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Segala puji bagi Allah, selawat dan salam kepada 

junjungan Nabi dan kekasih kita, Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam), 

amma ba’du:  
Wahai saudaraku muslim dan muslimat, -semoga Allah 
merahmati kamu semua-. Ketahuilah, bahawa sesungguhnya 
diwajibkan ke atas kita mempelajari empat perkara:  
Pertama: Ilmu; iaitu mengenal Allah, mengenal NabiNya 
dan mengenal agama Islam; kerana tidak boleh beribadah 
kepada Allah tanpa ilmu. Sesiapa yang berbuat demikian 
(ibadah tanpa ilmu), dia akan terjerumus kepada kesesatan 
dan menyerupai orang-orang Nasrani. 
Kedua: Amal; sesiapa yang berilmu tetapi tidak beramal 
sesungguhnya dia telah menyerupai Yahudi, kerana mereka  
(Yahudi) berilmu tapi tidak beramal. Antara tipu helah 
syaitan, ia membuat manusia tidak suka terhadap ilmu 
dengan tanggapan dia akan dimaafkan di hadapan Allah 
nanti kerana kejahilannya. Dia juga tidak tahu bahawasanya 
sesiapa yang memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu 
namun tidak melakukannya, maka telah tertegak hujah ke 
atasnya. Inilah dalil kaum Nabi Nuh ketika mana “mereka 
memasukkan jari jemari mereka ke dalam telinga dan 
menutup muka dengan bajunya” [Nuh: 7], agar hujah 
tidak tertegak ke atas mereka.  
Ketiga: Berdakwah kepadanya (beramal dengan ilmu) 
kerana para ulama dan pendakwah adalah pewaris para 
Nabi. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) telah melaknat kaum Bani Israel kerana 
“mereka antara satu sama lain tidak melarang 
perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Sesungguhnya 
amat buruk perbuatan mereka itu” [al-Maidah: 79]. 
Dakwah dan ta’lim itu merupakan fardhu kifayah; jika ada 
sebahagian orang yang mengerjakannya, maka yang lain 

  


 MUKADIMAH 
 

333 

 
berkata: “Telah sampai kepadaku bahawa Syaikhul Islam berkata: 
“Aku tidak pernah meninggalkannya setiap selepas solat kecuali 
kerana lupa atau sebab lainnya”. 
 Setelah ilmu dan amal, maka harus berdakwah kepada 
nikmat yang telah Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) kurniakan kepada anda, dan 
janganlah anda menahan diri anda dari ganjaran dan diri orang 
lain dari kebaikan. Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Sesiapa yang 
menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti 
orang yang melakukan kebaikan tersebut”. [HR Muslim]. 
Sabdanya lagi: “Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari al-
Quran dan mengajarkannya”. [HR al-Bukhari]. Begitu juga 
sabdanya: “Sampaikan dariku walaupun satu ayat”. [Muttafaqun 
alaih]. Semakin banyak anda menyebarkan kebaikan, maka 
semakin banyak dan besar pahala anda, bahkan kebaikan itu akan 
terus mengalir pahalanya untuk anda; ketika masih hidup 
mahupun sesudah mati. Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Jika 
manusia mati maka putuslah amalannya kecuali tiga perkara: 
sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang 
mendoakannya”. [HR Muslim]. 
 Pencerahan: Kita membaca surah al-Fatihah lebih dari tujuh 
belas kali dalam sehari semalam. Dalam bacaan itu, kita 
memohon perlindungan dari “Jalan orang-orang yang dimurkai 
(Yahudi)” dan “jalan mereka yang sesat (Nasrani)”, kemudian 
kita menyerupai mereka dalam perbuatan mereka. Kita 
meninggalkan belajar untuk beramal atas dasar kebodohan, maka 
kita serupa dengan orang-orang Nasrani yang sesat. Atau kita 
belajar dan tidak mengamalkannya, maka kita serupa dengan 
orang-orang Yahudi yang dimurkai. 
Kami memohon kepada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) agar menganugerahi kami 
dan anda ilmu yang bermanfaat dan amalan yang baik. 
Allah dan RasulNya yang lebih mengetahui. Selawat dan Salam 
semoga tercurah kepada junjungan dan kekasih kita Muhammad (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) berserta keluarga dan para sahabatnya. 
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tidak berdosa. Jika semua orang mengabaikannya maka 
berdosalah mereka semua. 
Keempat: Sabar atas kesusahan ketika menuntut ilmu, 
beramal dengannya dan berdakwah kepadanya. 

Sebagai perkongsian daripada kami untuk membanteras 
kejahilan dan memudahkan untuk menuntut ilmu yang 
wajib, kami kumpulkan pada buku ringkas ini pengetahuan 
dengan kadar yang minimum dari pelbagai cabang ilmu 
Syariah dan tiga juzuk terakhir al-Quran bersama tafsirnya 
kerana kekerapan juzuk ini diulang-ulang. Sesuatu yang 
tidak dapat dicapai kesemuanya, jangan ditinggalkan 
kesemuanya terus. 

Kami berusaha untuk menyampaikan apa yang terdapat 
di dalam buku ini secara ringkas, berdasarkan apa yang 
sahih dari Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) Kami tidak mengakui 
usaha ini mencapai kesempurnaan; kerana ianya 
(kesempurnaan) itu adalah hak milik Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) sahaja. 
Inilah usaha kami yang tidak seberapa. Apa yang benar, 
maka itu hanyalah dari Allah (subḥānahu 

wata′ālā ). Apa yang salah itu 
dari syaitan dan diri kami. Allah dan RasulNya berlepas dari 
kesalahan kami. Moga Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) merahmati orang yang 
menunjukkan kepada kami kekurangan kami dengan 
kritikan-kritikan yang baik dan membangun.  

Kami pohon pada Allah (subḥānahu 
wata′ālā ), semoga setiap orang yang 

terlibat dalam penulisan, penerbitan, pengagihan, pembacaan, 
dan pembelajaran buku ini mendapat sebaik-baik balasan, 
diterima amal dan dilipatgandakan pahala mereka. 
Hanya Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) yang Maha Mengetahui. Semoga Allah (
subḥānahu 
wata′ālā ) mencurahkan selawat dan salam kepada Nabi kita 
Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) berserta keluarga dan para sahabatnya. 
Buku ini mendapat pujian dari sejumlah ulama dan penuntut ilmu 

di dunia Islam.
Untuk info, sumbangan, penglibatan atau permintaan buku:  
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Mukadimah 1 
Keutamaan Al-Quran 3 
Tafsir Surah Al-Fatihah 6 
Tafsir Juz 28 8 
Tafsir Juz 29 52 
Tafsir Juz 30 93 
Soalan-Soalan Penting Dalam Kehidupan Seorang Muslim 136 
Nama-Nama Allah Yang Baik Dan Pengertiannya 139 
Amalan-Amalan Hati 164 
Perbualan Yang Tenang 181 
Kalimah Syahadah:  إال اهللا  ال  207 
Syahadah: مد رسول اهللا 210 
Bersuci 213 
Hukum Hakam Untuk Wanita 219 
Wanita dalam Islam 223 
Solat 229 
Zakat 239 
Puasa 244 
Haji Dan Umrah 249 
Faedah Yang Pelbagai 257 
Rukyah  Syar ìyyah 265 
Doa 278 
Doa-Doa Penting Yang Patut Dihafal 282 
Perniagaan Yang Menguntungkan 291 
Wirid Harian Pagi Dan Petang 293 
Percakapan Dan Perbuatan Yang Berpahala Besar 298 
Perkara-Perkara Yang Ditegah Melakukannya 310 
Perjalanan Abadi 319 
Tata Cara Berwudhu 325 
Tata Cara Solat 327 
Ilmu Menuntut Pengamalan 331 
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Al-Quran adalah kalamullah (firman Allah). Keutamaannya atas segala 
perkataan seperti keutamaan Allah atas seluruh makhluk-Nya. 
Membacanya adalah amalan yang paling utama dilakukan oleh lisan. 
 Keutamaan Mempelajari, Mengajarkan dan Membaca al-Quran: 

Pahala 
Mengajarkannya 

 

Sabda Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam): “Sebaik-baik 

kamu adalah orang yang mempelajari al-Quran 
dan mengajarkannya”. (Al-Bukhari). 

Pahala 
membacanya 

Sabda Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam): “Barangsiapa membaca 

satu huruf dari kitab Allah (al-Quran), maka baginya 
satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas 
dengan sepuluh kali ganda”. (H.R At-Tirmidzi). 

Berkata Ibn Rajab rah.: Gandaan pahala dengan 10 kali ganda 
berlaku pada semua amalan sebagaimana yang dinyatakan oleh 
Allah. Adapun tambahan atas gandaan yang sepuluh itu, maka 
ianya bagi sesiapa yang dikehendaki oleh Allah. 
Malah ia boleh sampai kepada 700 kali ganda dan lebih 
bergantung kepada khusyuk hati, penghayatan dan kefahaman. 

Keutamaan 
mempelajari 

al-Quran, 
menghafalnya 

dan mahir 
membacanya 

Sabda Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam):  "Perumpamaan orang 

yang membaca al-Quran dalam keadaan dia 
menghafalnya adalah bersama para malaikat 
yang suci dan mulia, dan perumpamaan orang 
yang membaca al-Quran dan ia senantiasa 
membacanya meskipun hal itu sulit baginya maka 
baginya dua pahala." (H.R Muttafaq 'alaih). Dan 
sabda Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): "Dikatakan kepada ahli al-
Quran: 'Bacalah, naiklah dan bacalah dengan 
tartil sebagaimana kamu membaca di dunia, 
sesungguhnya kedudukanmu terletak pada ayat 
terakhir yang kamu baca." (H.R At-Tirmidzi). 

Al-Khaththabi berkata: "Disebutkan dalam atsar bahwa bilangan ayat 
al-Quran adalah sesuai dengan bilangan tingkatan dalam syurga. 
Dikatakan kepada pembaca (al-Quran): “Naiklah dalam tingkatan 
(syurga)  sesuai dengan ayat al-Quran yang dulunya kamu baca (di 
dunia)”. Lantaran itu siapa yang membaca dengan sempurna seluruh 
al-Quran, maka ia menduduki tingkatan syurga yang paling tinggi di 
akhirat. Sedangkan siapa yang membaca sesuatu juz darinya, maka 
kenaikannya dalam tingkatan syurga sesuai dengan bacaannya itu. 
Justeru, pahalanya terakhir adalah pada akhir bacaannya". 

KEUTAMAAN AL-QURAN
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Al-Quran adalah kalamullah (firman Allah). Keutamaannya atas segala 
perkataan seperti keutamaan Allah atas seluruh makhluk-Nya. 
Membacanya adalah amalan yang paling utama dilakukan oleh lisan. 
 Keutamaan Mempelajari, Mengajarkan dan Membaca al-Quran: 

Pahala 
Mengajarkannya 

 

Sabda Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam): “Sebaik-baik 

kamu adalah orang yang mempelajari al-Quran 
dan mengajarkannya”. (Al-Bukhari). 

Pahala 
membacanya 

Sabda Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam): “Barangsiapa membaca 

satu huruf dari kitab Allah (al-Quran), maka baginya 
satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas 
dengan sepuluh kali ganda”. (H.R At-Tirmidzi). 

Berkata Ibn Rajab rah.: Gandaan pahala dengan 10 kali ganda 
berlaku pada semua amalan sebagaimana yang dinyatakan oleh 
Allah. Adapun tambahan atas gandaan yang sepuluh itu, maka 
ianya bagi sesiapa yang dikehendaki oleh Allah. 
Malah ia boleh sampai kepada 700 kali ganda dan lebih 
bergantung kepada khusyuk hati, penghayatan dan kefahaman. 

Keutamaan 
mempelajari 

al-Quran, 
menghafalnya 

dan mahir 
membacanya 

Sabda Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam):  "Perumpamaan orang 

yang membaca al-Quran dalam keadaan dia 
menghafalnya adalah bersama para malaikat 
yang suci dan mulia, dan perumpamaan orang 
yang membaca al-Quran dan ia senantiasa 
membacanya meskipun hal itu sulit baginya maka 
baginya dua pahala." (H.R Muttafaq 'alaih). Dan 
sabda Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): "Dikatakan kepada ahli al-
Quran: 'Bacalah, naiklah dan bacalah dengan 
tartil sebagaimana kamu membaca di dunia, 
sesungguhnya kedudukanmu terletak pada ayat 
terakhir yang kamu baca." (H.R At-Tirmidzi). 

Al-Khaththabi berkata: "Disebutkan dalam atsar bahwa bilangan ayat 
al-Quran adalah sesuai dengan bilangan tingkatan dalam syurga. 
Dikatakan kepada pembaca (al-Quran): “Naiklah dalam tingkatan 
(syurga)  sesuai dengan ayat al-Quran yang dulunya kamu baca (di 
dunia)”. Lantaran itu siapa yang membaca dengan sempurna seluruh 
al-Quran, maka ia menduduki tingkatan syurga yang paling tinggi di 
akhirat. Sedangkan siapa yang membaca sesuatu juz darinya, maka 
kenaikannya dalam tingkatan syurga sesuai dengan bacaannya itu. 
Justeru, pahalanya terakhir adalah pada akhir bacaannya". 

KEUTAMAAN AL-QURAN
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Pahala bagi 
orang yang 
anaknya 

mempelajari 
al-Quran 

Sabda Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam): "Barangsiapa membaca al-

Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, 
maka dipakaikan kepada kedua ibubapanya pada 
hari kiamat mahkota dari cahaya yang sinarnya 
bagaikan sinar matahari, dan dipakaikan kepada 
kedua ibubapanya dua perhiasan yang nilainya 
tiada tandingannya di dunia. Keduanya pun 
bertanya: "Dengan (sebab) apa dipakaikan kepada 
kami semua ini?", Dijawab: "Disebabkan anakmu 
telah mempelajari Al-Qur'an". (H.R al-Hakim). 

Al-Quran 
memberi 

syafa'at kepada 
pembacanya di 

Akhirat 

Sabda Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) : "Bacalah al-Quran, 

kerana ia akan datang pada hari Kiamat sebagai 
pemberi syafa'at kepada para pembacanya." 
(HR. Muslim). Dan sabda baginda (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): 
"Puasa dan al-Quran keduanya akan memberikan 
syafa'at kepada seorang hamba pada hari Kiamat 
…" (HR. Ahmad dan al-Hakim). 

Pahala bagi 
orang yang 
berkumpul 

untuk membaca 
dan bertadarus 
(mempelajarin

ya) 

Sabda Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam)  : "Tidak berkumpul suatu 

kaum di sebuah rumah Allah Ta'ala, sedang 
mereka membaca kitab-Nya dan mempelajarinya, 
melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, 
dicurahi rahmat, dinaungi para malaikat, dan 
disanjung oleh Allah di hadapan para makhluk 
yang berada di sisi-Nya." (H.R Abu Dawud). 

Di antara hukum-hukum membacanya: 
Adab 

membaca 
al-Quran 

Ibnu Katsir menyebutkan beberapa adab di 
antaranya: Tidak menyentuh al-Quran dan tidak 
membacanya kecuali dalam keadaan suci, bersiwak 
sebelum membacanya, memakai pakaian yang terbaik, 
menghadap kiblat, berhenti membaca jika menguap, 
tidak memotong bacaan dengan perkataan yang lain 
kecuali kerana keperluan, hadir fikirannya, ketika 
membaca ayat yang mengandungi janji baik maka 
memohon kepada Allah dan ketika membaca ayat yang 
mengandungi ancaman maka memohon perlindungan 
kepada-Nya, tidak meletakkan al-Quran berselerak, 
tidak meletakkan sesuatu di atasnya, tidak saling 
menguatkan suara bacaan terhadap orang lain, tidak 
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membaca di dalam pasar dan di tempat-tempat hiburan. 

Bagaimana 
membaca      
Al-Quran 

Bacaan Al-Quran di dalam solat tidak dikira melainkan 
seseorang melafazkan sehingga dia sendiri mendengarnya, 
tapi jangan sampai mengganggu orang lain. 
Anas (raḍiyallāhu 

'anhu ) ketika ditanya tentang bacaan Nabi (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam), dia menjawab: "Baginda senantiasa 
memanjangkannya (sesuai dengan panjang pendeknya). 
Jika baginda membaca ‘Bimillahirrahmanirrahim’, beliau 
memanjangkan ‘Bismillah, memanjangkan ‘Ar-Rahman’ 
dan memanjangkan ‘Ar-Rahim’". (HR. Al-Bukhari). 

Kadar 
Bacaan Al-

Quran 

Para sahabat Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) biasanya menjadikan 

untuk diri mereka sendiri sejumlah ayat al-Quran 
untuk dibaca setiap hari. Tidak menjadi kebiasaan 
bagi seorang pun dari mereka untuk khatam al-Quran  
kurang dari tujuh hari. Bahkan ada larangan 
berkenaan dengan mengkhatamkan al-Quran dalam 
waktu kurang dari tiga hari. 

Membaca 
dari 

ingatan 

Membaca dari ingatan secara hafaz lebih baik sekiranya 
dapat mentadabbur dan menghadirkan hati lebih dari 
membaca dengan melihat mushaf. Namun sekiranya 
tahap tadabbur dan hadir hatinya sama, ketika itu 
membaca dengan melihat mushaf lebih utama. 

Maka berusahalah dengan sungguh-sungguh wahai saudaraku, 
untuk memanfaatkan waktu anda dengan membacanya. 
Jadikanlah untuk diri anda kadar bacaan harian yang anda tidak 
akan tinggalkannya dalam keadaan apapun. Sedikit tapi 
berterusan lebih baik daripada banyak namun terputus. Kerana 
itu, jika anda lalai atau tertidur maka gantilah bacaannya pada 
esok hari. Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: "Barang siapa  tidur dan 
melupakan hizbnya (kadar bacaan hariannya) atau sesuatu 
darinya, lalu dia membacanya pada waktu antara solat Subuh dan 
solat Zuhur, maka dicatat baginya pahala seakan-akan dia telah 
membacanya di malam hari". (HR. Muslim). 
Janganlah anda termasuk orang yang meninggalkan al-Quran, 
atau melupakannya dengan cara apa pun, seperti meninggalkan 
pembacaannya, pemahaman maknanya, pengamalannya, atau 
berubat dengannya. 
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SURAH AL-FATIHAH (PEMBUKAAN) 

Dinamakan surah ini dengan ‘Faatihatul Kitab’ (Pembuka Kitab) 
kerana Al-Quran dimulakan dengannya. Di mana ia adalah yang 
pertama ditulis dari mushaf, dan yang pertama dibacakan oleh orang 
yang membaca Al-Quran yang mulia. Namun ia bukanlah surah yang 
pertama diturunkan. Ada yang mengatakan ia diturunkan di Mekah dan 
ada juga yang mengatakan ia diturunkan di Madinah. Antara namanya 
ialah Fatihah al-Kitab, Umm al-Kitab, As-Sab’ul Mathani, Surah Al-
Hamd (Pujian), Surah Solat dan Al-Waqiyah (Pelindung). Kelebihan 
bagi surah ini  yang terdapat dalam banyak hadith antaranya, Rasulullah 
bersabda maksudnya: “Alhamdulillahi Rabbil ‘Aalamiin adalah As-Sab’ul 
Mathaani (Tujuh Ayat Ulangan) dan Al-Quran Al-Azim (Yang Agung) yang 
aku diberikannya”. HR Bukhari dan Ahmad. 

    يم ىم مم خم حم   جم يل ىل مل خل
    جه ين ىن من خن حن جن

   يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه
 رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 
Lafaz Basmalah bukanlah satu ayat pada semua permulaan surah Al-
Quran bahkan ianya satu ayat yang memisahkan antara setiap dua 
surah. Disunatkan membacanya kecuali pada permulaan surah At-
Taubah; ketika itu hukumnya makruh. 
  ِ ٱ : Satu nama yang tidak disebutkan kepada selain-Nya. Berasal dari 
kalimah ‘Ilaah’ yang bermaksud tuhan yang disembah. Perkataan ‘Ilaah’ 
merujuk kepada semua yang disembah sama ada secara benar atau 
batil. Namun apabila ia ditukar kepada ‘Allah’, maka ia hanya 
digunakan kepada yang berhak disembah dengan sebenarnya. 
  ِِٱ  ٱ  Dua nama yang berasal dari rahmat. Ar-Rahman lebih luas 
maknanya dari Ar-Rahim. Ar-Rahman juga tidak digunakan untuk selain 
Allah (subḥānahu 

wata′ālā ).   
 ََََِٰۡرّبِ ٱ ِ ِ َُۡۡٱ Segala puji hanya bagi Allah Tuhan sekalian alam. 
‘Alhamdu’ ialah pujian dengan lisan ke atas perkara yang cantik dan 
terpilih. Pujian hanya berlaku dengan lidah sahaja. Adapun syukur 
ianya berlaku dengan lidah, hati dan anggota badan. Syukur juga 
berlaku kerana mendapat nikmat manakala pujian ianya berlaku kerana 
kesempurnaan bagi yang dipuji walaupun yang memuji tidak mendapat 
nikmat. Bagi Allah kedua-duanya; pujian dan syukur.  َََِٰۡرَّبِ ٱ kalimah 
Rabb (Tuhan) adalah satu nama dari nama-nama Allah dan ia juga tidak 
disebut pada selain dari Allah melainkan secara bersandar seperti : 
“Lelaki ini rabb (tuan) rumah”. Kalimah Rabb (Tuhan) bererti Raja, Tuan, 
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Yang Maha Menjaga, Mentadbir dan Yang Maha Disembah.  َََِٰۡٱ  Kata 
plural bagi ‘alam’ dan ianya merujuk kepada semua yang wujud selain 
dari Allah Taala. Alam juga satu sebutan bagi mereka yang berakal dan ia 
terdapat empat kumpulan; alam manusia, jin, malaikat dan syaitan. 
   ِِٱ  ٱ  Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apabila 
pada menyatakan sifat Allah Tuhan sekalian Alam mewujudkan rasa 
gerun kepada-Nya, maka Allah menyertakan selepas itu sifat Ar-Rahman 
Ar-Rahim iaitu Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang sebagai 
mewujudkan rasa sayang. Agar kedua sifat takut dan sayang kepada 
Allah membantu seseorang hamba dalam ketaatan kepada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ). 
   ِِِّم ٱَۡ َِِٰ  Yang Menguasai hari Pembalasan dengan Perbuatan-
Nya dan Zat-Nya.  Hari Pembalasan ialah hari Pembalasan dari Allah 
kepada hamba-hamba-Nya. Berkata Qatadah rah: “Hari pembalasan 
ialah hari Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) membalas semua amalan hamba-hambaNya. 
Iaitu menjatuhkan hukuman buat mereka berdasarkan amalan mereka. 
  ََُِۡ َك َُُۡ َكِإ Hanya kepada-Mu kami sembah dan hanya 
kepada-Mu kami mohon pertolongan.  Kami khususkan Engkau dengan 
ibadah dan permohonan tolong, TIDAK dengan selain-Mu. Ibadah itu 
adalah kemuncak tunduk dan merendahkan diri. Ibadah mengikut 
syarak ialah: satu sebutan yang merangkumi kesempurnaan cinta, 
tunduk dan takut. Didahulukan ibadah dari permohonan dalam ayat ini 
adalah kerana ibadah adalah perantara kepada permohonan. Dari Ibnu 
Abbas (raḍiyallāhu 

'anhu ) pada ayat: “Dan hanya kepada-Mu kami mohon 
pertolongan” bermaksud: Kepada-Mu sahajalah kami mentauhidkan dan 
kami takut. Hanya kepada-Mu sahaja kami minta pertolongan dalam 
mentaati-Mu, juga dalam semua urusan kami”. 
  َََُِٰۡۡط ٱَ ِّٱ َِۡٱ   Tunjukkan kami jalan yang lurus. Hidayah ada 
dua jenis: Hidayah Taufiq; ianya khusus milik Allah. Firman Allah 
bermaksud : Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi hidayah kepada 
siapa yang kamu kehendaki malah Kami-lah yang memberikan hidayah 
kepada siapa yang Kami kehendaki.[al-Qasas: 56]. Yang kedua: 
hidayah petunjuk dan bimbingan; ianya bagi para Nabi, ulama dan 
pendakwah. Firman Allah bermaksud: Dan sesungguhnya engkau 
(Muhammad) adalah memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.[asy-
Syura: 52] Ayat ini menunjukkan kepada kedua-dua jenis hidayah 
kerana Allah adalah yang memberi taufiq kepada kebaikan dan Allah 
juga yang mengutuskan para rasul untuk memberi petunjuk kepada-
Nya. Jalan yang lurus menurut bahasa ialah jalan yang tiada bengkok 
padanya; iaitulah jalan Islam. 
   ََِۡۡ ََۡۡ

َ
 َِ َٰط ٱَِ  Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat ke 

atas mereka. Mereka itulah yang disebutkan Allah dalam firmanNya 
bermaksud: Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul maka 
mereka itu bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat ke atas 
mereka dari kalangan para nabi, siddiqin (pembenar), syuhada (orang 
yang mati syahid) dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itu sebaik-
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baik pendamping .[an-Nisa`: 69]. 
  ََِۡۡ ِبَُۡۡٱ َِۡ : bukan dari golongan yang dimurkai: Mereka adalah 
Yahudi. Demikian itu kerana mereka mengetahui kebenaran lalu 
mereka tinggalkan. Mereka berpaling dari kebenaran padahal mereka 
mengetahui, maka layaklah ke atas mereka kemurkaan Allah. Imam 
Ahmad dan Ibnu Majah meriyawatkan dari Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam), baginda 
bersabda: “Tidaklah Yahudi dengki dengan kamu atas sesuatu sebagaimana 
mereka dengki dengan kamu atas bacaan salam dan amin”.  َِّ ٱ ََو: 
Bukan orang-orang yang sesat. Mereka ialah Kristian; kerana mereka 
berpaling dari kebenaran dalam keadaan jahil serta mereka berada di 
dalam kesesatan yang nyata tentang keadaan Nabi Isa ('alaihissalam 

 ). Makna 
‘Aamiin’: Ya Allah, terimalah permohonan kami. 
SURAH AL-MUJADILAH (WANITA YANG MENGADU) 

JIHGFEDCBANMLKSRQP 
Sesungguhnya Allah telah mendengar (dan memperkenan) aduan 
perempuan yang mengadu kepadamu (wahai Muhammad) tentang suaminya 
dengan kata-katanya sambil dia berdoa merayu kepada Allah. Dari 
‘Aisyah r.ha katanya: “Maha Suci Allah yang Maha Luas Pendengaran-
Nya pada setiap sesuatu, sesungguhnya aku mendengar percakapan 
Khaulah binti Tsa’labah dan sebahagiannya tidak kudengari, ketika dia 
mengadu kepada Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) tentang suaminya dengan 
berkata: Ya Rasulullah, dia telah ambil masa mudaku, aku lahirkan 
untuknya anak yang ramai sehingga apabila aku sudah tua, sudah 
berhenti melahirkan kemudian dia men’zihar’kan aku. Ya Allah, aku 
mengadu kepadaMu! Tidak lama kemudian turunlah Jibril ('alaihissalam 

 ) 
dengan ayat-ayat ini”. mengenai suaminya: iaitu Aus bin Shamit dari 
kalangan Ansar. sedang Allah sedia mendengar perbualan kamu 
berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat . 

 ِّّٰ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي  حي جي
   يب ىب نب مب  زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ
 يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت
  من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك لكمك  اك يق
 هئ مئ حئخئ  جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن
مث هت مت خت  جتحت هب مب حبخب جب

Orang-orang yang ‘menziharkan’ isterinya dari kalangan kamu 
Makna ‘Zihar’ ialah seorang lelaki berkata kepada isterinya: “(Hukum) 
engkau ke atasku seperti belakang badan ibuku”. Isteri-isteri mereka 
bukanlah ibu-ibu mereka Yang demikian itu adalah dusta, justeru ayat 
ini mencela orang yang melakukan zihar. Ibu-ibu mereka tidak lain 
hanyalah perempuan-perempuan yang melahirkan mereka dan 
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sesungguhnya mereka (dengan melakukan yang demikian) 
memperkatakan suatu perkara yang mungkar dan dusta Perkara itu 
mungkar dan ditegah agama kerana menyamakan isteri yang 
disetubuhinya dengan ibu yang melahirkannya. Padanya terdapat 
penghinaan berat terhadap ibu. dan (ingatlah), sesungguhnya Allah 
Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun di mana Allah menjadikan 
kaffarah sebagai jalan keluar dari perkara mungkar tersebut. 
Dan orang-orang yang "menziharkan" isterinya, kemudian mereka 
menarik balik apa yang mereka ucapkan kepada keadaan mereka yang 
sebelumnya; iaitu hendak bersetubuh  maka hendaklah (suami itu) 
memerdekakan seorang hamba lelaki atau perempuan sebelum 
mereka berdua (suami isteri) bercampur. Maka dia tidak boleh 
mencampurinya sebelum dia membayar kaffarah.  Dengan hukum yang 
demikian, kamu diberi pengajaran (supaya jangan mendekati perkara 
yang mungkar itu) dan (ingatlah), Allah Maha Mendalam 
PengetahuanNya terhadap apa yang kamu lakukan. 
Kemudian, sesiapa yang tidak dapat (memerdekakan hamba) sama ada 
tidak memiliki hamba atau tidak berkemampuan membayar harganya 
atau tidak ada hamba yang boleh dibeli  maka hendaklah dia berpuasa 
dua bulan berturut-turut sebelum mereka (suami isteri) itu bercampur. 
Sekiranya dia terlepas satu hari tanpa keuzuran maka wajib bermula 
dari awal kembali. Begitu juga wajib bermula dari awal kembali 
sekiranya dia mencampuri isterinya dengan sengaja, sama ada pada 
waktu malam ataupun siang.  Akhirnya sesiapa yang tidak sanggup 
berpuasa dua bulan berturut-turut maka hendaklah dia memberi 
makan enam puluh orang miskin setiap orang miskin setengah gantang 
gandum atau kurma atau nasi atau seumpamanya. Harus baginya 
memberi makanan yang sudah dimasak atau menyerahkan kepada 
mereka sesuatu yang mengenyangkan mereka.  Ditetapkan hukum itu 
untuk membuktikan iman kamu kepada Allah dan RasulNya: iaitu 
dengan mematuhi perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya serta tidak 
kembali kepada perbuatan zihar yang termasuk di dalam perkataan 
yang keji dan dusta. Dan itulah batas-batas hukum Allah  maka jangan 
kamu melampauinya, malah telah dinyatakan bahawa zihar itu adalah 
maksiat, dan kaffarahnya boleh mendatangkan keampunan. dan bagi 
orang-orang yang kafir  yang tetap melanggar hukum  disediakan azab 
seksa yang tidak terperi sakitnya. 

   جض مص حصخص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج
  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط خضمض حض
 خم حم جم يل ىل مل خل  هل مل خل حل جل مك خكلك حك جك حقمق
 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن جنحن يم ىم مم
 يئ  ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي
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نت مت زت رت يب ىب مبنب زب رب

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya: 
memusuhi serta  menyelesihi dan menyalahi,  mereka tetap ditimpa 
kehinaan sebagaimana orang-orang yang terdahulu dari mereka ditimpa 
kehinaan; kerana sesungguhnya Kami telah menurunkan keterangan-
keterangan yang jelas nyata dan bagi orang-orang yang kafir disediakan 
azab seksa yang menghina. 
Pada hari mereka semuanya dibangkitkan hidup semula oleh Allah ; 
berkumpul di satu tempat pada hari kiamat,  tiada yang tertinggal 
walaupun seorang  lalu diterangkan kepada mereka segala yang mereka 
telah kerjakan di dunia daripada amalan buruk, sebagai pelengkap 
hujah ke atas mereka.  Allah telah menghitung amal-amal mereka itu 
satu persatu, sedang mereka telah melupakannya lalu mereka 
mendapatinya dalam kitab catatan amalan mereka  Dan (ingatlah), 
Allah menjadi Saksi yang meneliti dan melihat akan tiap-tiap sesuatu. 
Tidakkah engkau memerhatikan bahawa sesungguhnya Allah 
mengetahui segala yang ada di langit dan yang ada di bumi?: iaitu 
ilmu-Nya meliputi segala yang berada di antara kedua-duanya?  Tiada 
berlaku bisikan antara tiga orang melainkan Dialah yang keempatnya  
yang meneliti bisikan tersebut,  dan tiada (berlaku antara) lima orang 
melainkan Dia-lah yang keenamnya; sedikit atau banyak, Allah Maha 
Mengetahui yang terang atau tersembunyi; tiada yang terlindung 
daripadaNya,  dan tiada yang kurang dari bilangan itu dan tiada yang 
lebih ramai: dalam apa jumlah sekali pun melainkan Dia ada bersama-
sama mereka di mana sahaja mereka berada : Dia mengetahui apa 
yang mereka bisikkan, tiada yang tersembunyi dariNya apa pun 
Kemudian Dia akan memberitahu kepada mereka pada hari kiamat, apa 
yang mereka telah kerjakan agar mereka tahu bahawa Allah 
mengetahuinya dan sebagai penghinaan serta hujah kepada mereka 
yang berbisik dengan keburukan. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. 

 مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت
 ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل يكمل ىك
 هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ  ىييي ني مي زي
 جخمخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت  جت

 مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس
حك جك مق حق مف حفخف جف مغ  جغ مع جع

Tidakkah engkau memerhatikan (wahai Muhammad) akan orang-
orang yang telah dilarang daripada perbuatan berbisik-bisik, kemudian 
mereka kembali melakukan perbuatan yang telah dilarang itu: Orang-
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orang Yahudi apabila seorang mukmin melintasi, mereka berbisik di 
hadapannya sehingga orang mukmin itu menyangka sesuatu yang buruk. 
Kemudian Allah melarang mereka tetapi mereka tidak berhenti 
melakukannya, maka turunlah ayat ini.   serta mereka berbisik-bisik 
untuk melakukan dosa: iaitu dengan mengumpat orang mukmin, 
menyakiti mereka dan seumpamanya seperti berdusta dan berbuat zalim, 
dan permusuhan ke atas orang mukmin  serta kederhakaan kepada 
Rasulullah?: yakni menyelisihi baginda. Dan lagi apabila mereka datang 
kepadamu, mereka memberi salam hormat bukan dengan lafaz salam 
hormat yang diberikan Allah kepadamu: Orang-orang Yahudi apabila 
berjumpa dengan Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) mereka berkata: As-Saam 
Alaikum ( Mati ke atas kamu); zahirnya meberi salam tapi batinnya 
mendoakan kematian. Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) kemudian menjawab: “Dan ke 
atas kamu juga”.  dan mereka berkata sesama sendiri: “Bukankah 
sepatutnya kami diseksa oleh Allah disebabkan apa yang kami ucapkan 
itu?” Mereka berkata: “Kalau benar Muhammad itu nabi nescaya Allah 
akan menyeksa kami kerana perkataan kami yang menghinanya?”. 
Dikatakan juga makna ayat ini: “Kalau benar Muhammad itu nabi, 
nescaya doanya diterima di saat dia menjawab: “Dan ke atas kamu juga”, 
maka matilah kami? Cukuplah untuk mereka azab Neraka Jahannam  
daripada kematian segera (yang mereka minta).  mereka akan 
memasukinya; maka itulah seburuk-buruk tempat kembali. 
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu berbisik-bisik 
sesama sendiri, maka janganlah kamu berbisik-bisik untuk melakukan 
dosa dan permusuhan serta perbuatan derhaka kepada Rasulullah 
seperti yang dilakukan oleh Yahudi dan golongan munafik  dan 
(sebaliknya) berbisiklah untuk berbuat kebajikan dan bertakwa dengan 
ketaatan dan meinggalkan maksiat  dan hendaklah kamu tetap 
bertakwa kepada Allah yang kepada-Nya kamu semua akan 
dihimpunkan  untuk Dia memberi balasan mengikut amalan kamu. 
Sesungguhnya perbuatan berbisik itu: dengan kejahatan, 
permusuhan dan menyalahi Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) adalah dari 
Syaitan: bukan dari selainnya  untuk menjadikan orang-orang yang 
beriman berdukacita dengan sangkaan bahawa mereka terperdaya  
sedang bisikan itu tidak akan dapat memudaratkan mereka sedikitpun: 
Tidak syaitan dan tidak juga orang-orang yang berbisik  melainkan 
dengan izin Allah dan kehendakNya dan kepada Allah jualah 
hendaknya orang-orang yang beriman berserah diri: iaitu menyerahkan 
segala urusan kepada-Nya, berlindung dengan-Nya dari syaitan dan 
tidak menghiraukan bisikan mereka. Dari Ibnu Mas’ud (raḍiyallāhu 

'anhu ), 
bersabda Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Apabila kamu bertiga, janganlah dua 
orang berbisik-bisik dengan membiarkan orang yang ketiga kerana 
perkara itu akan meresahkannya” (H.R. Al-Bukhari, Muslim dan selainnya). 

 خن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك  لك خك
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   هب هئمب مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه جه هن من

 هث مث هت مت
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diminta kepada kamu 
memberi lapang dari tempat duduk kamu: Allah memerintahkan mereka 
agar berkelakuan baik sesama mereka dengan melapangkan tempat 
duduk dan tidak bersempit-sempit padanya. Berkata Qatadah dan 
Mujahid rah.: Mereka dahulu berlumba-lumba untuk hadir ke majlis Nabi 
(ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) lalu mereka diperintahkan supaya melapangkan tempat untuk 
sebahagian yang lain.  maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya 
Allah melapangkan untuk kamu  di syurga dan ianya umum meliputi 
semua bentuk majlis yang berkumpul padanya orang muslim, yang 
bertujuan untuk mendapat kebaikan dan pahala; sama ada perang, 
khutbah jumaat atau zikir. Setiap orang lebih berhak mendapatkan 
tempat yang awal dia dapati, tetapi lapangkanlah untuk saudaranya. 
Berkata (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Janganlah seseorang dari kamu membangunkan 
seseorang yang lain dari tempatnya, kemudian dia duduk di tempat  itu, 
akan tetapi perluaskan tempat dan lapangkanlah”. dan apabila kamu 
diminta bangun maka bangunlah: Iaitu apabila diminta dari sebahagian 
orang yang duduk supaya bangun untuk memberikan tempat duduk 
kepada orang-orang yang mulia dalam agama dan ahli ilmu maka 
bangunlah  supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman 
di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama 
beberapa darjat: iaitu dengan darjat yang tinggi pada kemuliaan di 
dunia dan pahala di akhirat. Maka barangsiapa yang menghimpunkan 
antara iman dan ilmu, maka Allah mengangkat kedudukannya dengan 
imannya, kemudian dengan ilmunya beberapa darjat, dan ia termasuklah 
dengan kemuliaannya apabila berada di dalam majlis dan (ingatlah), 
Allah Maha Mendalam Pengetahuan-Nya tentang apa yang kamu lakukan. 

 ىن من خن جنحن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
   ىي  مي خي حي جي يه ىه مه ينجه

 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
نتىت مت زت رت ىبيب نب مب زب يئرب

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak menghadap 
dan bertanyakan sesuatu kepada Rasulullah, maka hendaklah kamu 
bersedekah (kepada fakir miskin) sebelum kamu menghadapnya: 
Apabila Allah menurunkan ayat ini, berhentilah ahli kebatilan dari 
menghadap Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) kerana mereka tidak mendahulukan 
sedekah sebelum dari menghadap Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam). Orang-orang 
yang beriman juga merasakan terbeban dengan perintah itu dan mereka 
berhenti dari mengadap Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) kerana kebanyakan dari 
mereka tidak mampu bersedekah. Kemudian Allah meringankan beban 
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dari mereka dengan ayat yang datang selepasnya. itu: iaitu 
mendahulukan sedekah sebelum menghadap Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
adalah lebih baik bagi kamu dan lebih bersih kerana terdapat padanya 
ketaatan kepada Allah.  Dalam pada itu, kalau kamu tidak ada apa-apa 
yang hendak disedekahkan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi 
Maha Mengasihani: yakni barangsiapa yang tidak memiliki sedekah, 
maka tidak mengapa menghadap Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) tanpa 
bersedekah sebelumnya. 
Adakah kamu takut kerana kerap kali kamu memberi sedekah 
sebelum kamu menghadap?: Iaitu apakah kamu takut miskin dan papa 
kerana bersedekah sebelum menghadap Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam)? Berkata 
Muqatil: Perintah itu berlaku selama 10 malam kemudian dinasakhkan.  
Kalau kamu tidak melakukan itu: perintah untuk bersedekah sebelum 
menghadap Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) kerana ianya berat ke atas kamu  
dan Allah pun memaafkan kamu dengan memberikan kelonggaran 
dalam meninggalkannya  maka dirikanlah sembahyang dan berikanlah 
zakat (sebagaimana yang sewajibnya), maknanya: apabila kamu tidak 
mampu bersedekah sebelum menghadap Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) maka 
tetaplah mendirikan solat dan menunaikan zakat  serta taatlah kamu 
kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendalam 
Pengetahuan-Nya akan segala amalan yang kamu lakukan justeru Dia 
yang akan mengganjari kamu. 

 يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث
 جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام
 مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ
 مض خض مصجضحض حصخص مس خس جسحس مخ جخ جحمح  مج حج
 لك خك حك جك مق  حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط

جه  هن من خن حن جن مم خمحم جم هل خلمل  حل جل مك
Tidakkah engkau melihat orang-orang yang bersahabat karib dengan 
satu kaum: yakni mentaati mereka; iaitu golongan munafik yang 
bersahabat dan taat kepada Yahudi  yang telah dimurkai Allah? : iaitu 
kaum Yahudi.  Mereka itu bukanlah dari golongan kamu dan bukan pula 
dari golongan kaum yang tersebut itu sebagaimana Allah berfirman 
tentang mereka:   Mereka tidak mempunyai pendirian yang tetap) antara 
(iman dan kufur) itu; mereka tidak berpihak terus kepada golongan (kafir) 
dan tidak pula berpihak kepada golongan (yang beriman)  [An-Nisa :143]. 
Boleh jadi yang dimaksudkan itu adalah Yahudi di mana Allah berkata 
kepada orang mukmin: Orang Yahudi itu bukan dari kalangan kamu dan 
bukan juga dari kalangan munafiq, maka kerana itu mengapa orang 
munafiq tidak mentaati mereka. dan lagi mereka selalu bersumpah 
dengan dusta: Iaitu mereka bersumpah bahawa mereka itu Muslim atau 
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bahawa mereka tidak menyampaikan khabar kepada orang Yahudi   
sedang mereka mengetahui  kebatilan sumpah mereka serta hakikat 
ianya suatu pembohongan yang direka-reka. 
Allah telah menyediakan bagi mereka azab seksa yang berat dengan 
sebab kesetiaan mereka dan sumpah batil itu   sesungguhnya amatlah 
buruk apa yang mereka telah lakukan dari amalan-amalan yang buruk. 
Mereka menjadikan sumpahan mereka sebagai perisai untuk 
menyelamatkan diri daripada dibunuh dan mereka bersumpah sebagai 
menyelamatkan darah mereka, lalu lidah mereka melafazkan iman 
kerana takut dibunuh sedang hati mereka tidak beriman, lalu mereka 
menghalang (diri mereka dan orang lain) dari jalan Allah;: iaitu 
menghalang manusia dari agama Islam dengan apa yang mereka lakukan 
dari penghinaan dan meremehkan urusan serta melemahkan kekuatan 
kaum muslimin.  oleh itu mereka beroleh azab seksa yang menghina. 
Harta benda mereka dan anak pinak mereka tidak sekali-kali akan 
dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka dari azab 
Allah. Merekalah ahli Neraka, mereka tetap kekal di dalamnya. 
Pada hari mereka semuanya dibangkitkan oleh Allah, maka mereka 
bersumpah kepadaNya (bahawa mereka adalah orang-orang mukmin) 
sebagaimana biasanya mereka bersumpah kepada kamu: mereka 
bersumpah dengan dusta sebagaimana yang mereka lakukan di dunia. 
Mereka berkata: Demi Allah kami tidak melakukan demikian (dusta). 
Inilah kecelakaan bagi mereka padahal segala kebenaran pada hari 
kiamat telah tersingkap dan segala perkara diketahui dan dilihat.  dan 
mereka menyangka bahawa (dengan berbuat demikian) mereka akan 
mendapat sesuatu   yang berfaedah kepada mereka atau menghalang 
kemudaratan sebagaimana sangkaan mereka di dunia. Ketahuilah! 
Bahawa sesungguhnya merekalah golongan pendusta. 
Syaitan telah mempengaruhi mereka: yakni telah mengalahkan 
mereka dan berkuasa ke atas mereka  sehingga menyebabkan mereka 
lupa mengingati  Allah lalu mereka meninggalkan perintah-Nya dan 
amalan ketaatan pada-Nya. mereka itulah puak Syaitan: iaitu 
tenteranya dan pengikutnya. Ketahuilah! Bahawa puak Syaitan itu 
sebenarnya orang-orang yang rugi kerana mereka menjual syurga 
dengan neraka, petunjuk dengan kesesatan serta mereka mendustakan 
Allah dan rasul-Nya, maka mereka akan rugi di dunia dan akhirat. 

 مس مثهث هت مت هب مب  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه
 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  لك هش مش هس
 خي جيحي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن
 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي
 نت زتمت رت يب ىبنب  مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ
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نث مث زث رث يت ىت

Sesungguhnya orang-orang yang menentang (perintah) Allah dan 
RasulNya: makna menentang Allah dan RasulNya telah diterangkan di 
awal surah ini. mereka termasuk dalam golongan yang amat hina: 
iaitu dari kalangan umat yang dihinakan Allah di dunia dan akhirat.  
Allah telah menetapkan: Sesungguhnya Aku dan Rasul-rasul-Ku 
tetap mengalahkan: iaitu Allah telah menentukan pada ilmu-Nya yang 
terdahulu bahawa; Aku dan Rasul-Ku akan menang dengan hujah dan 
kekuasaan.  Sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa  dalam 
memenangkan wali-wali-Nya dan mengalahkan musuh-musuh-Nya. Tiada 
yang dapat mengalahkan-Nya. 
Engkau tidak akan dapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah 
dan hari akhirat, tergamak berkasih-mesra dengan orang-orang yang 
menentang Allah dan Rasul-Nya: berkasih mesra: sayang dan setia 
kepada siapa yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya   sekalipun orang-
orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka, atau anak-anak 
mereka atau saudara-saudara mereka ataupun keluarga mereka: 
Sesungguhnya iman menghalang perkara demikian dan melarangnya. 
Penjagaan iman lebih utama dari menjaga hubungan bapa, anak, adik-
beradik dan keluarga.  Mereka itu: yakni mereka yang tidak berkasih 
sayang dengan musuh Allah dan Rasul-Nya   Allah telah menetapkan 
iman dalam hati mereka, dikatakan juga: menjadikan atau 
menghimpunkan  dan telah menguatkan mereka dengan Ruh daripada-
Nya: iaitu dengan pertolongan ke atas musuh mereka di dunia. 
Dinamakan pertolongan dengan perkataan Ruh adalah kerana dengan 
pertolongan-Nya maka hiduplah urusan mereka dan Dia akan 
memasukkan mereka ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya 
beberapa sungai, mereka tetap kekal di dalamnya selama-lamanya. 
Allah reda akan mereka: iaitu menerima amalan mereka dan 
melimpahkan ke atas mereka rahmat-Nya yang segera mahupun tangguh 
 dan mereka reda akan-Nya: mereka gembira akan nikmat pemberian-
Nya. Merekalah puak Allah: iaitu tentera-Nya yang melaksanakan 
perintah-Nya, memerangi musuh-Nya dan menolong wali-wali-Nya.  
Ketahuilah! Sesungguhnya puak Allah itulah orang-orang yang berjaya: 
yang berjaya dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ibnu Abi Hatim, 
at-Tabrani dan al-Hakim meriwayatkan bahawa bapa Abu Ubaidah bin 
al-Jarrah memburunya sewaktu perang Badr sedangkan Abu Ubaidah 
cuba melarikan diri daripadanya. Apabila bapanya bersungguh-
sungguh memburunya, maka dia terus menuju ke arah bapanya 
lantas membunuhnya, lalu turunlah ayat ini. 

SURAH AL-HASYR (PENGUSIRAN) 

 رن مم ام يل ىل  مل يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف يث ىث
 مئ خئ جئحئ يي ىي ني زيمي ري  ٰى ين ىن نن من زن
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 مج حج  مث متهت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ
 جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ جحمح
  مق حق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ  حط مض خض حض
 ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه

Segala yang ada di langit dan di bumi tetap mengucap tasbih 
kepada Allah dan Dialah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. 
Dialah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di kalangan Ahli 
Kitab dari kampung halaman mereka pada saat pengusiran yang 
pertama: Mereka itu Bani Nadhir, cabang dari kaum Yahudi dari 
keturunan Nabi Harun. Mereka tinggal di Madinah selepas fitnah menimpa 
Bani Israil. Kemudian mereka mengkhianati Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) setelah 
mengikat perjanjian dengannya, seterusnya mereka bersama dengan 
orang musyrikin dalam memerangi Baginda. Lantas Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
mengepung mereka sehingga mereka rela diusir. Berkata al-Kalbi: 
“Mereka adalah yang pertama diusir dari Jazirah Arab, kemudian yang 
terakhir diusir ialah pada zaman Umar (raḍiyallāhu 

'anhu ) Maka pengusiran mereka 
adalah perhimpunan pertama dan pengusiran zaman Umar (raḍiyallāhu 

'anhu ) 
adalah pengumpulan terakhir”. Dikatakan juga: “Pengumpulan terakhir 
adalah perhimpunan sekalian manusia di padang Mahsyar.  Kamu (wahai 
umat Islam) tidak menyangka bahawa mereka akan keluar: Iaitu kamu 
tidak menyangka wahai sekalian Muslimin bahawa Bani Nadhir akan 
keluar dari kampung mereka disebabkan kedudukan mereka dan 
ketahanan mereka. Mereka memiliki kubu yang teguh, kebun kurma yang 
luas dan bilangan yang ramai dengan persiapan yang cukup  dan mereka 
pula: Bani Nadhir menyangka bahawa benteng-benteng mereka akan 
dapat menahan serta memberi perlindungan kepada mereka daripada 
azab Allah. Maka Allah menimpakan (azab-Nya) kepada mereka dari arah 
yang tidak terlintas dalam fikiran mereka: yakni perintah Allah datang 
kepada mereka dari sudut yang tidak pernah terlintas di fikiran mereka 
iaitu Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) memerintahkan Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) memerangi dan 

mengusir mereka. Mereka tidak pernah terfikir perkara sedemikian 
kerana dahulu mereka rasa lebih mulia dan kuat  serta dilemparkanNya 
perasaan sangat takut ke dalam hati mereka. Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
bersabda: “Aku dibantu (melawan musuhku) dengan perasaan sangat 
takut mereka sejauh jarak sebulan perjalanan”.  (lalu) mereka 
membinasakan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri (dari 
dalam) sambil tangan orang-orang yang beriman (yang mengepung 
mereka berbuat demikian dari luar): yang demikian itu ialah apabila 
mereka yakin akan diusir, mereka dengki terhadap kaum muslimin yang 
akan mengambil rumah mereka lalu mereka merosakkan rumah mereka 
dari dalam manakala orang Islam merosakkannya dari luar. Berkata az-
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Zuhri dan Urwah bin Zubair: “Apabila Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) melakukan 
perjanjian dengan mereka bahawa mereka hanya boleh membawa apa 
yang dibawa oleh unta mereka, lantas mereka merosakkan rumah-rumah 
dan tiang-tiang yang dulunya mereka cantikkan serta membawanya ke 
atas unta mereka sementara kaum Muslimin meruntuhkan saki-
bakinya. Maka insaflah dan ambillah pelajaran (dari peristiwa itu) 
wahai orang-orang yang berakal fikiran serta celik mata hatinya  
Ketahuilah bahawa Allah akan memperlakukan seumpama itu pada orang 
yang menentang dan memusuhiNya. 
Dan kalaulah tidak kerana Allah telah menetapkan pengusiran (yang 
demikian buruknya) terhadap mereka, tentulah Dia akan menyeksa 
mereka di dunia: Iaitu kalaulah Allah tidak menetapkan pengusiran 
terhadap mereka dari tanah air mereka dan menghukum mereka nescaya 
Allah akan mengazab mereka dengan pembunuhan dan penahanan di 
dunia sebagaimana yang berlaku kepada Bani Quraizhah.   dan mereka 
pula akan beroleh azab seksa Neraka pada hari akhirat kelak . 
Demikian itu (mereka ditimpakan azab), kerana mereka menentang 
Allah dan RasulNya: iaitu dengan sebab permusuhan mereka dengan 
Allah dan Rasul-Nya serta pengkhianatan mereka terhadap janji, maka 
layaklah mereka menerima hukuman.   dan (ingatlah), sesiapa yang 
menentang (perintah) Allah, maka sesungguhnya Allah amatlah berat 
azab seksaNya. 
Mana-mana jua pohon kurma (kepunyaan musuh) yang kamu tebang 
atau kamu biarkan tegak berdiri seperti keadaannya yang asal, maka 
yang demikian adalah dengan izin Allah : Sebahagian kaum muslimin 
menebang pokok kurma milik orang kafir dalam peperangan Bani Nadhir 
bertujuan menimbulkan kemarahan mereka, maka berkatalah Bani 
Nadhir yang juga Ahli Kitab: “Wahai Muhammad, bukankah kamu 
mendakwa kamu Nabi dan inginkan kebaikan? Lalu apakah termasuk 
kebaikan menebang pokok dan membakarnya? Apakah kamu dapati pada 
apa yang diturunkan pada kamu keharusan melakukan kerosakan di 
muka bumi?”. Soalan itu meresahkan Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) dan kaum 
muslimin. Kemudian turunlah ayat: kerana Dia hendak menimpakan 
kehinaan kepada orang-orang yang fasik : Iaitu hinalah orang-orang 
yang keluar dari ketaatan –iaitu orang Yahudi- dan perbuatan menebang 
pokok kurma atau tidak, tetap menjadikan mereka marah kerana 
apabila mereka melihat orang-orang beriman mengambil harta mereka 
sesuka hati, bertambahlah kemarahan dan kehinaan bagi mereka. 

 رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى
 يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب زب
 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف
 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن  رن مم
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هب مب خب حب جب مئهئ خئ جئحئ

Dan apa jua yang Allah kurniakan kepada RasulNya dari peninggalan 
harta benda mereka (yang telah diusir itu) maka kamu tidak memecut 
seekor kuda pun dan tidak menunggang seekor unta pun (untuk 
berperang mengalahkan mereka): Memecut bermaksud menunggang 
dengan laju. Bererti apa yang Allah kembalikan kepada rasul-Nya dari 
harta Bani Nadhir itu, kamu tidak menunggang untuk mendapatkannya 
sama ada kuda mahupun unta, tiada juga kesusahan bagi kamu dan 
tiada perang malah jarak mereka dengan Madinah cuma dua batu 
(jauhnya); tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-rasulNya 
mengalahkan sesiapa yang dikehendakiNya (dengan tidak payah 
berperang) dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maka Allah (
subḥānahu 
wata′ālā ) menjadikan harta itu milik Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) semata-mata 
kerana bagindalah yang menawannya dengan perjanjian dan 
merampas harta mereka serta tidak membahagi-bahagikannya 
sesama mereka yang berhak mendapatkan harta rampasan. 
Apa yang Allah kurniakan kepada RasulNya (Muhammad) dari harta 
penduduk negeri: Ini adalah keterangan berkaitan pembahagian harta 
fai’ (rampasan tanpa perang) -selepas dari keterangan sebelumnya- 
bahawa ia adalah khas untuk Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam), dan ia juga hukum 
bagi setiap kampung yang ditawan oleh Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) dan kaum 
muslimin selepas itu sehingga hari kiamat secara damai tanpa perang; 
tanpa memecut kuda dan unta (atau seumpamanya).  maka adalah ia 
tertentu bagi Allah: tertakluk kepada hukum-Nya  dan bagi Rasulullah 
sebagai miliknya, kemudian pada maslahat muslimin dan bagi kaum 
kerabat (Rasulullah): Bani Hasyim dan Bani Muttalib; iaitu golongan fakir 
kerana mereka dilarang dari menerima sedekah, maka diberikan hak 
daripada harta fai’ dan anak-anak yatim: kanak-kanak belum baligh 
yang kematian bapa  dan orang-orang miskin: orang-fakir serta orang-
orang musafir: orang asing yang terputus bekalan supaya harta itu tidak 
hanya beredar di antara orang-orang kaya dari kalangan kamu yang 
mana dengan itu orang kaya akan mendominasi orang miskin dan 
membahagikan harta di antara mereka dan apa jua perintah yang 
dibawa oleh Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) kepada kamu maka terimalah serta 
amalkan dan apa jua yang dia larang kamu melakukannya maka patuhilah 
larangannya bererti: apa yang Nabi beri kepada kamu dari harta fai’ 
maka ambillah, dan apa yang Nabi tahan kamu darinya maka berhentilah, 
dan jangan kamu mengambilnya  dan bertakwalah kamu kepada Allah; 
sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksaNya .   

 جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت
 جض مص خص  حص خسمس حس جس مخ

(Pemberian itu hendaklah diberikan) kepada orang-orang fakir yang 
berhijrah, yang telah diusir keluar dari kampung halamannya yakni: 
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Mekah; mereka terpaksa meninggalkannya, maka Allah menjadikan bagi 
mereka juga hak dalam harta fai’ untuk menampung mereka   untuk 
mencari limpah kurnia dari Allah dan keredaan-Nya dengan mendapat 
rezeki di dunia dan keredaan di akhirat   serta menolong (agama) Allah 
dan Rasul-Nya dengan jihad menentang orang kafir mereka itulah 
orang-orang yang benar  iaitu sangat teguh dengan kebenaran. 

 مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض
 جم  ملهل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق
 يل ىل مل خل  من خن حن جن مم خم حم
  ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم

مي خي حي جي يه ىه مه جه 
Dan orang-orang yang mendiami negeri serta beriman sebelum 
mereka: mereka itulah kaum Ansar yang mendiami Madinah sebelum 
kaum Muhajirin dan beriman kepada Allah dan Rasul  mengasihi orang-
orang yang berhijrah ke negeri mereka: Mereka berbuat baik kepada 
Muhajirin dan berkongsi harta dan tempat tinggal  dan tidak ada pula 
dalam hati mereka perasaan berhajatkan sama ada hasad, marah atau 
benci terhadap apa yang telah diberi kepada orang-orang yang 
berhijrah itu: Iaitu dari apa yang diberikan kepada Muhajirin sahaja 
dari harta fai’, bahkan jiwa mereka senang dengannya. Pada masa itu 
orang Muhajirin tinggal bersama dengan orang Ansar. Apabila Nabi (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) merampas harta Bani Nadhir, baginda memanggil kaum Ansar 
lantas berterima kasih kepada mereka di atas apa yang mereka lakukan 
bagi kaum Muhajirin dari segi penempatan dan perkongsian harta, 
kemudian baginda bersabda: “Sekiranya kamu mahu, aku akan 
bahagikan harta rampasan Bani Nadhir yang Allah berikan kepadaku ini 
di antara kamu dan Muhajirin, dan mereka (Muhajirin) berada di rumah 
kamu dan berkongsi harta dengan kamu. Dan sekiranya kamu mahu, aku 
berikannya kepada mereka supaya mereka keluar dari rumah kamu” 
Maka kaum Ansar reda dengan pembahagian itu tanpa menyimpan apa-
apa perasaan. Akan tetapi hadis ini tidak dinyatakan oleh as-Syaukani 
siapa yang mengeluarkannya. Dalam sirah Ibnu Hisham dia berkata: 
“Sesungguhnya Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) membahagikan harta Bani Nadhir dan 
tidak memberikan kepada Ansar sesuatu pun. dan mereka juga 
mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri 
mereka sendiri mereka mendahulukan kaum Muhajirin dari diri mereka 
dalam bahagian dunia   sekalipun pada mereka ada keperluan   iaitu  
dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat dan (ingatlah), sesiapa 
yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh 
tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya  Iaitu 
siapa yang Allah lindunginya dari keinginan nafsu dan sifat bakhil lalu 
dia menunaikan apa yang diwajibkan syarak ke atas dirinya pada harta 
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dari perintah zakat atau sesuatu hak maka sesungguhnya dia telah 
berjaya. Siapa yang bakhil dan kedekut tidak akan berjaya. 
Dan orang-orang (Islam) yang datang kemudian daripada mereka: 
iaitu orang-orang yang mengikut mereka dengan kebaikan sehingga hari 
Kiamat (berdoa dengan) berkata: Wahai Tuhan Kami! Ampunkanlah 
dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam 
iman orang-orang yang cinta kepada mereka yang terdahulu dari 
golongan Muhajirin dan Ansar serta memohon keampunan bagi mereka  
dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad dengki 
dan dendam terhadap orang-orang yang beriman Iaitu tipu, benci dan 
hasad. Terutama kepada golongan sahabat yang merupakan kaum 
mukminin yang paling mulia di mana ayat ini merujuk kepada mereka. 
Maka barang siapa yang terdapat dalam hatinya perasaan benci kepada 
sahabat seperti golongan Rafidhah, justeru dia telah terjerumus ke 
dalam tipu daya syaitan dan mendapat bahagian yang besar dari 
kemaksiatan kepada Allah dengan memusuhi wali-Nya dan sebaik-baik 
ummat Nabi-Nya. Demikian juga mereka yang mencela,  menyakiti dan 
merendah-rendahkan para sahabat; mereka tiada apa-apa hak terhadap 
harta fai’. Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya Engkau Amat Melimpah 
belas kasihan dan rahmat-Mu . 

 مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي
 زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ
 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت
 رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق
 حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ىنين نن من زن
 حج  مث متهت خت حت هبجت مب خب حب جب  هئ مئ خئ
 حضخض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ جحمح مج
 حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض
 خل  حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق

حن جن  يم ىم خممم حم جم يل ىل مل 
Tidakkah engkau (wahai Muhammad) melihat dan merasa hairan 
terhadap sikap orang-orang munafik itu? mereka itu Abdullah bin Ubai dan 
pengikutnya. Mereka mengutuskan kepada Bani Nadhir: “supaya tetap dan 
bertahan. Sesungguhnya kami tidak akan membiarkan kamu Mereka 
tergamak berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir dari kalangan 
(kaum Yahudi) ahli Kitab: “Sesungguhnya, kalau kamu dihalau keluar sudah 
tentu kami akan keluar bersama-sama kamu Kami akan keluar dari rumah-
rumah kami untuk bersama dengan kamu   dan kami tidak akan tunduk 
taat kepada sesiapapun yang menghalang kami dari keluar bersama kamu 
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selama-lamanya: Walaupun panjang masanya dan kalau kamu diperangi, 
sudah tentu kami akan membela kamu! dari musuh kamu. Kemudian Allah 
mendustakan mereka dengan firman-Nya: Padahal Allah mengetahui dan 
menyaksikan bahawa sebenarnya mereka adalah pendusta pada janji-janji 
mereka untuk keluar bersama mereka dan membela mereka. 
Demi sesungguhnya! Jika orang-orang (Yahudi) itu dihalau keluar 
(dari Madinah), mereka (yang munafik) ini tidak akan keluar bersama-
samanya dan demi sesungguhnya, jika orang-orang (Yahudi) itu diperangi, 
mereka (yang munafik) ini tidak akan membelanya: sememangnya 
begitu. Sesungguhnya golongan munafik tidak keluar bersama dengan 
orang yang diusir dari kaum  Yahudi –Bani Nadhir serta yang bersama 
dengan mereka- tidak juga menolong mereka yang diperangi dari kaum 
Yahudi –Bani Quraizhah dan penduduk Khaibar dan demi sesungguhnya, 
jika ditakdirkan mereka membelanya sekalipun, sudah tentu mereka akan 
melarikan diri dalam kekalahan kemudian mereka tidak akan mendapat 
pertolongan malah Allah akan menghinakan mereka dan sifat munafik 
tidak akan memberi manfaat kepada mereka. 
 Sesungguhnya kamu dalam hati mereka, sangat ditakuti lebih dari 
Allah: Iaitu ketakutan dan kegerunan dalam hati mereka (yahudi 
mahupun munafik) terhadap kamu wahai kaum Muslimin lebih dari 
ketakutan mereka terhadap Allah. yang demikian itu, kerana mereka 
ialah kaum yang tidak mengerti. Kalau sekiranya mereka mengerti, 
pasti mereka tahu bahawa yang memenangkan kamu ke atas mereka 
ialah Allah, maka Dia lebih berhak untuk ditakuti. 
Mereka semua (orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik) tidak 
berani memerangi kamu sekalipun dalam keadaan bersatu menentang 
kamu, melainkan di kampung-kampung yang berbenteng kukuh: kubu dan 
penempatan atau dari sebalik tembok yang mereka bersembunyi di 
belakangnya kerana pengecut dan takut. Permusuhan di antara mereka 
sesama sendiri amatlah bersangatan: sebahagian mereka keras dengan 
sebahagian yang lain. engkau menyangka mereka bersatu padu, sedang 
hati mereka berpecah belah : sesungguhnya kesatuan mereka hanya pada 
zahir, tetapi pada batinnya mereka berselisih disebabkan berlainan 
pendapat dan hawa nafsu. Yang demikian itu, kerana mereka adalah kaum 
yang tidak memahami; kalau mereka berakal pasti mereka mengetahui 
kebenaran dan mengikutinya, lantas mereka bersatu dan tidak berselisih. 
(Keadaan kaum Yahudi itu) samalah seperti orang-orang yang 
terdahulu dari golongan kafir musyrikin  yang hampir dengan mereka: 
dalam masa terdekat yang telah merasai akibat yang buruk (di dunia) 
dengan sebab kekufuran mereka di dunia dengan dibunuh dalam 
peperangan Badar; iaitu enam bulan sebelum peperangan Bani 
Nadhir. dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi 
sakitnya (pada hari akhirat kelak). 
Samalah seperti (sikap) Syaitan ketika dia berkata kepada manusia: 
Berlaku kufurlah engkau! Sikap kaum munafik dengan kaum Yahudi pada 
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membiarkan dan tidak menolong mereka samalah seperti syaitan dengan 
manusia yang menipunya dengan kekufuran, memperelokkan dan 
memperdayanya. Setelah orang itu berlaku kufur (dan tetap terkena 
azab), berkatalah Syaitan kepadanya: Sesungguhnya aku berlepas diri 
daripadamu: Iaitu apabila manusia menjadi kufur kerana mengikut dan 
termakan tipudaya syaitan berkatalah ia: “Aku berlepas diri daripada 
kamu  kerana sebenarnya aku takut kepada Allah, Tuhan Yang Menguasai 
seluruh alam!. Syaitan berkata demikian untuk berlepas diri dari manusia.  
Maka kesudahan keduanya, mereka ditempatkan di dalam Neraka, 
kekal mereka di dalamnya dan yang demikian itulah balasan makhluk-
makhluk yang zalim . 

 ٰى ٰر ٰذ ىييي مي حيخي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن
 زب رب  يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ
مث زث رث يت ىت متنت  زت رت يب ىب نب مب

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah: 
Takutlah kepada Allah dengan mengerjakan suruhan-Nya dan meninggalkan 
larangan-Nya dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa 
yang dia telah sediakan untuk hari esok Iaitu: Hendaklah dia melihat apa 
saja yang dia sediakan dari amalan untuk hari Kiamat dan (sekali lagi 
diingatkan): Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Meliputi 
PengetahuanNya akan segala yang kamu kerjakan . 
Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan  
Allah: Iaitu meninggalkan perintah-Nya dan tidak peduli pada mentaati-
Nya  lalu Allah menjadikan mereka melupakan diri mereka: lalu mereka 
lupa kepada amalan-amalan yang boleh menyelamatkan mereka dari azab. 
Dikatakan juga: mereka lupa pada Allah sewaktu senang, maka Allah 
melupakan mereka sewaktu mereka susah  Mereka itulah orang-orang yang 
fasik: yang terkeluar dari ketaatan (derhaka). 
Tidaklah sama ahli Neraka dan ahli Syurga; ahli Syurgalah orang-
orang yang beroleh kemenangan: mendapat segala yang diingini dan 
terselamat dari segala yang dibenci. 

 ىل يكمل  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
 ميني زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل
  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  جئحئ يي ىي
 جس جخمخ مح  جح مج حج مث هت مت
 مظ حط خضمض حض جض مص خص حص مس خس حس

حكخك جك مق مفحق خف حف مغجف جغ  جعمع
Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, 
nescaya engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah terbelah kerana 
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takut kepada Allah: Iaitu keadaan, keagungan, kesempurnaan serta 
mendalamnya al-Quran dalam memberi peringatan yang mampu 
melembutkan hati,  sehingga jika ia diturunkan ke atas bukit yang 
keras, teguh dan besar, pasti engkau melihat bukit itu pecah kerana 
takutkan Allah, gerun akan azab-Nya dan bimbang tidak dapat 
menunaikan kewajipan mengagungkan kalam Allah dan (ingatlah), 
misal-misal perbandingan ini Kami kemukakan kepada umat manusia, 
supaya mereka memikirkannya pada yang wajib mereka fikirkan untuk 
mengambil peringatan dan berwaspada.  
Dialah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia; Yang Mengetahui 
perkara yang ghaib dan yang nyata: yakni Allah Maha Mengetahui apa yang 
tersembunyi dari pancaindera, adapun yang nyata maka ia dapat dilihat 
dengan mata. Dialah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. 
Dialah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia: Allah 
mengulanginya dengan tujuan menegaskan dan mengukuhkan  Yang  
Maha Menguasai; Yang Maha Suci: Iaitu Yang Maha Suci dari setiap 
keaiban dan setiap kekurangan. Dikatakan juga: maknanya yang selamat 
sekalian makhluk-Nya dari kezaliman-Nya; Yang Maha Selamat Sejahtera; 
Yang Maha Melimpahkan Keamanan: Iaitu Yang Maha Memberi keamanan 
kepada hamba-Nya dari kezaliman. Dikatakan juga: Yang Maha 
Membenarkan sekalian rasul-Nya dengan mukjizat;  Yang Maha Mengawal 
serta Mengawasi: Yang Maha Menyaksikan amalan hamba-Nya dan 
Mengawasi mereka; Yang Maha Perkasa: Sentiasa menang dan tidak 
boleh dikalahkan; Maha Menundukkan segala-galanya: Maha Hebat dan 
Agung yang tidak disanggah kekuasaan-Nya;  Yang Melengkapi segala 
KebesaranNya: Maha Besar Diri-Nya dari segala kekurangan, Maha Agung 
dari segala yang tidak layak bagi-Nya. Sifat besar diri pada Allah adalah 
pujian tetapi pada makhluk adalah sifat tercela. Maha Suci Allah dari 
segala yang mereka sekutukan dengan-Nya 
Dialah Allah, Yang Menciptakan: Yang menentukan setiap sesuatu 
mengikut kehendak-Nya Yang Mengadakan: Yang Merekacipta dan 
Mewujudkan dari tiada kepada ada;  Yang Membentuk rupa: Yang 
Menjadikan rupa kejadian dalam berbagai bentuk;  bagiNya-lah nama-
nama yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya; segala yang ada di 
langit dan di bumi bertasbih kepada-Nya : memuji-Nya dengan keadaan 
atau dengan lisan  dan Dialah Yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana . 

SURAH MUMTAHANAH (WANITA YANG DIUJI) 
 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من
 ربزب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ٰى
 ىث نث مث زث رث يت ىت متنت زت يبرت ىب نب مب
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 ام  ىليل مل ىكيك مك اكلك يق ىق ىفيف يث

 ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil 
musuh-Ku dan musuh kamu menjadi teman rapat: Ayat ini turun dalam 
kisah Hatib bin Abi Balta’ah ketika dia menulis kepada kaum Musyrikin 
Quraisy memberitahu mereka tentang kedatangan Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
dalam peperangan Pembukaan Kota Mekah pada tahun 8H. Ayat ini 
menunjukkan larangan taat setia kepada orang kafir dalam apa jua 
bentuk dengan cara kamu menyampaikan (berita-berita Nabi) kepada 
mereka disebabkan kasih mesra yang ada di antara kamu, sedang 
mereka telah kufur ingkar terhadap kebenaran (Islam) yang telah 
sampai kepada kamu: Iaitu mereka telah kufur terhadap Allah dan 
Rasul serta apa yang datang kepada kamu dari Al-Quran dan hidayah 
ketuhanan. mereka pula telah mengeluarkan Rasul dan juga kamu: 
Iaitu mereka telah mengeluarkan Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) dan kamu dari 
Mekah kerana kekufuran mereka terhadap kebenaran yang datang 
kepada kamu, justeru bagaimana kamu berkasih mesra dengan mereka?  
disebabkan kamu beriman kepada Allah Tuhan kamu: mereka 
mengeluarkan kamu disebabkan iman kamu kepada Allah atau 
kebencian mereka terhadap iman kamu  jika betul kamu keluar untuk 
berjihad pada jalan-Ku dan untuk mencari keredaan-Ku: Maknanya jika 
benar kamu demikian, maka janganlah ambil musuh-Ku dan musuh 
kamu sebagai teman setia  kemudian kamu mengadakan hubungan 
kasih mesra dengan mereka secara rahsia: Iaitu kamu sampaikan 
khabar kepada mereka secara rahsia disebabkan kasih mesra  sedang 
Aku amat mengetahui akan apa yang kamu rahsiakan dan apa yang 
kamu zahirkan : Aku lebih tahu dari setiap orang apa yang kamu 
lakukan tentang menyampaikan berita kepada mereka  Dan (ingatlah), 
sesiapa di antara kamu yang melakukan perkara yang demikian, maka 
sesungguhnya telah sesatlah dia dari jalan yang betul: Tersalah dari 
jalan yang benar dan sesat dari jalan yang lurus. 
Jika mereka dapat menguasai kamu, nescaya mereka menjadi musuh 
kamu: Sekiranya mereka bertemu dengan kamu atau bertembung dengan 
kamu, maka mereka akan menzahirkan permusuhan yang ada dalam hati 
mereka dan mereka akan melepaskan tangan mereka dan lidah mereka 
terhadap kamu dengan kejahatan: Iaitu menghulurkan tangan dengan 
pukulan dan seumpamanya, serta menghulurkan lidah dengan cacian dan 
seumpamanya serta mereka suka jika kamu juga menjadi kafir: Mereka 
berharap kamu murtad dan kembali kepada kekufuran. 
Kaum kerabat kamu dan anak-anak kamu tidak sekali-kali akan 
mendatangkan sebarang faedah kepada kamu pada hari kiamat: 
Sesungguhnya anak-anak kamu dan kaum kerabat tidak akan memberikan 
manfaat bagi kamu pada hari Kiamat –apatah lagi kamu taat setia kepada 
orang kafir demi (kemaslahatan) mereka-; seperti yang berlaku dalam 
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kisah Hatib bin Abi Balta’ah. Bahkan yang memberi manfaat kepada kamu 
ialah apa yang Allah perintahkan kamu dalam hal memusuhi orang kafir 
dan berjihad memerangi mereka serta tidak taat setia pada 
mereka. Allah akan memutuskan di antara kamu semua (pada hari 
itu). Dimasukkan ahli taat ke dalam syurga dan ahli maksiat ke dalam 
neraka dan (ingatlah), Allah Maha Melihat segala yang kamu kerjakan. 

 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
 حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس
 هل مل خل  حل جل مك خكلك حك جك مق حق مف خف  جفحف

  حم جم يل ىل مل خل  هن من خن حن جن خممم حم جم
جي يه ىه مه جه ين ىن حنخنمن جن يم ىم مم خم 

Sesungguhnya adalah bagi kamu  contoh ikutan yang baik: Iaitu 
teladan yang baik untuk diikuti pada Nabi Ibrahim ('alaihissalam 

 ) dan 
pengikut-pengikutnya baginda berkata: “Mengapa tidak kamu ikut Nabi 
Ibrahim wahai Hatib! Kamu berlepas diri dari keluargamu sebagaimana 
Nabi Ibrahim berlepas diri dari ayahnya dan kaumnya semasa mereka 
berkata kepada kaumnya (yang kufur ingkar): Sesungguhnya kami 
berlepas diri daripada kamu: Iaitu kami bebas dari kamu; maka kami 
bukan sebahagian dari kamu dan kamu bukan sebahagian dari kami 
kerana kamu kufur dengan Allah, dan daripada apa yang kamu sembah 
yang lain dari Allah: Iaitu patung berhala. kami ingkarkan dengan 
kamu: Iaitu dengan agama dan amalan kamu, dan nyatalah perasaan 
permusuhan dan kebencian di antara kami dengan kamu selama-lamanya: 
Inilah pendirian kami terhadap kamu selama kamu kufur sehingga 
kamu menyembah Allah semata-mata dan kamu meninggalkan 
kesyirikan kamu. Apabila kamu berbuat demikian, justeru jadilah 
permusuhan itu kesetiaan dan kebenciaan itu kasih sayang, kecuali 
perkataan Nabi Ibrahim kepada bapanya (katanya): Aku akan memohon 
kepada Tuhanku agar mengampunkan dosamu : Iaitu semua perkataan 
Nabi Ibrahim adalah teladan bagi kamu kecuali doa baginda kepada 
ayahnya, maka janganlah kamu ikut yang tersebut, yang dengan itu 
kamu beristighfar buat orang kafir. Sesungguhnya ia hanyalah satu janji 
yang diucapkan Nabi Ibrahim kepada ayahnya, namun apabila jelas 
kepadanya bahawa ayahnya musuh Allah maka dia berlepas diri darinya.  
dan aku tidak memiliki bagi kamu dari Allah sedikit juapun: Iaitu aku 
sedikit pun tidak mampu menahan azab Allah dari menimpa kamu 
(Berdoalah wahai orang-orang yang beriman sebagaimana Nabi Ibrahim 
dan pengikut-pengikutnya berdoa): Wahai Tuhan kami! Kepada 
Engkaulah sahaja kami bertawakal dan kepada Engkaulah kami 
bertaubat, serta kepada Engkaulah jua tempat kembali!. 
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Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau jadikan kami fitnah bagi orang-
orang kafir Berkata Imam Mujahid: “Janganlah Engkau azab kami dengan 
tangan mereka atau dengan azab dari sisi-Mu” lalu mereka berkata: 
Kalaulah mereka (orang-orang beriman) itu benar, pasti azab ini tidak 
menimpa mereka dan ampunkanlah dosa kami wahai Tuhan kami; 
sesungguhnya Engkaulah sahaja Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. 
Demi sesungguhnya! Adalah bagi kamu pada mereka itu contoh 
ikutan yang baik : yakni pada Nabi Ibrahim dan pengikutnya teladan yang 
baik  bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan hari 
akhirat: bahawa teladan baik ini adalah bagi mereka yang mendambakan 
kebaikan dari Allah di dunia dan akhirat dan sesiapa yang berpaling dari 
mencontohi mereka (maka padahnya akan menimpa dirinya sendiri) 
kerana sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Kaya dari berhajat kepada 
makhluk-Nya lagi Maha Terpuji terhadap para wali-Nya. 

 ىئ نئ مئ ّٰزئ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي
 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ
  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث نثىث
يي ىي ني مي ريزي ينٰى ىن نن من زن رن مم

Semoga Allah akan mengadakan antara kamu dengan orang-orang 
yang kamu musuhi itu perasaan kasih sayang: yakni di antara kamu dan 
musyrikin Mekah, dengan jalan menjadikan mereka memeluk Islam lalu 
mereka menjadi sebahagian ahli agama kamu. Sememangnya satu kaum 
dari mereka telah masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah dan baik 
pula Islam mereka lantas terhasil di antara mereka dan orang-orang 
yang terdahulu dalam Islam kasih sayang. Mereka berjihad dan 
melakukan pelbagai perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Malah 
Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) telah mengahwini Ummu Habibah anak perempuan Abu 
Sufyan. Tidak terhasil kasih sayang ini melainkan selepas Abu Sufyan 
memeluk Islam pada hari Pembukaan Mekah dan beliau pula 
meninggalkan permusuhan dengan Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam). Abu 
Hurairah (raḍiyallāhu 

'anhu ) berkata: “Orang yang pertama memerangi golongan 
murtad dalam menegakkan agama Allah ialah Abu Sufyan bin Harb dan 
padanyalah turun ayat ini. dan (ingatlah), Allah Maha Berkuasa: 
sangat berkuasa dalam membalikkan hati orang yang degil dan ingkar 
untuk memasukkan mereka kepada keampunan dan rahmat-Nya dan 
Allah Maha pengampun, lagi Maha Mengasihani. 
Allah tidak melarang kamu daripada orang-orang yang tidak 
memerangi kamu kerana agama (kamu) dan tidak mengeluarkan kamu 
dari kampung halaman kamu untuk berbuat baik seperti hubungan 
silaturrahim, kejiranan dan memuliakan tetamu dan berlaku adil 
kepada mereka dalam menunaikan hak di antara kamu seperti 
menepati janji, menunaikan amanah dan melunaskan harga pada apa 
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yang kamu beli dari mereka tanpa menguranginya  sesungguhnya Allah 
mengasihi orang-orang yang berlaku adil maknanya: sesungguhnya 
Allah tidak melarang kamu daripada menyantuni orang kafir yang 
mengikat perjanjian dengan orang beriman untuk tidak berperang 
denganmu, serta tidak membantu orang kafir untuk memerangi kamu. 
Allah juga tidak melarang untuk berurusan dengan mereka secara adil.  
Sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu daripada (menjadikan 
teman rapat) orang-orang yang memerangi kamu kerana agama (kamu) 
dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu: mereka itu 
pembesar yang kufur dari kaum Quraisy dan seumpamanya dari mereka 
yang memerangi kaum muslimin serta membantu untuk mengusir 
kamu: iaitu membantu orang yang memerangi dan mengusir kamu. 
Mereka itu sekalian penduduk Mekah dan orang yang mengikat 
perjanjian dengan mereka. dan (ingatlah), sesiapa yang menjadikan 
mereka teman rapat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim 
kerana mereka setia kepada orang yang selayaknya dimusuhi; iaitu 
musuh Allah, Rasul-Nya dan kitab-Nya. 

