghukum tanpa ilmu pengetahuan. Seterusnya
diterangkan berkenaan keutamaan mengasingkan diri (beruzlah) dalam keadaan masyarakat yang rosak binasa
dengan kemaksiatan dan kemungkaran.
Hadis tersebut juga menerangkan berkenaan taubat yang sentiasa terbuka kepada sesiapa saja yang insaf dan ingin
bertaubat selagi mana pintu taubat belum tertutup. Sekiranya kita insaf dan ikhlas bertaubat kepada Allah SWT dengan
‘Taubat Nasuha’, maka taubat kita pasti akan diterima.
PENGAJARAN HADIS
1. Setiap yang bergelar manusia pasti pernah melakukan kesilapan dan adalah menjadi tanggungjawab kita supaya
sentiasa bertaubat dan memohon keampunan kepada Allah SWT.
2. Bertanya dan meminta nasihatlah kepada orang yang mempunyai kepakaran dan keilmuan dalam bidangnya
untuk mencari sesuatu jawapan atau penyelesaian.
3. Cara yang berkesan untuk seseorang berubah menjadi baik ialah dengan berhijrah dan memilih persekitaran
yang baik.
RUJUKAN:
● Bahjatun Naazhirin Syarah Riyaadus Sholihin, Syeikh Salim Bin ‘Ied al-Hilali, Pustaka Imam Asy-Syaﬁi, Cetakan Ketujuh, 2012.
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Peristiwa
Majlis Tautan Kasih Aidilﬁtri di Masjid Al-Hadhari bersama sebilangan penduduk
Kampung Masolog Kota Marudu dihadiri Yang Berbahagia Datuk Ustaz Haji Saifulzaman bin Sangul,
Pengarah JHEAINS dan beliau seterusnya membuat lawatan kerja ke Masjid dan Surau
di Kampung Salimandut Kota Marudu pada 13 Jun 2020.
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Peristiwa
Kunjungan Hormat Ketua Pendakwa Syarie JHEAINS Sabah Ustaz Mohd. Ridhuan Othman kepada
Datuk Hajah Zaleha Rose Pandin, Peguam Negeri di Pejabatnya di PPNS pada 16 Jun 2020,
Kunjungan Hormat seterusnya kepada Yang Amat Arif Ustaz Ahmadin OKK Othman Ketua Hakim
Syarie Negeri Sabah di pejabatnya di Wisma MUIS dan berikutnya kunjungan kepada
Sahibus Samahah Datuk Bongsu @ Aziz Jaafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah di Pejabatnya PPNS
Kota Kinabalu pada 17 Jun 2020 (Gambar Bahagian Pendakwaan JHEAINS)
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DICETAK OLEH PEMANGKU PENCETAK KERAJAAN,
ROLAND FRED PHAN, A.D.K., B.S.K., JABATAN CETAK KERAJAAN,
SABAH, MALAYSIA.
2020.