 مت حتخت جت هب خبمب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ
 مصجض خص حص مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت
 مق حق  خفمف حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض
 حن ممجن خم حم جم هل  خلمل حل جل مك لك خك حك جك
 هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من خن

مل مك لك هش مش هس مس مثهث هت مت هب  مب
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila orang-orang perempuan 
yang mengaku beriman datang berhijrah kepada kamu : dari kalangan 
orang kafir. Demikian itu adalah apabila Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) mengikat 
perjanjian damai dengan Quraisy pada hari Hudaibiyah bahawa orang 
yang datang ke Madinah sebagai muslim mesti dikembalikan kepada 
Quraisy. Apabila kaum wanita berhijrah ke Madinah, Allah melarang 
mereka dikembalikan dan diperintahkan untuk diuji  maka ujilah 
mereka supaya kamu mengetahui kesungguhan mereka dengan Islam. 
Para wanita itu diminta bersumpah bahawa mereka tidak berhijrah 
kerana benci kepada suami atau kerana suka berpindah tempat tinggal 
atau kerana mencari dunia bahkan hendaklah kerana cintakan Allah dan 
Rasul-Nya serta agama-Nya. Apabila mereka bersumpah seperti itu 
maka Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) akan membayar ganti mahar kepada suami 
mereka dan apa yang telah dia nafkahkan untuk mereka lalu mereka 
tidak dikembalikan ke Mekah. Allah lebih mengetahui akan iman 
mereka untuk menerangkan bahawa tiada yang mengetahui hakikat 
keadaan mereka melainkan Allah, sebaliknya Allah hanya 
memerintahkan agar mereka diuji untuk mengetahui kebenaran 
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dakwaan bahawa mereka cenderung dengan Islam. Sekiranya kamu 
mengetahui bahawa mereka beriman berdasarkan ujian yang kamu 
adakan, maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada orang-
orang yang kafir: suami-suami mereka yang masih kafir. Mereka tidak 
halal bagi orang-orang kafir itu (sebagai isteri) dan orang-orang kafir itu 
pula tidak halal bagi mereka (sebagai suami): Wanita Islam tidak halal 
bagi lelaki kafir dan keislaman seorang wanita mewajibkan dia 
dipisahkan dari suaminya yang kafir, bukan kerana hijrah semata-mata 
dan berilah kepada mereka itu apa yang mereka telah belanjakan: 
berilah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka 
belanjakan. Berkata Imam Syafie: “Sekiranya yang menuntutnya bukan 
suami malah kaum kerabatnya maka dia tidak dikembalikan tanpa 
ganti” dan tidaklah menjadi salah kamu berkahwin dengan mereka: 
iaitu selepas tamat iddah kerana mereka sudah menjadi sebahagian ahli 
agama kamu  apabila kamu memberi kepada mereka mas kahwinnya: 
selepas tamat iddahnya dan janganlah kamu (wahai orang-orang Islam) 
tetap berpegang kepada perkahwinan kamu dengan perempuan-
perempuan yang kafir: maknanya sesiapa yang ada isteri yang masih 
kafir maka bukanlah dia isteri kamu kerana terputus hubungan dengan 
perbezaan agama. Dahulunya orang-orang kafir mengahwinkan anak-
anak mereka dengan orang Islam dan orang Islam juga mengahwini 
wanita kafir lalu ia dinasakhkan dengan ayat ini. Dan ini hanya untuk 
wanita kafir musyrik dan tidak termasuk wanita kafir dari ahli Kitab 
dan mintalah balik mas kahwin yang kamu telah berikan dari bekas 
isteri kamu yang murtad   dan biarkanlah mereka (suami-suami yang 
kafir itu) meminta balik apa yang mereka telah belanjakan Berkata 
ulama tafsir: Apabila wanita murtad kembali kepada orang kafir 
dikatakan: Berikan maharnya. Namun apabila wanita dari orang kafir 
datang kepada muslimin dikatakan: Kembalikan maharnya kepada 
suaminya (yang kafir). Demikianlah hukum mengembalikan mahar 
pada kedua belah pihak hukum Allah; Dia hukumkan di antara kamu 
dengan orang musyrikin dalam perjanjian Hudaibiyah dan bukan orang 
musyrikin yang tiada perjanjian dengan mereka. Kemudian hukum ini 
terhapus. Berkata Imam Qurtubi: “Hukum ini khas untuk waktu itu dan 
dalam keadaan tersebut sahaja iaitu berkaitan dengan pembayaran 
balik mahar. Ianya tidak berlaku pada pasangan yang berpisah kerana 
masuk islam salah seorang dari keduanya. (ingatlah), Allah Maha 
Mengetahui, lagi Maha Bijaksana . 
Dan sekiranya kamu tidak dapat menerima balik sesuatu dari mas 
kahwin isteri-isteri kamu yang melarikan diri ke pihak orang-orang 
kafir: iaitu dia murtad dan melarikan diri kepada orang kafir walaupun 
ahli Kitab, kemudian kamu menyerang puak yang kafir itu serta 
mendapat harta rampasan, maka berikanlah kepada orang-orang 
(Islam) yang isterinya lari itu, ganti mas kahwinnya sebanyak yang 
mereka telah bayar dari harta rampasan dan fai’, sekiranya orang kafir 
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tidak mengembalikan maharnya kepada dia dan bertakwalah kamu 
kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya: Berwaspadalah dari 
melakukan sesuatu yang mendatangkan akibat buruk ke atas kamu. 

 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين

مئنئىئ زئ رئ ُِّّّٰ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
Wahai Nabi! Apabila orang-orang perempuan yang beriman datang 
kepadamu untuk memberi pengakuan taat setia: bertujuan berbaiah 
kepada kamu atas Islam  bahawa mereka tidak akan melakukan syirik 
kepada Allah dengan sesuatu pun: dengan cara apa pun. Ini berlaku 
pada hari pembukaan Mekah di mana wanita-wanita Mekah datang 
berbaiah kepada Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam), maka Allah memerintahkan 
supaya baginda mengambil baiah daripada mereka untuk tidak 
melakukan syirik  dan mereka tidak akan mencuri, tidak akan berzina, 
tidak akan membunuh anak-anaknya: iaitu apa yang mereka lakukan 
sewaktu Jahiliyyah dengan membunuh anak perempuan  tidak akan 
melakukan sesuatu perkara dusta yang mereka ada-adakan dari 
kemahuan hati mereka: Iaitu jangan berikan kepada suami, anak yang 
bukan dari mereka. Berkata al-Farraa’: “Wanita dahulu mengambil anak 
lelaki (orang lain) kemudian berkata kepada suaminya: Inilah anakku 
dari kamu”. Berkata Ibnu Abbas: “Wanita yang melahirkan anak 
perempuan pada masa dulu akan menggantikannya dengan anak lelaki”. 
serta tidak akan menderhaka kepadamu dalam sesuatu perkara yang 
baik : Iaitu pada setiap perintah yang mentaati Allah seperti tidak 
meratapi kematian, mengoyakkan pakaian, memotong rambut dan 
mencarik belahan baju, menampar pipi dan berdoa dengan kecelakaan  
maka terimalah pengakuan taat setia mereka dan pohonkanlah 
keampunan Allah untuk mereka selepas bai’ah itu  sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani . 

 زث رث ىتيت زتمتنت رت ىبيب نب يئربزبمب
نثىثيثىف  مث

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu jadikan mana-
mana kaum yang dimurkai Allah sebagai pelindung kamu: iaitu semua 
kumpulan yang kafir. Dikatakan juga: Yahudi sahaja.  mereka telah 
berputus asa daripada mendapat kebaikan akhirat: Mereka tidak yakin 
dengan akhirat sama sekali disebabkan kekufuran mereka sebagaimana 
berputus asanya orang-orang kafir yang berada di dalam kubur : juga 
seperti putus asanya mereka daripada dibangkitkan orang kafir yang 
telah mati kerana mereka tidak percaya dengan kebangkitan. 
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SURAH AS-SHAFF (BARISAN) 

 من زن رن مم  ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن
 مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب

Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, tetap bertasbih 
kepada Allah dan Dia-lah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. 
Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu memperkatakan 
apa yang kamu tidak melakukannya?! Dari Ibnu Abbas (raḍiyallāhu 

'anhu ): Ada 
beberapa orang dari kalangan mukminin yang berkata sebelum 
diwajibkan jihad: Kami suka sekiranya Allah mengkhabarkan kepada 
kami tentang amalan yang paling disukai-Nya lalu kami beramal 
dengannya. Lalu apabila dikhabarkan kepada mereka bahawa amalan 
yang paling Allah sukai adalah jihad, mereka tidak menyukainya dan 
rasa terbeban. Maka turunlah ayat ini.  
Amat besar kebenciannya di sisi Allah jika kamu memperkatakan 
sesuatu yang kamu tidak melakukannya: sesungguhnya Allah murka 
dengannya dengan sebesar-besar murka. Dikatakan juga bahawa ayat ini 
turun kepada satu kaum yang datang kepada Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) dan 
berkata: Aku perangi mereka dengan pedangku, aku pukul demikian dan 
demikian padahal mereka tidak melakukannya. 
Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk 
membela agama-Nya, dalam barisan yang teratur rapi: Allah 
menerangkan kepada mereka di sini bahawa berperang pada jalan Allah 
adalah setinggi-tinggi apa yang disukai oleh Allah dari hamba-Nya. Dalam 
hadis ada disebutkan: “Perkara paling utama ialah Islam, tiangnya adalah 
solat dan kemuncaknya adalah jihad pada jalan Allah”  seolah-olah 
mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh: Melekat satu dengan 
yang lain sehingga menjadi seperti  kepingan yang satu. Demikian itu 
menunjukkan kepada keteguhan dan kekuatan mereka dalam mentaati 
perintah Allah, tidak longgar dan dipecahkan oleh musuh. 

 جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح
 خل  حق مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط  مض حضخض
 جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ميىي خي حي جي يه ىه مه

Dan (ingatlah peristiwa) ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya: 
Apabila Allah mengkhabarkan bahawa amalan yang paling disukaiNya 
adalah jihad pada jalan-Nya, Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) kemudian menerangkan 
bahawa Nabi Musa dan Isa ('alaihissalam 

 ) memerintahkan kaum mereka 
dengan tauhid dan jihad pada jalan-Nya serta telah berlaku hukuman ke 
atas mereka yang mengingkarinya. Ini bertujuan mengingatkan umat 
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Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) agar tidak melakukan apa yang dilakukan 
umat kedua nabi tersebut dengan nabi-nabi mereka. Wahai kaumku! 
Mengapa kamu menyakiti daku dengan mengingkari apa yang aku 
perintahkan dari syariat yang difardhukan Allah, atau menyakiti aku 
dengan cacian dan hinaan sedang kamu mengetahui bahawa 
sesungguhnya aku ini Pesuruh Allah kepada kamu?: Maknanya: 
Bagaimana kamu sanggup menyakitiku sedang kamu mengetahui bahawa 
aku utusan Allah dan hak Rasul adalah dihormati dan dimuliakan. 
Kamu juga telah melihat mukjizat-mukjizat sehingga kamu mengakui 
kerasulan dan tiada lagi syak melainkan kamu mengetahuinya dengan 
yakin. Maka ketika mereka menyeleweng, Allah selewengkan hati 
mereka: yakni apabila mereka menyakiti nabi mereka dengan 
meninggalkan kebenaran, Allah pun memesongkan hati mereka dari 
kebenaran sebagai balasan perbuatan mereka  dan sememangnya 
Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik. 
Dan (ingatlah juga) ketika Nabi Isa Ibnu Mariam berkata: Wahai 
Bani Israil, sesungguhnya aku ini Pesuruh Allah kepada kamu, 
mengesahkan kebenaran Kitab yang diturunkan sebelumku, iaitu Kitab 
Taurat: Iaitu aku ini utusan Allah kepada kamu dengan Injil dan apa 
yang aku bawa tidak menyalahi Taurat. Malah Kitab Taurat ada 
menyatakan berita kedatanganku, justeru bagaimana kamu lari dan 
menyakitiku? dan memberikan berita gembira dengan kedatangan 
seorang Rasul yang akan datang kemudian daripadaku bernama Ahmad 
maka tiada sebab untuk mendustakan aku. Ahmad adalah nama Nabi 
kita (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) yang bermaksud orang yang dipuji kerana kebaikan 
yang ada padanya lebih dari pujian terhadap orang lain. Maka ketika 
dia datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas 
nyata, mereka berkata: Ini ialah sihir yang jelas nyata! : iaitu apabila 
Nabi Isa datang kepada mereka dengan mukjizat mereka berkata: Dia 
datang membawa sihir yang nyata. Dikatakan juga bahawa yang 
dimaksudkan ialah Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam).  
  مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ
 لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت

ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك
Dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengada-
adakan perkara dusta terhadap Allah, sedang dia diajak kepada Islam 
yang merupakan agama yang paling baik dan mulia, kerana orang yang 
sedemikian halnya tidak patut dia berdusta terhadap orang lain, lalu 
bagaimana mungkin dia berdusta terhadap Allah?  dan (ingatlah), Allah 
tidak memberi hidayat petunjuk kepada orang-orang yang zalim dan 
orang yang bersama mereka. 
Mereka sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya Allah 
dengan mulut mereka: Iaitu keadaan mereka yang ingin memadamkan 
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agama Islam dan menghalang hidayah dengan kata-kata dusta adalah 
seperti orang yang ingin memadamkan cahaya yang besar dengan tiupan 
mulut sedang Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya, sekalipun 
orang-orang kafir tidak menyukainya  dengan menyebarkannya ke 
seluruh pelusuk dunia dan meninggikannya mengatasi yang lain. 
Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam)) 
dengan membawa hidayah petunjuk dan agama yang benar, supaya Dia 
memenangkannya dan meninggikannya atas segala agama yang lain: 
mengalahkan segala agama lain  walaupun orang-orang musyrik tidak 
menyukainya. Ia pasti akan berlaku, tiada yang dapat menghalangnya. 

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين
 جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب  خب
 جغ مع مظجع حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس

حل جل مك خكلك حك جك مق  حق خفمف حف جف مغ
Wahai orang-orang yang beriman! Mahukah Aku tunjukkan suatu 
perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak 
terperi sakitnya?: Allah meletakkan amalan pada kedudukan 
perniagaan kerana pada amalan ada untung sebagaimana ada untung 
pada perniagaan; iaitu dengan mendapat syurga dan diselamatkan dari 
neraka. Inilah perniagaan yang diterangkan dalam dua ayat berikut. 
Justeru, sesungguhnya iman dan jihad bayarannya adalah syurga. 
Itulah perniagaan yang menguntungkan. 
Iaitu, kamu beriman kepada Allah dan rasul-Nya, serta kamu 
berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda 
dan diri kamu; yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu, jika 
kamu mengetahui (hakikat yang sebenarnya). 
(Dengan itu) Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu: Allah 
menyebut sebelumnya barang dagangan yang diniagakan dan 
menyebutkan di sini harga yang dijanjikan iaitu sekiranya kamu beriman 
maka Kami ampunkan kamu  dan memasukkan kamu ke dalam taman-
taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta ditempatkan 
kamu di tempat-tempat tinggal yang baik dalam Syurga "Adn": Iaitu 
kamu tinggal di dalam syurga-syurga, secara kekal, tidak mati atau 
dikeluarkan darinya. Itulah kemenangan yang besar: Iaitu keampunan 
dan syurga yang tersebut itulah kemenangan yang tiada bandingannya. 
Dan ada lagi yang kamu sukai: limpah kurnia bagi kamu iaitu 
pertolongan dari Allah bagi kamu dan kemenangan yang dekat: yakni 
kemenangan ke atas Quraisy dan pembukaan kota Mekah. Berkata ‘Ataa’: 
“Allah memaksudkan pembukaan Parsi dan Rom”. dan sampaikanlah 
berita yang menggembirakan itu kepada orang-orang yang beriman 
dengan kemenangan dan pembukaan di dunia serta syurga di akhirat. 

 ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل
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 هش هسمش مس  هث مث هت مت هب هئمب مئ هي مي خي  جيحي

هي مي هن من مل مك لك
Wahai orang-orang yang beriman! Jadikanlah diri kamu pembela-
pembela Allah: yakni pembela agama Allah   sebagaimana Nabi Isa Ibnu 
Mariam (ketika ia) berkata kepada penyokong-penyokongnya : iaitu 
jadilah kamu pembela agama Allah seperti pengikut Nabi Isa di mana 
ketika baginda berkata: Siapakah penolong-penolongku kepada Allah 
dengan membantu aku menegakkan agamaNya? Mereka menjawab: 
Kamilah pembela-pembela Allah!. Penyokong Nabi Isa digelar sebagai 
Hawariyyun. Mereka adalah pengikut setia yang pertama beriman 
dengannya dan bilangan mereka dua belas orang, maka sepuak dari 
kaum Bani Israil beriman dan sepuak lagi (tetap) kafir. Lalu Kami berikan 
pertolongan kepada orang-orang yang beriman untuk mengalahkan 
musuhnya: Kami bantu golongan yang benar mengalahkan yang batil 
maka menjadilah mereka orang-orang yang menang. Berkata Qatadah 
tentang ayat ini: Segala puji bagi Allah, telah datang kepada Nabi (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) tujuh puluh orang lelaki lalu berbaiah kepada baginda di 
Aqabah untuk melindungi dan membantu baginda sehingga Allah 
memenangkan agama-Nya. Pada saat itu Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda 
kepada mereka: Keluarkan untukku dua belas orang lelaki dari kalangan 
kamu sebagai penjaga kaumnya seperti mana Hawariyyun menjaga kaum 
Nabi Isa. Kemudian Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) berkata kepada 12 orang naqibnya: 
“Kamu penjaga kaummu sebagaimana Hawariyyun menjaga kaum Nabi 
Isa dan aku penjaga kaumku” Lalu mereka menjawab: Ya”. 

SURAH AL-JUMUAH (HARI JUMAAT) 
 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل 
 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين
 زب رب  ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 نث مث زث رث  يت نتىت مت زت رت يب ىب نب مب
Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sentiasa mengucap 
tasbih kepada Allah Yang Maha Menguasai, Yang Maha Suci dari segala 
kekurangan, Yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. 
Dialah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang yang 
buta huruf: iaitu orang Arab sama ada yang boleh menulis atau tidak 
kerana mereka itu bukan dari kalangan Ahli Kitab, dan kebanyakan 
orang Arab dahulu tidak tahu membaca dan menulis seorang Rasul dari 
bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-
Nya: yakni al-Quran walaupun dalam keadaan dia buta huruf; tidak 
tahu membaca dan menulis malah tidak pernah mempelajarinya  dan 
membersihkan mereka : iaitu membersihkan mereka dari kotoran kufur 
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dan dosa serta keburukan akhlak. Dikatakan juga: membersihkan hati 
mereka dengan iman serta mengajarkan mereka al-Kitab dan Hikmah: 
al-Kitab ialah al-Quran dan Hikmah ialah as-Sunnah. Dikatakan juga: 
Kitab itu tulisan dengan pena dan Hikmah itu kefahaman dalam agama 
sebagaimana kata Imam Malik bin Anas. dan sesungguhnya mereka 
sebelum (kedatangan Nabi Muhammad) itu adalah dalam kesesatan yang 
nyata : dalam kesyirikan dan jauh dari kebenaran. 
Dan juga (telah mengutuskan Nabi Muhammad) kepada orang-orang 
yang lain dari mereka, yang masih belum bertemu dengan mereka  
pada masa itu, yang akan datang selepas mereka. Maka dia (Nabi 
Muhammad) juga akan membersihkan mereka; iaitu orang yang datang 
selepas para sahabat r.hum dari kalangan muslim Arab dan selainnya 
sehingga hari kiamat. Imam Bukhari meriwayatkan Abu Hurairah (raḍiyallāhu 

'anhu ) 
berkata: “Kami sedang duduk di sisi Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) di waktu turunnya 
surah Jumu`ah, lantas baginda membacanya sehingga sampai ke ayat  
ِِ ْ ََُۡ ا َ ُِۡۡ َََِوَءا seorang lelaki bertanya: Wahai Rasulullah, 
siapakah mereka yang belum lagi menemui kami? Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
meletakkan tangannya ke atas Salman al-Farisi seraya bersabda: “Demi 
Allah yang nyawaku di tangan-Nya, kalaulah iman itu ada di bintang 
nescaya akan dicapai oleh lelaki dari kalangan mereka”. Allah jualah 
Yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. 
Demikian itu (pengutusan Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam), kepada 
umat manusia seluruhnya) adalah limpah kurnia Allah, diberikan-Nya 
kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya dan sememangnya Allah 
mempunyai limpah kurnia yang besar. 

 ىل يكمل ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث 
   مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم  ام يل
 جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
  مس خس حس جس جخمخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت

 جف مغ جغ  مع جع حطمظ مض خض حض جض مص  خص حص 
جك مق حق مف خف حف

Bandingan orang-orang yang dipertanggungjawabkan Kitab Taurat: 
Ini adalah perumpamaan bagi kaum Yahudi yang tidak beramal dengan 
kitab Taurat. Iaitu mereka diperintahkan untuk menegakkan dan 
beramal dengannya kemudian mereka tidak menyempurnakan 
tanggungjawab dan tugas itu: mereka tidak patuh pada apa yang 
diperintahkan dan tidak melaksanakannya. samalah seperti keldai yang 
memikul timbunan kitab besar: keldai itu tidak mengetahui apa yang 
berada di belakangnya; sama ada kitab atau sampah. Buruk sungguh 
bandingan kaum yang mendustakan ayat-ayat keterangan Allah  maka 
janganlah kamu (kaum muslimin) menjadi seperti mereka. Allah 
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memberi peringatan kepada mereka yang meninggalkan Rasulullah (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) berkhutbah di atas mimbar dan pergi berjual beli malah 
kepada semua orang yang berpaling dari khutbah padahal dia 
mendengarnya sebagaimana dalam hadis: “Sesiapa yang bercakap pada 
hari Jumaat sedang imam berkhutbah maka dia seperti keldai yang 
memikul lembaran kitab dan siapa yang berkata kepadanya: Diam! 
Maka tiada(pahala) Jumaat baginya”. Namun hadis ini dhaif. dan 
(ingatlah), Allah tidak memberi hidayat petunjuk kepada kaum yang zalim. 
Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai orang-orang yang beragama 
Yahudi, kalau kamu menganggap bahawa kamulah sahaja orang-orang 
yang dikasihi Allah, tidak umat-umat manusia yang lain: di saat mereka 
mendakwa mereka lebih mulia dari orang lain dan mereka juga anak  
kesayangan Allah, maka Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) memerintahkan Rasul-Nya 
berkata kepada mereka: maka harapkanlah kematian kamu supaya 
kamu sampai kepada kemuliaan tersebut, jika betul kamu orang-orang 
yang benar!: Sesiapa yang mengetahui dia ahli syurga, pasti dia ingin 
cepat pergi kepadanya dan meninggalkan dunia! 
Dan (sudah tentu) mereka selama-lamanya tidak akan 
mengharapkan kematian itu, dengan sebab dosa-dosa yang mereka 
telah lakukan dari kekufuran dan maksiat dan Allah sentiasa 
mengetahui tentang orang-orang yang zalim itu. 
Katakanlah (wahai Muhammad): Sebenarnya maut yang kamu 
melarikan diri daripadanya itu, tetaplah ia akan menemui kamu dan 
berdepan dengan kamu  kemudian kamu akan dikembalikan kepada 
Allah Yang Mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata pada hari 
kiamat lalu Dia memberitahu kepada kamu apa yang kamu telah 
lakukan  dari amalan-amalan buruk itu serta membalasnya. 

 من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ىنين
نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dilaungkan azan untuk 
mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat : Iaitu apabila imam duduk 
di atas mimbar kerana pada zaman Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) hanya 
terdapat satu azan. Adapun azan pertama untuk solat Jumaat (sebelum 
khutbah), ia dimulakan pada zaman Uthman (raḍiyallāhu 

'anhu ) selepas meluasnya 
kawasan Madinah dengan disaksikan oleh para sahabat. maka segeralah 
kamu pergi mengingati Allah: iaitu dengan mendengar khutbah serta 
solat di masjid; bersiaplah diri dengan mandi, wudhu, bergerak ke 
masjid dan tinggalkanlah berjual beli (pada saat itu) kerana apabila 
muazzin melaungkan azan pada hari Jumaat, maka tidak halal sebarang 
bentuk urusan jual beli pada waktu itu. yang demikian adalah baik bagi 
kamu, jika kamu mengetahui : iaitu mengingati Allah lebih baik dari 
jual beli kerana pahala dan ganjaran yang ada padanya. 
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Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di 
muka bumi  untuk menjalankan urusan perniagaan dan urusan hidup 
masing-masing dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia 
Allah: keuntungan dari jual beli dan muamalah serta ingatlah Allah 
sebanyak-banyaknya sewaktu jual beli dan segala keadaan supaya 
kamu berjaya di dunia dan di akhirat. 

 مث زث رث يت ىت نت  مت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
يق ىق يف ىف ىثيث نث

Dan apabila mereka mengetahui kedatangan barang-barang 
dagangan (yang baru tiba) atau sesuatu hiburan, mereka bersurai lalu 
pergi kepadanya: Sebab turun ayat ini ialah sewaktu penduduk 
Madinah dalam kesusahan dan kepayahan, tibalah satu rombongan 
dagang dari Syam ketika Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) sedang berkhutbah pada hari 
Jumaat. Melihat itu, orang ramai pun bangun dan pergi kepada 
rombongan dagang itu sehingga hanya tinggal 12 orang lelaki di masjid. 
Ada riwayat mengatakan bersamanya tujuh orang wanita  dengan 
meninggalkan engkau berdiri  di atas mimbar berkhutbah.  Katakanlah 
(wahai Muhammad:  Yang ada di sisi Allah dari pahala dan balasan 
syurga  lebih baik dari hiburan dan barang-barang dagangan itu yang 
kamu sanggup tinggalkan masjid dan khutbah Nabi kerananya dan Allah 
sebaik-baik pemberi rezeki. 

SURAH AL-MUNAFIQUUN (GOLONGAN MUNAFIQ) 
 ين ىن نن من زن  رن مم يلام ىل مل يك ىك مك لك اك
 حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
 مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب
 جعمع مظ حط خضمض حض جض مص  حصخص مس خس حس
 جلحل مك خكلك حك مقجك حق مف حفخف جف مغ جغ

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu (wahai Muhammad), : 
iaitu datang dalam majlis kamu mereka berkata: Kami mengakui 
bahawa sesungguhnya engkau benar-benar Rasul Allah: mereka 
menegaskan begitu supaya menampakkan hati mereka ikhlas dan Allah 
sememangnya mengetahui bahawa engkau ialah Rasul-Nya: ini 
persaksian dari Allah terhadap benarnya risalah kenabian Muhammad 
(ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam)  serta Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya pengakuan 
mereka adalah dusta: iaitu dusta pada keikhlasan mereka. Adapun 
kenyataan mereka: Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) itu nabi, maka ia adalah benar. 
Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai yang 
menyelamatkan dan melindungi diri mereka daripada dibunuh atau ditawan 
lalu mereka menghalang (dirinya dan orang lain) dari menurut jalan Allah: 
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iaitu menghalang orang lain dari iman, jihad dan ketaatan dengan sebab 
keraguan dan kritikan mereka terhadap kenabian Sesungguhnya amatlah 
buruk apa yang mereka telah kerjakan dari kemunafikan dan halangan. 
Yang demikian itu kerana mereka mengaku beriman: berpura-pura 
kemudian mereka tetap kafir dalam diri mereka. Dikatakan ayat ini 
turun dalam hal satu kaum yang beriman kemudian dia murtad. maka 
dengan sebab itu dimeteraikan atas hati mereka: yakni dipaterikan 
atasnya dengan sebab kekufuran mereka, justeru iman tidak akan 
masuk ke dalam hati mereka. lalu mereka tidak dapat memahami 
yang mana baik untuk mereka. 
Dan apabila engkau melihat mereka, engkau tertarik hati kepada 
tubuh badan mereka: keaadan dan kedudukan mereka yang cantik dan 
menarik dan apabila mereka berkata-kata, engkau juga mendengar tutur 
katanya kerana kefasihannya sehingga kamu menyangka ianya benar. 
Sememangnya Abdullah bin Ubai ketua munafik itu seorang yang fasih, 
tegap dan cantik. Namun mereka adalah seperti batang-batang kayu 
yang tersandar  pada dinding (tidak terpakai); kerana tidak ada padanya 
kefahaman yang bermanfaat dan ilmu yang berguna untuk tuannya. 
Mereka menyangka setiap jeritan (atau riuh rendah yang mereka dengar) 
adalah untuk membahayakan mereka: mereka dalam ketakutan andai 
turun wahyu yang menyingkap rahsia mereka justeru membinasakan 
nyawa dan harta mereka. Mereka itulah musuh yang sebenar-benarnya, 
maka berjaga-jagalah engkau terhadap mereka dari memberi mereka 
peluang memusnahkan kamu atau menampakkan rahsia kamu kepada 
mereka kerana mereka adalah mata-mata kepada musuh kamu dari 
kalangan kuffar. Semoga Allah membinasakan mereka: iaitu semoga 
Allah melaknat mereka. (Pelik sungguh!) Bagaimana mereka dipalingkan 
dari kebenaran dan kemudian cenderung kepada kekufuran? 

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 يي ميىي خي حي جي يه ىه مه  جه ين منىن

 رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰذ
 رث يت ىت نت مت زت يب ىب نب مب زب

 مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  زثمث
من زن رن مم  ام يل ىل مل يك

Dan apabila dikatakan kepada mereka: Datanglah supaya Rasulullah 
(ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) meminta ampun (kepada Allah) untuk kamu, mereka 
menggeleng-gelengkan kepalanya sambil mengejek dan enggan bertaubat 
dan engkau melihat mereka berpaling: meninggalkan Rasulullah (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) serta mereka berlaku sombong angkuh dari mendatangi 
Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) dan meminta ampun kerana mereka merasakan diri 
mereka lebih mulia serta memandang hina perbuatan tersebut. 
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Sama sahaja, sama ada engkau meminta ampun untuk mereka atau 
engkau tidak meminta ampun demikian itu tiada faedah bagi mereka. 
Allah tidak sekali-kali akan mengampunkan mereka selama mereka 
berpura-pura dan kufur. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah 
petunjuk kepada kaum yang fasik: iaitu orang yang terkeluar dari 
ketaatan dan bergelumang dengan maksiat, termasuklah orang munafik 
yang paling utama dimaksudkan di dalam ayat ini.  
Merekalah yang mengatakan (kepada orang Madinah): Janganlah 
kamu membelanjakan harta kamu kepada orang-orang yang ada bersama-
sama Rasulullah supaya mereka bersurai: meninggalkannya yakni 
golongan Muhajirin yang fakir. Padahal bagi Allah jualah perbendaharaan 
langit dan bumi. Dialah Yang Maha memberi rezeki kepada orang 
Muhajirin itu akan tetapi orang-orang yang munafik itu tidak memahami 
bahawa perbendaharaan rezeki itu di tangan Allah, lalu mereka 
menyangka Allah tidak akan meluaskan rezeki ke atas orang Mukmin. 
 Mereka berkata lagi: Demi sesungguhnya! Jika kita kembali ke 
Madinah, sudah tentu orang-orang yang mulia lagi kuat akan mengusir 
keluar dari Madinah orang-orang yang hina lagi lemah: Yang berkata 
demikian adalah Abdullah bin Ubai ketua munafik. Dia memaksudkan 
dengan orang yang mulia itu ialah dirinya dan pengikutnya, manakala orang 
yang hina ialah Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) serta pengikut baginda dan maksud 
katanya apabila kembali ke Madinah ialah selepas perang itu. Padahal bagi 
Allah jualah kemuliaan dan kekuatan itu dan bagi Rasul-Nya serta bagi 
orang-orang yang beriman; akan tetapi golongan yang munafik itu tidak 
mengetahui. Zaid bin Arqam (raḍiyallāhu 

'anhu ) berkata: “Aku bersama Nabi (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) dalam satu peperangan lantas Abdullah bin Ubai berkata: Demi 
sesungguhnya! Jika kita kembali ke Madinah, sudah tentu orang-orang yang 
mulia lagi kuat akan mengusir keluar dari Madinah orang-orang yang hina 
lagi lemah. Zaid berkata: Lantas aku datangi Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) dan 
khabarkan padanya, kemudian Abdullah bin Ubai bersumpah bahawa dia 
tidak berkata begitu. Lantas kaumku mencelaku dan mereka berkata: Apa 
yang kamu mahukan? Kemudian aku pun pergi dan tertidur kesedihan. 
Kemudian datang utusan Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) kepadaku seraya berkata: 
Sesungguhnya Allah telah menurunkan alasan kamu justeru membenarkan 
kamu dan Allah menurunkan ayat ini”. 

 خئ جئحئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن
 حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ

 مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج
حق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض

 Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu dilalaikan oleh 
(urusan) harta benda kamu dan anak-pinak kamu daripada mengingati 
Allah: Allah mengingatkan orang Mukmin tentang perangai orang 
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Munafik yang dilalaikan oleh harta benda dan anak-pinak dari 
mengingati Allah; iaitu melaksanakan kewajipan Islam. Dikatakan juga: 
dari membaca al-Quran. Dan (ingatlah), sesiapa yang melakukan 
demikian: iaitu lalai dari agama disebabkan dunia, maka mereka 
itulah orang-orang yang rugi sepenuh kerugian. 
Dan belanjakanlah (dermakanlah) sebahagian dari rezeki yang Kami 
berikan kepada kamu pada jalan kebaikan. Dikatakan juga ia bermaksud 
zakat wajib. sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut 
kepadanya: datang sebab-sebabnya atau tanda-tandanya. maka dia 
(pada saat itu) akan merayu dengan katanya: Wahai Tuhanku! Kalaulah 
Engkau tangguhkan daku kepada ajal yang dekat maksudnya: Alangkah 
baiknya kalau Engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa 
yang sedikit sahaja lagi supaya aku dapat bersedekah dengan hartaku  
dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang soleh. 
Dan (ingatlah), Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian 
seseorang apabila sampai ajalnya dan habis umurnya dan Allah Amat 
Mendalam Pengetahuan-Nya mengenai segala yang kamu kerjakan: 
tiada yang tersembunyi dari-Nya dan Dia akan membalas amalan kamu. 

AT-TAGHABUN (HARI PENYESALAN) 
 ىه مه جه ين ىن  خنمن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي  ىي مي خي حي جي يه

 يب ىب نب  مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ
 ىف يث ىث نث  مث رثزث يت ىت نت مت زت رت

Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sentiasa mengucap 
tasbih kepada Allah; bagi-Nyalah kuasa pemerintahan dan bagi-Nyalah 
segala pujian dan Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. 
Dialah yang menciptakanmu; lalu ada sebahagian dari kamu yang kafir 
dan ada sebahagian dari kamu yang beriman: Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) mencipta 
orang kafir dan perbuatannya; orang mukmin dan perbuatannya. Orang 
yang kafir memilih kekufuran dan orang mukmin memilih iman. Semuanya 
berlaku dengan izin Allah. Allah berfirman: Tidaklah mereka berkehendak 
melainkan Allah Tuhan sekalian alam berkehendak [at-Takwir:29]. dan 
Allah Maha Melihat akan segala yang kamu kerjakan . 
Dia menciptakan langit dan bumi dengan cara yang sungguh layak 
dan berhikmah, dan Dia menentukan bentuk rupa kamu serta 
memperelokkan rupa kamu: Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) mencipta kamu dengan 
sebaik-baik rupa dan bentuk. Jelas sekali keistimewaan anak Adam 
dalam kecantikan rupa bentuknya sekaligus ia merupakan bukti yang 
nyata tentang kehebatan kudrat-Nya dan hikmah keagungan-Nya. Malah 
kejadian manusia dari sudut rohani dan kemampuan akal yang 
menakjubkan merupakan bukti yang lebih besar dari itu sebagaimana 
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firman Allah: Dan pada bumi ada tanda-tanda bagi orang-orang yang 
yakin. Dan juga pada diri kamu sendiri. Maka mengapa kamu tidak mahu 
melihat serta memikirkan (dalil-dalil dan bukti itu)? [Fathir: 20-21]. 
dan kepada-Nyalah tempat kembali. 
Dia mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi, dan Dia 
mengetahui segala yang kamu rahsiakan serta yang kamu zahirkan, dan 
Allah sentiasa Mengetahui segala (isi hati) yang terkandung di dalam dada. 

   رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف
  جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن

حب جب هئ مئ حئخئ
Bukankah telah sampai kepada kamu berita orang-orang kafir yang 
telah lalu?: seperti kaum Nabi Nuh, kaum `Aad dan Tsamud. 
Bagaimana al-Quran menceritakan tentang mereka, bagaimana rasul-
rasul mereka mengajak mereka kepada tauhid dan menyembah Allah 
serta meninggalkan sembahan selain Allah? Bagaimana pula kesudahan 
mereka selepas mereka mendustakan rasul mereka? Lalu mereka 
merasai kesan yang buruk dari perbuatan kufur mereka: iaitu azab di 
dunia dan mereka (pada hari akhirat kelak) beroleh azab seksa yang 
tidak terperi sakitnya: iaitu azab neraka Jahannam. 
Yang demikian itu: yakni balasan dunia dan akhirat  kerana 
sesungguhnya mereka pernah didatangi Rasul-rasul (yang diutus kepada) 
mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas dari 
mukjizat-mukjizat yang nyata maka mereka berkata: Patutkah manusia 
memberi petunjuk kepada kami?: Setiap kaum berkata demikian 
kepada rasul mereka sebagai mengingkari rasul itu dari kalangan 
manusia. Lalu mereka kufur ingkar serta berpaling: kufur dengan rasul 
dan berpaling dari kebenaran serta tidak mentadabbur apa yang mereka 
bawa. dan Allah (tidak memerlukan) kepada iman dan ibadah mereka 
dan Allah sememangnya Maha Kaya, lagi Maha Terpuji: iaitu tidak 
berhajat kepada alam dan ibadat mereka terhadap-Nya, terpuji 
melebihi setiap makhluk-Nya sama ada dengan lisan atau keadaan. 

 مس خس حس مخجس جخ مح جح مج  حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب
 خف  حف جف مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض  جض مص خص حص
 خم حم جم هل مل  خل حل جل مك خكلك حك جك حقمق مف
 خل  مي خي حي جي مهٰه جه هن من  خن حن جن مم
حن جن ىميم مم حمخم جم يل ىل مل

Orang-orang yang kafir menganggap bahawa mereka tidak sekali-kali 
akan dibangkitkan (sesudah mati). Katakanlah: Bahkan, demi Tuhanku, 
kamu pasti akan dibangkitkan: Allah memerintahkan nabi-Nya agar 

DJB8026_Al-Oshor_Sample_Malay_Inside.indd   40 12/8/19   1:58 PM



41
41 

 
bersumpah dan memberitahu mereka bahawa Allah (subḥānahu 

wata′ālā )  akan 
menghidupkan mereka selepas mati. Kemudian kamu akan diberitahu 
tentang segala yang kamu telah kerjakan  sebagai hujah ke atas kamu dan 
selepas itu Allah akan membalas kamu.  Dan yang demikian itu: 
kebangkitan dan pembalasan adalah mudah bagi Allah melaksanakannya. 
Oleh itu, berimanlah kamu kepada Allah dan kepada rasul-Nya serta 
kepada penerangan cahaya yang Kami turunkan: itulah Al-Quran, kerana 
ia adalah cahaya yang menerangi dari gelap kesesatan. Dan (ingatlah), 
Allah Amat Mendalam Pengetahuan-Nya akan segala yang kamu kerjakan. 
(Ingatkanlah) masa Allah menghimpunkan kamu pada hari perhimpunan,: 
iaitu hari kiamat, sesungguhnya ia adalah hari berhimpun padanya ahli 
Mahsyar untuk pembalasan, setiap pelaku dengan amalannya, setiap 
nabi dengan umatnya, setiap yang zalim dengan yang dizaliminya, yang 
awal dengan yang akhirnya.  itulah hari masing-masing nampak 
kerugiannya antara sesama ahli Mahsyar; iaitu ahli hak dan batil. Tidak 
ada kerugian paling besar berbanding ahli syurga dan ahli neraka. 
Seakan-akan ahli nereka menukar kebaikan dengan keburukan, yang 
elok dengan yang buruk serta nikmat dengan azab, sedang ahli syurga 
pula sebaliknya. Dikatakan: Aku menjadikan si fulan itu rugi, apabila  si 
fulan itu yang menanggung kerugian daripada sesuatu urusan tersebut. 
Justeru di sini, orang yang rugi ialah mereka yang kehilangan ahli 
keluarganya dan tempat tinggalnya di dalam syurga.  Dan (ingatlah), 
sesiapa yang beriman kepada Allah serta mengerjakan amal soleh, 
nescaya Allah mengampunkan dosa-dosanya: iaitu siapa yang beriman 
dan beramal adalah layak untuk mendapat keampunan dosa-dosanya. 
dan memasukkannya ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya 
beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; yang 
demikian itulah kemenangan yang besar. 
Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat 
keterangan Kami, merekalah ahli Neraka, kekallah mereka di dalamnya 
dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. 

  ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه  ين ىن من
 رب يئ ىئ نئ  مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
مث زث رث يت ىت متنت زت  رت يب ىب نب مب زب

Tidak ada kesusahan (atau bencana) yang menimpa melainkan 
dengan izin Allah: iaitu dengan ketentuan-Nya dan kudrat-Nya. 
Dikatakan sebab turun ayat ini adalah kerana orang-orang kafir berkata: 
“Kalau benar orang mukmin itu, pasti mereka akan dijaga Allah dari 
musibah-musibah dunia”. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, 
Allah akan memimpin hatinya: yakni siapa yang percaya dan 
mengetahui bahawa musibah itu tidak berlaku kecuali apa yang Allah 
telah tentukan padanya, nescaya Allah akan memimpin hatinya ketika 
musibah. Lantas dia menerimanya dan berserah kepada ketentuan-Nya 
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serta kembali; sekiranya diuji dia sabar dan sekiranya diberi nikmat dia 
bersyukur. dan (ingatlah), Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap 
sesuatu  tiada yang tersembunyi dari ilmu-Nya. 
Dan taatlah kamu kepada Allah serta taatlah kepada Rasulullah: 
sibukkan diri dengan mentaati keduanya maka sekiranya kamu 
berpaling: enggan taat, maka kamulah yang akan menderita 
balasannya yang buruk, bukan rasul kerana sesungguhnya kewajipan 
Rasul Kami hanyalah menyampaikan dengan jelas nyata tiada yang 
lain, dan baginda telah melaksanakan kewajipannya. 
Allah, tiada Tuhan melainkan Dia dan dengan yang demikian, 
kepada Allah jualah orang-orang yang beriman wajib berserah diri . 

 لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث
 نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك مكىك
  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ٰىري  ين ىن
 مث هت مت خت حت  جت مبهب خب حب جب هئ
 مص حصخص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج
جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya ada di antara isteri-
isteri kamu dan anak-anak kamu yang menjadi musuh bagi kamu: iaitu 
mereka itu menyibukkan kamu dari kebaikan. Sebab turun ayat ini, 
bahawasanya beberapa lelaki dari Mekah memeluk islam dan mereka mahu 
berhijrah tetapi tidak dibenarkan oleh isteri dan anak-anak mereka. Berkata 
Imam Mujahid: “Demi Allah mereka tidak memusuhinya di dunia, tetapi 
kecintaan mereka telah membawa mereka kepada perkara yang haram”.   
Oleh itu awaslah serta berjaga-jagalah kamu terhadap mereka: yakni 
janganlah kamu melebihkan sayang terhadap mereka mengatasi 
ketaatan kepada Allah dan janganlah keinginan kamu untuk memberi 
kebaikan kepada mereka menjadikan kamu mencari rezeki dengan perkara 
maksiat. Dan kalau kamu memaafkan dan tidak marahkan (mereka) serta 
mengampunkan kesalahan mereka: iaitu kamu maafkan dosa mereka, tidak 
berdendam dan menutup kesalahan mereka maka sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani bagi kamu semua. Dikatakan 
bahawa ada seorang lelaki yang dihalang isteri dan anak-anaknya dari 
berhijrah, kemudian apabila dia melihat orang-orang mendahuluinya (dalam 
hijrah) dan mendalami ilmu agama, dia berhasrat untuk menghukum mereka. 
Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah 
menjadi ujian: iaitu bala, ujian dan cabaran yang membawa kamu 
kepada pencarian rezeki secara haram dan melanggar hak Allah. dan di 
sisi Allah jualah pahala yang besar: bagi mereka yang melebihkan 
ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat dalam kecintaannya 
kepada harta dan anak-anak. 
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Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu: selama 
mampu, sehabis tenaga kamu dan dengarlah serta taatlah akan perintah-
perintah-Nya dan belanjakanlah harta kamu sebagai kebajikan untuk diri 
kamu: iaitu infaklah harta yang Allah rezekikan kepada kamu pada jalan-
jalan kebaikan, janganlah bakhil dan buatlah kebaikan untuk diri kamu. 
(Ingatlah), sesiapa yang dipelihara dari tabiat bakhilnya, maka merekalah 
orang-orang yang berjaya: yakni sesiapa yang Allah memeliharanya dari 
sifat bakhil lalu dia menginfaq hartanya pada jalan Allah dan pintu-pintu 
kebajikan maka merekalah orang yang berjaya. 
Dan kalau kamu memberi pinjaman kepada Allah, sebagai pinjaman 
yang baik,: iaitu kamu belanjakan harta kamu pada jalan yang baik, 
dengan ikhlas dan  kerelaan hati nescaya Allah akan melipat gandakan 
balasan-Nya kepada kamu: satu kebaikan dengan sepuluh kebaikan 
sehingga tujuh ratus kali ganda. serta mengampunkan dosa-dosa 
kamu: tambahan ke atas gandaan pahala pula diampunkan dosa. dan 
Allah Maha Menghargai golongan yang berbuat baik, lagi Maha Penyantun 
dengan mengganjari orang yang mentaati-Nya dengan pahala berganda  
serta tidak bersegera menghukum orang yang bersalah. 
Dialah yang mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata, (dan 
Dialah jua) yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana . 

AT-TALAQ (PERCERAIAN) 
 ىن خنمن حن جن ىميم  مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰىٌّ  ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين
 يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

Wahai Nabi! Apabila kamu (engkau dan umatmu) hendak 
menceraikan isteri-isteri : Maknanya apabila kamu benar-benar hendak 
menceraikan isteri  maka ceraikanlah mereka untuk iddah mereka: iaitu 
sebelum iddah mereka. Maknanya ialah hendaklah mereka ceraikan 
dalam waktu suci yang belum disetubuhi, kemudian wanita itu 
ditinggalkan sehingga habis iddah. Dengan begitu, mereka telah 
menceraikannya dengan mengikut iddah mereka. Dari Ibnu Umar (raḍiyallāhu 

'anhu
) bahawa dia telah menceraikan isterinya dalam keadaan haid lalu Umar (
raḍiyallāhu 
'anhu ) memberitahu Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) Lantas baginda memarahinya 
dan bersabda: “Hendaklah dia rujuk kembali kemudian menahannya 
sehingga dia suci. Kemudian haid dan suci lagi. Kemudian kalau dia ingin 
menceraikannya juga maka hendaklah dia ceraikan sewaktu suci sebelum 
dia ‘menyentuhnya’. Itulah iddah yang Allah perintahkan agar diceraikan 
wanita untuknya. dan hitunglah masa iddah itu: iaitu jagalah waktu 
iddah itu dari mula talaq sehingga sempurna tempoh iddah tiga kali suci; 
perintah ini adalah untuk para suami. serta bertakwalah kepada Allah, 
Tuhan kamu: jangan kamu mengingkarinya dan jangan menyakiti wanita 
itu. Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka: 
iaitu wanita yang diceraikan selama dalam iddah. Disandarkan rumah 
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kepada mereka dalam ayat ini untuk menguatkan lagi hak mereka untuk 
tetap tinggal. Dilarang juga wanita dalam iddah untuk keluar dari rumah 
dan janganlah pula mereka keluar (dari situ): iaitu jangan keluar dari 
rumah selama berada dalam iddah kecuali ada keperluan yang tidak 
dapat dielakkan kecuali (jika) mereka melakukan perbuatan keji yang 
nyata: kecuali jika mereka berzina. Dikatakan juga perbuatan keji itu 
adalah keji dalam percakapan sehingga menyakiti orang yang tinggal 
bersamanya. dan itulah aturan-aturan hukum Allah : iaitu sempadan-
Nya yang kamu tidak boleh melampauinya; maka janganlah kamu 
melanggarnya.  dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah 
maka sesungguhnya dia telah berlaku zalim kepada dirinya  dengan 
membawanya kepada kebinasaan. engkau tidak mengetahui boleh jadi 
Allah akan mengadakan sesudah itu, suatu ketentuan yang lain: boleh 
jadi dengan tetap tinggalnya isteri di dalam rumah, Allah menyatukan 
kembali hati mereka lalu mereka akan rujuk semula. 

   ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت
 رن اممم يل ىل  مل يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف  يث

ٰى ين ىن نن من زن 
Kemudian, apabila mereka habis tempoh iddahnya: iaitu hampir 
habis tempoh, maka bolehlah kamu pegang mereka dengan cara yang 
baik: yakni rujuk kembali dengan pergaulan yang baik tanpa maksud 
untuk memudaratkan sesiapa  atau lepaskan mereka dengan cara yang 
baik : iaitu sehingga habis iddah dan mereka bebas. Di samping itu 
kamu menyempurnakan hak-hak mereka serta tidak memberi 
kemudaratan. Maka tidak ada pilihan di saat akhir iddah melainkan 
menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Adapun 
sebaliknya seperti rujuk untuk kemudaratan, cerai bersama cacian dan 
menghalang hak maka ia adalah haram. Dan adakanlah dua orang saksi 
yang adil di antara kamu semasa kamu merujukkan atau 
melepaskannya supaya tiada perbalahan dan hendaklah kamu  
menyempurnakan persaksian itu kerana Allah semata-mata: Perintah 
ini adalah kepada orang yang menjadi saksi. Dengan hukum-hukum 
yang tersebut diberi peringatan dan pengajaran kepada sesiapa yang 
beriman kepada Allah dan hari akhirat: dikhususkan orang mukmin 
kerana merekalah yang menerima manfaaat dari hukum itu. dan 
sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan tidak melanggar hukum 
yang ditetapkan atas hamba-Nya  nescaya Allah akan mengadakan 
baginya jalan keluar  dari segala perkara yang menyusahkannya. 

   جتحت هب  مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي  ري
 خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت
 جغ مع جع مظ مضحط خض حض  جض مص خص حص مس
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 خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف جفحف مغ
مه جه هن من خن حن جن مم خم حم هلجم  مل

Dan  Dia memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di 
hatinya: iaitu dari sudut yang tidak terlintas di fikirannya dan tidak ada 
dalam perkiraannya. Justeru sesiapa yang melafazkan talaq kemudian 
bersaksi di atas cerai atau rujuk maka Allah akan menjadikan baginya 
jalan keluar dan penyelesaian. Adapun kesempitan itu hanyalah bagi 
mereka yang menyalahi hukum Allah dalam urusan cerai dan rujuk. dan 
(Ingatlah), sesiapa  bertawakkal kepada Allah, maka cukuplah Allah 
baginya: iaitu siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah dengan 
yakin, maka Dia akan mencukupkan keperluannya.  Sesungguhnya Allah 
tetap melakukan segala perkara yang dikehendaki-Nya Tidak akan 
terlepas dari-Nya sesuatu pun. Allah telahpun menentukan kadar dan 
masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Allah menjadikan bagi kesusahan 
tempoh tertentu sebagaimana kesenangan juga ada tempohnya.  
Berkata As-Suddiy: “Ia adalah tempoh haid dan iddah”. 
Dan perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang putus haid: 
mereka adalah wanita tua yang telah putus haid. jika kamu menaruh 
syak: iaitu ragu terhadap tempoh iddah mereka atau tidak tahu 
bagaimana menghitungnya maka iddahnya ialah tiga bulan dan 
(demikian) juga iddah perempuan-perempuan yang tidak berhaid: 
kerana masih kecil dan belum sampai umur baligh, maka iddah mereka 
ialah tiga bulan. Dan perempuan-perempuan yang mengandung, 
tempoh iddahnya ialah hingga mereka melahirkan anak yang 
dikandungnya: iaitu iddahnya tamat dengan kelahiran anak. dan 
(ingatlah), sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah 
memudahkan baginya segala urusannya. Berkata ad-Dhahhak: “Siapa 
yang mengikut sunnah dalam urusan talaq maka Allah akan 
memudahkan mereka dalam urusan rujuk”. 
Peraturan-peraturan yang demikian adalah hukum-hukum Allah 
yang diturunkan dan diterangkan-Nya kepada kamu dan (ingatlah), 
sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah menghapuskan 
kesalahan-kesalahannya dan akan membesarkan pahala balasannya di 
hari akhirat dengan ganjaran syurga. 

 ىن من خن حن يمجن  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  يهجي ىه مه جه ين
 ىب نب مب زب  يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ
لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث  زث رث يت ىت متنت زت رت يب

Tempatkanlah mereka itu di tempat kediaman kamu: ini adalah 
keterangan tentang kewajipan tempat tinggal bagi wanita-wanita yang 
ditalaq. sesuai dengan kemampuan kamu: hukum ini untuk wanita 
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dalam iddah yang boleh dirujuk. Adapun wanita yang diceraikan talaq 
tiga, maka tiada nafkah dan tempat tinggal untuk mereka. dan 
janganlah kamu adakan sesuatu yang menyakiti mereka dengan tujuan 
hendak menyusahkan kedudukan mereka  di tempat tinggal itu atau 
nafkah, supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu dan jika mereka 
sedang mengandung, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 
sehingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya: tiada khilaf di 
kalangan ulama bahawa wanita dalam iddah yang mengandung, wajib 
bagi mereka nafkah dan tempat tinggal. kemudian jika mereka 
menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya 
kerana menyusukan dan berundinglah di antara kamu dengan cara yang 
baik: pesanan ini ditujukan kepada pasangan yang bercerai dengan talaq 
agar berbincang dengan baik dan menerima kebaikan, demi kebaikan 
anak seperti firman Allah: ...Apabila keduanya ingin berhenti menyusu 
(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, 
maka tidak ada dosa atas keduanya... [al-Baqarah: 233] dan 
(sebaliknya) jika kamu mengalami kesulitan dari kemampuan upah; 
seperti isteri yang enggan menyusukan apabila suami enggan memberikan 
upah seperti yang dikehendaki oleh isteri  maka bolehlah perempuan lain 
menyusukannya: iaitu suami mengupah wanita lain untuk menyusukannya. 
Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya: pada ayat ini terdapat perintah supaya orang yang 
berkemampuan melimpahkan kemampuannya kepada wanita yang 
menyusukan anak mereka. dan sesiapa yang disempitkan rezekinya: 
iaitu orang fakir, maka hendaklah dia memberi nafkah dari apa yang 
diberikan Allah kepadanya: sekadar yang dia mampu. Allah tidak 
memberati seseorang melainkan yang diberikan Allah kepadanya: iaitu 
dari rezeki. Orang yang fakir tidak diwajibkan memberi upah yang dia 
tidak mampu seperti upah dari orang kaya  Allah akan memberikan 
kesenangan sesudah berlakunya kesusahan :iaitu selepas kesempitan 
dan kesusahan, Allah akan menjadikan ia kesenangan dan kekayaan. 

 ين ىن  مننن زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك
 هب مب حبخب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث  متهت خت حت جت
 خف حف جف مغ جغ  جعمع مظ حط مض خض حض جض مص خص
خم حم جم هل مل خل جلحل مك لك خك  حك جك مق حق مف

Dan bukan sedikit negeri-negeri yang penduduknya menderhaka 
terhadap perintah Tuhan mereka dan Rasul-rasul-Nya: yakni ramai dari 
penduduk negeri yang ingkar kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, maka Kami 
hitung amal mereka dengan hitungan yang sangat rapi: Allah menghitung 
amalan perbuatan mereka di dunia, serta Kami seksakan mereka dengan 
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azab yang tidak pernah dikenal dahsyatnya: Azab besar yang tidak 
tertanggung di akhirat dan kelaparan, kemarau serta gempa di dunia. 
Lalu mereka merasai kesan yang buruk dari perbuatan derhakanya: 
iaitu azab yang berat akibat kekufuran mereka dan menjadilah akibat 
perbuatan mereka satu kerugian yang besar: Iaitu kebinasaan yang 
besar di dunia dan azab di hari akhirat. Maka mereka kerugian harta, 
keluarga dan diri mereka sendiri. 
Allah menyediakan bagi mereka azab seksa yang seberat-beratnya: 
Iaitu api neraka. Maka bertakwalah kepada Allah wahai orang yang 
berakal sempurna: Wahai orang yang memilik akal yang waras! Mereka 
itulah ummat Muhammad dari kalangan orang yang beriman: Iaitu mereka 
yang berserah diri kepada Allah dan mengikut petunjuk Muhammad (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) Maka janganlah kamu menjadi seperti umat-umat sebelum kamu 
yang dihitung dan diazab dengan jenis azab yang sama. Sesungguhnya 
Allah telah menurunkan kepada kamu peringatan: Peringatan itu adalah 
al-Quran. Dikatakan juga adalah Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) sendiri. 
Seorang Rasul (Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam)): iaitu Allah turunkan 
kepada kamu al-Quran dan seorang Rasul yang diutuskan dengannya yang 
membacakan kepada kamu ayat-ayat Allah yang menerangkan kebenaran 
tentang hukum-hukum yang kamu perlukan, supaya Allah mengeluarkan 
orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari gelap-gelita kepada 
cahaya: Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) mengeluarkan dengan ayat-ayat-Nya orang-orang 
beriman dan beramal soleh dari gelap kesesatan kepada cahaya hidayah 
dan dari gelap kekufuran kepada cahaya iman. dan sesiapa yang beriman 
kepada Allah dan beramal soleh, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam 
Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, kekallah mereka di 
dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan 
kepadanya sebaik-baik pemberian. 

 مئ هي مي خي حي جي مهٰه جه هن من خن  حن جن مم
مشهش مسهس هث هبمتهتمث هئمب 

Allah yang menciptakan tujuh petala langit dan dari bumi seperti 
itu juga;: yakni tujuh petala bumi. Dalam hadis yang sahih ditegaskan 
perkara tersebut. Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Sesiapa yang mengambil 
secara zalim sejengkal tanah, dia akan dibenamkan dalam tujuh petala 
bumi”. Perintah Allah berlaku terus menerus di antara langit dan 
bumi dengan menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan, 
menggantikan malam dan siang serta musim panas dan sejuk. 
(Berlakunya yang demikian) supaya kamu mengetahui bahawa 
sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu dan bahawa 
sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmu-Nya akan tiap-tiap sesuatu. 

AT-TAHRIM (MENGHARAMKAN) 
 مه جه ين ىن  من حنخن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل
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 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ييٰذ ىي خيمي حي جي يه ىه
 نت  زتمت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ
 يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت
 ريزي ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام ىليل مل
   هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي
  جح مج حج  مث هت مت خت حت جت

Wahai Nabi! Mengapa engkau haramkan apa yang dihalalkan oleh 
Allah bagimu: di katakan bahawa Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) sering minum madu 
ketika berada di rumah Zainab binti Jahsy r.ha. Lalu Aisyah r.ha dan 
Hasfah r.ha berpakat untuk berkata kepada Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) apabila 
baginda datang kepada mereka: “Aku dapati dari kamu sesuatu bau”. 
Justeru Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) mengharamkan ke atas dirinya madu. kerana 
engkau hendak mencari keredaan isteri-isterimu? dengan mengharamkan 
atas dirimu apa yang Allah halalkan. Dan Allah sememangnya Maha 
Pengampun, lagi Maha Mengasihani terhadap apa yang telah engkau 
lakukan. Dikatakan bahawa dosa tersebut termasuk dosa kecil, kerana 
itu Allah menegur baginda. 
Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi kamu (wahai Nabi dan 
umatmu) perlepasan diri dari sumpah kamu dengan membayar denda 
iaitu kaffarah seperti dalam firmanNya: ..Maka bayaran dendanya ialah 
memberi makan sepuluh orang miskin dari jenis makanan yang 
sederhana, yang kamu (biasa) berikan kepada keluarga kamu atau 
memberi pakaian untuk mereka, atau memerdekakan seorang hamba. 
Kemudian sesiapa yang tidak dapat (menunaikan denda yang tersebut), 
maka hendaklah dia berpuasa tiga hari  [al-Maidah: 89]. Tidak harus 
bagi seorang pun mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sekiranya 
berlaku maka hukum tersebut tidak terpakai dan tidak wajib dipatuhi 
kerana menghalal dan mengharamkan adalah hak Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) Tetapi 
sekiranya berlaku juga maka sebahagian ahli fiqh berkata: sekiranya dia 
mengharamkan ke atas dirinya sesuatu baju atau pakaian atau makanan 
atau minuman atau apa sahaja yang Allah halalkan, maka ia dikira 
sebagai sumpah. Sekiranya dia ingin kembali maka hendaklah dia 
membayar kaffarah sumpah. Apabila dia membayarnya maka 
terungkailah sumpahnya. Perkara ini meliputi semua perkara 
termasuklah apabila dia mengharamkan isterinya ke atas dirinya. 
Berkata sebahagian lagi: Sekiranya dia mengharamkan isteri dengan niat 
talaq maka jatuh talaq. Wallahu a’lam. Dan Allah ialah Pelindung: 
iaitu yang mentadbir dan membantu urusan kamu dan Dia Maha 
Mengetahui dengan kebaikan dan kejayaan bagi kamu lagi Maha 
Bijaksana dalam perbuatan dan perkataan-Nya. 
Dan ketika Nabi memberitahu suatu perkara secara rahsia kepada 
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salah seorang dari isteri-isterinya: iaitu Hafsah r.ha, sebagaimana telah 
disebut tentang mengharamkan madu. Berkata al-Kalbi: “Baginda 
memberitahu rahsia bahawa ayahmu dan ayah Aisyah akan menjadi 
khalifahku selepas kewafatanku”. Kemudian apabila isterinya itu 
menceritakan rahsia yang tersebut kepada seorang madunya dan Allah 
menyatakan pembukaan rahsia itu kepada Nabi maka Nabi pun menegur 
isterinya itu lalu menerangkan kepadanya sebahagian  dari rahsia yang 
telah dibukanya dan tidak menerangkan yang sebahagian lagi supaya 
isterinya itu tidak banyak malunya. Setelah Nabi menyatakan hal itu 
kepada isterinya, isterinya bertanya: Siapakah yang memberi tahu hal ini 
kepada tuan? Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) menjawab: Aku diberitahu oleh Allah Yang 
Maha Mengetahui, lagi Amat Mendalam PengetahuanNya tentang segala 
perkara yang nyata dan yang tersembunyi. 
Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah: ditujukan kepada 
Hafsah r.ha dan ‘Aisyah r.ha kerana sesungguhnya hati kamu berdua 
telah cenderung kepada taubat lantaran perlakuan mereka terhadap 
Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) dan jika kamu berdua saling membantu untuk  
menyusahkannya dan membongkarkan rahsianya disebabkan perasaan 
cemburu kamu maka sesungguhnya Allah adalah Pembelanya, dan 
selain dari itu Jibril serta orang-orang yang soleh dari kalangan orang-
orang yang beriman: yakni Allah akan membantu baginda, begitu juga 
Jibril dan orang-orang soleh dari kalangan hamba-Nya yang beriman 
seperti Abu Bakar  (raḍiyallāhu 

'anhu ) dan Umar (raḍiyallāhu 
'anhu ) dan malaikat-malaikat 

juga setelah itu menjadi penolongnya. Dikatakan juga bahawa pertikaian 
antara Hafsah r.ha dan ‘Aisyah r.ha adalah dalam masalah nafkah. 
Boleh jadi, jika Nabi menceraikan kamu, Tuhannya akan 
menggantikan baginya isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu: Allah 
Taala mengkhabarkan kepada isteri-isteri Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) akan 
kekuasaan-Nya yang mana sekiranya baginda menceraikan mereka maka 
Allah akan menggantikan baginya isteri-isteri yang lebih baik, sebagai 
peringatan kepada mereka yang muslimah, yang ikhlas imannya: iaitu 
yang melaksanakan kefardhuan dan percaya dengan keimanan pada 
Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya yang taat 
kepada Allah dan rasul-Nya yang bertaubat: yakni dari dosa yang 
tetap beribadat: tunduk kepada Allah yang berpuasa, yang janda: 
iaitu yang pernah berkahwin kemudian diceraikan atau kematian suami 
dan yang anak dara: yang belum pernah berkahwin. 

 جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح
   خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض
    هل مل خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق  مف
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من
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 مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى  ٰذ يي

رت يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ
Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kamu: iaitu jagalah 
apa yang kamu diperintahkan dan tinggalkan apa yang kamu dilarang dan 
keluarga kamu dengan menyuruh mereka mentaati Allah dan menjauhi 
laranganNya dari Neraka yang bahan-bahan bakarannya: manusia dan 
batu: iaitu neraka yang besar menyala dengan manusia dan batu 
sebagaimana api yang lain menyala dengan kayu api. Berkata Ibnu Jarir: 
“Maka wajib kita mengajarkan kepada anak-anak kita agama dan kebaikan 
serta apa yang perlu dari adab. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh 
malaikat-malaikat yang keras kasar;: layanan mereka kasar terhadap ahli 
neraka dan kasar. Apabila diminta belas kasihan mereka tidak mengasihani 
mereka. Malaikat tersebut diciptakan untuk mengazab mereka tidak 
menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkan-Nya kepada 
mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan 
mereka melaksanakannya tanpa bertangguh dalam keadaan mereka 
mampu dan tiada yang boleh menghalang mereka. 
Hai orang-orang yang kufur ingkar! Janganlah kamu menyatakan 
uzur (dengan meminta ampun) pada hari ini: kata-kata ini dikatakan 
kepada mereka pada saat mereka dimasukkan ke dalam neraka supaya 
mereka putus asa dan putus harapan (kerana masanya telah terlambat). 
Kamu hanyalah dibalas (dengan mengikut) apa yang kamu telah 
kerjakan dari amalan dunia. 
Wahai orang-orang yang beriman! Bertaubatlah kamu kepada Allah 
dengan Taubat Nasuha: iaitu taubat yang benar atau murni. Iaitu 
penyesalan di hati atas apa yang telah berlaku dari dosa, beristighfar 
dengan lidah, berhenti dari perbuatan dosa serta berazam untuk tidak 
kembali mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-
kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam Syurga yang mengalir 
di bawahnya beberapa sungai, pada hari Allah tidak akan menghinakan 
Nabi dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengannya; cahaya 
mereka, bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan 
mereka: iaitu cahaya yang bersama mereka di waktu berjalan 
menyeberangi titian Sirat   mereka berkata: Wahai Tuhan kami! 
Sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan limpahkanlah keampunan 
kepada kami; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. 

 ىف زثمثنثىث رث يت نتىت مت زت
 مم يلام ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف
 ىي ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن

مئهئ حئخئ ييجئ
Wahai Nabi! Berjihadlah menentang orang-orang kafir dengan 
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perang  dan orang-orang munafik dengan menjalankan hudud ke atas 
mereka kerana mereka telah melakukan sesuatu yang mewajibkannya 
serta bertindak keraslah terhadap mereka agar mereka gerun  dan 
(sebenarnya) tempat mereka ialah Neraka Jahannam dan itulah 
seburuk-buruk tempat kembali . 
Allah mengemukakan satu misal perbandingan bagi orang-orang 
kafir  iaitu: Perihal isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut; mereka berdua 
berada di bawah jagaan dua orang hamba yang soleh dari hamba-hamba 
Kami (yang sewajibnya mereka berdua taati); dalam pada itu mereka 
berlaku khianat kepada suami masing-masing: Dikatakan isteri Nabi 
Nuh berkata kepada kaumnya: “Dia ini gila” dan isteri Nabi Lut 
mengkhabarkan kepada kaumnya tentang tetamunya. maka kedua-dua 
suami mereka tidak dapat memberikan sebarang pertolongan kepada 
mereka dari (azab) Allah walaupun suami mereka nabi dan mulia di sisi 
Allah dan (sebaliknya) dikatakan kepada mereka berdua (pada hari 
pembalasan): Masuklah kamu berdua ke dalam Neraka bersama-sama 
orang-orang yang masuk ke situ dari ahli kufur dan maksiat. 

 مج حج مث هت مت  خت حت جت مبهب خب حب جب
 حض جض مص حصخص مس خس  حس جس مخ محجخ جح
 خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض

حك جك مق حق مف
Dan Allah mengemukakan satu misal perbandingan kepada orang-orang 
mukmin iaitu: Perihal isteri Firaun bahawa kejahatan kufur tiada memberi 
mudharat kepada orang yang beriman sebagaimana tidak terjejas iman 
isteri Fir’aun padahal suaminya orang paling kufur. Lantas dengan imannya 
dia beroleh syurga. ketika dia berkata: Wahai Tuhanku! Binalah untukku 
sebuah rumah di sisi-Mu dalam Syurga  yang dekat dengan rahmat-Mu, 
dalam darjat orang-orang yang dekat dengan-Mu dan selamatkanlah daku 
dari Firaun dan perbuatannya  yang kufur dan jahat serta selamatkanlah 
daku dari kaum yang zalim: iaitu kaum Qibti yang kafir. 
Dan juga (satu misal perbandingan lagi, iaitu): Mariam binti Imran: 
Allah menghimpunkan baginya kemulian dunia akhirat, memilihnya 
mengatasi wanita-wanita dunia padahal dia berada di antara kaum yang 
ingkar yang telah memelihara kemaluan dan kesuciannya dari zina 
maka Kami perintahkan Jibril meniup masuk ke dalam kandungan tubuhnya 
dari roh (ciptaan) Kami maka dia mengandungkan Nabi Isa ('alaihissalam 

 ) 
dan dia mengakui kebenaran Kalimah-kalimah Tuhannya: yakni dari 
syariat yang Allah syariatkan dan apa yang dikatakan kepadanya oleh 
Jibril bahawa sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu, serta kebenaran 
yang dikhabarkan kepadanya dari khabar gembira tentang Nabi Isa akan 
menjadi rasul yang mulia serta Kitab-kitab-Nya dan adalah dia dari 
orang-orang yang tetap taat dari kaum dan keluarga yang taat dan baik. 
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AL-MULK (KERAJAAN) 

 ين ىن من خن يمجنحنىم مم خم حم جم ىليل مل خل
 َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه مهىه جه
 زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ  ّٰ ُِّّ
 ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت

  يك  ىك مك لك يقاك
Maha Berkat Tuhan yang menguasai pemerintahan: iaitu Maha 
banyak kebaikan-Nya. Pemerintahan pula ialah kerajaan langit dan bumi; 
dunia dan akhirat dan memanglah Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. 
Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup: Mati adalah 
terpisah dan terputusnya hubungan antara roh dengan badan. Manakala 
hidup adalah pertemuan dan perhubungan antara roh dengan badan. Ia 
bermaksud di sini penciptaannya sebagai insan yang mempunyai roh. 
untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu: Siapakah di antara kamu 
yang lebih baik amalnya;: iaitu mentaklifkan kamu kemudian menguji 
kamu lantas Dia mengganjari atas ujian tersebut. Maksud sebenar dari 
ujian adalah menzahirkan kesempurnaan kebaikan dan kesempurnaan 
taat pada pelakunya. dan Dia Maha Kuasa, lagi Maha Pengampun. 
Dialah yang telah mengaturkan kejadian tujuh petala langit yang 
berlapis-lapis; engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah Yang 
Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak 
munasabah; dari pertentangan dan kecacatan maka ulangilah 
pandanganmu, dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan? seperti 
pecah atau retak padahal langit itu besar dan luas. 
Kemudian ulangilah pandanganmu berkali-kali sebagai penguat 
hujah dan penghapus alasan keuzuran nescaya pandanganmu itu akan 
berbalik kepadamu dengan hampa daripada melihat sebarang 
kecacatan pada penciptaan langit, sedang dia pula berkeadaan lemah 
lesu: habis tenaga dengan sia-sia. 
Dan demi sesungguhnya! Kami telah menghiasi langit yang dekat 
(pada penglihatan penduduk bumi) dengan bintang-bintang dan Kami 
jadikan bintang-bintang itu sebagai rejaman terhadap Syaitan-syaitan 
selain dari tujuan-Nya menghias langit dunia. Berkata Imam Qatadah: 
“Allah menciptakan bintang kerana tiga tujuan: Perhiasan langit, rejaman 
pada syaitan dan penunjuk arah dalam perjalanan”. dan Kami sediakan 
bagi mereka pada hari Kiamat azab Neraka yang menjulang-julang. 

 ني مي ريزي ٰى ين ننىن من رنزن مم ام يل ىل
 هت مت خت حت هبجت مب خب حب هئجب مئ خئ حئ ييجئ ىي
 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث
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   حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع حطمظ

خل حل جل مك لك خك
Dan bagi orang-orang yang kufur ingkar terhadap Tuhan mereka, 
disediakan azab Neraka Jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. 
Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya sebagaimana 
dicampaknya kayu api mereka mendengar suara jeritannya meraung-
raung seperti raungan keldai sedang ia menggelegak: merebus 
mereka seperti air yang mendidih. 
Hampir-hampir ia pecah berkecai-kecai kerana kuat marahnya: 
iaitu neraka hampir berkecai disebabkan sangat marah kepada orang-
orang kafir. Tiap-tiap kali dicampakkan ke dalamnya sekumpulan 
besar dari manusia bertanyalah penjaga-penjaga Neraka itu kepada 
mereka:: yakni malaikat, sebagai mencela dan mengejek Tidakkah 
kamu pernah didatangi seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran di 
dunia dahulu tentang hari ini? 
Mereka menjawab: Ada! Sebenarnya telah datang kepada kami 
seorang pemberi ingatan dan amaran: iaitu Rasul dari Tuhan yang 
mengingatkan kami tentang hari ini  lalu kami dustakan Rasul itu 
serta kami katakan (kepadanya): Allah tidak menurunkan sesuatupun 
kepada kamu dari perkara ghaib dan cerita akhirat serta syariat yang 
mengandungi keterangan tentang apa yang Allah inginkan daripada kami 
kamu hanyalah berada dalam kesesatan yang besar: Iaitu kami 
katakan kepada Rasul itu: Kamu sesungguhnya melencong dari 
kebenaran dan jauh darinya! 
Dan mereka berkata: Kalaulah kami dahulu mendengar dan 
memahami, tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli Neraka: 
iaitu kalaulah kami dahulu mendengar dan berakal lalu beriman dengan 
apa yang diturunkan oleh Allah dan mengikuti petunjuk Rasul, nescaya 
kami tidak menjadi ahli neraka. 
Akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka: iaitu kekufuran dan 
mendustakan Rasul sehingga melayakkan mereka diazab namun 
tetaplah jauhnya bagi ahli Neraka: Iaitu jauhlah mereka dari Allah dan 
rahmat-Nya. Pada hari akhirat Allah akan menimpakan ke atas mereka 
azab selepas mereka mengaku dengan dosa-dosa mereka dan tiada lagi 
hujah dan alasan bagi mereka. 

 ىل مل خل  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل
   ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم جمحم يل
ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه

Sesungguhnya orang-orang yang takut akan Tuhannya semasa mereka 
tidak dilihat orang, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. 
Dan tuturkanlah perkataan kamu dengan perlahan atau dengan 
nyaring, semua itu tetap diketahui oleh Allah, tidak tersembunyi dari-
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Nya sesuatu pun kerana sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan 
segala yang terkandung di dalam dada: iaitu isi hati. 
Tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu 
mengetahui?: Bukankah Tuhan yang mencipta dan menjadikan manusia 
itu mengetahui segala rahsia dan isi hatinya? Dialah yang menciptakan 
dan pasti Maha Mengetahui tentang ciptaan-Nya. Sedang Dia Maha 
Halus Ilmu-Nya (tentang apa yang terdapat di dalam hati), lagi Maha 
Mendalam Pengetahuan-Nya! tentang apa yang kamu sembunyikan dan 
rahsiakan. Tidak terselindung dari-Nya sesuatu. 
Dialah yang menjadikan untuk kamu bumi yang mudah dijelajahi: 
iaitu mudah didiami dan tidak keras sehingga kamu tidak boleh duduk 
dan berjalan di atasnya  maka berjalanlah di merata-rata ceruk 
rantaunya: di jalan-jalan dan penjuru-penjurunya serta makanlah dari 
rezeki yang dikurniakan Allah;: dari rezeki dan apa yang Allah ciptakan 
untuk kamu. Allah mengurniakan kepada Bani Adam tempat tinggalnya 
di bumi ini dan memberikan kepada mereka kemahiran untuk 
mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Tetapi hendaklah mereka sedar 
bahawa mereka akan kembali menghadap Allah. Kerana itu Allah 
berfirman: dan (ingatlah), kepada Allah jualah kamu dibangkitkan 
hidup semula: iaitu dari kubur-kubur kamu. 

   يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
   ىفيف ىثيث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت
 من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق

حئ جئ يي ىي ني ميزي ري ٰى  ين ننىن
Patutkah kamu merasa aman (tidak takut) kepada Tuhan yang di 
langit itu?: iaitu Allah Taala. bahawa Dia akan membalikkan bumi 
menimbus kamu sebagaimana yang telah berlaku kepada Qarun. 
Patutkah kamu begitu setelah Allah mempermudahkan bumi untuk 
kegunaan kamu? lalu bergegarlah bumi itu dengan serta-merta? 
berbanding sebelumnya; tetap dan tenang. 
Atau patutkah kamu merasa aman (tidak takut) kepada Allah yang 
di langit itu: Dia akan menghantarkan ke atas kamu angin ribut yang 
menghujani kamu dengan batu sepertimana Dia hantarkan ke atas 
kaum Nabi Luth dan tentera bergajah.  maka dengan itu, kamu akan 
mengetahui kelak bagaimana buruknya kesan amaran-Ku? dan tiada 
lagi manfaat dari pengetahuan tentang itu. 
Dan demi sesungguhnya! Orang-orang yang terdahulu daripada 
mereka telah mendustakan (rasul-rasul-Nya); dengan yang demikian, 
(perhatikanlah) bagaimana buruknya kesan kemurkaan-Ku yang 
menimpa mereka dengan azab yang mengerikan.  
Tidakkah mereka memerhatikan burung-burung yang terbang di 
atas mereka mengembang dan menutupkan sayapnya?: berterbangan 
bebas di udara. Tidak ada yang menahannya daripada jatuh sewaktu 
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terbang dengan menutup dan mengepakkan sayapnya melainkan Yang 
Maha Pemurah: Yang Maha Berkuasa di atas segala sesuatu iaitu Dia 
menjadikan burung itu dengan terperinci dari badannya yang ringan, 
ditumbuhkan bulu kemudian disusun bulu itu mengikut susunan 
tertentu; yang mana apabila dibukakan sayapnya dia terapung di udara 
dan maju ke depan. Maha Suci Allah! Sesungguhnya Dia Maha Melihat 
serta mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. 

 جح مج حج مث هت مت حتخت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ
   مض خض  حض جض مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ مح
   جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط
   جن مم خم حم هلجم مل  خل حل جل مك لك خك حك
 هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن
 ىل مل خل  مل مك لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب  مب

من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل
Bahkan siapa dia yang menjadi tentera bagi kamu, yang akan 
menolong kamu selain dari Allah Yang Maha Pemurah? Maknanya: tiada 
seorang pun tentera yang dapat menghalang kamu dari azab Allah. 
Siapakah yang akan menolong kamu jika Allah tidak menolong kamu 
dengan rahmat dan pertolongan-Nya? Sebenarnya orang-orang yang kafir 
tidak lain hanyalah berada dalam keadaan terpedaya dengan tipudaya Syaitan. 
Atau siapa dia yang dapat memberi rezeki kepada kamu jika Allah 
menahan rezeki-Nya? seperti rezeki hujan dan selainnya? Tidak ada 
sesiapapun. bahkan mereka (yang musyrik itu) kekal terus dalam 
keadaan sombong angkuh serta melarikan diri: iaitu degil, sombong 
dari kebenaran dan melarikan diri dari berfikir dan mengambil iktibar. 
Maka adakah orang yang berjalan tersungkur di atas mukanya lebih 
mendapat hidayah: iaitu orang kafir di mana mereka tersungkur atas 
maksiat kepada Allah di dunia, lalu Allah membangkitkan mereka pada 
hari Kiamat dalam keadaan tersungkur atas wajah mereka.  atau orang 
yang berjalan tegak betul: seimbang dan dapat melihat apa yang di 
hadapannya melalui jalan yang lurus rata? : jalan yang lurus tidak 
bengkang bengkok. Ini lah orang-orang mukmin yang berjalan di atas 
landasan Allah di dunia dengan petunjuk dan pengetahuan, lalu Allah 
bangkitkan mereka berjalan lurus menuju Syurga. 
Katakanlah (wahai Muhammad): Allah yang menciptakan kamu dan 
menjadikan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati (untuk 
kamu bersyukur, tetapi) amatlah sedikit kamu bersyukur. 
Katakanlah lagi: Dialah yang menjadikan kamu berkembang-biak di 
bumi: menciptakan kamu dan kemudian menyebarkan kamu di atasnya 
dan kepada-Nyalah kamu akan dihimpunkan. 
Dan mereka (yang ingkar) berkata: Bilakah datangnya janji (hari 
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kiamat) itu, jika betul kamu orang-orang yang benar? . 
Katakanlah (wahai Muhammad): Sesungguhnya ilmu pengetahuan  
tentang masa kedatangannya kiamat  hanya ada pada sisi Allah: tiada 
yang mengetahuinya selain Allah dan sesungguhnya aku hanyalah 
seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran yang terang nyata tentang 
akibat dari kekufuran kamu. Aku hanya mengkhabarkan apa yang 
diperintahkan untuk disampaikan dan Allah tidak menyuruhku 
mengkhabarkan tentang waktu berlaku kiamat. 
Kemudian apabila mereka melihat apa yang dijanjikan itu secara 
dekat: iaitu melihat azab. muramlah muka orang-orang yang kafir itu: 
berubah kehitaman, gundah dan gelisah kehinaan  serta dikatakan 
(kepada mereka): Inilah dia yang dahulu kamu kerap kali minta 
disegerakan kedatangannya!  sebagai ejekan. 

  ٰىٌّ ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن
  نب  مب زب رب يئ ىئ زئمئنئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب 
Tanyalah (wahai Muhammad, kepada mereka): Bagaimana fikiran 
kamu, jika Allah binasakan daku: mati atau terbunuh sebagaimana yang 
kamu harapkan serta kamu menunggu-nunggu musibah dan kebinasaan 
menimpaku,  dan orang-orang yang bersama-sama denganku: orang 
mukmin, atau Dia memberi rahmat kepada kami dengan 
menangguhkan ajal kami. Kalau pun berlaku sedemikian, maka 
siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari azab seksa 
yang tidak terperi sakitnya?: iaitu mereka akan tetap ditimpakan azab. 
Tegaskan (wahai Muhammad, kepada mereka): Allah Dialah Yang 
Maha Pemurah, yang kami beriman kepada-Nya dan yang kepada-Nya 
kami berserah diri; oleh itu kamu akan mengetahui kelak siapakah yang 
berada dalam kesesatan yang nyata. 
Katakanlah lagi: Bagaimana fikiran kamu, sekiranya air kamu hilang 
lenyap dari mata air, perigi dan sungai. Kalau ianya lenyap atau 
mengalir dalam perut bumi yang dalam sehingga tiada yang 
menemukannya maka siapakah (selain Allah) yang dapat mendatangkan 
kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir? dengan banyak dari 
sungai dan hujan sehingga kamu mendapat nikmat? 

AL-QALAM (PENA) 
   ىكيك مك لك اك يق ىق يف ىف يث نثىث
   ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل
 هب مب جبحبخب هئ مئ خئ حئ جئ نيىييي مي

Nuun: Satu huruf dari huruf hijaiyyah seperti permulaan beberapa 
surah dalam Al-Quran. Demi Pena: Allah bersumpah dengan pena 
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kerana padanya terdapat keterangan. Ianya merangkumi semua pena. 
dan apa yang mereka tulis: semua yang tertulis dari ilmu. 
Engkau (wahai Muhammad) dengan sebab nikmat pemberian 
Tuhanmu bukanlah seorang yang gila bahkan ia adalah kenabian dan 
kepimpinan yang bebas dari penyakit gila. 
Dan sesungguhnya engkau tetap beroleh pahala yang amat besar di 
atas beban kenabian dan kesabaran di atas kepayahan yang tidak 
putus-putus yang bukan juga kurniaan yang datang daripada manusia. 
Dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia  
sebagaimana yang Allah perintahkan dalam al-Quran. Telah sabit dalam 
hadis yang sahih bahawa ‘Aisyah r.ha telah ditanya tentang akhlak Nabi (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) lalu beliau menjawab: “Akhlak baginda adalah Al-Quran”. 
Maka engkau akan melihat dan mereka juga akan melihat: apabila 
telah jelas kebenaran dan tersingkap segala yang tertutup, kamu dan 
orang-orang kafir akan melihat pada hari kiamat. 
Siapakah orangnya yang gila di antara kamu semua?: Ini adalah 
jawapan balas dari Allah kepada mereka yang mendakwa Nabi (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) itu gila. Kerana itu ayat selepasnya menyebut: 
Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah jua yang lebih mengetahui akan 
orang yang sesat dari jalan-Nya: maknanya merekalah sebenarnya yang 
sesat, kerana menyalahi apa yang bermanfaat untuk mereka, sebaliknya 
mereka memilih apa yang memudaratkan dunia dan akhirat mereka 
dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat 
petunjuk kepada jalan yang menyampaikan kepada kebahagian dunia 
dan akhirat. 

 حص مس خس جسحس مخ جحمحجخ مج حج هتمث ختمت حت
 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع حطمظ  مض خض حض جض مص خص
خم حم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك مقجك

Oleh itu janganlah engkau menurut kemahuan orang-orang yang 
mendustakan (agama Allah). 
Mereka suka kalaulah engkau bertolak ansur, lalu mereka juga 
bertolak ansur, berlemah-lembut Dikatakan juga maknanya: mereka 
berharap kamu mengikut kemahuan mereka dengan meninggalkan 
kebenaran, justeru mereka menampakkan kelembutan terhadap kamu. 
Dan janganlah engkau menurut kemahuan orang yang selalu 
bersumpah dengan sumpah yang batil lagi hina. 
Yang suka mencaci: mencaci ialah mengatakan keburukan di depan 
orang yang dicaci. Mengumpat pula mengatakan keburukan di belakang 
mereka. lagi yang suka berjalan sambil menyebarkan fitnah hasutan: 
iaitu mengadu domba sesama manusia. 
Yang sering menghalangi amalan-amalan kebajikan, yang melanggar 
hukum-hukum agama, lagi yang amat berdosa;. 
Yang jahat kejam buruk peribadi. Berkata az-Zajjaj: Jahat dan 
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keras hati. yang selain itu tidak tentu pula asal keturunannya. 
Bahawa dia seorang hartawan dan ramai anak-pinaknya Maknanya: 
Jangan kamu taatinya kerana harta dan anak-pinaknya. Dikatakan juga 
ayat ini celaan kepada mereka yang dikurniakan harta dan anak-anak 
tetapi kufur dengan Allah dan ayat-ayat-Nya. 
Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat keterangan Kami, dia 
berkata: (Ini ialah) cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala. 
Kami akan adakan tanda di atas hidungnya (yang berupa belalai itu):  
yang demikian itu adalah dengan dihitamkan wajahnya dengan api 
sebelum dia memasuki neraka, juga terdapat tanda pada hidungnya 
sebagai penghinaan yang dikenali dan tidak terpisah dengannya. 

 ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٍّ ٰىٌّ ٰذٰر يي ميىي خي حي جي يه  ىه مه جه
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ زئمئنئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ
   ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب

   مننن زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
   جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
حس جس مخ جخمح مججح مثحج هت ختمت جتحت هب مب خب حب

Sesungguhnya Kami telah timpakan mereka dengan bala bencana, 
sebagaimana Kami timpakan tuan-tuan punya kebun (dari kaum yang 
telah lalu), ketika orang-orang itu bersumpah (bahawa) mereka akan 
memetik buah-buah kebun itu pada esok pagi;.  
Serta mereka tidak menyebut pengecualian: Iaitu mereka tidak 
berkata: In syaa Allah. Dikatakan juga bahawa mereka tidak 
mengecualikan bahagian orang miskin dari hasil kebun mereka 
sebagaimana bapa mereka melakukannya. 
Maka kebun itu didatangi serta diliputi oleh bala bencana dari 
Tuhanmu (pada malam hari), sedang mereka semua tidur: Iaitu Allah 
menghantar api yang mengelilingi kebun mereka sehingga bertukar 
menjadi hitam. 
Lalu menjadilah ia sebagai kebun yang telah binasa semua 
buahnya: Hangus tidak berbuah. 
Kemudian pada pagi-pagi, mereka panggil memanggil antara satu 
dengan yang lain:.  
Pergilah pada pagi-pagi ke kebun kamu, kalau betul kamu mahu memetik 
buahnya:  sebelum datangnya orang-orang fakir dan meminta dari kamu. 
Lalu berjalanlah mereka sambil berbisik (katanya):. 
Pada hari ini, janganlah hendaknya seorang miskin pun masuk ke 
kebun itu mendapatkan kamu: supaya mereka tidak meminta kamu 
memberikan sebahagian hasil kepada mereka sebagaimana bapa-bapa 
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kamu dahulu. 
Dan pergilah mereka pada pagi-pagi itu, dengan kepercayaan 
mereka berkuasa: mampu menguruskan kebun mereka sendirian.  
Sebaik-baik sahaja mereka melihat kebunnya, mereka berkata: 
Sebenarnya kita telah sesat jalan: iaitu mereka berkata: Ini bukanlah 
kebun kita. Setelah mereka teliti dan mengenalpasti kebun mereka yang 
telah dihukum Allah dengan rosaknya segala hasil tanaman, mereka berkata: 
Bahkan kita orang-orang yang dihampakan: iaitu Allah haramkan  
hasil kebun kepada kita disebabkan keazaman buruk kita sendiri untuk 
tidak memberi kepada fakir miskin. 
Berkatalah orang yang bersikap adil di antara mereka: orang yang 
paling baik:  Bukankah aku telah katakan kepada kamu semasa kamu 
hendak menghampakan orang-orang fakir miskin dari habuannya: 
Perbuatan ini zalim! Amatlah elok kiranya kamu mengingati Allah 
serta membatalkan rancangan kamu yang jahat itu? 
Mereka berkata (dengan kesal): Maha Suci Tuhan kami! 
Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berlaku zalim!: Sebagai 
mensucikan Allah dari kezaliman kerana apa yang menimpa mereka 
adalah dari dosa mereka menghalang orang-orang miskin. 
Kemudian setengahnya menghadap yang lain, sambil cela-mencela. 
Mereka berkata: Aduhai celakanya kita! Sesungguhnya kita adalah 
orang-orang yang melampaui batas. 
Semoga Tuhan kita dengan sebab kita bertaubat menggantikan 
bagi kita yang lebih baik daripada (kebun yang telah binasa) itu; 
sesungguhnya, kepada Tuhan kita sahajalah kita berharap kebaikan 
dan keampunan. 
Demikianlah azab seksa: perumpamaan azab neraka yang telah 
ditimpakan kepada golongan yang ingkar di dunia. dan sesungguhnya 
azab hari akhirat lebih besar lagi; kalaulah mereka mengetahui tetapi 
mereka tidak mengetahui. 

  جع مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس
  خل حل جل مك لك خك جكحك مق مفحق جفحفخف مغ جغ مع

  جهمه هن من خن جنحن مم خم حم  جم هل مل
هث مث هت مت هب مب هئ مئ خيميهي جيحي ٰه 

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, disediakan bagi mereka 
taman-taman Syurga yang penuh nikmat, di sisi Tuhan mereka. 
Patutkah Kami menjadikan orang-orang Islam (yang taat), sama 
seperti orang-orang yang berdosa (yang kufur ingkar)? Para pembesar 
Quraisy berkata: Kalau benar apa yang didakwa Muhammad, maka 
keadaan kami di akhirat sama dengan keadaan di dunia, yakni kami juga 
masuk syurga sebagaimana dia masuk syurga. Justeru Allah menempelak 
mereka bahawa tidak adil menyamakan orang yang taat dengan orang 
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yang ingkar dan berbuat maksiat. 
Apa sudah jadi kepada akal kamu? Bagaimana kamu menetapkan 
hukum?: Hukum itu pincang, seolah-olah urusan memberi balasan itu 
telah diserahkan kepada kamu. 
Adakah kamu mempunyai sesebuah Kitab yang kamu baca dan 
pelajari? yang menyatakan orang taat sama dengan orang ingkar? 
Bahawa di dalam Kitab itu membolehkan kamu mendapat apa  
sahaja yang kamu pilih di akhirat kelak? 
Atau adakah kamu mendapat akuan-akuan yang ditegaskan dengan 
sumpah dari Kami, yang tetap hingga hari kiamat, menentukan bahawa 
kamu dapat mencapai apa yang kamu putuskan?: bahawa Allah 
bersumpah akan memasukkan kamu ke dalam syurga dan kamu 
mendapat jaminan dari-Nya, bahawa kamu yang berkuasa memutuskan 
hukum pada hari akhirat? 
Bertanyalah kepada mereka: Siapakah orangnya di antara mereka 
yang memberi jaminan? : pertanyaan sebagai menghina dan mencela. 
Atau adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu bagi Allah seperti 
dakwaan mereka maka hendaklah mereka membawanya, jika betul 
mereka orang-orang yang benar: boleh menjadikan mereka seperti 
orang Islam di hari Akhirat. 

 مل خل هنمي من مل مك لك هش مش هس مس
 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه مهىه

ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ
 Pada hari didedahkan kedahsyatan huru-hara (hari kiamat) : 
didedahkan betis menunjukkan kepada kedahsyatan hari Kiamat. Imam 
al-Bukhari meriwayatkan dari Abi Said al-Khudri (raḍiyallāhu 

'anhu ) berkata: Aku 
mendengar Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Allah (subḥānahu 
wata′ālā ) 

mendedahkan betis-Nya maka bersujudlah kepada-Nya setiap orang 
yang beriman lelaki dan perempuan (para ulama salaf memahami hadis 
ini sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) dan mensabitkan 
ia sebagaimana yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah serta 
tidak sama dengan mana-mana makhluk. Maha Suci Allah dari 
disamakan dengan makhluk-Nya –pent.), lalu tinggallah mereka yang 
dahulu mereka sujud kerana riya’ dan suka dipuji lantas mereka pergi 
untuk bersujud tetapi belakang mereka menjadi keras”. dan mereka 
diseru supaya sujud maka mereka tidak dapat melakukannya;: seluruh 
makhluk tunduk bersujud kepada Allah serentak, tinggallah orang-orang 
kafir dan munafiq. Mereka hendak turut bersujud tetapi tidak boleh 
kerana belakang mereka menjadi keras. Ini disebabkan mereka tidak 
beriman kepada Allah dan tidak pernah bersujud kepada-Nya di dunia.  
Sambil pandangan mereka tunduk malu, serta mereka diliputi 
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kehinaan: hina dan menyesal. dan sesungguhnya mereka dahulu 
telahpun diseru supaya sujud di dunia sedang mereka dalam keadaan 
sihat: iaitu mampu. Berkata Ibrahim at-Taimi: “Mereka diseru dengan 
azan dan iqamah tetapi mereka enggan”. 
Biarkanlah Aku sahaja (wahai Muhammad) dengan orang yang 
mendustakan keterangan al-Quran ini: serahkan mereka kepada-Ku, 
jangan kamu sibuk dengan mereka. Aku akan menguruskan mereka. 
Kami akan menarik mereka sedikit demi sedikit ke jurang kebinasaan 
dari arah yang mereka tidak mengetahuinya: bahawa ia adalah 
istidraj. Mereka sangka mendapat nikmat tetapi mereka tidak 
memikirkan akibat yang akan mereka terima akhirnya nanti. 
Dan Aku akan melanjutkan tempoh untuk mereka; supaya 
bertambah dosa mereka. sesungguhnya rancangan sulit-Ku amatlah 
kuat kukuh untuk menjatuhkan golongan yang kufur ingkar itu, tiada 
yang terlepas daripada-Ku. 
Pernahkah engkau (wahai Muhammad) meminta sebarang bayaran 
kepada mereka mengenai seruanmu untuk beriman kepada Allah 
sehingga mereka merasa berat menanggung bayaran itu lalu 
menjauhkan diri daripada menyahut seruanmu? 
Atau adakah di sisi mereka perkara-perkara yang ghaib lalu mereka 
menulisnya untuk mereka jadikan hujah yang digunakan untuk 
menentangmu?. 

   نثىث مث رثزث ىتيت نت مت زت رت يب
   مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث
  ٰى ين ىن نن من رنزن اممم ىليل

خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري
Maka bersabarlah (wahai Muhammad) menerima hukum Tuhanmu dan 
janganlah engkau marah, gopoh dan melenting seperti orang yang telah 
ditelan oleh ikan: iaitu Nabi Yunus ('alaihissalam 

 ).  (Ingatlah kisahnya) ketika 
dia berdoa merayu sebagaimana tersebut dalam surah al-Anbiyaa, Yunus 
dan as-Shaafat dengan berkata: (  َِٰإ ٓ  َِِٰ ٱ َِ ُُ ِِّإ َََُٰۡ َ

َ
ٓ أ ِإ َ ) -“Tiada 

Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau! Maha Suci Engkau! 
Sesungguhnya aku adalah termasuk di kalangan orang yang menganiaya diri 
sendiri”.- dengan keadaan sesak sebak atau terkurung dalam perut ikan. 
Kalaulah dia tidak didatangi nikmat pertolongan dari Tuhannya: 
iaitu petunjuk untuk bertaubat dan Allah menerima taubatnya nescaya 
tercampaklah dia ke tanah yang tandus: dimuntahkan dari perut ikan 
di tepi pantai dalam keadaan dia ditempelak : dicela kerana salah 
silapnya dan dijauhkan dari rahmat. 
Selepas itu Tuhannya memilihnya, serta menjadikan dia dari orang-
orang yang soleh: yang sempurna solehnya. Dikatakan bahawa 
dikembalikan kepadanya kenabian kemudian Allah membantunya pada 
kaumnya sehingga dia diutuskan kepada seratus ribu orang lantas 
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kesemua mereka beriman. 
Dan sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, hampir-hampir menggelincir 
dan menjatuhkanmu dengan pandangan mereka yang penuh dengan 
permusuhan dan kebencian, semasa mereka mendengar al-Quran 
sambil berkata: Sebenarnya (Muhammad) itu, sungguh-sungguh orang gila. 
Padahal al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi umat 
manusia seluruhnya. 

AL-HAAQQAH (HARI KIAMAT) 
 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت مبهب
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس

 حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق خفمف حف جف
 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل خم
  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

Saat yang tetap berlaku itu: iaitu hari Kiamat kerana pada hari itu 
terserlah segala kebenaran.   
Apakah dia sifat dan keadaan saat yang tetap berlaku itu? . 
Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui tentang sifat dan 
keadaan saat yang tetap berlaku itu? . 
Kaum Thamud dan Aad telah mendustakan hari yang menggempar 
dan mengharukan itu. Dinamakan dengan hari yang menggemparkan 
kerana ia menggemparkan umat manusia yang tinggal pada waktu itu. 
Maka adapun Thamud: kaum Nabi Soleh, maka mereka telah 
dibinasakan dengan teriakan  yang melampau dahsyatnya. 
Adapun Aad: kaum Nabi Hud, maka mereka telah dibinasakan 
dengan angin ribut yang kencang, yang melampau sejuknya: angin yang 
dahsyat, bertiup kencang, lama tempohnya dan melampau sejuk. 
Yang diarahkannya menyerang mereka tujuh malam lapan hari terus-
menerus: tidak berhenti dan tidak bertenang, membawa batu-batu kecil 
dan kemudian membunuh mereka. maka engkau akan melihat kaum itu di 
rumah-rumah mereka bergelimpangan mati  di atas tanah seolah-olah 
mereka batang-batang pohon kurma yang (tumbang dan) lompang..  
Dengan yang demikian, dapatkah engkau melihat lagi sisa-sisa 
mereka yang masih hidup sama ada individu atau kumpulan.  
Dan (selain dari mereka) datanglah Firaun dan orang-orang yang 
terdahulu daripadanya dari kalangan kaum yang kafir  serta penduduk 
negeri-negeri yang telah ditunggang balikkan:  iaitu kampung  kaum Luth 
dengan melakukan perkara-perkara yang salah: syirik dan maksiat. 
Iaitu masing-masing menderhaka kepada Rasul (yang diutuskan 
oleh) Tuhan mereka, lalu Allah menyeksa mereka dengan azab yang 
sentiasa bertambah dari azab sebelumnya iaitu Allah membalikkan 
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tempat tinggal mereka dan menimpakan ke atas mereka batu-batu. 
Sesungguhnya Kami, -ketika air (banjir) melampaui hadnya pada 
ketinggiannya- telah mengangkut kamu ke dalam bahtera Nabi Nuh yang 
bergerak laju pelayarannya: iaitu di waktu itu kamu berada dalam sulbi 
nenek moyang kamu di atas bahtera yang berlayar menempuh ribut. 
(Kami lakukan yang demikian) untuk Kami jadikan peristiwa itu satu 
pelajaran bagi kamu wahai ummat Muhammad iaitu pengajaran yang 
menunjukkan kebesaran Allah dan kudratNya serta kerasnya 
balasanNya. dan untuk didengar oleh telinga (orang-orang) yang mahu 
menerima pengajaran serta diambil ingat selepas mendengar. 

  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ
 مثنث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث

Kemudian (ketahuilah bahawa) apabila ditiup Sangkakala dengan 
sekali tiup. 
Dan bumi serta gunung-ganang diangkat (dari tempatnya) lalu 
dihancurkan keduanya dengan sekali hancur. 
Maka pada saat itu berlakulah hari yang berlaku: iaitu hari Kiamat. 
Dan terbelahlah langit, lalu menjadilah ia pada saat itu reput (dan 
runtuh) kerana terbelah dan turunnya para malaikat. 
Sedang malaikat-malaikat (ditempatkan) mengawal segala 
penjurunya menunggu arahan Allah. Apabila diperintahkan lantas 
mereka turun dan memenuhi pelusuk bumi. dan Arasy Tuhanmu pada 
saat itu dipikul oleh lapan malaikat di atas (kepala) mereka: iaitu 
lapan malaikat muqarrabin (yang hampir).  
Pada hari itu, kamu semua dihadapkan untuk hitungan amal. 
tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi (kepada Allah) dari perkara-
perkara kamu yang tersembunyi: daripada zat, perkataan dan 
perbuatan walau bagaimana halus pun ia. 

  ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام
   هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي

مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت 
Maka sesiapa yang diberikan menerima Kitab amalnya dengan 
tangan kanannya, maka dia akan berkata: Nah! Bacalah kamu Kitab 
amalku ini!  dengan sukacitanya setelah dia mendapati di dalamnya 
terdapat aqidah dan amalan soleh. 
Sesungguhnya aku telah mengetahui dengan yakin, bahawa aku 
akan menghadapi hitungan amalku! : iaitu aku yakin semasa di dunia 
bahawa aku akan dihitung pada hari Akhirat. 
Maka (dengan itu) tinggallah dia dalam kehidupan yang diredai: 
tiada perkara yang tidak disukai. 
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Di dalam Syurga yang tinggi tempatnya; kerana ia dilangit, atau 
kedudukan dan darjatnya. 
Buah-buahannya dekat untuk dipetik sama ada berdiri, duduk, 
atau berbaring.  
(Dikatakan): Makan dan minumlah kamu makanan dan minuman sebagai 
nikmat yang lazat dan baik kesudahannya, dengan sebab (amal-amal soleh) 
yang telah kamu kerjakan pada masa yang lalu: yakni di dunia! 

   جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس
  هل مل خل حل جل مك لك خك جكحك مق  حق مف خف حف جف مغ

   ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم  حم جم 
    هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي  جي
جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل مك لك هش مش هس مس

Adapun orang yang diberikan menerima Kitab amalnya dengan 
tangan kirinya dengan sedih dan sesalnya selepas dia melihat 
keburukannya. maka dia akan berkata: “Alangkah baiknya kalau aku 
tidak diberikan Kitab amalku”. 
Dan aku tidak dapat mengetahui hitungan amalku. 
Alangkah baiknya kalau kematianku di dunia dahulu, menjadi 
kematian pemutus: iaitu yang menamatkan kesudahanku, tidak 
dibangkitkan lagi; dia bercita-cita untuk terus mati dan tidak dibangkitkan 
setelah melihat amalannya yang buruk dan azab yang akan menimpanya. 
Harta kekayaanku tidak dapat menolongku sedikitpun dalam 
menolak azab Allah. 
Kekuasaanku, telah binasa dan hilang lenyap dariku: Iaitu hujah-
hujahku telah binasa. Dikatakan juga makna kekuasaanku ialah pangkat, 
kedudukan dan kerajaan. Di saat itu Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) mengatakan: 
Tangkaplah orang yang berdosa itu serta belenggulah dia: ikatlah 
tangannya di lehernya dengan belenggu. 
Kemudian bakarlah dia di dalam Neraka Jahiim. 
Selain dari itu, belitlah dia dengan rantai besi yang ukuran 
panjangnya tujuh puluh hasta! Berkata Sufyaan: “Telah sampai kepada 
kami bahawa ia dimasukkan dari dubur sehingga keluar dari mulutnya”. 
Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar. 
Dan dia juga tidak menggalakkan (dirinya dan orang lain) memberi 
makanan kepada orang miskin. 
Maka pada hari ini, tidak ada baginya di sini (seorangpun dari) kaum 
kerabat serta sahabat handai yang dapat menolongnya, kerana pada hari 
itu mereka lari dari kerabat dan sahabat handai masing-masing. 
Dan tidak ada makanan (baginya) melainkan dari air danur: iaitu 
apa yang mengalir dari tubuh mereka yang berupa nanah. 
Tidak memakannya melainkan orang-orang yang melakukan perkara 
yang salah: iaitu pesalah dan pendosa. 
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 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن
يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ

Maka Aku bersumpah: Demi segala (yang nyata) yang kamu melihatnya. 
Dan segala (yang ghaib) yang kamu tidak melihatnya: Allah 
bersumpah dengan segala sesuatu. 
Bahawa sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar bacaan (yang 
disampaikan oleh) Rasul yang mulia: Iaitu Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
Dikatakan juga Jibril ('alaihissalam 

 ). 
Dan bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang penyair sebagaimana 
yang kamu dakwakan; kerana ia bukan dari kumpulan syair. Amatlah 
sedikit kamu beriman: iaitu kepercayaan kamu nipis. 
Dan juga bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang dukun sebagaimana 
yang kamu katakan. Amatlah sedikit kamu mengambil peringatan. 
(Al-Quran itu) diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam melalui 
lisan rasul-Nya. 

   ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت
   مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
   ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن

حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
Dan kalaulah  yang menyampaikan Al-Quran itu) mengatakan atas 
nama Kami secara dusta sebarang kata-kata rekaan, sama ada Nabi 
Muhammad atau Jibril ('alaihissalam 

 ), yakni mendatangkan sesuatu dari 
dirinya, kemudian menyandarkannya kepada Allah. 
Sudah tentu Kami akan menyentapnya, dengan kekuasaan Kami: 
iaitu dengan tanganNya yang kanan. 
Kemudian sudah tentu Kami akan memutuskan tali jantungnya: iaitu 
supaya dia mati dengan serta-merta. Ini adalah gambaran kemurkaan Allah. 
Maka tidak ada seorangpun di antara kamu yang dapat menghalang 
(tindakan Kami itu) daripada menimpanya atau menyelamatkannya 
dari azab Kami, lalu bagaimana mungkin dia sengaja berbohong atas 
nama Allah semata-mata untuk (memenuhi kehendak) kamu?  
Dan sesungguhnya (Al-Quran) itu tetap menjadi peringatan bagi 
orang-orang yang bertakwa kerana merekalah yang mengambil 
manfaat dari Al-Quran.  
Dan sesungguhnya Kami sedia mengetahui bahawa ada di antara kamu 
yang mendustakan: yakni Al-Quran, maka Kami akan membalasnya. 
Dan sesungguhnya Al-Quran itu sudah tentu akan menyebabkan 
penyesalan bagi orang-orang yang kafir (pada hari kiamat). 
Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang diyakini; 
kerana ianya dari Allah dan tidak diselubungi keraguan.  
Oleh itu bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu Yang Maha Besar. 
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SURAH AL-MAARIJ (TEMPAT-TEMPAT NAIK) 

 مخ جخ جحمح مج مثحج هت مت جتحتخت هب مب خب
   حط مض خض حض مصجض حصخص مس خس حس جس

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ
Seseorang telah meminta kedatangan azab yang (dijanjikan) akan 
berlaku Maknanya: Seseorang telah berdoa ke atas dirinya, meminta 
supaya disegerakan azab. Dikatakan peminta ini ialah an-Nadhr bin al-
Harith sewaktu dia berdoa: “Wahai Tuhan kami! Jika betul (Al-Quran) itu 
ialah yang benar dari sisiMu, maka hujanilah kami dengan batu dari langit 
atau datangkanlah kepada kami azab seksa yang tidak terperi sakitnya”. 
Azab yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, yang tidak ada 
sesiapapun dapat menolak kedatangannya.  
Dari Allah yang menguasai tempat-tempat turun naik: iaitu tempat 
naik turun malaikat. Dikatakan juga ‘al-maarij’ adalah keagungan. 
Yang dilalui oleh malaikat-malaikat dan Jibril naik ke pusat 
pemerintahanNya Ar-Ruh adalah nama Jibril ('alaihissalam 

 ). pada satu hari yang 
bersamaan tempohnya lima puluh ribu tahun: iaitu hari Kiamat, yang mana 
tempoh manusia berhimpun untuk dihisab adalah sepanjang itu. Kemudian 
selepas itu barulah ahli syurga ke syurga dan ahli neraka ke neraka. 
Maka bersabarlah, dengan cara kesabaran yang sebaik-baiknya. 
Jangan mengadu kepada selain Allah. 
Sebenarnya mereka memandang azab itu jauh: mustahil daripada berlaku. 
Sedang Kami memandangnya dekat: tetap akan berlaku. 

  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك
    جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل خلمل
   ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن
 ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٰىٌٍّّ ٰر ييٰذ

(Iaitu) hari langit menjadi seperti tembaga cair Dikatakan juga 
seperti lelehan minyak. 
Dan gunung-ganang pula menjadi seperti bulu yang berterbangan. 
Dan sahabat karib tidak bertanyakan hal sahabat karibnya; kerana 
ketakutan yang amat sangat. 
Padahal masing-masing melihat setengahnya yang lain tetapi 
mereka tetap tidak  bertanya atau bercakap kerana sibuk dengan diri 
masing-masing dan pada saat itu. orang yang berdosa yang berhak 
masuk neraka berharap kiranya dia dapat menebus dirinya dari azab 
itu dengan anak-anaknya sendiri. 
Dan isteri serta saudaranya; kerana sesungguhnya mereka itulah 
orang-orang yang paling berharga dan paling mulia yang dimilikinya. 

DJB8026_Al-Oshor_Sample_Malay_Inside.indd   66 12/8/19   1:58 PM



67
67 

 
Justeru jika boleh, nescaya dia akan menebus dirinya dengan mereka 
supaya dia dapat terlepas dari azab. 
Dan kaum kerabatnya yang melindunginya, yang dahulunya selalu 
membantunya ketika kesusahan. 
Dan juga sekalian makhluk yang ada di bumi: jin dan manusia serta  
makhluk-makhluk yang lain, kalaulah boleh dan dia berharap mereka itu 
dapat dijadikan tebusan kemudian tebusan itu dapat 
menyelamatkannya dari azab neraka Jahannam. 
Tidak sekali-kali! Sesungguhnya ia adalah Neraka Lazha: nama 
neraka; yang tetap menjulang-julang apinya. 
(Membakar serta) mencabut kulit ubun-ubun: iaitu kulit kepala. 
Neraka itu juga memanggil dan menarik orang yang membelakangi 
serta berpaling dari kebenaran ketika di dunia. 
Dan yang mengumpulkan harta kekayaan lalu menyimpannya 
dengan tidak membelanjakannya di jalan Allah. 

  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب
 مم ام يل ىل مل  يك ىك لكمك اك يق ىق يف يثىف
   جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن

 هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ
 حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث

   خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض
خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف

Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah: 
sangat tamak dan gelisah. 
Apabila dia ditimpa kesusahan, dia sangat resah gelisah; seperti 
fakir, sakit atau seumpamanya. 
Dan apabila dia beroleh kesenangan, dia sangat bakhil kedekut; 
seperti kekayaan dan keluasan harta. 
Kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang: mereka tidak 
akan bersifat gelisah dan kedekut. 
Iaitu mereka yang tetap mengerjakan sembahyangnya walau 
apapun kesibukan, mereka tetap solat pada waktunya. 
Dan mereka pada harta-hartanya, terdapat hak yang termaklum: 
iaitu zakat. Dikatakan juga: silaturrahim. 
Bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan 
diri (daripada meminta); seperti dalam surah az-Zaariyaat. 
Dan mereka yang percayakan hari pembalasan: iaitu hari kiamat; 
mereka tidak meragui dan mengingkarinya. 
Dan mereka yang cemas takut daripada ditimpa azab Tuhannya 
walaupun mereka beramal taat. 
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Kerana sesungguhnya azab Tuhan mereka, tidak patut (bagi 
seseorangpun) merasa aman terhadapnya: memang sepatutnya setiap 
orang merasa takut kepadanya. 
Dan mereka yang menjaga kehormatannya. 
Kecuali kepada isterinya atau kepada hambanya, maka sesungguhnya  
mereka tidak tercela; seperti dalam surah Mukminun. 
Kemudian sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka 
merekalah orang-orang yang melampaui batas. 
Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya. 
Dan mereka yang memberikan keterangan dengan benar lagi adil 
semasa mereka menjadi saksi sama ada kepada orang yang terdekat, 
jauh, berpangkat tinggi atau rendah; mereka tidak menyembunyikan 
atau mengubah kebenaran. 
Dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya; yakni: tidak 
mencuaikannya serta tidak melakukan perkara yang membatalkannya 
serta menghilangkan pahalanya. 
Mereka (yang demikian sifatnya) ditempatkan di dalam Syurga 
dengan diberikan penghormatan: tetap di dalamnya, dimuliakan 
dengan pelbagai bentuk penghormatan. 

 جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل
 مك لك هش مش هس  هثمس مث هت مت مبهب هئ مئ هي مي خي حي
 حن جن يم ممىم خم حم  يلجم ملىل خل منهن مل
 يي ىي مي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن

مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر
Maka apakah yang menyebabkan orang-orang kafir, yang 
menentangmu (wahai Muhammad) datang berkejaran ke sisimu untuk 
mendustakan dan mempersendakanmu? Dikatakan makna ‘muhthi`in’: 
mereka memanjangkan leher dan tetap memandang kepadamu. 
(Sambil mereka) berkumpul berpuak-puak di sebelah kanan dan di 
sebelah kirimu. 
Patutkah tiap-tiap seorang dari mereka berharap supaya dimasukkan 
ke dalam Syurga yang penuh nikmat (sedang dia tidak beriman)?. 
Tidak sekali-kali! Mereka tidak akan dapat memasukinya. 
Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka 
sedia mengetahuinya: Iaitu dari setitis air mani yang hina, justeru atas 
alasan apakah mereka sombong? Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Saad 
meriwayatkan bahawa Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) membacakan ayat 36 sampai 
kepada ayat ini kemudian baginda meludah di atas tapak tangannya lantas 
meletakkan jari telunjuk di atasnya seraya berkata: “Allah berfirman: 
(Wahai) anak Adam, bagaimana kamu nak mengalahkan Aku sedangkan Aku 
menciptakan kamu dari sesuatu seperti ini”. 
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Maka Aku bersumpah dengan (kebesaranKu) Tuhan yang menguasai 
tempat-tempat terbit dan tempat-tempat terbenamnya bagi setiap 
hari sepanjang tahun sesungguhnya Kami berkuasa. 
Menggantikan mereka dengan makhluk-makhluk yang lebih baik dari 
mereka: lebih taat kepada Allah berbanding mereka yang ingkar dan 
Kami binasakan mereka itu, dan Kami tidak sekali-kali dapat 
dikalahkan atau dilemahkan apabila Kami berkehendak melakukannya. 
Oleh itu, biarkanlah mereka (wahai Muhammad) tenggelam dalam 
kesesatannya dan leka bermain-main dalam dunianya. Lakukanlah apa 
yang engkau diperintahkan melakukannya dan janganlah engkau merasa 
besar keadaan mereka itu; kerana tiadalah bagi kamu selain 
menyampaikan sehingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada 
mereka (untuk menerima balasan)! : iaitu hari Kiamat. 
Iaitu hari mereka keluar dari kubur masing-masing dengan segera 
seakan-akan mereka berkejaran kepada sesuatu  tanda atau bendera. 
Sambil pandangan mereka tunduk memikirkan azab yang akan 
menimpa serta mereka diliputi kehinaan; itulah hari yang telah 
dijanjikan kepada mereka. 

SURAH NUH (NUH) 
   رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
 مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
 حئ  جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم  ام يلىل

Sesungguhnya Kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya: Nabi 
Nuh adalah rasul pertama yang diutuskan. Tempoh dakwahnya pada 
kaumnya ialah 950 tahun sebagaimana diterangkan dalam surah al-
Ankabut. Lalu Kami berfirman kepadanya: Berikanlah peringatan dan 
amaran kepada kaummu sebelum mereka didatangi azab yang tidak terperi 
sakitnya: Iaitu azab neraka atau banjir taufan yang menimpa mereka. 
Dia pun (menyeru mereka dengan) berkata: Wahai kaumku! 
Sesungguhnya aku ini diutus kepada kamu, sebagai pemberi ingatan dan 
amaran yang nyata. 
Iaitu sembahlah kamu akan Allah dan bertakwalah kepadaNya, 
serta taatlah kamu kepadaku. 
Supaya Allah mengampunkan bagi kamu sebahagian dari dosa-dosa 
kamu: iaitu dosa yang kamu lakukan sebelum taat kepada Rasul dan 
menyahut seruannya. dan memberi kamu hidup hingga ke suatu masa yang 
tertentu: Iaitu menangguhkan kematian kamu sehingga kepada ajal yang 
ditakdirkan. Maksudnya: Allah memanjangkan usia umatmu dan menjadikan 
mereka pengurus bumi ini selagi mana mereka taat.  Sesungguhnya ajal 
(yang telah ditetapkan) Allah, apabila sampai masanya (sedangkan kamu 
masih kufur), tidak dapat ditangguhkan; ia pasti berlaku, maka 
bersegeralah beriman dan beramal. kalaulah kamu mengetahui hakikat ini 
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bahawa ajal pasti berlaku tiada yang dapat menghalang. 

 مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
 خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح
  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص
 ىل مل خل  جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف

   ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين

    زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ
   زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث

Nabi Nuh berdoa dengan berkata: Wahai Tuhanku, sesungguhnya 
aku telah menyeru kaumku siang dan malam supaya mereka beriman. 
Tetapi seruanku itu tidak menambah (keimanan) mereka, malah 
mereka semakin lari  dari dakwahku dan s emakin menjauh. 
Dan sesungguhnya aku, tiap-tiap kali menyeru mereka (beriman) 
supaya Engkau mengampunkan dosa-dosa mereka: yakni aku menyeru 
mereka kepada sebab-sebab keampunan iaitu beriman kepada Allah dan 
taat padaNya. mereka menyumbatkan telinga mereka dengan jari 
masing-masing supaya tidak mendengar suaraku. dan berselubung 
dengan pakaian mereka supaya mereka tidak melihat dan mendengarku. 
serta berdegil: terus dengan kekufuran. dan berlaku sombong dari 
menerima kebenaran dengan kesombongan yang melampau. 
Kemudian aku telah menyeru mereka dengan terang-terang: yakni 
menzahirkan dakwah. 
Selain dari itu, aku (berulang-ulang) menyeru mereka secara 
beramai-ramai dengan berterus-terang dan menyeru mereka lagi secara 
diam-diam seorang demi seorang, dengan bermacam-macam cara. 
Dikatakan makna dakwah secara berseorangan ialah Nabi Nuh 
mendatangi rumah mereka dan berdakwah kepada mereka. 
Sehingga aku berkata (kepada mereka): Pohonkanlah ampun kepada 
Tuhan kamu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. 
(Sekiranya kamu berbuat demikian), Dia akan menghantarkan hujan 
lebat mencurah-curah, kepada kamu Dalam ayat ini terdapat dalil bahawa 
istighfar adalah di antara sebab diturunkan hujan dan dimurahkan rezeki. 
Dan Dia akan memberi kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan 
serta anak-pinak; dan Dia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman, 
serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai (yang mengalir di dalamnya). 
Mengapa kamu berkeadaan tidak menghargai kebesaran Allah (dan 
kekuasaanNya). 
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Padahal sesungguhnya Dia telah menciptakan kamu dengan 
kejadian yang berperingkat-peringkat?: iaitu dari mani, kemudian 
darah, kemudian daging dan kemudian sempurna kejadian sebagaimana 
yang Allah nyatakan dalam surah al-Mukminun. Lalu dia lahir sebagai  
bayi, kemudian kanak-kanak, remaja dan akhirnya orang tua. 
Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah telah menciptakan tujuh 
petala langit bertingkat-tingkat?. 
Dan Dia menjadikan padanya: iaitu langit dunia bulan sebagai 
cahaya yang menerangi bumi tanpa rasa panas serta menjadikan 
matahari sebagai lampu untuk penduduk bumi. 
Dan Allah telah menumbuhkan kamu dari bumi: yakni Nabi Adam 
dijadikan dari tanah bumi, kemudian anak cucunya membesar dengan 
hasil bumi yang terdapat pada tumbuhan dan haiwan dengan 
pertumbuhan yang sungguh-sungguh sempurna. 
Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam bumi sesudah mati 
kemudian hancur dan kembali menjadi tanah dan mengeluarkan kamu 
daripadanya: dibangkitkan pada hari kiamat dengan pengeluaran yang 
sesungguh-sungguhnya?: sekaligus; bukan beransur-ansur seperti 
kehidupan yang pertama.  
Dan Allah telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan. 
Supaya kamu melalui jalan-jalan yang luas padanya.  

   ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك
 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري

جخ مح مججح حج هتمث مت خت حت جت  هب
Nabi Nuh (merayu lagi dengan) berkata: Wahai Tuhanku! 
Sesungguhnya, mereka telah menderhaka kepadaku dan mereka telah 
menurut orang yang harta bendanya dan anak-pinaknya: iaitu orang-
orang kecil mengikut pemimpin mereka dan orang-orang berharta. 
tidak menambahinya melainkan kerugian: kesesatan di dunia dan 
hukuman di akhirat kelak. 
Dan mereka telah menjalankan tipu daya dengan merancangkan 
rancangan yang amat besar jahatnya: Iaitu mereka menghasut orang 
bawahan agar membunuh Nabi Nuh. 
Dan mereka berkata: : iaitu berkata ketua mereka menghasut 
pengikutnya agar mengingkari Nabi Nuh. Jangan kamu meninggalkan 
(penyembahan) tuhan-tuhan kamu: iaitu berhala dan gambar-gambar 
yang berasal daripada mereka, yang kemudiannya disembah oleh orang 
arab terutama (penyembahan) Wadd, Suwaa´, Yaghuth, Ya´uuq, dan 
Nasr. Ini adalah nama orang-orang soleh di antara Nabi Adam dan 
Nuh. Pada awalnya mereka meletakkan gambar-gambar mereka di 
rumah ibadat. Kemudian datang generasi selepas mereka lalu syaitan 
berkata kepada mereka: Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu 
menyembah gambar-gambar ini maka sembahlah oleh kamu akan 
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mereka. Maka bermulalah penyembahan mereka terhadap patung 
pada waktu itu sehingga sampailah berhala-berhala itu ke 
semenanjung Arab, lalu sebahagian kabilah Arab menyembahnya.  
Dan sesungguhnya ketua-ketua itu telah menyesatkan ramai orang  
dari kalangan manusia. Dikatakan juga yang menyesatkan ialah berhala. 
dan janganlah Engkau (wahai Tuhanku) menambahi orang-orang yang 
zalim itu melainkan kesesatan jua dan kerugian. 

   حطمظ مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس
 مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
  هن من خن حن جن مم خم حم جم  هل مل خل حل جل

 مئ هي خيمي حي ٰهجي مه جه
Disebabkan dosa-dosa dan kesalahan mereka, mereka 
ditenggelamkan: iaitu lemas dengan banjir dan taufan. kemudian (pada 
hari akhirat) dimasukkan ke dalam neraka: dikatakan juga azab kubur. 
maka mereka tidak akan beroleh sebarang penolong yang lain dari Allah. 
Dan Nabi Nuh (merayu lagi dengan) berkata: "Wahai Tuhanku! 
Janganlah Engkau biarkan seorangpun dari orang-orang kafir itu hidup di 
atas muka bumi! : apabila Nabi Nuh sudah putus asa berdakwah kepada 
mereka dan diwahyukan kepadanya bahawa tidak akan ada lagi dari 
kaummu yang akan beriman, Nabi Nuh mendoakan ke atas mereka, 
lantas Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) mengabulkan dan menenggelamkan mereka. 
Kerana sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka (hidup), nescaya 
mereka akan menyesatkan hamba-hambaMu dari jalan kebenaran. dan 
mereka tidak akan melahirkan anak melainkan yang berbuat dosa dengan 
meninggalkan ketaatan kepadaMu. lagi kufur ingkar terhadap nikmatMu. 
Wahai Tuhanku! Ampunkanlah bagiku, dan bagi kedua ibu bapaku, 
serta bagi sesiapa yang masuk ke rumahku dengan keadaan beriman; 
dan (ampunkanlah) bagi sekalian orang-orang yang beriman, lelaki dan 
perempuan (di segala zaman); dan janganlah Engkau tambahi orang-
orang yang zalim melainkan kebinasaan!: Doa Nabi Nuh ini mengenai 
semua orang yang zalim sampai hari Kiamat. 

SURAH AL-JINN (JIN) 
 ين ىن خنمن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه
  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ
 لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت

 من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك
Katakanlah (wahai Muhammad): Telah diwahyukan kepadaku, 
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bahawa sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku melalui Jibril 
('alaihissalam 

 ). Satu rombongan jin telah mendengar Al-Quran yang aku 
bacakan. Dikatakan surah yang sedang Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bacakan ketika 
itu ialah: (  َََ ِي ٱ ََِّر ِِۡ 

ۡ
ٱَۡأ  )- “Bacalah dengan nama Tuhanmu yang 

menciptakan”. Allah (subḥānahu 
wata′ālā ) tidak mengutuskan rasul dari kalangan 

mereka, malah semua rasul adalah dari kalangan manusia. lalu mereka 
berkata (kepada kaum mereka setelah kembali kepadanya): 
Sesungguhnya kami telah mendengar bacaan yang sungguh 
menakjubkan! pada kefasihan dan kedalaman maknanya. Dikatakan 
juga: pada nasihatnya atau keberkatannya. 
Kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul, lalu kami 
beriman kepadanya, dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan 
sesuatu makhluk dengan Tuhan kami. 
Dan bahawa sesungguhnya: Tertinggilah kebesaran dan keagungan 
Tuhan kita daripada beristeri atau beranak. 
Dan (dengan ajaran Al-Quran, nyatalah) bahawa sesungguhnya: 
(Ketua) yang kurang akal pertimbangannya dari kalangan kita telah 
mengatakan terhadap Allah kata-kata yang melampaui kebenaran: jin 
mengingkari perkataan jin-jin kafir dan jahil tentang pendustaan 
mereka terhadap Allah bahawa Allah beristeri dan beranak. 
Dan bahawa sesungguhnya dahulu kita menyangka bahawa manusia 
dan jin tidak sekali-kali akan berani mengatakan sesuatu yang dusta 
terhadap Allah: iaitu pada ketika mereka mengatakan Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
memiliki isteri dan anak, lalu kita mempercayainya. 
Dan bahawa sesungguhnya dahulu ada beberapa orang dari 
manusia, menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta 
perlindungan kepada golongan jin: Dikatakan bahawa orang Arab 
dahulu apabila singgah bermalam di satu lembah, mereka berkata: Aku 
berlindung dengan ketua lembah ini dari keburukan kaumnya yang 
bodoh. Lalu dia bermalam dengan perlindungan ketua jin sampai ke 
pagi. kerana dengan permintaan itu para jin menambahkan bagi 
mereka kebodohan dan kejahatan atau kelemahan dan ketakutan.   
Dan bahawa sesungguhnya dahulu manusia yang kafir menyangka 
sebagaimana yang kamu sangka (wahai para jin), bahawa Allah tidak 
sekali-kali akan membangkitkan sesiapapun (selepas mati).  

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن
 مج حج مث هت ختمت حت جت هب خبمب  حب هئجب مئ
 جع حطمظ مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس جخمخ جحمح
   جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع
   مهٰه جه هن من خن حن جن مم حمخم جم  هل مل خل حل
   حن جن يم  ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل
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 مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن

زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى  ٰذ يي ىي
Dan bahawa sesungguhnya kami telah berusaha mencari berita langit 
sebagaimana kebiasaan kami  lalu kami dapati langit itu penuh dengan 
pengawal-pengawal yang sangat kuat kawalannya: iaitu malaikat 
menjaga langit dari dicuri dengar. dan dengan rejaman-rejaman api 
yang menyala: iaitu bintang-bintang. Ia berlaku selepas Nabi (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) diutus sebagai rasul.  
Padahal sesungguhnya dahulu kami biasa menduduki tempat-
tempat (perhentian) di langit untuk mendengar: iaitu mendengar dari 
malaikat tentang berita-berita langit lalu kami khabarkan kepada para 
dukun. maka sekarang sesiapa yang cuba mendengar, akan mendapati 
api yang menyala, yang menunggu untuk merejamnya. 
Dan bahawa sesungguhnya kami tidak mengetahui adakah (dengan 
adanya kawalan langit yang demikian) hendak menimpakan bala 
bencana kepada penduduk bumi, atau pun Tuhan mereka hendak 
melimpahkan kebaikan kepada mereka?  Berkata Ibn Zaid: “Iblis 
berkata: Kami tidak tahu apakah yang Allah kehendaki dengan larangan 
ini, sama ada kerana menurunkan azab atau mengutuskan rasul”. 
Dan bahawa sesungguhnya ada di antara kita golongan yang baik 
keadaannya (setelah mendengar al-Quran) yang menyeru kepada 
beriman dengan Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) dan ada di antara kita 
yang lain dari itu: iaitu tidak beriman. kita masing-masing adalah 
menurut jalan dan cara yang berlainan yakni: kumpulan dan kelompok 
yang pelbagai serta keinginan yang jelas berbeza. Berkata Said: “Mereka 
juga ada yang Islam, Yahudi, Nasrani dan Majusi”. 
Dan bahawa sesungguhnya kita (sekarang) mengetahui, bahawa kita 
tidak sekali-kali akan dapat melepaskan diri dari balasan Allah di bumi 
(walau di mana sahaja kita berada) dan kita juga tidak sekali-kali akan 
dapat melarikan diri dari balasanNya (walau ke langit sekalipun). 
Dan bahawa sesungguhnya kami, ketika mendengar petunjuk (Al-
Quran), kami beriman kepadanya; kerana sesiapa yang beriman kepada 
Tuhannya, maka tidaklah dia akan merasa takut dikurangkan (pahala), 
juga tidak akan dizalimi. 
Dan bahawa sesungguhnya ada di antara kita golongan yang beragama 
Islam dan ada pula golongan yang zalim dengan menyeleweng dari 
jalan yang benar. maka sesiapa yang menurut Islam (dengan beriman 
dan taat), maka merekalah golongan yang menuju ke jalan yang benar: 
bersungguh-sungguh mencari sehingga dipertemukan dengannya. 
Adapun orang-orang yang menyeleweng dari jalan yang benar, 
maka mereka menjadi bahan bakaran bagi Neraka Jahannam 
sebagaimana manusia yang kufur juga dibakar. 
Dan bahawa sesungguhnya! Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
diwahyukan menerangkan lagi Kalaulah mereka (manusia dan jin) itu 
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berjalan betul di atas jalan ini (Islam), sudah tentu Kami akan memberi 
mereka minum air yang banyak. 
Untuk Kami menguji mereka  lalu terbukti bagaimanakah mereka 
bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut. dan (ingatlah), sesiapa 
yang berpaling dari mengingati Tuhannya: iaitu sesiapa berpaling dari 
Al-Quran atau pesanannya, maka Tuhan akan memasukkannya ke 
dalam azab yang sangat sukar dan getir. 

 رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ
 يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام
 مج  حج مث هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب  هئ مئ خئ
مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح

Dan bahawa sesungguhnya masjid-masjid itu untuk Allah semata-
mata: iaitu untuk beribadah kepada Allah bukan untuk berhala maka 
janganlah kamu seru dan sembah sesiapapun bersama-sama Allah. 
Jangan kamu minta pertolongan dari seseorang atau sesuatu dari 
makhlukNya pada perkara yang tidak dapat melakukannya melainkan 
Allah; kerana sesungguhnya doa itu adalah ibadah. 
Dan bahawa sesungguhnya, ketika hamba Allah berdiri: iaitu Nabi 
Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) mengerjakan ibadat kepadaNya di tengah 
kebun kurma mereka hampir-hampir menindih satu sama lain 
mengerumuninya: Para jin bersesak-sesak mengerumuni baginda untuk 
mendengar bacaan Al-Quran. 
Katakanlah (wahai Muhammad): “Sesungguhnya aku hanyalah 
beribadat kepada Tuhanku semata-mata dan aku tidak 
mempersekutukanNya dengan sesiapapun” . 
Katakanlah lagi: “Sesungguhnya aku tidak berkuasa mendatangkan 
sebarang mudarat dan tidak juga berkuasa mendatangkan sebarang 
kebaikan bagi kamu: sama ada dalam urusan dunia mahupun agama. 
Katakanlah lagi: “Sesungguhnya aku, tidak sekali-kali akan dapat 
diberi perlindungan oleh sesiapapun dari (azab) Allah dan aku tidak 
sekali-kali akan mendapat tempat perlindungan selain daripadaNya. 
Aku hanya menyampaikan (wahyu) dari Allah dan perintah-perintahNya  
juga beramal dengannya; yang mana jika aku melakukannya aku akan 
selamat, jika tidak binasalah aku. dan sesiapa yang menderhaka 
kepada Allah dan RasulNya, maka sesungguhnya disediakan baginya 
Neraka Jahannam; kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya.. 
Sehingga apabila mereka: iaitu orang-orang kafir melihat (azab) 
yang dijanjikan kepada mereka, maka (pada saat itu) mereka akan 
mengetahui siapakah orangnya yang lemah penolong-penolongnya dan 
sedikit jumlah bilangannya; apakah mereka atau orang mukmin? 

DJB8026_Al-Oshor_Sample_Malay_Inside.indd   75 12/8/19   1:58 PM



76 ٧٦ 

 
   مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط

  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك
 مئ هي  مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن

مس هث مث هت مت هب مب هئ
Katakanlah: “Aku tidak mengetahui sama ada (azab) yang 
dijanjikan kepada kamu itu sudah dekat atau Tuhanku menentukan bagi 
kedatangannya satu tempoh yang lanjut. Tiada yang mengetahui bila 
masa berlaku kiamat melainkan Allah. 
Tuhanlah sahaja yang mengetahui segala yang ghaib, maka Dia tidak 
memberitahu perkara ghaib yang diketahuiNya itu kepada sesiapapun. 
Melainkan kepada mana-mana Rasul yang di redhaiNya: iaitu Allah 
mewahyukan kepada mereka beberapa perkara ghaib sebagai mukjizat 
yang membenarkan mereka. Tidak termasuk mereka yang diredhai: 
tukang tilik, tukang nujum yang mencampak batu, menilik tapak 
tangan, menggunakan burung dan sebagainya, malah mereka itu kufur 
dengan Allah, dan berdusta ke atasNya dengan menggunakan firasat, 
agakan dan penipuannya. Dia mengadakan di hadapan dan di belakang 
Rasul itu, malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawasnya sehingga 
perkara ghaib itu selamat sampai kepada rasul dan tidak dicuri oleh 
para syaitan lalu memberikannya kepada tukang tilik. 
Supaya Dia mengetahui bahawa sesungguhnya (dengan jagaan mereka) 
Rasul-rasul itu telah menyampaikan perutusan-perutusan Tuhan mereka 
(dengan sempurna) agar dipersaksikan perkara tersebut sepertimana ia 
diketahui secara ghaib,  padahal Dia memang mengetahui dengan meliputi 
segala keadaan yang ada pada mereka yakni: pada pengawasan Malaikat, 
atau pada para Rasul yang menyampaikan perutusan-perutusanNya. serta 
Dia menghitung tiap-tiap sesuatu satu persatu. 

SURAH AL-MUZZAMMIL  
(ORANG YANG BERSELIMUT) 

 مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه
    مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ

 ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت
Wahai orang yang berselimut!: Ayat ini ditujukan kepada Nabi (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) di mana baginda berselimut ketakutan apabila Jibril ('alaihissalam 

 ). 
mendatanginya dengan wahyu buat pertama kali. Apabila Nabi (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) mendengar suara Jibril ('alaihissalam 

 ) dan melihat kepadanya, 
baginda pulang kepada Khadijah r.ha dan berkata: Selimutkan aku! 
Selimutkan aku! Kemudian baginda (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) dilantik menjadi nabi dan 
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rasul lalu menjadi biasa dengan Jibril ('alaihissalam 

 ). 
Bangunlah sembahyang pada waktu malam, selain dari sedikit masa.  
Iaitu separuh dari waktu malam atau kurangkan sedikit dari separuh itu. 
Ataupun lebihkan (sedikit) daripadanya: Seolah-olah Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
berkata: “Bangunlah dua pertiga, atau separuh, atau satu pertiga 
malam”. Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Saad bin Hisham, 
dia berkata: Aku bertanya ‘Aisyah r.ha tentang qiam Rasulullah (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) Lalu beliau menjawab: “Tidakkah kamu membaca surah Al-
Muzzammil? Aku menjawab: Ya. Beliau berkata: Sesungguhnya Allah 
mewajibkan qiamullail pada permulaan surah ini. Maka Rasulullah (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) berqiamullail bersama para sahabat selama setahun sehingga 
bengkak kaki mereka. Allah menahan akhir surah ini dan tidak diturunkan 
selama 12 bulan. Kemudian Allah menurunkan keringanan perintahNya di 
akhir surah ini, maka jadilah ia sebagai sunat. dan bacalah Al-Quran 
dengan "Tartil": Adapun bacaan tartil adalah bacaan perlahan tidak laju 
sehingga jelas setiap hurufnya, dan dapat dihayati maknanya. 
Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu wahyu yang 
berat: iaitu Al-Quran yang berat kefardhuannya dan sempadannya; 
halal dan haramnya; tidak mampu menanggungnya melainkan hati yang 
dikuatkan dengan taufiq dan jiwa yang dihiasi dengan tauhid. 
Sebenarnya sembahyang dan ibadat malam lebih kuat kesannya 
(kepada jiwa) kerana ia lebih berat untuk dilakukan berbanding solat 
siang; kerana malam adalah waktu tidur dan lebih tetap betul 
bacaannya; kerana hati lebih khusyuk dengan suara yang tenang di 
tengah malam yang sunyi. 
Kerana sesungguhnya engkau pada siang hari mempunyai urusan-
urusan yang panjang kira bicaranya maka solatlah di malam hari. 
Dan sebutlah akan nama Tuhanmu, serta tumpukanlah (amal 
ibadatmu) kepadaNya dengan sebulat-bulat tumpuan dan 
mengharapkan pahala dari sisiNya. 
Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, tiada Tuhan 
melainkan Dia, maka jadikanlah Dia Penjaga yang menyempurnakan 
urusanmu, dan bergantunglah sepenuhnya kepadaNya. 

 ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف
   يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم
  مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ
 حصخص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت

   مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص
مق حق مف خف جفحف مغ جغ

Dan bersabarlah terhadap apa yang dikatakan oleh mereka dari 
ejekan, celaan dan pendustaan. Janganlah engkau bersedih kerananya. 
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dan jauhkanlah dirimu dari mereka dengan cara yang baik: Jangan 
mendedahkan diri dan jangan sibuk membalas perbuatan mereka. 
Perintah ini sebelum datangnya perintah jihad. 
Dan biarkanlah Aku sahaja membalas orang-orang yang 
mendustakan itu: Aku akan menguruskan mereka dan membalas 
orang-orang yang berada dalam kenikmatan: kekayaan, keluasan dan 
kemewahan serta kelazatan dunia. dan berilah tempoh kepada mereka 
sedikit masa sehingga sampainya ajal mereka atau sampai ditimpakan 
bencana ke atas mereka. 
Kerana sesungguhnya di sisi Kami disediakan (untuk mereka) 
belenggu-belenggu dan Neraka yang menjulang-julang. 
Serta makanan yang menjadikan pemakannya tercekik: tidak masuk 
ke dalam perut dan tidak keluar. dan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. 
 Pada hari bumi dan gunung-ganang bergoncang kuat (serta hancur 
lebur): bergerak dan menggoncang orang yang berada di atasnya. dan 
menjadilah gunung-ganang itu timbunan pasir yang mudah bersepah; 
disebabkan kuatnya goncangan tersebut. 
Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kamu (wahai umat 
Muhammad), seorang Rasul yang menjadi saksi terhadap kamu: terhadap 
amalan-amalan (pengingkaran) kamu pada hari kiamat sebagaimana Kami 
telah mengutus kepada Firaun seorang Rasul Yakni: Musa ('alaihissalam 

 ). 
Maka Firaun menderhaka kepada Rasul itu: mendustakan dan tidak 
beriman dengannya lalu Kami menyeksakannya dengan azab seksa yang 
seberat-beratnya. 
 Maka bagaimana kamu dapat menjaga dan menyelamatkan diri 
kamu kalau kamu tetap kufur ingkar (dari azab) hari yang huru-haranya 
menyebabkan kanak-kanak menjadi tua beruban?: sehingga anak kecil 
yang hitam rambutnya bertukar menjadi uban kerana ketakutan yang 
amat sangat. 
Langit akan pecah terbelah pada hari itu: pecah kerana 
kedahsyatan, terbelah kerana turunnya para malaikat.  (Ingatlah), 
janji Allah adalah perkara yang tetap dilakukanNya: Pasti berlaku. 

 مم خم حم جم يل ىل ملهلجم مل خل حل جل مك خكلك حك جك
 ىي مي خي جيحي يه ىه مه ينجه ىن من  خن حن جن يم ىم
  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى  ٰذ يي
 مث زث يترث ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب
 مم ام يل ىل مل ىكيك مك لك  اك يق ىق يف ىف ىثيث نث

حئ جئ يي ىي ميني زي ٰىري ين ىن نن  من زن رن
Sesungguhnya ini: ayat-ayat yang tersebut. adalah peringatan!: 
pesanan buat orang yang beriman.  Oleh itu sesiapa yang mahukan 
kebaikan dirinya dapatlah dia mengambil jalan yang membawa kepada 
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(keredaan) Tuhannya di syurga, yakni: jalan ketaatan, tauhid dan 
segala amalan soleh. 
Sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad) mengetahui 
bahawasanya engkau bangun bertahajjud selama kurang dari dua 
pertiga malam, satu perduanya dan selama satu pertiganya; kerana 
hendak menepati perintah yang terdahulu. dan (demikian juga 
dilakukan oleh) segolongan dari orang-orang yang bersama-samamu; 
padahal Allah jualah yang menentukan dengan tepat kadar masa malam 
dan siang. Dia mengetahui bahawa kamu tidak sekali-kali akan dapat 
mengira dengan tepat kadar masa itu. Dikatakan juga bahawa kamu 
tidak mampu mendirikan malam. lalu Dia menarik balik perintahNya 
yang terdahulu kepada kamu dengan memberi kemudahan untuk 
meninggalkan qiamullail dan mengampunkan kalau kamu tidak mampu. 
Oleh itu bacalah mana-mana yang mudah kamu dapat membacanya 
dari Al-Quran tanpa mengira waktu. Ayat ini memansuhkan kewajipan 
berqiamullail ke atas umat ini. Dia juga mengetahui bahawa akan ada 
di antara kamu orang-orang yang sakit lalu tidak mampu berqiamullail. 
dan yang lainnya orang-orang yang bermusafir di muka bumi untuk 
mencari rezeki dari limpah kurnia Allah; kerana perniagaan dan 
mencari keuntungan. dan yang lainnya lagi orang-orang yang berjuang 
pada jalan Allah: berjihad membela agamaNya. Dalam ayat ini Allah 
menyatakan tiga sebab yang diberikan keringanan dari qiamullail dan 
kemudahan bagi hambaNya yang uzur. Maka bacalah mana-mana yang 
sudah kamu dapat membacanya dari Al-Quran dan dirikanlah 
sembahyang fardhu. serta berikanlah zakat dan berilah pinjaman 
kepada Allah sebagai pinjaman yang baik dengan menafkahi keluarga 
dan infaq pada jihad dan zakat wajib. dan (ingatlah), apa jua kebaikan 
yang kamu dahulukan sebagai bekalan untuk diri kamu, tentulah kamu 
akan mendapat balasannya pada sisi Allah, sebagai balasan yang sebaik-
baiknya dan yang amat besar pahalanya, berbanding kamu tangguhkan 
kebaikan itu ke saat kematiaan atau kamu mewasiatkan agar 
dikeluarkan setelah kamu mati. dan mintalah ampun kepada Allah; 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. 

SURAH AL-MUDDATTHIR  
(ORANG YANG BERSELIMUT) 

Berkata para ulama tafsir: Apabila mula diturunkan wahyu kepada Rasulullah 
(ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) dan Jibril ('alaihissalam 
 ) mendatanginya, baginda (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
melihat Jibril ('alaihissalam 

 ) di atas singgahsana di antara langit dan bumi seperti 
cahaya yang bersinar. Lantas baginda (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) berasa takut dan jatuh 
pengsan. Apabila tersedar, baginda (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) pulang ke pangkuan 
Khadijah lalu meminta air kemudian disiram dan berkata: Selimutkan 
aku! Selimutkan aku! Kemudian baginda (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) pun diselimutkan. 
   مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ

   جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح
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 جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض

Wahai orang yang berselimut!  dengan pakaiannya.   
Bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada penduduk 
Mekah, sekiranya mereka tidak beriman. 
Dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesaranNya! Yakni: 
mengkhususkan ‘takbir’ (membesarkan) hanya kepada Tuan, Raja dan 
Pengelok urusanmu (Allah (subḥānahu 

wata′ālā )); iaitu dengan menyifatkanNya 
dengan sifat sombong dan kemegahan. Sesungguhnya Allah Maha Besar 
dari disekutukan dengan sesuatu.  
Dan pakaianmu, maka hendaklah engkau bersihkan dan jagalah ia 
dari terkena najis. Kata Qatadah rah: “Bersihkan jiwamu dari dosa”. 
Dan segala kejahatan, maka hendaklah engkau jauhi: Iaitu tinggalkan 
menyembah berhala dan patung sembahan; kerana ia mendatangkan azab. 
Dan janganlah engkau memberi (sesuatu, dengan tujuan hendak) 
mendapat lebih banyak daripadanya. Janganlah engkau mengungkit-
ungkit dengan Tuhanmu atas apa yang engkau tanggung daripada beban 
kenabian seperti orang yang merasakan dia telah melakukan sesuatu 
yang besar apabila dia menanggung beban orang lain. Dikatakan juga 
maknanya: Apabila engkau memberi kepada seseorang suatu 
pemberian, maka berilah ia kerana Allah dan janganlah engkau 
mengungkit pemberianmu di hadapan manusia.  
Dan kerana Tuhanmu, maka hendaklah engkau bersabar terhadap 
tentangan musuh dari Arab dan bukan Arab! 
Kerana apabila telah ditiup sangkakala. Maknanya: Bersabarlah di 
atas kejahatan mereka; kerana kiamat sudah semakin hampir di mana 
mereka akan mendapati balasan perbuatan mereka. 
Maka saat yang demikian adalah saat (berlakunya) hari yang sukar. 
Kepada orang-orang kafir, lagi tidak mudah mengelak azabnya. 

 هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف
   مئ  هي مي خي حي جي ٰه مه جه منهن خن حن جن  مم خم حم جم
 جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل هب مب هئ
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه
ىتيت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

Biarkanlah Aku sahaja membalas orang (yang menentangmu) yang 
Aku ciptakan dia (dalam keadaan) bersendirian sewaktu dalam perut 
ibu; tiada baginya harta mahupun anak. Dikatakan juga: tinggalkan Aku 
bersendirian dengannya dan Aku akan membalasnya. Ahli tafsir 
mengatakan: dia adalah Al-Walid bin Mughirah. 
Dan Aku jadikan baginya harta kekayaan yang banyak. 
Serta anak pinak (yang ramai), yang sentiasa ada di sisinya di 
Mekkah; kerana dengan kekayaannya, anak-pinaknya tidak perlu 
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berjauhan bermusafir mencari rezeki. 
Dan Aku mudahkan baginya dengan semudah-mudahnya: Iaitu mendapat 
kesenangan hidup, panjang umur dan kekuasaan dalam kaum Quraisy. 
Kemudian dia ingin sangat, supaya Aku tambahi lagi. 
Tidak sekali-kali!: tidak akan ditambahi! Kerana sesungguhnya dia 
menentang dengan degilnya akan ayat-ayat Kami: Al-Quran, yang 
disampaikan oleh Rasul Kami. 
Aku akan menyeksanya (dengan azab) yang memuncak beratnya. 
Kerana sesungguhnya dia telah memikirkan dan mereka-reka pelbagai 
tuduhan terhadap Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam), maka Allah (subḥānahu 
wata′ālā ) mencelanya. 

Maka binasalah dia hendaknya! Bagaimanakah dia berani mereka-
reka yang demikian?. 
Sekali lagi, binasalah dia hendaknya! Bagaimana dia berani mereka-
reka tuduhan-tuduhan itu? 
Kemudian dia merenung dan memikirkan berkali-kali jalan-jalan 
untuk menolak dan mencela Al-Quran. 
Setelah itu dia memasamkan mukanya serta dia bertambah masam 
berkerut apabila dia gagal mencela Al-Quran. 
Kemudian dia berpaling dan berlaku sombong. 
Serta dia berkata: (Al-Quran) ini tidak lain hanyalah sihir yang 
dituntut serta dipelajari Muhammad daripada orang lain. 
Ini tidak lain hanyalah kata-kata (rekaan) manusia!: Bukan kalam Allah! 
Aku akan masukkan dia ke dalam Neraka Saqar.  
Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan Neraka 
Saqar itu?. 
Ia membakar mangsanya dengan tidak meninggalkan sisa dan tidak 
membiarkannya binasa terus. 
Ia diperlihatkan kepada manusia dengan jelas . Dikatakan juga: ia 
merubah wajah-wajah mereka sehingga menjadi hitam.  
Pengawal dan penjaganya ada sembilan belas malaikat penjaga. 
Dikatakan juga ada 19 jenis atau kumpulan malaikat. 

   يك ىك مك  لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث
 ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل
 هب مب خب جبحب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي
 مص خص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت

   حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض
هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق

Apabila turun ayat sebelumnya, berkatalah Abu Jahal: “Tidak adakah 
bagi Muhammad penolong melainkan 19? Nanti setiap seratus orang akan 
berpakat mengalahkan satu malaikat dan keluar dari neraka! Maka Allah 
pun menurunkan ayat ini. Dan Kami tidak menjadikan pengawal-pengawal 
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Neraka itu melainkan (dari kalangan) malaikat; kerana merekalah sekuat-
kuat dan sebenar-benar makhluk yang menjalankan perintah Kami lalu 
siapakah yang dapat mengalahkan mereka? dan Kami tidak menerangkan 
bilangan mereka melainkan sebagai satu ujian yang menyebabkan 
kesesatan orang-orang kafir itu. Sehingga apabila mereka mendustakannya 
maka bertambahlah azab bagi mereka lantaran kemurkaan Allah terhadap 
mereka. supaya orang-orang yang diberi Kitab (Yahudi dan Nasrani) boleh 
percaya dengan yakin akan kebenaran Al-Quran; kerana bilangan itu sama 
dengan bilangan di dalam kitab mereka. dan supaya orang-orang yang 
beriman bertambah imannya, apabila melihat persamaan itu. dan juga 
supaya orang-orang yang diberi Kitab dan orang-orang yang beriman itu 
tidak ragu-ragu (tentang kebenaran keterangan itu), dan (sebaliknya) 
supaya orang-orang (munafik) yang ada penyakit dalam hatinya dan orang-
orang kafir berkata: Apakah yang di maksudkan oleh Allah dengan 
menyebutkan bilangan ganjil ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah 
Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakiNya dan memberi hidayat 
petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakiNya, dan tiada yang mengetahui 
tentera Tuhanmu melainkan Dialah sahaja. Yakni: pembantu dan tentera 
kepada Penjaga Neraka yang terdiri daripada malaikat juga. Dan 
(ingatlah, segala yang diterangkan berkenaan dengan) Neraka itu dan 
penjaganya tidak lain hanyalah menjadi peringatan bagi manusia. supaya 
manusia mengetahui kesempurnaan kuasa Allah bahawa Dia tidak perlu 
kepada pembantu dan penyokong.  
Sebenarnya! Demi bulan.  
Dan malam apabila ia balik melenyapkan diri. 
Dan waktu subuh apabila ia terang-benderang. 
Sesungguhnya Neraka Saqar itu adalah salah satu (malapetaka) yang 
amat besar. Dikatakan juga: yang dimaksudkan dengan malapetaka 
itu ialah pendustaan mereka terhadap Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
Yang menjadi amaran bagi umat manusia. 
(Iaitu) bagi sesiapa di antara kamu yang mahu maju dengan 
keimanan atau yang mahu mundur dengan kekufuran. 

 خي حي  جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم
 مك لك هش مش هس  مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي
 يغ ىغ يع ىع يط ىط ِّـ ُّـ َّـ  هي مي هن من مل
 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  يس ىس
 يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ
 مث زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب  مب 

Tiap-tiap diri terikat dan tergadai dengan apa yang dikerjakannya 
sama ada ia menyelamatkannya atau membinasakannya. 
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Kecuali puak kanan: iaitu orang Mukmin, mereka dibebaskan 
disebabkan amalan baik mereka. 
 Dalam Syurga (yang penuh nikmat), mereka bertanya-tanya. 
Tentang (tempat tinggal) orang-orang yang bersalah. 
Setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka berkata: 
Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (Neraka) Saqar? . 
Orang-orang yang bersalah itu menjawab: Kami tidak termasuk 
dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sembahyang. 
Dan kami tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. 
Dan kami dahulu selalu mengambil bahagian: memperkatakan 
perkara yang salah bersama-sama orang-orang yang memperkatakannya. 
Dan kami sentiasa mendustakan hari pembalasan. 
Sehinggalah kami didatangi oleh perkara yang tetap diyakini: iaitu 
kematian. 
Maka tidak akan berguna kepada mereka sebarang syafaat pertolongan 
kalaulah ditakdirkan ada sesiapa yang boleh memberikan syafaat itu. 
Maka mengapa mereka berpaling lari dari peringatan?: Apakah 
yang menyebabkan mereka berpaling meninggalkan Al-Quran yang 
mengandungi peringatan dan nasihat yang sangat besar? 
Seolah-olah mereka sekawan keldai liar yang lari. 
Melarikan diri (ketakutan) dari pemanah yang memanahnya! atau 
singa yang menerkam memburu mereka. 
Bahkan tiap-tiap seorang di antaranya mahu supaya diberi 
kepadanya lembaran surat yang terbuka. Berkata ulama tafsir: 
Sesungguhnya orang kafir Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam): “Hendaklah setiap orang dari kami mendapati di kepalanya 
satu kitab dari Allah yang menyatakan bahawa kamu adalah Rasulullah”. 
Bahkan! sebenarnya mereka (tidak percaya dan) tidak takut akan 
hari akhirat. 
Ketahuilah! Sesungguhnya Al-Quran itu adalah satu peringatan 
yang sangat besar pengajarannya. 
Oleh itu sesiapa yang mahu (beringat) dapatlah dia mengambil 
peringatan daripadanya. 
Dan (dalam pada itu) tiadalah mereka dapat beringat melainkan 
jika Allah berkehendak memberi hidayah petunjuk. Dialah Tuhan yang 
berhak ditakuti: yakni dipatuhi perintahNya dan ditinggalkan 
laranganNya. dan Dialah jua yang berhak memberi keampunan kepada 
orang-orang yang beriman apabila mereka berdosa. 

SURAH AL-QIYAMAH (HARI KIAMAT) 
 يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

 جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام
 حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ
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  مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج
خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط

Aku bersumpah dengan hari kiamat: Allah (subḥānahu 
wata′ālā ) bersumpah 

dengan hari Kiamat menunjukkan kebesaran dan keagunganNya. Allah 
boleh bersumpah dengan mana-mana makhlukNya. 
Dan Aku bersumpah dengan "Nafsul Lawwaamah": iaitu jiwa orang 
mukmin yang selalu mencela dirinya di atas apa yang berlaku dan 
menyesal kenapa dia melakukan keburukan dan tidak 
memperbanyakkan kebaikan. Berkata Muqatil: “Ia adalah jiwa orang 
kafir yang mencela dirinya atas apa yang dia abaikan dari perintah 
Allah”. Atau kedua-duanya mencela diri masing-masing apabila 
dihidupkan kembali untuk dihitung dan dibalas. 
Patutkah manusia (yang kafir) menyangka bahawa Kami tidak akan 
dapat mengumpulkan tulang-tulangnya selepas ia menjadi debu dan 
menghidupkannya semula? Sungguh ianya sangkaan yang batil. 
(Bukan sebagaimana yang disangka itu), bahkan Kami berkuasa 
menyusun (dengan sempurnanya segala) jarinya. Yakni: menjadikannya 
hanya seketul tulang, tetapi Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) mengurniakan kita jari-jari 
halus yang mempunyai sendi, kuku, urat dan tulang yang sangat teliti. 
Dikatakan juga: ia suatu perhatian daripada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) bahawa jari-
jari manusia itu mempunyai cap jari yang berbeza-beza, sedangkan 
Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) boleh menjadikan ia sama. 
Bahkan manusia (yang ingkar) sentiasa suka hendak meneruskan 
perbuatan jahat di (masa) depannya sehingga dia bersegera dengan 
dosa dan menangguhkan taubat. Dia ingin melakukan maksiat sepanjang 
hayatnya dan lupa kepada kematian. 
Dia bertanya secara mengejek: Bilakah datangnya hari kiamat itu?.  
Maka (jawabnya: Hari kiamat akan datang) apabila mata terbeliak; 
kerana gerun takutkan mati atau kebangkitan. 
Dan bulan hilang cahayanya secara keseluruhan dan tidak kembali 
seperti gerhana. 
Dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama, maka tiada lagi 
pergantian malam dan siang. 
Pada hari itu, berkatalah manusia: Ke manakah hendak melarikan 
diri? dari perhitungan Allah dan azabNya. 
Tak usahlah bertanya demikian! Tidak ada lagi tempat perlindungan!: 
tiada bukit, kubu atau tempat berlindung yang menyelamatkan pada 
hari itu. 
Pada hari itu, kepada Tuhanmulah sahaja terserahnya ketetapan 
segala perkara: iaitu tempat kembali.  
Pada hari itu, manusia diberitahu akan apa yang dia telah lakukan 
dan apa yang dia telah tinggalkan. 
Bahkan manusia itu, (anggotanya) menjadi saksi terhadap dirinya 
sendiri: mengenali hakikat dirinya dari keimanan atau kekufuran; 
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ketaatan atau maksiat; lurus atau menyimpang. Bahkan anggota 
badannya menjadi saksi ke atasnya. 
Walaupun dia memberikan alasan-alasannya untuk membela diri, 
namun ia tidak bermanfaat kerana saksi-saksi membantah alasannya. 

 هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  خي حي جي ٰه مه جه
يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن 

Janganlah engkau (wahai Muhammad) menggerakkan lidahmu 
membaca al-Quran yang diturunkan kepadamu: Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
menggerakkan lidah dan bibirnya untuk membaca Al-Quran yang 
diturunkan kepadanya sebelum selesai dibacakan oleh Jibril ('alaihissalam 

 ). 
kerana hendak segera menghafaznya. Maka turunlah ayat ini supaya 
baginda tidak gopoh dalam menerima wahyu kerana takut lupa. 
Sesungguhnya Kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu 
dalam dadamu agar kamu tidak lupa dan menetapkan bacaannya 
pada lidahmu dengan bacaan yang betul. 
Oleh itu, apabila Kami telah menyempurnakan bacaannya 
kepadamu dengan perantaraan Jibril maka bacalah menurut bacaannya 
itu setelah engkau mendengar dengan teliti. 
Kemudian, sesungguhnya kepada Kamilah terserah urusan menjelaskan 
kandungannya  dari yang halal dan haram serta perkara yang memerlukan 
penjelasan. Kemudian Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) selepas turunnya ayat ini 
diam mendengar apabila datang kepadanya Jibril ('alaihissalam 

 ). Selepas 
Jibril pergi barulah baginda membacanya seperti yang dijanjikan Allah. 
Sedarlah wahai orang-orang yang lalai, bahkan kamu sentiasa 
mencintai (kehidupan dunia) yang sementara.  
Dan kamu tidak menghiraukan hari akhirat yang kekal abadi 
kehidupannya. 
Wajah-wajah (orang yang beriman) pada hari itu berseri-seri.  
Melihat kepada Tuhannya. Riwayat hadis secara mutawatir 
menjelaskan bahawa orang mukmin akan melihat Tuhan mereka pada 
hari kiamat seperti mana mereka melihat kepada bulan purnama. 
Dan wajah-wajah (orang kafir) pada hari itu muram.  
Sambil percaya dengan yakin bahawa mereka akan ditimpa 
malapetaka yang membinasakan seakan-akan ia mematah-matahkan 
tulang belakang mereka. 

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ
 يف ىف يث نثىث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
 نن من زن رن مم ام يل ىل مل ىكيك مك لك اك يق ىق
 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ىنين
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مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب

Sedarlah apabila rohnya sampai ke pangkal kerongkong : iaitu saat 
hampir mati. 
Dan (orang-orang yang hadir di sisinya heboh) berkata: Siapakah 
yang dapat menawar jampi dan menyembuhkannya dengan jampinya 
itu? Mereka mencari untuknya perawat-perawat, namun ia tidak dapat 
merubah sedikitpun ketentuan Allah (subḥānahu 

wata′ālā )   
Dan dia sendiri yakin, bahawa sesungguhnya saat itu saat 
perpisahan dengan dunia, keluarga dan hartanya. 
Serta betis bertemu betis: saat datangnya kematian; kakinya menjadi 
kaku, betisnya menjadi kering, ia tidak lagi dapat menampung dirinya, 
membawanya berjalan ke mana-mana seperti dahulu. Lantas manusia 
pun menguruskan jasadnya manakala malaikat menguruskan rohnya.  
(Maka) kepada Tuhanmulah pada waktu itu (roh) engkau dibawa 
setelah ia dicabut dari jasad. 
Maka dia tidak mengakui kebenaran (risalah dan al-Quran) dan dia 
tidak mengerjakan sembahyang (untuk Tuhannya): iaitu dia tidak 
beriman dengan hatinya dan tidak beramal dengan anggotanya. 
Akan tetapi dia mendustakan rasul dan risalahnya dan berpaling 
ingkar! dari ketaatan dan keimanan. 
Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan berlagak sombong 
megah: bangga atas pendustaannya terhadap kebenaran, atau 
bermalas-malas terhadap penyeru kebenaran. 
(Wahai orang yang kufur ingkar!) Sudahlah dekat kepadamu 
kebinasaanmu, sudahlah dekat!. 
Kemudian api Nerakalah lebih layak bagimu, lebih layak. 
Patutkah manusia menyangka, bahawa dia akan ditinggalkan 
terbiar tanpa perintah dan larangan, tanpa hisab dan hukuman?! 
Bukankah dia berasal dari air mani yang dipancarkan ke dalam rahim? 
Kemudian air mani itu menjadi sebuku darah beku, sesudah itu Tuhan 
menciptakannya, dan menyempurnakan kejadiannya sebagai manusia? 
Lalu Tuhan menjadikan daripadanya sepasang lelaki dan perempuan. 
Bukankah (Tuhan yang menjadikan semuanya) itu berkuasa 
menghidupkan orang-orang yang mati? Pastilah menghidupkan mereka 
semula lebih mudah dari menciptakannya buat kali pertama. 

SURAH AL-INSAN (MANUSIA) 
 مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ
جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف مغ جغ

Bukankah telah berlalu kepada manusia: moyang mereka Adam (
'alaihissalam 
 ). satu ketika dari masa. Dikatakan: 40 tahun sebelum 
ditiupkan roh; ia diciptakan daripada tanah liat, kemudian ia berubah 
warna dan baunya seterusnya menjadi kering. sedang dia (masih belum 
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wujud lagi dan) tidak menjadi sesuatu benda yang disebut-sebut. 
Sesungguhnya Kami telah aturkan cara mencipta manusia 
bermulanya dari air mani yang bercampur: dari pati benih lelaki dan 
perempuan, atau dari jenis dan unsur tabiat yang berbeza. serta Kami 
tetap mengujinya: iaitu Kami ciptakan dengan tujuan mengujinya 
dengan kebaikan, keburukan dan kewajipan. oleh itu maka Kami 
jadikan dia mendengar dan melihat. Kami berikan padanya 
pancaindera supaya dia mengetahui dan layak diuji. 
Sesungguhnya Kami telah menunjukkan dengan jelas kepadanya jalan 
yang benar dan yang salah, baik dan buruk, serta Kami kenalkan kepadanya 
kebaikan dan keburukan yang boleh dicapai dengan fitrah dan akalnya yang 
sempurna. sama ada dia bersyukur ataupun dia berlaku kufur. 

 مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم هل مل خل حل
 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ٰه

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب
(Dalam pada itu), sesungguhnya Kami telah menyediakan bagi 
sesiapa yang berlaku kufur (atau menderhaka) beberapa rantai dan 
belenggu serta Neraka yang menjulang-julang. 
Sesungguhnya orang-orang yang berbakti (dengan taat dan 
kebajikan), akan minum dari gelas: sejenis minuman yang bercampur 
dengan "Kafur": untuk menyempurnakan bau wangi dan rasanya. 
Iaitu sebuah mata air (di Syurga), yang diminum daripadanya 
(bersama dengan arak)  oleh hamba-hamba Allah (yang taat); mereka 
boleh mengalirkannya seperti aliran sungai dengan aliran yang 
semudah-mudahnya dan menurut kemahuannya. 
Mereka dikurniakan kesenangan itu kerana mereka 
menyempurnakan nazarnya: iaitu seseorang yang mewajibkan ke atas 
dirinya kerana Allah, solat, puasa, sembelihan dan sebagainya yang 
tidak diwajibkan syarak ke atasnya. serta mereka takutkan hari 
(kiamat) yang azab seksanya merebak serata langit dan bumi; maka 
langit terbelah, bintang-bintang bertaburan, bumi bergoncang-goncang 
dan gunung-ganang hancur lebur. 
Mereka juga memberi makan benda-benda makanan kepada orang 
miskin dan anak yatim serta orang tawanan walaupun mereka hanya ada 
sedikit sahaja; juga dalam keadaan mereka mencintai dan 
menginginkannya. Dikatakan juga: dalam keadaan mereka mencintai Allah. 
Sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah 
semata-mata; kami tidak berkehendakkan sebarang balasan dari kamu 
atau ucapan terima kasih: mereka tidak mengharapkan balasan dari 
manusia mahupun pujian; Allah mengetahuinya dalam hati mereka lalu 
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memuji mereka. 
Kami sebenarnya takutkan Tuhan kami, takut Dia kenakan kami azab 
hari yang padanya muka orang-orang yang bersalah masam berkerut-kerut. 
Dikatakan makna ‘qamtharira’: hari ujian yang sangat dahsyat dan panjang. 
Dengan sebab (mereka menjaga diri dari kesalahan), maka Allah 
selamatkan mereka dari kesengsaraan hari yang demikian keadaannya, 
serta memberikan kepada mereka (gantian wajah masam orang kafir) 
dengan keindahan yang berseri-seri (di muka) dan perasaan ria gembira 
(di hati) : kesan daripada nikmat (syurgawi). 
Dan kerana kesabaran mereka (mengerjakan suruhan Allah dan 
meninggalkan laranganNya), mereka dibalas oleh Allah dengan Syurga 
dan (persalinan dari) sutera. 

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث
 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن
 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ
 حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح
 خك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ معجغ جع مظ

جنحن مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مك لك
Mereka berehat di dalam Syurga dengan berbaring di atas pelamin-
pelamin (yang berhias), mereka tidak nampak (teriknya) matahari (usahkan 
hawa panasnya), dan tidak juga merasai suasana yang terlampau sejuk. 
Sedang naungan pohon-pohon Syurga itu dekat kepada mereka dan 
buah-buahannya pula direndahkan (untuk mereka memetiknya) dengan 
semudah-mudahnya sama ada mereka sedang berdiri, duduk atau baring.  
Dan (selain itu) diedarkan kepada mereka (oleh pelayan-
pelayannya) bejana dan gelas-gelas minuman dari perak yang 
keadaannya laksana kaca (nampak jelas isinya). 
Kaca, (sedang ia) dari perak tidak seperti kaca dunia yang dibuat 
dari pasir. pelayan-pelayan itu menentukan ukuran yang sesuai dan 
tepat dengan kehendak mereka. Tidak lebih dan tidak kurang. 
Dan mereka dalam Syurga itu, diberi minum sejenis minuman 
berupa arak yang campurannya dari "Zanjabil". 
Iaitu sebuah mata air dalam Syurga, yang disebutkan sifatnya 
sebagai "Salsabil": sifatnya halus, menyenangkan dan sedap diminum. 
Dan mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki yang tetap kekal 
(dalam keadaan mudanya), yang sentiasa beredar di sekitar mereka; apabila 
engkau melihat anak-anak muda itu, nescaya engkau menyangkanya 
mutiara yang bertaburan: disebabkan kecantikan, kehalusan warna kulit 
dan keserian wajah mereka. Mereka disifatkan dengan bertaburan kerana 
pergerakan mereka yang pantas dalam memberi layanan. 
Dan apabila engkau melihat di sana (dalam Syurga itu), engkau 
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melihat nikmat yang tidak terbayangkan dan kerajaan yang besar (yang 
tidak ada bandingannya). 
Mereka di dalam Syurga memakai pakaian hijau yang diperbuat dari 
sutera halus dan sutera tebal (yang bertekat), serta mereka dihiasi 
dengan gelang-gelang tangan dari perak dan emas; seperti yang 
disebutkan dalam surah Faathir: 33; mereka boleh memilih yang mana 
sahaja yang mereka suka. dan mereka diberi minum oleh Tuhan 
mereka dengan sejenis minuman (yang lain) yang bersih suci. Kata Abu 
Qilabah dan Ibrahim an-Nakha’ie: “Dibawakan kepada mereka makanan. 
Di akhirnya, dibawakan minuman yang bersih dan mereka pun 
meminumnya, lalu perut-perut mereka menyimpan minuman tersebut 
dan keluarlah peluh-peluh dari badan mereka seperti bauan kasturi”.   
(Serta dikatakan kepada mereka): Sesungguhnya (segala 
pemberian) ini adalah untuk kamu sebagai balasan dan adalah usaha 
amal kamu (di dunia dahulu) diterima dan dihargai (oleh Allah). 

 هب مب هئ  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من  خن
 حم جم يل ىل مل خل  هش مش هس مس هث مث هت مت
 ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم
 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي جيحي يه
   نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

اك يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت  ىت
Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu (wahai 
Muhammad), dengan beransur-ansur. Tidak sekaligus, juga bukan 
datang daripadamu seperti yang didakwa oleh orang musyrikin. 
Oleh itu hendaklah engkau bersabar menerima hukum Tuhanmu 
(memberi tempoh kepada golongan yang menentangmu) dan janganlah 
engkau menurut kehendak orang yang berdosa di antara mereka atau 
orang yang kufur ingkar. 
Dan sebutlah dengan lidah atau dengan hati akan nama Tuhanmu 
(di dalam dan di luar sembahyang), pada waktu pagi dan petang. Awal 
pagi: solat subuh, akhir pagi: solat asar. 
Dan (dengan apa keadaan pun maka) pada sebahagian dari waktu 
malam, sujudlah kepada Tuhan (dengan mengerjakan sembahyang) dan 
(seboleh-bolehnya) bertasbihlah memujiNya (dengan mengerjakan 
sembahyang Tahajjud), pada sebahagian yang panjang dari waktu malam. 
Sesungguhnya orang-orang (yang menentangmu) itu sentiasa mencintai 
(kesenangan dan kemewahan dunia) yang sementara, serta mereka 
membelakangkan (tidak menghiraukan bekalan) untuk hari akhirat yang  
amat berat (penderitaannya kepada orang-orang yang tidak bertakwa). 
Kamilah yang menciptakan mereka serta menguatkan tulang sendi 
dan urat saraf mereka; (Kami berkuasa membinasakan mereka) dan 

DJB8026_Al-Oshor_Sample_Malay_Inside.indd   89 12/8/19   1:59 PM



90 ٩٠ 

 
apabila Kami kehendaki, Kami gantikan (mereka dengan) orang-orang 
yang serupa dengan mereka, dengan penggantian yang sebaik-baiknya: 
Jika Kami kehendaki, nescaya kami boleh binasakan mereka dan 
datangkan yang lebih taat kepada Allah berbanding mereka. 
Sesungguhnya (segala keterangan yang disebutkan) ini, menjadi peringatan, 
maka sesiapa yang mahukan (kebaikan dirinya) tentulah dia mengambil jalan 
yang menuju kepada keredaan Allah (dengan iman dan taat). 
Dan tiadalah kamu berkemahuan (melakukan sesuatu perkara) 
melainkan dengan cara yang dikehendaki Allah: segala urusan 
bergantung kepadaNya, kebaikan dan keburukan dalam genggamanNya. 
Kehendak manusia semata-mata tidak akan mendatangkan kebaikan 
atau menolak keburukan jika Allah tidak mengizinkan ianya berlaku. 
sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana 
mengaturkan sebarang perkara yang dikehendakiNya.  
Dia memasukkan sesiapa yang dikehendakiNya (menurut aturan 
yang ditetapkan) ke dalam rahmatNya (dengan ditempatkannya di 
dalam Syurga) dan orang-orang yang zalim, Dia menyediakan untuk 
mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. 

SURAH AL-MURSALAAT  
(PARA MALAIKAT YANG DIUTUS) 

   من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك
   هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن

   جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب
  مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ

Demi (para malaikat) yang dihantarkan dengan wahyu kepada para Nabi. 
Juga yang merempuh mara dengan sekencang-kencangnya. 
Dan demi (para malaikat) yang menebarkan (sayapnya) dengan 
tebaran yang sesungguh-sungguhnya. 
Serta yang memisahkan antara yang benar dengan yang salah, 
halal dan haram dengan pemisahan yang sejelas-jelasnya. 
Lalu menyampaikan wahyu (kepada para Nabi). 
(Penyampaian wahyu oleh malaikat itu) sebagai menolak alasan 
makhluk terhadap Allah (subḥānahu 

wata′ālā ), atau memberi peringatan daripada 
azabnya. Dikatatakan juga: sebagai suatu keuzuran bagi mereka yang 
benar dan peringatan bagi mereka yang ingkar.  
Sesungguhnya segala yang dijanjikan kepada kamu tetap berlaku. 
(Oleh itu, apabila bintang-bintang (binasa dan) hilang lenyap: 
padam dan hilang cahayanya. 
Dan apabila langit terbuka dan terbelah. 
Dan apabila gunung-ganang hancur lebur berterbangan: tercabut 
dari paksinya dan terbang ke udara seperti debu lalu tapaknya merata 
bersama dengan bumi. 
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Dan apabila Rasul-rasul ditentukan waktunya untuk memutuskan 
dan mengadili antara mereka dan umat manusia.  
(Jika ditanya): Ke hari yang manakah (perkara-perkara yang besar) 
itu ditangguhkan?. Yakni: Ke hari yang besar; di mana hamba-hamba 
merasa terpegun dengan kedahsyatan hari tersebut. Ia juga tempoh 
yang ditetapkan kepada para Rasul untuk berhimpun dan menjadi saksi 
kepada umat-umat mereka.  
(Jawabnya): Ke hari pemutusan hukum sesama manusia berdasarkan 
amalan masing-masing kemudian mereka dipecah-pecahkan ke syurga 
dan neraka. 
Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari 
pemutusan hukum itu?. Yakni: ianya urusan yang tidak terhitung banyaknya.  
Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan 
apa yang dijanjikan oleh Rasulnya! 

   جك مق حق مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ
   جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مك لك خك حك
  ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن

زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  
Bukankah Kami telah binasakan orang-orang dahulu: yang ingkar derhaka, 
sejak Nabi Adam ('alaihissalam 

 ) sehingga Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam)  

dengan azab dunia apabila mereka mendustakan para Rasul mereka? 
Kemudian kami akan iringi mereka dengan membinasakan orang-
orang yang ingkar derhaka, dari kaum-kaum yang datang kemudian. 
Yakni: Kuffar Mekkah dan mereka yang mendustakan Nabi Muhammad (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) 
Demikian cara kami lakukan terhadap sesiapa yang berdosa. 
Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang 
mendustakan apa yang Kami janjikan! 
Bukankah Kami telah menciptakan kamu dari air (benih) yang hina?. 
Lalu Kami jadikan air (benih) itu pada tempat penetapan yang 
kukuh (rahim ibu). 
Hingga ke suatu masa yang termaklum?: iaitu tempoh hamil 
sembilan bulan bagi manusia.  
Serta Kami tentukan anggota badan dan sifatnya seperti yang 
dikehendakiNya, maka Kamilah sebaik-baik yang berkuasa menentukan 
dan melakukan (tiap-tiap sesuatu)!. 
Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang 
mendustakan kekuasaan Kami! 
Bukankah Kami telah menjadikan bumi (sebagai tempat) penampung  
dan penghimpun (penduduknya)?. 
Yang hidup (di atasnya) dan yang mati (di dalamnya)?. 
Dan Kami telah jadikan padanya gunung-ganang yang teguh dan 
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tinggi menjulang; dan Kami telah memberi minum kepada kamu air 
yang tawar lagi menghilangkan dahaga?. 
Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang 
mendustakan nikmat-nikmat pemberian Kami! 

 ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
    نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق
   هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مبخب حب جب 

(Dikatakan kepada mereka semasa ditimpakan dengan azab): 
Pergilah kepada azab yang dahulu kamu mendustakannya. 
Pergilah kamu kepada naungan (asap Neraka) yang bercabang tiga.  
Yang tidak dapat dijadikan naungan seperti teduhan di dunia. dan 
tidak dapat memberikan sebarang lindungan dari julangan api Neraka. 
Mereka di situ sehinggalah selesainya urusan perhitungan. 
Sesungguhnya Neraka itu melemparkan bunga api, (yang besarnya) 
seperti bangunan besar. 
(Banyaknya dan warnanya) bunga api itu seolah-olah rombongan 
unta kuning. Arab juga menamakan unta hitam dengan ‘sufrun’. 
Dikatakan apabila bunga api terbang dan jatuh, maka akan terdapat 
kesan warna api yang seakan-akan warna unta hitam. 
Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang 
mendustakan keadaan yang demikian. 
Inilah hari saat mereka tidak dapat berkata-kata kerana masing-
masing terpinga-pinga ketakutan. 
Dan tidak pula diizinkan mereka bercakap, maka mereka tidak 
dapat meminta maaf. 
Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan 
hari akhirat! 
Inilah hari pemutusan hukum yang menentukan siapa yang benar 
dan siapa yang salah. Kami himpunkan kamu bersama orang-orang yang 
terdahulu (dari kamu). 
Oleh itu, kalau kamu ada sebarang tipu-helah melepaskan diri, 
maka cubalah kamu lakukan terhadap azabKu. 
Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang 
mendustakan apa yang telah dijanjikan oleh Allah! 

   مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس جس
  مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف

   جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل 
مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه 
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Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di tempat teduh 
(yang dipenuhi pelbagai nikmat) dan yang berdekatan dengan mata air-
mata air (yang mengalir). 
Serta menikmati buah-buahan dari segala jenis yang mereka ingini. 
(Pada ketika itu dikatakan kepada mereka): Makanlah dan minumlah 
kamu dengan lazatnya, disebabkan apa yang kamu telah kerjakan. 
Sesungguhnya, demikianlah Kami membalas orang-orang yang 
berusaha mengerjakan amal-amal yang baik. 
Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang 
mendustakan nikmat-nikmat Syurga! 
Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (wahai orang-orang yang 
ingkar derhaka) sementara waktu hidup, (kemudian kamu akan menghadapi 
bahaya), kerana sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa. 
Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang 
mendustakan amaran Allah. 
Dan apabila dikatakan kepada mereka (yang ingkar): Taatlah dan 
kerjakanlah sembahyang, mereka enggan mengerjakannya. 
Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang 
mendustakan perintah-perintah Allah dan laranganNya! 
(Kalau mereka tidak juga mahu beriman kepada keterangan-
keterangan yang tersebut) maka kepada perkataan yang mana lagi, 
sesudah itu, mereka mahu beriman?. 

SURAH AN-NABA’ (BERITA BESAR) 
 مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه
 زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت

Tentang apakah mereka bertanya-tanya? Apabila Rasulullah (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) diutuskan, baginda mengkhabarkan tentang mentauhidkan 
Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) dan kebangkitan selepas mati. Baginda membacakan 
kepada kaumnya al-Quran sehingga mereka bertanya-tanya sesama 
mereka: “Apa yang telah terjadi kepada Muhammad dan apa yang 
ajaran yang dibawanya?”, maka Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) menurunkan ayat ini. 
Tentang berita yang besar: iaitu al-Quran al-‘Azim; kerana ia 
memberitakan tentang tauhid, kebenaran Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) serta 
kebangkitan yang pasti berlaku.  
Yang mereka (ragu-ragu dan) berselisihan mengenainya: iaitu al-
Quran; ada yang mengatakannya: sihir, sebahagian yang lain 
mengatakannya: syair, ada juga yang mengatakannya: tilikan dan ada 
yang mengatakannya: cerita-cerita dongeng dahulu kala.  
Jangan! (Janganlah mereka bersikap demikian!) Mereka akan 
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mengetahui dengan yakin akibat pengingkaran mereka itu. 
Sekali lagi jangan! (Janganlah mereka berselisihan!) Mereka akan 
mengetahui kelak (tentang apa yang akan menimpa mereka). Tujuan 
pengulangan adalah penekanan dan pengukuhan. 
(Mengapa kamu ragu-ragukan kekuasaan Kami menghidupkan 
semula orang-orang yang telah mati?) Bukankah Kami telah menjadikan 
bumi (terbentang luas) sebagai hamparan?. Seperti hamparan bayi 
yang dijadikan tempat tidurnya. 
Dan gunung-ganang sebagai pancang pasaknya? supaya ia diam dan 
tidak bergoncang. 
Dan Kami telah menciptakan kamu berpasang-pasang?: lelaki dan 
perempuan. 
Dan Kami telah menjadikan tidur kamu untuk berehat?: iaitu 
berhenti daripada bergerak supaya badan mendapat kerehatan. 
Dan Kami telah menjadikan malam (dengan gelapnya) sebagai 
pakaian (yang menutupi)?. 
Dan Kami telah menjadikan siang (dengan cahaya terangnya) masa untuk 
mencari rezeki yang telah ditetapkan bahagiannya oleh Allah (subḥānahu 

wata′ālā )? 
Dan Kami telah membina di atas kamu tujuh petala (langit) yang 
kuat dan kukuh?. 
Dan Kami telah menjadikan matahari lampu yang terang-benderang 
cahayanya?. 
Dan Kami telah menurunkan dari awan mendung yang sarat dengan 
air, air (hujan) yang mencurah-curah. 
Untuk Kami mengeluarkan dengan air itu, biji-bijian seperti 
gandum dan barli dan tumbuh-tumbuhan termasuk yang menjadi 
makanan binatang. 
Serta kebun-kebun yang subur bertaut-taut pokoknya?. 

 ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك
   هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي
   خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت
   جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس
لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ

Sesungguhnya hari pemutusan hukum itu, adalah satu masa yang 
ditentukan untuk orang yang awal dan terkemudian; mereka mendapati 
apa yang dijanjikan daripada ganjaran dan hukuman pada hari akhirat. 
Iaitu hari Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) memutuskan hukum kepada hamba-hambaNya. 
Iaitu masa ditiup sangkakala: seludang yang ditiup oleh malaikat Israfil, 
lalu kamu (bangkit hidup) serta datang berpuak-puak (ke Padang Mahsyar);. 
Dan (pada masa itu) langit dipecah belahkan kerana turunnya malaikat 
sehingga tiap-tiap belahannya menjadi ibarat pintu yang terbuka luas. 
Dan gunung-ganang, dicabut dari tempatnya dan diterbangkan ke 
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angkasa, lalu menjadilah ia bayangan semata-mata seperti riak sinaran 
panas di padang pasir. 
Sesungguhnya Neraka Jahannam adalah tempat (penjaga neraka) 
mengintai golongan kuffar; untuk memastikan mereka diazab di dalamnya.  
Untuk orang-orang yang melampaui batas hukum Tuhan, sebagai 
tempat kembalinya. 
Mereka tinggal di dalamnya berkurun-kurun, selama-lamanya. 
Mereka tidak dapat merasai udara yang sejuk di dalamnya dan tidak 
pula sebarang minuman. 
Kecuali air panas yang menggelegak dan air danur (ahli neraka). 
Sebagai balasan yang sepadan dengan dosa; tiada dosa yang lebih 
besar dari syirik dan tiada azab yang lebih dahsyat dari api neraka. 
Kerana amalan mereka dahulunya buruk, maka Allah menghukum 
mereka dengan apa yang membinasakan mereka.  
Kerana sesungguhnya mereka dahulu tidak pernah mengharapkan 
perhitungan: tidak inginkan pahala dan tidak takutkan perhitungan; 
kerana mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan. 
Dan mereka telah mendustakan dengan sesungguh-sungguhnya akan 
ayat-ayat keterangan Kami. 
Dan tiap-tiap sesuatu dari kehidupannya, telah Kami hitung secara 
bertulis di Lauh Mahfuz. Dikatakan juga maksudnya: apa yang ditulis  
oleh malaikat Penjaga daripada amalan manusia. 
(Setelah mereka masuk ke dalam Neraka, dikatakan kepada 
mereka: Oleh sebab kamu telah mendustakan ayat-ayat Kami) maka 
rasalah kamu (azab yang disediakan), kerana Kami tidak akan 
melakukan selain dari menambah pelbagai azab kepada kamu. 

 مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 رئ  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه
 رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
 مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىثنث مث زث

ري ٰى ين ىن نن من زن رن
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mendapat kemenangan: 
mendapat apa yang diingini dan keselamatan daripada api neraka.  
(Mereka akan beroleh) kebun-kebun dan buah-buahan anggur. 
Dan perawan-perawan; yang memiliki buah dada yang tegak dan 
menonjol yang sebaya umurnya. 
Serta piala atau gelas yang penuh dengan minuman (arak). 
Mereka tidak mendengar di dalam Syurga itu perkataan yang sia-sia  
(batil) dan tiada pula perkataan yang dusta. 
Sebagai balasan dari Tuhanmu, iaitu satu limpah kurnia yang dikira 
cukup (menurut yang dijanjikanNya): iaitu satu kebaikan dibalas sepuluh, 
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sehingga tujuh ratus gandaan, sehingga ke suatu ganjaran yang tidak terhad. 
Tuhan yang mentadbirkan tujuh petala langit dan bumi serta apa 
yang ada di antara keduanya, Tuhan Yang Maha Pemurah, tidak ada 
sesiapapun diberi kuasa berkata-kata denganNya: untuk memulakan 
percakapan denganNya kecuali apabila diizinkan dan tidak boleh 
memberi syafaat kecuali setelah diizinkan. 
Pada masa ‘roh’: malaikat, atau Jibril AS, atau tentera Allah yang 
bukan dari kalangan malaikat. dan malaikat-malaikat yang lain berdiri 
bersaf-saf menunggu perintah Tuhan. tidak ada yang berani berkata-kata 
(atau memberi syafaat) melainkan yang telah diizinkan baginya oleh Tuhan 
Yang Maha Pemurah, serta ia berkata benar di dunia dengan kesaksian tauhid. 
Itulah keterangan-keterangan mengenai hari (kiamat) yang pasti 
berlaku; maka sesiapa yang mahukan (kebaikan dirinya), pastilah dia 
mengambil jalan dan cara kembali kepada Tuhannya dengan amal yang soleh! 
Sesungguhnya (dengan keterangan-keterangan yang tersebut), Kami 
memberi amaran kepada kamu mengenai azab yang dekat (masa 
datangnya), iaitu hari seseorang melihat apa yang telah diusahakannya 
(baik atau buruk) dan orang yang kafir akan berkata (pada hari itu): 
Alangkah baiknya kalau aku menjadi tanah setelah dia melihat 
pelbagai jenis azab yang disediakan Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) untuknya. 

SURAH AN NAZI’AAT  
(PARA MALAIKAT YANG MENCABUT) 

  حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
   جخ مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب 

  مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس  مخ
 مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع 

Demi (para malaikat) yang mencabut roh-roh manusia daripada 
badannya, seperti orang yang menarik tali panah sehingga ke hujungnya 
dengan cara yang sekasar-kasarnya; di mana malaikat mencabutnya 
sedalam-dalamnya dari hujung-hujung anggota badan.  
Dan nyawa-nyawa (yang ditarik) keluar dari badan dengan cergas 
dan selembut-lembutnya. 
Dan demi (malaikat) yang cergas bergerak turun dari langit dengan pantas 
kerana mendapat arahan Allah dengan gerak yang secergas-cergasnya: 
mereka terbang di udara seperti penyelam yang bergerak di dalam air. 
Lalu masing-masing berlumba-lumba menjalankan perintah Allah 
dengan cara yang sesungguh-sungguhnya termasuk bersegera 
membawa roh orang yang beriman ke syurga. 
Serta menyempurnakan tadbir urusan alam yang diperintahkan 
kepadanya: iaitu menurunkan hukum halal dan haram serta perinciannya 
serta urusan penduduk bumi seperti angin, hujan dan sebagainya.  
Pada masa berlakunya tiupan sangkakala (yang pertama) yang 
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menggoncangkan alam, sehingga mati segala yang bernyawa. 
Diikuti oleh tiupan yang kedua yang berlaku padanya kebangkitan.  
Hati (manusia) pada hari itu berdebar-debar takut; kerana melihat 
kedahsyatan hari kiamat. 
Pemandangan (orang yang kafir) tunduk gerun. 
Mereka (yang memungkiri hari kebangkitan) berkata: Sungguhkah 
kita akan dikembalikan hidup seperti keadaan di dunia dahulu?; setelah 
kita dimatikan dan ditanam di dalam kubur? 
Bolehkah (dihidupkan semula) sesudah kita menjadi tulang yang reput?. 
Mereka berkata lagi: Kalau demikian, itu adalah suatu 
pengembalian yang merugikan! disebabkan mereka akan ditimpa 
perkara yang telah disebutkan oleh Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
Pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan sahaja: iaitu 
tiupan kedua yang akan berlakunya kebangkitan. Ia tidaklah sukar 
kerana besarnya kudrat Kami. 
Yang menyebabkan mereka dengan serta-merta berada di muka bumi 
yang putih rata. Di situlah Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) menghisab hamba-hambaNya. 
    حم جم يل ىل مل خل خن حن جن مم خم حم جم  هل مل خل حل جل

  حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم
   زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي 

مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ 
Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal Nabi Musa?. 
Ketika dia diseru oleh Tuhannya di "Wadi Tuwa" yang suci dan 
berkat: sebuah wadi di gunung Sinai. 
(Lalu diperintahkan kepadanya): Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya 
dia telah melampaui batas (dalam kekufuran dan kezalimannya). 
Serta katakanlah kepadanya: Adakah engkau ingin mensucikan dirimu? 
dari kesyirikan. Nabi Musa a.s diperintahkan untuk berlemah lembut dengannya. 
Dan mahukah, aku tunjuk kepadamu jalan mengenal Tuhanmu 
dengan tauhid dan ibadah, supaya engkau merasa takut (melanggar 
perintahNya)? Perasaan takut tidak akan terbit melainkan dari orang 
yang telah mendapat petunjuk dan bimbingan. 
Maka Nabi Musa memperlihatkan kepada Firaun: Mukjizat yang 
besar.: tongkat atau tangan Nabi Musa AS. 
Tetapi Firaun mendustakan (Nabi Musa) dan menderhaka (kepada Allah). 
Kemudian dia berpaling dari beriman sambil menjalankan 
usahanya melakukan kerosakan di muka bumi serta bersungguh-
sungguh menentang ajaran Nabi Musa. 
Lalu dia menghimpunkan orang-orangnya sama ada tentera-
tenteranya untuk dibawa berperang, atau para ahli sihir untuk 
menentang Nabi Musa AS, atau orang ramai untuk dipersaksikan apa 
yang berlaku dan menyeru:. 
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Dengan berkata: Akulah tuhan kamu yang tertinggi. 
Maka Allah menghukum Firaun dengan hukuman akhirat (api 
neraka) dan seksaan di dunia ini (mati lemas), supaya orang yang 
mendengar kisah ini dapat mengambil pengajaran. 
Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi pelajaran yang 
mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang takut (dan bertakwa 
kepada Allah). 

  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مثزث رث يت ىت نت
   ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك

خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري 
Adakah (kamu menyangka) penciptaanmu sesudah mati dan 
kebangkitanmu lebih sukar, atau penciptaan langit?! yang mempunyai 
jirim yang besar serta apa yang dapat dilihat dengan jelas daripada 
penciptaannya yang mengkagumkan dan kudrat Tuhan yang tidak akan 
ditandingi.  Tuhan telah membinanya (dengan kukuh)!. 
Dia telah meninggikan binaan langit itu lalu menyempurnakannya 
dengan menjadikan bentuk dan ciptaannya tepat dan setara; tiada 
kesenggangan, kebengkokan, belahan mahupun keretakan padanya. 
Dan Dia menjadikan malamnya gelap-gelita, serta menjadikan 
siangnya terang-benderang. 
Dan sesudah (penciptaan langit) itu, Dia menghamparkan bumi.  
Dia mengeluarkan dari bumi itu: Airnya sungai dan mata air dan 
tanamannya. 
Dan gunung-ganang pula dikukuhkan letaknya di bumi, sebagai 
pancang pasak yang menetapnya. 
(Semuanya itu) untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu. 
Maka apabila datang hari yang bencananya amat besar;: iaitu 
tiupan sangkakala kedua dimana ahli syurga dihantar ke syurga, 
manakala ahli neraka dihantar ke neraka. 

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ
 جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس

 هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف
مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن  جن مم خم حم جم

Iaitu hari manusia akan mengingati apa yang telah diusahakannya. 
Dan Neraka diperlihatkan kepada sesiapa sahaja yang dapat 
melihatnya; dengan penampakan yang sangat jelas.  
Maka (dapatlah masing-masing mengetahui kesudahannya); adapun 
orang yang melampau kekufuran dan maksiatnya. 
Serta dia mengutamakan kehidupan dunia semata-mata 
berbanding akhirat, lalu dia tidak bersedia dan tidak beramal untuknya. 
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Maka sesungguhnya Neraka Jahannamlah tempat kediamannya. 
Adapun orang yang takutkan keadaan semasa dia berdiri di hadapan 
Tuhannya pada hari kiamat, serta dia menahan dirinya dari menurut 
keinginan hawa nafsu yang condong kepada maksiat dan perkara yang 
dilarang. 
Maka sesungguhnya Syurgalah tempat kediamannya. 
Mereka (yang ingkar) selalu bertanya kepadamu (wahai Muhammad) 
tentang hari kiamat: Bilakah masa datangnya?. 
Apa hubungannya tugasmu dengan (soal) menerangkan masa 
kedatangan hari kiamat itu? Hanya Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) yang mengetahuinya. 
Kepada Tuhanmulah terserah kesudahan ilmu mengenainya. 
Tugasmu hanyalah memberi amaran kepada orang yang takut akan 
berlakunya hari kiamat itu. 
(Sangatlah dahsyat huru-hara hari itu), sehingga orang-orang yang 
bersalah merasa pada masa melihatnya, seolah-olah mereka tidak 
tinggal (di dunia) melainkan sekadar satu petang atau paginya sahaja. 

SURAH ABASA (DIA BERMUKA MASAM) 
  جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه 
  رث  يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ 

يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث 
Dia (Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam)) memasamkan muka dan berpaling. 
Kerana dia didatangi orang buta. Sebab turunnya ayat ini: 
bahawasanya sekumpulan pemimpin Quraisy sedang berada bersama 
dengan Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam); di mana baginda sangat mengharapkan 
keislaman mereka. Lalu datanglah kepadanya seorang lelaki buta yang 
bernama Abdullah ibni Ummi Maktum dan beliau termasuk dalam 
kalangan sahabat yang terpilih. Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) tidak suka ibni Ummi 
Maktum memotong percakapannya, maka baginda berpaling daripadanya. 
Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui (tujuannya, wahai 
Muhammad)? Barangkali dia mahu menyucikan dirinya daripada dosa 
dengan amal soleh yang dipelajarinya daripadamu. 
Ataupun dia mahu mendapat peringatan, lalu peringatan itu 
memberi manfaat kepadanya. 
Adapun orang yang merasa keadaannya telah cukup, tidak berhajat 
lagi kepada ajaran Al-Quran. 
Maka engkau bersungguh-sungguh melayaninya: menghadapnya 
dengan wajah dan percakapanmu, sedangkan dia tidak memerlukanmu serta  
berpaling daripada ajaranmu.  
Padahal engkau tidak bersalah kalau dia tidak mahu membersihkan dirinya 
(dengan memeluk islam). Kerana engkau hanya dituntut untuk menyampaikan, 
maka janganlah engkau pedulikan urusan orang kafir seperti ini.  
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Adapun orang yang segera datang kepadamu meminta daripadamu 
bimbingan kepada kebaikan dan nasihat dengan pesanan-pesanan Allah 
(subḥānahu 

wata′ālā ) 
Dengan perasaan takutnya melanggar perintah-perintah Allah. 
Maka engkau telah berpaling dan mengabaikannya. 
Janganlah melakukan lagi yang sedemikian itu! Sebenarnya ayat-
ayat Al-Quran adalah pengajaran dan peringatan yang sepatutnya 
dijadikan nasihat, diterima dan diamalkan segala tuntutannya. 
Maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, tentulah dia 
mengambil peringatan daripadanya. 
(Ayat-ayat Suci itu tersimpan) dalam naskhah-naskhah yang 
dimuliakan di sisi Allah kerana ia mengandungi ilmu dan hikmah atau 
kerana ia diturunkan dari Lauh Mahfuz. 
Yang tinggi darjatnya di sisi Allah lagi suci: tidak menyentuhnya melainkan 
orang yang suci juga terpelihara dari gangguan syaitan dan orang kafir. 
(Terpelihara) di tangan  para utusan: iaitu malaikat yang mengutus  
wahyu daripada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) kepada RasulNya.  
 (Malaikat-malaikat) yang mulia, lagi yang berbakti: Bertakwa, 
taat kepada Tuhannya dan benar-benar beriman. 

    ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك
   جت هب مب خب  حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين
  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت

جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض 
Binasalah hendaknya manusia (yang ingkar) itu, betapa besar 
kekufurannya?. 
(Tidakkah dia memikirkan) dari apakah dia diciptakan oleh Allah?. 
Dari air mani: yang hina; bagaimana orang yang keluar dari saluran 
kencing boleh berlaku sombong? Dia menciptakannya, lalu menentukannya 
yakni: menyempurnakan kejadiannya dan membangunkan dirinya dengan 
segala pancaindera; dan ini semua untuk kebaikan dirinya juga. 
Kemudian jalan (baik dan jahat), dimudahkan Tuhan kepadanya 
untuk menimbang dan mengambil mana satu yang dia pilih. 
Kemudian dimatikannya, lalu diperintahkan supaya dia 
dikuburkan; sebagai memuliakannya. Kerana itu dia tidak terbuang 
begitu sahaja setelah mati di atas muka bumi, lalu dimakan binatang 
buas dan burung-burung. 
Kemudian apabila Allah kehendaki dibangkitkannya: hidup semula 
selepas mati, pada masa yang dikehendaki Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
Janganlah hendaknya dia kufur ingkar lagi! Sebenarnya dia belum 
menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya kecuali sebahagian 
kecil. Bahkan sebahagian mereka memungkirinya dengan kekufuran dan 
sebahagian lagi dengan maksiat. 
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(Kalaulah dia tidak memikirkan asal dan kesudahan dirinya), maka 
hendaklah manusia melihat kepada makanannya yang menjadi asbab 
kehidupannya; bagaimana Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) menciptakan makanannya. 
Sesungguhnya Kami telah mencurahkan hujan dengan curahan yang 
menakjubkan. 
Kemudian Kami belah-belahkan bumi dengan sebaik-baiknya 
sehingga biji benih mampu tumbuh; walaupun saiznya kecil dan lemah. 
Lalu Kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian yang menjadi makanan 
manusia. 
Dan buah anggur serta sayur-sayuran termasuk yang menjadi 
makanan binatang ternak. 
Dan zaitun serta pohon-pohon kurma. 
Dan taman-taman yang menghijau subur: iaitu pohon-pohon kurma 
yang telah teguh dan banyak berbuah. 
Dan pelbagai buah-buahan serta bermacam-macam rumput (yang 
tumbuh liar). 
Untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu. 

 من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك
 هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي  ٰه مه جه هن

مم خم حم جم يل ىل مل خل مس هث مث هت  مت
Kemudian (ingatlah keadaan yang berlaku) apabila datang suara 
jeritan yang memekakkan telinga (pada hari kiamat). 
Pada hari seseorang itu lari dari saudaranya. 
Dan ibunya serta bapanya. 
Dan isterinya serta anak-anaknya: mereka yang disebutkan ini 
adalah kaum kerabat yang paling hampir dan paling disayangi; justeru 
manusia tidak melarikan diri daripada mereka melainkan disebabkan 
suatu ketakutan dan keadaan yang mengerikan.  
Kerana tiap-tiap seorang dari mereka pada hari itu, ada perkara-
perkara yang cukup untuk menjadikannya sibuk dengan hal dirinya 
sahaja. Berbanding sibuk dengan kaum kerabat; mereka mengelak dan 
melarikan diri daripada kerabat kerana takut dituntut haknya dan 
supaya tidak dilihat keadaan mereka yang dalam kesusahan. 
Muka (orang-orang yang beriman) pada hari itu berseri-seri.  
Tertawa, lagi bersuka ria. 
Dan muka (orang-orang yang ingkar) pada hari itu penuh berdebu. 
Diliputi oleh warna hitam legam dan gelap-gelita. 
Mereka itu ialah orang-orang yang kafir, penuh dengan kefasikan 
dan penipuan. 

SURAH AT-TAKWIR (MENGGULUNG) 
 خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم

   رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي
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  ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ

 لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت 
Apabila matahari digulung seperti bola; digumpal dan dicampak.  
Dan apabila bintang-bintang gugur berselerak;. Dikatakan juga: 
dipadam cahayanya. 
Dan apabila gunung-ganang di terbangkan ke angkasa (setelah 
dihancurkan menjadi debu;. 
Dan apabila unta-unta yang bunting terbiar; tanpa gembala kerana 
melihat malapetaka yang menggerunkan. Allah menyebut unta bunting 
secara khusus kerana ia adalah aset yang paling mahal di sisi orang Arab. 
Dan apabila binatang-binatang liar dihimpunkan;: dilepaskan 
sehingga sebahagiannya menerkam yang lain. Dikatakan juga 
maksudnya: dimatikan. 
Dan apabila lautan dipanaskan sehingga menjadi lautan api yang 
menyala-nyala. 
Dan apabila tiap-tiap diri disatukan (dengan pasangannya);: Roh 
orang yang beriman dipasangkan dengan bidadari, dan roh orang yang 
kafir dipasangkan dengan syaitan. Kata al-Hasan: “Setiap orang 
dimasukkan bersama-sama dengan puaknya; yahudi dengan yahudi, 
nasrani dengan nasrani, majusi dengan majusi, munafiqin dengan 
munafiqin dan orang yang beriman dengan orang yang beriman”.     
Dan apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup: Ditanya. 
Dengan dosa apakah dia dibunuh?: Dahulunya orang Arab, 
sekiranya mereka mendapat kelahiran anak perempuan, mereka akan 
menanamnya hidup-hidup kerana takut mendapat malu atau kerana 
adanya keperluan tertentu, maka Allah mencela pembunuhnya dengan 
soalan ini; kerana anak itu dibunuh tanpa sebarang dosa.  
Dan apabila surat-surat amal dibentangkan untuk dihisab. 
Dan apabila langit pecah dan ditanggalkan dari tempatnya;. 
Dan apabila Neraka dinyalakan menjulang;: yang menyalakannya 
adalah kemurkaan Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) dan kesalahan anak Adam. 
Dan apabila Syurga didekatkan kepada para muttaqin. Dikatakan: 
12 perkara yang disebut ini; enam daripadanya berlaku di dunia, iaitu 
daripada permulaan surah sehingga firmanNya: ُّ ٰى ٌّ ٍّ َّ َّ , 
dan enam lagi di akhirat bermula dari firmanNya: ُّ ُّ ِّ ّٰ رئ َّ   
sehingga ke ayat ini. 
Tiap-tiap orang akan mengetahui tentang amal yang telah 
dibawanya apabila suratan amal dibentangkan; baik mahupun buruk. 

    ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك
 حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت
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   جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض

هل مل خل حل جل مك لك خك حك
Oleh itu, Aku bersumpah dengan bintang-bintang yang tenggelam 
timbul;: yang menghilang dan tidak kelihatan pada waktu siang di 
sebalik cahaya matahari. 
Yang beredar pada orbitnya juga yang menghilang pada waktu 
terbenamnya. 
Dan malam, apabila ia semakin larut. 
Dan waktu subuh, apabila ia menyinsing.  
Sebenarnya Al-Quran itu, sungguh-sungguh Kalamullah (yang 
disampaikan oleh Jibril), Utusan yang mulia daripada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
kepada Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
Yang kuat gagah, lagi berkedudukan tinggi di sisi (Allah) yang 
mempunyai Arasy. 
Yang ditaati di sana (dalam kalangan malaikat), lagi dipercayai 
dalam urusan wahyu dan lain-lain. 
Dan sebenarnya sahabat kamu (Nabi Muhammad) itu, bukanlah dia 
seorang yang gila. Disifatkan Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) sebagai ‘sahabat’ 
menunjukkan mereka mengenali keadaan Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) sebagai 
orang yang paling waras dan sempurna di kalangan mereka.  
Dan sesungguhnya! Dia (Muhammad) telah melihatnya (Jibril) pada 
rupa asalnya yang mempunyai 600 sayap. di ufuk yang nyata. Kata 
Mujahid rah: “Baginda melihatnya pada arah Ajyad; iaitu di timur Mekkah”. 
Dan dia (Muhammad) bukanlah seorang yang bakhil (juga tidak 
cuai) dalam menyampaikan perkara-perkara yang ghaib, bahkan 
baginda mengajar manusia Kalamullah dan hukum-hakamnya. 
Dan sebenarnya Al-Quran itu bukanlah perkataan Syaitan yang kena 
rejam dengan api, yang mencuri-curi dengar (berita dari langit). 
Maka ke manakah kamu hendak pergi?. Yakni: jalan manakah yang 
lebih jelas dari jalan yang telah aku terangkan kepada kamu semua?  
Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan (dan nasihat) bagi 
seluruh penduduk alam. 
(Iaitu) bagi sesiapa dari kamu yang mahu tetap teguh di atas jalan 
(Islam) yang betul. 
Dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu untuk 
beristiqamah, dan kamu tidak akan mampu beristiqamah kecuali 
dengan kehendak Allah dan taufikNya, Tuhan yang memelihara dan 
mentadbirkan seluruh alam. 

SURAH AL-INFITHAR (TERBELAH) 
 ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

   ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه
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    ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ   ٌّ

 نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت رت يب
Apabila langit terbelah; disebabkan turunnya para malaikat. 
Dan apabila bintang-bintang gugur bertaburan;. 
Dan apabila lautan-lautan pecah bercampur-baur; sehingga 
menjadi satu lautan sahaja, atau ia meletus seperti gunung berapi, dan 
ini berlaku sebelum kiamat.  
Dan apabila kubur-kubur dibongkarkan;: dikorek tanahnya dan 
dikeluarkan mayat daripadanya. 
(Setelah semuanya itu berlaku), tiap-tiap orang akan mengetahui 
ketika dibentangkan suratan amalan apa yang telah dikerjakan dan 
ditinggalkannya dari kebaikan dan keburukan. 
Wahai manusia! Apakah yang memperdayakanmu (sehingga engkau 
berlaku derhaka) kepada Tuhanmu Yang Maha Pemurah?. Dikatakan: 
yang memperdayakannya ialah keampunan Allah (subḥānahu 

wata′ālā ); kerana Allah (
subḥānahu 
wata′ālā ) tidak segera mengenakan hukuman.  
Tuhan yang telah menciptakanmu dari setitis mani lalu 
menyempurnakan kejadianmu; boleh mendengar, melihat dan berfikir, 
serta menjadikan (binaan tubuh badanmu) seimbang; dan sesuai serta 
elok rupa bentuknya. 
Dalam bentuk dan rupa apa sahaja yang dikehendakiNya, Dia 
menyusun kejadianmu; kamu tidak boleh memilih rupa bentukmu sendiri. 
Jangan sekali-kali! terpedaya dengan kurniaan Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) yang 
banyak lalu menjadikannya jalan kepada kekufuran. Bahkan kamu 
sendiri tidak percayakan adanya hari pembalasan. 
Padahal sesungguhnya, ada malaikat-malaikat yang menjaga dan 
mengawas segala (pekerjaan) kamu. 
(Mereka adalah makhluk) yang mulia (di sisi Allah), lagi ditugaskan 
menulis (amal-amal kamu). 
Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan: mereka menulis 
segala percakapan dan perbuatan kamu untuk dihisab pada hari kiamat. 

   يل ىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث
  خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام

مت خت حت جت هبمب خب حب جب هئ مئ 
Sesungguhnya orang-orang yang berbakti (dengan taat dan amal 
kebajikan), pasti berada dalam Syurga yang penuh nikmat. 
Dan sesungguhnya orang-orang yang bersalah, pasti berada dalam 
Neraka yang menjulang-julang. 
Mereka menderita bakaran Neraka itu pada hari pembalasan yang 
mereka dustakan dulu. 
Dan mereka tidak mungkin keluar daripadanya selama-lamanya.  
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Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari 
pembalasan itu?. 
Sekali lagi, apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan 
hari pembalasan itu?: Persoalan ini diulang untuk menunjukkan besar 
dan pentingnya perkara ini. 
(Hari itu ialah) hari seseorang tidak dapat memberikan pertolongan 
sedikitpun kepada orang lain dan segala urusan pada hari itu tertentu 
bagi Allah.: Tiada sesiapapun yang memutuskan atau melakukan 
sesuatu kecuali Allah Tuhan semesta alam. Allah tidak menjadikan 
sesiapapun sebagai raja pada hari kiamat itu sepertimana Allah 
menjadikannya di dunia dulu.

SURAH AL-MUTAFFIFIN (ORANG YANG CURANG) 
Daripada Ibnu Abbas (raḍiyallāhu 

'anhu ), katanya: “Ketika Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) 

datang ke Madinah, mereka (orang-orang Madinah) merupakan orang 
yang paling buruk timbangannya, maka Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) menurunkan: ُّ 
َّ حج مث هت , lalu mereka memperelokkan timbangan mereka 

sesudah itu”. 
   جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل جع مظ  حط مض خض حض

Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang (dalam timbangan 
dan sukatan). Maksud ‘tathfif’ di dalam ayat ini: mengurangkan sedikit 
timbangan atau sukatan (daripada yang sepatutnya). Boleh jadi ada 
dikalangan mereka yang mempunyai dua penimbang; satu digunakan 
untuk orang ramai dan satu lagi untuk diri mereka sendiri. 
Iaitu mereka yang apabila menerima sukatan (gantang cupak) dari 
orang lain mereka mengambilnya dengan cukup. 
Dan (sebaliknya) apabila mereka menyukat atau menimbang untuk 
orang lain, mereka kurangi. 
Tidakkah mereka menyangka: terlintas di fikiran mereka bahawa 
mereka akan dibangkitkan (hidup semula sesudah mati)? Lalu mereka akan 
dipertanggungjawabkan atas perbuatan mereka. Tidakkah mereka menyangka 
sehingga mereka mampu mentadabbur dan mengkaji tentangnya, seterusnya 
meninggalkan apa yang mereka takuti daripada akibat buruknya.   
Pada hari (kiamat) yang amat besar (huru-haranya). 
Hari manusia berdiri untuk menghadap Tuhan sekalian alam?: 
menunggu perintah, balasan dan perhitungan Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) Ini menunjukkan 
besarnya dosa dan buruknya akibat mengurangkan sukatan atau timbangan 
kerana ia melibatkan pemecahan amanah dan memakan hak orang lain. 

 ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم
  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
  ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يتىت نتمت زت رت
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 ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك 

Jangan sekali-kali (begitu)! Sesungguhnya suratan amal orang-orang 
yang berdosa itu (didaftarkan) di dalam ‘Sijjiin’. ‘Sijjin’ ialah daftar 
rekod ahli neraka, atau kurungan yang sempit.  
Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui: Apa dia "Sijjiin" itu?. 
 (Iaitu) kitab yang berisi catatan (nama-nama mereka). 
Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. 
Iaitu mereka yang mendustakan hari pembalasan. 
Dan tiada yang mendustakannya melainkan tiap-tiap orang yang 
melampaui batas (kebenaran), lagi amat berdosa!: derhaka, zalim, 
tenggelam dalam perkara-perkara yang menyebabkan dosa. 
(Sehingga) apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, yang 
diturunkan kepada Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) dia berkata: Ini ialah dongeng 
orang-orang dahulu kala! yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka. 
Sekali-kali tidak (seperti yang mereka katakan)! Bahkan selaput yang 
membalut hati mereka adalah disebabkan (banyaknya dosa dan maksiat) 
yang mereka kerjakan. Daripada Abu Hurairah (raḍiyallāhu 

'anhu ) bahawasanya 
Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Sesungguhnya apabila seseorang hamba itu 
melakukan suatu dosa, dititikkan pada hatinya satu titik hitam. Jika dia 
bertaubat, segera berhenti dan beristighfar hatinya menjadi bersih 
semula. Jika dia kembali (melakukan dosa), bertambahlah (titik hitam) 
itu sehingga ia membalut hatinya. Yang demikian itulah ‘ar-raan’ 
(selaput) yang disebut oleh Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) di dalam al-Quran”.  
Jangan lagi mereka berlaku demikian! (Kalau tidak), mereka pada hari 
itu, tetap terhalang daripada (melihat) Tuhannya pada hari kiamat, 
sepertimana orang beriman yang akan melihat Tuhannya. Sepertimana 
Allah menghalang mereka di dunia daripada mentauhidkanNya, begitulah 
Dia menghalang mereka di akhirat daripada melihatNya. 
Kemudian, sesungguhnya mereka akan memasuki Neraka dan 
merasai kepanasannya. 
Kemudian dikatakan (kepada mereka): Inilah dia (azab seksa) yang 
kamu dustakan dahulu. 

 حت  جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري
   حص مس خس حس   جس جخمخ مح جح مج حج مث هت مت خت

   جف مغ جغ مع جع مظحط مض  خض حض جض مص خص
 لك خك حك جك مق حق مف  خف  حف

Benarlah! Sesungguhnya suratan amal orang-orang yang berbakti  
yakni: orang-orang yang taat adalah (didaftarkan) dalam ‘Illiyyiin’: 
iaitu syurga atau syurga yang tinggi-tinggi. 
Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui, apa dia "Illiyyiin" itu? 
sebagai membesarkan perihal ‘Illiyyiin’ ini. 
(Iaitu) kitab yang berisi catatan (nama-nama mereka). 
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Yang disaksikan oleh (sekumpulan malaikat), yang didampingkan 
Tuhan di sisiNya. Para malaikat membawa dan menyaksikan kitab 
tersebut. Dikatakan juga: Para malaikat menyaksikan apa yang 
terkandung di dalamnya pada hari kiamat. 
Sesungguhnya orang-orang yang berbakti pasti berada di dalam 
Syurga yang penuh nikmat. 
Mereka berehat di atas pelamin-pelamin (yang berhias), sambil 
melihat segala kemuliaan yang disediakan untuk mereka di situ. 
Dikatakan juga: mereka melihat kepada wajah Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
Engkau dapat melihat pada wajah mereka: Cahaya nikmat; 
keelokan, putih berseri dan kegembiraan. 
Mereka diberi minum dari ‘khamar’ murni yang termeterai 
bekasnya: ia dicegah daripada disentuh oleh sebarang tangan 
sehinggalah ia dibuka kepada para ‘abrar’. 
(Rasanya) yang terakhir adalah bauan kasturi. Dikatakan juga: 
penutup bekasnya daripada kasturi. Maka untuk (memperolehi nikmat 
kesenangan) itu hendaknya berlumba-lumba mereka yang ingin merebut 
kelebihan dan kesenangan; maka setiap orang menginginkannya untuk 
dirinya sahaja dengan berlumba-lumba mendapatkannya. 
Dan campuran minuman itu adalah dari ‘Tasnim’: iaitu minuman yang 
dituang dari tempat tinggi. Ia juga minuman syurga yang paling mulia.  
laitu mata air yang diminum daripadanya oleh orang-orang yang 
didampingkan (Tuhan di sisiNya).  

  من خن  حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك
  مت هب مب هئ مئ هي مي  خي حي جي ٰه مه جه هن 
   خم حم جم يل ىل مل خل هس مس  هث مث هت 

مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم
Sesungguhnya orang-orang yang derhaka (orang kafir), mereka 
selalu mentertawakan orang-orang yang beriman: mempersenda dan 
menghina orang yang beriman. 
Dan apabila orang-orang yang beriman melintas di hadapan 
mereka, mereka mengerling dan mengerdipkan mata sesama sendiri: 
memalukan dan mengaibkannya dengan islam. 
Dan apabila mereka (orang kafir) kembali kepada kaum 
keluarganya, mereka kembali dengan riang gembira: mencela dan 
mempermain-mainkan orang yang beriman.  
Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka 
berkata: Sesungguhnya orang-orang itu adalah golongan yang sesat!. 
Pada hal mereka tidak diutus (dari sisi Allah) sebagai penjaga 
(amalan) orang-orang yang beriman itu!. 
Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman pula mentertawakan 
orang yang kafir itu apabila melihat mereka dalam keadaan hina dan 
ditewaskan, sepertimana orang-orang yang kafir itu mentertawakan 
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mereka ketika di dunia. 
Sambil mereka berehat di atas pelamin-pelamin (yang berhias), 
serta melihat kepada musuh Allah yang sedang diazab. 
Tidakkah orang-orang yang kafir itu telah dibalas akan apa yang 
mereka telah kerjakan dahulu? di dunia ketika mereka mentertawakan 
dan mengejek orang-orang yang beriman. 

SURAH AL-INSYIQAQ (TERBELAH) 
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ   ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ
Apabila langit terbelah: ia antara tanda-tanda kiamat. 
Serta mematuhi perintah Tuhannya dan sudah semestinya ia patuh 
(dan dengar). 
Dan apabila bumi diratakan, dan bukit-bukau dihancurkan 
sehingga bumi menjadi rata lagi licin. 
Serta mengeluarkan apa yang di dalamnya daripada mayat-mayat 
dan menjadi kosong, serta menyerahkan mereka kepada Allah untuk 
dilaksanakan perintahNya terhadap mereka. 
Serta mematuhi (perintah) Tuhannya dan sudah semestinya ia 
patuh; (maka pada saat itu tiap-tiap seorang akan mengetahui apa yang 
telah dilakukannya). 
Wahai manusia! Sesungguhnya engkau telah berkerja keras untuk 
(bertemu) Tuhanmu, kemudian engkau tetap akan menemuiNya (dengan 
membawa amalanmu). 

 يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت
   ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك
حت جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين

Adapun sesiapa yang diberi menerima surat amalnya dengan tangan 
kanannya;: iaitu orang-orang yang beriman. 
Maka dia akan dihisab dengan cara yang mudah dan ringan: Iaitu 
dibentangkan dihadapannya kejahatan-kejahatannya kemudian Allah (
subḥānahu 
wata′ālā ) mengampunkannya tanpa perlu dipersoaljawabkan di 
penghisaban. Daripada Aisyah r.ha katanya sabda Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): 
“Barangsiapa yang dipersoaljawabkan oleh penghisaban, maka dia pasti 
disiksa. Aku berkata: Bukankah Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman: {Maka dia akan 
dihisab dengan cara yang mudah dan ringan}? Sabda Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): Itu 
bukanlah penghisaban, tetapi pembentangan. Barangsiapa yang 
dipersoaljawabkan oleh penghisaban pada hari kiamat, dia pasti diazab”.   
Dan dia akan kembali kepada keluarganya: isteri dan bidadari yang 
berada di syurga dengan gembira; kerana diberikan kebaikan dan kemuliaan. 
Dan sesiapa yang diberi menerima surat amalnya (dengan tangan 
kiri), dari sebelah belakangnya; kerana tangan kanannya diikat ke 
lehernya, maka tangan kirinya berada di belakangnya. Mereka itu ialah 
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orang-orang kafir dan pelaku maksiat. 
Maka dia akan meraung menyebut-nyebut kebinasaannya. Apabila 
dia membaca surat amalnya, dia akan berkata: “Aduhai celakalah 
aku!”, “Aduhai binasalah aku”. 
Dan dia akan masuk ke dalam Neraka yang marak menjulang. 
Sebenarnya dia semasa di dunia dahulu bersukaria dalam kalangan 
keluarganya (yang juga kufur ingkar! dengan mengikuti hawa nafsunya 
secara sombong kerana tidak pernah terlintas atau memikirkan bahaya 
hari akhirat. 
Sesungguhnya dia menyangka bahawa dia tidak sekali-kali akan 
kembali (kepada Kami untuk menerima balasan!. 
(Sangkaannya itu tidak betul,) bahkan (dia tetap kembali)! 
Sesungguhnya Tuhannya sentiasa Melihat dan Mengetahui keadaannya! dan 
amalannya; tiada sesuatu pun yang tersembunyi daripada pengetahuanNya. 

    حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت
   مف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس
    حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق

يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
Maka Aku bersumpah, demi cahaya merah pada waktu senja;: dari 
selepas terbenam matahari sehingga waktu isyak. 
Dan malam serta segala yang dihimpunkannya; yakni: menghimpunkan 
segala yang bertebaran pada waktu siang. Ini kerana apabila masuk waktu 
malam, semua hidupan akan kembali ke tempat tinggalnya. 
Dan bulan apabila (penuh cahayanya) menjadi purnama. 
Sesungguhnya kamu tetap melalui keadaan demi keadaan: kaya 
dan miskin, hidup dan mati, masuk syurga atau neraka.  
Maka apakah alasan bagi mereka bersikap tidak mahu beriman? 
dengan al-Quran sedangkan wujud faktor-faktor yang mewajibkan 
mereka beriman dengannya. 
Dan apabila dibacakan al-Quran kepada mereka, mereka tidak mahu 
sujud?. Apakah yang menghalang mereka untuk sujud dan merendah diri 
apabila dibacakan al-Quran? Dikatakan maknanya: mereka tidak melakukan 
sujud tilawah apabila dibacakan ayat yang memerintahkan sujud.  
Bahkan orang-orang yang kafir, semata-mata mendustakannya: al-
Quran yang mengandungi penetapan terhadap tauhid, kebangkitan, 
dosa dan pahala. 
Sedang Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dalam hati 
(daripada pendustaan). 
Maka khabarkanlah kepada mereka dengan azab yang tidak terperi 
sakitnya. 
Kecuali orang yang beriman dan melakukan kebaikan, mereka akan 
mendapat pahala yang tidak putus-putus: yang tidak diungkit-ungkit 
lagi tentangnya. 
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SURAH AL-BURUJ (GUGUSAN BINTANG) 

 ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن
 مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 يف ىف يث ىث نث مثزث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب

 نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق
Demi langit yang mempunyai tempat-tempat peredaran bintang-
bintang: iaitu 12 buruj bagi 12 jenis bintang. 
Dan hari (pembalasan) yang dijanjikan: hari kiamat. 
Dan makhluk-makhluk yang hadir menyaksikan hari itu, serta segala 
yang disaksikan: iaitu segala yang disaksikan oleh saksi terhadap 
jenayah berat yang dilakukan oleh penjenayah, termasuk jenayah yang 
dilakukan terhadap saksi itu sendiri; iaitu setiap nyawa yang gugur 
syahid di jalan Allah; seperti di dalam kisah ‘ashab al-ukhdud’ yang 
akan disebut nanti. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) juga menjadi saksi atas perbuatan 
mereka seperti yang akan disebut selepas kisah tersebut. 
Celakalah kaum yang menggali parit (ashab al-ukhdud): iaitu salah 
seorang raja yang kafir serta bala tenteranya. Apabila sebahagian 
rakyatnya beriman, dia menggali untuk mereka parit-parit dan dinyalakan 
padanya api lalu mencampak mereka semua ke dalam api sehingga mereka 
terbakar, sedangkan raja dan orang-orangnya hanya memerhatikan. 
(Parit) api yang penuh dengan bahan bakaran. 
(Mereka dilaknat) ketika mereka duduk (memerhati) di kelilingnya.  
Sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-
orang yang beriman; yang diugut dengan api supaya orang yang 
beriman berpatah balik ke agama asal mereka. Mereka sendiri akan 
menjadi saksi perlakuan mereka pada hari kiamat. Begitu juga lidah-
lidah, tangan-tangan dan kaki-kaki mereka. 
Dan mereka tidak marah dan menyeksa orang-orang yang beriman 
itu melainkan kerana orang-orang itu beriman kepada Allah Yang Maha 
Kuasa, lagi Maha Terpuji!. 
Tuhan yang menguasai segala alam langit dan bumi dan (ingatlah), 
Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu: tidak ada yang 
terselindung bagi Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) apa yang mereka lakukan terhadap 
orang yang beriman. Ini adalah amaran keras kepada ‘ashab al-ukhdud’ 
dan janji baik bagi orang beriman yang disiksa kerana agamanya. 
Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan bencana untuk 
memesongkan orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang 
perempuan yang beriman: iaitu membakar mereka dengan api dan 
tidak menjadikan untuk mereka pilihan selain mengkufurkan Allah (
subḥānahu 
wata′ālā ) Justeru, mereka menguji agama orang yang beriman supaya 
mereka berpatah balik ke agama asal mereka. kemudian mereka tidak 
bertaubat dari keburukan perbuatan mereka dan kembali daripada 
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kekufuran dan tindakan menguji orang beriman itu, maka mereka akan 
beroleh azab Neraka Jahannam dan mereka akan beroleh lagi azab api 
yang kuat membakar sebagai balasan terhadap bakaran yang mereka 
kenakan kepada orang-orang yang beriman.  

 حب جب هئ مئ خئحئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن
 خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب
   مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس

حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, 
mereka akan beroleh Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa 
sungai; yang demikian itu ialah kemenangan yang besar. 
Sesungguhnya azab Tuhanmu terhadap penindas dan penzalim 
amatlah berat berkali-kali ganda. 
Sesungguhnya Dialah yang memulakan menciptakan sekalian makhluk 
di dunia dan yang mengembalikannya hidup semula sesudah mati. 
Dan Dialah Yang Maha Pengampun: sangat pengampun terhadap 
dosa-dosa hambaNya yang beriman; Dia tidak akan memalukan mereka 
dengan dosa tersebut. lagi Maha Pengasih: sangat penyayang terhadap 
orang-orang yang taat dari kalangan para waliNya. 
Tuhan yang mempunyai Arasy lagi Maha Mulia. 
Yang berkuasa melakukan segala yang dikehendakinya. 
Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal hukuman 
yang ditimpakan terhadap bala tentera yang dikumpulkan oleh golongan 
kuffar dan pendusta, ketika mereka memerangi para nabi mereka? 
(Mereka itu ialah kaum) Firaun dan Thamud (kaum Nabi Soleh). 
Bahkan orang-orang yang kafir: orang arab musyrik terus 
tenggelam dalam keadaan mendustakan kebenaran yang dibawa oleh 
Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam), dan mereka tidak mengambil iktibar daripada kaum-
kaum kuffar sebelum mereka. 
Sedang Allah, mengepung dari belakang mereka: berkuasa 
menurunkan hukuman yang sama dengan kaum-kaum terdahulu. 
(Sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah 
syair atau sihir), bahkan ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaan (dan 
keberkatannya). 
Yang (tersimpan) dalam Luh Mahfuz: ‘Ummul kitab’ yang tertulis dan  
terjaga di sisi Allah daripada dihampiri syaitan.   

SURAH AT-THORIQ  
(YANG MUNCUL DI MALAM HARI) 

 مه جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
   ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه
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  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ

Demi langit dan ‘At-Thoriq’: iaitu bintang yang muncul pada 
waktu malam dan hilang pada siang hari. 
Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia "At-Thoriq" itu?. 
(Iaitu) bintang yang bersinar tajam, seolah-olah ia terbakar dalam 
kepekatan malam.  
Tiada sesuatu diri juapun melainkan ada (malaikat) yang menjaga 
percakapan dan perbuatannya serta menghitung segala kebaikan dan 
keburukan yang dilakukan.  
(Setelah mengetahui yang demikian), maka hendaklah manusia 
memikirkan dari apa dia diciptakan. 
Dia diciptakan dari air (mani) yang memancut (ke dalam rahim); 
kerana manusia diciptakan daripada keduanya yang telah bercampur 
dan bersatu menjadi satu. 
Yang keluar dari "tulang sulbi" lelaki dan "tulang dada" perempuan, 
dan seorang bayi datangnya daripada kedua air (mani ayah dan ibu). 
Dikatakan juga datang dari seluruh bahagian badan. 
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk mengembalikannya: hidup 
semula sesudah mati. 
Pada hari didedahkan segala yang terpendam di hati: iktiqad, niat 
dan lain-lainnya. Ketika itu jelaslah kebaikan daripada keburukan. 
Maka (pada saat itu) tidak ada bagi manusia sebarang kekuatan 
pada diri sendiri untuk mencegah azab Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) dan tidak ada 
penolong yang dapat menyelamatkannya. 

 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت
ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك

Demi langit yang berulang-ulang mencurahkan hujan. 
Dan bumi yang merekah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, buah-
buahan dan pokok-pokok. 
Sesungguhnya keterangan Al-Quran adalah kata-kata pemutus 
antara hak dan batil. 
Dan bukanlah ia kata-kata yang olok-olok. 
Sesungguhnya mereka (yang menentangmu, wahai Muhammad) 
bermati-mati menjalankan rancangan jahat untuk membatalkan ajaran 
benar yang dibawa oleh Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
Dan Aku pula tetap bertindak membalas rancangan jahat (mereka)  
dengan keras dan tanpa mereka sedari.  
Oleh itu tangguhkanlah (masa kebinasaan) orang-orang kafir itu, 
berilah tempoh kepada mereka sedikit masa. 

SURAH AL-A’LA (YANG MAHA TINGGI) 
  مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
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   خص حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب 

   ىل مل خل  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص
   ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل

Bertasbihlah mensucikan nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi dari 
segala sifat-sifat kekurangan dengan menyebut: (األ سبحان ر). 
Yang telah menciptakan (manusia) lalu menyempurnakan 
(kejadiannya) dengan seimbang dan meluruskan kefahamannya serta 
menjadikan dia boleh dipertanggungjawabkan.  
Dan Yang telah mengatur kategori, jenis, sifat, perbuatan, 
percakapan serta ajal setiap sesuatu serta memberikan hidayat 
petunjuk ke jalan yang sepatutnya. 
Dan Yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk binatang-
binatang ternak. 
Kemudian Dia menjadikan (tumbuh-tumbuhan yang menghijau) itu 
kering (berubah warnanya) kehitam-hitaman. 
Kami akan membacakan (al-Quran) kepadamu (wahai Muhammad) 
sehingga engkau tidak akan lupa apa yang engkau baca. Nabi (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) suatu ketika apabila Jibril ('alaihissalam 

 ) menurunkan wahyu, 
belum pun lagi Jibril ('alaihissalam 

 ) menghabiskan ayat yang terakhir, Nabi (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) sudah mula membaca awal ayat kerana takut lupa, maka 
turunlah ayat ini, lalu Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) sentiasa mendapat pimpinan 
Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) dan dilindungi daripada melupai al-Quran. 
Kecuali apa yang dikehendaki Allah engkau lupakan. Sesungguhnya 
Dia mengetahui (segala keadaan yang patut berlaku), yang nyata dan 
yang tersembunyi. 
Dan Kami tetap memberi kemudahan kepadamu untuk 
(melaksanakan agama) yang mudah. 
Oleh itu berilah peringatan wahai Muhammad kepada manusia 
dengan apa yang Kami wahyukan kepadamu, dan bimbing mereka ke 
jalan kebaikan serta tunjukkan mereka kepada syariat agama; kerana 
peringatan itu bermanfaat. Adapun orang yang telah diberi peringatan 
dan diterangkan kebenaran dengan jelas, namun dia memilih untuk 
mengikut hawa nafsunya dan tetap degil melakukan maksiat, maka 
tidak perlu lagi untuk mengingatkannya.  
Kerana orang yang takut (Allah (subḥānahu 

wata′ālā )) akan menerima peringatan 
itu lalu bertambah rasa takut dan kebaikan dirinya. 
Dan (sebaliknya) orang yang sangat celaka (kafir) akan menjauhinya. 
Yang akan memasuki api (neraka) yang amat besar. Api yang kecil 
pula ialah api di dunia. 
Selain dari itu, dia tidak mati di dalamnya supaya dia tidak berhenti 
daripada diazab dan tidak pula hidup: kehidupan yang berguna untuknya. 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين
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مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ

Sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikan diri daripada 
syirik; maka dia beriman dan mentauhidkan Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) serta 
mengamalkan syariatNya. 
Dan mengingati nama Tuhannya (dengan lidah) serta mengerjakan 
sembahyang (fardu). 
Tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian, bahkan 
kamu mengutamakan kehidupan dunia. 
Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. 
Sesungguhnya (keterangan-keterangan yang dinyatakan) ini ada 
(disebutkan) di dalam Kitab-kitab yang terdahulu.  
Iaitu Kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. 

SURAH AL-GHASYIAH (HARI PEMBALASAN) 
 ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف

Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal hari kiamat 
yang huru-haranya meliputi?. 
Wajah-wajah (manusia) pada hari itu tunduk: manusia pada hari 
kiamat terbahagi kepada dua kumpulan; pertama: wajah yang 
tertunduk hina kerana diazab. 
Mereka menjalankan kerja yang berat lagi berpenat lelah dalam 
ibadah, tetapi tiada pahala bagi mereka kerana mereka dalam 
kekufuran dan kesesatan. 
Mereka memasuki Neraka yang amat panas (membakar). 
Mereka diberi minum dari mata air yang menggelegak panasnya. 
Tiada makanan bagi mereka (di situ) selain dari pokok-pokok yang berduri. 
Yang tidak menggemukkan dan tidak pula dapat menghilangkan 
sedikit kelaparan pun. 

 جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت

(Sebaliknya) muka (orang-orang yang beriman) pada hari itu berseri-seri; 
kerana melihat kesudahan urusan mereka; mereka inilah kumpulan kedua. 
Berpuas hati dengan balasan amal usahanya yang baik yang telah  
dikerjakannya di dunia. 
(Mereka tinggal) di dalam Syurga yang tinggi (tempat kedudukannya  
darjatnya). 
Mereka tidak mendengar di situ sebarang perkataan yang sia-sia. 
Di dalam Syurga itu ada mata air yang mengalir. 
Di situ juga ada pelamin-pelamin (berhias) yang tinggi (tempatnya). 
Dan piala-piala minuman yang disediakan (untuk mereka). 
Dan bantal-bantal yang teratur (untuk mereka berbaring atau bersandar). 
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Serta hamparan-hamparan yang terbentang. 

   جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص
 خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ

Tidakkah mereka memerhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan 
dengan ciptaan dan sifat yang unik serta badannya yang besar dan kuat?  
Dan keadaan langit bagaimana ia ditinggikan? di atas bumi tanpa 
tiang, yang sukar untuk difahami dan tidak tercapai oleh akal. 
Dan keadaan gunung-ganang bagaimana ia ditegakkan? di atas bumi 
sebagai pancang yang kukuh; tidak goyang, condong mahupun hancur lebur. 
Dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan?. 

  جم يل ىل مل خل حم جم  هل مل خل حل جل مك لك
ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم 

Oleh itu berikanlah sahaja peringatan (wahai Muhammad); kerana 
sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi ingatan. 
Bukanlah engkau seorang yang berkuasa memaksa mereka (beriman). 
Akan tetapi sesiapa yang berpaling (dari kebenaran) serta dia kufur ingkar. 
Maka Allah akan menyeksanya dengan azab seksa yang sebesar-
besarnya: azab neraka jahannam yang kekal. 
Sesungguhnya kepada Kamilah kembalinya mereka selepas mati. 
Selain dari itu, sesungguhnya atas Kamilah soal menghitung amal mereka 
setelah mereka kembali kepada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) pada hari kebangkitan. 

SURAH AL-FAJR (FAJAR) 
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه
    مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ
  يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام 
Demi waktu fajar; kerana ia waktu hilangnya kegelapan daripada waktu 
siang. Kata Mujahid rah: “Maksudnya waktu fajar hari Nahar (10 Zulhijjah)”. 
Dan malam yang sepuluh yang pertama dari bulan Zulhijjah. 
Dan bilangan yang genap serta yang ganjil. Dikatakan maksud 
genap ialah dua hari Tasyriq yang diperbolehkan bersegera, dan ganjil 
ialah hari ke tiga. 
Dan malam, apabila ia berlalu: datang dan pergi. 
Bukankah yang demikian itu mengandungi sumpah (yang diakui 
kebenarannya) oleh orang yang berakal sempurna?. 
Tidakkah engkau perhatikan, bagaimana Tuhanmu telah melakukan 
terhadap kaum ‘Aad (yang kufur derhaka)?. 
Iaitu penduduk "Iram" yang mempunyai bangunan-bangunan yang 
tinggi tiangnya, (dipahat). ‘Iram’: Nama lain bagi kaum ‘Aad yang 
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pertama, atau nama datuk mereka, atau nama tempat tinggal mereka 
yang terletak di Damsyiq atau di al-Ahqaf. 
Yang belum pernah diciptakan (suatu bandar) sepertinya di segala 
negeri; dari segi besar dan kukuhnya. 
Dan (terhadap) kaum Thamud yang memahat batu-batu besar dan 
menebuknya untuk dijadikan tempat tinggal di lembah: iaitu al-Hijr 
atau wadi al-Qura, yang terletak di jalan menuju ke Sham daripada 
Madinah Munawarah.  
Dan (terhadap) Firaun yang menguasai bangunan-bangunan yang 
handal kukuh: iaitu piramid yang dibina oleh rakyatnya untuk dijadikan 
perkuburan mereka. Dikatakan maksud ‘al-autad’: bala tenteranya yang 
memancangkan khemah-khemah yang banyak. 
(Semuanya itu ialah) orang-orang yang telah bermaharajalela di 
negeri (masing-masing). 
Lalu mereka melakukan dengan banyaknya kerosakan dan bencana 
di negeri-negeri itu dengan  kekufuran dan maksiat terhadap Allah (
subḥānahu 
wata′ālā ) serta kezaliman terhadap hamba-hambaNya. 
Dengan yang demikian, Tuhanmu menimpakan ke atas mereka 
pelbagai paluan azab. 
Sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawas dan membalas amalan 
setiap manusia supaya yang baik dibalas baik dan yang jahat dibalas 
jahat. Kata al-Hasan: “Demikianlah perjalanan hidup seorang hamba; 
tiada seorang pun yang terlepas”.  

 مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي
  مض خض حض جض مص خص حص مس خس حسجس  مخ جخ مح جح مج حج

 مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط
Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya 
dengan harta dan memberinya kesenangan dengan meluaskan 
rezekinya, maka dia berkata: Tuhanku telah memuliakanku dengan 
anggapan ia suatu kemuliaan dan gembira dengan apa yang telah dicapai.  
Dan sebaliknya apabila dia diuji oleh Tuhannya, dengan 
disempitkan rezekinya, maka dia berkata: Tuhanku telah menghinakan 
daku!. Inilah sifat orang yang kafir. Adapun orang yang beriman, 
kemuliaan di sisi mereka ialah: Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) memuliakan mereka 
dengan ketaatan kepadaNya dan diberi taufiq beramal untuk hari 
akhirat, manakala penghinaan ialah: tiadanya taufiq dari Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
untuk melakukan ketaatan dan amalan ahli syurga. 
Jangan demikian! Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim dengan 
kekayaan yang Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berikan kepadamu. Jika kamu memuliakan 
mereka, nescaya ia suatu kemuliaan buat kamu di sisi Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
Dan kamu tidak menggalakkan diri kamu dan sesama kamu untuk 
memberi makanan kepada orang miskin; kamu tidak menyuruh juga 
tidak membimbing ke arah itu, maka orang-orang miskin itu tetap 
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tertindas, tiada tangan yang sudi menghulurkan bantuan. 
Dan kamu sentiasa makan harta pusaka anak yatim, wanita dan 
orang-orang yang lemah secara rakus. 
Serta kamu pula sayangkan harta secara tamak haloba!. 

 يلىل مل خل مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مك لك خك حكجك
 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم
   ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه
مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ

Jangan sekali-kali (berbuat demikian)! Apabila bumi digoncang 
berturut-turut, atau bukit-bukau dihancurkan serata-ratanya. 
Dan Tuhanmu pun datang, sedang malaikat berbaris-baris (siap 
sedia menjalankan perintah). 
Serta diperlihatkan Neraka Jahannam pada hari itu, (maka) pada 
saat itu manusia akan ingat (hendak berlaku baik) dan bagaimana 
ingatan itu akan berguna lagi kepadanya?. 
Dia akan berkata: Alangkah baiknya kalau aku dahulu sediakan 
amal-amal baik untuk hidupku (di sini)!. 
Maka pada hari itu tiada sesiapapun yang dapat menyeksa seperti 
azab (yang ditimpakan oleh) Allah. 
Dan tiada sesiapapun yang dapat mengikat serta membelenggu 
seperti ikatan dan belengguNya. 
Wahai orang yang mempunyai jiwa yang tenang dengan keyakinan 
iman dan mentauhidkan Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) tanpa bercampur sebarang keraguan.  
Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati 
dengan ganjaran pahala yang diberikan lagi diredhai di sisi Tuhanmu!  
Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku (yang soleh). 
Dan masuklah ke dalam SyurgaKu! bersama mereka. Demikian 
itulah kemuliaan yang tiada bandingannya. 

SURAH AL-BALAD (NEGERI) 
   اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب

  زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك
  حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي 

Aku bersumpah dengan negeri ini: iaitu tanah haram Mekkah. Sumpah 
itu untuk menekankan kemuliaan Umm al-Qura (Mekkah) di sisi Allah (
subḥānahu 
wata′ālā ); kerana padanya terdapat ‘Baitullah al-Haram’, negeri Nabi Ismail 
dan Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) serta tempat dilaksanakan ibadat Haji. 
Sedang engkau (wahai Muhammad) menetap di negeri ini, sebagai 
suatu kemuliaan dan kebesaran untukmu dan untuk negeri ini juga.  
Demi (pertalian) bapa dan anak; seperti Adam dan keturunannya, 
serta setiap bapa dan anak bagi semua jenis haiwan, sebagai menarik 
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perhatian terhadap kebesaran bukti penciptaan keturunan dan kelahiran 
yang menunjukkan kekuasaan, kebijaksanaan dan ilmu Allah (subḥānahu 

wata′ālā )   
Sesungguhnya Kami telah jadikan manusia sentiasa dalam keadaan 
menghadapi kesulitan dan kesukaran; di dunia sehingga dia mati, 
kemudian kesusahan dan kepayahan alam kubur dan barzakh seterusnya 
alam akhirat. 
Apakah manusia itu menyangka bahawa tiada sesiapa pun 
termasuk Tuhannya yang berkuasa ke atas dirinya dan mampu 
membalas kejahatannya?  
Dia berkata: Aku telah menghabiskan harta benda yang banyak. 
Adakah dia menyangka bahawa tidak ada sesiapa pun yang melihatnya?. 
Adakah dia menyangka Allah tidak mengetahui dan tidak akan menyoalnya 
tentang hartanya; dari mana dia perolehi dan ke mana dia belanjakan? 
Bukankah Kami telah menjadikan untuknya sepasang mata?. 
Dan lidah serta dua bibir?. 
Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan; jalan 
kebaikan, dan jalan kejahatan yang telah diperjelaskan. 

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب
  حق مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص
  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل لك خك حك جك مق

Tetapi tidakkah dia menempuh jalan yang mendaki dan sukar? 
Yakni: Tidakkah dia bersemangat dan merempuh dinding yang 
menghalang antara dirinya dan ketaatan kepada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ); iaitu 
godaan nafsu dan mengikut kehendak hawa nafsu dan syaitan.   
Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apakah jalan yang 
mendaki dan sukar itu?. 
(Iaitu) memerdekakan hamba abdi. 
Atau memberi makan pada hari kelaparan: di mana makanan sukar 
didapati. 
(Juga) kepada anak yatim dari kaum kerabat. 
Atau kepada orang miskin yang terlantar di atas tanah; yang tidak 
mempunyai apa-apa. Kata Mujahid: “Iaitu orang yang tidak dilindungi 
oleh sebarang pakaian daripada mengenai tanah”.   
Kemudian dia tergolong di kalangan orang yang beriman; kerana 
amalan-amalan tersebut hanya bermanfaat jika disertakan dengan iman dan 
dilakukan kerana Allah dan saling berpesan untuk bersabar dalam mentaati 
Allah (subḥānahu 

wata′ālā ), daripada melakukan maksiat dan atas ujian yang menimpa 
dan saling berpesan untuk berkasih sayang sesama hamba Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
Mereka itulah golongan kanan. 
Dan (sebaliknya) orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat 
keterangan Kami, merekalah golongan kiri.  
Mereka ditimpakan (azab seksa) Neraka yang ditutup rapat. 
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SURAH AS-SYAMS (MATAHARI) 

  يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن
  مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ 

   نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ
Demi matahari dan cahayanya pada waktu duha: iaitu waktu 
matahari meninggi dengan cahayanya yang terang. 
Dan bulan apabila ia mengikutinya selepas terbenam matahari. 
Dan siang apabila ia memperlihatkannya dengan jelas nyata: 
dengan terangnya matahari seterang-terangnya. 
Dan malam apabila ia menyelubunginya (dengan gelap-gelita) pada 
segenap sudut. 
Demi langit serta pembinaannya (yang menakjubkan). 
Serta bumi dan hamparannya (untuk kemudahan makhlukNya). 
Demi diri manusia serta penyempurnaan ciptaannya: pada anggota 
badannya, dimasukkan padanya roh dan kekuatan dalaman yang hebat, 
serta dijadikan kehidupannya lurus di atas fitrah. Sabda Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam
): “Setiap bayi dilahirkan di atas fitrah, lalu kedua ibu bapanya 
menjadikannya yahudi, nasrani atau majusi”. 
Maka dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan 
ketakwaannya: yakni memperkenalkan dan memahamkannya keadaan 
kedua-dua jalan tersebut sama ada baik ataupun buruk.  
Sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikan (diri)nya dan 
membangunkannya dengan takwa; sesungguhnya dia telah mendapat 
apa yang dicita dan dicintainya. 
Dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya: yakni 
menyesatkannya. 

 يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت
ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل

(Ingatlah), kaum Thamud telah mendustakan (Rasulnya) kerana 
mereka melampaui batas dalam melakukan maksiat. 
Ketika orang yang paling jahat di antara mereka: iaitu Qadar bin 
Salif bangkit (menyembelih unta). 
Maka berkatalah Rasul Allah (Nabi Soleh) kepada mereka (dengan 
memberi amaran): (Janganlah kamu ganggu) unta betina dari Allah itu 
dan minumannya: pada hari gilirannya. 
Namun mereka mendustakannya serta menyembelih unta itu. 
Dengan sebab dosa mereka, maka Tuhan menimpakan mereka dengan 
azab yang membinasakan serta Dia meratakan azab itu meliputi 
mereka dengan menjadikan mereka semuanya di bawah tanah. 
Dan Allah tidak hiraukan kesudahan (mereka) yang demikian; 
kerana Allah Maha Berkuasa. 
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SURAH AL-LAIL (MALAM) 

   جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت

  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  جض  مص خص 
Demi malam apabila ia menyelubungi segala-galanya (dengan 
gelap-gelitanya). 
Dan siang apabila ia terang-benderang. 
Demi Yang menciptakan (makhluk-makhlukNya) lelaki dan 
perempuan, (jantan dan betina). 
Sesungguhnya amal usaha kamu adalah berbagai-bagai keadaannya: 
ada amalan ke syurga dan ada amalan ke neraka; berkisar antara orang 
yang berusaha untuk menyelamatkan dirinya dan membinasakannya.  
Maka sesiapa yang memberikan hartanya di jalan kebaikan dan 
bertakwa dengan meninggalkan perkara-perkara haram yang telah 
ditegah oleh Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
Serta dia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik: janji Allah 
untuk memberi pahala sebagai ganti kepada apa yang telah diinfakkan. 
Maka Kami akan memberikannya kemudahan untuk melakukan 
kesenangan: yakni infak di jalan kebaikan dan melakukan ketaatan. Ayat 
ini diturunkan berkenaan Abu Bakar (raḍiyallāhu 

'anhu ) apabila beliau membeli dan 
membebaskan enam orang hamba yang beriman daripada tangan 
penduduk Mekkah yang menyeksa mereka kerana keislaman mereka.    
Sebaliknya orang yang bakhil (daripada berbuat kebajikan) dan 
merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahannya. 
Serta dia mendustakan perkara yang baik. 
Maka Kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat 
kesusahan dan kesengsaraan: jalan-jalan kebaikan menjadi sukar 
untuknya sehingga dia menjadi lemah untuk melakukannya yang dengan 
sebab itu akan membawanya ke neraka. 
Dan hartanya tidak berguna baginya apabila dia telah binasa dan 
jatuh ke neraka jahannam. 

   ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن
    مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
Sesungguhnya Kamilah yang memberi hidayat petunjuk jalan yang 
benar berbanding jalan yang salah. Kata al-Farra’: “Barangsiapa yang 
menelusuri petunjuk, maka Allah pasti akan mendorong jalan 
untuknya”. Kata misalan: “Barangsiapa yang mahu kepada Allah, maka 
dia akan mendapatiNya dalam perjalanannya itu. Barangsiapa yang 
mahu kepadaNya, dia akan didorong kepadaNya”.  
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Dan sesungguhnya Kamilah yang menguasai hari akhirat dan alam 
dunia; Kami melakukan apa yang Kami inginkan. 
Maka Aku memberi amaran mengingatkan kamu akan api Neraka 
yang marak menjulang. 
Yang hanya dimasuki dan dirasai bakarannya oleh orang yang 
sungguh celaka. 
Yang telah mendustakan kebenaran yang dibawa oleh para Rasul 
dan berpaling ingkar daripada ketaatan dan iman. 
Dan (sebaliknya) akan dijauhkan (azab Neraka) itu daripada orang 
yang sungguh bertakwa daripada melakukan kekufuran. Kata al-
Wahidi: “Yang dimaksudkan dengan ‘al-atqa’ ialah Abu Bakar as-Siddiq 
mengikut pendapat semua ahli tafsir”. Yakni: Ia diturunkan tentang 
beliau. Namun begitu hukumnya tetap umum. Wallahu a’lam. 
Yang mendermakan hartanya pada jalan kebaikan dengan tujuan 
membersihkan dirinya: yakni menjadi bersih di sisi Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
Sedang dia tidak menanggung budi sesiapapun, yang patut di balas. 
Hanyalah mengharapkan keredaan Tuhannya Yang Maha Tinggi. 
Dan demi sesungguhnya, dia pasti akan berpuas hati dengan apa 
yang Kami berikan daripada kemuliaan dan balasan yang besar.  

SURAH AD-DHUHA (DUHA) 
Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) jatuh sakit, sehingga baginda tidak bangun bersolat 
malam selama dua atau tiga malam. Apabila seorang wanita 
mendatangi Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam), dia berkata: “Wahai Muhammad, aku 
tidak melihat syaitanmu (dia maksudkan Jibril ('alaihissalam 

 )-pent) melainkan 
dia telah meninggalkanmu; sudah dua atau tiga malam ia tidak datang 
dekat denganmu”. Maka Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) menurunkan surah ini.  

يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  
  ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل مل  
جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى  

جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب  
Demi waktu Dhuha.  
Dan malam apabila ia sunyi-sepi. Kata al-Ashma’i: “makna ‘saja’ bagi  
malam ialah ia menyelubungi siang; seperti lelaki yang diselubung pakaian. 
(Bahawa) Tuhanmu (wahai Muhammad) tidak meninggalkanmu, juga 
tidak memutuskan wahyu kepadamu dan Dia tidak benci kepadamu. 
Dan sesungguhnya yang kemudian adalah lebih baik bagimu 
daripada permulaannya yakni: Syurga lebih baik dari dunia; ia juga 
termasuk kemuliaan kenabian yang kamu terima di dunia ini. 
Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu pembukaan pada 
agama, pahala, telaga, dan syafaat untuk umatnya di akhirat sehingga 
engkau reda. 
Bukankah Dia mendapati engkau seorang yatim: tiada ayah lalu 

DJB8026_Al-Oshor_Sample_Malay_Inside.indd   121 12/8/19   1:59 PM



122 ١٢٢ 

 
Dia memberikan perlindungan?. 
Dan didapatiNya engkau mencari-cari: tidak mengetahui al-Quran mahupun 
syariat, lalu Dia memberikan hidayat petunjuk (dengan wahyu Al-Quran)?. 
Dan didapatiNya engkau miskin mempunyai tanggungan serta tidak 
berharta, lalu Dia memberikan kecukupan? dengan rezeki yang diberikan. 
Oleh itu, adapun anak yatim maka janganlah engkau berlaku kasar 
terhadapnya; kerana kelemahannya, bahkan berikan dia haknya dan 
kenanglah keyatimanmu dulu. 
Adapun orang yang meminta maka janganlah engkau herdik; 
sesungguhnya engkau dulunya fakir juga; sama ada engkau memberinya 
makan, atau engkau menolaknya dengan lembut. 
Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan: 
zahirkan dan syukuri. Dikatakan juga yang dimaksudkan dengan 
‘nikmat’ ialah al-Quran, maka Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) memerintahkan Nabi (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) agar membaca dan menyebut-nyebutnya. 

SURAH AS-SYARH (KELAPANGAN) 
 حم جم يل ىل مل خل جض مص خص حص مس خس حس جس مخ
يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم

Bukankah Kami telah melapangkan bagimu dadamu?: wahai 
Muhammad untuk menerima kenabian, lalu engkau mengerjakan 
dakwah, menanggung beban kenabian dan menjaga wahyu. 
Dan Kami telah mengangkat daripadamu bebanmu: perkara yang 
telah berlalu ketika jahiliyyah. 
Yang memberati tanggunganmu.  
Dan Kami telah meninggikan bagimu: sebutan namamu: di dunia 
dan akhirat antaranya: perintah kepada orang yang beriman untuk 
menyebut syahadah kepada Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) apabila disebut syahadah 
kepada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ), begitu juga ketika menyebut zikir azan, serta 
perintah bersalawat dan salam ke atasnya. 
Oleh itu, maka (tetapkanlah kepercayaanmu) bahawa sesungguhnya 
tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. 
(Sekali lagi ditegaskan): Bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran 
disertai kemudahan. 
Kemudian apabila engkau telah selesai daripada solatmu, atau 
berdakwah, atau berperang, maka bersungguh-sungguhlah engkau 
berusaha berdoa dan memohon hajatmu daripada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ), atau 
bersungguh-sungguh beribadah.  
Dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau berharap dengan 
merendah diri, dijauhkan daripada neraka dan didekatkan dengan syurga. 

SURAH AT-TIIN (BUAH TIN) 
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
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     ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت   يب ىب نب مب

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث
Demi buah tin yang dimakan dan zaitun yang diperah minyaknya. 
Kedua-duanya melambangkan bumi Palestin. 
Dan gunung Tursina: iaitu gunung tempat Nabi Musa ('alaihissalam 

 ) 
bercakap dengan Tuhannya. 
Serta negeri (Mekkah) yang aman ini; Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) bersumpah 
dengan ketiga-tiga tempat ini kerana ia adalah tempat turunnya wahyu 
kepada Nabi Musa, Isa dan Muhammad ('alaihissalam 

 ), tempat turunnya tiga 
kitab samawi dan daripadanya terpancar cahaya hidayah buat manusia.  
Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 
sebaik-baiknya: diciptakan berilmu, mampu bertutur, mengurus, dan 
bijaksana; yang membolehkan manusia menjadi khalifah Allah di bumi 
seperti yang dikehendaki Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) untuknya.  
Kemudian Kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat 
orang-orang yang rendah: usia nyanyuk dan lemah setelah dulunya dia 
muda dan kuat. Dikatakan juga maknanya: dikembalikan menjadi lebih 
buruk daripada binatang, seburuk-buruk keadaan; kerana ia 
dikembalikan ke tingkatan neraka yang paling bawah. 
Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka 
akan ke syurga Allah yang luas di tingkatan yang tinggi-tinggi maka 
mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus. 
(Setelah engkau mengetahui hal yang demikian), maka apa pula yang 
menjadikan engkau seorang yang mendustakan hari kebangkitan dan balasan.  
Bukankah Allah seadil-adil Hakim?; ketentuan dan keadilanNya; 
apabila Dia memperelokkan kejadian manusia, kemudian Dia 
menghumbankan orang yang kufur ke neraka paling bawah dan 
mengangkat orang yang beriman beberapa darjat. 

SURAH AL-A’LAQ (SEGUMPAL DARAH) 
Surah yang pertama diturunkan. 

  مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل
 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني 

Bacalah (wahai Muhammad) dengan memulakan, atau memohon 
pertolongan dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan 
(sekalian makhluk). 
Dia menciptakan manusia dari segumpal darah beku: bermula 
dengan setitis mani, kemudian bertukar dengan izin Allah kepada 
segumpal darah dan ia adalah seperti seketul darah yang beku. 
Bacalah dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah. Antara 
kepemurahannya ialah Dia menjadikan kamu boleh membaca sedangkan 
engkau buta huruf (ummiy). 
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Yang mengajar manusia (tulisan) dengan pena. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
memulakan dakwah islam dengan seruan dan galakan kepada membaca 
dan menulis kerana manfaatnya yang sangat besar. 
Dia mengajarkan manusia (melalui pena) apa yang tidak diketahuinya. 

 جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب
 ىل مل خل مغ جغ  مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس
 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل
رئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي

Ingatlah! Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. 
Dengan sebab dia melihat dirinya serba cukup harta dan makanannya. 
(Ingatlah) sesungguhnya kepada Tuhanmulah tempat kembali; 
bukan selainNya. 
Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang (Abu Jahal). 
Seorang hamba Allah (Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam)) apabila dia 
mengerjakan sembahyang?. 
Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang solat itu; iaitu 
Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) berada di atas petunjuk?: iaitu jalan lurus. 
Baginda menjadi petunjuk bagi orang yang mengikutinya. 
Atau dia menyuruh orang bertakwa? dengan ikhlas, tauhid dan 
amal soleh yang dijadikan pelindung daripada api neraka. 
Bagaimana pendapatmu jika dia (Abu Jahal) mendustakan apa 
yang dibawa oleh Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) dan berpaling daripada iman.  
Tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat 
segala amal perbuatannya dan membalasnya? 
Jangan sekali-kali berlaku derhaka! Demi sesungguhnya jika dia 
tidak berhenti dari perbuatannya yang buruk itu, nescaya Kami akan 
menyentap ubun-ubunnya dan menyeretnya ke dalam Neraka. 
Ubun-ubun (orang) yang berdusta, yang bersalah. 
Kemudian biarlah dia memanggil kumpulannya (untuk 
menyelamatkannya). Dikatakan: Abu Jahal berkata kepada Rasulullah (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam): “Adakah engkau mengugutku sedangkan aku penduduk wadi 
(Mekkah) yang paling ramai kumpulannya!”, lalu turunlah ayat ini. 
Kami pula akan memanggil malaikat Zabaniyah yang kasar dan  
bengis untuk mengambilnya dan menghumbankannya ke dalam api yang 
menyala-nyala. 
Ingatlah! Janganlah engkau (wahai Muhammad) menurut 
kehendaknya untuk engkau tinggalkan solat dan (sebaliknya) 
sujudlah: solatlah kepada Allah tanpa mempedulikan larangannya dan 
dampingkanlah dirimu kepada Allah! dengan taat dan beramal soleh. 

SURAH AL-QADR (KEMULIAAN) 
 زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
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يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث

Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al-Quran) ini pada Malam al-
Qadar. Diturunkan sekaligus pada malam al-Qadar dari Lauh Mahfuz ke 
langit dunia. Kemudian diturunkan kepada Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) beransur-ansur 
mengikut keperluan dalam tempoh 23 tahun. Malam al-Qadar adalah salah 
satu malam dari malam-malam terakhir bulan Ramadan dan terdapat 
riwayat hadis yang pelbagai dalam menentukannya (secara spesifik).  
Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apakah malam al-Qadar 
itu?. Dinamakan demikian kerana Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) menentukan segala 
perkara yang Allah inginkan sehingga ke setahun akan datang. Dikatakan 
juga: kerana besarnya nilai dan kemuliaannya.  
Malam al-Qadar lebih baik daripada seribu bulan. Yakni: amalan 
padanya, walaupun ia hanya satu malam. 
Pada malam itu, turun malaikat dan roh (Jibril) dari langit ke bumi 
dengan izin Tuhan mereka, kerana membawa segala perkara.  
Sejahteralah malam itu: tiada kejahatan padanya, sehingga 
syaitan juga tidak boleh melakukan padanya sebarang kejahatan dan 
gangguan hingga terbit fajar!. Malaikat turun tidak putus-putus satu 
gerombolan demi gerombolan. 

SURAH AL-BAYYINAH (BUKTI YANG NYATA) 
  ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام

  مب خب  حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي 
 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب 

 مغ جغ  مع جع مظحط مض خض حض جض مص خص  حص
Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab: Yahudi dan Nasrani serta 
orang-orang musyrikin: musyrik arab; mereka adalah penyembah 
berhala. tidak akan meninggalkan: tidak akan berhenti dari 
kekufuran. sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas nyata: 
iaitu Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) dan ajarannya; baginda telah menerangkan 
kesesatan dan kejahilan mereka serta menyeru mereka kepada iman. 
Iaitu seorang Rasul dari Allah: Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) yang 
membacakan (kepada mereka) lembaran-lembaran suci yang terpelihara 
daripada penyelewengan dan kekeliruan, bahkan ia benar-benar Kalam Allah. 
Terkandung di dalamnya ayat-ayat dan hukum-hukum bertulis yang 
benar; lurus, seimbang dan jelas. Tiada perkara yang menyimpang 
daripada kebenaran, bahkan segala yang ada padanya adalah baik, 
membimbing, petunjuk dan hikmah seperti Firman Allah (subḥānahu 

wata′ālā ): 
“Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambaNya 
(Muhammad), al-Quran, dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang 
terpesong. (Bahkan keadaannya) tetap benar lagi untuk memberi 
peringatan...”. [al-Kahfi:1-2]. Barangsiapa yang mengikuti ayat-ayat 
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tersebut, maka dia telah berada di atas jalan Allah yang lurus.  
Dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) 
itu, tidak berpecah-belah melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang 
jelas nyata. Yakni: perpecahan dan perselisihan mereka bukan disebabkan 
perkara yang samar-samar, tetapi ianya berlaku setelah jelas dan zahirnya 
kebenaran. Kemudian apabila Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) mengutuskan Muhammad (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam), sebahagian mereka beriman dan sebahagian yang lain 
mengkufurinya sedangkan sepatutnya mereka mengambil satu jalan yang 
sama dengan mengikuti agama Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) dan jalan Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam).

Padahal mereka tidak diperintahkan dalam kitab-kitab samawi dan 
al-Quran melainkan supaya mereka beriltizam menyembah Allah 
dengan mengikhlaskan ibadat kepadaNya; tidak mensyirikkanNya 
dengan sesuatu, juga mengikhlaskan diri untuk agama lagi tetap teguh 
di atas tauhid: tidak cenderung melainkan hanya kepada agama Islam 
dan supaya mereka mendirikan sembahyang mengikut cara yang 
dikehendaki Allah dan pada waktunya serta memberi zakat pada 
tempohnya dan yang demikian itulah agama yang benar: agama yang 
lurus, yang tidak sepatutnya seseorang pun meninggalkannya. 

 جه ين ىن من خنحن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
   ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه
 مب زب رب يئىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

ىت نت مت زت رت يبىب نب
Sesungguhnya orang-orang yang kafir di kalangan Ahli Kitab dan 
orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam Neraka Jahannam, 
kekallah mereka di dalamnya. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk; kerana 
mereka meninggalkan kebenaran disebabkan perasaan hasad dan benci, 
dan kerana itu mereka akan menjadi seburuk-buruk makhluk kesudahannya. 
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, 
mereka itulah sebaik-baik makhluk. 
Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah Syurga ‘Adn yang mengalir di 
bawahnya: di bawah pohon-pohon dan bilik-bilik beberapa sungai; kekallah 
mereka di dalamnya selama-lamanya: tidak keluar dan meninggalkannya, 
bahkan tidak mati. Allah reda akan mereka dan mereka pun reda (serta 
bersyukur) akan nikmat pemberianNya. Balasan yang demikian itu untuk 
orang-orang yang takut (melanggar perintah) Tuhannya. 

SURAH AZ-ZALZALAH (KEGONCANGAN) 
مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت  

زي ري ٰى   ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك   
هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي نيىي مي  

Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-
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dahsyatnya sehingga pecah remuk segala yang berada di atasnya. 
Serta bumi itu mengeluarkan segala isinya: mayat-mayat dan 
segala benda yang tertimbus. Adapun mayat-mayat, bumi akan 
mengeluarkannya pada tiupan sangkakala kedua. 
Dan berkatalah manusia kerana terkejut dan hairan melihat 
keadaan bumi: “Apa yang sudah terjadi kepada bumi?”. 
Pada hari itu bumi pun menceritakan khabar beritanya, dan apa yang 
dilakukan di atasnya sama ada baik mahupun buruk; Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
menjadikannya boleh berkata-kata supaya ia menjadi saksi kepada manusia.  
Bahawa Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya: memberitakan 
dengan wahyu Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) dan menyaksikan dengan perintahNya. 
Pada hari itu manusia akan keluar berselerak dari kubur masing-masing 
ke tapak penghisaban. Sebahagian mereka menuju ke kanan dan sebahagian 
yang lain ke kiri, mengikut perbezaan agama dan amalan masing-masing 
untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) amal-amal mereka. 
Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah ketika di dunia, 
nescaya dia akan melihatnya pada hari kiamat terbentang dalam surat 
amalnya, lalu dia bergembira dengannya.   
Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah ketika di dunia, nescaya 
dia akan melihatnya pada hari kiamat lalu memuramkan wajahnya. 

SURAH AL-A’ADIYAAT (KUDA PERANG) 
   جح  مج  حج مث هت مت خت حت جت
  جم يل ىل مل خل حص مس خس حس جس مخ جخ مح

  مي خي حي جي يه ىه مه جه   ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم 
ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

Demi kuda perang yang berlari kencang dipacu oleh orang-orang 
yang berjihad di jalan Allah menentang musuh dari kalangan orang kafir 
yang derhaka terhadap Allah dan RasulNya termengah-mengah. 
Serta kuda yang memercikkan api apabila kuku kakinya memukul 
batu dan tanah yang keras.  
Dan kuda yang menyerang (dengan tiba-tiba) pada waktu pagi. 
Sehingga menerbangkan debu ke muka musuh ketika perang. 
Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. 
Sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur akan nikmat Tuhannya. 
Dan sesungguhnya dia (manusia) menyaksikan (mengakui) 
keingkarannya; kerana jelasnya kesan tersebut ke atas dirinya. 
Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan; 
bersungguh-sungguh mendapatkannya dan sanggup bermati-matian untuknya. 
(Patutkah dia bersikap demikian?) Tidakkah dia mengetahui 
(bagaimana keadaan) ketika dibongkarkan segala yang ada dalam kubur?. 
Dan dikumpul serta didedahkan segala yang terpendam dalam dada?: 
dibezakan dan diterangkan kebaikan dan keburukan yang terkandung di 
dalamnya. 

DJB8026_Al-Oshor_Sample_Malay_Inside.indd   127 12/8/19   1:59 PM



128 ١٢٨ 

 
Sesungguhnya Tuhan mereka Maha Mengetahui dengan mendalam 
tentang mereka pada hari itu. Juga pada hari-hari yang lain; tiada yang 
tersembunyi daripada pengetahuanNya. Kerana itu, adalah tidak patut 
harta benda mereka menyibukkan mereka daripada mensyukuri 
Tuhannya, beribadat kepadaNya dan beramal untuk hari kebangkitan. 

SURAH AL-QARI’AH (HARI KIAMAT) 
 مت زت رت يب  ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

   مك  لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت  نت
زي ري ٰى  ين ىن نن من زن  رن   مم  ام  يل ىل  مل  يك  ىك

Hari yang menggemparkan hati dengan perasaan gerun, atau 
menggemparkan musuh Allah dengan azab. 
Apakah hari yang menggemparkan itu?. 
Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari yang 
menggemparkan itu?. 
(Hari itu ialah: Hari kiamat). Hari manusia menjadi seperti kelkatu 
yang terbang berkeliaran tanpa arah tuju; kerana dahsyatnya hari 
tersebut sehingga mereka dihimpunkan di mahsyar. 
Dan gunung-ganang menjadi seperti bulu (yang berwarna-warni) 
yang dihambur-hamburkan: hancur-lebur dan berterbangan. 
(Kemudian Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) menyatakan keadaan manusia ketika dihisab 
di mana mereka dibahagi kepada dua kumpulan secara umum): Maka adapun 
orang yang berat timbangan: amal baiknya melebihi amal buruknya. 
Maka dia berada dalam kehidupan (nikmat syurga) yang memuaskan. 
Sebaliknya orang yang ringan timbangan (amal baiknya);. 
Maka tempat kembalinya ialah ‘Haawiyah’: neraka jahannam. Dia 
‘kembali’ ke situ seperti seorang anak yang pasti kembali kepada ibunya. 
Dinamakan ‘Haawiyah’ kerana ia jatuh terhumban jauh ke dalamnya. 
Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui, apakah "Haawiyah" itu?. 
Diulang persoalan ini untuk menimbulkan rasa gerun dan menerangkan 
bahawa ia sesuatu yang di luar kebiasaan. 
(Haawiyah itu ialah): Api yang panas membakar sehingga ke kemuncaknya. 

SURAH AT-TAKAATHUR (BERMEGAH-MEGAH) 
  هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث

Kamu telah dilalaikan daripada mengerjakan ketaatan dan amal akhirat  
oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-
banyaknya harta benda, anak-pinak, pangkat dan pengaruh. 
Sehingga kamu masuk kubur: datangnya kematian ketika kamu  
masih dalam keadaan tersebut.  
Jangan sekali-kali (bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui 
kelak akibatnya yang buruk pada hari kiamat! 
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Sekali lagi (diingatkan): Jangan sekali-kali (kamu bersikap demikian)! 
Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk pada hari kiamat! 
Demi sesungguhnya! Kalaulah kamu mengetahui apa yang kamu akan 
hadapi dengan pengetahuan yang yakin, seperti perkara yang kamu yakini 
ketika di dunia, tentulah kamu tidak akan bermegah-megah dan dilalaikan 
daripada perkara yang lebih besar lagi, iaitu menyiapkan bekalan akhirat. 
(Ingatlah) demi sesungguhnya! Kamu akan melihat Neraka yang 
marak menjulang di akhirat kelak. 
Selepas itu, demi sesungguhnya! Kamu akan melihatnya dengan 
penglihatan yang yakin: melihat dengan mata kepala sendiri! 
Selain dari itu, sesungguhnya kamu akan ditanya pada hari itu, 
tentang segala nikmat dunia yang telah melalaikan kamu daripada 
beramal untuk akhirat; maka kamu akan ditanya tentang keamanan, 
kesihatan, kelapangan, kelazatan makanan dan minuman, air sejuk yang 
diminum ketika haus, keteduhan tempat tinggal dan lain-lain lagi. 

SURAH AL-ASR (MASA) 
  خم حم جم يل ىل مل خل

جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم 
Demi Masa!. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) bersumpah dengan masa kerana 
padanya terdapat pelajaran dari sudut perjalanan siang dan malam, 
juga gelap dan terang yang silih berganti, di mana terletak padanya 
kelangsungan bagi sebuah kehidupan dan kepentingan hidupannya. Yang 
demikian itu adalah bukti nyata kewujudan Pencipta dan kewajipan 
mentauhidkanNya. Kata Muqatil rah.: “Yang dimaksudkan dengan masa 
di dalam ayat ini ialah waktu solat asar”.   
Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian; apabila berkurang dan 
hilangnya modal. 
Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka 
pula berpesan-pesan dengan kebenaran yang wajib dilakukan; iaitu beriman 
kepada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) dan mentauhidkanNya, menegakkan perkara yang 
disyariatkan Allah dan meninggalkan laranganNya. serta berpesan-pesan 
dengan sabar; daripada melakukan maksiat kepada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ), atas 
kewajipan-kewajipanNya dan ketentuan-ketentuanNya yang memeritkan. 

SURAH AL-HUMAZAH (PENGUMPAT) 
   َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر   ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه

   يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ   مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ
  يث ىث  نث مث زث رث يت  ىت نت مت   زت رت

Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencela (yang berkata secara 
berhadapan) dan pengumpat (yang berkata di belakangnya). 
Yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung 
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kekayaannya dengan penuh taajub, lalu dia merasakan dirinya lebih 
mulia; kerana itulah dia memandang hina pada orang lain dengan 
mencela dan mengumpat mereka. 
Dia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya (tidak 
mati)!; kerana dia terlalu sayangkan hartanya sehingga dia tidak 
memikirkan langsung tentang apa yang akan berlaku selepas mati.  
Tidak (ia bukan seperti yang disangkan)! Sesungguhnya dia (dan 
hartanya) akan dicampakkan ke dalam ‘al-Hutamah’ yang membakar 
sehingga hancur segala yang dicampakkan kepadanya. 
Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui, apakah "al-Hutamah" itu?. 
(Al-Hutamah) ialah api Allah yang dinyalakan (dengan perintahNya);. 
Yang naik menjulang (kepanasannya sampai) ke hati; kerana ia 
tempat terbitnya matlamat yang serong, niat yang keji dan akhlak yang 
buruk seperti sombong dan menghina orang yang mulia. 
Sesungguhnnya api Neraka itu ditutup rapat atas mereka segala 
pintu-pintunya; maka mereka tidak boleh keluar daripadanya. 
(Mereka terikat) pada batang-batang palang yang melintang 
panjang. Kata Muqatil rah.: “Pintu-pintu tertutup rapat, kemudian 
mereka diikat pada pasak daripada besi, tidak dibuka pintu untuk 
mereka dan tiada udara yang dapat masuk kepada mereka”. 

SURAH AL-FIIL (GAJAH) 
 رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف
حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى  ين ىن نن من زن 

Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan 
kepada angkatan tentera bergajah?: kaum Nasrani dari Habsyah yang 
menguasai Yaman; mereka bergerak dari sana untuk menghancurkan 
Kaabah. Apabila mereka hampir sampai ke Mekkah, Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
menghantar kepada mereka burung yang disebut di dalam surah ini, lalu 
ia membinasakan mereka. Peristiwa itu menjadi suatu tanda kekuasaan 
Tuhan dan ianya berlaku 40 tahun sebelum pengutusan Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
di mana sebahagian yang menyaksikan peristiwa tersebut masih hidup 
ketika pengutusan Baginda (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dan 
usaha mereka untuk memusnahkan Kaabah. sebagai suatu kesesatan 
yang membawa mereka kepada kebinasaan? 
Dan Dia telah menghantarkan kepada mereka (rombongan) burung 
berpasuk-pasukan; iaitu burung berwarna hitam yang datang berbondong-
bondong dari arah laut, pada setiap burung tiga biji batu; dua di kaki dan satu 
di paruh, ia tidak mengenai sesuatu melainkan akan menghancurkannya.                                                         
Yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah liat 
yang dibakar dengan api neraka jahannam dan tertulis padanya nama-
nama mereka. Apabila batu itu mengenai salah seorang daripada 
mereka, maka keluarlah daripadanya penyakit virus yang merebak. Saiz 
batu-batu tersebut seperti kacang kuda dan lebih besar dari kacang dal. 
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Lalu Dia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun 
(tanaman) yang dimakan (ulat). 

SURAH QURAISY (SUKU QURAISY) 
Dinamakan juga ‘Surah al-Iilaaf’. 

 خن حن جن ىميم مم  خم حم جم يل ىل مل خل
جي يه ىه مه جه ين  ىن من

Kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy (penduduk Mekah). 
(laitu) kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka (menjalankan 
perniagaan) pada musim sejuk (ke negeri Yaman yang panas) dan pada 
musim panas (ke negeri Syam yang sejuk). Jika tidak kerana Allah 
memudahkan untuk mereka dua perjalanan ini dan keamanan yang 
mereka kecapi kerana mereka berjiran dengan Baitullah, mereka tidak 
akan mampu berbuat apa-apa; maka hendaklah mereka mengkhususkan 
ibadah hanya kepada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ). 
Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah 
(Kaabah) ini. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) memperkenalkan DiriNya sebagai Tuan 
rumah ini sebagai membezakan DiriNya dengan berhala-berhala yang 
mereka sembah. Kerana wujudnya Kaabah ini juga, mereka menjadi 
lebih mulia daripada sekalian arab. 
(Tuhan) yang memberi mereka penghidupan, menyelamatkan 
mereka dari kelaparan melalui dua perjalanan tersebut. dan 
mengamankan mereka dari ketakutan permusuhan dan penghambaan 
sesama arab, kerana mereka di tempat yang suci. Mereka juga 
diamankan daripada ketakutan tentera bergajah Habsyah. 

SURAH AL-MAA’UN  
(BARANG-BARANG YANG BERGUNA) 

   ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
 ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ

يت ىت نت مت زت رت يب
Tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama?: hari hisab 
dan pembalasan. 
(Jika engkau memerhatikan dan mencari,) orang itu ialah yang 
menafikan (sekeras-kerasnya hak) anak yatim. Menjadi kebiasaan orang  
arab jahiliyyah tidak mewariskan kepada wanita dan kanak-kanak. 
Dan dia tidak menggalakkan dirinya dan sesiapapun untuk memberi 
makanan kepada orang miskin kerana bakhilnya terhadap harta. 
Maka celakalah bagi orang yang solat;. 
(laitu) mereka yang lalai terhadap solatnya: tidak enghiraukannya;  
jika mereka bersolat, mereka tidak mengharapkan pahala daripadanya. 
Jika mereka meninggalkannya, mereka tidak takut kepada hukumannya; 
mereka lalai sehingga luput waktunya. 
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(Juga) orang-orang yang riak: menunjuk-nunjuk kepada manusia 
dengan solatnya jika dia bersolat, atau riak dengan segala amalan 
kebajikan yang dilakukan demi mendapat pujian manusia. 
Dan orang-orang yang enggan memberikan pertolongan, atau 
enggan membayar zakat.  

SURAH AL-KAUTHAR  
(NIKMAT YANG BANYAK) 

  مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث
Sesungguhnya Kami telah mengurniakan kepadamu (wahai Muhammad) 
kebaikan yang banyak: iaitu sungai di dalam syurga yang Allah jadikan 
sebagai suatu kemuliaan untuk Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) dan umatnya.  
Oleh itu, kerjakanlah sembahyang (fardu) kerana Tuhanmu semata-mata 
dan sembelihlah korban. Dulunya, manusia bersolat dan berkorban kepada 
selain Allah (subḥānahu 

wata′ālā ), maka Allah (subḥānahu 
wata′ālā ) memerintahkan NabiNya untuk 

melakukannya semata-mata kerana Allah (subḥānahu 
wata′ālā ) Kata Qatadah, ‘Atoo’ 

dan ‘Ikrimah: “Maksudnya solat hari raya dan sembelihan korban”. 
Sesungguhnya orang yang bencikan engkau, dialah orang yang 
terputus. Yakni: tidak kekal sebutan namanya selepas kematiannya. 
Lelaki yang ‘terputus’ pula ertinya: lelaki yang tidak mempunyai anak. 
Apabila anak lelaki Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) meninggal dunia, berkatalah 
salah seorang musyrikin: “Bahawasanya dia (Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam)) 
telah terputus (keturunan)”, lalu turunlah surah ini.  

SURAH AL-KAFIRUN (ORANG-ORANG KAFIR) 
   خنمن حن يمجن ىم ملىليلجمحمخممم خل

َّ ييٰذٰرٰىٌٍّّ ىي مي حيخي جي ىنينجهمهىهيه
Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai orang-orang kafir!. Sebab 
turunnya surah ini: bahawasanya orang-orang kafir meminta Rasulullah (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) menyembah tuhan-tuhan mereka setahun dan mereka akan 
menyembah Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) setahun juga, maka Allah (subḥānahu 
wata′ālā ) 

memerintahkan Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) untuk berkata kepada mereka:  

Aku tidak akan (melakukan apa yang kamu minta, iaitu) 
menyembah apa yang kamu sembah (dari berhala-berhala kamu).  
Dan kamu tidak mahu menyembah (Allah) yang aku sembah. Yakni: 
kekal di dalam kesyirikan dan kekufuran kamu. 
Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat. Yakni: pada 
hari yang mendatang daripada umurku, aku selama-lamanya tidak akan 
menyembah sesuatu pun dari berhala-berhala yang kamu sembah.  
Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat pada masa 
akan datang, selagi kamu masih dalam kekufuran meyembah berhala. 
Sesungguhnya ibadah seorang yang kafir dan musyrik kepada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
adalah tertolak dan tidak dikira. Dikatakan juga: ayat ini berulang dan 
tujuannya adalah penegasan, supaya golongan kuffar putus asa daripada 
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mengharapkan Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) menyambut tawaran mereka.   
Bagi kamu agama kamu; bagiku agamaku. Yakni: jika kamu reda 
dengan agama kamu, maka aku juga reda dengan agamaku. Agama 
syirikmu terbatas untukmu dan agama tauhidku terbatas untukku.  

SURAH AN-NASR (PERTOLONGAN) 
Dinamakan juga surah ‘at-Taudi`’ (perpisahan). 
Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Jarir, daripada Ibnu Abbas (
raḍiyallāhu 
'anhu ) katanya: “Apabila turun ُّ ُّ ِّ ّٰ زئ رئ َّ , Rasulullah (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) bersabda: “Kematianku telah disampaikan kepadaku”. 

 مبنبىب زب يئرب ىئ ُِّّّٰرئزئمئنئ
زث رث يت ىتنتمت زت يبرت

Apabila datang kepada engkau (wahai Muhammad) pertolongan Allah 
ke atas musuhmu: Quraisy, dan kemenangan: dibukakan untukmu kota 
Mekkah. Kemenangan juga bererti: pembukaan terhadap penempatan-
penempatan musuh dan terbukanya hati mereka untuk menerima kebenaran. 
Dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah beramai-
ramai. Apabila Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) membuka kota Mekkah, orang-orang 
arab berkata: “Jika Muhammad berjaya memenangi penduduk tanah suci 
ini sedangkan mereka pernah mendapat perlindungan Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
daripada tentera bergajah, ketahuilah bahawasanya dia (Muhammad) di 
atas kebenaran, dan kamu tidak akan mampu mengalahkannya. Lalu 
mereka memeluk Islam beramai-ramai -setelah dulunya hanya seorang dua 
yang memeluk islam- sehingga menjadi keseluruhan kabilah memeluk Islam.  
Maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun 
kepadaNya atas kesilapan dan kecuaian, sebagai tanda merendah diri 
kepada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) sesungguhnya Dia amat menerima taubat dan 
merahmati orang yang memohon keampunan. Dihimpunkan antara 
tasbih yang mengandungi makna takjub atas kemudahan Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
ke atas Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam), yang tidak pernah terlintas di fikiran sesiapa 
pun, dengan pujian kepadaNya atas kecantikan ciptaanNya dan 
kebesaran kurniaanNya yang memberi pertolongan dan pembukaan ke 
atas ‘Umm al-Qura’(Mekkah) serta masuknya manusia ke dalam Islam 
secara beramai-ramai.  
Dikeluarkan oleh al-Bukhari dan selainnya, daripada Ibnu Abbas katanya 
tentang surah ini: “Ia adalah ajal Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) yang diberitahu 
oleh Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) kepadanya”. 

SURAH AL-MASAD (YANG DIPINTAL) 

   اممم ىليل مل ىكيك مك مثنثىثيثىفيفىقيقاكلك
مي زي ري ىنينٰى زنمننن رن 

Binasalah (dan rugilah) kedua-dua tangan Abu Lahab dan dia juga akan 
binasa. Sesungguhnya doa tersebut telah benar-benar berlaku. Abu Lahab 
adalah bapa saudara Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) dan namanya Abdul ‘Uzza. 
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Hartanya dan segala yang diusahakannya daripada keuntungan dan 
kemegahan tidak dapat menolongnya daripada kebinasaan dan azab 
Allah (subḥānahu 

wata′ālā ). 
Dia akan menderita bakaran api Neraka jahannam yang marak 
menjulang (membakar kulitnya).  
Dan juga isterinya, seorang perempuan pemunggah kayu api: iaitu 
Ummu Jamil binti Harb, saudara perempuan Abu Sufyan, di mana dia 
pernah membawa kayu api dan duri lalu meletakkannya pada waktu 
malam di laluan Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
Di lehernya sejenis tali, dari tali-tali yang dipintal. Dia pernah 
memiliki kalung permata yang sangat mahal, lalu dia berkata: “Nescaya 
aku akan belanjakannya demi memusuhi Muhammad”, maka sebagai 
balasannya, diikat pada lehernya tali tersebut pada hari kiamat sebagai 
ganti kepada kalungnya itu. 

SURAH AL-IKHLAS (IKHLAS) 
   مم خم حم جم يل ىل مل خل

 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم
Katakanlah (wahai Muhammad): (Tuhanku) ialah Allah Yang Maha 
Esa. Berkata orang-orang musyrik: “Wahai Muhammad! Sebutkan 
kepada kami nasab Tuhanmu”, maka turunlah surah ini. 
Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang 
hajat; kerana Dia mampu menunaikannya. Daripada  Ibnu Abbas (raḍiyallāhu 

'anhu ) 
katanya: “As-Samad: ‘Tuan’ yang sempurna ketuananNya, ‘as-Syarif’ yang 
sempurna kemuliaanNya, ‘al-Haliim’ yang sempurna ketenanganNya, ‘al-
Ghaniyy’ yang sempurna kekayaanNya, ‘al-Jabbar’ yang sempurna 
kekuasaanNya, ‘al-‘Aalim’ yang sempurna kebijaksanaanNya, Dialah Allah (
subḥānahu 
wata′ālā ), dan sifat ini tiada yang layak melainkan untukNya.   
Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan); kerana tiada yang 
sejenis denganNya, dan mustahil untuk dinisbahkan sifat ‘tiada’ 
kepadaNya sama ada dahulu atau kemudian; sedangkan Allah tidak 
berbapa sehingga boleh dinasabkan. Kata Qatadah rah: “Sesungguhnya 
orang musyrik di kalangan arab berkata: malaikat itu anak perempuan 
Allah, sedang orang yahudi pula berkata: ‘Uzair anak lelaki Allah, 
manakala orang nasrani pula berkata: al-Masih (Isa) anak lelaki Allah, 
maka Allah menafikan kesemua mereka dengan berkata: Dia tidak 
beranak dan tidak pula diperanakkan”.  
Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya: setara, semisal 
atau bersama denganNya pada sesuatu daripada sifat kesempurnaanNya. 

SURAH AL-FALAQ (WAKTU SUBUH) 
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ
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Katakanlah (wahai Muhammad): Aku berlindung kepada (Allah) 
Tuhan yang menciptakan waktu subuh. Dikatakan: maksudnya semua 
ciptaan Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) yang terbelah sama ada haiwan, cahaya subuh, 
biji dan benih, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Dikatakan juga: 
maksudnya penerimaan bahawa yang berkuasa menghilangkan 
kegelapan dari seluruh alam ini, pastilah juga berkuasa untuk menolak 
segala yang ditakuti dan dibimbangi oleh pemohon perlindungan.   
Dari kejahatan makhluk-makhluk yang Dia ciptakan. 
Dari kejahatan malam apabila ia datang; kerana pada waktu 
malam, binatang buas dan berbisa keluar dari sarangnya, begitu juga 
orang-orang jahat yang melakukan kerosakan.  
Dari kejahatan wanita-wanita sihir yang menghembus-hembus pada 
simpulan-simpulan apabila melakukan sihir.  
Serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia melakukan 
kedengkiannya. Maksud hasad ialah mengharapkan hilangnya nikmat 
yang Allah berikan kepada orang yang dihasadkan. 

SURAH AN-NAAS (MANUSIA) 
  زث رث يت ىت نت مت زت رت

   يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث 
 مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك  اك

Katakanlah (wahai Muhammad): Aku berlindung kepada (Allah) 
Pemilik sekalian manusia; Pencipta, Pengurus dan Pengelok urusan mereka. 
Yang Menguasai sekalian manusia dengan kekuasaan yang mutlak.  
Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia, dan sebutan 
‘Ilaah’ itu khas bagiNya, tiada sekutu bagiNya. 
Dari kejahatan pembisik penghasut (syaitan) yang timbul dan tenggelam. 
Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia; 
supaya patuh kepadanya.  
(Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia. 
Syaitan dari kalangan manusia menghasut dengan menunjukkan dirinya 
pemberi nasihat yang prihatin, lalu ia mempengaruhi hati melalui kata-
katanya yang dilemparkan dalam bentuk nasihat, sepertimana syaitan 
dari kalangan jin menghasut hati dengan bisikannya. Dari Ibnu Abbas (
raḍiyallāhu 
'anhu ) katanya: “Tiada bayi yang dilahirkan melainkan pada hatinya 
was-was (bisikan jahat). Apabila dia mengingati Allah ia (was-was) 
hilang, dan apabila dia lalai ia membisikkan”. Kita memohon 
perlindungan Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) daripada tipu daya dan bisikannya.     
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1. Daripada manakah seseorang Muslim itu mengambil Aqidahnya? 
Aqidah seorang Muslim itu diambil dari Kitab Allah dan Sunnah 
NabiNya (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) yang sahih, yang tidak berkata-kata dengan 
hawa nafsu, firman Allah dalam Surah an-Najm: 4  
 Yang bermaksud: “(Ia) tidak lain hanyalah نث ِۡن َُ إِ َوَُ ٰٞۡ إ مث
wahyu yang diwahyukan kepadanya”. Ia seperti yang difahami 
para sahabat dan salafussoleh (raḍiyallāhu 

'anhum ). 
2. Jika timbul perselisihan pandangan, ke manakah kita perlu 
membuat rujukan? Kita perlu merujuk kembali kepada syarak 
dan hukum berlandaskan al-Quran dan Sunnah Rasullullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
sebagaimana firman Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) dalam surah an-Nisa’:59 
مثÒÓÔÕÖ×ØÙنث  Yang bermaksud: “Kemudian, jika 

kamu berbeza pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah 
kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnah)”. Sabda Rasulullah (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam): “Telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang 
kamu tidak akan sesat selama mana kamu berpegang kepada 
keduanya: Kitab Allah (al-Quran) dan sunnah NabiNya”.(Al-Muwata’). 
3. Siapakah golongan yang akan terselamat di hari kiamat nanti? 
Telah bersabda Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Umat aku nanti akan 
terbahagi kepada tujuh puluh tiga pecahan, semuanya di dalam 
neraka kecuali satu kumpulan sahaja. Mereka bertanya: siapakah 
mereka wahai Rasulullah? Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: 
mereka yang bersama aku dan juga sahabatku.” (H.R Ahmad). 
Maka kebenaran dalam agama itu adalah apa yang Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam

) dan para sahabat berada di atasnya, dan hendaklah kamu 
mengikuti mereka dan menjauhi rekaan (dalam agama), jika 
kamu inginkan kejayaan dan diterima segala amalan. 
4. Apakah syarat-syarat penerimaan amalan yang soleh? Syarat 
pertama: Beriman kepada Allah dan mentauhidkanNya, dan tidak 
diterima amalan daripada mereka yang syirik kepada Allah. Syarat 
kedua: Ikhlas, iaitu dengan mengharapkan sesuatu hanya dari Allah (
subḥānahu 
wata′ālā ). Syarat ketiga: Mengikuti petunjuk Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) padanya; 
iaitu amalan itu sama seperti yang disampaikan olehnya, maka 
seseorang itu tidaklah menyembah Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) kecuali dengan apa 
yang telah disyarakkan. Maka, apabila telah hilang salah satu dari 
tiga syarat tersebut, amalan itu akan ditolak. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
berfirman dalam surah al-Furqan: 23  نثb c de f g h 

SOALAN-SOALAN PENTING DALAM 
KEHIDUPAN SEORANG MUSLIM  

١٣٦ 

 
 

1. Daripada manakah seseorang Muslim itu mengambil Aqidahnya? 
Aqidah seorang Muslim itu diambil dari Kitab Allah dan Sunnah 
NabiNya (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) yang sahih, yang tidak berkata-kata dengan 
hawa nafsu, firman Allah dalam Surah an-Najm: 4  
 Yang bermaksud: “(Ia) tidak lain hanyalah نث ِۡن َُ إِ َوَُ ٰٞۡ إ مث
wahyu yang diwahyukan kepadanya”. Ia seperti yang difahami 
para sahabat dan salafussoleh (raḍiyallāhu 

'anhum ). 
2. Jika timbul perselisihan pandangan, ke manakah kita perlu 
membuat rujukan? Kita perlu merujuk kembali kepada syarak 
dan hukum berlandaskan al-Quran dan Sunnah Rasullullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
sebagaimana firman Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) dalam surah an-Nisa’:59 
مثÒÓÔÕÖ×ØÙنث  Yang bermaksud: “Kemudian, jika 

kamu berbeza pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah 
kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnah)”. Sabda Rasulullah (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam): “Telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang 
kamu tidak akan sesat selama mana kamu berpegang kepada 
keduanya: Kitab Allah (al-Quran) dan sunnah NabiNya”.(Al-Muwata’). 
3. Siapakah golongan yang akan terselamat di hari kiamat nanti? 
Telah bersabda Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Umat aku nanti akan 
terbahagi kepada tujuh puluh tiga pecahan, semuanya di dalam 
neraka kecuali satu kumpulan sahaja. Mereka bertanya: siapakah 
mereka wahai Rasulullah? Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: 
mereka yang bersama aku dan juga sahabatku.” (H.R Ahmad). 
Maka kebenaran dalam agama itu adalah apa yang Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam

) dan para sahabat berada di atasnya, dan hendaklah kamu 
mengikuti mereka dan menjauhi rekaan (dalam agama), jika 
kamu inginkan kejayaan dan diterima segala amalan. 
4. Apakah syarat-syarat penerimaan amalan yang soleh? Syarat 
pertama: Beriman kepada Allah dan mentauhidkanNya, dan tidak 
diterima amalan daripada mereka yang syirik kepada Allah. Syarat 
kedua: Ikhlas, iaitu dengan mengharapkan sesuatu hanya dari Allah (
subḥānahu 
wata′ālā ). Syarat ketiga: Mengikuti petunjuk Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) padanya; 
iaitu amalan itu sama seperti yang disampaikan olehnya, maka 
seseorang itu tidaklah menyembah Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) kecuali dengan apa 
yang telah disyarakkan. Maka, apabila telah hilang salah satu dari 
tiga syarat tersebut, amalan itu akan ditolak. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
berfirman dalam surah al-Furqan: 23  نثb c de f g h 

SOALAN-SOALAN PENTING DALAM 
KEHIDUPAN SEORANG MUSLIM  
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i jمث Yang bermaksud: “Dan Kami hadapi segala amalan yang 

mereka telah lakukan (yang mereka rasakan baik), lalu Kami 
jadikan ia terbuang sebagai debu yang berterbangan”.   
5. Apakah tingkatan dalam beragama? Kedudukan agama 
terbahagi kepada tiga iaitu: Islam, Iman dan Ihsan. 
6. Apa itu Islam, dan berapakah rukun-rukunnya? Islam ialah 
penyerahan diri kepada Allah dengan mentauhidkanNya, patuh 
dan taat kepadaNya, serta bebas dari syirik dan seumpama 
dengannya. Rukun Islam terbahagi kepada lima sebagaimana 
sabda Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) “Telah terbina Islam diatas lima perkara, 
bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu 
pesuruh Allah, menunaikan solat, mengeluarkan zakat, mengerjakan 
haji dan berpuasa dibulan Ramadhan”.(Muttafaqun alaihi).  
7. Apa itu Iman, dan berapakah rukun-rukunnya? Iman adalah 
meyakini dengan hati, mengakui dengan lidah dan beramal 
dengan anggota badan. Ia bertambah dengan ketaatan dan 
berkurang dengan kemaksiatan. Allah berfirman dalam surah al-
Fath ayat:4: نثcdefمث , yang bermaksud:  “Untuk 
menambahkan iman atas keimanan mereka yang sedia ada”. 
Telah bersabda Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Iman itu mempunyai lebih 
dari 70 cabang. Yang paling utama adalah ucapan ‘la ilaha 
illallahu’ dan yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan 
dari tengah jalan, serta rasa malu itu adalah salah satu cabang 
dari cabang keimanan.” (HR. Muslim). Ia diperkuatkan lagi dengan 
apa yang dirasai oleh seorang muslim pada dirinya, dengan 
kekuatan untuk melakukan ketaatan dalam musim kebaikan 
(ibadah), sebaliknya rasa lemah ketika melakukan maksiat. Allah 
berfirman dalam surah Hud: 144 نث¢£¤¥مث , yang 
bermaksud: “Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan 
kejahatan-kejahatan”. Rukun-rukun iman terbahagi kepada enam 
perkara, sebagaimana sabda Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “(Iman itu) 
adalah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, 
rasul-rasulNya, hari akhirat, serta qada’ dan qadar”. (H.R Bukhari).  
8. Apakah yang dimaksudkan dengan (ا إ إ ا إ إ ا إ إ ا إ إ )? Menafikan 
kelayakan beribadah untuk selain Allah, dan menetapkannya hanya 
kepada Allah Tuhan yang satu. 
9. Adakah Allah bersama-sama kita? Ya, Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) bersama- 
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sama kita dengan ilmuNya, pendengaranNya, penglihatanNya, 
pemeliharaanNya, kesempurnaanNya, kudratNya, dan kehendakNya. 
Manakala zatNya, tidak menyerupai makhluk-makhlukNya, dan 
tiada satu pun daripada makhlukNya yang dapat menanggapiNya. 
10. Adakah mampu untuk seseorang melihat Allah dengan mata? 
Telah disepakati oleh seluruh umat Islam bahawa manusia tidak 
dapat melihat Allah di atas dunia. Akan tetapi orang beriman 
akan melihat Allah pada hari akhirat di Padang Mahsyar dan di dalam 
Syurga. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman dalam surah al-Qiyamah: 22-23 
مثIJKLMNOنث  Yang bermaksud: “Wajah-wajah (orang 

yang beriman) pada hari itu berseri-seri. Memandang Tuhannya”. 
11. Apakah faedah mengetahui nama-nama Allah dan sifat-
sifatNya? Sesungguhnya kewajipan pertama manusia ke atas 
penciptanya adalah mengenaliNya. Maka apabila manusia telah 
mengenali dan mengetahuiNya, ibadatnya akan menjadi sebenar-
benar ibadat kepada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ). Allah (subḥānahu 
wata′ālā ) berfirman dalam 

surah Muhammad: 19 نثÜÝÞßàáâãمث , yang 
bermaksud: “Ketahuilah sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak 
disembah melainkan Allah, dan beristighfarlah kepadaNya atas 
dosa yang engkau telah lakukan”. Maka mengingati Allah pada 
keluasan rahmat Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) dapat mendatangkan 
pengharapan, pada ujian dan kesukaran pula mendatangkan rasa 
takut, begitu juga pada meletakkan Allah satu-satunya pemberi 
nikmat mampu mendatangkan rasa syukur.  
Maksud beribadat dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatNya 
adalah memperhalusi ilmu tentangnya, memahami maknanya dan 
beramal dengannya. Di antara nama-nama Allah dan sifat-
sifatNya itu, ada yang elok dipersifatkan oleh hambaNya seperti 
yang maha Alim, yang maha Kasih dan yang maha Adil. Dan ada 
yang dicela untuk seseorang hamba bersifat dengannya seperti 
ketuhanan, angkuh, dan takabur. Selain dari itu, terdapat sifat-
sifat yang elok bahkan diperintahkan untuk seorang hamba 
bersifat denganya seperti perhambaan, memerlukan, menghajatkan, 
ketundukan, permintaan dan sebagainya yang mana Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
tidak boleh dipersifatkan dengannya. Manusia yang paling dicintai 
Allah ialah mereka yang bersifat dengan sifat yang disukai-Nya, 
sebaliknya manusia yang paling dibenci-Nya ialah mereka yang 
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bersifat dengan sifat yang dibenci-Nya. 
12. Apakah nama-nama Allah al-Husna? Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman 
dalam surah al-A’raf: 180 نثcdefgمث , yang 
bermaksud: “Dan Allah mempunyai nama-nama yang mulia, maka 
hendaklah kamu berdoa dengannya”. Dan sabit daripada Rasulullah 
(ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bahawa baginda bersabda: “Sesungguhnya Allah 
mempunyai 99 nama, iaitu 100 kurang satu. Siapa yang 
menghafalnya akan masuk syurga”. (Muttafaqun alaihi). Menghitung  
nama-nama Allah ini mengandungi tiga cara: 1) Pengiraan lafaz-
lafaz dan bilangannya. 2) Memahami makna dan kandungan serta 
beriman dengannya; maka apabila disebut Yang Maha Bijaksana (al-
Hakim) maka dia menyerahkan semua urusannya kepada Allah 
kerana semua urusan dibawah kebijaksanaanNya. 3) Berdoa kepada 
Allah dengan nama-namaNya, sebagai contoh, “Wahai Pelindung, 
lindungilah aku, wahai yang maha Mulia, muliakanlah aku. Allah (
subḥānahu 
wata′ālā ) berfirman dalam surah Sad: 35 { ََِ  ُۡٗ ِ ََۡو ِ َِۡۡل رَّبِ ٱَ
ُب  َۡٱ َ

َ
َِۡ ِّۢ َٖيٓ إَِ أ

َ
ِ }. Yang bermaksud: “Katanya: Wahai 

Tuhanku! Ampunkanlah kesilapanku, dan kurniakanlah kepadaku 
sebuah kerajaan yang tidak dimiliki oleh sesiapapun selepasku, 
sesungguhnya Engkau yang sentiasa melimpah kurniaanNya”.   
Sesiapa yang memerhatikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis 

yang sahih akan dapat mengumpulkannya: iaitu 
N NAMA PENGERTIANNYA 

 
Allah 

)اهللا(  

Pemilik ketuhanan dan pengabdian ke atas seluruh 
makhlukNya, Dialah tuhan yang disembah dengan 
ketundukan, kehinaan, rukuk dan sujud. Hanya 
kepadaNya dipersembahkan segala ibadah. 

1 Ar-Rahman 
 (ارن)

Maha Pengasih; nama yang menunjukkan keluasan 
rahmatNya atas sekalian makhlukNya. Nama ini hanya 
khas untuk Allah dan tidak boleh diletakkan pada selainNya. 

2 Ar-Rahim 
 ( الرحيم )

Maha Penyayang; mengampuni orang mukmin di dunia dan
akhirat. Dia hidayahkan mereka untuk menyembahNya
lalu memuliakan mereka di akhirat dengan syurga. 

3 Al-Afuww 
 (العفو)

Maha Pemaaf; yang menghapus segala dosa dan 
melepaskannya. Dia tidak menghukum hambaNya 
walau mereka sebenarnya layak dihukum. 

4 Al-Ghafuur 
 (الغفور)

Maha Pengampun; yang menutup kesalahan pesalah, 
tidak menghinakan dan menghukumnya. 

5 Al-Ghaffaar Maha Pengampun (senantiasa); yang banyak keampunanNya 
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 .ke atas pelaku dosa yang banyak beristighfar (الغفار)

6 Ar-Rauuf 
 (الرؤوف)

Maha Mengasihani; yang bersangatan dan kemuncak 
rahmatNya. Ianya meliputi semua makhlukNya di 
dunia dan sebahagiannya di akhirat iaitu hambaNya 
yang beriman. 

7 Al-Haliim 
 (الحليم)

Maha Penyantun; yang menangguhkan azab ke atas 
hambaNya padahal Dia mampu mengazab mereka, 
malah memberi peluang dan mengampunkan apabila 
mereka beristighfar. 

8 
At-

Tawwaab 
 (التواب)

Maha Penerima Taubat; yang memberi taufiq kepada 
hambaNya untuk bertaubat kemudian menerima 
taubat mereka. 

9 As-Sittiir 
 (الستير)

Maha Menutup; yang menutup kesalahan hambaNya lalu 
tidak membuka keaiban sehingga terhina. Malah Dia suka
hambaNya menutupi keaiban sendiri dan orang lain. 

10 Al-Ghaniyy 
 (الغني)

Maha Kaya; Dia tidak berhajat kepada seseorang pun 
dari makhlukNya kerana kesempurnaan zatNya dan 
sifatNya. Sebaliknya sekalian makhluk berhajat 
kepadaNya dan memerlukan pertolonganNya. 

11 Al-Kariim 
 (الكريم)

Maha Mulia; banyak kebaikan dan luas pemberianNya. Dia 
memberi apa saja dengan kehendakNya kepada sesiapa 
yang meminta dan tidak meminta. Dia juga Maha Mulia; 
mengampuni dan menutup keaiban hambaNya. 

12 Al-Akram 
 (األكرم)

Maha Termulia; kemuncak kemulian adalah Dia. Tiada yang
setanding kemuliaanNya. Segala kebaikan datang dariNya. 

13 Al-Wahhaab 
 (الوهاب)

Maha Mengurniakan; mengurniakan anugerah yang 
banyak tanpa balasan, memberi nikmat tanpa diminta. 

14 Al-Jawaad 
 (الجواد)

Maha Pemurah; banyak pemberian kepada 
makhlukNya terutama kepada mereka yang beriman. 

15 Al-Waduud 
 (الودود)

Maha Penyayang; kepada hambaNya dan mengasihi mereka
dengan cara memberi keampunan, nikmat dan redha. 

16 Al-Mu’thi 
 (المعطي)

Maha Memberi; kepada sesiapa dari hambaNya dari 
khazanah kekayaanNya terutama kepada para waliNya. 
Dia juga memberikan pada kejadian; bentuk dan rupa. 

17 Al-Waasi’ 
( سعالوا ) 

Maha Luas; sifatNya, keagunganNya, kerajaanNya, 
keampunanNya, rahmatNya, kemuliaan dan belas ihsan. 

18 Al-Muhsin 
 (المحسن)

Maha Elok; yang sempurna keelokanNya pada zatNya, 
namaNya, sifatNya dan perbuatanNya. Dia juga 
memperelokkan penciptaan makhlukNya dan berbuat 
elok kepada mereka. 

19 Ar-Raaziq Maha Memberi Rezeki; dariNya datang semua rezeki 
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 makhluk. Dia menentukan rezeki mereka sebelum (الرازق)

penciptaan sekalian alam dan Dia pasti 
menyempurnakan rezeki mereka.  

20 
Ar-

Razzaaq 
 (الرزاق)

Maha Luas Rezeki; menunjukkan banyaknya rezeki 
yang Dia berikan pada makhlukNya. Dia memberi 
rezeki tanpa diminta malah kepada mereka yang 
bermaksiat kepadaNya. 

21 Al-Lathiif 
 (اللطيف)

Maha Halus; Dia mengetahui perincian segala perkara, 
tiada yang tersembunyi dariNya. Dia memberi 
kebaikan dari jalan yang tidak disangka. 

22 Al-Khabiir 
 (الخبير)

Maha Mengetahui; yang meliputi pengetahuanNya 
segala yang zahir dan tersembunyi. 

23 Al-Fattaah 
 (الفتاح)

Maha Membuka; yang membuka khazanah 
perbendaharaanNya, rezekiNya dan rahmatNya untuk 
sekalian hambaNya sesuai hikmah dan kebijaksanaanNya. 

24 Al-‘Aliim 
 (العليم)

Maha Berilmu; yang meliputi ilmuNya segala yang zahir 
dan batin, yang rahsia dan nyata, yang dahulu, sekarang 
dan masa depan, tiada yang terlepas dari ilmuNya. 

25 Al-Barr 
 (البر)

Maha Berbuat Baik; yang luas kebaikanNya. Apabila 
Dia memberi tiada siapa yang dapat menghitung 
pemberianNya. Dia menerima kebaikan yang sedikit 
lalu menggandakannya menjadi banyak. 

26 Al-Hakiim 
 (الحكيم)

Maha Bijaksana; yang meletakkan sesuatu pada 
tempatNya, tiada kecacatan dan kekurangan pada 
pentadbiranNya. 

27 Al-Hakam 
 (الحكم)

Maha Mengadili; yang menghukum antara makhlukNya 
dengan adil. Dia tidak menzalimi sesuatu pun. Malah 
Dia menurunkan al-Quran sebagai pemutus hukum 
antara manusia. 

28 As-Syaakir 
 (الشاكر)

Maha Mensyukuri; Dia memuji sesiapa yang 
mentaatiNya, membalas mereka dengan kebaikan 
walau sekecil mana amalan itu lalu Dia menambahkan 
nikmat di dunia dan pahala di akhirat. 

29 As-Syakuur 
 (الشكور)

Maha Luas Mensyukuri; menerima amal yang sedikit 
lalu menggandakan pahalanya dan membalasnya 
dengan ganjaraan yang banyak. 

30 Al-Jamiil 
 (الجميل)

Maha Cantik; pada zatNya, namaNya, sifatNya, 
perbuatanNya dengan kecantikan sebenar. Semua 
kecantikan pada makhluk  datang dariNya. 

31 Al-Maajid 
 (الماجد)

Maha Mulia; yang bagiNya segala kemegahan, kemuliaan, 
ketinggian darjat dan kedudukan di langit dan bumi. 
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32 Al-Waliyy 

 (الولي)
Maha Penjaga; yang menjaga segala urusan 
makhlukNya dan mentadbir kerajaanNya terutama 
menjaga para waliNya. 

33 Al-Hamiid 
 (الحميد)

Maha Terpuji; atas namaNya, sifatNya dan 
perbuatanNya. Yang berhak dipuji pada waktu susah 
dan senang; semua keadaan secara mutlak kerana Dia 
bersifat dengan kesempurnaan.  

34 Al-Maula 
 (المولى)

Maha Penolong; Dialah Tuhan, Raja, Tuan, Penolong 
yang membantu hamba-hamba dan kekasihNya. 

35 An-Naashir 
 (الناصر)

Maha Penolong; Dialah yang membantu dengan
pertolonganNya kepada sesiapa yang Dia kehendaki. 
Tiada yang dapat menghalang pertolonganNya. 

36 As-Samii’ 
 (السميع)

Maha Mendengar; yang meliputi pendengaranNya pada 
segala rahsia dan bisikan, suara yang kuat dan nyata. 
Bahkan Dia mendengar setiap suara dan doa lantas 
menerimanya. 

37 Al-Basiir 
 (البصير)

Maha Melihat; yang meliputi penglihatanNya pada semua 
yang wujud sama ada dalam alam ghaib atau nyata, yang 
zahir atau tersembunyi, yang halus atau besar. 

38 As-Syahiid 
 (الشهيد)

Maha Menyaksikan; Dialah yang mengawasi sekalian 
makhlukNya dan menyaksikan atas diriNya dengan 
keEsaan.  

39 Ar-Raqiib 
 (الرقيب)

Maha Mengawasi; yang mengamati sekalian 
makhlukNya dan menghitung amalan mereka. Tidak 
luput dariNya walau sekelip mata. 

40 Ar-Rafiiq 
 (الرفيق)

Maha Lembut; yang banyak kelembutan dalam 
perbuatanNya, Dia memperlakukan hambaNya dengan 
lemah lembut; maka Dia tidak membebankan 
hambaNya dengan perkara yang mereka tidak mampu. 
Malah Dia suka pada hambaNya yang lembut. 

41 Al-Qariib 
 (القريب)

Maha Dekat; dengan ilmuNya dan kekuasaanNya 
kepada sekalian hambaNya. Juga dengan 
pertolonganNya pada hambaNya yang beriman. 

42 Al-Mujiib 
 (المجيب)

Maha Memperkenan; yang memperkenan permohonan 
hamba yang berdoa dan meminta sesuai dengan ilmu 
dan hikmahNya. 

43 Al-Muqiit 
( قيتالم ) 

Maha Mencukupkan; yang menciptakan makanan dan 
rezeki serta menjaminnya sampai kepada hambaNya 
sebagaimana yang Dia tentukan. Dia juga menjaga 
rezeki dan amalan hambaNya tanpa menguranginya. 

44 Al-Haseeb Maha Mencukupkan/Menghitung; yang mencukupkan 
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 ;bagi hambaNya segala keperluan dunia dan agama (الحسيب)

khususnya bagi orang mukmin. Dia juga menghitung 
amalan mereka pada hari akhirat. 

45 Al-Mukmin 
 (المؤمن)

Maha Membenarkan/Mengamankan; dengan mukjizat 
kepada para nabi sebagai bukti kebenaran risalah
mereka. Dia juga mengamankan orang mukmin pada 
hari akhirat dari ketakutan dan azab. 

46 Al-Mannaan 
 (المنان)

Maha Mengurnia; sangat banyak kurnia, besar 
nikmatNya dan belas ihsanNya pada makhlukNya. 

47 At-Tayyib 
 (الطيب)

Maha Baik; yang suci dan sejahtera dari segala 
keaiban dan kekurangan. BagiNya segala 
kesempurnaan dan Dia tidak menerima amalan dan 
sedekah melainkan yang baik dan halal. 

48 As-Syaafi 
 (الشافي)

Maha Menyembuhkan; yang menyembuhkan hati dan 
badan dari penyakit. Dia mempermudahkan bagi hambaNya
ubat-ubatan namun kesembuhan hanya dariNya. 

49 Al-Hafiiz 
 (الحفيظ)

Maha Menjaga; yang menjaga hambaNya yang beriman 
serta amalan mereka. Malah menjaga sekalian 
makhluk dengan kekuasaanNya. 

50 Al-Wakiil 
 (الوكيل)

Maha Menjaga Urusan; yang menciptakan dan 
mentadbir sekalian makhluk. Orang mukmin berserah 
dan bertawakkal kepadaNya dalam usaha mereka 
serta mereka redha dan bersyukur atas apa yang 
berlaku selepasnya. 

51 Al-Khallaaq 
 (الخالق)

Maha Banyak Ciptaan; yang menunjukkan bahawa Dia 
senantiasa mencipta dan banyak ciptaanNya. 

52 Al-Khaaliq 
 (الخالق)

Maha Pencipta; yang menciptakan sekalian makhluk 
tanpa ada contoh pun sebelumnya. 

53 Al-Baari 
 (الباري)

Maha Menjadikan; yang mewujudkan makhluk seperti 
mana yang telah ditulis dan ditakdirkan.  

54 
Al-

Musawwir 
 (المصور)

Maha Merekabentuk; yang menjadikan sekalian 
makhluk dalam rupa dan bentuk yang sesuai dengan 
hikmah, ilmu dan rahmatNya. 

55 Ar-Rabb 
 (الرب)

Maha Pemilik; yang menjaga makhlukNya dengan nikmat 
sehingga matang. Dia juga menjaga wali-waliNya dengan 
menyuburkan hati-hati mereka. Dialah Pencipta, 
Penguasa dan Tuan (sekalian makhlukNya) 

56 Al-Aziim 
 (العظيم)

Maha Besar; bagiNya segala kebesaran pada zatNya, 
namaNya dan sifatNya. Wajib ke atas sekalian hamba 
membesarkanNya; perintah dan laranganNya. 
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57 Al-Qaahir 

 (القاهر)
Maha Menguasai; yang tunduk kepadaNya semua 
makhluk, Dia menguasai mereka dan mereka tunduk 
merendah diri padaNya. 

58 Al-Qahhaar 
 (القهار)

Maha Sangat Menguasai; menunjukkan bersangatan 
atas sifat menguasai. 

59 Al-Muhaimin 
 (المهيمن)

Maha Mengawasi; yang menegakkan sesuatu dan 
menjaga serta mengawasinya. 

60 Al-Aziiz 
 (العزيز)

Maha Perkasa; bagiNya segala kemuliaan dari sudut 
kekuatan, kekayaan, kekuasaan dan kemenangan; 
tiada yang bergerak melainkan dengan izinNya. 

61 Al-Jabbaar 
( بارالج ) 

Maha Memaksa/Maha Memperbaik; dengan 
kehendakNya semua yang berlaku. Sekalian makhluk 
tunduk padaNya. Dia juga memperbaik yang rosak, 
mengkaya yang miskin, menyembuh yang sakit. 

62 
Al-

Mutakabbir 
 (المتكبر)

Maha Megah; yang mulia dari segala kekurangan, 
berkuasa atas hamba sesuai kehendakNya. Siapa yang 
bersifat takabbur maka Dia akan mengazabnya. 

63 Al-Kabiir 
 (الكبير)

Maha Besar; iaitu pada zatNya, sifatNya dan 
perbuatanNya. Tiada sesuatu yang lebih besar dariNya. 

64 Al-Hayiyy 
 (الحيي)

Maha Pemalu; yang memiliki sifat malu yang sesuai 
dengan keagungan dan kemuliaanNya. 

65 Al-Hayy 
 (الحي)

Maha Hidup; bagiNya hidup yang berkekalan dan 
sempurna. Tiada awal dan tiada akhir. Semua yang 
hidup datang dariNya. 

66 Al-Qayyuum 
 (القيوم)

Maha Berdiri Sendiri; yang tidak memerlukan pertolongan 
makhlukNya malah mereka yang memerlukanNya. 

67 Al-Waarith 
 (الوارث)

Maha Mewarisi; yang kekal selepas binasa sekalian 
makhluk dan semua perkara kembali kepadaNya. 
Makhluk hanya menjaga amanah yang akan kembali 
kepada tuannya. 

68 
Ad-

Dayyaan 
 (الديان)

Maha Membalas; yang patuh kepadaNya sekalian 
makhluk lantas Dia membalas amalan. Sekiranya baik, 
Dia menggandakannya dan sekiranya buruk dia 
menghukumnya atau mengampuni mereka.  

69 Al-Malik 
 (الملك)

Maha Raja; milikNya perintah dan larangan serta 
kekuasan. Berbuat sesuai kehendakNya. Tidak ada 
sesuatu pun yang lebih berkuasa atas kerajaanNya. 

70 Al-Maalik 
 (المالك)

Maha Memiliki; pemilik sekalian makhluk sejak dari 
asal dan selamanya.   

71 Al-Maliik 
 (المليك)

Maha Memiliki; nama yang menunjukkan pemilikan 
secara mutlak. 
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72 As-Subbuh 
 (السبوح)

Maha Suci; dari segala keaiban atau kekurangan 
kerana ia mempunyai sifat kesempurnaan dan 
kecantikan yang mutlak. 

73 Al-Quddus 
 (القدوس)

Maha Suci; yang bersih dari kekurangan dan keaiban dari 
segala sudut. Tiada sesuatu yang sebanding denganNya. 

74 As-Salaam 
 (السالم)

Maha Sejahtera; yang sejahtera dari kekurangan dan 
keaiban. Segala kesejahteraan dunia dan akhirat 
berasal dariNya. 

75 Al-Haq 
 (الحق)

Maha Benar; yang tiada syak dan ragu pada 
ketuhananNya. Dialah tuhan yang berhak disembah 
sebenar-benarnya. 

76 Al-Mubiin 
 (المبين)

Maha Nyata; yang jelas urusanNya pada keesaan, 
hikmah dan rahmat. Dia juga menjelaskan pada 
hambaNya tentang jalan petunjuk menyembahNya. 

77 Al-Qawiyy 
 (القوي)

Maha Kuat; yang memiliki kekuatan bersama 
kemahuanNya  secara mutlak. 

78 Al-Matiin 
 (المتين)

Maha Teguh; yang bersangatan pada kekuatan dan 
kudratNya. Tidak ada bagiNya penat atau susah. 

79 Al-Qaadir 
 (القادر)

Maha Berkuasa; iaitu atas segala sesuatu. Tidak ada 
yang melemahkanNya sesuatu pun sama ada di langit 
atau di bumi. 

80 Al-Qadiir 
 (القدير)

Maha Berkuasa; sama seperti sebelumnya, melainkan 
ia menunjukkan pujian yang lebih tinggi. 

81 Al-Muqtadir
 (المقتدر)

Maha Sangat Berkuasa; menunjukkan kekuasaanNya dalam 
menjadikan apa yang telah Dia tentukan sebelumnya. 

82 Al-Aliyy 
 (العلي)

Maha Tinggi; yang menunjukkan ketinggian 
kedudukanNya, kekuasaanNya dan zatNya. Semua 
makhluk di bawah kekuasaanNya dan tiada sesuatu 
pun di atasNya. 83 Al-A’ala 

 (األعلى)

84 Al-Muta’aal 
 (المتعال)

Maha Tertinggi; yang segala sesuatu tunduk dan hina 
di hadapanNya. 

85 
Al-

Muqaddim 
 (المقدم)

Maha Mendahului; yang mendahului sesuatu dan 
meletakkannya pada tempatnya. Dia juga 
mendahulukan sebahagian hamba ke atas yang lain 
berdasarkan ilmu dan amalannya. 

86 
Al-

Muakhkhir 
 (المؤخر)

Maha Mengakhirkan; yang menurunkan sesuatu dari 
kedudukannya sesuai kehendak dan hikmahNya. Dia 
juga mengakhirkan azab supaya hamba-hambaNya 
sempat bertaubat. 

87 Al-Musa’ir 
 (المسعر)

Maha Menilai; Dialah yang meninggikan nilai harga 
sesuatu dan Dia juga yang merendahkannya sesuai 
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dengan hikmah dan ilmuNya. 

88 Al-Qaabidh 
 (القابض)

Maha Memegang; yang mencabut ruh dan menahan 
rezeki dari sesiapa yang Dia kehendaki sesuai hikmah 
dan kudratNya. 

89 Al-Baasith 
 (الباسط)

Maha Melimpahkan; yang melimpahkan rezeki kepada 
hambaNya dengan kemurahan dan rahmatNya sebagai 
nikmat dan ujian. Dia juga melimpahkan 
keampunanNya pada mereka yang bertaubat. 

90 Al-Awwal 
 (األول)

Maha Awal; yang tiada sesuatu pun wujud 
sebelumNya. Malah Dialah pencipta sekalian makhluk. 
Tiada permulaan bagi kewujudan Allah. 

91 Al-Aakhir 
 (اآلخر)

Maha Akhir; yang tiada sesuatu pun ada selepasNya. 
Setiap makhluk yang ada akan binasa dan kembali 
kepadaNya. Dia kekal dan tiada penghujung pada 
kewujudanNya. 

92 Az-Zhaahir 
 (الظاهر)

Maha Zahir; yang mengatasi sekalian sesuatu. Tiada 
sesuatu pun yang mengatasi dan mengalahkan Dia. 

93 Al-Baathin 
 (الباطن)

Maha Batin; yang tiada lebih dalam/hampir 
berbandingNya. Dia sangat dekat dengan hambaNya 
namun mereka terhijab dari melihatNya di dunia. 

94 Al-Witr 
 (الوتر)

MahaTunggal ; tidak ada sekutu bagiNya. Yang satu-
satunya tidak ada sebanding denganNya.  

95 As-Sayyid 
 (السيد)

Maha Mengetuai; bagiNya ketuanan yang mutlak ke 
atas makhlukNya. Sekalian mereka adalah makhluk 
dan hambaNya. 

96 As-Shamad 
 (اصمد)

Tempat Bergantung; Dialah Tuan yang maha sempurna
ketuananNya. Segala makhluk berhajat dan 
memerlukanNya. Dia yang memberi BUKAN yang diberi. 

97 Al-Waahid 
 (اواحد)

Maha Satu; yang tunggal dengan segala kemuliaan 
secara mutlak. Tiada sekutu yang berkongsi denganNya. 
Tiada sesuatu sepertiNya. Dia mewajibkan atas hamba 
agar tidak menyekutukanNya dalam ibadah. 98 Al-Ahad 

 (األحد)
99 Al-Ilah 

(اإل) 
Maha Disembah; dengan sebenar-benarnya. Satu-
satunya yang berhak disembah tanpa selainNya. 

13. Apakah perbezaan diantara nama-nama Allah dengan sifat-
sifatNya? Nama-nama Allah dan sifat-sifatNya adalah bersamaan 
dalam keharusan berlindung dan bersumpah dengannya. Namun di 
antara keduanya terdapat perbezaan. Pertama: Harus PENGHAMBAAN 
dan PERMOHONAN dengan nama-nama Allah tanpa melalui sifat-
sifatNya. Sebagai contoh penghambaan: Seseorang muslim itu boleh 
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dinamakan dengan Abdul Karim (مكرعبدا-hamba Yang Maha Mulia) 
dan ditegah dengan nama Abdul Karam (كرمعبد ا-hamba kemuliaan). 
Dalam contoh berkaitan dengan doa (permohonan) diharuskan 
menggunakan ayat (ميا كر-wahai Yang Maha Mulia) dan ditegah 
dengan menggunakan (wahai kemuliaan Allah- يا كرم اهللا( -  
Kedua: Nama-nama Allah diterbitkan daripadanya sifat-sifatNya, 
seperti (Ar-Rahman) yang diterbitkan darinya sifat (Rahmah). 
Namun sifat-sifatNya tidak  boleh diterbitkan daripadanya nama-
namaNya yang sebelumnya tidak ada, seperti sifat ( ستواءالا ) ianya 
tidak diterbitkan kepada nama ستويا( ). Ketiga: Segala perbuatan 
Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) tidak diterbitkan dari nama-namaNya yang sebelumnya 
tiada. Di antara perlakuan-perlakuan Allah adalah (الغضب-marah), 
maka tidak dikatakan daripada nama-nama Allah ialah (الغاضب- Yang 
Maha Pemarah), namun sifat-sifatNya itu diterbitkan dari 
perlakuanNya, maka sifat (الغضب-marah) disabitkan bagi Allah 
kerana marah adalah dari perlakuan-perlakuanNya. 
14. Apakah makna beriman dengan malaikat? Mengakui secara 
mutlak kewujudannya, dan sesungguhnya Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) mencipta 
mereka untuk beribadah kepadaNya dan melaksanakan segala 
perintahNya. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman dalam surah al-Anbiya’:26-
_\[^ZY]نث :27 a`مث  Yang 
bermaksud: “Dan mereka berkata: (Allah) Yang Maha Pemurah 
mengambil anak. Maha Sucilah Dia. Bahkan (mereka yang 
dikatakan menjadi anak Allah itu) ialah hamba-hambaNya yang 
dimuliakan. Mereka tidak mendahuluiNya dengan perkataan dan 
mereka pula melaksanakan perintahNya”.  
Beriman dengan malaikat meliputi beberapa perkara:  
1) Beriman dengan kewujudan mereka. 2) Beriman dengan mereka 
yang diketahui nama-namanya seperti Jibril ('alaihissalam 

 ). 3) Beriman 
dengan sifat-sifat mereka yang kita tahu seperti besarnya kejadian 
mereka. 4) Beriman dengan tugas-tugas mereka yang telah 
dikhususkan kepada mereka seperti malaikat pencabut nyawa. 
15. Apakah itu Al-Quran? Al-Quran ialah kalam Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) dan 
membacanya adalah salah satu ibadat. DaripadaNya ia bermula dan 
kepadaNya ia akan kembali. Allah berbicara denganNya secara hakiki 
melalui huruf-huruf dan suara. Jibril ('alaihissalam 

 ) telah mendengarnya 
dari Allah (subḥānahu 

wata′ālā ), kemudian Jibril ('alaihissalam 
 ) menyampaikannya 
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kepada Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) Kitab-kitab samawi (wahyu dari 
langit) kesemuanya adalah kalam dari Allah (subḥānahu 

wata′ālā ). 
16. Adakah mencukupi al-Quran tanpa Sunnah Nabi Muhammad 
(ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam)? Tidak mungkin. Allah (subḥānahu 
wata′ālā ) telah memerintahkan 

hambaNya untuk berpegang dengan Sunnah dalam surah al-Hashr: 7: 
مثpqrstuvwxنث  Bermaksud: “Apa jua perintah 

yang dibawa oleh Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) kepada kamu maka 

terimalah serta amalkan dan apa jua yang dilarangNya kamu 
melakukannya maka patuhilah”. Sunnah berfungsi sebagai 
pentafsir bagi al-Quran. Tidak diketahui perincian agama melainkan 
dengan keterangan daripada Sunnah seperti halnya solat. 
Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Ketahuilah sesungguhnya telah 
diberikan kepadaku al-Kitab (al-Quran) dan seumpama dengannya 
(as-Sunnah). Ketahuilah akan datang seorang lelaki yang kekenyangan 
di atas sofanya dan berkata: Hendakah kamu berpegang teguh 
kepada al-Quran ini; apa yang kamu dapati di dalamnya sesuatu 
yang halal, maka halalkannya. Begitu juga jika kamu dapati 
sesuatu yang haram, maka haramkannya”. (H.R Abu Daud). 
17. Apakah makna beriman dengan rasul? Iaitu membenarkan 
dengan mutlak bahawa sesungguhnya Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) telah 
mengutuskan bagi setiap umat seorang rasul dari kalangan 
mereka untuk menyeru supaya beribadah kepada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
semata-mata dan mengkufuri semua yang disembah selainNya. 
Sesungguhnya mereka (rasul) adalah orang yang benar, 
membenarkan, memberi petunjuk, orang yang mulia, orang yang 
berbuat kebaikan, bertaqwa, beriman, orang yang tenang, dan 
orang yang mendapat petunjuk. Sesungguhnya mereka telah 
menyampaikan risalah Allah. Mereka merupakan sebaik-baik 
ciptaan, dan bersih dari melakukan syirik kepada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
sejak dari kelahiran hingga ke saat kematian mereka. 
18. Apakah jenis-jenis syafaat pada hari Kiamat nanti?  Ada beberapa  
jenis syafaat. Pertama: Syafaat yang paling besar ialah Syafaat al-
Uzma (syafaat terulung). Ia berlaku pada hari kiamat selepas 50 ribu 
tahun berdirinya manusia di padang mahsyar menunggu keputusan 
mereka, Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) memohon pertolongan (syafaat) 
dari Allah untuk memutuskan hukum di antara manusia. Syafaat ini 
hanya dikhususkan kepada Saidina Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
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sahaja, iaitu suatu kedudukan atau tempat terpuji yang telah 
dijanjikan kepadanya. Kedua: Syafaat pada pembukaan pintu 
syurga. Orang yang pertama akan membuka pintu syurga adalah 
Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam), dan umat yang pertama masuk adalah 
umatnya. Ketiga: Syafaat kepada kaum-kaum yang diperintahkan ke 
neraka untuk tidak masuk ke dalam neraka. Keempat: Syafaat 
kepada ahli maksiat yang telah dimasukkan ke dalam neraka dari 
kalangan orang yang beriman, lalu dikeluarkan dari neraka. Kelima: 
Syafaat dalam meningkatkan darjat orang-orang yang menjadi 
penghuni syurga. Keenam: Syafaat bagi kaum-kaum untuk masuk ke 
syurga tanpa hisab. Ketujuh: Syafaat bagi meringankan azab bagi 
sebahagian orang kafir dan ianya khusus untuk Nabi Muhammad (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) dalam meringankan azab bapa saudaranya Abu Talib. 
Kelapan: Allah akan mengeluarkan kaum-kaum yang telah mati atas 
agama tauhid dari api neraka dengan rahmatNya tanpa pertolongan 
sesiapapun, sebanyak bilangan yang hanya Allah mengetahuinya, 
maka mereka akan masuk ke Syurga dengan rahmatNya. 
19. Adakah diharuskan untuk memohon pertolongan (syafaat) dari 
orang yang masih hidup? Ya, diharuskan. Sesungguhnya Islam 
menggalakkan memberi pertolongan atau manfaat kepada orang lain. 
Allah(subḥānahu 

wata′ālā )berfirman dalam surah al-Maidah: 2 مثنث  
Bermaksud: “Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan 
taqwa”. Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Allah (subḥānahu 
wata′ālā ) akan 

menolong seseorang hamba itu sebagaimana hamba itu menolong 
saudaranya”. (H.R Muslim). Selain itu, kelebihan syafaat sangat 
besar iaitu pengantaraan, sebagaimana firman Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
dalam surah An-Nisa’: 85 نث¸¹º»¼½¾¿مث  
Bermaksud: “Sesiapa yang memberikan syafaat yang baik 
nescaya dia akan memperoleh bahagian (pahala) daripadanya”  
Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Berilah kamu syafaat, kamu akan  
mendapat ganjaran.”(H.R Bukhari).  

Di antara syarat-syaratnya: 1) Hendaklah diminta 
pertolongan (syafaat) dari orang yang hidup. Permohonan kepada 
si mati dinamakan doa, dan si mati tidak mendengar doa 
tersebut. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman dalam surah Fathir: 14 
مث`abcdefgh_نث  Bermaksud: “Kalau kamu  

memohon kepada mereka (yang kamu sembah itu): Mereka tidak 
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mendengar permohonan kamu dan kalaulah mereka mendengar 
pun, mereka tidak dapat memberikan apa yang kamu pohonkan 
itu”. Persoalannya bagaimana mungkin meminta pertolongan dari 
orang yang telah mati sedangkan merekalah yang berhajat 
kepada doa orang yang masih hidup. Sesungguhnya telah terputus 
amalan seseorang dengan kematiannya kecuali apa yang 
diperolehi melalui doa dan seumpama dengannya. Rasulullah (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) bersabda: “Apabila telah mati anak Adam, maka 
terputuslah amalannya kecuali dengan tiga perkara iaitu sedekah 
jariah, ilmu yang dimanfaatkan dengannya atau anak soleh yang 
mendoakan mereka.” (H.R Muslim)  
2) Memahami apa yang diungkapkan. 3) Orang yang diminta 
pertolongan itu hadir 4)Dalam kemampuan dirinya.  
5) Perkara-perkara yang melibatkan hal keduniaan.  
6) Perkara-perkara yang harus dan tidak memudharatkan. 
20. Berapakah pembahagian tawassul (mengambil perantara dalam 
doa)? Terbahagi kepada dua bahagian,  
Pertama: Harus; dipecahkan kepada tiga jenis.  
1) Bertawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatNya.  
2)Bertawassul kepada Allah dengan sebahagian amalan-amalan 
soleh sebagaimana kisah tiga pemuda di dalam gua.  
3) Bertawassul kepada Allah melalui doa orang muslim yang soleh 
yang masih hidup dan diharapkan doanya mustajab.  
Kedua: Haram; dipecahkan kepada dua jenis.  
1) Memohon kepada Allah melalui kemulian Nabi Muhammad (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) atau para wali, seperti mengungkap doa: " ه أ إ ا
"  (Ya Allah, aku memohon kepadaMu dengan kemulian NabiMu), 

atau dengan kemulian Hussin sebagai contoh. Benar, kemuliaan 
Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) di sisi Allah adalah sangat tinggi dan 
begitu juga kemuliaan yang ada pada orang-orang soleh. Akan 
tetapi para sahabat -mereka adalah manusia yang paling 
bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan- apabila tandusnya 
bumi ditimpa kemarau mereka tidak merayu-rayu dari kemulian 
Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) padahal kubur baginda dekat dengan 
mereka, malah mereka bertawassul dengan doa daripada bapa 
saudara Nabi iaitu Abbas (raḍiyallāhu 

'anhu ) 2) Seseorang hamba memohon 
kepada Tuhannya apa yang dihajatinya secara bersumpah dengan 
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NabiNya atau waliNya sebagaimana mereka berkata: “Ya Allah 
sesungguhnya aku memohon kepadaMu sesuatu demi waliMu si 
fulan, atau dengan hak NabiMu”. Ini kerana bersumpah dengan 
makhluk ke atas makhluk yang lain adalah dilarang apatah lagi ke 
atas Allah (subḥānahu 

wata′ālā ), maka ia lebih ditegah dengan sebenar-
benarnya. Sesungguhnya tiada hak bagi seseorang hamba ke atas 
Allah dengan hanya ketaatan yang dilakukan kepadaNya. 
21. Apakah makna beriman dengan hari Akhirat? Iaitu 
membenarkan dengan teguh akan terjadinya hari kiamat. Termasuk 
juga di dalamnya; beriman dengan kematian dan apa yang 
selepasnya dari fitnah kubur; azab dan nikmatnya, serta tiupan 
sangkakala lalu bangkitlah manusia kepada Tuhan mereka serta 
beberapa perkara lain seperti buku amalan, neraca timbangan, 
titian sirat, kolam, syafaat, seterusnya syurga dan neraka. 
22. Apakah tanda-tanda Kiamat besar? Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
bersabda: “Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kamu melihat 
sebelumnya sepuluh tanda-tanda, maka baginda menyebut: Asap, 
dajjal, binatang (daabbah), terbit matahari dari tempat 
tenggelamnya, turunnya Nabi Isa bin Maryam ('alaihissalam 

 ), Ya’juj 
dan Ma’juj, tiga kali gempa bumi sekali di timur sekali di barat 
dan yang ketiga di Semenanjung Arab dan yang terakhir adalah 
api yang keluar dari arah negeri Yaman yang akan menghalau 
manusia kepada padang Mahsyar mereka”  (H.R. Muslim). 
23. Apakah fitnah terbesar yang datang ke atas manusia? Nabi 
Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Tidak ada satu pun makhluk 
sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya 
lebih besar dari Dajjal. (H.R. Muslim). Dajjal merupakan seorang 
lelaki dari keturunan anak Adam yang datang pada hari akhir 
zaman dan tertulis di antara kedua matanya perkataan kafir ( ر ك ف ) 
yang boleh dibaca oleh semua orang yang beriman, matanya 
sebelah kanan buta seperti biji anggur yang tertonjol di dalam 
matanya. Pada permulaannya dia keluar menyeru kepada 
kebaikan kemudian mendakwa kenabian dan kemudian mengaku 
tuhan. Apabila dia mengajak satu kaum beriman kepadanya lalu 
mereka mendustakannya maka dia meninggalkan mereka. 
Kemudian harta-harta kaum tersebut akan mengikuti Dajjal 
sehingga kaum tersebut tidak lagi memiliki apa-apa. Sebaliknya 
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apabila satu kaum mengikutinya dan percaya kepadanya, Dajjal 
memerintahkan langit supaya menurunkan hujan maka turunlah 
hujan, dia memerintahkan bumi menumbuhkan tumbuhan lalu 
tumbuhlah tumbuhan. Dia juga datang kepada manusia membawa 
api dan air namun sebenarnya apinya adalah air yang sejuk dan 
airnya adalah api yang panas. Seharusnya bagi setiap mukmin 
untuk berlindung dengan Allah dari fitnah Dajjal dengan doa pada 
setiap penghujung solat sebelum salam dan membaca kepadanya 
permulaan surah Al-Kahfi sekiranya bertemu Dajjal. Hendaklah 
juga berusaha menjauhi Dajjal dan tidak mendekatinya kerana 
takut terjebak kepada fitnah. Sabda Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Sesiapa 
yang mendengar Dajjal berada, maka hendaklah dia menjauhi 
darinya. Sesungguhnya demi Allah! Seorang lelaki yang datang 
berjumpa dengannya dalam keadaan menyangka dia beriman 
namun kemudian dia mengikuti Dajjal disebabkan perkara-
perkara syubhat yang ditimbulkan olehnya”. (H.R Abu Daud). 
Dajjal akan menetap dibumi selama 40 hari; sehari seperti 
setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti satu minggu dan 
hari-hari seterusnya sebagaimana hari-hari kita sekarang. Dia 
akan pergi ke setiap negeri dan tempat kecuali Makkah dan 
Madinah. Kemudian turunlah Nabi Isa ('alaihissalam 

 ) dan membunuhya. 
24. Adakah Syurga dan Neraka Wujud? Ya, Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) telah 
mencipta kedua-duanya sebelum mencipta manusia. Kedua-
duanya tidak musnah dan terhapus buat selama-lamanya. Allah (
subḥānahu 
wata′ālā ) mencipta  penghuni bagi syurga dengan kelebihanNya, dan 
penghuni bagi neraka dengan keadilanNya. Setiap individu 
dipermudahkan sesuai dengan apa yang Allah ciptakan untuknya. 
25. Apakah makna beriman dengan Qadar? Iaitu membenarkan 
dengan mutlak semua kebaikan dan keburukan yang datang dari 
ketentuan dan taqdir Allah (subḥānahu 

wata′ālā ). Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) 

bersabda: “Kalaulah Allah menyeksa seluruh penghuni langit dan 
penghuni bumiNya, maka tidaklah Allah berbuat zalim kepada 
mereka. Dan kalaulah Allah memberikan rahmat kepada mereka 
semuanya, maka rahmat Allah jauh lebih baik dari semua amal 
mereka. Seandainya kamu bersedekah dengan emas sebesar 
gunung Uhud di jalan Allah, nescaya Allah tidak akan menerima 
sedekahmu itu sehingga kamu beriman kepada taqdir. Dan 
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ketahuilah bahawa apa yang ditaqdirkan menimpa kamu, pasti 
tidak akan meleset. Sedangkan apa yang (ditadirkan) meleset 
daripadamu pasti tidak akan menimpamu. Seandainya kamu mati 
dengan keyakinan selain ini (berkenaan taqdir), nescaya kamu 
masuk ke dalam neraka”. (H.R Ahmad dan Abu Daud).  
Beriman kepada qadar terbahagi kepada 4 bahagian:  
1) Beriman dengan sesungguhnya bahawa Allah mengetahui 
semua perkara sama ada umum ataupun terperinci. 2) Beriman 
bahawasanya Allah telah menulisnya di Luh Mahfuz. Rasulullah (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) bersabda: “Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) telah menulis takdir sekalian 
makhluk, 50 ribu tahun sebelum Dia menciptakan langit-langit 
dan bumi”. (H.R Muslim). 3) Beriman dengan kehendak Allah yang 
pasti berlaku tanpa ada sesuatupun yang dapat menolaknya, 
begitu juga kudrat Allah yang tiada sesuatupun dapat 
melemahkannya. Apa yang Allah kehendaki pasti berlaku dan apa 
yang Allah TIDAK kehendaki pasti TIDAK akan berlaku. 4) Beriman 
sesungguhnya Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) adalah Pencipta yang mewujudkan 
segala sesuatu, dan semua perkara selainNya adalah ciptaanNya. 
26. Adakah makhluk memiliki kemampuan, keinginan dan kehendak 
mereka yang sebenarnya? Ya, manusia memiliki kemampuan, 
keinginan dan pilihan, tetapi tidak terkeluar dari kehendak Allah 
(subḥānahu 

wata′ālā ). Allah (subḥānahu 
wata′ālā ) berfirman dalam surah al-Insan: 30 
مثنث , yang bermaksud: “Kamu tidak mampu 

(melakukan sesuatu perkara) kecuali apabila dikehendaki Allah”. 
Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Beramallah, kerana semuanya 
akan dipermudahkan terhadap sesuatu yang telah ditentukan.” 
(Muttafaqun Alaihi). Allah telah mengurniakan kita akal, 
pendengaran dan penglihatan supaya dapat membezakan di 
antara perkara yang baik dan yang buruk. Maka apakah ada 
seseorang yang waras itu mencuri dan dia berkata: Allah telah 
tetapkan ke atasku seperti ini! Kalau pun ada yang berkata 
sedemikian, sudah tentu orang tidak memaafkannya, bahkan 
menghukumnya. Mereka akan menempelak: Allah telah tetapkan 
ke atas kamu hukuman. Maka, permohonan maaf dan membantah 
dengan Qadar Allah adalah tidak dibenarkan dan merupakan satu 
pendustaan terhadap firman Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) dalam surah al-An’am: 148   
_^]\[ZYXWVUTSRQPOنث
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ba`مث 

yang bermaksud: “Orang-orang musyrik akan mengatakan: Kalau 
Allah menghendaki tentulah kami dan datuk nenek kami tidak 
mempersekutukanNya (dengan sesuatu yang lain) dan tidak pula 
kami haramkan sesuatu apa pun. Demikianlah juga orang-orang 
yang dahulu sebelum mereka telah mendustakan (Rasul-rasul)”. 
27. Apakah itu Ihsan? Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) telah ditanya 
tentang Ihsan, maka Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Iaitu kamu 
menyembah Allah seolah-olah kamu melihatNya, tetapi jika kamu 
tidak melihatNya, maka sesungguhnya Dia melihat kamu.” (H.R Muslim). 
Ihsan merupakan peringkat tertinggi dalam tiga peringkat agama. 
28. Berapakah pembahagian Tauhid? Tauhid terbahagi kepada tiga: 
1) Tauhid Rububiyyah: Iaitu meyakini dengan sebenar-benarnya 
bahawa Allah satu-satunya Pencipta, Penguasa dan Pemelihara 
alam semesta, Pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang 
mematikan dan lain-lain. Sesungguhnya golongan orang-orang kafir 
mengakui tauhid ini sebelum Nabi Muhammad diutuskan lagi.  
2) Tauhid Uluhiyyah: Mengikhlaskan seluruh ibadah dan 
memurnikannya hanya kepada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) sahaja seperti solat, 
nazar, sedekah dan lain-lain. Demi menyempurnakan matlamat 
mentauhidkan Allah dalam perkara ibadah, maka diutuskan para 
rasul dan diturunkan kitab-kitab.  
3) Tauhid (al-Asma wa as-Sifat) Nama-nama dan sifat-sifat Allah: 
Menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan RasulNya 
terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia tanpa 
merubah (tahrif) atau menghilangkan makna (ta`thil) nas-nas 
(berkaitan nama dan sifat Allah), atau merupabentukkan (takyif), 
atau menyamakan (tamthil) sifat Allah (dengan makhluk). 
29. Siapakah itu wali? Wali ialah orang mukmin yang soleh dan 
bertaqwa kepada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ).  
Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman dalam surah Yunus: 62-63 
مثIHGFEDCBAJKLMNOنث   
Yang bermaksud: “Ketahuilah! Sesungguhnya wali-wali Allah, tidak 
ada kebimbangan terhadap mereka dan mereka pula tidak bersedih. 
(Iaitu) orang yang beriman serta sentiasa bertaqwa”. Rasulullah (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) bersabda: “Sesungguhnya wali Allah itu ialah orang soleh  
dari kalangan orang beriman”. (Muttafaqun Alaihi). 
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30. Apakah kewajipan kita ke atas para sahabat Nabi 
Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam)? Kewajipan kita kepada mereka adalah 
menyayangi, meredhai, mendamaikan hati-hati kita dan lidah-
lidah kita kepada mereka, menyebarkan kelebihan mereka serta 
menahan diri kita daripada menghukum tentang pertelingkahan 
antara mereka. Mereka bukanlah maksum yang dapat lari dari 
melakukan kesalahan, akan tetapi mereka telah berijtihad. Siapa 
yang betul atau tepat dari mereka adalah mendapat dua 
ganjaran, dan siapa yang salah mendapat satu ganjaran di atas 
ijtihad mereka dan setiap kesalahan akan terus disusuli dengan 
pengampunan. Malah mereka memiliki keutamaan yang mampu 
memadam kesalahan mereka. Sebahagian mereka lebih utama 
dari yang lain. Paling utama ialah sepuluh orang iaitu: Abu Bakar, 
Umar, Uthman, Ali, Talhah, Zubair, Abdul Rahman bin Auf, Said 
bin Abi Waqqas, Said bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin al-Jarah. 
Kemudian, para muhajirin, syuhada’ Badr daripada Muhajirin dan 
Ansar dan yang selebihnya kaum Ansar dan para sahabat yang 
lain. Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Jangan kamu kecam 
sahabat-sahabatku! Kerana demi Allah yang nyawaku di 
tanganNya, jika seseorang kamu menginfaqkan emas sebesar 
bukit uhud sekalipun, nescaya tidak menyamai nilai secupak atau 
setengah cupak apa yang diinfaqkan oleh mereka”. (Muttafaqun 
Alaihi). Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Barangsiapa yang 
mencela sahabatku, maka atasnya laknat Allah, laknat malaikat, 
dan laknat seluruh umat manusia”. (H.R Thabrani). 
31. Bolehkah kita berlebih-lebih memuji Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
melampaui kadar yang Allah tetapkan bagi baginda? Tidak 
dinafikan lagi, Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) adalah semulia-mulia ciptaan 
Allah dan lebih baik dari yang lain. Akan tetapi kita TIDAK boleh 
melampau-lampau dalam pujian ke atas baginda sebagaimana 
kaum nasrani yang melemparkan pujian yang melampau-lampau ke 
atas Nabi Isa bin Maryam ('alaihissalam 

 ). Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) melarang perkara 

tersebut di dalam sabda baginda: “Janganlah kamu melampau-
lampau memujiku sebagaimana kaum Nasrani melampau-lampau 
memuji Isa ibn Maryam, maka sesungguhnya aku hambaNya. Maka 
katakanlah: Hamba Allah dan RasulNya”. (H.R Bukhari).  
32. Adakah Ahli Kitab orang yang beriman? Yahudi, Nasrani dan 
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para pengikut agama lain adalah kuffar, meskipun mereka 
mengikuti agama asal mereka secara benar. Sesiapa yang tidak 
meninggalkan agama mereka selepas Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
diutuskan dan memeluk Islam, Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman dalam 
surah al-Imran: 85 “Maka tidak akan diterima agama mereka dan 
kelak di akhirat mereka termasuk orang-orang yang rugi”. Jika 
seorang muslim tidak beriktikad bahawa mereka itu kufur atau 
ragu tentang kebatilan agama mereka, maka dia boleh jadi kafir. 
Ini kerana mereka telah melanggar ketentuan Allah dan Nabi 
Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) tentang kekufuran mereka. Allah (subḥānahu 
wata′ālā ) 

berfirman dalam surah Hud: 17 dan sesiapa di antara mereka 
dan sekutu-sekutunya ingkar akan Al-Quran itu, maka Nerakalah 
dijanjikan menjadi tempatnya. Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: 
“Demi jiwa Muhammad yang berada di tanganNya, tidaklah 
seseorang jua dari umat ini yang mendengar tentang aku, baik 
Yahudi mahupun Nasrani, kemudian dia mati tanpa beriman 
kepada apa yang aku diutus dengannya (Islam) melainkan dia 
menjadi sebahagian dari kalangan ahli neraka”. (H.R Muslim). 
33. Adakah diharuskan menzalimi orang kafir? Wajib untuk 
berlaku adil. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman dalam surah an-Nahl: 90, 
yang bermaksud: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan 
berbuat kebaikan. Membuat kezaliman adalah diharamkan 
sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi: “Wahai hamba-
hambaKu! Sesungguhnya aku mengharamkan ke atas diriKu 
kezaliman dan Aku jadikan ia di kalangan kamu sebagai suatu 
perkara yang diharamkan, maka janganlah kamu saling zalim-
menzalimi”. (H.R Muslim). Dan bagi orang yang dizalimi pula, 
mereka akan membalas perbuatan orang yang melakukan kezaliman 
kepadanya pada hari kiamat. Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: 
“Tahukah kamu siapakah orang muflis? Para sahabat menjawab 
orang yang muflis di antara kami adalah orang yang tidak 
mempunyai dirham dan tidak mempunyai harta. Rasulullah (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) bersabda: Orang yang muflis dari umatku adalah orang 
yang datang pada hari kiamat dengan (pahala) solat, puasa dan 
zakat, namun ia datang dengan (membawa dosa) mencela seseorang, 
menuduh seseorang, memakan hartanya dan menumpahkan 
darahnya serta memukulnya. Maka akan diberinya orang-orang 
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tersebut dari kebaikannya. Dan jika kebaikannya telah habis 
sebelum ia melunaskan kesalahannya, maka diambillah keburukan 
dan dosa-dosa mereka, lalu dicampakkan padanya dan dilemparkan 
ke dalam neraka”. (H.R Muslim). Bahkan mereka juga akan 
dihukum walaupun kezaliman itu kepada haiwan dan binatang. 
34. Apakah itu Bid’ah? Telah berkata Ibn Rajab: Yang dimaksudkan 
dengan bid’ah ialah sesuatu perbuatan yang tidak memiliki dasar 
syariat yang menguatkannya, namun jika suatu perbuatan ini 
memiliki dasar syariat yang menguatkannya maka tidak dinamakan 
bid’ah sekalipun perkara itu bid’ah menurut bahasa. 
35. Adakah dalam agama terdapat bid’ah baik dan bid’ah buruk? 
Ayat-ayat al-Quran dan al-Hadis telah menerangkan berkaitan 
celaan kepada perkara-perkara bid’ah dengan kefahaman syarie, 
iaitu: sesuatu perbuatan yang tidak memiliki dasar dalam syariat. 
Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Barangsiapa yang melakukan 
suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka perkara tersebut 
tertolak”. (Muttafaqun Alaihi). Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: 
“Setiap perkara yang diada-adakan adalah bid’ah, dan setiap bid’ah 
adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka”. 
(H.R Abu Daud). Imam Malik telah berkata: “Barangsiapa yang 
membuat bid’ah dalam Islam yang ia memandangnya baik, maka 
sesungguhnya ia telah menuduh Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
mengkhianati risalah”. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman dalam surah al-
Maidah: 3 َُۡ َُۡۡ دِ (

َ
َِِۡ ََُۡۡ َُۡۡ َورَُُ َُِ ٱََِٰۡۡ دِٗۚ ٱََۡۡم أ

َ
َو َُۡ(.  

Yang bermaksud: “Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi 
kamu agama kamu, dan Aku telah sempurnakan nikmatKu kepada 
kamu, serta Aku telah reda Islam itu menjadi agama kamu”. 
Namun terdapat sebahagian hadis-hadis yang turut memuji 
perkara-perkara bid’ah dengan kefahaman bahasa; iaitu apa yang 
dibawa melalui syariat, tetapi telah dilupai. Maka Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
menggesa supaya boleh digunakan perkara bid’ah tersebut bagi 
memberi peringatan kepada manusia dengannya. Sabda baginda: 
“Barangsiapa yang memulakan dalam Islam Sunnah yang baik, 
maka ia mendapat pahalanya dan pahala orang yang 
mengikutinya tanpa mengurangkan pahala orang yang 
mengikutinya sedikitpun”. (H.R Muslim). Pengertian inilah yang 
dimaksudkan Saidina Umar (raḍiyallāhu 

'anhu ) apabila dia berkata: “Ini 
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adalah bid’ah yang baik”, yang dia tujukan kepada solat sunat 
tarawih. Ianya telah disyariatkan dan Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
menggalakkannya, bahkan baginda telah melakukan solat 
tersebut pada tiga malam berturut-turut namun kemudian 
meninggalkannya kerana bimbang ianya akan menjadi kefarduan. 
Saidina Umar (raḍiyallāhu 

'anhu ) kemudiannya mengerjakan solat tersebut 
dan mengumpulkan manusia untuk melaksanakannya. 
36. Berapakah jenis-jenis munafik atau sifat kepura-puraan? 
Nifak atau munafik terbahagi kepada dua:  
1) Nifaq Iktikad (kepercayaan) iaitu menzahirkan keimanan dan 
menyembunyikan kekufuran dan apabila seseorang yang bersifat 
munafik ini mati, maka kematiannya adalah dalam keadaan kafir. 
Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman dalam surah an-Nisa: 145, yang 
bermaksud: Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan 
pada tingkatan yang terkebawah sekali dari (lapisan-lapisan 
dalam) Neraka dan engkau tidak sekali-kali akan mendapat 
sesiapa pun yang boleh menolong mereka. Dan diantara sifat-
sifat mereka adalah: mereka menipu Allah dengan pura-pura 
beriman, mereka memperolokkan orang-orang beriman, mereka 
juga membantu orang kafir dalam memerangi Islam, dan mereka 
mencari dunia dengan menunjukkan amal soleh di dunia.  
2) Nifaq Amali (yang kecil); tidak terkeluar seseorang itu dari 
Islam, akan tetapi kesalahan mereka boleh membawa kepada 
munafiq yang besar sekiranya tidak bertaubat. Di antara sifat-sifat 
mereka adalah: Apabila bekata-kata dia berdusta, apabila berjanji 
dia mungkir, apabila berkelahi dia melakukan kejahatan, apabila 
berpakat dia khianati, apabila diberi jawatan dia belot.  Para 
sahabat sangat takut kepada perbuatan munafiq (yang kecil) ini. 
Telah berkata Ibnu Abi Mulaikah rah: “Aku menemui 30 dari 
sahabat-sahabat Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam), semua mereka takut 
munafiq ada di dalam diri mereka”, dan berkata Ibrahim at-Taimi 
rah: “Aku tidak letakkan kata-kataku di atas amalanku kecuali aku 
takut aku dikira berdusta”. Hassan Basri rah berkata: “Tidaklah 
takut kepada kemunafikan melainkan orang mukmin dan tidaklah 
merasa aman darinya melainkan orang munafik”. Berkata Umar (
raḍiyallāhu 
'anhu ) kepada Huzaifah (raḍiyallāhu 

'anhu ): “Aku bertanya kamu dengan nama 
Allah, apakah Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) menamakan aku dari mereka 
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(golongan munafik)? Huzaifah (raḍiyallāhu 

'anhu ) menjawab: “Tidak, dan aku 
tidak menyebutkannya kepada seseorang pun sesudah kamu”.  
37. Apakah dosa-dosa besar disisi Allah (subḥānahu 

wata′ālā )? Syirik kepada 
Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) sebagaimana firman Allah dalam surah Lukman: 13 
{  َِٞ ٌَُۡ َۡك ِّٱ إِن}, bermaksud: “Sesungguhnya perbuatan syirik 
itu adalah satu kezaliman yang besar”. Ketika ditanya kepada 
Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): Apakah dosa yang paling besar? 
Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Kamu menjadikan sekutu bagi 
Allah sedangkan Dia yang menciptamu”. (Muttafaqun Alaihi). 
38. Berapakah jenis-jenis syirik? Syirik terbahagi kepada dua. 
Pertama: Syirik besar iaitu yang mengeluarkan seseorang dari Islam 
dan Allah tidak akan mengampunkan dosanya. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman 
dalam surah an-Nisa: 48 ) ۚ ن ََُۡك ِِۦ َوَ َُِۡ ُدوَن ََ َِ ََُِٰٓء

َ
َ َُِۡ َ أ ٱ إِن(  

bermaksud: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa 
kerana mempersekutukanNya, dan Dia mengampuni selain syirik 
bagi sesiapa yang Dia kehendaki”.  
Syirik besar pula terbahagi kepada 4 jenis. 
1) Syirik dalam permohonan atau berdoa. 2) Syirik niat iaitu 
kehendak dan tujuan; mereka mengerjakan amal soleh tapi 
ditujukan pada selain Allah. 3) Syirik ta’at iaitu mereka mematuhi 
ajaran-ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib dengan membabi 
buta, biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib itu menghalalkan 
yang haram atau mengharamkan yang halal. 4) Syirik kecintaan 
iaitu orang yang mencintai seseorang seperti dia mencintai Allah.  
Kedua: Syirik kecil; ia tidak mengeluarkan seseorang itu dari 
Islam. Syirik ini terbahagi kepada dua bahagian.  
1) Nyata; sama ada melalui perkataan seperti bersumpah dengan 
selain nama Allah atau berkata: “Apa yang Allah dan kamu 
kehendaki” atau berkata: “kalau tidak kerana Allah dan seseorang 
itu”. Atau menzahirkannya melalui perbuatan seperti memakai tali 
atau benang untuk menghalang bala dan menolaknya, atau 
membuat tangkal (penghalang) seperti memakai azimat untuk 
mengelakkan penyakit ‘ain, atau melihat petanda melalui burung, 
nama, kata-kata, tempat dan sebagainya. 2) Tersembunyi; iaitu 
syirik dalam niat dan tujuan seperti riak dan sum’ah. 
39. Apakah perbezaan diantara syirik besar dan syirik kecil?  
Syirik besar hukumnya adalah seseorang itu terkeluar dari agama 
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Islam di atas dunia dan kekal mereka di dalam neraka Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
di akhirat. Syirik kecil pula tidak dihukumkan seseorang itu sebagai 
kafir di atas dunia dan tidak pula kekal mereka di dalam neraka. 
Tidak sebagaimana syirik besar yang menghapuskan semua 
amalannya, syirik kecil hanya menghapuskan beberapa amalan 
yang disertai syirik kecil sahaja. Tinggal lagi satu persoalan: 
Adakah syirik kecil tidak diampunkan oleh Allah kecuali dengan 
bertaubat sebagaimana syirik besar atau ia seperti dosa besar yang 
terletak pada kehendak Allah (subḥānahu 

wata′ālā )? Walau apapun yang benar 
dari dua pandangan ini, syirik kecil adalah sangat bahaya. 
40. Adakah syirik kecil ini boleh dicegah sebelum terjadi atau 
ditebus dengan kaffarah apabila sudah terjadi? Ya, dengan 
menjaga diri dari riya’ dan beramal kerana Allah. Rasulullah (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) bersabda: “Wahai manusia! Takutlah kamu semua dari 
syirik. Karena ia lebih tersembunyi dibandingkan dengan seekor 
semut. Lalu ada yang bertanya kepada baginda, “Wahai 
Rasulullah, bagaimana kita menjauhinya, sedangkan ia lebih 
tersembunyi dari seekor semut?" Maka baginda bersabda: 
“Berdoalah ‘Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada Kamu 
dari menyekutukan-Mu dengan sesuatu dalam keadaan kami 
ketahui dan kami memohon ampun kepada-Mu dari apa yang tidak 
kami ketahui”. (H.R Ahmad). Kaffarah bagi mereka yang 
bersumpah selain dari nama-nama Allah sebagaimana sabda 
baginda: “Sesiapa bersumpah, lalu ia menyebutkan dalam 
sumpahnya; ‘Demi Lata dan ‘Uzza’, maka hendaklah ia (menginsafi 
dirinya dan) melafazkan; ‘ .”’ال  إال اهللا ” (Muttafaqun Alaihi). Bagi 
kaffarah yang menjadikan burung sebagai penilik nasib, Rasulullah 
telah menerangkan dengan jelas sebagaimana dalam sabdanya: 
“Barangsiapa yang meninggalkan sesuatu perbuatan kerana melihat 
petanda buruk dari burung maka dia telah syirik.” Lalu para 
sahabat (raḍiyallāhu 

'anhu ) pun bertanya “Ya Rasulullah, apakah kaffarah 
bagi hal tersebut? Lalu baginda pun menjawab, “Hendaklah orang 
yang melakukannya mengatakan bahawa; Ya Allah, tiadalah 
kebaikan melainkan apa yang datang daripada Kamu dan tiadalah 
perkara buruk kecuali keburukan yang datang daripada Kamu dan 
tiada Tuhan yang berhak disembah selain Kamu”. (H.R Ahmad). 
41. Berapakah pembahagian Kufur? Kufur terbahagi kepada dua. 
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Pertama: Kufur besar; iaitu terkeluar seseorang itu dari Agama 
Islam. Kufur besar dipecahkan pula kepada lima bahagian iaitu; 
1)Kufur dusta. 2) Kufur takabbur dengan kepercayaan. 3) Kufur syak 
wasangka atau was-was. 4) Kufur berpaling dari Allah. 5) Kufur 
kepura-puraan. Kedua: Kufur Kecil; iaitu dengan melakukan maksiat 
atau dosa, kufur ini tidak menyebabkan seseorang itu terkeluar dari 
Islam, sebagai contoh hukum membunuh sesama Muslim.  
42. Apakah hukum Nazar? Nabi membenci nazar sebagaimana 
sabda baginda: “Sesungguhnya nazar itu tidak datang dengan 
sesuatu kebaikan”. (H.R Bukhari). Namun nazar boleh dilakukan 
sekiranya ikhlas kerana Allah. Tetapi jika nazar itu bukan kerana 
Allah seperti nazar untuk kubur atau wali, maka nazar itu haram 
dan tidak dibolehkan serta tidak perlu ditunaikan. 
43. Apakah hukum berkunjung ke tempat tukang tilik atau ahli 
nujum? Hukumnya HARAM. Apabila seseorang itu berkunjung ke 
tempat penilikan semata-mata untuk memohon dan meminta 
sesuatu, namun mereka tidak mempercayai dakwaan bomoh 
berkaitan perkara ghaib, maka solat yang mereka kerjakan tidak 
akan diterima selama 40 hari. Sebagaimana sabda Rasulullah (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam): “Barangsiapa yang pergi berjumpa dengan tukang tilik 
dan bertanyakan sesuatu, maka tidak diterima solatnya selama 
40 malam.” (H.R Muslim). Dan jika mereka pergi dan 
mempercayai apa yang disampaikan tentang perkara ghaib, maka 
mereka telah kufur, sebagaimana sabda baginda: “Barangsiapa 
yang datang berjumpa tukang tilik atau ahli nujum dan 
mempercayai apa yang dikatakan, maka sesungguhnya mereka 
telah  kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi 
Muhammad (terkeluar dari Islam)”. (H.R Abu Daud). 
44. Bilakah membuat ramalan turunnya hujan dengan bintang 
dikira syirik dan adakah syirik itu besar atau kecil? Apabila 
seseorang mempercayai bahawa bintang memiliki pengaruh pada 
hujan dan itu bukan dari kehendak Allah, malah bintanglah yang 
menjadikan dan menciptakannya, maka kepercayaan ini 
merupakan syirik yang besar. Namun jika seseorang mempercayai 
bahawa sesuatu bintang itu merupakan penyebab turunnya hujan 
dengan kehendak Allah ataupun Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) secara kebiasaannya 
menurunkan hujan ketika mana terpancarnya cahaya dari bintang-
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bintang tertentu, maka ini juga haram dan termasuk dalam syirik 
kecil kerana dia menjadikan sesuatu sebagai penyebab hujan tanpa 
dalil yang benar dari sudut pandangan syarak atau pancaindera 
atau akal yang waras. Adapun jika seseorang itu menghitung 
peredaran bintang untuk mengira musim-musim dalam setahun dan 
masa ketika mana musim hujan turun, maka perkara ini adalah harus. 
45. Apakah kewajipan kita terhadap pemimpin umat Islam? 
Kewajipan kita terhadap mereka adalah dengar dan taat dalam 
perkara yang disukai atau terpaksa, tidak boleh keluar memerangi 
mereka walaupun mereka berbuat zalim, tidak membatalkan 
bai’ah taat setia dari mereka,  tidak mendoakan kebinasaan ke 
atas mereka malah kita mendoakan agar mereka berbuat baik, 
diberi hidayah dan petunjuk. Kami melihat taat kepada pemimpin 
termasuk dalam ketaatan kepada Allah selama mana dia tidak 
memerintahkan untuk melakukan maksiat. Namun jika pemimpin 
menyuruh agar melakukan maksiat, maka haram taat kepada 
perintah maksiat tersebut. Dalam masa yang sama masih wajib 
taat kepada perintahnya yang baik. Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: 
“Dengar dan taatlah pada pemimpin, sekalipun ia memukul 
belakangmu dan mengambil hartamu, maka tetaplah dengarkan 
dan patuhi perintahnya”. (H.R Muslim). 
46. Adakah diharuskan untuk bertanya tentang hikmah Allah 
dalam sesuatu tegahan dan larangan? Ya, dengan syarat tidak 
menggantungkan keimanan atau amalan hanya kepada 
pengetahuan hikmah. Ia hanya merupakan pertambahan ilmu dan 
keyakinan di  hati. Malah menyerah diri kepada Allah secara 
mutlak tanpa mempersoalkan hikmah perintahNya termasuk dari 
kesempurnaan penghambaan kepada Allah dan keyakinan kepada 
kebijaksanaanNya seperti mana keadaan para sahabat (raḍiyallāhu 

'anhu ).  
47. Apakah yang dimaksudkan dengan firman Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
dalam surah an-Nisa’:79 {Apa jua kebaikan yang engkau dapati 
maka ia adalah dari Allah dan apa jua keburukan yang 
menimpamu maka ia adalah dari dirimu sendiri} ?   
Yang dimaksudkan dengan (ا  -yang baik) ialah nikmat, 
manakala (ا – yang buruk) ialah ujian atau bala. Semua ini 
merupakan ketentuan Allah (subḥānahu 

wata′ālā ). Oleh itu, (ا  -yang baik) 
disandarkan terus kepada Allah kerana Dia yang memberikan 
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kebaikan itu. Yang buruk itu dicipta olehNya dengan hikmah dan 
hikmah itu dikira sebagai sesuatu kebaikan dariNya. Segala 
perbuatanNya adalah yang terbaik sebagaimana sabda Rasulullah (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam): “Segala yang baik itu ada ditanganMu dan keburukan 
itu bukan daripada kamu”. (H.R Muslim). Maka perbuatan hamba 
merupakan ciptaan oleh Allah (subḥānahu 

wata′ālā ), dalam masa yang sama ia 
juga usaha dari hamba itu. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman dalam surah al-
Layl: 5-7: “Adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya 
ke jalan kebaikan dan bertakwa. Serta dia mengakui dengan yakin 
akan perkara yang baik. Maka sesungguhnya Kami akan 
memberikannya kemudahan untuk mendapat kesenangan (Syurga)”. 
48. Adakah diharuskan untuk berkata orang itu mati syahid? 
Menghukum seseorang sebagai syahid sama hukumnya dengan 
menjamin baginya syurga. Mazhab ahli Sunnah tidak menjamin 
orang-orang Muslim tertentu sebagai ahli syurga ataupun ahli neraka, 
kecuali setelah apa yang telah diberitahu oleh Nabi Muhammad (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) tentang mereka sama ada dari ahli syurga ataupun neraka. 
Ini adalah kerana hakikat itu merupakan perkara tersembunyi. Kita 
tidak mengetahui sepenuhnya bagaimana seseorang itu meninggal. 
Seseorang itu dinilai dengan amalannya yang terakhir dan hanya 
Allah yang Maha Mengetahui urusan niat di hatinya. Akan tetapi kita 
tetap mengharapkan kebaikan kepada orang-orang yang baik dan 
takut terhadap balasan buruk kepada orang-orang yang jahat. 
49. Adakah harus untuk menghukum seseorang Muslim itu kafir? 
Tidak boleh menghukum seseorang Muslim itu sebagai kafir atau 
syirik atau munafik selagi tidak ada bukti yang nyata 
menunjukkan perkara sedemikian, dan selagi masih ada halangan 
yang menjatuhkan hukum berkenaan. Segala yang tersembunyi 
dan rahsia, kita serahkan urusannya kepada Allah. 
50. Adakah dibolehkan untuk tawaf selain Kaabah? Tidak ada 
satu tempat di atas muka bumi ini yang dibolehkan untuk tawaf 
kecuali Kaabah yang mulia di Makkah. Oleh itu, kita ditegah 
untuk menyamakan sesuatu tempat lain dengan tempat yang 
mulia ini walau bagaimana pun ia. Jika ada sesiapa yang tawaf di 
tempat selain dari Kaabah, maka jelas dia telah mengingkari 
perintah Allah (subḥānahu 

wata′ālā ).  
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Allah telah menciptakan hati lalu dijadikannya sebagai raja 
manakala seluruh anggota badan merupakan para tenteranya, 
sekiranya baik raja maka baiklah tenteranya. Rasulullah (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) bersabda, mafhumnya: “Sesungguhnya pada jasad itu 
terdapat seketul daging, sekiranya baik maka baiklah keseluruhannya. 
Ketahuilah ia adalah hati”. (Muttafaqun alaihi). Hati merupakan 
tempat untuk iman dan taqwa, atau untuk kufur, nifaq, dan 
syirik. Sabda Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Taqwa terletak di sini –
sambil menunjukkan dadanya sebanyak 3 kali-”. (H.R Muslim). 
 Iman adalah iktikad, ucapan, dan amalan. Iktikad di hati, 
ucapan di lisan, dan amalan hati serta anggota badan. Maka hati 
beriman dan membenarkan dan kesan daripada itu adalah ucapan 
dua kalimah syahadah dari lisan. Kemudian hati itu berfungsi 
mendatangkan kecintaan, ketakutan, dan harapan. Maka 
bergeraklah lisan untuk berzikir dan membaca al-Quran. Bergerak 
jugalah badan untuk menunaikan solat yang mana ianya bertujuan 
mendekatkan diri kepada Allah. Jasad juga akan mengikuti hati, 
jadi tidaklah ada sesuatu pada hati melainkan akan terzahir 
kesannya ke atas badan walau dengan apa cara sekalipun. 
 Maksud amalan pada hati ialah amalan yang terjadi pada hati 
dan apa yang berkaitan dengannya. Amalan hati yang paling 
besar adalah beriman kepada Allah. Dan dari hati juga wujudnya 
kepercayaan dan pengakuan. Ditambah lagi dengan apa yang 
terletak pada hati seseorang hamba untuk Tuhannya seperti 
kasih-sayang, ketakutan, harapan, tawakkal, kesabaran, 
keyakinan, kekhusyukan dan sebagainya. 
 Setiap amalan dari amalan-amalan hati lawannya ialah 
penyakit dari penyakit-penyakit hati. Jika ikhlas lawannya riak, 
jika yakin lawannya ragu-ragu, jika kasih-sayang lawannya 
kemarahan. Sekiranya kita abaikan hati kita, akan terkumpullah 
dosa-dosa pada hati tersebut, dan hati akan binasa. Rasulullah (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) bersabda: “Sesungguhnya apabila seorang hamba 
berbuat kesalahan, di hatinya akan muncul setitik titik hitam. 
Jika dia beristighfar dan bertaubat maka hati itu akan kembali 
cerah. Dan jika dia kembali berbuat kesalahan serupa maka 
ditambahkan lagi titik hitam sehingga hati tersebut tertutup. 

AMALAN-AMALAN HATI 
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Demikianlah firman Allah dalam surah al-Muthaffifin: {Demikian 
sebenarnya apa yang mereka lakukan itu telah menutupi hati 
mereka}”. (H.R At-Tarmizi). Dan bersabda lagi Rasulullah (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam): “Akan datang pelbagai fitnah satu demi satu pada 
hati seperti (anyaman) tikar satu demi satu. Maka mana-mana 
hati yang dimasuki fitnah akan dititik padanya titik hitam, 
manakala hati yang dapat mengingkari fitnah akan dititikkan 
pula pada hatinya titik putih sehingga jadilah hati itu dua jenis. 
Pertama: seperti batu putih yang tidak akan terkesan dengan 
fitnah selama ada langit dan bumi. Kedua: hati yang hitam pekat 
seperti cangkir yang terbalik dan tidaklah hati itu mengetahui 
yang ma’ruf dan tidak dapat mengingkari yang mungkar, kecuali 
apa yang diserap oleh hawa nafsunya”. (H.R Muslim). 
 Ibadat hati itu lebih wajib diketahui dan lebih dipentingkan 
ke atas seseorang hamba dari amalan-amalan tubuh badan, 
kerana hati adalah induk manakala amalan anggota adalah 
cabang daripadanya, pelengkap serta hasil yang terbit daripadanya. 
Sabda Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Sesungguhnya Allah tidak melihat 
pada rupa dan harta kalian tetapi Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) melihat hati dan 
perbuatan kalian”. (H.R Muslim).  Pada hatilah terletaknya ilmu 
dan penghayatan. Oleh itu, perbezaan di antara manusia di sisi 
Allah adalah dengan apa yang terletak di dalam hati daripada 
keimanan, keyakinan, keikhlasan, dan sebagainya. Imam Hassan 
al-Basri Rahimahullah pernah berkata: “Demi Allah, tidaklah Abu 
Bakar mendahului para sahabat dengan kelebihan puasa dan solat, 
bahkan dengan sesuatu yang ada di dalam hatinya iaitu iman”. 
 Amalan-amalan hati ini lebih mulia dari amalan-amalan 
anggota lain dari beberapa sudut: 
1. Meremehkan ibadah hati boleh membawa kepada rosaknya 
ibadah anggota contohnya; riya’ dalam amalan.  
2. Amalan hati merupakan asas utama. Maka apa yang berlaku 
melalui lafaz atau pergerakan anggota tanpa niat di hati, ianya 
tidak dikira. 
3. Amalan hati juga merupakan sebab kepada kedudukan yang 
tinggi di syurga seperti zuhud.  
4. Amalan hati lebih susah dari ibadat anggota lain. Berkata Ibnu 
al-Munkadir: “Aku berusaha merawat jiwaku selama 40 tahun 
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sehingga ia menjadi baik”. 
5. Memberi kesan yang lebih indah seperti cinta kepada Allah. 
6. Ganjarannya yang lebih besar. Berkata Abu Darda’ (raḍiyallāhu 

'anhu ): 
“Berfikir sejenak lebih baik daripada bangun semalaman”. 
7. Hati merupakan kunci yang menggerakkan anggota. 
8. Hati akan menggandakan pahala ibadat atau mengurangkannya 
ataupun menghilangkannya; seperti khusyuk dalam solat. 
9. Terkadang ia menggantikan ibadat anggota badan yang lain seperti 
niat untuk bersedekah dalam keadaan tidak mempunyai harta. 
10. Ganjaran pahala yang tidak terbatas; seperti sabar. 
11. Ganjarannya berterusan walaupun anggota badan tidak 
mampu atau lemah untuk bergerak.  
12. Ia bermula sebelum berlakunya amalan anggota badan dan 
seiring dengannya. 
Hati akan melalui beberapa keadaan terlebih dahulu sebelum 
anggota badan bergerak: 
i. Bisikan: Iaitu perkara pertama yang berlaku di dalam hati. 
ii. Lintasan hati: Iaitu apa yang melekat padanya. 
iii. Kata hati: Iaitu sama ada akan melakukan atau meninggalkan. 
iv. Keinginan: Iaitu hasrat dan kecenderungan untuk melakukan. 
v. Azam: Niat yang kuat dan kesungguhan untuk melakukan. 
Tiga perkara yang terawal di atas tidak akan memberi kesan 
kepada pahala dan juga dosa pada kemaksiatan. Adapun tahap 
keinginan; sekiranya baik maka akan ditulis sebagai ganjaran 
pahala, namun jika perkara buruk tidak akan dicatatkan 
dengannya. Sekiranya ia berterusan sehingga menjadi keazaman, 
dilihat; jika perbuatan tersebut adalah baik maka akan diberi 
ganjaran, manakala sekiranya perbuatan tersebut buruk, maka 
berdosa baginya walaupun tidak melakukannya. Ini kerana 
keinginan bersama kemampuan secara lazimnya akan 
mewujudkan perlaksanaan. Firman Allah dalam surah an-Nur: 19 

Åنث Æ   ÇÐ Ï  Î Í  Ì  Ë Ê É  Èمث  
“Sesungguhnya orang-orang yang suka tersebarnya tuduhan-
tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, 
mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di 
dunia dan di akhirat dan (ingatlah) Allah mengetahui (segala 
perkara) sedang kamu tidak mengetahui”. 

DJB8026_Al-Oshor_Sample_Malay_Inside.indd   166 12/8/19   1:59 PM



167
167 

 
Dan bersabda Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Sekiranya bertemu  
dua orang muslim dengan pedang mereka (untuk saling) 
berbunuh, maka si pembunuh dan yang dibunuh merupakan ahli 
neraka. Sahabat berkata: Wahai Rasulullah! Pembunuh 
dimaklumi, kenapa yang dibunuh juga ahli neraka? Maka jawab 
baginda: Disebabkan dia juga bersungguh-sungguh untuk 
membunuh sahabatnya”. (H.R Bukhari). 
Sekiranya seseorang meninggalkan maksiat selepas berazam 
untuk melakukannya, keadaannya  terbahagi kepada 4 perkara: 
1. Meninggalkannya kerana takut kepada Allah: akan diberi 
ganjaran ke atasnya. 2. Meninggalkannya kerana takut kepada 
manusia: hukumnya berdosa, kerana meninggalkan maksiat 
merupakan satu ibadat dan wajib kerana Allah.  
3.Meninggalkannya kerana tidak mampu tanpa melakukan apa-apa 
yang berkait dengannya: maka ini juga dikira berdosa sekiranya 
disertai dengan niat keazaman. 4. Meninggalkannya kerana tidak 
mampu dan telah melakukan apa-apa yang berkait dengannya, 
akan tetapi tidak mencapai tujuannya: maka akan ditulis baginya 
dosa sepertimana si pelaku; kerana dia sudah melakukannya cuma 
tidak berhasil –seperti mana yang diterangkan pada hadis sebelum 
ini-. Apabila perbuatan sudah diiringi keinginan, maka dia tetap 
akan dihukum walaupun perbuatan tersebut dilakukan atau 
ditangguhkan seperti seorang yang melakukan satu dosa kemudian 
dia berazam untuk melakukannya lagi apabila mampu, maka dia 
ditulis sebagai orang yang berterusan melakukan dosa dan 
dihukum atas niatnya itu walaupun dia belum melakukannya.  

 Sebahagian dari amalan-amalan hati:  
 Niat: iaitu keinginan dan tujuan, tidak sah dan tidak diterima 
amalan tanpanya. Sabda Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): 
“Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat dan sesungguhnya 
(balasan) bagi seseseorang itu berdasarkan niat mereka”. 
Berkata pula Ibnul Mubarak rah: “Kemungkinan amalan yang 
kecil dibesarkan pahalanya disebabkan oleh niat dan 
kemungkinan amalan yang besar dikecilkan pahalanya juga 
disebabkan oleh niat”. Dan berkata juga al-Fudhail rah: 
“Sesungguhnya Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) menginginkan daripada kamu niat 
dan keinginan. Sekiranya amalan itu dilakukan dengan niat 
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semata-mata kerana Allah ta’ala, ia dinamakan dengan ikhlas. 
Dan jika amalan itu diniatkan selain dari Allah (subḥānahu 

wata′ālā ), maka ia 
dinamakan dengannya riya’ atau nifaq atau selainnya”. 
Faedah: Manusia kesemuanya akan binasa melainkan orang-orang 
yang berilmu. Orang-orang yang berilmu kesemuanya akan binasa 
melainkan orang yang beramal. Orang-orang yang beramal 
kesemuanya akan binasa melainkan orang-orang yang ikhlas. Maka 
menjadi tugas setiap hamba yang ingin mentaati perintah Allah (
subḥānahu 
wata′ālā ) agar mempelajari niat, seterusnya memperbaikinya dengan 
amalan-amalan selepas memahami kebenaran dan keikhlasan. Maka 
amalan tanpa niat adalah merupakan satu keletihan, niat tanpa 
ikhlas adalah riya’, dan keikhlasan tanpa hakikat iman adalah sia-sia. 
Amalan terbahagi kepada tiga jenis: 1) Maksiat: Niat yang baik pada 
kemaksiatan tidak akan menjadikannya ketaatan, bahkan sekiranya 
ia disandarkan kepada niat yang buruk akan bergandalah balasannya.  
2) Perkara harus: Tidak ada satu pun daripada perkara-perkara 
yang harus melainkan ada satu atau beberapa niat. Boleh sekiranya 
seseorang itu ingin menjadikan amalannya yang harus sebagai 
cara untuk mendekatkan diri pada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ). 
3)Ketaatan: Ketaatan terikat dengan niat pada kesahihannya dan 
gandaan pahala setiap amalannya1, namun jika dia berniat untuk 

                              
1 Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Barangsiapa yang berniat melakukan kebaikan, tapi 
dia belum melakukannya, maka Allah akan menuliskan baginya di sisiNya satu 
kebaikan yang sempurna. Jika dia melakukannya, maka Allah akan menuliskan 
baginya sepuluh hingga tujuh ratus kebaikan; berlipat kali ganda. Sebaliknya jika 
dia berniat melakukan kejahatan tapi dia tidak mengerjakannya, maka akan 
ditulis baginya satu kebaikan. Jika dia melakukannya, maka Allah akan mencatat 
baginya satu kejahatan”. [Muttafaqun ‘alaihi].  
Baginda juga bersabda: “Perumpamaan umat ini adalah seperti empat 
orang: seseorang yang Allah anugerahkan harta dan ilmu, lalu dia 
mengamalkan ilmunya dengan menginfakkan harta di jalanNya. Seorang lagi 
yang Allah anugerahkan ilmu tapi tidak memiliki harta, lalu dia berkata: 
“Seandainya aku memiliki harta seperti dia, aku akan melakukan 
sebagaimana yang dia lakukan”. Sabda Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Kedua-duanya 
mendapat ganjaran yang sama”. Seorang yang lain yang Allah anugerahkan 
harta tapi tidak diberi ilmu, maka dia membelanjakan hartanya bukan pada 
haknya. Sedangkan seorang lagi yang Allah tidak anugerahkan ilmu mahupun 
harta, lalu dia mengatakan: “Seandainya aku memiliki seperti dia, tentu aku 
akan melakukan sepertinya”. Sabda Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Kedua-duanya 
menanggung dosa yang sama”. [H.R. Tirmizi]. 
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menunjuk-nunjuk (riya’), maka amalannya akan menjadi maksiat 
(dosa) serta syirik kecil dan mungkin boleh bertukar kepada syirik 
yang besar. Perkara ini terbahagi kepada tiga keadaan:  
a. Asas yang mendorongnya melakukan sesuatu ibadah itu 
adalah niat untuk menunjuk-nunjuk kepada orang ramai, maka 
ini merupakan syirik seterusnya membatalkan ibadahnya.  
b. Amalan tersebut dilakukan hanya kerana Allah (subḥānahu 

wata′ālā ), 
namun kemudian datang niat riya’ dalam diri. Maka sekiranya 
ibadahnya tidak berkait antara awal dan akhir seperti sedekah 
yang mana pada permulaannya dilakukan semata-mata untuk 
mendapatkan keredhaan Allah, kemudian bercampurnya niat riak 
dalam diri, maka sedekahnya yang awal sahih sementara yang 
kemudian itu adalah terbatal. Sekiranya akhir amalan itu berkait 
dengan yang awal seperti solat, ia terbahagi kepada dua situasi:   
i. Menolak perasaan riya’: Maka ianya tidak memberikan kesan 
kepada amalan seseorang itu. ii. Tenang dan selesa dengan 
amalan riak: Ibadahnya terbatal secara keseluruhannya. 
c. Sekiranya terjadi riya’ selepas beramal. Maka ini merupakan 
waswas yang tidak akan memberi kesan kepada amalan dan orang 
yang mengamalkannya. Namun, terdapat juga pintu-pintu 
(punca) riya’ secara tersembunyi. Maka wajiblah kita mengetahui 
dan berjaga-jaga dengannya.  
Sekiranya niat dari amalan soleh itu untuk dunia, maka pahala atau 
dosanya akan mengikut kadar niatnya. Perkara ini mempunyai  
tiga keadaan:  
1) Dorongan amalan soleh hanya kerana dunia. Seperti seorang 

                                                                  
Ucapan orang yang kedua dan keempat di dalam hadis, didatangkan dengan 
sesuatu yang di dalam kemampuan iaitu niat berserta keinginan, dan ia 
dinyatakan melalui percakapan kedua-dua mereka: “Seandainya aku 
memiliki seperti dia, tentu aku akan melakukan sepertinya”. Maka setiap 
dari mereka mendapat sama seperti pelakunya; pahala atau dosa. Kata Ibnu 
Rajab rah.: “Ucapannya: “Kedua-duanya mendapat ganjaran yang sama” 
menunjukkan kedua-duanya sama dalam pahala yang pokok dari amalan 
tersebut dan bukan pada gandaan pahala; kerana ianya dikhususkan untuk 
orang yang melakukan amalan tersebut, bukan bagi orang yang hanya 
berniat tetapi belum melakukannya. Sebab jika pahala kedua-duanya sama 
dari segala segi, tentu orang yang berniat melakukan (kebaikan) dan belum 
melakukannya akan ditulis baginya sepuluh kebaikan, dan hal ini 
bertentangan dengan seluruh nas yang ada. 
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yang menjadi imam hanya untuk mendapatkan gaji maka dia 
salah dan berdosa. Sabda Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Barangsiapa 
yang mempelajari ilmu (yang seharusnya dia lakukan) dengan 
mengharap redha Allah, tidaklah dia mempelajarinya melainkan 
untuk memperoleh harta dunia, maka dia tidak akan mencium 
haruman syurga pada hari kiamat”. (H.R Abu Daud). 
2) Melakukan amalan kerana Allah dan kerana dunia: perbuatan 
ini akan mengurangkan keimanan dan keikhlasan; sebagai contoh 
seseorang yang menunaikan haji sambil berniaga. Maka amalan itu 
akan diberi ganjaran mengikut kadar keikhlasannya. 
3) Beramal kerana Allah tetapi mengambil upah sebagai jalan 
untuk meneruskan kehidupan sehariannya. Ganjarannya 
sempurna dan tidak berkurang disebabkan upahnya. Sabda 
Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Sesungguhnya perkara yang paling berhak 
mendapat ganjaran ialah kitab Allah (al-Quran).” (H.R Bukhari). 
Orang-orang yang beramal dengan ikhlas terbahagi kepada 
beberapa peringkat: 
I. Rendah: Beramal dengan ketaatan kepada Allah kerana 
mengharapkan pahala atau takut daripada azab Allah (subḥānahu 

wata′ālā ). 
II. Pertengahan: Beramal dengan ketaatan sebagai rasa syukur 
kepada Allah. 
III. Tinggi: Beramal dengan ketaatan sebagai rasa cinta dan 
mengagungkan Allah (subḥānahu 

wata′ālā ). Ini merupakan martabat orang-
orang Siddiqin1. 
Taubat: Wajib bagi seseorang untuk sentiasa bertaubat kepada 
Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) di atas dosa yang telah dilakukan, kerana melakukan 

                              
1 Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman: “Dan aku bersegera kepadaMu wahai Tuhanku, agar 
Engkau reda (kepadaku)”. [Taha: 84]. Nabi Musa AS ingin berjumpa dengan 
Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) agar Allah (subḥānahu 
wata′ālā ) reda kepadanya dan bukan hanya untuk 

memenuhi perintahNya. Yang semisal dengan itu adalah berbakti kepada 
kedua orang tua pada tingkatan terendah; iaitu jika anda berbakti pada 
kedua-duanya kerana takutkan hukuman derhaka dan mengharapkan pahala. 
Tingkatan pertengahan, anda berbakti pada kedua-duanya sebagai ketaatan 
kepada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) dan sebagai balasan kasih-sayang mereka dalam 
mendidikmu semasa kecil sedangkan kedua-duanya adalah sebab 
keberadaanmu di dunia. Tingkatan yang tertinggi adalah berbakti kepada 
kedua-duanya sebagai membesarkan perintah Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) agar berbakti 
kepada kedua orang tua, serta rasa cinta dan keagungan kepada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ). 
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dosa adalah tabiat bagi manusia. Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: 
“Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan dan sebaik-baik 
pesalah itu adalah yang bertaubat”. (H.R Tarmizi). Rasulullah (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) bersabda lagi: “Sekiranya kamu tidak  berbuat dosa, 
maka Allah akan mematikanmu dan menggantikanmu dengan 
satu kaum yang berbuat dosa kemudian mereka meminta ampun 
kepada Allah, lalu Allah mengampuni mereka”. (H.R Muslim). 
Melewat-lewatkan taubat dengan sengaja adalah satu kesalahan.  
Syaitan ingin memperdaya dan mengalahkan manusia dengan satu 
dari tujuh pintu dosa. Apabila dia tidak berjaya memperdaya melalui 
satu pintu, maka dia akan berpindah kepada pintu yang lain: 
1) Syirik dan kufur. 2) Jika tidak mampu, dengan bid’ah dalam 
iktikad serta meninggalkan ikutan Nabi dan para sahabat.  
3) Jika tidak mampu, maka dengan dosa besar. 4) Jika tidak 
mampu, maka dengan dosa kecil. 5) Jika tidak mampu, maka 
dengan lalai dalam memperbanyakkan perbuatan yang harus.  
6) Jika tidak mampu, maka dengan melakukan amalan kebaikan 
yang kurang kelebihannya. 7) Jika tidak mampu, maka dengan 
kekuasaan syaitan jin dan manusia ke atasnya. 
Maksiat terbahagi kepada beberapa bahagian: 
1) Dosa besar: Iaitu apa yang disebutkan pada hukum di dunia 
atau janji buruk (azab) Allah di akhirat kelak, murkaNya, 
laknatNya, atau penafian keimanan. 
2) Dosa kecil: Iaitu selain dari dosa besar. Akan tetapi dosa kecil 
ini juga boleh menjadi penyebab terjadinya dosa besar sekiranya 
seseorang itu sentiasa melakukan dosa kecil, atau sentiasa 
mengulanginya, meremehkannya atau berbangga dengan 
melakukannya atau menghebohkan perbuatannya itu. Taubat 
boleh dipohon untuk semua jenis dosa, dan ia tetap diterima 
sehingga terbitnya matahari dari ufuk barat, atau sebelum roh 
berada di kerongkong ketika sakaratul maut. Ganjaran bagi orang 
yang bertaubat dengan sebenar-benarnya adalah kejahatannya 
ditukar kepada kebaikan, walaupun dosanya melangit tinggi. 
Syarat-syarat taubat yang diterima; 
1. Meninggalkan dosa yang dilakukan. 
2. Menyesali di atas apa yang telah dilakukan. 
3.Berazam dengan bersungguh-sungguh untuk tidak lagi mengulanginya. 
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Jika ia berkait dengan makhluk, maka akan ditambah satu lagi 
syarat, iaitu memulangkan semula hak yang dizalimi itu1. 
Taubat seseorang manusia terbahagi kepada 4 peringkat: 
1) Taubat yang berterusan sehingga akhir hayatnya dan tidak kembali 
melakukan dosa-dosanya yang telah lepas. Melainkan perlakuan salah 
yang biasanya tidak terpisah dari manusia. Ini merupakan istiqamah 
dalam bertaubat. Taubat ini merupakan Taubat Nasuha. Juga 
dikenali sebagai Jiwa Mutmainnah (yang tenang). 
2) Taubat yang berterusan dengan menjaga ibadat-ibadat utama. 
Kecuali dia tidak dapat mengelakkan dosa yang mendatangi 
dirinya, ketika dia diuji atau berhadapan dengannya  dia 
melakukan dosa tersebut tanpa niat pada asalnya.  Namun dia 
setiap kali dia melakukan dosa, dia mencela dirinya dan berazam 
untuk tidak mengulangi dosa itu lagi dengan menjauhi sebab-
sebab dosa tersebut. Maka ini disebutkan sebagai Jiwa 
Lawwamah (yang mencela diri). 
3) Taubat yang berterusan dalam beberapa tempoh waktu, 
kemudian syahwat menguasai dirinya dengan dosa lalu dia 
melakukan dosa tersebut dan dalam masa yang sama dia 
melakukan ketaatan. Dia juga meninggalkan sejumlah dosa-dosa 
yang mampu dilaksanakan sekiranya dia mahu. Namun, satu atau 
dua syahwat telah berjaya menguasai dirinya. Setiap kali dia 
melakukannya dia menyesal dan kembali bertaubat daripada dosa 
tersebut. Ini disebut dengan Jiwa Mas-ulah (yang 
dipertangungjawab) yang akibatnya sangat bahaya sekiranya 

                              
1 Diriwayatkan bahawa Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Catatan di sisi Allah (
subḥānahu 
wata′ālā ) ada tiga: Catatan yang Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) tidak mempedulikannya 
sedikitpun, catatan yang Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) tidak tinggalkan sedikitpun, dan 
catatan yang Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) tidak akan ampuni. Adapun catatan yang Allah (
subḥānahu 
wata′ālā ) tidak akan ampuni adalah perbuatan syirik kepadaNya. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
berfirman: “Sesungguhnya barangsiapa yang mensyirikkan Allah, maka Allah 
akan mengharamkan syurga atasnya dan tempat kembalinya adalah neraka”. 
[al-Maaidah: 72]. Catatan yang Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) tidak akan mempedulikannya 
adalah kezaliman seorang hamba kepada dirinya, yang berkait hubungannya 
dengan Tuhannya; kerana Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) akan mengampuni dan memaafkan 
jika Dia menghendaki. Adapun catatan yang Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) tidak akan 
tinggalkan sedikitpun ialah kezaliman sebahagian manusia terhadap orang 
lain; ia pasti dikenakan qisas”. [H.R. Ahmad; padanya ada kelemahan]. 
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melambatkan atau melewatkan taubat kemudian dia mati 
sebelum sempat untuk bertaubat. Oleh itu, amalan tersebut 
adalah yang terakhir akan dikira pada akhir hayatnya. 
4) Bertaubat dan beristiqamah buat sementara dan kembali 
melakukan dosa dan tidak bertaubat serta tidak menyesal di atas 
perbuatannya. Maka ini disebut sebagai Jiwa Amarah (tegar) 
dengan keburukan. Dikhuatiri ke atasnya kesudahan yang buruk.  
 Jujur; Jujur atau benar adalah sumber amalan-amalan hati secara 
keseluruhannya. Dan lafaznya pula digunakan pada enam makna: 
1)Jujur dalam berkata-kata. 2)Jujur dalam kehendak dan niat 
(ikhlas). 3)Jujur dalam keazaman. 4) Jujur dalam menyempurnakan 
keazaman. 5) Jujur dalam beramal, iaitu sama zahirnya dengan 
batinnya; seperti khusyuk dalam solat. 6) Jujur dalam mendirikan 
keseluruhan agama, dan ini adalah setinggi-tinggi darjat. 
   Sekiranya seseorang itu jujur pada semua yang disebutkan itu, 
maka mereka adalah orang yang benar lagi membenarkan. Sabda 
Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Berpeganglah kalian pada kejujuran, 
kerana kejujuran akan membimbing kepada kebaikan, dan 
kebaikan akan membimbing ke syurga. Sentiasa seorang hamba 
berbuat jujur dan membiasakan sifat ini sehingga dia dicatat 
oleh Allah sebagai orang yang jujur”. (Muttafaqun Alaih).  
Sekiranya dia samar dalam memilih kebenaran, namun hatinya 
jujur dengan Allah, maka Allah akan membantunya. Sekiranya 
tersalah, Allah akan mengampuninya.  
Lawan bagi kebenaran adalah pendustaan. Permulaan kesan 
pendustaan kepada diri sesorang adalah lisan lalu ia merosakkan 
percakapan. Seterusnya merebak kepada anggota badan dan 
merosakkan amalan yang telah dilakukannya. Apabila penipuan 
mendominasi ke atas percakapan dan perbuatan seseorang, 
meluaslah kerosakan ke atas dirinya. 
 Kasih-Sayang; Dengan kasih-sayang kepada Allah dan RasulNya 
serta orang-orang yang beriman, seseorang itu akan memperolehi 
kemanisan iman, sabda Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Tiga perkara yang 
jika ada pada seseorang itu, nescaya dia telah merasakan 
manisnya iman, iaitu: Mencintai Allah dan RasulNya lebih dari 
yang lain, mencintai seseorang tidak lain hanya kerana Allah 
serta tidak suka kembali kepada kekufuran sebagaimana ia tidak 
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suka dicampakkan ke dalam api neraka”. (Muttafaqun Alaih). 
Sekiranya pokok kasih-sayang ditanam dalam hati dan disiramnya 
dengan air keikhlasan serta mengikuti Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam), 
maka akan tumbuh bermacam jenis buah dan akan sentiasa 
berbuah pada setiap musimnya dengan keizinan Tuhannya.  
Kasih-sayang terbahagi kepada empat jenis: 1) Kasih-sayang 
pada Allah; ini adalah asas keimanan. 2) Kasih-sayang kerana 
Allah dan marah kerana Allah; ia merupakan kewajipan1. 
3) Berkasih-sayang bersama Allah; iaitu mensyirikkan selain dari 
Allah melalui rasa kasih-sayang. Sepertimana kasihnya orang 

                              
1 Manusia itu dinilai dari segi cinta dan benci (al-wala’ dan al-baraa’) 
terbahagi kepada tiga: a) golongan yang dicintai dengan sepenuh kecintaan 
tanpa sedikitpun perasaan benci. Mereka adalah orang yang benar-benar 
beriman seperti para Nabi dan siddiqin. Penghulu mereka adalah Nabi kita 
Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam), isteri-isteri dan puteri-puteri baginda, serta para 
sahabat rhum. (b) Golongan yang dibenci secara mutlak. Mereka adalah 
orang-orang kafir, musyrik dan munafik. (c) Mereka yang dicintai dari satu sisi 
dan dibenci dari sisi yang lain. Mereka adalah pelaku maksiat di kalangan 
orang yang beriman. Mereka dicintai kerana keimanan yang ada pada mereka 
dan sebaliknya dibenci kerana kemaksiatan yang berlaku pada diri mereka. 
 Cinta dan kesetiaan kepada orang-orang kafir terbahagi kepada dua: 
(1) Menyebabkan kemurtadan dan keluar daripada Islam; iaitu apabila 
kesetiaan berlaku terhadap agama mereka.  
(2) Hukumnya haram tapi tidak sampai mengeluarkan seseorang itu 
daripada Islam; iaitu kesetiaan dalam urusan dunia mereka. 
 Adakalanya berlaku kekeliruan antara bersikap baik terhadap orang-
orang kafir (yang bukan kafir harbi) dan sikap benci serta berlepas diri 
daripada mereka. Ia harus dibezakan. Sikap adil dan berbuat baik dalam 
berurusan dengan mereka dengan tidak disertai rasa cinta dalam batin; 
seperti berlemah-lembut dengan orang yang lemah di kalangan mereka, 
lembut dalam ucapan serta kasihan belas terhadap mereka adalah harus. 
Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik 
dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu kerana 
agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang berlaku adil”. [al-Mumtahanah: 8]. 
 Adapun membenci dan memusuhi mereka, maka ia adalah perkara lain 
yang Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) perintahkan di dalam firmanNya: “Hai orang-orang yang 
beriman, janganlah kamu mengambil musuhKu dan musuhmu menjadi 
teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita 
Muhammad) kerana perasaan kasih saying”. [al-Mumtahanah:1]. Maka 
bersikap adil dalam berurusan dengan mereka, serta membenci dan tidak 
mencintai mereka itu adalah mungkin untuk dilakukan; sebagaimana yang 
dilakukan oleh Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) terhadap orang-orang Yahudi Madinah. 
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musyrikin kepada tuhan-tuhan mereka, maka ini merupakan syirik.  
4) Kasih sayang yang semula jadi; iaitu kasih-sayang terhadap 
kedua ibubapa, anak-anak dan makanan. Perkara ini hukumnya 
harus dan agar Allah mengasihi kita; bersikap zuhudlah terhadap 
dunia. Sabda Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Zuhudlah kamu terhadap dunia 
nescaya Allah mengasihi kamu”. (HR Ibnu Majah). 
Tawakal: Menyerahkan hati serta pergantungan hanya kepada 
Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) untuk mendapatkan apa yang dihajati dan menolak 
apa yang dibenci disamping meletakkan keyakinan hanya pada Allah 
(subḥānahu 

wata′ālā ) dan berusaha dengan melakukan sebab untuk mendapatkan 
perkara tersebut. Meninggalkan tawakal kepada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
adalah kecacatan pada tauhid. Manakala meninggalkan usaha 
adalah kelemahan dan kekurangan pada akal. Tempat tawakal itu 
adalah pada hati dan ia adalah terhasil dari keyakinan.  
Jenis-jenis tawakal terbahagi kepada tiga iaitu: 
1. Wajib: Tawakal kepada Allah pada apa yang tidak mampu bagi 
manusia melakukannya; seperti menyembuhkan orang yang sakit. 
2. Haram:  
2.1. Syirik besar. Bergantung sepenuhnya kepada ‘sebab’, 
dengan keyakinan ia satu-satunya faktor yang memberi kesan 
kepada terhasilnya manfaat atau tertolaknya kemudaratan1. 

                              
1 Adakah melakukan sebab bertentangan dengan sikap tawakal? Ada beberapa 
sudut pandang: (1) Mendatangkan kemanfaatan yang telah hilang. Ia terbahagi 
kepada tiga: (a) Sebab yang meyakinkan; seperti menikah untuk mendapatkan 
anak. Maka meninggalkan sebab ini adalah suatu kegilaan dan sama sekali 
tidak termasuk dalam bertawakal. (b) Sebab-sebab yang tidak meyakinkan, 
tetapi sering kali apa yang diusahakannya tidak didapatkan melainkan 
dengannya; seperti seorang musafir di padang pasir tanpa membawa bekalan, 
maka perbuatannya ini tidak termasuk dalam tawakal. Ia diperintahkan untuk 
membawa bekal, kerana Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) apabila bermusafir, baginda 
membawal bekalan dan menyewa seorang penunjuk jalan ke Madinah. 
(c)Sebab-sebab yang disangka dapat menyampaikan apa yang diinginkan tanpa 
ada keyakinan yang nyata; seperti orang yang merancang dengan penuh teliti 
dalam mencari nafkah, maka hal itu tidaklah terkeluar dari konteks tawakal. 
Bahkan tidak melakukan sebab itulah yang tidak termasuk dalam tawakal. 
Umar (raḍiyallāhu 

'anhu ) berkata: “Orang yang bertawakal adalah orang yang 
meletakkan biji benih di tanah lalu dia bertawakal kepada Allah (subḥānahu 

wata′ālā )”. 
(2) Memelihara yang ada: Orang yang mempunyai makanan yang halal, maka 
menyimpannya tidak berlawanan dengan tawakal, terutamanya jika dia 
mempunyai keluarga; kerana Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) menjual pohon kurma Bani Nadhir 
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2.2. Syirik kecil. 
Seperti bergantung kepada seseorang dalam mendapatkan rezeki 
tanpa meyakini bahawa orang itu adalah satu-satunya sebab yang 
mendatangkan rezekinya. Dalam masa yang sama, dia percaya 
pergantungannya terhadap  orang itu lebih dari sekadar sebab. 
3. Harus: Iaitu mewakilkan dan bergantung kepada orang lain 
dalam sesuatu perbuatan yang ia mampu melakukannya seperti 
jual beli. Akan tetapi tidak harus untuk dia berkata: “Aku 
bertawakal kepada Allah kemudian kepada kamu”. Bahkan 
hendaklah dia berkata: “Aku mewakilkan kamu”. 
 Syukur: 
Menzahirkan kesan nikmat yang dikurniakan oleh Tuhan ke atas 
hambaNya di dalam hati dengan keimanan, pada lisan dengan 
pujian dan pada anggota tubuhnya dengan ibadat. Maka syukur 
berlaku dengan hati, lisan, dan anggota tubuhnya. Syukur itu 
bermakna menggunakan nikmat yang dikurniakan untuk 
menzahirkan ketaatan kepada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ). 
 Sabar: 
Meninggalkan pengaduan kepada selain Allah -terhadap sakit 
dan susah- dan menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. 
Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman: {Sesungguhnya Allah mengganjari orang 
yang sabar dengan ganjaran tanpa hisab}. Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
bersabda: “Barangsiapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah 
memberikannya kesabaran. Dan tidaklah diberikan kepada 

                                                                  
dan menyimpan makanan untuk keluarganya selama setahun. [Muttafaqun ‘alaihi]. 
(3) Menolak kemudaratan yang belum berlaku. Bukan termasuk dalam 
tawakal meninggalkan sebab-sebab yang dapat menolak kemudaratan; 
seperti memakai baju besi, mengikat unta dengan tali pengikat lalu 
bertawakal kepada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) dan bukan kepada sebab. Kemudian reda 
dengan apa yang Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) takdirkan. 
(4) Menghilangkan kemudaratan yang sedang menimpa; iaitu tiga bahagian: 
(a) perkara yang telah pasti; seperti air menghilangkan dahaga. Maka 
meninggalkannya sama sekali tidak termasuk dalam tawakal. (b) Sekadar 
sangkaan; seperti berbekam dan sejenisnya. Maka melakukannya tidak 
berlawanan dengan tawakal; kerana Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) telah berubat dan 
memerintahkan untuk berubat. (c) Sebab yang dianggap (dapat 
menghilangkan kemudaratan); seperti melakukan kaiy (besi panas) agar 
tidak sakit, maka melakukannya berlawanan dengan kesempurnaan tawakal.  
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seseorang itu suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas 
daripada kesabaran”. (Muttafaqun Alaih). Saidina Umar (raḍiyallāhu 

'anhu ) 
telah berkata: “Tidaklah aku diuji dengan sesuatu ujian melainkan 
Allah memberikan kepadaku empat nikmat: Ujian itu bukan dalam 
agama, bukan yang terbesar, aku pula tidak diharamkan dari redha 
Allah, dan aku boleh mengharapkan pahala melaluinya. 
Sabar mempunyai 3 darjat: 
Rendah: Meninggalkan pengaduan bersama kebencian (tidak redha). 
Pertengahan: Meninggalkan pengaduan bersama keredhaan. 
Tinggi: Memuji Allah atas ujian yang menimpanya. 
Maka sesiapa yang dizalimi lalu dia mendoakan (keburukan) ke 
atas orang yang menzaliminya, bererti dia telah memenangkan 
dirinya dan mengambil haknya serta dia tidak bersabar.  
Dua jenis kesabaran: 
1) Fizikal: Ini tidak termasuk perbincangan kita. 
2) Jiwa: Sabar terhadap keinginan semula jadi dan kehendak hawa nafsu1. 
Kesemua apa yang didapati oleh seorang hamba di dunia ini 
tidak sunyi daripada dua perkara: 
A) Apa yang selari dengan hawa nafsu. Maka ia memerlukan 
kesabaran dalam menunaikan hak-hak Allah dan tidak 
menggunakannya untuk melakukan maksiat kepada Allah. 
B) Apa yang bertentangan dengan nafsu. Ianya terbahagi kepada 
tiga bahagian; 
1. Sabar dalam ketaatan kepada Allah: Wajib bersabar dalam 
melakukan perkara yang difardhukan, dan sunat bersabar dalam 
melakukan perkara yang disunnahkan. 
2. Sabar dari maksiat kepada Allah: Wajib bersabar dalam 
meninggalkan perkara yang haram, dan digalakkan bersabar 
dalam meninggalkan perkara yang makruh. 
3. Sabar pada takdir yang telah ditentukan oleh Allah:  
Wajib bersabar dengan menahan lidah dari mengadu, dan menjaga 
hati dari membangkang takdir Allah, serta menjaga anggota badan 

                              
1 Jenis kesabaran ini sekiranya pada nasfu perut dan kemaluan dinamakan iffah; 
dalam peperangan dinamakan berani; dalam menahan marah dinamakan santun; 
dalam menyembunyikan sesuatu dinamakan menutup rahsia; dalam hidup berlebihan 
dinamakan zuhud; dalam mengambil apa yang perlu dinamakan qana’ah. 
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dari bertindak selain dari apa yang direhai Allah seperti meratapi 
kematian dan selainnya. Manakala digalakkan meredhai dengan 
hati, dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. 
Manakah yang lebih baik? Orang kaya yang bersyukur atau orang 
fakir yang sabar. Sekiranya orang kaya membelanjakan harta pada 
jalan ketaatan, maka dia adalah yang lebih baik dari orang yang 
fakir. Namun sekiranya hartanya lebih banyak dibelanjakan untuk 
perkara harus, maka orang fakir lebih baik. Sabda Rasulullah (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam): “Orang yang sedang makan dan dia bersyukur atas 
nikmatnya itu, kedudukannya sama seperti seorang yang berpuasa 
dan dia bersabar atas puasanya itu”. (H.R Ahmad). 
 Redha: Berpada dengan sesuatu dan merasa cukup dengannya. 
Tempatnya adalah setelah berlaku sesuatu. Redha dengan qada’ 
Allah adalah maqam (kedudukan) paling tinggi di kalangan orang-
orang yang hampir kepada Allah. Ianya adalah buah hasil dari 
kasih sayang dan tawakal kepada Allah. Dan berdoa kepada Allah 
(subḥānahu 

wata′ālā ) agar menghilangkan perkara yang dibenci adalah tidak 
bercanggah dengan keredhaan kita terhadapnya.  
 Khusyuk: Pengagungan, rendah diri serta ketundukkan. Telah 
berkata Huzaifah: “Berhati-hatilah kamu ke atas ‘khusyuk yang 
nifaq’. Maka dia ditanya: Apakah khusyuk yang nifaq itu? Maka 
jawabnya: Kamu melihat seseorang khusyuk pada anggotanya tapi 
tidak pada hatinya”. Katanya lagi: “Perkara pertama yang hilang 
dari agamamu ialah khusyuk. Mana-mana ibadah yang disyariatkan 
padanya kekhusyukan, maka ganjaran baginya mengikut tahap 
kekhusyukannya; seperti solat, Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) pernah berkata 
mengenai orang yang solat tetapi tidak mendapat apa-apa 
melainkan ½, ¼, sehingga 1/10. Bahkan boleh jadi solatnya tiada 
pahala sedikit pun kerana tiada kekhusyukan sama sekali. 
Pengharapan: Melihat kepada keluasan rahmat Allah dan 
lawan baginya adalah putus harapan. Beramal atas pengharapan 
kepada Allah adalah lebih tinggi dari beramal atas ketakutan 
kerana pengharapan itu membawa sifat bersangka baik kepada 
Allah (subḥānahu 

wata′ālā ). Allah berfirman (dalam hadis qudsi): “Aku menurut 
sangkaan hambaKu terhadapKu”. (H.R Muslim).  
Pengharapan kepada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) terbahagi kepada dua peringkat: 
1. Tinggi: Berbuat ketaatan seterusnya mengharapkan pahala dari 
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Allah. Telah berkata Aisyah r.ha: “Wahai Rasulullah, {Dan orang-
orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan sedang hati 
mereka takut}. [Ghafir: 60]. Adakah dia yang mencuri, berzina, dan 
meminum arak, lalu dia takut kepada Allah? Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
bersabda: “Tidak wahai anak perempuan as-Siddiq, akan tetapi 
mereka itu ialah orang yang mengerjakan solat, puasa, dan sedekah 
dalam keadaan mereka takut Allah tidak menerima amalan mereka. 
{Mereka bersegera untuk mendapatkan kebaikan}”. (H.R Tarmizi). 
2. Rendah: Pendosa yang bertaubat dan mengharapkan 
keampunan dari Allah (subḥānahu 

wata′ālā ). Ada pun mereka yang terus 
melakukan maksiat dan meninggalkan taubat tetapi 
mengharapkan kerahmatan dari Allah (subḥānahu 

wata′ālā ), maka ini 
merupakan angan-angan dan bukannya suatu harapan. Golongan 
sebegini dikeji sedang golongan pertama (pendosa yang 
bertaubat) dipuji. Orang yang beriman menghimpun di dalam 
dirinya sifat ihsan (berbuat baik) dan ketakutan, manakala orang 
munafik pula menghimpun kesalahan dan rasa aman dari azab. 
 Ketakutan (Khauf): Ketakutan merupakan kegelisahan di 
dalam jiwa disebabkan sangkaan berlaku sesuatu yang dibenci. 
Sekiranya seseorang itu yakin pada perkara yang dibenci, ia 
dinamakan dengan ketakutan (خشية). Lawan bagi ketakutan adalah 
rasa aman dan bukannya pengharapan. Ia mencetuskan rasa 
gerun sementara pengharapan mencetuskan rasa terdorong. 
Justeru, kasih-sayang, ketakutan, dan pengharapan kepada Allah 
(subḥānahu 

wata′ālā ) mesti berada dalam diri seseorang. Ibnul Qayim berkata: 
“Hati dalam perjalanannya menuju Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) adalah seperti 
burung; kasih-sayang adalah kepalanya, manakala ketakutan dan 
pengharapan adalah sayapnya. Apabila ketakutan mendiami hati 
seseorang, ia membakar nafsu syahwat yang berada di dalamnya, 
sekaligus menyingkirkan dunia dari dalam hatinya”.  
Ketakutan yang wajib: Apa yang membawa kepadanya 
perbuatan yang wajib, dan meninggalkan perkara yang haram. 
Ketakutan yang sunat: Apa yang membawa kepadanya perbuatan 
yang sunat, dan meninggalkan perkara yang makruh.  
Takut kepada SELAIN Allah terbahagi kepada beberapa jenis: 
1) Syirik besar: Ketakutan yang tersembunyi dan mempertuhankan 
-Ia sepatutnya diperuntukkan hanya kepada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) sahaja- 
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seperti perasaan takut bahawa berhala Musyrikin boleh 
mendatangkan mudarat atau menimpakan sesuatu yang tak diingini.  
2) Syirik kecil: Meninggalkan perkara yang wajib dan melakukan 
perkara yang haram kerana takut pada manusia. 
3) Harus: Seperti ketakutan yang normal pada serigala dan lain-lain. 
 Zuhud: Memalingkan keinginan terhadap sesuatu kepada apa 
lebih baik darinya. Zuhud pada dunia memberi kerehatan pada 
hati dan badan, serta kecintaan pada dunia menambahkan 
kegelisahan dan kesedihan. Cinta pada dunia adalah punca segala 
kesalahan, manakala benci kepada dunia adalah punca segala 
ketaatan. Zuhud pada dunia adalah dengan mengeluarkannya dari 
hati kamu; bukan mengeluarkannya dari tangan kamu sedangkan 
hati masih bergantung dengannya; ini merupakan zuhud orang-
orang jahil. Sabda Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Alangkah baiknya 
harta yang baik diberikan kepada orang yang soleh.” (H.R Ahmad).  
Orang-orang yang fakir dengan harta ada 5 keadaan: 
1) Melarikan diri dari mengambil harta kerana benci padanya dan 
menjaga diri dari keburukan serta kesibukan duniawi. Orang ini 
dinamakan sebagai zuhud. 
2) Tidak gembira bila mendapatkannya, namun tidak pula 
membencinya sampai ke tahap rasa terganggu dengannya. Sifat 
ini dinamakan sebagai redha. 
3) Berharta lebih dia sukai dari tiada harta kerana keperluannya. 
Namun tidaklah sampai dia berpenat lelah sepenuh tenaga untuk 
mencarinya. Bahkan kalau harta itu datang dia mengambilnya dan 
gembira; tetapi kalau perlu berpenat lelah untk mendapatkannya 
dia meninggalkannya. Sifat ini dinamakan  sebagai qana`ah.  
4) Dia meninggalkan harta kerana tidak mampu. Hakikatnya dia 
menyukainya. Kalau ada jalan untuk mendapatkanya nescaya dia 
akan mencarinya. Orang ini dinamakan bersungguh-sungguh.  
5) Sangat memerlukan kepada harta dan terpaksa mencarinya 
seperti orang yang lapar dan bertelanjang yang tidak mempunyai 
makanan dan pakaian. Pemilik keadaan ini dinamakan sebagai 
orang yang terdesak.  
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Telah bertemu seorang lelaki yang bernama Abdullah dengan lelaki 
bernama Abdul Nabi. Abdullah mengingkari nama tersebut dalam 
hatinya. Dia berkata: Bagaimana seseorang boleh menyembah 
selain dari Allah azza wajalla? Kemudian dia bertanya kepada 
Abdul Nabi: “Apakah kamu menyembah sesuatu selain Allah?  
Jawab Abdul Nabi: Tidak! Aku tidak menyembah selain Allah. Aku 
adalah muslim dan hanya menyembah Allah.  
Berkata Abdullah: “Kalau begitu mengapa nama kamu seperti 
nama orang Nasrani. Mereka menggunakan nama Abdul Masih. 
Tidak pelik kerana mereka menyembah Nabi Isa ('alaihissalam 

 ). Orang 
yang mendengar nama kamu akan segera berfikir bahawa kamu 
menyembah Nabi. Orang Islam tidak beriktikad begitu malah 
mereka meyakini bahawa Nabi Muhamad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) adalah 
hamba Allah dan rasulNya. 
Jawab Abdul Nabi: Tetapi Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) seorang 
manusia yang terbaik dan penghulu sekalian rasul. Kami 
menggunakan dengan nama ini adalah untuk mendapatkan 
keberkatan dan mendekatkan diri kepada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) melalui 
kebesaran dan kedudukan baginda serta kami memohon kepada 
Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) syafaatnya. Dan jangan terkejut dengan nama 
abang saya iaitu Abdul Hussain, dan bapa saya bernama Abdur 
Rasul. Nama-nama ini telah diberikan oleh orang-orang pada 
zaman dahulu dan tersebar di kalangan orang ramai. Datuk dan 
nenek kami pun berbuat seperti ini. Oleh itu, janganlah 
memperbesarkan masalah dalam perkara ini. Perkara ini kecil 
dan agama ini memudahkan. 
Berkata Abdullah: Ini (memohon kepada Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam)) adalah 
perkara mungkar yang lebih besar dari yang pertama 
(menggunakan nama Abdul Nabi). Iaitu memohon sesuatu yang 
hanya dimiliki oleh Allah dari sesuatu selain Allah, biarpun yang 
dipohon kepadanya adalah Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) atau 
orang-orang soleh yang lain seperti Hussain (raḍiyallāhu 

'anhu ) atau 
selainnya. Ini bertentangan dengan tauhid yang kita 
diperintahkan dengannya, dan menafikan syahadah ‘La ilaha illa 
Allah’. Saya akan bertanya kepadamu beberapa soalan, bertujuan 
menerangkan kepada kamu betapa besarnya perkara ini dan 

PERBUALAN YANG TENANG 
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akibat menggunakan nama ini serta contohnya yang telah ada. 
Tidak ada matlamat dan niat yang lain melainkan hanya untuk 
mendapatkan kebenaran dan mengikutinya serta menjelaskan 
perkara yang batil serta menjauhkannya. Ini juga termasuk 
mengajak kepada makruf dan mencegah perkara mungkar. Allah 
merupakan penolong dan ke atasNya segala penyerahan. Tiada 
upaya dan tiada kekuatan kecuali dengan bantuan Allah Yang 
Maha Kuasa. Tetapi, sebelum itu aku ingin mengingatkanmu 
dengan firman Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) dalam surah an-Nur: 51 
{Sesungguhnya perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang 
beriman ketika mereka diajak kembali kepada Kitab Allah dan 
Sunnah RasulNya agar keduanya menjadi hakim memutuskan 
sesuatu di antara mereka, hanyalah mereka berkata: Kami 
dengar dan kami taat; dan mereka itulah orang-orang yang 
beroleh kejayaan}. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman lagi dalam surah an-
Nisa’: 59 {Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) 
dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya 
kepada Allah (Al-Quran) dan  RasulNya (Sunnah) jika kamu benar 
beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah 
lebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pula kesudahannya}. 
Abdullah: Kamu berkata bahawa kamu mengesakan Allah, dan 
kau bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, oleh itu 
bagaimanakah kamu boleh jelaskan padaku maknanya? 
Abdul Nabi: Tauhid adalah beriman dengan sesungguhnya bahawa 
Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) itu wujud. Dia menciptakan langit dan bumi, dan Dialah 
yang menghidupkan dan mematikan, Dialah yang memberi rezeki, 
yang Maha Mengetahui, yang Maha Besar, dan yang Maha Berkuasa. 
Abdullah: Jika ini sahaja definisi tauhid, maka Firaun dan 
kaumnya, Abu Jahal dan lain-lain juga mengesakan Allah, kerana 
mereka tidak jahil tentang suruhan ini sepertimana kebanyakan 
orang musyrikin. Maka Firaun yang mendakwa dirinya tuhan, dia 
juga mengetahui dan mempercayai kewujudan Allah dan hanya 
Allah yang mencipta alam ini. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman dalam 
surah An-Naml: 14 {Dan mereka mengingkarinya kerana 
kezaliman dan kesombongannya}. 
Akan tetapi hakikat tauhid yang kerananya diutuskan para rasul 
serta diturunkan kitab-kitab dan diperangi orang Quraish adalah 
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mengesakan Allah dengan ibadah. Ibadah itu: Semua perkara yang 
disukai oleh Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) dan diredhaiNya dari segala percakapan 
dan perbuatan sama ada zahir atau batin. Makna tuhan pada 
kalimah (Tiada tuhan selain Allah) ialah: Tuhan yang disembah dan 
tidak layak dipersembahkan ibadah melainkan kepadaNya. 
Abdullah: Adakah kamu tahu mengapa para rasul dihantar ke 
bumi dimulai dengan Nabi Nuh ('alaihissalam 

 )? 
Abdul Nabi: Untuk mengajak orang-orang syirik supaya beribadah 
kepada Allah semata-mata dan meninggalkan segala perbuatan 
syiriknya. 
Abdullah: Apakah sebab syiriknya kaum Nabi Nuh? 
Abdul Nabi: Saya tidak tahu! 
Abdullah: Allah telah mengutus Nuh kepada kaumnya yang 
melampau dalam memuja orang-orang yang soleh; Wadd, 
Suwaa’, Yaghuts, Yau’q, dan Nasr. 
Abdul Nabi: Adakah kamu maksudkan yang berkenaan adalah 
nama orang-orang yang baik dan bukan nama orang-orang kafir? 
Abdullah: Ya, ini merupakan nama orang-orang soleh yang 
dijadikan oleh kaum Nabi Nuh sebagai tuhan, dan diikuti pula oleh 
orang Arab. Ini terbukti melalui riwayat dari Ibn Abbas, (raḍiyallāhu 

'anhu ): 
“Patung-patung yang ada pada kaum Nuh menjadi sembahan bagi 
orang Arab setelah itu. Patung ‘Wadd’ menjadi sembahan bagi Bani 
Kalb di Daumatul Jandal, patung ‘Suwa’ bagi Bani Hudzail, patung 
‘Yaghuts’ bagi Bani Murad kemudian Bani Ghuthaif di al-Juruf 
sebelah kawasan Saba’, ‘Yau’uq’ bagi Bani Hamdaan, dan ‘Nasr’ 
bagi Bani Himyar daripada keluarga Dzul-Kalaa’. Mereka (Nama 
patung) adalah nama-nama orang yang soleh dari kaum Nuh. Ketika 
mereka meninggal, maka syaitan membisikkan kepada mereka 
(kaum Nuh) agar meletakkan patung-patung mereka (orang-orang 
soleh) dalam majlis-majlis di mana kaum Nuh biasa mengadakan 
pertemuan, sekaligus memberi nama-nama mereka. Maka mereka 
pun melakukannya. Patung tersebut tidaklah disembah pada ketika 
itu. Akhirnya setelah generasi pertama meninggal dan pengetahuan 
(tentang perkara sebenar) telah dilupakan, maka patung-patung 
tersebut akhirnya disembah”. (H.R Al-Bukhari). 
Abdul Nabi:Kata-kata ini sungguh aneh! 
Abdullah: Mahukah kamu aku tunjukkan apa yang lebih pelik 
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darinya? Untuk pengetahuan kamu, Nabi yang terakhir iaitu Nabi 
Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam)  telah diutuskan oleh Allah kepada kaum 
yang beristighfar, yang mengabdikan diri, yang bertawaf, yang 
bersai’e, yang mengerjakan haji dan yang membayar zakat. Akan 
tetapi mereka menjadikan sebahagian dari makhluk sebagai orang 
tengah di antara mereka dan Allah. Mereka berkata: Kami mahu 
mereka mendekatkan kami kepada Allah dan kami mahukan 
syafaat mereka di sisiNya seperti malaikat, Nabi Isa AS dan orang-
orang soleh yang lain. Maka Allah membangkitkan Muhammad (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) untuk  memperbaharui agama moyang mereka Nabi 
Ibrahim dan mengkhabarkan kepada mereka bahawa kepercayaan 
dan ibadah ini adalah HAK ALLAH semata-mata malah tidak harus 
dipersembahkan kepada selainNya. Dia adalah satu-satunya Sang 
Pencipta dan tiada yang lain. Tiada yang memberi rezeki melainkan 
Dia. Tujuh petala langit dan tujuh petala bumi serta sekalian 
hamba yang berada di dalamnya, semuanya tunduk di bawah 
kekuasaanNya sehingga tuhan-tuhan palsu yang mereka sembah 
juga mengakui bahawa ia adalah di bawah penguasaanNya. 
Abdul Nabi: Ini adalah fakta yang berbahaya dan menakjubkan. 
Adakah terdapat dalil ke atasnya?  
Abdullah: Terdapat banyak bukti, firman Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) dalam 
surah Yunus: 31 {Bertanyalah kepada mereka (yang musyrik itu): 
Siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? 
Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan 
siapakah yang mengeluarkan makhluk yang hidup dari benda yang 
mati dan mengeluarkan benda yang mati dari makhluk yang 
hidup? Dan siapakah pula yang mentadbirkan urusan sekalian 
alam? (Dengan pertanyaan-pertanyaan itu) maka mereka (yang 
musyrik) akan menjawab dengan berkata: Allah. Oleh itu, 
katakanlah: (Jika kamu mengakui yang demikian), maka mengapa 
kamu tidak mahu bertakwa?}.  
Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman lagi dalam surah al-Mukminun, 84- 89: 
{Tanyakanlah (wahai Muhammad): Kepunyaan siapakah bumi ini 
dan segala yang ada padanya, kalau kamu mengetahui? Mereka 
akan menjawab: Kepunyaan Allah. Katakanlah: Mengapa kamu 
tidak mahu ingat (dan insaf)? Tanyakanlah lagi: Siapakah Tuhan 
yang memiliki dan mentadbirkan langit yang tujuh dan Tuhan 
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yang mempunyai Arasy yang besar? Mereka akan menjawab: 
(Semuanya) kepunyaan Allah. Katakanlah: Mengapa kamu tidak 
mahu bertakwa? Tanyakanlah lagi: Siapakah yang memegang 
kuasa pemerintahan tiap-tiap sesuatu, serta dia dapat melindungi 
(segala-galanya) dan tidak ada sesuatupun yang dapat disembunyi 
daripada kekuasaanNya? (Jawablah) jika kamu mengetahui! 
Mereka akan menjawab: (Segala-galanya) dikuasai Allah. 
Katakanlah: Jika demikian, bagaimana kamu tertarik hati kepada 
perkara yang tidak benar?}. 
Dan ketika orang-orang Musyrikin menunaikan haji mereka 
menyebut (ucapan Talbiyah): “Aku datang memenuhi panggilanMu 
Ya Allah! Aku datang memenuhi panggilanmu Ya Allah! Tiada 
sekutu bagiMu, kecuali sekutu milikMu, Kamu memiliki apa yang dia 
miliki”. Maka pengiktirafan Musyrikin Quraish bahawa sesungguhnya 
Allah pentadbir alam semesta, atau apa yang dinamakan (Tauhid 
Rububiyah) tidak memasukkan mereka ke dalam islam. Perginya 
mereka kepada para malaikat, para nabi, dan para wali semata-
mata menginginkan pertolongan mereka dan melaluinya mereka 
mendekatkan diri kepada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ). Inilah yang menjadikan 
darah mereka dan harta mereka halal (diperangi). Maka wajiblah 
berdoa hanya kepada Allah, bernazar hanya kerana Allah, 
menyembelih hanya kerana Allah, meminta bantuan semuanya dari 
Allah dan segala jenis ibadah semuanya milik Allah (subḥānahu 

wata′ālā ). 
Abdul Nabi: Jika tauhid itu bukan dengan mengakui kewujudan 
Allah dan Dialah yang mentadbir sekalian alam, maka apakah ia? 
Abdullah: Tauhid yang kerananya Rasul diutuskan dan Musyrikin 
enggan mengakuinya adalah: mengesakan Allah dengan ibadah. 
Maka tidak boleh mempersembahkan sesuatu perkara pun dalam 
beribadah kepada selain Allah (subḥānahu 

wata′ālā ); seperti doa, nazar, 
sembelihan, meminta pertolongan, meminta bantuan, dan lain-
lain lagi. Tauhid inilah yang dimaksudkan dengan syahadah kamu: 
Tidak ada Tuhan selain Allah; maka sebenarnya ‘tuhan’ di sisi 
Musyrikin Quraisy adalah yang ditujukan padanya ibadah sama ada 
ianya seorang raja atau Nabi, atau wali, atau pokok, atau makam, 
atau jin. Mereka tidak maksudkan ‘tuhan’ adalah pencipta, 
pemberi rezeki, pentadbir lantaran mereka mengetahui bahawa 
semua itu milik Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) semata-mata. Justeru datangnya 
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Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) untuk mengajak mereka kepada 
kalimah tauhid iaitu; Tiada tuhan selain Allah. Ianya bukan sekadar 
lafaz dibibir sahaja, bahkan pada perlaksanaan dalam ibadah. 
Abdul Nabi: Seakan-akan kamu katakan: Orang musyrikin Quraish 
lebih memahami kalimah “Tiada tuhan selain Allah” daripada 
kebanyakan orang Islam pada zaman kita ini. 
Abdullah: Ya, dan ini merupakan satu kenyataan yang 
menyakitkan, sesungguhnya orang kafir yang jahil mengetahui 
bahawa maksud Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) dengan kalimah ini ialah:  
Pengesaan Allah dengan ibadah serta kufur terhadap apa yang 
disembah selain Allah. Apabila mereka diseru untuk mengatakan: 
“Tiada tuhan selain Allah” . Mereka menjawab: {Apakah dia 
menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan yang satu? Sungguh, ini benar-
benar sesuatu yang menghairankan}.  [Shaad 38:5].  
Sedangkan mereka mengakui sesungguhnya Allah adalah pentadbir 
alam semesta. Apabila orang kafir lagi jahil juga mengetahui 
tentang perkara tersebut, maka peliklah bagi sesiapa yang 
mengaku Islam, tetapi tidak mengetahui tafsir kalimah ini seperti 
mana orang kafir lagi jahil mengetahuinya. Bahkan mereka (yang 
mengaku islam ini) menyangka bahawa Islam itu sekadar 
melafazkan syahadah dengan huruf-hurufnya tanpa beriktikad 
dalam hati sesuatu dari maknanya. Manakala yang cerdik dari 
kalangan mereka (kafir yang jahil) pula percaya bahawa tidak 
mencipta, tidak memberi rezeki, tidak mentadbir, dan tidak 
memerintahkan selain dari Allah. Maka tiadalah kebaikan pada 
orang yang mengaku Islam tetapi orang kafir yang jahil mengetahui 
lebih darinya tentang makna: Tiada tuhan selain Allah. 
Abdul Nabi: Akan tetapi aku tidak mensyirikkan Allah, bahkan aku 
bersaksi bahawa tiada pencipta, tiada yang memberi rezeki, 
tiada yang memberi manfaat, dan tiada yang memberi mudharat 
melainkan Allah satu-satunya dan tiada sekutu baginya, dan 
bahawasanya Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) tidak memiliki untuk 
dirinya manfaat dan mudharat, apatah lagi Ali (raḍiyallāhu 

'anhu ), Hussin (
raḍiyallāhu 
'anhu ), Abdul Qadir dan selainnya. Akan tetapi aku berdosa, 
manakala orang-orang soleh, mereka mempunyai pangkat di sisi 
Allah (subḥānahu 

wata′ālā ), oleh itu aku memohon kepada mereka supaya 
memberikan syafaat kepadaku dengan darjat mereka di sisi-Nya. 
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Abdullah: Aku menjawab sama seperti persoalan tadi, sesungguhnya 
orang yang diperangi oleh Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) juga mengakui 
sedemikian. Mereka juga mengakui bahwa patung berhala mereka 
tidak dapat memberikan sesuatu kepada mereka. Yang mereka 
mahukan hanyalah kedudukan dan syafaat mereka sebagaimana 
dalil-dalil sebelum ini yang telah termaktub di dalam al-Quran. 
Abdul Nabi: Akan tetapi ayat ini diturunkan bagi sesiapa yang 
menyembah berhala. Maka bagaimana kamu membuat para Nabi 
dan orang yang soleh sebagai berhala? 
Abdullah: Kita telah sepakat bahawa sebahagian daripada 
berhala-berhala mereka dinamakan dengan nama orang yang 
soleh seperti pada zaman Nuh ('alaihissalam 

 ). Sesungguhnya orang 
kafir tidak menginginkan kecuali pertolongannya (syafaat) di sisi 
Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) kerana mereka (para Nabi dan orang soleh) 
mempunyai darjat di sisi-Nya. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman: {Dan 
orang-orang yang mengambil pelindung selain dari-Nya berkata 
“Kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar 
mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-
dekatnya”}. Az-Zumar 39:3. 
Adapun perkataan kamu: bagaimanakah kamu menjadikan para 
nabi dan para wali sebagai patung berhala? Maka kita katakan: 
Sesungguhnya orang kafir yang telah diutuskan Nabi kepada 
mereka, ada daripada kalangan mereka yang berdoa kepada wali. 
Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman: {Orang-orang yang mereka seru itu, 
mereka sendiri juga mencari jalan kepada tuhan. Siapa di antara 
mereka yang lebih dekat (kepada Allah). Mereka mengharapkan 
rahmatNya dan takut akan azabNya. Sungguh, azab Tuhanmu itu 
sesuatu yang (harus) ditakuti}. Al-Israa 17:57. Di antara mereka 
juga ada yang menyeru Nabi Isa AS dan dan ibunya. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
berfirman dalam surah al-Maidah: 116: {Dan (ingatlah) ketika Allah 
berfirman: Wahai Isa Ibni Mariam! Kamukah yang berkata kepada 
manusia: Jadikanlah daku dan ibuku dua tuhan selain dari Allah? 
Nabi Isa menjawab: Maha Suci Kamu (wahai Tuhan)! Tidaklah layak 
bagiku mengatakan sesuatu yang aku tidak berhak 
(mengatakannya). Jika aku ada mengatakannya, maka tentulah 
Kamu telah mengetahuinya. Kamu mengetahui apa yang ada pada 
diriku, sedang aku tidak mengetahui apa yang ada pada diriMu; 
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kerana sesungguhnya Kamu jualah Yang Maha Mengetahui perkara-
perkara yang ghaib}. Dan ada di antara mereka yang menyeru para 
malaikat. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman dalam surah Saba’:40: {Dan 
(ingatkanlah) masa Allah menghimpunkan mereka semua (pada 
hari kiamat), kemudian Dia bertanya kepada malaikat: Adakah 
orang-orang ini (kamu setujui) menyembah kamu dahulu?}. 
Maka perhatikan ayat-ayat ini, Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) telah mengkafirkan 
mereka yang menyeru berhala sebagaimana Allah juga 
mengkafirkan mereka yang menyeru orang-orang soleh, para 
nabi, malaikat, wali dalam keadaan yang sama rata. Malah Nabi 
Muhammad memerangi mereka semua tanpa membezakan antara 
mereka. 
Abdul Nabi: Akan tetapi orang kafir menginginkan manfaat daripada 
mereka, dan aku bersaksi bahawa Allah-lah yang memberi manfaat 
dan memberi mudharat, dan aku tidak inginkan apa-apa melainkan 
dariNya. Orang-orang soleh tidak memiliki apa-apa, cuma yang aku 
harapkan ialah pertolongan mereka di sisi Allah (subḥānahu 

wata′ālā ). 
Abdullah: Kata-katamu sama seperti kata-kata orang kafir. Buktinya 
Allah berfirman: {Dan mereka menyembah selain dari Allah pada 
apa yang tidak dapat mendatangkan kemudharatan kepada mereka 
dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata: “Mereka itu 
adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah”}. Yunus 10:15. 
Abdul Nabi: Akan tetapi aku tidak menyembah selain Allah, 
perlindungan dan doa-doa kepada mereka bukanlah dari ibadah. 
Abdullah: Tetapi aku menyoalmu: Adakah kamu pernah membaca 
bahawasanya Allah mewajibkan ke atasmu untuk tulus ikhlas 
dalam beribadah kepadaNya seperti firmanNya: {Padahal mereka 
tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan 
ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus}. 
Al-Bayyinah 98:15. 
Abdul Nabi: Ya, Allah mewajibkan ke atasku begitu. 
Abdullah: Aku memohon kepadamu supaya terangkan kepadaku 
tentang perkara yang difardhukan Allah ke atasmu iaitu ikhlas 
dalam beribadah? 
Abdul Nabi: Aku tidak faham, apa yang dimaksudkan dengan 
soalan itu, boleh kamu terangkannya kepadaku. 
Abdullah: Dengar baik-baik kerana aku akan terangkan 
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kepadamu, Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman: {Berdoalah kepada Tuhanmu 
dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang yang melampaui batas}. Al-A’raaf 7:55. 
Maka adakah doa merupakan ibadah kepada Allah? 
Abdul Nabi: Ya, doa merupakan asas dalam ibadah. Sepertimana 
sabda Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Doa adalah ibadah”. (H.R Abu Daud). 
Abdullah: Selama mana kamu telah memperakui bahawasanya 
doa adalah ibadah kepada Allah, kemudian kamu berdoa kepada 
Allah malam dan siang dalam ketakutan serta dalam mengharap 
pada apa yang dihajati, kemudian kamu berdoa untuk hajat yang 
sama kepada Nabi, Malaikat, dan orang-orang soleh di makamnya, 
bukankah kamu telah mempersekutukan Allah dalam ibadah ini? 
Abdul Nabi: Ya aku bersetuju, dan kata-kata ini benar dan jelas. 
Abdullah: Contoh yang lain, sekiranya kamu ketahui firman Allah 
(subḥānahu 

wata′ālā ) dalam surah al-Kauthar 108:2:  {Maka dirikanlah solat 
kerana Tuhanmu dan lakukanlah ibadah korban}. Kamu taati perintah 
ini dan kamu melakukan penyembelihan kerana Allah, adakah 
penyembelihanmu ini dikira sebagai ibadah kepada Allah atau tidak? 
Abdul Nabi: Ya, ia adalah ibadah. 
Abdullah: Sekiranya penyembelihan kerana makhluk seperti 
Nabi, jin atau selainnya, adakah kamu menyetujui perkara ini 
adalah ibadah untuk selain Allah? 
Abdul Nabi: Ya, tanpa syak lagi ini adalah syirik. 
Abdullah: Aku memberikan contoh doa dan sembelihan kerana 
doa adalah salah satu jenis ibadah utama dari sudut percakapan, 
dan sembelihan adalah jenis ibadah utama dari segi perbuatan. 
Tidaklah ibadah hanya terkhusus pada kedua-duannya, bahkan 
ianya lebih umum daripada itu. Termasuk padanya nazar, 
sumpah, meminta perlindungan, meminta pertolongan, dan lain-
lain lagi. Akan tetapi orang Musyrikin yang diturunkan kepada 
mereka al-Quran, adakah mereka menyembah para malaikat, 
orang soleh, patung-patung, dan sebagainya? 
Abdul Nabi: Ya, mereka melakukan begitu. 
Abdullah: Bukankah ibadah mereka kepada yang berkenaan hanya 
pada doa, penyembelihan, minta perlindungan, minta pertolongan, 
dan berlindung? Jika tidak, mereka sebenarnya mengakui bahawa 
mereka adalah ciptaan Allah serta tertakluk di bawah 
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penguasaanNya dan sesungguhnya Allah adalah yang mentadbir 
segala urusan, namun mereka menyeru yang berkenaan untuk 
darjat dan pertolongan (syafaat) di sisi Allah. Perkara ini sangat jelas.  
Abdul Nabi: Adakah kamu ingkar dan berlepas diri –wahai 
Abdullah- terhadap syafaat Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam)? 
Abdullah: Tidak, aku tidak mengingkari dan tidak pula 
menjauhinya. Bahkan demi sesungguhnya baginda adalah pemberi 
syafaat dan yang diterima syafaatnya, malah aku mengharapkan 
syafaatnya. Akan tetapi kesemua syafaat adalah milik Allah (subḥānahu 

wata′ālā

), sepertimana firman Allah dalam surah az-Zumar: 44: 
{Katakanlah: syafaat itu hanya milik Allah semuanya}. Dan tak 
akan terjadi melainkan dengan izinNya. Sepertimana firman Allah (
subḥānahu 
wata′ālā ): {Tiada siapa yang dapat memberi syafaat di sisi Allah 
tanpa izinNya}. al-Baqarah 2:255. Dan tiada diterima syafaat 
kepada seseorang melainkan selepas diizinkan oleh Allah (subḥānahu 

wata′ālā ). 
Firman Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) dalam surah al-Anbiya 21:28: {dan mereka 
tidak memberi syafaat kecuali kepada orang yang diredhai Allah}. 
Allah pula tidak redha melainkan tauhid kepadanya. Firman Allah (
subḥānahu 
wata′ālā ) dalam surah ali Imran 3:85: {Barangsiapa mencari agama 
selain agama islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima 
(agama itu) daripadanya, dan di akhirat kelak dia tergolong di 
kalangan orang yang rugi}. Apabila syafaat itu kesemuanya milik 
Allah, tidak akan terjadi syafaat tersebut melainkan dengan 
keizinanNya. Tiada syafaat Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) dan tiada satu pun 
sehingga diberi keizinan oleh Allah. Malah Allah tidak 
mengizinkannya melainkan kepada orang yang mengesakanNya 
sahaja. Setelah nyata bahawa syafaat semuanya milik Allah, maka 
aku akan memohonnya dari Allah dengan berdoa; “Ya Allah, 
janganlah Kamu haramkan atasku syafaat Nabi-Mu. Ya Allah, 
kurniakan padaku syafaat Rasul-Mu”, dan seumpama denganya. 
Abdul Nabi: Kita bersepakat bahawasanya tidak harus meminta 
dari seseorang sesuatu yang tidak dimilikinya. Nabi Muhammad (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) telah Allah berikan padanya syafaat. Oleh itu, harus 
untuk kita meminta daripadanya apa yang telah dimilikinya dan tidak 
akan terjadi syirik ketika kita membuat permohonan kepadanya. 
Abdullah: Ya, kata-kata ini benar kalaulah Allah tidak 
menghalang kamu dari itu, seperti firman Allah (subḥānahu 

wata′ālā ): {Maka 
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janganlah kamu seru sesiapa pun bersama Allah}. [al-Jinn 72:18]. 
Memohon syafaat adalah doa, dan yang memberikan syafaat 
kepada Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) adalah Allah (subḥānahu 
wata′ālā ). Dan Dia jualah yang 

menghalangmu daripada memohon syafaat dari sesiapa pun 
selainNya. Dan syafaat juga diberikan kepada selain dari Nabi. 
Telah sahih malaikat juga boleh memberikan syafaat, anak-anak 
kecil yang mati sebelum baligh juga memberi syafaat, para wali 
juga bersyafaat. Maka kamu akan kata: “Bahawasanya Allah 
memberikan mereka syafaat, maka mohonlah kepada mereka”. 
Sekiranya kamu katakan sebegini, maka kembalilah kamu kepada 
penyembahan orang-orang soleh sepertimana yang telah 
disebutkan oleh Allah dalam kitabNya. Sekiranya kamu katakan: 
Tidak, terbatallah kata-katamu: “Allah memberikan syafaat dan 
aku memohon padanya dengan apa yang diberikan oleh Allah. 
Abdul Nabi: Akan tetapi aku tidak mensyirikkan Allah dengan 
sesuatu, dan berlindung dengan para soleh bukanlah syirik. 
Abdullah: Adakah kamu ketahui dan mengakui bahawa Allah 
mengharamkan syirik lebih besar berbanding zina, dan Allah tidak 
akan mengampuninya?  
Abdul Nabi:  Ya aku mengakuinya, dan ianya jelas di dalam kalam 
Allah (subḥānahu 

wata′ālā ). 
Abdullah: Sekarang kamu menafikan diri kamu perkara syirik 
yang telah diharamkan oleh Allah. Maka bolehkah kamu –demi 
Allah- terangkan kepadaku, apa itu syirik kepada Allah yang tidak 
terjadi ke atasmu dan kamu menafikannya. 
Abdul Nabi: Syirik adalah perbuatan menyembah patung berhala iaitu 
bergantung kepadanya, meminta padanya, dan takut kepadanya. 
Abdullah: Apakah yang dimaksudkan dengan menyembah patung 
berhala? Adakah kamu sangka bahawa orang kafir Quraish 
berpegang dan mempercayai dengan kayu-kayuan dan batu-
batuan (yang mereka sembah) itu mencipta, memberi rezeki, dan 
mengawal segala urusan para penyembahnya? Mereka tidak 
beri’tiqad sebegitu sepertimana yang kamu katakan. 
Abdul Nabi: Aku juga tidak berpegang sebegitu, bahkan sesiapa 
menuju kepada kayu, batu, dan binaan di atas kubur atau selain 
darinya kemudian berdoa kepadanya dan menyembelih untuknya, 
lalu mereka berkata: “Sesungguhnya ia mendekatkan kami 
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kepada Allah, dan Allah menolak keburukan dengan 
keberkatannya, maka inilah ibadah kepada patung berhala”. 
Abdullah: Benarlah, tetapi inilah yang kamu lakukan pada batu-
batuan, binaan, dan tugu di atas kubur dan sebagainya. Dan kamu 
katakan: “Syirik adalah menyembah patung berhala!” Adakah 
kamu ingin katakan sesungguhnya syirik itu khusus bagi sesiapa 
yang berbuat begitu sahaja? Adakah bergantung pada para solihin, 
dan berdoa kepada mereka tidak dikira sebagai syirik? 
Abdul Nabi: Ya itulah apa yang ingin aku katakan. 
Abdullah: Jadi dimanakah kamu dari ayat-ayat Allah yang 
menyebutkan tentang pengharaman bergantung kepada para Nabi 
dan para solihin, malaikat, serta jatuh kafir bagi sesiapa yang 
melakukannya seperti mana yang dinyatakan sebelum ini berserta 
dalilnya. 
Abdul Nabi: Tetapi orang yang berdoa kepada para Nabi dan para 
malaikat tidak menjadi kafir disebabkan perkara ini, akan tetapi 
mereka menjadi kafir sekiranya berkata: “Bahawa malaikat 
adalah anak perempuan Allah, dan Isa AS adalah anak lelaki 
Allah”. Dan kami tidak katakan: “Abdul Qadir anak lelaki Allah” 
dan tidak juga: “Zainab anak perempuan Allah”. 
Abdullah: Menisbahkan anak kepada Allah adalah kafir secara 
tersendiri. Firman Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) dalam surah al-Ikhlas: 
{Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung 
segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan 
tidak ada satu pun yang setara denganNya}. Sesiapa yang 
mengingkari ayat ini, maka dia telah kafir walaupun dia tidak 
mengingkari hingga ke akhir surah. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman dalam 
surah al-Mu’minun: {Allah tidak sekali-kali mempunyai anak, dan 
tidak ada tuhan yang besertaNya, (kalaulah ada) nescaya masing-
masing tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, 
dan sebahagian mereka akan mengalahkan yang lain}. [23:91]. 
Maka Allah telah bezakan antara dua bentuk kekufuran itu, dan 
dalil yang menunjukkan dua perkara ini berbeza juga adalah; 
orang yang kafir dengan menyembah Al-Laata (patung lelaki 
soleh) tidak menjadikan dia anak lelaki Allah. Orang-orang yang 
kafir sebab beribadah kepada jin tidak juga menjadikan jin anak 
tuhan. Dalam empat mazhab juga menyebut dalam bab (hukum 
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murtad) iaitu, sesungguhnya orang Islam sekiranya mendakwa 
Allah mempunyai anak maka dia adalah murtad dan sekiranya 
mereka mensyirikkan Allah dia juga murtad. Maka mereka 
bezakan kepada dua jenis ini. 
Abdul Nabi: Tetapi Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman dalam surah Yunus: 
{Ingatlah, wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka. 
Dan mereka tidak bersedih hati}. [10:62]. 
Abdullah: Kita semua beriman ianya benar dan sesungguhnya 
kami juga berkata demikian tetapi kami tidak menyembahnya. 
Kami tidak mengingkari kecuali pada menyembah mereka bersama 
Allah dan menjadikan mereka sekutu Allah. Selainnya maka wajib 
ke atas kamu untuk mencintai dan mengikuti mereka, serta 
mengakui dengan karamah (kelebihan) mereka. Tiada yang 
mengingkari karamah para wali melainkan ahli bida’ah. Agama 
Allah di pertengahan antara dua pihak pelampau, petunjuk 
antara dua kesesatan dan kebenaran di antara dua kebatilan. 
Abdul Nabi: Orang-orang yang turun pada mereka al-Quran, 
mereka tidak mengaku yang sesunguhnya tiada Tuhan melainkan 
Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah dan mereka mendustakan 
Rasullullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) serta mengingkari hari kebangkitan. Selain 
itu mereka juga mendustakan al-Quran dan menjadikannya 
sebagai sihir. Kami pula mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan 
Allah dan Rasullullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) adalah pesuruh Allah. Kami 
mempercayai al-Quran dan kami beriman pada hari kebangkitan 
dan kami mendirikan solat serta berpuasa. Namun bagaimana 
kamu menjadikan kami seperti mereka? 
Abdullah: Tidak ada perselisihan di antara para ulama, 
sesungguhnya seorang lelaki sekiranya mempercayai Rasul pada 
sesuatu dan mendustakannya pada sesuatu yang lain sesunguhnya 
dia telah kafir dan terkeluar dari Islam (murtad). Begitu juga 
sekiranya seseorang beriman kepada sebahagian al-Quran dan 
mengingkari sebahagian daripadanya seperti memperakui tauhid 
dan mengingkari solat serta mengingkari kewajipan zakat. Atau 
mereka memperakui semua itu kecuali kewajipan puasa, ataupun 
mereka memperakui semua itu dan mengingkari kewajipan haji -
ketika zaman Rasullullah, sebahagian manusia tidak mempercayai 
kewajipan haji. Maka Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman dalam surah Ali 
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Imran: {dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat Haji 
dengan mengunjungi Baitullah; iaitu sesiapa yang mampu sampai 
kepadanya, dan sesiapa yang kufur (ingkarkan kewajipan ibadat 
Haji itu), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak berhajatkan 
sesuatu pun) dari sekalian makhluk}. [3:97] - Sekiranya mengingkari 
hari kebangkitan pula, maka hukumnya adalah kafir mengikut 
pandangan ijmak ulama. Begitulah Allah terangkan di dalam 
kitabNya bahawa barangsiapa yang beriman dengan sebahagian 
dan kafir dengan sebahagian yang lain, maka dia telah kafir 
sebenar-benarnya. Allah juga memerintahkan agar mengambil 
Islam secara keseluruhan, dan barangsiapa yang mengambil 
sesuatu dan meninggalkan sesuatu, maka dia juga telah kafir. 
Oleh itu, adakah kamu memperakui seseorang yang beriman 
dengan sebahagiannya dan meninggalkan sebahagiannya adalah kafir? 
Abdul Nabi: Ya! Aku memperakui sedemikian dan ia adalah jelas 
dalam al-Quran. 
Abdullah: Sekiranya kau memperakui sesiapa yang beriman 
kepada rasul pada sesuatu namun mengingkari kewajipan solat, 
ataupun memperakui kesemuanya kecuali hari kebangkitan, maka 
dia adalah kafir menurut pandangan ijmak ulama, sedangkan al-
Quran juga telah menyebut seperti mana yang diterangkan 
sebelum ini, maka ketahuilah bahawa tauhid adalah kewajipan 
paling agung yang dibawa oleh Nabi dan ianya adalah lebih besar 
dari zakat, solat dan haji. Maka bagaimana sekiranya manusia 
yang mengingkari sesuatu dari perkara berkenaan boleh jadi kafir 
walaupun dia melakukan semua amalan lain namun apabila 
mengingkari tauhid yang merupakan agama para rasul dia tidak 
jadi kafir?! Subhanallah! Alangkah peliknya kejahilan ini? 
Perhatikan pada sahabat Nabi ketika memerangi bani Hanifah di 
peperangan Yamamah, mereka (Bani Hanifah) telah Islam 
bersama Nabi dan mengakui bahawa tiada Tuhan selain Allah dan 
Muhammad adalah Rasullullah, mereka solat serta melaungkan azan. 
Abdul Nabi: Akan tetapi mereka memperakui bahawa Musailamah 
sebagai Nabi dan kami mengatakan tiada nabi selepas Nabi 
Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam). 
Abdullah: Akan tetapi kamu malah mengangkat orang yang soleh, 
Nabi, malaikat, sahabat atau selain mereka setinggi martabatnya 
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Penguasa langit dan bumi. Sekiranya seseorang mengangkat 
martabat seorang lelaki setinggi martabat Nabi lalu dia kafir dan 
halal hartanya serta darahnya bahkan tidak bermanfaat baginya 
dua kalimah syahadah serta solatnya, lalu bagaimana dengan 
mereka yang memartabatkan seseorang sama seperti Tuhan. 
Begitu juga mereka yang dibakar oleh Ali (raḍiyallāhu 

'anhu ) dalam api, 
mereka adalah orang Islam dan mereka juga adalah pengikut 
beliau akan tetapi mereka beriktikad pada Ali (raḍiyallāhu 

'anhu ) seperti 
kepercayaan kamu pada Abdul Qadir dan yang lain-lain. Lantas 
bagaimana para sahabat bersepakat (ijmak) pada membunuh dan 
mengkafirkan mereka? Adakah kamu menyangka sahabat-sahabat 
mengkafirkan sesama Islam? Adakah kamu menyangka iktiqad 
kamu pada Sayyid (orang soleh) tidak memudaratkan? Sedang 
beriktiqad sebegitu pada Ali (raḍiyallāhu 

'anhu ) hukumnya kafir? Dan 
dikatakan juga: Jika orang-orang dahulu (musyrikin) tidak kafir 
kecuali sebab mereka mengumpulkan di antara syirik, 
mendustakan rasul, al-Quran serta mengingkari hari qiamat, 
maka apakah makna yang disebutkan oleh para ulama dalam 
setiap mazhab dalam (bab hukum murtad): Seorang muslim yang 
menjadi kafir setelah keIslamannya. Kemudian mereka menyebut 
banyak perkara dan setiap perkara itu boleh mengeluarkan 
seseorang itu dari Islam. Sehingga mereka menyebut perkara 
yang remeh pada pelakunya seperti satu perkataan yang dimurkai 
Allah disebutnya secara lisan tanpa di dalam hatinya atau disebut 
secara bergurau senda dan bermain-main. Demikian Allah telah 
berfirman dalam surah at-Taubah: {Katakanlah: Patutkah nama 
Allah dan ayat-ayatNya serta RasulNya kamu memperolok-olok 
dan mengejeknya? Janganlah kamu berdalih (dengan alasan-
alasan yang dusta), kerana sesungguhnya kamu telah kufur 
sesudah kamu beriman}. [9:65-66].  Orang-orang yang dijelaskan 
oleh Allah bahawa telah kafir selepas beriman; mereka bersama 
Nabi di dalam perang Tabuk, namun mereka telah berkata satu 
kalimah (kufur) secara lawak atau bergurau.   
Dikatakan juga: Apa yang diceritakan oleh Allah tentang bani 
Israel pada ketika mereka Islam, berilmu dan soleh lantas mereka 
berkata pada Nabi Musa ('alaihissalam 

 ): “Jadikanlah untuk kami satu 
tuhan” dibandingkan dengan perkataan beberapa sahabat yang 
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baru masuk Islam kepada Nabi: “Jadikan bagi kami pokok pujaan 
sebagaimana mereka (orang Jahiliyyah) ada pokok pujaan”, lalu 
Nabi bersumpah bahawa sesungguhnya kata-kata ini sama dengan 
perkataan  bani Israel: “Jadikanlah  untuk kami satu tuhan 
sebagaimana tuhan-tuhan mereka”.                                                                   
Abdul Nabi: Akan tetapi bani Israel dan mereka yang meminta 
dengan Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) agar dijadikan untuk mereka pokok 
pujaan tidak pula menjadi kafir dengan perkara itu. 
Abdullah: Jawapannya adalah, sesungguhnya Bani Israel dan 
mereka yang bertanya pada Rasulullah tidak melakukannya. Jika 
mereka melakukan perkara tersebut nescaya mereka menjadi kafir. 
Kalaulah mereka tidak taat kepada Nabi dan mereka memuja 
pokok setelah dilarang oleh Nabi nescaya mereka menjadi kafir. 
Abdul Nabi:Tetapi padaku ada kemusykilan yang lain, seperti 
kisah Usamah bin Zaid (raḍiyallāhu 

'anhu ) ketika dia membunuh seseorang 
yang telah berkata: La ilaha illa Allah. Lalu Rasullullah tidak 
bersetuju akan perbuatannya dan baginda berkata kepadanya: 
“Wahai Usamah, adakah kamu telah membunuhnya selepas dia 
mengucapkan La ilaha illa Allah?” (H.R Bukhari). Demikian juga 
sabda baginda: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia 
sehingga mereka berkata: “Tiada tuhan selain Allah”. (H.R Muslim). 
Maka, bagaimana aku hendak menggabungkan antara apa yang 
telah kamu katakan tadi dengan kedua-dua situasi ini? Bimbinglah 
aku nescaya Allah akan membimbingmu. 
Abdullah: Seperti yang diketahui, Rasullullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
memerangi kaum yahudi dan menawan mereka padahal mereka 
berkata: “tiada tuhan selain Allah”. Kemudian para sahabat Nabi 
telah memerangi bani Hanifah dalam keadaan mereka bersaksi 
bahawa tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh 
Allah serta mereka menunaikan solat. Demikian juga mereka 
yang telah dibakar oleh Ali (raḍiyallāhu 

'anhu ) Kamu telah mengakui bahawa 
sesiapa yang mengingkari Hari Kebangkitan maka dia kafir dan 
halal dibunuh walaupun dia berkata: La ilaha illa Allah dan 
sesiapa yang menidakkan salah satu dari rukun–rukun Islam maka 
dia juga telah kafir. Dia dihukum bunuh meskipun dia 
mengucapkan kalimah syahadah. Jadi, bagaimana ketika kalimah 
syahadah tidak bermanfaat baginya di kala dia mengingkari 
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sesuatu dari cabang agama, tiba-tiba ia menjadi bermanfaat di 
kala kamu mengingkari asas kepada agama iaitu tauhid?! Boleh 
jadi kamu tidak faham akan makna sebenar hadis ini.  
Adapun Hadis Usamah: Sesungguhnya dia telah membunuh 
seorang lelaki yang mengaku Islam. Usamah menyangka bahawa 
lelaki itu mengucapkan syahadah kerana perasaan takut dan risau 
akan kehilangan nyawa dan hartanya. Seorang lelaki yang yang 
menzahirkan keIslamannya tidak boleh dibunuh sehingga nyata 
sesuatu yang menyanggahinya. Allah berfirman: “Wahai orang 
yang beriman apabila kamu berjuang di jalan Allah maka 
selidiklah dan pastikanlah terlebih dahulu”. Ayat ini 
menunjukkan bahawa wajib seseorang itu untuk menahan diri 
daripada membunuh dan hendaklah dia mengambil kepastian 
terlebih dahulu. Namun sekiranya jelas dan nyata bahawa 
seseorang menentang Islam, maka dia harus dibunuh atas dasar 
firman Allah: “maka selidiklah”. Kerana sekiranya dia tidak boleh 
dibunuh semata-mata kerana mengucapkan syahadah, nescaya 
tiada faedah dari perintah “maka selidiklah”.  
Seperti juga hadis yang kedua bermaksud: sesiapa yang 
mengatakan tauhid dan Islam maka wajib ditahan dari dibunuh 
kecuali nyata darinya sesuatu yang menyanggahi perkataannya. 
Dalilnya adalah, Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) yang mengatakan: 
“Adakah kamu telah membunuhnya selepas dia berkata: tiada 
Tuhan melainkan Allah”. (H.R Bukhari). Juga yang mengatakan: 
“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka 
berkata: tiada Tuhan selain Allah”. (H.R Muslim). Bagindalah juga 
yang bersabda berkenaan kaum khawarij: “Di mana saja kalian 
bertemu mereka maka bunuhlah mereka”. (H.R. Bukhari). Walhal 
Khawarij merupakan segolongan manusia yang banyak melakukan 
ibadah dan mengucapkan kalimah syahadah, sehingga para 
sahabat berasa rendah diri apabila melihat mereka beribadah. 
Mereka belajar sesuatu ilmu daripada para sahabat, namun 
kalimah syahadah, ibadah yang banyak dan dakwaan Islam 
mereka tidak menghalang para Sahabat memerangi mereka 
setelah zahir pada mereka apa yang bertentangan dengan syariat.  
Abdul Nabi: Apa yang kamu katakan tentang sabda Nabi (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam): “Sesungguhnya pada hari Kiamat akan berpusu-pusu 
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manusia meminta pertolongan Nabi Adam, kemudian Nuh ('alaihissalam 

 ), 
kemudian pada Musa ('alaihissalam 

 ), kemudian Isa ('alaihissalam 
 ), maka mereka 

semua tidak mampu untuk menolong sehingga terakhirnya mereka 
meminta syafaat dari Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) Ini menunjukkan 
bahawa meminta pertolongan selain Allah bukanlah syirik. 
Abdullah: Kamu keliru hakikat sebenar masalah tersebut. Kami 
tidak mengingkari minta pertolongan dengan makhluk yang 
hidup, hadir dan mengikut kemampuan makhluk tersebut 
sebagaimana firman Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) dalam kisah Nabi Musa ('alaihissalam 
 ): 

{Maka orang yang dari golongannya meminta tolong kepadanya 
melawan orang yang dari pihak musuhnya}. al-Qasas. [28:15]. 
Begitu juga seseorang insan meminta pertolongan dari 
sahabatnya di dalam medan perang dan selain darinya mengikut 
apa yang termampu. Namun, kita mengingkari pertolongan di 
dalam ibadah seperti melakukannya di kubur-kubur para wali 
atau ketika mereka tiada, pada sesuatu yang tidak ada kuasa 
padanya melainkan Allah. Manusia akan berpusu-pusu kepada 
para Nabi pada Hari Akhirat, mereka ingin para Nabi berdoa 
kepada Allah supaya menghisab manusia sehingga ahli syurga 
boleh berehat dari kesengsaraan padang Mahsyar. Ini dibolehkan 
di dunia dan akhirat sepertimana datangnya seorang lelaki soleh 
lalu dia duduk di sebelahmu dan dia mendengar kata-katamu, 
seterusnya kamu berkata: Berdoalah kepada Allah untukku, 
sebagaimana para sahabat Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) meminta kepada 
baginda semasa hidupnya. Namun selepas kematiannya, para 
sahabat tidak lagi meminta kepada baginda. Bahkan para ulama 
salaf menolak cara sesiapa yang meminta pertolongan kepada 
Allah melalui doa di tempat kubur. 
Abdul Nabi: Apa yang kau katakan di dalam kisah Nabi Ibrahim 
ketika dia dicampakkan ke dalam api, lalu Jibril datang 
kepadanya sewaktu dia di udara lantas berkata: “Adakah kamu 
mempunyai hajat?”. Maka Nabi Ibrahim ('alaihissalam 

 ) menjawab: 
“Adapun pada kamu maka tidak”. Jika meminta pertolongan 
kepada Jibril ini adalah syirik maka pasti dia takkan tawarkan 
pada Nabi Ibrahim ('alaihissalam 

 )! 
Abdullah: Ini adalah satu keraguan sejenis kesamaran tadi. Kisah 
itu tidak sahih. Seandainya sahih sekali pun, maka sesungguhnya 
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Jibril ('alaihissalam 

 ) telah menawarkan sesuatu yang ada dalam 
kemampuannya. Allah berfirman: {Wahyu itu (disampaikan dan) 
diajarkan kepadanya oleh (malaikat jibril) yang amat kuat 
gagah}. an-Najm: 53:5. Sekiranya Allah mengizinkannya untuk 
mengambil api dari Ibrahim dan apa yang berada di sekitarnya 
dari gunung dan tanah kemudian mencampakkannya ke arah 
timur atau barat nescaya dia mampu melakukannya. Ini seperti 
seorang lelaki yang kaya menawarkan kepada seseorang yang 
memerlukan untuk memberinya pinjaman harta bagi 
membantunya. Tetapi orang itu menolak dan dia sabar 
sehinggalah Allah mendatangkan rezeki padanya tanpa bantuan 
sesiapa pun. Oleh itu, dimanakah perkara ini jika dibandingkan 
apa yang dikatakan meminta pertolongan melalui ibadah dan 
syirik yang kamu lakukan sekarang?  
Ketahuilah saudaraku, orang-orang terdahulu yang diutuskan 
Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) kepada mereka lebih ringan 
syiriknya daripada mereka di zaman kita sekarang ini kerana 
tiga perkara: Pertama: Sesunggguhnya orang-orang yang 
terdahulu tidak mensyirikkan Allah dengan yang lain kecuali 
ketika dalam keadaan senang. Namun ketika di dalam kesusahan, 
mereka mengikhlaskan agama untuk Allah (subḥānahu 

wata′ālā ). Allah berfirman: 
{Apabila mereka menaiki bahtera (lalu menemui sesuatu bahaya 
di laut), mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan doa 
yang tulus ikhlas kepadaNya. Kemudian setelah Allah menyelamatkan 
mereka (naik) ke darat, mereka berlaku syirik kepadaNya}. Al-
Ankabut 29:65. Selain itu, firman Allah (subḥānahu 

wata′ālā ): {Dan apabila 
mereka dirempuh serta diliputi oleh ombak yang besar seperti 
kelompok-kelompok awan yang menyerkup, pada saat itu mereka 
semua berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan kepercayaan 
mereka kepadaNya semata-mata. Kemudian bila sahaja Allah 
menyelamatkan mereka ke darat maka sebahagian sahaja di 
antara mereka yang bersikap adil (lalu bersyukur kepada Allah 
serta mengesakanNya) dan sememangnya tiada yang mengingkari 
bukti-bukti kemurahan Kami melainkan tiap-tiap orang yang 
bersifat khianat, lagi amat tidak mengenang budi}. Luqman 31:32. 
Orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam), 
mereka berdoa kepada Allah dan berdoa kepada selainnya ketika 
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senang. Apabila mereka di dalam kesusahan mereka tidak berdoa 
kepada sesiapa melainkan kepada Allah yang Maha Esa, dan 
mereka melupakan ketua-ketua mereka. Namun orang-orang 
musyrikin pada zaman kita ini, mereka berdoa selain dari Allah 
ketika senang dan susah. Apabila salah seorang dari mereka 
berada dalam kesempitan maka dia berkata: Wahai Rasullullah, 
Wahai Hussain dan yang lain-lain. Di manakah mereka yang 
memahami mengenai perkara itu? 
Kedua: Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu menyeru 
bersama Allah, orang-orang  yang dekat kepada Allah sama ada 
Nabi, wali atau malaikat. Paling kurang batu atau pokok yang taat 
kepada Allah dan tidak berbuat maksiat. Namun, pada zaman 
sekarang ini mereka berdoa kepada Allah melalui jalan orang-
orang yang paling fasik. Sungguh mereka yang  percaya pada 
orang soleh dan yang tidak melakukan sebarang maksiat pada 
Allah seperti batu dan kayu lebih ringan berbanding mereka yang 
mempercayai golongan yang fasik dan sentiasa membuat kerosakan.  
Ketiga: Orang musyrikin pada zaman Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) secara 
umumnya hanya syirik di dalam tauhid Uluhiyah dan bukan pada 
tauhid Rububiyah, berbeza dengan syirik golongan akhir-akhir ini. 
Banyak berlaku kesyirikan pada tauhid Rububiyah sepertimana 
yang berlaku pada Uluhiyah dan sebagainya. Mereka menjadikan 
alam semulajadi inilah yang berkuasa dalam menghidupkan, 
mematikan dan sebagainya.  
Aku habiskan kata-kataku ini dengan menyebut masalah yang 
besar dan dapat kamu fahami berdasarkan apa yang kita 
bincangkan tadi iaitu sesungguhnya tiada khilaf bahawa tauhid 
itu kepercayaan dengan hati, perkataan dengan lisan serta 
perbuatan dengan anggota. Jika hilang salah satu daripadanya, 
maka seseorang itu tidak akan dipanggil sebagai muslim. Oleh itu, 
sekiranya seseorang mengetahui tauhid dan tidak mengamalkannya 
maka dia adalah kafir yang degil seperti Firaun dan Iblis. 
Ramai manusia berbuat silap dalam perkara ini dan mereka 
berkata “Ini adalah benar, tetapi kita tidak berkuasa melakukannya. 
Ianya tidak sesuai bagi penduduk negeri ini dan kami tidak boleh 
menyelisihi kaum kami kerana takut dan risau dari kejahatan 
mereka. Kasihan orang-orang sebegini kerana mereka tidak 
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mengetahui bahawa kebanyakan pemimpin yang kafir itu 
mengetahui akan kebenaran namun mereka meninggalkannya 
dengan pelbagai alasan yang dikemukakan. 
Seperti firman Allah: {Mereka menukarkan ayat-ayat Allah 
dengan harga yang sedikit (dari faedah-faedah dunia), lalu 
mereka menghalangi (dirinya dan orang-orang lain) dari agama 
Allah; sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka telah 
kerjakan}. At-Taubah 9:9. 
Sesiapa yang beramal dengan tauhid secara zahir tetapi dia tidak 
memahaminya dan tidak meyakininya di dalam hati, maka dia 
adalah munafik dan itu lebih jahat dari kafir yang sebenar, 
seperti firman Allah: {Sesungguhnya orang-orang munafik itu 
ditempatkan pada tingkatan yang terbawah sekali dari (lapisan-
lapisan) Neraka}. An-Nisaa 4:145. 
Sekiranya kamu meneliti percakapan manusia, kamu akan 
melihat orang yang mengetahui kebenaran dan meninggalkannya 
kerana takut kehilangan dunianya seperti Qarun, atau kerana 
takut hilang pengaruhnya seperti Haman, ataupun kerana takut 
hilang kekuasaannya seperti Firaun. Kamu juga akan melihat 
orang yang beramal dengan kebenaran secara zahir tetapi tidak 
secara batin seperti orang munafiq. Apabila kamu bertanya 
tentang apa yang dia percaya di dalam hatinya maka dia 
sebenarnya tidak mengetahui tentang itu. 
Hendaklah kamu memahami dua ayat dari Kitab Allah (subḥānahu 

wata′ālā ): 
AYAT PERTAMA: Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman: {Janganlah kamu 
berdalih kerana sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu 
beriman}. At-Tawbah, 9:66. Apabila kamu mengetahui bahawa 
terdapat sebahagian mereka yang memerangi Rom bersama 
Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) telah menjadi kufur disebabkan perkataan 
yang telah mereka katakan dalam keadaan bermain dan 
bergurau, maka jelaslah bagimu bahawa orang yang mengatakan 
perkataan kufur atau melakukannya kerana takut kehilangan 
harta, pangkat dan kekuasaan adalah lebih teruk dari itu.  Kerana 
kebiasaannya orang yang bergurau tidak meletakkan dalam 
hatinya apa yang dikatakannya. Hanya sekadar untuk membuat 
orang ketawa. Namun, orang yang mengatakan kekufuran atau 
beramal dengannya dalam keadaan takut atau mengharapkan 

DJB8026_Al-Oshor_Sample_Malay_Inside.indd   201 12/8/19   2:00 PM



202
٢٠٢ 

 
sesuatu pada makhluk, mereka sebenarnya telah: membenarkan 
janji-janji syaitan; Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman: {Syaitan itu 
menjanjikan (menakut-nakutkan) kamu dengan kemiskinan dan 
kepapaan (jika kamu bersedekah atau menderma) dan ia 
menyuruh kamu melakukan perbuatan yang keji (bersifat bakhil 
kedekut)}. Al-Baqarah, 2:268, takut dengan ancaman syaitan; 
Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman: {Sesungguhnya yang demikian itu ialah 
syaitan yang (bertujuan) menakut-nakutkan (kamu terhadap) 
pengikut-pengikutnya (kaum kafir musyrik)}. Ali Imran, 3:175, 
malah tidak membenarkan Ar-Rahman (Allah) dengan janji-
janjinya; Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman: {Sedangkan Allah menjanjikan 
kamu (dengan) keampunan daripadaNya serta kelebihan 
kurniaNya}. Al-Baqarah, 2: 268, dan tidak takut dangan ancaman 
Al Jabbar (Allah); Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman:  {Oleh itu janganlah 
kamu takut kepada mereka tetapi takutlah kepadaKu (janganlah 
cuaikan perintahKu) jika kamu betul-betul orang yang beriman}. 
Ali Imran, 3:175. Maka dalam keadaan ini, adakah dia berhak 
menjadi sebahagian daripada pengikut Ar-Rahman atau 
sebahagian daripada pengikut Syaitan?  
AYAT KEDUA: Firman Allah (subḥānahu 

wata′ālā ): 
 َ ِِۦٓ إَِِٰإ َِۡ ِۢ ِ ِ َََ َ ُِِۡۡ َح ََ   ََِٰو َِٰ ِِۡ ۢ َُِۡ ۥَُُِۡهَ َوۡ

ُ
ۡ أ

 َِٞ اٌبََ ََُۡو ِ ٱ َِّ ََٞ َََِۡۡ ٗرَۡ 
Maksudnya: {Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah ia beriman 
(maka baginya kemurkaan dan azab dari Allah), kecuali orang 
yang dipaksa (melakukan kufur) sedangkan hatinya tenang 
tenteram dengan iman, akan tetapi sesiapa yang terbuka hatinya 
menerima kufur, maka atas mereka tertimpa kemurkaan dari 
Allah dan mereka pula beroleh azab yang besar}. An-Nahl, 16:106. 
Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) tidak akan memberi keuzuran kecuali orang yang 
dipaksa sedang hatinya tenang tenteram dengan iman. Adapun 
selain dari mereka, maka hukumnya kufur sama ada melakukan 
kekufuran kerana takut, mengharapkan sesuatu, cintakan negara, 
cintakan keluarganya atau hartanya, perbuatannya dalam bentuk 
gurauan atau lain-lain kecuali orang yang dipaksa. Sesungguhnya 
ayat ini menunjukkkan bahawa manusia tidak akan dipaksa 
melainkan pada kata-kata dan perbuatan. Sebaliknya tiada 
paksaan dalam pegangan hati. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman: 
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{(Kekufuran mereka) yang sedemikian, ialah kerana mereka lebih 
mengutamakan kehidupan dunia dari hari akhirat, dan kerana 
Allah tidak memberi hidayah petunjuk yang menyampaikan kaum yang 
kufur ingkar (kepada kebahagiaan di akhirat)}. An-Nahl, 16:107.  
Maka jelas dalam ayat ini, sesungguhnya azab berkenaan tidak 
berlaku disebabkan pegangan, kejahilan, kebencian pada agama 
dan cintakan kekufuran. Sebaliknya kerana cinta sebahagian dari 
dunia lalu ia memberi kesan kepada agama. Wallahu A’lam 
Dan selepas semua ini, adakah belum sampai lagi waktu untuk 
kau bertaubat kepada Tuhan dan kembali kepadaNya serta 
meninggalkan keingkaran kepada Allah? Maka sesungguhnya 
perkara ini seperti mana yang kamu telah dengar, ia sangatlah 
bahaya, juga masalah dan musibah yang besar. 
Abdul Nabi: Aku memohon ampun pada Allah dan aku bertaubat 
kepadaNya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah 
dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Sesungguhnya aku 
mengkufuri setiap apa yang aku telah sembah selain Allah 
sebelum ini. Aku memohon pada Allah memberi keuzuran padaku 
dengan apa yang berlaku sebelum ini, mengasihani aku, 
memperlakukan aku dengan kelembutanNya, keampunanNya dan 
rahmatNya serta menetapkan diriku pada Tauhid dan pegangan 
yang betul sehingga aku bertemuNya. Aku memohon kepadaNya 
agar memberi balasan kepadamu dengan kebaikan -wahai 
Abdullah- atas nasihat ini. Sesungguhnya agama itu nasihat. 
Terima kasih kerana menegur namaku Abdul Nabi. Dengan ini aku 
menukar namaku kepada Abdul Rahman dan terima kasih juga 
menegur kemungkaran di hatiku iaitu pegangan salah dan sesat 
yang seandainya aku bertemu dengan Allah dengan kepercayaan 
berkenaan nescaya aku tidak selamat. Permintaan terakhir 
dariku, bolehkah kamu sebutkan padaku sebahagian kemungkaran 
yang banyak manusia keliru pada ketika ini.  
Abdullah: Tiada masalah, dengarkan nasihatku. 
Janganlah syiarmu dalam perkara yang diperselisihkan, 
mengikuti sesuatu yang menyelisihi al-Quran dan Sunnah; kerana 
ingin menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilan (yang kamu 
sukai), padahal hakikatnya tidak seorang pun yang mengetahui 
takwilannya melainkan Allah (subḥānahu 

wata′ālā ). Jadikan syiarmu adalah 
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syiar  orang yang tetap teguh dalam ilmu pengetahuan. Mereka 
mengatakan pada ayat mutasyabihat dan perkara yang 
diperselisihkan: {Kami beriman dengannya, semuanya itu 
datangnya dari sisi Tuhan kami}. Ali Imran, 3:7. Nabi Muhammad 
(ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada 
apa yang tidak meragukanmu”. (H.R Ahmad dan Tirmizi). Nabi 
bersabada lagi: “Maka barangsiapa menjaga dirinya dari 
melakukan perkara yang meragukan (syubhah), maka selamatlah 
agama dan harga dirinya, tetapi siapa yang terjatuh dalam 
perkara syubhat maka dia terjatuh kepada keharaman”. 
(Muttafaqun Alaihi).  
Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Dosa ialah perbuatan 
atau tindakan yang menyesakkan dada, dan engkau sendiri benci 
jika perbuatanmu itu diketahui orang lain”. (H.R Muslim). 
Sabda baginda lagi: “Mintalah fatwa dari hatimu. Kebajikan itu 
ialah suatu perkara yang diri dan hati merasa tenang tenteram 
terhadapnya, dan dosa itu ialah suatu perkara yang mencarik 
jiwamu dan teragak-agak di hati. Sekalipun ada orang yang 
memberikan fatwa kepadamu”. (H.R Ahmad). 
Jauhkan diri kamu dari mengikut nafsu. Allah telah memberi 
peringatan dan amaran dalam firmanNya: {Tidakkah engkau melihat 
(wahai Muhammad) keburukan keadaan orang yang menjadikan 
hawa nafsunya: tuhan yang dipuja lagi ditaati?}. Al-Furqan, 25:43. 
Jauhkan diri kamu dari taksub kepada individu, pandangan 
atau amalan turun temurun. Kerana sifat taksub boleh 
menghalang kamu dari kebenaran. Sedangkan kebenaran itu 
harta yang dicari orang mukmin; di mana sahaja dia mendapati 
kebenaran, dialah yang paling berhak untuk mengikutinya. Allah 
berfirman: {Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa 
yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi 
kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari 
(perbuatan) nenek moyang kami". "Bagaimana sekiranya nenek 
moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apa pun, dan tidak 
mendapat petunjuk?"}. Al-Baqarah 2:70. 
Jauhkan diri kamu dari perkara yang menyerupai orang kafir 
kerana ia adalah ketua segala bala. Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabada: 
“Siapa yang menyerupai sesuatu kaum maka dia termasuk dari  
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kaum tersebut”. (H.R Abu Daud).   
Jauhkan diri kamu dari bertawakal kepada selain Allah: Allah (
subḥānahu 
wata′ālā ) berfirman dalam surah At-Talak, 65:3: {Sesiapa yang 
bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya (untuk 
menolong dan menyelamatkannya)}.  
Janganlah mentaati perintah makhluk dalam melakukan maksiat 
kepada Allah. Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Janganlah taat 
pada makhluk dalam perkara maksiat”. (H.R Tarmizi). 
Jauhi dari bersangka buruk dengan Allah. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
berfirman dalam hadis Qudsi:                                           “Aku 
sebagaimana sangkaan hambaKu terhadapKu”. (Muttafaqun 
Alaihi).          
Jauhilah kamu dari memakai gelang atau benang atau selainnya 
untuk menolak bala; sebelum atau setelah berlakunya bala. 
Jauhilah kamu dari bergantung pada azimat untuk 
menghindarkan penyakit ‘ain’, ia adalah syirik. Rasulullah (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) bersabada: “Siapa yang menggantung sesuatu (azimat), 
maka diserahkan urusannya (Allah tidak menjaganya)”. (H.R Tarmizi). 
Jauhilah kamu daripada mengambil berkat/restu dari batu-
batu, pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan kerana ia adalah syirik. 
Jauhilah kamu dari amalan tatayyur/tasyaum (mempercayai 
sesuatu yang mendatangkan kesialan) kerana ia merupakan syirik. 
Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Percaya kepada sial itu syirik, 
percaya kepada sial itu syirik, percaya kepada sial itu syirik”. 
(H.R Abu Daud).   
Jauhilah kamu dari mempercayai ahli sihir dan ahli nujum yang 
mendakwa ilmu ghaib, menyatakan bintang-bintang dalam lembaran, 
kebahagiaan dan nasib seseorang, mempercayainya adalah syirik, 
kerana tidak ada sesiapapun yang tahu ilmu ghaib kecuali Allah. 
Janganlah kamu menisbahkan turunnya hujan disebabkan 
bintang dan musim, ia adalah syirik dan perlu dinisbahkan hanya 
kepada Allah. 
Hati-hati dari bersumpah selain dari nama Allah, bersumpah 
dengan selain dari Allah adalah syirik. Sabda Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): 
“Sesiapa yang bersumpah dengan selain Allah adalah kufur”. (H.R 
Ahmad). Ia seperti bersumpah dengan nama Nabi, amanah, 
maruah, perlindungan ataupun dengan kehidupan. 
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Janganlah mencaci masa, mencerca angin, matahari, cuaca 
dingin atau panas; kerana ia seperti mencerca Allah yang 
menciptakan itu semua. 
Jangan menyebut perkataan ‘kalaulah’ apabila ditimpa sesuatu 
yang dibenci; perkataan ini akan membuka pintu amalan syaitan, 
seolah-olah kita menentang takdir Allah. Sebaliknya katakanlah:  
Allah sudah takdirkan, apa yang Dia kehendaki pasti Dia lakukan. 
Hati-hati dari jadikan kubur sebagai masjid. Janganlah solat di 
masjid yang di dalamnya terdapat kubur kerana berdasarkan hadis 
dari Aisyah r.ha ketika mana Nabi dalam keadaan sakaratulmaut, 
Nabi bersabda: “Allah melaknat yahudi dan nasrani yang 
menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai rumah ibadat mereka”, 
(Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam)) memberi peringatan tentang amalan mereka. 
Kata Aisyah: Kalau bukan kerana sabdaan baginda itu, nescaya 
aku pindahkan kubur baginda (dari dalam rumahnya). Kata Nabi 
lagi: “Orang-orang sebelum kamu telah menjadikan kubur para 
Nabi mereka dan orang-orang soleh sebagai masjid. Maka 
janganlah kamu menjadikan kubur sebagai masjid. Sesungguhnya 
aku melarang kamu dari perkara tersebut”. (H.R Abu Awanah). 
Janganlah kamu percaya kepada hadis palsu yang dinisbahkan 
oleh para pendusta kepada Nabi dalam menggalakkan tawassul dengan 
baginda atau dengan orang soleh daripada umatnya. Ia adalah rekaan 
dan dusta ke atas baginda. Diantaranya ialah: “Bertawassullah 
kalian dengan kedudukanku, sesungguhnya kedudukanku di sisi 
Allah sangat agung”. Hadis palsu yang lain adalah: “Apabila kamu 
terbelit suatu urusan, maka hendaklah engkau berdoa dengan ahli 
kubur”. Di antaranya: “Sesungguhnya Allah telah mewakilkan 
satu malaikat di kubur setiap wali yang akan menunaikan hajat 
dan keperluan manusia”. Antara lain adalah: “Seandainya kamu 
berbaik sangka pada seketul batu, maka pasti batu itu akan 
mampu mendatangkan manfaat kepada kamu”, dan banyak lagi. 
Jauhilah dari menyambut perayaan agama seperti maulid Nabi, 
israk mikraj dan selainnya, kerana peristiwa tersebut tidak 
mempunyai dalil yang dikaitkan ke atasnya dan tidak pernah 
dilakukan oleh para sahabat yang lebih mencintai Nabi 
berbanding kita. Kalaulah perkara itu baik nescaya mereka 
lakukannya lebih dahulu daripada kita. 
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Kalimah ini merangkumi dua rukun:  
Pertama ( ال  ) iaitu menafikan hakikat ketuhanan selain Allah. 
Kedua ( ال اهللاإ ) iaitu menetapkan hakikat ketuhanan untukNya yang 
Maha Esa. Firman Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) dalam surah az-Zukhruf: 26-27:  
َُُۡ وَن  نث ِّ ٞآءََ ِِِۦٓ إََِۡو ِِ

َ
ِ ََُِِٰۡل إَ ۡذ  ََِِۡ ۥَُِ َََِ ِي ٱ ِمث إ 

{Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Nabi Ibrahim berkata kepada 
bapanya dan kaumnya: Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa 
yang kamu sembah; Yang lain dari Tuhan yang menciptakan daku, 
kerana sesungguhnya Dia tetap memberi hidayat petunjuk kepadaku}. 
Tidak cukup dengan sekadar beribadah kepada Allah, bahkan ia 
hendaklah dipastikan hanya kepada Allah semata-mata. Tidak sah 
tauhid kecuali dengan menghimpunkan antara mengesakan 
Allah dengan tauhid dan berlepas diri dari syirik serta ahlinya. 
Diriwayatkan dalam atsar: kunci syurga ialah ‘la ilaha illa Allah’. 
Maka, adakah setiap orang yang mengucapkannya layak dibuka 
untuknya pintu syurga? Wahab bin Munabbih telah ditanya: 
“Adakah kalimah  ال ال اهللاإ   merupakan kunci syurga? Jawabnya: 
Ya, namun setiap kunci itu pasti ada giginya. Jika engkau datang 
membawa kunci yang memiliki gigi, maka ia akan terbuka. 
Namun jika giginya tiada, maka ia tidak akan terbuka”. 
Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) telah bersabda dalam beberapa hadis 
di mana keseluruhan hadis-hadis ini menerangkan gigi-gigi kunci 
tersebut. Sabda baginda (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Sesiapa yang mengucapkan 
‘la ilaha illa Allah’ dengan penuh keikhlasan”, “dengan penuh 
keyakinan di dalam hatinya…”, “benar-benar dari hatinya...” dan 
lain-lain, di mana hadis-hadis ini menyatakan sifat masuk syurga 
dengan kalimah syahadah bergantung kepada mengetahui 
maknanya, tetap di atasnya sampai mati, tunduk kepada 
tuntutannya dan sebagainya. Setelah dihimpunkan dalil-dalil, 
para ulama telah mengeluarkan syarat-syarat yang mesti 
dipenuhi -tanpa ada faktor yang menghalangnya- sehingga 
kalimah ‘La ilaha illa Allah’ menjadi kunci syurga yang memberi 
manfaat kepada orang yang mengucapkannya. Inilah syarat-
syarat yang merupakan ‘gigi-gigi’ kunci syurga tersebut: 
 ILMU: Setiap kalimah mempunyai makna. Maka wajib 

KALIMAH SYAHADAH:   ال ال اهللاإ  
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seseorang mengetahui makna kalimah ‘la ilaha illallah’. Ia 
merupakan penafian hak disembah (uluhiyyah) kepada selain 
Allah dan ditetapkan ketuhanan untuknya. Bermakna: Tiada 
tuhan yang berhak disembah selain Allah, firman Allah dalam 
surah Az-Zukhruf: 86 َن  نثََُۡ َُۡو َِِّۡ ََِ َ ِإ مث  
Yang bermaksud: {sesiapa yang mengetehuai hak (tauhid), maka 
mereka merupakan golongan yang tahu}. Sabda Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): 
“Sesiapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui tiada Tuhan 
selain Allah, syurgalah tempat baginya”. (H.R Muslim). 
 YAKIN: Hendaklah seseorang itu yakin dan teguh dengan 
maksudnya, kerana tidak diterima kalimah jika syak ataupun 
ragu-ragu; tidak juga sangsi malah wajib melakukannya dengan 
keyakinan yang sebenar-benarnya serta pasti dan jelas. Allah 
menyifatkan orang beriman seperti dalam firmannya dalam surah 
Al-Hujurat: 15: 

ِ إ نث َٰۡ
َ
ِ ْواََُٰاْ َوََُۡ َۡ ُ ِۦََُِور ِ ِ ْاََُءا َِ َن ٱُُِۡۡٱ َِ ِۚ ٱ َِِ ِ ُِِۡ

َ
ِۡ َوأ

َُِٰن  ٱ ُُ ََِْو
ُ
مثأ  

Maksudnya: {Orang mukmin itu ialah yang beriman kepada Allah 
dan rasulNya, kemudian tidak sangsi, serta berjihad dengan harta 
dan diri mereka di jalan Allah; mereka itulah orang-orang yang 
benar}. Tidak cukup sekadar pada lafaznya sahaja, malah perlu 
yakin dengan hati. Sekiranya tiada keyakinan di dalam hati maka 
itulah dia munafik sejati. Sabda Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) “Aku bersaksi 
tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah; tidak 
bertemu seorang hamba dengan Allah, membawa keduanya 
(syahadah) tanpa keraguan padanya kecuali dia akan masuk 
syurga”. (H.R Muslim). 
 PENERIMAAN: Apabila kamu mengetahui dan kamu yakin, 
maka seharusnya ilmu itu memberi kesan. Demikian itu dengan 
menerima apa yang dibawa oleh kalimah ini dengan hati dan 
lisan. Sesiapa yang menolak ajaran tauhid dan tidak 
menerimanya, ia adalah kafir sama ada melalui sebab sombong 
ataupun kedegilan berserta hasad dengki. Allah berkata kepada 
orang kafir yang menolak tauhid dengan sombong:  

وَن  نث ََُِۡۡ ُ ٱ ِإ ََِٰإ َٓ َُۡ َِ اْ إَِذآَُ ُۡ ِإ مث  
{sesungguhnya dahulu apabila dikatakan mereka: ‘la ilaha 
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illallah’, mereka menyombongkan diri}. As-Saffat 37:35. 
 KEPATUHAN: Pada tauhid perlu ada kepatuhan yang 
sempurna. Ia merupakan kayu ukur yang sebenar dan petanda 
amali dalam keimanan dan ia direalisasikan dengan melaksanakan 
segala apa yang disyariatkan oleh Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) serta 
meninggalkan apa yang dilarang Allah. Firman Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
dalam surah Luqman 31:22: 

َ  نث ََُٰۡۡوةِ ٱُِۡۡ َََۡۡٱ ََِ ُِٞۡ ََُو ِ ٱ َِۥٓ إ ََُۡو ُِۡۡ َرِ ۞َوُ
ُ
ۡٱ ََُِٰ ِ ٱ مث  

Maksudnya: {Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada 
Allah sedangkan mereka berbuat kebaikan, maka sesungguhnya 
mereka telah berpegang pada tali Allah dengan kukuh}. 
 JUJUR: Pada ucapan syahadah, perlu berkata benar dan 
tidak berdusta. Jika hanya berkata di mulut namun hatinya 
berdusta maka mereka adalah munafiq. Dalilnya Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
berfirman dalam surah Al-Fath: 11: نث  ُُِِۡۚ ِ ََۡ   َِِِۡ

َ
ِ َنَُُمث  

Maksudnya: {Mereka hanya berbicara di mulut mereka tapi bukan 
di hati mereka}. 
 SAYANG: Orang-orang beriman menyayangi syahadah ini, dan 
suka beramal dan mempraktikkannya. Mereka menyukai ahlinya 
yang beramal dengannya. Di antara tanda-tanda seseorang hamba 
mencintai TuhanNya adalah dia akan mendahulukan cinta Allah 
walau bertembung dengan nafsu. Mereka mencintai siapa yang 
dicintai Allah, memusuhi siapa yang memusuhi Allah, mengikut 
petunjuk rasulNya, menjejak langkahnya dan menerima hidayahNya. 
 IKHLAS: Tidaklah dia maksudkan dari ucapan syahadah itu 
melainkan keredhaan Allah. Firman Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) dalam surah Al-
Bayyinah: 5: 

َٰةَ َوُُۡاْ ٱ نث اْ ٱَُُِٓء َوََُ َِّٱ َُ َُِِۡ َ واْ ٱَُُِۡ ِٓواْ إُِ
ُ
  مثَٰةَۚ َوََِٰ دُِ ٱََِِّۡ َوَٓ أ

Maksudnya: {Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya 
menyembah Allah dengan menunaikan ketaatan kepadaNya 
dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka 
mendirikan solat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itu 
agama yang lurus}. 
Sabda Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Sesungguhnya Allah mengharamkan 
ke atas neraka siapa yang mengucapkan ‘La ilaha illa Allah’ 
kerana mencari redha Allah”. HR Bukhari. 
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Si mati di dalam kubur diuji dan ditanya tiga soalan. 
Sekiranya dia menjawab maka dia akan berjaya. Namun, jika dia 
tidak dapat menjawab tentangnya maka mereka akan disiksa. Di 
antara soalan tersebut adalah: “Siapa Nabi kamu?”. Tiada yang 
dapat menjawabnya melainkan orang yang diberi taufiq oleh 
Allah untuk memenuhi syaratnya sehingga Allah memberi 
keteguhan kepadanya untuk menjawab di dalam kuburnya, 
seterusnya memberi manfaat buatnya pada hari harta dan anak 
tidak dapat menolong mereka sedikitpun.  Di antara syarat-syarat 
syahadah kedua ini adalah: 
 PATUH PADA PERINTAH NABI: Allah memerintahkan kita 
untuk patuh pada perintah Nabi. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman: {siapa 
yang patuh pada rasul maka dia juga telah taat pada Allah}, 
firmanNya lagi: {Jika kamu mencintai Allah maka ikutlah aku 
nescaya Allah mengasihi kamu}. Masuknya seseorang ke dalam 
syurga kelak bergantung kepada tahap ketaatannya pada Allah. 
Sabda Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Semua umat aku akan masuk 
syurga kecuali orang yang enggan memasukinya. Para sahabat 
bertanya: Siapakah yang enggan masuk ke Syurga itu ya 
Rasullullah? Baginda menjawab: Sesiapa yang mentaatiku maka 
dia akan masuk syurga dan siapa yang ingkar, maka dialah 
golongan yang enggan masuk syurga”. (H.R Bukhari). Sesiapa 
yang mencintai Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam), dia wajib mentaati baginda, 
kerana ketaatan adalah buah kasih sayang. Ini adalah dalil amali 
bagi kasih sayang. 
 MEMPERCAYAI APA YANG DIKHABARKAN: Jika sesiapa 
mendustakan sesuatu yang pasti atau sahih dari Rasulullah (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) kerana syahwat dan nafsu maka dia telah mendustakan 
Allah dan Rasul. Nabi merupakan manusia terpilih dan terpelihara 
daripada melakukan kesalahan dan pendustaan. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
berfirman dalam surah An-Najm: 3:  ىََۡٱ َِ َُِ ََو  
Maksudnya: {Tidaklah baginda berucap dengan hawa nafsunya}. 
 MENJAUHI APA YANG DITEGAHNYA: Bermula dengan 
meninggalkan dosa yang paling besar iaitu syirik kemudian dosa-

SYAHADAH: مد رسول اهللا 
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dosa besar yang membinasakan. Seterusnya dosa-dosa kecil dan 
perkara makruh. Seorang muslim bertambah imannya seiring 
dengan kasih sayangnya pada Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) Apabila bertambah 
imannya maka Allah menjadikan dia suka kepada amal soleh dan 
benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. 
 TIDAK MENYEMBAH ALLAH MELAINKAN DENGAN SYARIAT 
NABI-NYA: Hukum asal berkaitan ibadah adalah terlarang. Tidak 
boleh seseorang menyembah Allah melainkan dengan cara yang 
diajarkan oleh Rasul. Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Siapa yang 
melakukan sesuatu amalan yang tiada padanya perintah kami 
maka amalannya tertolak”.(H.R Muslim). 
FAEDAH: Ketahuilah mencintai Rasulullah dan mencintai apa 
yang dibawa oleh Rasulullah adalah wajib. Sesiapa yang 
membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam); 
walaupun dalam keadaan dia sedang melakukannya, hukumnya 
adalah kafir. Tidak cukup sekadar kecintaan sahaja, bahkan 
hendaklah mencintai Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) lebih dari mencintai diri 
sendiri. Sesiapa yang mencintai sesuatu pasti dia akan 
mendahulukannya dan berusaha menyerupainya. Orang yang 
benar-benar mencintai Nabi akan terzahir tanda-tanda cinta itu 
dengan menjadikan baginda sebagai tauladan serta mengikut 
sunnah baginda dari segi kata-kata, perbuatan, ketaatan, 
perintah dan menjauhi dari larangan, beradab dengan akhlaknya 
ketika dalam keadaan susah atau senang. Maka sesungguhnya 
patuh dan taat adalah tanda kecintaan pada Nabi. Tanpa sifat-
sifat tersebut maka tidak ada kejujuran dalam kasih sayang 
kepada baginda. Banyak tanda-tanda orang yang mencintai Nabi (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) di antaranya: Banyak mengingati dan berselawat 
kepada baginda, jika kita mengingati sesuatu yang disayangi 
maka kita akan banyak menyebutnya. Selain itu, rindu untuk 
bertemu dengannya. Setiap kekasih merindui untuk berjumpa 
dengan kekasihnya. Selain itu, memuliakan dan 
menghormatinya ketika menyebut namanya. Berkata Ishak 
rah.: “Para sahabat Nabi tidak akan menyebut nama baginda 
kecuali dengan penuh penghayatan dan kekhusyukan yang 
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seikhlasnya sehingga gementar kulit mereka merintih menangis. 
Selain itu, Membenci apa yang dibenci Nabi, memusuhi siapa 
yang memusuhi Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) dan menjauhi orang yang 
menyelisihi sunnahnya; ahli bidaah dan orang munafik. 
Diantaranya lagi, mencintai siapa yang Nabi cintai dari kalangan 
ahli-ahli bayt, isterinya, sahabat-sahabatnya, orang-orang 
Muhajirin dan Ansar. Dalam masa yang sama menentang orang 
yang memusuhi Nabi atau memakinya. Selain itu, menjadikan 
akhlak Nabi sebagai tauladan yang mana Nabi ialah semulia-
mulia manusia, kata Aisyah r.ha: “Akhlak Nabi ialah al-Quran”. 
Ini menunjukkan Nabi tidak akan membuat perkara selain yang 
termaktub di dalam al-Quran. 
Sifat-sifat Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
Nabi merupakan manusia yang berani. Ketika menghadapi 
peperangan yang dahsyat baginda adalah orang yang paling 
berani. Baginda adalah manusia yang paling mulia dan paling 
dermawan terutamanya pada bulan Ramadhan. Baginda adalah 
orang yang paling banyak nasihatnya terhadap makhluk dan 
merupakan selembut-lembut manusia. Nabi tidak pernah 
membalas dendam untuk dirinya, namun baginda sangat tegas 
dalam melakukan perintah Allah (subḥānahu 

wata′ālā ). Baginda merupakan 
manusia yang sangat merendah diri dalam ketenangan. Beliau 
juga lebih pemalu dari anak dara yang berada di rumahnya. 
Baginda manusia yang sangat baik kepada keluarganya dan paling 
penyayang kepada sesama makhluk serta banyak lagi. 
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Solat itu merupakan rukun Islam kedua, dan tidak sah 
solat melainkan dengan bersuci. Bersuci tidak akan terjadi 
melainkan dengan air atau tanah.                                                                                                                                    
Jenis-jenis air: 1) Bersih/suci: Iaitu suci dan menyucikan yang 
lain. Ia mampu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. 
2) Bernajis: Iaitu air yang terkena najis jika airnya sedikit, atau 
berubah rasa, warna, atau baunya jika airnya banyak. 
Peringatan: Air yang banyak tidak menjadi najis melainkan jika najis 
itu mengubah salah satu sifatnya; iaitu warna, rasa, atau baunya. 
Air yang sedikit akan menjadi najis dengan percampuran kotoran 
(najis) di dalamnya. Air ini boleh digunakan sekiranya jumlah 
kandungan banyak dan melebihi 2 kolah iaitu lebih kurang 210 liter. 
Bejana: Setiap bejana (bekas) yang suci harus digunakan kecuali 
bejana dari emas atau perak. Bersuci dengan kedua-duanya itu adalah 
sah namun berdosa. Dan diharuskan menggunakan bejana dan pakaian 
orang kafir kecuali apabila kita mengetahui terdapat najis padanya.                         
Kulit bangkai: Kulit daripada bangkai merupakan najis secara 
mutlak. Bangkai terbahagi kepada dua: 1) Bangkai yang tidak 
boleh dimakan dagingnya secara mutlak. 2) Bangkai yang boleh 
dimakan dagingnya, yang tidak disembelih.  Bangkai yang 
dagingnya boleh dimakan sekiranya disamak kulitnya diharuskan 
penggunaannya pada benda kering dan tidak harus untuk cecair. 
Istinja': Menghilangkan apa yang keluar dari (kemaluan) qubul 
dan dubur. Jika menggunakan air ia dinamakan istinja', dan jika 
menggunakan batu atau kertas dan seumpama dengannya ia 
dinamakan istijmar. Syarat-syarat istijmar mestilah (batu atau 
kertas) yang bersih, harus digunakan, menyucikan, bukan 
makanan, dan perlu tiga batu atau lebih. Istinja’ atau istijmar 
wajib dilakukan bagi setiap yang keluar (melalui qubul atau dubur). 
Diharamkan ke atas sesiapa yang membuang air besar dan air 
kecil untuk tetap berada di tempat pembuangan melebihi kadar 
keperluannya. Diharamkan juga membuang pada sumber air,  
jalan laluan, di bawah tempat lindungan yang digunakan atau di 
bawah pokok yang berbuah, serta diharamkan juga menghadap 
kiblat pada ruang terbuka.  
Makruh bagi sesiapa yang memasuki tandas dengan membawa sesuatu 

BERSUCI 
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yang di dalamnya terdapat zikrullah dan kalamullah, bercakap ketika 
membuang, kencing dalam lubang binatang atau seumpamanya, 
menyentuh kemaluan dengan tangan kanan dan menghadap kiblat di 
dalam binaan. Semua itu diharuskan sekiranya ada keperluan. 
Digalakkan bagi orang yang qada’ hajat menggunakan bilangan 
ganjil ketika basuhan atau sapuan, dan menggunakan air dan 
batu bersama-sama.    
Bersugi: Disunatkan untuk bersugi dengan menggunakan kayu lembut 
seperti kayu ara’, lebih-lebih lagi ketika ingin menunaikan solat, 
membaca al-Quran, ketika wudhu sebelum berkumur-kumur, ketika 
bangun dari tidur, ketika masuk masjid atau rumah, ketika berubah 
bau mulut dan seumpama dengannya. Disunatkan memulakan 
sebelah kanan dalam bersiwak dan bersuci dan menggunakan tangan 
kiri untuk menghilangkan apa yang tidak disukai.  
Wudhu: Rukun rukunnya:  
1) Membasuh muka termasuk berkumur dan memasukkan air ke 
dalam hidung. 2) Membasuh tangan dari hujung jari-jemari ke 
kedua-dua siku. 3) Menyapu rambut keseluruhannya bersama 
kedua-dua telinga. 4) Membasuh kedua belah kaki sehingga 
kedua-dua buku lali. 5) Tertib. 6) Berturutan. 
Perkara wajib wudhu: Membaca bismillah sebelum berwudhu, 
membasuh kedua-dua tapak tangan bagi orang yang bangun dari 
tidur pada waktu malam sebanyak tiga kali sebelum 
mencelupkannya (tapak tangan) ke dalam air. 
Perkara sunat wudhu: Bersiwak, membasuh kedua tapak tangan 
pada permulaan wudhu, mendahulukan berkumur dan 
memasukkan air ke dalam hidung sebelum membasuh muka serta 
bersungguh dalam berkumur, memasukkan air ke dalam hidung 
bagi mereka yang tidak berpuasa, menyela janggut yang tebal, 
menyela antara jari jemari, memulakan dengan anggota sebelah 
kanan, membasuh anggota tiga kali, memasukkan air ke dalam 
hidung dengan tangan kanan, mengeluarkan air dari dalam 
hidung dengan tangan kiri, menggosok  anggota, dan melebihkan 
basuhan wudhu serta berdoa selepas berwudhu.                                 
Perkara makruh wudhu: Berwudhu dengan air panas atau air sejuk, 
berlebih dari tiga kali basuhan pada anggota yang sama serta 
membasuh dalam mata. Mengeringkan anggota wudhu adalah harus. 
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Peringatan: Berkumur mestilah ada pergerakan air dalam mulut 
dan perbuatan istinsyaq iaitu memasukkan air ke dalam hidung 
dengan cara sedutan, bukan dengan tangan sahaja dan begitu 
juga perbuatan mengeluarkan air dari dalam hidung dan tidak sah 
melainkan dengan sifat ini.     
Sifat-Sifat Wudhu: Iaitu dimulakan dengan niat di dalam hati, 
membaca bismillah, membasuh tangan sebanyak tiga kali, 
berkumur dan memasukkan air ke dalam rongga hidung, 
kemudian membasuh muka (dari pangkal rambut kepala hingga 
ke dagu dan di antara telinga hingga telinga), kemudian 
membasuh kedua belah tangan hingga ke siku dan lengan, 
menyapu kepala sampai ke belakang –termasuk kulit belakang 
telinga-, memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga dan 
menyapu belakang telinga dengan ibu jari dan akhir sekali 
membasuh kedua belah kaki sampai buku lali. 
Perhatian: Jika seseorang yang mempunyai janggut yang sedikit, 
dia perlu membasuh kulit di bawah janggut. Jika janggut tebal, 
cukuplah dengan membasuh janggutnya. 
Menyapu atas Khuf: Khuf ialah sarung kaki yang dibuat dari kulit.  
Jika dibuat daripada bulu atau seumpamanya dinamakan dengan 
stokin. Menyapu kedua-duanya adalah harus bagi mereka yang 
berhadas kecil sahaja.  
Harus menyapu Khuf dengan syarat:  
1) Memakai kedua-dua belah khuf dalam keadaan berwudhuk 
(selepas membasuh kedua belah kaki).  
2) Hendaklah bersuci sebelumnya menggunakan air.  
3) Khuf hendaklah menutupi tempat yang wajib dibasuh ketika 
berwudhu. 4) Dalam waktu harus menyapu atas khuf.  
5) Kedua-duanya  bersih dari najis. 
Serban: Harus menyapunya dengan syarat:  
1) Mestilah yang memakai serban itu adalah lelaki.  
2) Perlu menutupi kepala.  
3) Menyapunya untuk mengangkat hadas kecil.  
4) Wudhuknya dengan air.  
Khimar (Kain tudung/penutup kepala):  
Harus menyapunya dengan syarat:  
1) Hendaklah yang memakainya adalah wanita.  
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2) Menutupi sampai ke bawah tekak/leher.  
3) Untuk mengangkat hadas kecil sahaja.  
4) Bersuci menggunakan air. 5) Menutupi anggota kepala. 
Tempoh Menyapu: Bagi sesiapa yang bermuqim tempohnya ialah 
sehari semalam, dan bagi yang bermusafir –jarak qasar 85 km- 
tempohnya tiga hari tiga malam).  
Permulaan penyapuan: Dari mula hadas pertama selepas 
memakai khuf sehingga waktu yang sama pada keesokan harinya 
bagi mereka yang bermuqim (24 jam). 
Kadar menyapu kedua-dua khuf: Menyapu kebanyakan bahagian 
atas kaki sehingga ke pangkal betis dan menyapu menggunakan 
tangan yang direnggangkan. 
Faedah: Siapa yang menyapu atas khuf dalam musafir kemudian 
bermukim atau bermukim kemudian bermusafir atau ragu bila 
waktu dia mula menyapu atas khuf; hukumnya hukum orang 
bermukim (sehari semalam). 
Jabirah (pembalut tangan/pakai simen): Jabirah ialah pembalut 
atau simen yang digunakan bertujuan untuk mencantumkan 
tulang. Harus menyapu atasnya dengan syarat:  
1) Sangat memerlukan pembalut tersebut.  
2) Tidak dibalut melebihi kawasan yang diperlukan.  
3) Berturutan dengan basuhan anggota wudhuk yang lain. 
Sekiranya balutan melebihi kawasan yang diperlukan, hendaklah 
dibuka bahagian tersebut. Jika membukanya membawa mudharat 
maka harus disapu atasnya. 
Faedah:  Sebaiknya menyapu kedua-dua khuf serentak  tidak 
disyariatkan menyapu dibahagian bawah khuf dan belakangnya  
Makruh membasuh khuf atau menyapu khuf berulang-ulang kaliSerban 
dan kain kerudung keduanya hendaklah disapu kebanyakan darinya. 
Pembatal wudhu:  
1) Keluar sesuatu dari tempat kencing (qubul) dan dubur sama ada 
suci seperti kentut dan air mani atau najis seperti kencing dan mazi.  
2) Hilang akal ketika tidur atau pengsan kecuali tidur sebentar 
dalam keadaan duduk ataupun berdiri.  
3) Keluar kencing dan tahi bukan melalui salurannya.  
4) Keluar najis selain kencing dan tahi daripada badan seperti 
darah yang banyak. 5) Makan daging unta.  
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6) Menyentuh kemaluan tanpa lapik.  
7) Lelaki menyentuh perempuan atau sebaliknya dengan bernafsu.  
8) Murtad. Sesiapa yang yakin bersuci kemudian syak dalam 
hadas atau sebaliknya; dikira mengikut apa yang dia yakin. 
Mandi wajib: kewajipannya adalah:  
1) Keluar mani berserta rasa nikmat bagi orang yang jaga, atau 
bagi orang yang tidur; dengan nikmat mahupun tidak.  
2) Memasukkan zakar ke dalam faraj sama ada keluar air mani 
ataupun tidak.  
3) Murtad. 4) Keluar darah haid.  
5) Keluar darah nifas. 6) Matinya seorang muslim. 
Fardhu mandi: Meratakan air yang secukupnya ke seluruh badan; 
termasuk dalam hidung dan mulut dengan niat mandi.  
Kesempurnaan mandi wajib seseorang dengan 9 perkara:  
1) Niat. 2) Baca Bismillah.  
3) Membasuh tangan sebelum memasukkannya dalam bekas.  
4) Membasuh kemaluan.  
5) Berwudhu’. 6) Siram air atas kepala tiga kali. 
7) Meratakan air ke badan. 8) Menggosok badan dengan tangan.  
9) Dimulakan dengan anggota kanan. 
Diharamkan kepada orang yang berhadas kecil: 
1) Menyentuh al-Quran. 2) Solat. 3) Tawaf. 
Haram bagi seseorang yang hadas besar (ditambah dari yang kecil): 
4) Membaca al-Quran. 5) Berhenti seketika di masjid tanpa wudhu. 
Makruh orang yang berjunub tidur tanpa wudhu dan berlebihan 
dalam menggunakan air ketika mandi mengangkat hadas besar. 
Tayammum: Syarat-syaratnya:  
1) Ketiadaan air. 
2) Debu tanah yang suci, dan bukan tanah yang terbakar.  
Rukun-rukunnya: Menyapu seluruh muka kemudian kedua-dua 
belah tangan hingga ke pergelangan tangan secara tertib dan 
berturut-turutan.  
Perkara yang membatalkannya: 
1) Apa-apa perkara yang membatalkan wudhu.  
2) Wujudnya air jika dia bertayammum sebab ketiadaan air.  
3) Hilang sebab yang membolehkan tayammum seperti orang 
yang bertayammum disebabkan sakit kemudian dia sembuh.  
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Sunat Tayammum:  
1) Tertib dan berturut-turut jika tayammum bagi hadas besar.  
2) Melewatkan tayammum hingga akhir solat.  
3) Membawa niat menggantikan wudhu.  
Makruh Tayammum: Menepuk debu dengan tangan berulang kali. 
Sifat Tayammum: Berniat dan membaca bismillah, menepuk 
debu sekali dengan tangannya dan menyapu ke mukanya dahulu 
dengan melalukan tapak tangan di atas muka dan jambangnya, 
kemudian menyapu pergelangan tangannya menggunakan 
belakang tapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri. 
Menghilangkan najis. Najis terbahagi kepada dua jenis; 
1)Ainiyah iaitu apa yang tidak boleh dibersihkan seperti khinzir 
sekalipun dibasuh tetap tidak suci.  
2) Hukmiyyah iaitu najis yang jatuh pada tempat asalnya yang 
suci seperti baju dan tanah. 

Kategori Hukumnya 
Haiwan Najis Anjing, Khinzir dan semua binatang yang tidak 

boleh dimakan seperti burung dan binatang yang 
lebih besar: Hukumnya: haiwan itu dan apa yang 
keluar daripadanya adalah najis seperti air kencing, 
tahi, air liur, peluh, air mani, susu dan muntahnya. 

Suci Manusia: Hukumnya: apa yang keluar daripadanya 
adalah suci seperti mani, peluh, air liur, susu dan 
bendalir faraj semasa waktu sucinya. Kecuali kencing, 
najis, mazi, wadi, dan darah kerana ia adalah najis. 
Haiwan yang boleh dimakan dagingnya: Hukumnya 
adalah apa yang keluar daripadanya seperti kencing, 
tahi, mani, susu, peluh, muntah dan mazinya adalah suci. 
Binatang yang susah untuk dihindarkan diri 
daripadanya seperti keldai, kucing, dan seakan-
akan dengannya seperti tikus dan selainnya. 
Hukumnya, air liur dan peluhnya sahaja suci. 

Bangkai Semuanya najis kecuali mayat manusia, ikan, 
belalang dan darah yang tidak mengalir seperti kala 
jengking, lalat dan nyamuk adalah suci. 

Pepejal Tanah, batuan dan sejenis dengannya hukumnya 
suci kecuali yang telah disebutkan di atas. 

Faedah: Darah, nanah, air bisa (nanah cair yang bercampur) 
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adalah najis. Dimaafkan sekiranya kuantiti najis tersebut adalah 
sedikit sama ada dalam keadaan solat atau sebagainya. Dan 
dimaafkan sekiranya darah, nanah dari haiwan yang suci. 
Darah yang suci terbahagi kepada dua jenis: 1) Ikan. 2) Sisa 
darah dalam daging dan urat dari binatang yang disembelih. 
Bahagian yang dipotong dari haiwan yang boleh dimakan 
semasa ia masih hidup; embrio atau janin, semuanya adalah 
najis. Membersihkan najis tidak memerlukan niat. Jika najis 
hilang kerana hujan maka ia telah suci. Menyentuh najis 
dengan tangan ataupun memijaknya tidak membatalkan wudhu 
tetapi wajib menghilangkannya daripada badan dan pakaian.  
Syarat-syarat menyucikan najis adalah: 1) Membasuh dengan 
air yang suci. 2) Diperah jika ia benda yang boleh diperah. 
3)Menghilangkan najis dengan menyental sekiranya tidak hilang 
dengan basuhan. 4) Dibasuh dengan 7 kali dan kali ke-8 dengan 
menggunakan air tanah atau sabun jika ia najis kerana anjing. 
Perhatian: Najis berbentuk cecair yang berada di atas tanah/ 
lantai cukup sekadar dijirus dengan air sehingga hilang warna dan 
baunya, namun sekiranya najis tersebut aini/pejal seperti tahi 
maka perlu di buang terlebih dahulu sehingga hilang kesannya 
sebelum disiram dengan air yang bersih. Jika mustahil untuk 
menghilangkan najis kecuali dengan air, maka wajib membasuh 
dengan air. Jika dikhuatiri sesuatu tempat itu ada najis maka 
perlu dibasuh tempat itu terlebih dahulu. Barangsiapa yang 
berwudhu untuk solat sunat maka wudhu itu boleh digunakan 
untuk solat fardhu. Tidak perlu bagi orang yang tidur atau 
kentut untuk beristinjak, kerana kentut itu suci, tetapi dia perlu 
mengambil wudhu jika ingin melaksanakan solat. 

 
 

Hukum-hukum berkaitan darah wanita 
Pertama: Haid dan Istihadah 

MASALAH HUKUM 
Kurang atau lebih 

bilangan umur 
seseorang perempuan 

yang datang Haid 

Kurang daripada sembilan tahun. Sekiranya 
keluar darah dari farajnya sebelum tempoh 
itu, maka darah tersebut adalah istihadah.  
Tiada had bagi yang lebih dari umur 9 tahun. 

 HUKUM HAKAM UNTUK WANITA 
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Paling kurang 
bilangan hari 
kitaran haid 

Satu hari satu malam (24 jam). Sekiranya kurang 
daripada itu, maka darah tersebut adalah istihadah. 

Lebih bilangan 
hari kitaran haid 

15 hari. Sekiranya bertambah darah yang keluar 
daripada tempoh ini maka ia adalah istihadah. 

Suci diantara dua 
kali kitaran haid 

13 hari. Sekiranya keluar darah sebelum sempurnanya 
penyucian haid maka ia adalah istihadah1. 

Kebiasaan tempoh haid bagi wanita Enam atau tujuh hari. 
Kebiasaan tempoh penyucian haid bagi wanita 23 atau 24 hari. 
Adakah darah 
ketika hamil 
darah haid 

Apa yang keluar daripada faraj wanita yang hamil 
seperti darah atau cecair yang berwarna coklat2 
atau lendir kuning3 ia adalah istihadah. 

Bilakah 
seseorang itu 
mengetahui 

yang dia telah 
suci dari haid 

Mengetahuinya dengan dua cara: 
1) Lendir putih4, jika dia dapat melihatnya. 
2) Keringnya lubang vagina dari darah, cecair 
coklat atau kekuningan jika dia tidak dapat 
melihat lendir putih tersebut. 

Apakah keluar 
daripada faraj 

wanita sebarang 
cecair ketika 

suci 

Jika ia jernih atau putih melekit maka ia adalah 
suci. Namun jika bercampur darah, cecair coklat 
atau kekuningannya maka ia adalah najis dan 
semuanya membatalkan wudhu. Jika berterusan 
cecair itu keluar maka ia adalah istihadah. 

Cecair coklat atau 
kekuningan 

daripada faraj 

Jika ia bersambung dengan haid sebelumnya 
atau selepasnya maka ia adalah haid dan jika 
berasingan maka ia adalah istihadah. 

Sesiapa yang mempunyai jumlah Ia dihukumkan sebagai suci 

                              
1 Haid adalah: darah normal yang (keluar) dalam keadaan sihat dan bukan 
kerana sebab melahirkan. Istihadah adalah darah yang mengalir bukan pada 
waktu biasanya, disebabkan kerana penyakit. Perbezaan antara darah haid 
dan istihadah adalah: 1) Darah haid merah pekat kehitam-hitaman, 
sedangkan darah istihadah merah terang seperti darah yang mengalir dari 
hidung. 2) Darah haid kental, adakalanya berketul manakala darah 
istihadah lebih cair mengalir seperti darah luka. 3) Darah haid berbau tidak 
menyenangkan sedangkan darah istihadah baunya seperti darah biasa. 
Beberapa perkara yang diharamkan disebabkan haid antaranya: bersetubuh 
di kemaluan, talak, solat, puasa, tawaf, membaca al-Quran, memegang 
mushaf (al-Quran) dan duduk di dalam masjid. 
2 Cairan darah yang keluar dari vagina warnanya coklat gelap. 
3 Cairan darah yang keluar dari vagina warnanya kekuning-kuningan.  
4 Cairan (lendir) putih yang keluar dari vagina pada masa suci. Cairan ini 
suci (bukan najis) tetapi membatalkan wuduk. 
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hari yang tetap daripada setiap 

bulan namun suci sebelum 
tempohnya 

apabila tiada lagi darah yang 
terlihat walaupun hari 
kebiasaan haidnya belum habis. 

Keluarnya haid 
lebih awal 

daripada waktu 
kebiasaan ataupun 

lewat 

Jika ia mempunyai sifat-sifat haid, maka ia adalah 
haid; tidak kira pada mana-mana waktu pun ia 
datang, dengan syarat tempoh antara dua kitaran 
haid ialah lebih daripada 13 hari (tempoh suci 
minimum). Jika tidak ia adalah istihadah. 

Jika bertambah haid atau kurang 
daripada bilangan biasa 

Ia adalah haid dengan syarat ia 
tidak lebih daripada tempoh haid 

Apabila 
keluarnya 

darah 
wanita 
pada 

tempoh 
yang 

panjang 
seperti 
cukup 

sebulan 
atau lebih 

Ada beberapa keadaan: 1) Sekiranya dia mengetahui 
waktu dan  bilangan hari haidnya pada setiap bulan, 
maka dia mesti berpandukan waktu dan bilangan hari 
tersebut, sama ada darahnya boleh dibezakan atau tidak. 
2) Dia mengetahui waktu haidnya pada setiap bulan 
tetapi tidak mengetahui bilangan harinya, maka 
hendaklah dia mengira enam atau tujuh hari (kebiasaan 
haid) pada waktu kebiasaannya. 
3) Dia mengetahui bilangan hari haidnya tetapi tidak 
mengetahui waktu datang haidnya, maka hendaklah dia 
mengira mengikut bilangan hari yang dia ketahui pada 
awal setiap bulan hijri. 

Kedua: Darah Nifas 
MASALAH HUKUM 

Apabila seorang wanita 
melahirkan anak tetapi 
tiada darah yang dilihat 

Tiada hukum nifas, tidak wajib mandi, 
dan tidak membatalkan puasanya 

Apabila terlihat 
tanda-tanda 

wiladah 

Apa yang dilihat seperti darah dan air ketika 
sakit sebelum wiladah. Pada waktu itu ia tidak 

dihukum sebagai nifas bahkan istihadah 

Darah yang keluar 
dari wanita ketika 

wiladah 

Darah ini adalah darah nifas, walaupun anak itu 
belum keluar atau telah keluar sebahagiannya, 

maka tidak wajib untuk wanita itu qada 
solatnya pada waktu ini. 

Bila bermulanya 
bilangan hari nifas? 

Setelah keluarnya janin dari perut ibunya 
secara sempurna ke bumi. 

Bilangan nifas yang 
paling kurang 

Tiada ketetapan padanya. Namun sekiranya 
wanita itu melahirkan anak kemudian terputus 

darahnya selepas itu, maka wajib baginya untuk 
mandi dan solat dan tidak perlu menunggu 
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sehingga sempurnanya 40 hari. 

Bilangan nifas yang 
paling banyak 

40 hari. Sekiranya masih keluar darah ketika 
itu, maka wajib baginya untuk mandi dan solat 

kecuali apabila datang haid sebelum hamil 
maka ia dikira sebagai darah haid 

Apabila seorang wanita 
melahirkan bayi kembar atau lebih 

Bilangan hari nifas bermula selepas 
dia melahirkan anak pertama 

Darah 
selepas 
gugur 

Jika umur janin yang keguguran 80 hari atau kurang maka 
darah yang keluar selepasnya adalah istihadah. Sekiranya 
90 hari maka darah itu adalah nifas. Sekiranya diantara 80 

dan 90 hari, maka hukum itu bergantung pada bentuk 
janin. Jika ada bentuk manusia maka darah selepasnya 

adalah nifas. Namun jika tidak, maka ia adalah istihadah. 
Jika dia suci 

sebelum 40 hari 
kemudian darah 
datang semula 
sebelum genap 
tempoh 40 hari. 

Apabila seseorang wanita telah suci dari nifas 
pada tempoh 40 hari, maka ia telah suci dan 

wanita itu perlu mandi serta mula mengerjakan 
solat. Namun sekiranya darah kembali dalam 

tempoh 40 hari, maka ia dihukum sebagai nifas 
sehingga tamatnya 40 hari. 

Keterangan: Wajib bagi orang yang beristihadah untuk bersolat, 
akan tetapi dia mesti berwudhu untuk setiap waktu solat. 
Seorang wanita yang suci daripada haid dan nifas sebelum 
terbenam matahari maka dia mesti solat zohor dan asar pada hari 
yang sama, dan sekiranya dia suci daripadanya sebelum terbit 
fajar maka dia harus bersolat maghrib dan isya’ pada malam itu. 
Apabila telah datang waktu solat kemudian dia datang haid atau 
nifas sebelum melakukan solat maka dia tidak perlu qada’ solat 
tersebut setelah suci. Wajib bagi wanita untuk menguraikan 
rambutnya ketika mandi daripada haid atau nifas dan tidak wajib 
menguraikannya ketika mandi janabah. Ditegah berjima’ dengan 
isteri yang istihadah, tetapi dibolehkan sekiranya suaminya 
berhajat untuk melakukannya. Wajib bagi orang yang istihadah 
mengambil wudhu setiap kali hendak menunaikan solat selepas 
mandi daripada haid sehingga darahnya terhenti. Harus bagi 
wanita mengambil ubat untuk memutuskan haid buat sementara 
waktu ketika menunaikan manasik haji dan umrah ataupun untuk 
menyempurnakan puasa ramadhan, dengan syarat ia mestilah 
bebas dari sebarang kesan sampingan. 
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Wanita juga seperti lelaki di dalam meraih pahala dan ganjaran 
dari Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) dengan mengira iman dan amalnya. Sabda Nabi 
(ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Sesungguhnya wanita itu adalah saudara bagi 
lelaki.” (H.R Abu Daud).  Mereka berhak menuntut hak mereka 
dan tidak berlaku kezaliman ke atas mereka. Oleh itu ucapan 
agama yang ditujukan untuk perempuan dan lelaki adalah sama 
kecuali apa yang telah dinaskan dalam membezakan di antara 
keduanya. Ia hanyalah beberapa hukum yang sedikit berbanding 
hukum-hukum agama yang lain. Ini kerana syarak meraikan hak 
individu lelaki dan wanita dari segi penciptaan dan kemampuannya. Allah 
(subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman dalam surah Al-Mulk:14  َ
َ
  ََُو َََ َۡ ََُۡ ُِٱ  َُِۡٱ  

Maksudnya: {Allah mengetahui apa yang diciptanya, 
sesungguhnya Dia Maha Lembut lagi Maha Mengetahui}. 
Wanita mempunyai tugas yang khusus dan begitu juga lelaki. 
Apabila seseorang itu mencampuri urusan yang dikhusukan untuk 
orang lain maka ianya akan mengganggu keseimbangan hidup, 
bahkan wanita diberikan ganjaran sama seperti lelaki walaupun dia 
berada di rumah. Daripada Asma’ Bt Zaid bahawa dia telah datang 
kepada Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) ketika baginda bersama dengan para 
sahabatnya, maka Asma’ pun berkata: “Ayah dan ibuku adalah 
tebusanmu. Sesungguhnya aku adalah utusan kaum wanita 
kepadamu, dan diriku juga adalah tebusanmu. Tiada seorang wanita 
pun baik di Timur mahupun di Barat yang mendengar ataupun tidak 
pengaduanku ini melainkan mereka akan sependapat denganku. 
Sesungguhnya Allah telah mengutusmu dengan kebenaran kepada 
seluruh lelaki dan wanita, maka kami beriman denganmu dan 
Tuhanmu yang menghantarmu. Kami para wanita selalu dalam 
keadaan terbatas. Kami yang menjadi asas rumah kamu, tempat 
kamu memuaskan syahwat, juga yang mengandungkan anak-anak 
kamu. Sesungguhnya kamu wahai lelaki telah melebihi kami dengan 
solat jumaat dan solat jemaah, menziarahi orang yang sakit dan 
menyaksikan jenazah, haji selepas haji dan yang lebih mulia 
daripada itu adalah berjihad di jalan Allah. Dan sesungguhnya lelaki 
dari kalangan kamu apabila telah keluar dalam keadaan dia berhaji, 
berumrah, dan berjaga di medan perang, maka kami telah menjaga 
harta-harta kamu, memintal pakaian kamu serta mendidik anak-

Wanita dalam Islam 
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anak kamu, maka apakah kami turut sertai kamu di dalam meraih 
pahala wahai Rasulullah? Dia telah berkata: Maka baginda menoleh 
dengan seluruh wajahnya kepada para sahabatnya kemudian baginda 
bersabda: “Adakah kamu pernah mendengar kata-kata seorang wanita 
yang lebih baik daripada permintaannya dalam urusan agama?” 
Mereka menjawab: Ya Rasulullah, kami tidak pernah menyangka 
ada wanita yang mampu bertanya seperti dia. Maka baginda menoleh 
kepada wanita tersebut kemudian bersabda: “Beredarlah wahai 
wanita, dan beritahulah para wanita yang lain bahawa ketaatan 
isteri kepada suami, usahanya untuk memperolehi redanya, dan 
kepatuhannya terhadap keinginannya menyamai semua itu”. Lalu 
wanita itu berpaling meninggalkan tempat itu dalam keadaan bertahlil 
dan bertakbir membawa berita gembira tersebut. (H.R Al-Baihaqi).  
Telah datang sekumpulan wanita kepada Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) lalu 
mereka berkata: “Wahai Rasulullah, telah pergi sekumpulan lelaki 
dengan kebaikan untuk berjihad di jalan Allah. Maka adakah ada 
amalan untuk kami yang mencapai taraf amalan orang yang berjihad 
di jalan Allah? Baginda bersabda: “Tugas kamu di dalam rumah mereka 
adalah mencapai taraf amalan orang yang berjihad di jalan Allah”. 
(H.R Al-Baihaqi). Bahkan perbuatan yang baik kepada kerabat perempuan 
yang terdekat mempunyai ganjaran pahala yang besar. Baginda (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) bersabda: “Barangsiapa yang berinfak kepada dua anak 
perempuan, atau dua saudara perempuan, atau dua orang kerabat 
wanita, yang mana ia berniat menafkahi kedua-duanya sampai Allah (
subḥānahu 
wata′ālā ) memberi kecukupan kepada kedua-duanya daripada kurniaan-
Nya, maka kedua-dua itu akan menjadi tirai bagi orang yang berinfak 
tadi dari api neraka”. (H.R. Ahmad dan at-Thabrani).   

Sebahagian hukum-hakam bagi wanita: 
 Diharamkan bagi lelaki untuk berdua-duaan bersama perempuan 
melainkan bersamanya mahram1. Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: 
“Tidak boleh berdua-duaan antara lelaki dan perempuan kecuali 
dengan mahramnya”. (Muttafaqun Alaihi). 

                              
1 Mahram seorang wanita iaitu mereka yang diharamkan untuk menikah dengannya 
selama-lamanya; iaitu ayah, datuk dan ke atas, anak lelaki, cucu dan ke 
bawah, saudara lelaki dan anak-anaknya, anak-anak dari saudara perempuan, 
pak cik dari sebelah ayah atau ibu, ayah mertua dan ke atas, anak dari suami 
dan ke bawah, ayah, anak dan saudara susuan, menantu, serta ayah tiri. 
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 Disunatkan bagi wanita untuk solat di masjid. Namun jika dia 
takut menimbulkan fitnah, maka dimakruhkan. Telah berkata 
Aisyah r.ha: “Jikalau Rasulullah mengetahui apa yang dilakukan 
oleh para wanita, tentulah Baginda akan melarang wanita untuk 
pergi ke masjid; seperti mana larangan ke atas wanita bani 
Israel”. (Muttafaqun Alaihi). Jika solat kaum lelaki di dalam 
masjid mendapat ganjaran yang berganda maka begitu juga solat 
wanita di rumah. Seorang wanita telah datang kepada Nabi (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam), kemudiannya berkata: “Wahai Rasulullah! 
Sesungguhnya aku lebih suka bersolat bersama engkau”, maka 
Nabi menjawab: “Sesungguhnya aku telah mengetahui bahawa 
engkau lebih suka solat bersamaku. Namun solatmu di rumah 
adalah lebih baik daripada solatmu di bilik, solatmu di bilik 
adalah lebih baik daripada solatmu di rumahmu, solatmu di 
rumah adalah lebih baik dari solat di masjid kaummu, dan 
solatmu di masjid kaum kamu adalah lebih baik daipada solat di 
masjid aku” (H.R Ahmad). Sabda Nabi lagi: “Sebaik-baik masjid 
bagi kaum wanita adalah rumah-rumah mereka”. (H.R Ahmad).  
Tidak diwajibkan ke atas perempuan untuk mengerjakan haji 
dan umrah melainkan bersama mahram yang menemaninya, dan 
tidak digalakkan bermusafir baginya tanpa mahramnya. Sabda 
Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Wanita dilarang bermusafir selama tiga malam 
kecuali bersama mahramnya”. (Muttafaqun Alaihi). 
Diharamkan wanita untuk ziarah kubur serta mengiringi 
jenazah ke kubur. Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabada: “Allah 
melaknat orang perempuan menziarahi kubur”. (H.R Muslim). 
Telah berkata Ummu Athiyyah r.ha: “Kami ditegah untuk 
mengikuti urusan pengkebumian namun (larangan itu) tidak 
begitu ditekankan kepada kami”. (H.R Muslim).  
Dibolehkan bagi wanita untuk menggayakan rambutnya dengan 
apa-apa warna dan makruh diwarnakan dengan warna hitam 
dengan syarat bukan tujuan untuk menipu orang yang melamarnya.  
Diwajibkan untuk diberikan kepada wanita bahagiannya 
sepertimana yang telah diwajibkan oleh Allah pada harta warisan, 
dan menghalangnya daripada haknya adalah diharamkan. Telah 
diriwayatkan dari Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Sesiapa yang memutuskan 
pusaka warisannya, maka Allah akan memutuskan bahagiannya 
daripada syurga di hari kiamat”. (H.R Ibnu Majah). 
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Wajib bagi suami memberi nafkah kepada isteri, iaitu apa yang 
menjadi keperluan isterinya seperti makanan, minuman, pakaian dan 
tempat tinggal. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman dalam surah  At-Talaq, 7: 
 ُِِۡ  ََِِ ِّ ََٖ ۦۖ ُذو  ُُۡرِز ََِۡ َرُِ َۥَو  َ ََُٰءا ٓ ِ ُِۡۡ ۚ ُ ٱ  َُُِّ َ ُ ٱ  َٓ ِإ ًَۡ

 َََُۡ َََٰۚءا ُ ٱ   ُٗۡ ُٖۡ ََۡ 
Maksudnya: {Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah 
menurut kemampuannya dan sesiapa yang disempitkan rezekinya, 
maka hendaklah dia memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah 
kepadanya (sekadar yang mampu); Allah tidak memberati seseorang 
melainkan (sekadar kemampuan) yang diberikan Allah kepadanya. 
(Orang-orang yang dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa) 
Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan}. 
Jika suami tidak mampu memberikan nafkah kepada isteri ini, 
tanggungjawab ini terletak pula diatas bahu ayahnya, atau adik-
beradik lelakinya, atau anak lelakinya sendiri. Jika kesemua tidak 
mampu, maka kaum kerabat mereka sehingga seluruh manusia 
perlu membantu. Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Orang yang 
berusaha membantu para janda dan fakir miskin sama tarafnya dengan 
orang yang berjihad di jalan Allah, atau seperti orang melakukan 
qiamullail dan berpuasa di siang hari”. (Muttafaqun Alaihi). 
Wanita lebih berhak mendapat penjagaan anaknya yang masih 
kecil selagi dia tidak berkahwin lagi. Si ayah pula wajib 
memberikan nafkah si anak kepada ibunya, selagi mana anak itu 
berada di dalam jagaan ibunya.  
Tidak digalakkan bagi wanita untuk memulakan salam 
khususnya jika dia masih muda atau takut mengundang fitnah. 
Disunatkan untuk mencukur bulu ari-ari, mencabut bulu ketiak, 
memotong kuku pada setiap jumaat, dan makruh 
meninggalkannya lebih dari 40 hari.  
Diharamkan mencabut bulu-bulu di muka seperti kening. Sabda 
Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Allah melaknat wanita yang mencabut bulu 
keningnya dan yang meminta dicabut bulu keningnya”. (H.R Abu Daud). 
Berkabung: Diharamkan ke atas wanita berkabung melebihi tiga 
hari atas kematian seseorang kecuali suaminya. Sabda Nabi (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam): “Diharamkan bagi wanita yang beriman kepada Allah 
dan hari akhirat berkabung di atas seseorang yang meninggal 
selama tiga hari kecuali atas kematian suaminya”. (H.R Muslim). 

DJB8026_Al-Oshor_Sample_Malay_Inside.indd   226 12/8/19   2:00 PM



227
227 

 
Wanita yang kematian suaminya wajib berkabung empat bulan 
sepuluh hari, dan pada waktu itu dia wajib meninggalkan perhiasan, 
wangian seperti za’faran, barang kemas termasuk cincin, baju 
yang berwarna cerah seperti merah dan kuning, tidak memakai 
inai, alat solek, celak dan minyak wangi. Dibolehkan baginya 
untuk mencabut bulu, memotong kuku dan mandi. Tidak wajib 
menghadkan pada suatu warna sahaja seperti hitam. Wajib 
baginya berada di rumah suaminya yang meninggal ketika dia 
hidup bersamanya. Tidak boleh berpindah kecuali ada hajat. Jika 
ada keperluan dia dibenarkan keluar pada siang hari sahaja. 
Diharamkan mencukur rambut kecuali terdesak. Namun, 
dibolehkan untuk memendekkannya dengan syarat ia tidak 
menyerupai lelaki. Sabda Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Rasulullah melaknat 
wanita yang menyerupai lelaki dan perempuan kafir”. (H.R 
Tarmizi). Sabda baginda lagi: “Barangsiapa yang menyerupai satu 
kaum maka dia termasuk dalam golongan mereka”. (H.R Abu Daud). 
Wajib bagi wanita untuk menutup badannya apabila dia ingin 
keluar dari rumah dengan jilbab (pakaian) yang mengikut syarat-
syarat berikut: 1) Menutup semua badan. 2) Bukanlah untuk berhias. 
3) Tidak nipis atau jarang. 4) Mestilah labuh dan tidak ketat. 
5)Tidak meletak wangi-wangian. 6) Tidak menyerupai lelaki. 
7)Tidak menyerupai pakaian wanita kafir.  
8) Bukan untuk menunjuk-nunjuk. Diharamkam ke atasnya 
memakai pakaian yang ada gambar manusia atau haiwan. 
Aurat wanita dengan orang lain ada tiga bahagian:  
1) Suami: boleh melihat apa yang ingin dilihatnya. 2) Perempuan 
dan mahramnya: Apa yang kebiasaannya zahir (muka, rambut, 
tangan, tumit, lengan dan lain-lain). 3) Lelaki Ajnabi: Melihat 
jika ada keperluan sahaja seperti meminang atau tujuan 
perubatan dan lain-lain. Ini kerana fitnah bagi wanita adalah 
mukanya. Telah berkata Fatimah bt Munzir r.ha: “Kami menutup 
muka kami daripada dilihat lelaki”. (H.R Al-Hakim). Aisyah r.ha 
berkata: “Ada satu ketika dua orang penunggang melalui kami 
sedangkan kami bersama Rasulullah dalam keadaan ihram. 
Apabila mereka melintasi kami (isteri-isteri Nabi), kami menurunkan 
jilbab daripada kepala ke atas wajah, dan apabila mereka telah 
berlalu kami pun membukanya kembali”. (H.R Abu Daud). 
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Iddah: Jenis-Jenisnya: 1) Orang yang hamil: iddah talak dan 
iddah disebabkan kematian suami ialah sehingga anak dalam 
kandungannya dilahirkan. 2) Kematian suaminya: empat bulan 
sepuluh hari.  3) Ketika haid: tiga kali haid dan tamat iddahnya 
apabila dia suci selepas tiga kali haid. 4) Perempuan yang tidak 
ada haid: iddanya tiga bulan. Wanita yang beriddah jika ditalak 
raj’i, maka wajib kekal dengan suaminya terlebih dahulu ketika 
iddah. Suaminya harus melihat apa sahaja yang dikehendaki 
daripada isterinya itu, juga boleh berkhalwat (berdua-duaan) 
dengannya sehinggalah habis tempoh iddahnya. Mudah- mudahan 
dengan itu, Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) mempersatukan kembali mereka berdua. 
Jika ia talak raj’i, reda si isteri tidak diperlukan ketika merujuk. Ia 
cukup dengan kata-kata si suami: “Aku rujuk engkau”, ataupun 
apabila berlakunya persetubuhan antara keduanya. 
Wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Rasulullah (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) bersabda: “Mana-mana wanita yang bernikah tanpa izin 
walinya maka pernikahannya adalah batal”. (H.R Abu Daud). 
Haram bagi seorang wanita menyambung rambutnya dengan rambut 
yang lain, atau mentatu tubuhnya. Kedua-duanya adalah dosa 
besar berdasarkan sabda Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Allah melaknat 
perempuan yang menyambung dan minta disambung rambutnya, 
juga yang membuat tatu dan minta ditatu”. (Muttafaqun Alaihi). 
Haram bagi seorang wanita meminta cerai dari suaminya 
dengan tanpa sebab. Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Mana-mana wanita 
yang meminta cerai dari suaminya dengan tanpa alasan maka 
haram baginya bau syurga”. (H.R Abu Daud). 
Wajib ke atas seorang wanita mematuhi suaminya dalam perkara 
kebaikan, khususnya jika dia mengajak melakukan hubungan 
suami isteri. Sabda Nabi: “Jika suaminya mengajak isterinya ke 
tempat tidur (untuk bersama) namun dia menolaknya, kemudian 
suaminya tidur dengan perasaan marah, maka para malaikat 
melaknatnya sehingga pagi”. (Muttafaqun Alaihi). 
Haram seorang wanita memakai minyak wangi jika dia tahu 
lelaki yang bukan mahramnya melaluinya. Sabda Nabi: “Jika 
seorang wanita memakai minyak wangi, lalu dia sengaja melalui 
sekumpulan lelaki supaya mereka dapat menghidunya, maka dia 
itu begini dan begini; yakni penzina”. (H.R Abu Daud). 
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  Azan dan iqamah merupakan fardu kifayah bagi lelaki yang 
bermukim, dan disunatkan ketika solat bersendirian dan ketika 
bermusafir, namun ditegah bagi wanita untuk azan dan iqamah. 
Tidak sah dilaungkan sebelum waktu kecuali solat subuh; dibolehkan 
untuk melaungkan azan pertama selepas separuh malam. 
Syarat-syarat Solat: 1) Islam. 2) Berakal.  
3) Tamyiiz (akil baligh). 4) Bersuci bagi yang mampu. 5) Masuk waktu.  
Waktu zohor bermula dari tergelincir matahari sehingga bayang 
seseorang itu sama panjang dengan tingginya.  
Waktu asar bermula dari bayang seseorang itu lebih panjang dari 
tingginya yang sebenar sehingga matahari hampir terbenam. 
Waktu Maghrib bermula ketika tenggelam matahari sehingga 
hilang cahaya kemerah-merahan di sebelah barat.  
Waktu isyak bermula dari hilang cahaya kemerah-merahan 
dilangit sehingga separuh dari malam.  
Waktu subuh bermula dari terbit fajar hingga terbit matahari. 
6) Menutup aurat1. 7) Suci badan, pakaian dan tempat dari najis.  
8) Menghadap kiblat. 9) Niat. 
Rukun-rukun solat: terbahagi kepada empat belas: 1) Berdiri 
betul bagi yang mampu dalam solat fardu. 2) Takbiratul ihram. 
3) Membaca al-Fatihah. 4) Rukuk pada setiap rakaat. 5) Bangkit 
daripadanya. 6) Iktidal (berdiri lurus) setelah rukuk. 7) Sujud 
dengan tujuh anggota. 8) Duduk diantara dua sujud. 9) Duduk 
tahiyyat akhir. 10) Membaca tahiyyat akhir. 11) Membaca 
selawat kepada Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) pada tahiyyat akhir. 
12) Memberi salam pertama. 13) Thumakninah (bertenang) 
dalam setiap pergerakan. 14) Tertib dalam setiap rukun. 

                              
1 Aurat adalah bahagian dari tubuh manusia yang apabila ia terdedah akan 
menimbulkan rasa malu. Aurat budak lelaki yang berusia tujuh tahun hanya 
dua kemaluannya; qubul dan dubur. Aurat budak lelaki yang berusia sepuluh 
tahun adalah antara pusat dan lututnya. Wanita baligh dan merdeka, semua 
anggota tubuhnya adalah aurat kecuali wajah; maka dimakruhkan menutupnya 
ketika solat kecuali bila ada lelaki yang bukan mahramnya, maka diwajibkan 
menutupnya. Apabila seseorang wanita solat atau tawaf sedangkan ada sedikit 
dari bahagian tubuhnya seperti lengannya terdedah, maka ibadahnya itu tidak 
sah. Menutup aurat berat (kemaluan dan dubur) hukumnya wajib walaupun di 
luar solat, dan membukanya tanpa adanya keperluan hukumnya makruh 
walaupun dalam keadaan gelap atau bersendirian. 

SOLAT 
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Tidak sah solat seseorang tanpa rukun-rukun ini. Dan batal solat apabila 
meninggalkan salah satu rukun ini sama ada sengaja ataupun tidak. 

Perkara wajib dalam solat: terbahagi kepada lapan: 1) Semua 
takbir-takbir kecuali takbiratul ihram. 2) Membaca: ( دهسمع اهللا ن  ) 
sama ada imam atau berseorangan. 3) Membaca: ( امدرنا وك  ) 
apabila bangkit dari rukuk. 4) Membaca: (العظيم سبحان ر)  dalam rukuk.  
5) Membaca: (  سبحان راأل )  dalam sujud. 6) Membaca: ( اغفررب  )  
diantara dua sujud. 7) Tahiyyat awal. 8) Duduk tahiyyat.  

Ini adalah kewajipan dalam solat; jika meninggalkannya secara 
sengaja, maka solatnya akan batal. Jika meninggalkannya kerana 

terlupa, hendaklah dia sujud sahwi. 
Sunat dalam bacaan: Membaca doa iftitah, taa’uz (أعوذ باهللا), 
bismillah, membaca Aamiiin dengan suara yang kuat, membaca 
ayat-ayat dari al-Quran selepas membaca al-Fatihah, bacaan kuat 
dan lantang bagi imam (makmum ditegah membaca dengan kuat; 
jika solat berseorangan diharuskan), membaca:  
( الخ...ًدا كثًا طيًبا مبارً فيه لء اسموات ولء األرض  ) selepas tahmid, apa 
yang dibaca lebih daripada sekali dalam tasbih rukuk dan sujud, 
bacaan antara dua sujud serta doa sebelum salam.  
Sunat dalam perbuatan: mengangkat kedua-dua tangan ketika 
takbiratul ihram, ketika rukuk, ketika bangkit dari rukuk, dan 
ketika bangkit dari duduk tahiyyat awal. Meletakkan tangan kanan 
di atas tangan kiri kemudian meletakkan di atas dada ketika 
berdiri. Melihat pada tempat sujud dan merenggangkan sedikit 
bukaan kaki. Memulakan sujud dengan meletakkan kedua lulut 
dahulu, kemudian kedua tangan, kemudiaan dahi dan hidung. 
Menjarakkan lengan dari rusuk, perut dari paha, paha dari 
betisnya serta menjarakkan kedua-dua lututnya. Menegakkan 
kedua kaki secara terpisah dan meletakkan perut jari-jari kaki 
rapat ke bumi. Meletakkan kedua-dua tangan sejajar dengan bahu 
dalam keadaan membuka telapak tangan dan merapatkan jari-
jemari, duduk di atas lipatan kaki dan bertumpu kepada lutut 
dengan kedua tangan. Duduk Iftirasy pada antara dua sujud dan 
tahiyyat awal. Duduk tawaruk pula pada tahiyyat kedua. 
Meletakkan kedua tangan di atas riba dalam keadaan terbuka dan 
merapatkan jari-jemari semasa duduk antara dua sujud, begitu 
juga tasyahhud; cuma jari kelingking dan manis daripada tangan 
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kanan digenggam, jari hantu dan ibu jari pula dibentuk seperti 
bulatan serta dilepaskan jari telunjuk semasa menyebut nama 
Allah dan berdoa; sebagai menunjukkan keEsaan Allah. Menoleh ke 
kanan dan ke kiri ketika salam dengan mendahulukan yang kanan. 
Sujud sahwi: Sunat apabila seseorang membaca dengan satu 
bacaan yang bukan pada tempatnya seperti membaca al-Quran 
ketika sujud. Harus apabila meninggalkan perkara sunat. Wajib jika 
ditambah rukuk, sujud, berdiri dan duduk, atau salam sebelum 
sempurnanya solat, atau salah dalam bacaan sehingga merubah 
makna bacaan, atau meninggalkan perkara yang wajib, atau syak 
terdapat pertambahan dalam solat, rakaat ataupun rukun terlebih 
dahulu sebelum melakukan sujud sahwi. Batal solat jika sengaja 
meninggalkan sujud sahwi yang wajib. Ia boleh dilakukan sebelum 
daripada salam atau selepasnya. Jika dia terlupa sujud sahwi dalam 
jarak waktu yang panjang, maka gugurlah kewajipannya.  
Sifat solat: Apabila seseorang berdiri untuk solat, maka dia perlu 
menghadap kiblat dan berkata (Allahuakbar) dengan suara yang 
kuat bagi imam dan dapat didengari oleh jemaah di belakang dan 
selain daripada imam hendaklah menyebutnya dengan perlahan. 
Mengangkat kedua-dua tangan sejajar dengan bahu ketika mula 
bertakbir. Kemudian meletakkan kedua-dua tangannya dengan 
tangan kanan menggenggam tangan kiri serta meletakkannya 
dibawah dada. Kemudian memandang ke tempat sujud. Kemudian 
membuka dengan doa pembukaan seperti yang dinyatakan dalam 
sunnah seperti: ( وال  غك سبحانك ا ومدك وتبارك اسمك وتعا جدك ) “Maha 
Suci Engkau Ya Allah, dan dengan memuji Engkau, Maha Berkah 
nama-Mu, Maha Tinggi keagungan-Mu, dan tiada Tuhan yang haq 
selain Engkau”, kemudian membaca au’zubillah (Taawuz), 
basmalah dan surah al-Fatihah. Makmum digalakkan untuk 
membaca pada sela bacaan imam dan pada tempat yang imam 
tidak membaca dengan kuat ketika solat yang dibacakan dengan 
kuat, sedangkan dia wajib membacanya pada solat yang dibaca 
perlahan. Kemudian dia membaca surah-surah dari al-Quran; 
disunatkan untuk membaca ketika solat subuh surah-surah 
mufassal yang panjang, ketika solat maghrib surah-surah yang 
pendek dan solat-solat lain dengan surah-surah yang sederhana 
panjang. Surah-surah mufassal yang panjang iaitu dari surah Qaff 
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hingga surah Amma. Surah yang sederhana dari Amma hingga ke 
surah ad-Dhuha, dan surah pendek dari ad-Dhuha hingga an-Nas. 
Imam perlu menguatkan bacaan pada solat subuh, dan dua rakaat 
pertama pada solat maghrib dan isyak dan memperlahankan pada 
rakaat yang lain. Kemudian bertakbir dan rukuk dengan 
meletakkan kedua tangannya pada kedua kepala lutut, 
merenggangkan jari-jemari, meluruskan belakangnya sejajar 
dengan kepalanya dan membaca: (العظيم سبحان ر) sebanyak tiga 
kali, kemudian bangkit dan membaca: ( دهسمع اهللا ن  ), iktidal iaitu 
berdiri tegak semula selepas rukuk kemudian membaca:  
( .اً مبارً فيه لء اسموات ولء األرض ما شئت من ء بعدامد داً كثاً طيبرنا وك  ) 
“Aku memuji-Mu dengan pujian yang banyak, baik dan penuh 
dengan keberkatan di dalamnya sepenuh langit dan bumi serta 
sepenuh apa sahaja yang Engkau kehendaki setelah itu”.  Kemudian 
tunduk sujud sambil bertakbir, menjarakkan kedua lengan daripada 
kedua rusuk dan perut dari kedua paha, menjadikan kedua tangan 
sejajar dengan bahu, sementara hujung jari kaki dan tangan 
menghala ke kiblat, kemudian membaca: (  سبحان راأل ) sebanyak 
tiga kali. Dia boleh menambahnya dengan doa sujud lain yang 
warid atau dengan mana-mana doa yang dia kehendaki. Kemudian 
mengangkat kepala dan menyebut Allahuakbar lalu duduk di atas 
buku lali kiri, menegakkan kaki kanan serta membengkokkan jari-
jari kaki kanan menghadap ke kiblat, atau menegakkan kedua-dua 
kaki dan jari-jarinya menghadap kiblat serta berdiri di atas kedua-
dua tumitnya kemudian membaca: (رب اغفر) sebanyak dua kali dan 
boleh ditambah dengan ( فو واهد وان وارزق وارفع واج وار ), 
“Dan rahmatilah aku, percukupkanlah aku, angkatkan darjatku, 
berikan aku rezeki, pertolongan, petunjuk dan kesihatan”. 
Kemudian sujud kali kedua sepertimana sujud yang pertama tadi. 
Kemudian mengangkat kepala, menyebut Allahuakbar dan bangkit 
berdiri untuk memulakan rakaat kedua sebagaimana rakaat 
pertama. Apabila telah selesai semua sebagaimana rakaat pertama, 
maka duduk tahiyyat iftirasy (tahiyyat awal) dengan meletakkan 
tangan kiri di atas paha kiri dan tangan kanan di atas paha kanan; 
dengan digenggam jari kelingking dan jari manis, dilingkarkan jari 
tengah dan ibu jari, serta ditunjuk dengan jari telunjuk.  
Kemudian membaca:  
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)سالم عليك أيها اصلوات والطيبات، احيات هللا واا سالم علينا وته ارة اهللا وور 

 )عبده ورسو اشهد أّن مدعباد اهللا اصا، أشهد أن ال  إال اهللا، وأ
“Segala penghormatan, pengagungan dan pujian hanyalah milik 
Allah. Semoga kesejahteraan atasmu wahai Nabi, juga rahmat 
dan berkat-Nya. Semoga kesejahteraan atas kami dan atas 
segenap hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahawa tiada 
Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan aku bersaksi 
bahawa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya”.  

Kemudian bangkit pada kali ketiga dan keempat untuk 
menyempurnakan solat atau baki rakaat, tetapi bacaan tidak sekuat 
rakaat pertama dan kedua. Hanya al-Fatihah sahaja yang perlu 
dibaca pada rakaat ketiga dan keempat. Kemudian duduk tawaruk 
untuk tahiyyat akhir iaitu seperti iftirasy akan tetapi perbezaannya 
adalah dengan mengeluarkan kaki kiri ke sebelah kanan dengan 
menyentuhkan punggungnya ke lantai serta menegakkan tapak kaki 
kanan dengan jari hadapan dihadapkan ke kiblat. (Duduk tawaruk 
dalam tahiyyat akhir solat mempunyai dua tasyahhud). Baca 
tasyahhud sepertimana tahiyyat awal, kemudian disambung dengan:  

ا  يت  إبراهيم و آل إبراهيم إنك يد يد،آل مد كما صل و ا صل  مد
 إبراهيم و  تمد كما بار آل مد و  يد،آبارك يد ل إبراهيم، إنك  

“Ya Allah! Anugerahkanlah rahmat atas Muhammad dan 
keluarganya sebagaimana Engkau telah menganugerahkan rahmat 
kepada Ibrahim dan keluarganya, sesungguhnya Engkau Maha 
Terpuji dan Maha Mulia. Ya Allah! Berkatilah Muhammad dan 
keluarganya sebagaimana Engkau telah memberkati Ibrahim dan 
keluarganya, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia”. 
dan sunat untuk membaca lagi dengan:  

 ).أعوذ باهللا من عذاب اار وعذاب الق، وفتنة احيا وامات، وفتنة اسيح اجال(
“Aku berlindung dengan Allah daripada azab neraka, siksa kubur, 
fitnah kehidupan dan kematian serta kejahatan fitnah Dajjal”. 

Kemudian memberi dua salam bermula dengan kanan dengan 
menyebut: (ة اهللام ورسالم عليا), diikuti dengan salam kedua di 
sebelah kiri. Selepas itu disunatkan untuk menyebut doa yang warid1. 

                              
1 Iaitu menyebut:  
 ( َْستَْغِفُر اهللا

َ
  .sebanyak tiga kali (أ

 ( َالُم، َبَاَرَت يَا َذا اََالِل َواِإلكرَ  سَالُم، َوِمنَك ا سنَْت ا
َ
َك َ ،َُُ الُّهم أ َِ اُهللا وَحَدُه َال إِال ََِاِم، َال إ
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Solat bagi orang sakit: jika sekiranya seseorang tidak mampu 
untuk berdiri ataupun merasai kesakitan sekiranya berdiri, maka 
dibolehkan untuk solat dalam keadaan duduk. Apabila rukuk, 
memadai dengan menundukkan kepala sehingga dahi setentang 
dengan tempat sujud. Kemudian sujud boleh dilakukan sama 
seperti biasa. Jika tidak mampu untuk sujud, memadai dengan 
menundukkan sedikit badan melebihi tunduk bagi rukuk. Namun 
jika tidak mampu untuk solat pada setiap waktu disebabkan 
kesakitan atau kesengsaraan maka boleh untuk menggabungkan 
(jama’) di antara zohor dan asar dan di antara maghrib dan isyak. 
Solat Musafir: Sekiranya jarak perjalanan melebihi (85 KM), dan 
perjalanannya itu untuk perkara yang halal, maka dia diharuskan 
untuk memendekkan (qasar) dari empat rakaat kepada dua 
rakaat. Sekiranya seseorang itu berniat untuk tinggal lebih dari 
empat hari (20 solat fardu), maka ia perlu menyempurnakan 
(bilangan rakaat) solatnya sejak hari pertama sampai ditempat 
tersebut dan tidak boleh sama sekali untuk men-qasar-kan 
solatnya. Jika seorang musafir menjadi makmum kepada imam 
yang mukim, atau dia terlupa solat ketika dia bermukim dan baru 
teringat apabila dia bermusafir atau sebaliknya, maka dia wajib 
menyempurnakan (bilangan rakaatnya). Seseorang yang bermusafir 
boleh solat dengan rakaat yang sempurna, tetapi memendekkannya 
adalah lebih afdal.  
Solat Jumaat: Ia adalah lebih afdal (baik) dari solat zohor. Ia 
merupakan solat yang tersendiri dan bukan dipendekkan dari 
solat zohor. Tidak sah solat dengan melakukan 4 rakaat, ataupun 
dengan berniat solat zohor. Ianya juga tidak diharuskan untuk 

                                                                  
َة إَِال بِاِهللا، َال إََِ إِال اُهللا َوَال  ٍء قَِديٌر، َال َحوَل َوَال قُوَ ُ ََ َمُد، َوُهَوا َُُملُك، َوعَمُة اا َُ ،اُهإِي 

نَعبُُد إِال 
 ا َُالَفضُل َو َُعطَ َو

َ
يَن َوَو َكِرَه اَفُِروَن، الُّهم َال َمانَِع َِما أ ا َُ َِلِصُ اُهللا إِال ََََِسُن، َال إيَت، َوَال نَاُء ا

 َدِمنَك ا َدَِما َمَنعَت، َوَال يَنَفُع َذا ا ُمعِطي). 
 Menyebut selepas solat subuh dan maghrib: ( َك َ ،َُُ اُملُك، َال إََِ إِ  َِ اُهللا وَحَدُه َال ال
 .sebanyak sepuluh kali (َوَُ اَمُد، ُِ َوُِميُت، َوُهَو َ ُ ٍََء قَِديرٌ 
 Kemudian (سبحان اهللا) 33 kali, (مد هللاا) 33 kali, (اهللا أ) 33 kali, dan 
mencukupkan seratus dengan menyebut 
( َال إََِ إِال اُهللا وَحَدهُ َال ََِك َ ،َُُ اُملُك، َوَُ اَمُد، َوُهَو َ ُ ٍََء قَِديرٌ   ). 
 Kemudian membaca ayat al-Kursi.  
Kemudian membaca surah al-Ikhlas, al-Falaq dan an-Naas. Tiga surah ini 
diulang sebanyak tiga kali pada setiap selepas solat subuh dan maghrib. 
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dijama’ dengan asar secara mutlak; walaupun terdapat sebab 
yang membolehkan jama’ solat. 
Solat witir: Merupakan solat sunat yang dilakukan selepas solat 
isyak sehingga terbit fajar. Sekurang-kurangnya satu rakaat, dan 
sebanyak-banyaknya sebelas rakaat. Lebih afdal (baik) untuk 
memberi salam setiap dua rakaat. Paling pendek adalah tiga 
rakaat dengan dua salam. Disunatkan untuk membaca surah al-
A’la pada rakaat pertama, surah al-Kafirun pada rakaat kedua 
dan surah al-Ikhlas pada rakaat ketiga. Disunatkan untuk 
membaca doa qunut selepas rukuk rakaat ketiga, dan dibaca 
dengan kuat walaupun dia bersendirian. 
Solat jenazah: Memandikan mayat seseorang muslim, 
mengkafannya, bersolat ke atasnya, membawa ke kubur dan 
mengebumikannya merupakan fardu kifayah, kecuali mereka 
yang mati syahid dalam peperangan, maka jenazah mereka tidak 
perlu dimandikan dan dikafankan. Ianya harus untuk disolatkan 
serta dikebumikan terus dalam keadaan seseorang itu syahid. 
Bagi jenazah lelaki yang biasa, dikafankan dengan menggunakan 
tiga lapisan kain putih, manakala jenazah perempuan dengan 
lima lapisan; sehelai kain sarung, sehelai tudung, sehelai baju 
dan dua helai kain pembalutnya.  Disunatkan imam atau individu 
berdiri di hadapan dan bertentangan dengan dada bagi jenazah 
lelaki dan pertengahan (pinggang) bagi jenazah perempuan. Solat 
jenazah dimulakan dengan takbir empat kali termasuk 
takbiratulihram dengan mengangkat tangan pada setiap takbir. 
Takbir pertama membaca taa’wuz, bismillah dan membaca al-
Fatihah secara perlahan, takbir kedua membaca selawat ke atas 
Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam), takbir ketiga membaca doa untuk si mati, dan 
takbir keempat berhenti sejenak kemudian memberi salam. 
Haram untuk meninggikan kubur lebih dari sejengkal, membuat 
binaan dan menciumnya, mengasapkan, menulis, duduk atau 
berjalan di atasnya. Diharamkan juga untuk menyalakan pelita di 
kubur, tawaf pada kubur, membina masjid di atasnya atau 
kebumikan jenazah di dalam masjid. Dan wajib untuk 
merobohkan kubah yang dibina di atasnya. 
 Tidak mengapa seseorang itu mengucapkan takziah; antaranya 
dengan mengatakan: “Semoga Allah menggandakan pahala kamu, 
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menghilangkan kesedihan kamu serta mengampunkan dosa si mati”. 
Ketika seorang muslim bertakziah kepada seorang muslim yang lain 
atas kematian (warisnya) yang kafir, dikatakan: “Semoga Allah 
menggandakan pahala kamu dan menghilangkan kesedihan”. Haram 
bagi seseorang muslim untuk mengucapkan takziah kepada orang 
kafir walaupun (warisnya) yang meninggal adalah seorang muslim. 
 Wajib bagi sesiapa yang mengetahui ahli keluarganya akan 
meratapi kematiannya untuk berwasiat kepada mereka agar 
meninggalkan perbuatan tersebut. Jika tidak, dia akan diazab 
dengan tangisan ratapan mereka terhadapnya.  
 Telah berkata Imam Syafie rahimahullah: “Makruh untuk 
duduk-duduk bagi tujuan takziah”; iaitu berkumpul ahli keluarga 
si mati di rumah untuk menerima kedatangan orang yang ingin 
bertakziah, bahkan sepatutnya mereka pergi meneruskan urusan 
masing-masing, sama ada lelaki ataupun perempuan. 
 Sunat untuk membuat juadah makanan untuk ahli keluarga si 
mati, dan makruh hukumnya menjamu juadah mereka atau 
keluarga si mati menyediakan kepada tetamu yang hadir. 
 Sunat untuk menziarahi kubur seorang muslim tanpa perlu 
bermusafir, dan diharuskan untuk menziarahi kubur orang kafir, serta 
tidak ditegah seorang kafir daripada menziarahi kubur orang Islam. 
 Sunat bagi mereka yang memasuki kawasan perkuburan 
untuk memberi salam dengan: 

"ؤمن م دار قومسالم عليا    أو ؤمنيار من االحقون،  –أهل ا منا إن شاء اهللا بو
ل اَهللا ا ولم العافية، ا ال رمنا أجرهم، وال يرحم اهللا استقِدمِ منا واستأخرن، سأ

  ".تفتِنا بعدهم، واغفر ا وم
“Kesejahteraan untukmu wahai penghuni kubur dari kalangan orang-
orang yang beriman. Sesungguhnya kami akan menyusul kalian. 
Semoga Allah merahmati orang yang mendahului dan yang menyusul 
kemudian dalam kalangan kita. Kita bermohon untuk diri kita dan 
kamu semua keselamatan. Ya Allah! Janganlah Engkau menghalang 
kami daripada pahala mereka, janganlah Engkau menguji kami setelah 
pemergian mereka, dan ampunkanlah kami dan mereka semua”. 
Solat dua hari raya: Merupakan fardu kifayah dan waktu solat bagi 
kedua-dua solat ini adalah seperti mana waktu solat sunat Dhuha. 
Bagi mereka yang mengetahui hari raya selepas dari waktu 
tergelincir matahari (waktu zohor) maka solat hari raya boleh 

DJB8026_Al-Oshor_Sample_Malay_Inside.indd   236 12/8/19   2:00 PM



237

237 

 
dilakukan pada keesokan hari secara qada’. Syaratnya adalah 
sebagaimana solat jumaat kecuali dua khutbah (dibacakan selepas 
solat hari raya), dan makruh bersolat sunat sebelum atau selepas 
solat hari raya di tempat solat. Sifat-sifat solat hari raya: 
mempunyai dua rakaat; pada rakaat pertama, bertakbir enam kali 
selepas takbiratul ihram dan sebelum taa’wuz, manakala rakaat 
kedua sebanyak lima kali, dan diangkat tangan pada setiap kali 
bertakbir. Kemudian dibaca surah al-Fatihah secara kuat dan 
disusuli dengan bacaan surah al-A’la pada rakaat pertama dan surah 
al-Ghasyiah pada rakaat kedua. Sejurus selepas itu, khutbah hari 
raya disampaikan oleh khatib sebagaimana khutbah Jumaat, akan 
tetapi disunatkan untuk memperbanyakkan takbir. Jika seseorang 
melakukan solat hari raya seperti solat-solat sunat yang lain, maka 
solatnya tetap sah kerana takbir-takbir tambahan ini adalah sunat. 
Solat gerhana: Solat sunat yang dilakukan ketika bermulanya 
gerhana matahari atau bulan sehingga hilangnya gerhana tersebut, 
dan tidak diqada jika gerhananya telah berlalu. Dilakukan sebanyak 
dua rakaat; pada rakaat pertama, dibaca surah al-Fatihah dan 
surah yang ‘panjang’ dengan suara yang kuat, kemudian rukuk 
dengan rukuk yang lama. Setelah itu, bangun dengan menyebut 
‘sami’alLahu liman hamidah’ dan bertahmid, kemudian tidak terus 
sujud bahkan dibaca lagi surah al-Fatihah dan surah yang panjang. 
Kemudian rukuk yang panjang, selepas itu bangun dari rukuk, 
kemudian barulah sujud dua kali yang panjang. Seterusnya naik 
untuk rakaat yang kedua dan dilakukan seperti rakaat yang 
pertama. Setelah itu membaca tasyahhud dan memberi salam. Jika 
seseorang makmum datang selepas rukuk yang pertama, maka dia 
dikira tidak sempat dengan rakaat tersebut. 
Solat Sunat Istisqa’: Disunatkan untuk mengerjakan solat sunat 
ini sekiranya tanah menjadi gersang atau kurangnya hujan. 
Waktu, sifat dan hukum solat ini adalah sebagaimana solat sunat 
hari raya kecuali khutbahnya hanya sekali selepas solat, dan 
disunatkan membalikkan kain selendang setelah selesai khutbah  
sebagai tanda optimis akan berubahnya keadaan. 
Solat sunat: Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) mengerjakan solat selain dari solat 
fardu sebanyak 12 rakaat dalam sehari: dua rakaat sebelum solat 
subuh, empat rakaat sebelum solat zohor, dua rakaat selepasnya, 
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dua rakaat selepas solat maghrib, dan dua rakaat selepas solat isyak. 
Diriwayatkan juga daripadanya solat-solat sunat yang lain. 
Waktu yang dilarang mengerjakan solat:  
Diharamkan sebarang solat sunat pada waktu-waktu yang telah 
ditetapkan larangannya sebagaimana berikut:  
1) Ketika terbit fajar sehingga terbitnya matahari (selepas waktu 
subuh dan sebelum masuknya waktu solat dhuha).  
2)Ketika matahari berdiri di puncak (sebelum masuknya waktu zohor).  
3) Selepas solat asar sehingga terbenam matahari. Adapun solat 
yang bersebab, maka boleh dilakukan pada waktu-waktu ini; 
seperti solat sunat tahiyyatul masjid, solat dua rakaat bagi 
tawaf, solat sunat fajar, solat jenazah, solat sunat wudu’, sujud 
tilawah dan sujud syukur. 
Syarat-syarat masjid: Pembinaannya adalah wajib sekadar 
keperluan dimana ia adalah tempat yang paling dicintai Allah (subḥānahu 

wata′ālā )  
Diharamkan di dalamnya upacara nyanyian, tepuk tangan, meniup 
seruling, bersajak dengan sajak yang diharamkan, percampuran 
diantara lelaki dan perempuan, bersetubuh, dan berjual beli.  
Disunatkan untuk berkata kepada orang yang berjual beli: “Allah 
tidak akan menguntungkan perniagaan kamu”. Diharamkan juga 
mencari barang yang hilang, dan sunat bagi yang mendengarnya untuk 
berkata: “Allah tidak akan mengembalikan barangmu yang hilang”.  
Diharuskan untuk mengajar kanak-kanak sekiranya mereka tidak 
mendatangkan mudarat, begitu juga akad nikah, penghakiman, 
mengalunkan syair-syair yang diharuskan, tidur di dalamnya bagi 
orang yang  beriktikaf, bertamu, sakit dan qailulah (tidur sebentar 
pada waktu siang).  
Disunatkan untuk memelihara dari hiruk pikuk atau bunyi bising, 
bertelingkah atau bergaduh, banyak bercakap, meningggikan 
suara dengan sesuatu yang makruh, atau menjadikannya sebagai 
laluan tanpa adanya keperluan. 
Makruh bercakap-cakap tentang hal keduniaan, dan ditegah 
untuk menggunakan sejadah atau kelengkapan di dalamnya untuk 
tujuan lain seperti perkahwinan dan takziah. 
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Asnaf zakat: Diwajibkan berzakat melalui empat perkara; 
Pertama: Binatang ternakan.  
Kedua: Hasil tanaman.  
Ketiga: Barang berharga (emas dan perak).  
Keempat: Harta perniagaan. 
Syarat wajib zakat: Tidak wajib zakat kecuali dengan lima 
syarat yang dinyatakan ini:  
Pertama: Islam.  
Kedua: Merdeka.  
Ketiga: Cukup nisab.  
Keempat: Pemilikan penuh.  
Kelima: Cukup haul; iaitu tempoh setahun, kecuali zakat hasil 
tanaman.  
Zakat binatang ternakan: Terbahagi kepada tiga jenis iaitu unta, 
lembu dan biri-biri. Kewujudan zakat ini perlu kepada dua syarat: 
1) Cukup haul atau hampir. 2) Diternak untuk tujuan dikembang-
biakkan, bukan untuk dijadikan gembala. Sekiranya ia 
diperniagakan, maka zakatnya adalah mengikut zakat perniagaan.  
Zakat unta adalah:  
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Sekiranya bilangan melebihi 120 ekor, kadar bagi setiap 40 ekor bersamaan 
seekor bint laboon  dan bagi setiap 50 ekor bersamaan seekor hiqqah. Bint 

makhaad: Unta betina yang berusia setahun. Bint laboon: Unta betina yang 
berusia dua tahun. Hiqqah: Unta betina yang cukup usia tiga tahun. 

Jadha’ah: Unta betina yang berusia empat tahun 
Zakat lembu: 

Bil 1-29 30-39 40-59 
Zakat Tiada zakat ke 

atasnya 
Tabi’ (lembu jantan) 

Tabi’ah (Lembu betina) 
Musinnah  

Sekiranya bilangan itu lebih dari 60, maka bagi setiap 30 ekor lembu 
diwajibkan zakat  seekor tabi’. Bagi setiap 40 ekor lembu, maka 

ZAKAT 
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diwajibkan zakat  seekor musinnah. 

Tabi’ atau Tabi’ah: Anak lembu yang telah genap umur setahun. 
Musinnah: Anak lembu yang cukup umur dua tahun. 

Zakat Biri-biri: 
Bil 1-39 40-120 121-200 201-399 

Zakatnya Tiada zakat ke 
atasnya 

seekor biri-
biri 

dua ekor 
biri-biri 

tiga ekor 
biri-biri 

Jika bilangannya melebihi 400 ekor, maka bagi setiap 100 ekor, 
zakatnya ialah seekor biri-biri. Tidak dikeluarkan daripada zakat 

ini: kambing jantan, yang sangat tua, yang cacat mata, yang sedang 
mengasuh anaknya, yang hamil dan yang bernilai tinggi.  

Zakat hasil tanaman: Diwajibkan zakat tanaman daripada bijirin 
dan buah-buahan dengan tiga syarat: 
1) Hendaklah tanamannya dari jenis yang boleh ditimbang dan 
disimpan seperti gandum dari jenis bijian, dan anggur serta 
kurma dari jenis buah-buahan. Adapun tanaman yang tidak boleh 
ditimbang dan disimpan seperti sayur-sayuran dan yang 
sejenisnya, maka ia tidak wajib dizakati.  
2) Cukup nisab; iaitu 653 kg atau lebih. 
3) Hendaklah tanaman itu dalam pemilikannya ketika waktu dia 
wajib mengeluarkan zakat; iaitu ketika hasil yang baik mula kelihatan 
di mana buah-buahan mula menguning dan menjadi kemerah-
merahan, dan biji-bijian pula telah mulai padat berisi dan mengering.  
Kadar zakat untuk hasil pertanian adalah sepuluh peratus (10%) 
jika diairi tanpa menggunakan tenaga; seperti menggunakan air 
hujan atau sungai, lima peratus (5%) jika pengairan menggunakan 
kos dan usaha tenaga seperti air yang dikeluarkan dari telaga dan 
seumpamanya. Adapun tanaman yang diairi dengan usaha tenaga 
pada sebahagian waktu dan sebahagian yang lainnya tidak, maka 
ia hendaklah dilihat kepada cara apa yang lebih banyak digunakan 
dan dihitung menurut jumlah hari kedua-dua cara tersebut.  
Zakat barang berharga: terbahagi kepada dua: 
1) Emas: tidak dikenakan zakat sehingga berat emas itu sampai 
85 gram.  
2) Perak:  tidak dikenakan zakat sehingga berat perak itu sampai 595 
gram. Adapun wang syiling dan kertas maka tidak dikenakan zakat 
sehingga sampai nilainya pada kadar minimum dari nisab emas atau 
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perak, dan kadar yang dikeluarkan ialah ¼ atau 2.5% daripadanya. 
Barang perhiasan yang dipakai tidak dikenakan zakat, akan tetapi jika 
ia disewakan atau dijadikan simpanan maka ia diwajibkan zakat. 
Diharuskan untuk wanita memakai perhiasan emas dan perak 
yang bersesuaian dengan kebiasaannya. Begitu juga harus 
diletakkan sedikit perak pada bekas, seperti mana diharuskan 
untuk lelaki memakai sedikit perak yang terdapat pada cincin, 
cermin mata dan seumpamanya. Adapun emas, ia adalah 
diharamkan pada bekas, tetapi dibolehkan untuk lelaki memakai 
sedikit emas yang dicampur dengan bahan lain seperti pada 
butang baju atau pengikat gigi, tanpa menyerupai wanita.   
Sesiapa yang mempunyai harta yang bertambah dan 
berkurang, sehingga menyulitkannya untuk mengeluarkan 
zakat hartanya pada waktunya, maka dia hendaklah 
mengeluarkan zakatnya pada hari yang dia tetapkan setiap tahun 
di mana pada hari tersebut dia menghitung jumlah hartanya dan 
dikeluarkan 2.5% daripadanya, walaupun sebahagian daripada 
hartanya belum mencapai haulnya. 
Bagi orang yang mempunyai gaji tetap atau mempunyai sesuatu 
yang dia sewakan seperti rumah atau sebidang tanah; jika dia tidak 
menjadikannya sebagai simpanan, maka tidak wajib zakat baginya 
walaupun jumlahnya banyak. Namun, jika ia menjadikan hasilnya 
sebagai simpanan, maka dia hendaklah mengeluarkan zakat setelah 
cukup haulnya. Jika dia sukar untuk menghitungnya jumlahnya, 
maka dia boleh menentukan satu hari pada setiap tahun untuk 
dikeluarkan zakat seperti yang telah diterangkan sebelum ini.   
Zakat hutang: Sesiapa yang memberi pinjaman kepada seseorang 
yang kaya, ataupun mereka yang mampu membayarnya, maka dia 
wajib mengeluarkan zakat dari tahun-tahun yang telah berlalu 
apabila dia menerima pembayaran hutang tersebut walaupun 
jumlahnya besar. Namun jika dia tidak mungkin mendapatkan 
pinjamannya semula seperti peminjam menjadi muflis, maka dia 
tidak wajib mengeluarkan zakat kerana dia tidak mampu berbuat 
apa-apa terhadap wang yang telah dipinjamkan.   
Zakat harta perniagaan:  
Tidak dikenakan zakat kecuali dengan empat syarat:  
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1) Pemilikan mutlak.   
2) harta tersebut untuk diperniagakan.  
3) Nilainya telah mencapai nisab; iaitu nisab minimum emas atau 
perak.  
4) Sempurna haulnya. Apabila syarat-syarat ini telah lengkap, 
maka perlu dikeluarkan zakat dari nilainya. Jika dia memiliki 
wang tunai, emas atau perak, dia hendaklah mencampurkannya 
dengan nilai harta perniagaan tadi supaya dia dapat 
menyempurnakan nisabnya. Jika dia berniat untuk menggunakan 
harta perniagaannya itu; seperti baju, rumah, kereta dan 
sebagainya, maka yang tersebut itu tidak dikenakan zakat. 
Namun jika dia kemudiannya ingin memperniagakan semula harta 
tersebut, maka dia boleh memulakan semula kiraan haulnya1.  
Zakat fitrah: Zakat fitrah hukumnya wajib atas setiap muslim 
jika dia memiliki harta yang lebih daripada keperluan 
makanannya dan ahli keluarganya pada malam dan pagi hari raya 
Aidil Fitri. Kadarnya ialah dua seperempat kilo dari makanan ruji 
setempat untuk setiap orang sama ada lelaki mahupun 
perempuan. Seseorang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah 
untuk dirinya, adalah berkewajipan juga untuk mengeluarkannya 
bagi orang yang di bawah tanggungannya pada malam hari raya 
Aidil Fitri jika dia memilikinya. Disunatkan membayar zakat 
fitrah pada hari raya sebelum solat hari raya, dan tidak boleh 
melewatkannya sehingga selepas solat. Ia boleh diawalkan sehari 
atau dua hari sebelum hari raya. Dibolehkan bagi seseorang untuk 
menerima zakat sekumpulan orang, begitu juga sebaliknya iaitu 
sekumpulan orang menerima zakat seseorang.   
Pengeluaran zakat: Zakat wajib dikeluarkan dengan segera. 
Sekiranya seseorang itu masih kecil ataupun gila, maka wali 
mereka wajib mengeluarkannya. Disunatkan menzahirkannya dan 
mengagihkannya sendiri. Disyaratkan untuk berniat bagi yang telah 
mukalaf, dan tidak cukup dengan niat sedekah yang umum 

                              
1 Nisabnya bersamaan dengan nilai 85 gram (nisab emas) atau nilai 595 

gram (nisab perak). Dia boleh memilih nilai paling sedikit antara keduanya 
pada waktu mengeluarkan zakat. 
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walaupun dia mengeluarkan keseluruhan hartanya. Yang afdal 
adalah mengagihkan setiap zakat kepada fakir miskin di 
tempatnya, namun boleh dipindahkan ke tempat yang lain jika ada 
keperluannya. Diharuskan dan sah mempercepatkan pengeluaran 
zakat untuk dua tahun sekaligus apabila telah sempurna nisabnya. 
Golongan penerima zakat:  
1) Orang fakir.  
2) Orang miskin.  
3) Amil (pemungut zakat).  
4) Muallaf (golongan yang masih berjinak-jinak dengan islam).  
5) Hamba.  
6) Orang yang dibebani hutang  
7) Fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah).  
8) Ibnu Sabil. Semua golongan ini diberikan zakat sesuai dengan 
keperluan mereka kecuali Amil yang diberi mengikut upahnya 
walaupun dia seorang yang kaya. Zakat juga sah diberikan kepada 
pemberontak yang telah menguasai negerinya, atau apabila diambil 
oleh penguasa yang adil atau zalim; sama ada secara paksa atau rela.  
Tidak sah zakat yang diberikan kepada orang kafir, hambanya, 
orang kaya, orang yang di bawah tanggungannya dan keturunan 
Bani Hasyim. Apabila seseorang membayar zakatnya kepada orang 
yang tidak berhak menerimanya dalam keadaan dia tidak tahu, 
kemudian dia mengetahuinya, maka tidak sah zakatnya, kecuali 
jika dia memberikannya kepada orang yang dia sangkakan fakir, 
tapi ternyata dia itu orang yang kaya, maka zakatnya tetap sah.   
Sedekah sunat: Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Amal soleh dan 
kebaikan yang akan sampai kepada orang beriman selepas 
kematiannya ialah ilmu yang dipelajari kemudian 
dikembangkannya, anak yang soleh, naskhah al-Quran yang 
ditinggalkannya sebagai pusaka, bangunan masjid yang didirikan 
olehnya, rumah (wakaf) yang dibina untuk para musafir, terusan 
yang digalinya atau sedekah yang diberi semasa hidupnya ketika 
dia masih sihat dan hidup, kesemua amalan ini akan 
mengikutinya selepas dia mati”. (H.R Ibn Majah). 
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Diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadhan bagi semua yang 
telah cukup syarat: Islam, berakal, baligh, mampu untuk 
berpuasa, tidak haid dan nifas. Perlu bagi ibu bapa untuk 
memerintahkan kanak-kanak untuk berpuasa jika mereka 
mampu, supaya mereka dapat membiasakan diri.  

Diketahui tibanya Ramadhan dengan dua perkara.  
1) Telah nampak anak bulan oleh orang Islam yang adil dan 
mukalaf walaupun dia seorang wanita.  
2) Telah sempurna bulan sya’ban 30 hari. Bermula puasa dari terbit 
fajar sodik hingga terbenam matahari (masuk Maghrib), dan mesti 
berniat puasa fardu pada bulan Ramadhan sebelum terbit fajar. 

Perkara-perkara yang membatalkan puasa:  
1) Persetubuhan pada siang hari; maka perlu bagi mereka untuk 
qada’ puasa dan membayar kafarah iaitu membebaskan seorang 
hamba, jika tidak mampu maka berpuasa dua bulan berturut-
turut, jika tidak mampu maka hendaklah memberi makan 60 orang 
miskin. Jika tidak mampu juga, maka terlepaslah kewajipannya.  
2) Keluar mani; disebabkan mencium, menyentuh atau beronani. 
Mani yang keluar disebabkan mimpi tidak membatalkan puasa.  
3) Makan atau minum dengan sengaja, tapi jika terlupa maka 
puasanya masih sah.  
4) Keluar darah dengan cara berbekam atau derma darah. Darah 
yang sedikit seperti untuk tujuan ujian makmal atau yang keluar 
secara tidak sengaja seperti luka atau hidung berdarah, maka ia 
tidak merosakkan puasa.  
5) Muntah dengan sengaja. Jika ada debu yang terbang dan masuk 
ke dalam kerongkongnya, atau ketika berkumur dan memasukkan 
air ke dalam hidung (istinsyaq) lalu ada air yang sampai ke 
kerongkongnya, atau dia berkhayal sehingga keluar mani, atau 
bermimpi basah, atau keluar darinya darah atau muntah secara 
tidak sengaja, maka perkara ini tidak merosakkan puasanya. 
Barangsiapa yang makan dengan sangkaan hari telah malam 
kemudian terbukti ianya masih siang, maka dia diwajibkan qada’. 
Dan sekiranya seseorang itu makan pada malam hari dalam 
keadaan syak masuknya waktu fajar, maka perkara ini tidak 

PUASA 
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Diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadhan bagi semua yang 
telah cukup syarat: Islam, berakal, baligh, mampu untuk 
berpuasa, tidak haid dan nifas. Perlu bagi ibu bapa untuk 
memerintahkan kanak-kanak untuk berpuasa jika mereka 
mampu, supaya mereka dapat membiasakan diri.  

Diketahui tibanya Ramadhan dengan dua perkara.  
1) Telah nampak anak bulan oleh orang Islam yang adil dan 
mukalaf walaupun dia seorang wanita.  
2) Telah sempurna bulan sya’ban 30 hari. Bermula puasa dari terbit 
fajar sodik hingga terbenam matahari (masuk Maghrib), dan mesti 
berniat puasa fardu pada bulan Ramadhan sebelum terbit fajar. 

Perkara-perkara yang membatalkan puasa:  
1) Persetubuhan pada siang hari; maka perlu bagi mereka untuk 
qada’ puasa dan membayar kafarah iaitu membebaskan seorang 
hamba, jika tidak mampu maka berpuasa dua bulan berturut-
turut, jika tidak mampu maka hendaklah memberi makan 60 orang 
miskin. Jika tidak mampu juga, maka terlepaslah kewajipannya.  
2) Keluar mani; disebabkan mencium, menyentuh atau beronani. 
Mani yang keluar disebabkan mimpi tidak membatalkan puasa.  
3) Makan atau minum dengan sengaja, tapi jika terlupa maka 
puasanya masih sah.  
4) Keluar darah dengan cara berbekam atau derma darah. Darah 
yang sedikit seperti untuk tujuan ujian makmal atau yang keluar 
secara tidak sengaja seperti luka atau hidung berdarah, maka ia 
tidak merosakkan puasa.  
5) Muntah dengan sengaja. Jika ada debu yang terbang dan masuk 
ke dalam kerongkongnya, atau ketika berkumur dan memasukkan 
air ke dalam hidung (istinsyaq) lalu ada air yang sampai ke 
kerongkongnya, atau dia berkhayal sehingga keluar mani, atau 
bermimpi basah, atau keluar darinya darah atau muntah secara 
tidak sengaja, maka perkara ini tidak merosakkan puasanya. 
Barangsiapa yang makan dengan sangkaan hari telah malam 
kemudian terbukti ianya masih siang, maka dia diwajibkan qada’. 
Dan sekiranya seseorang itu makan pada malam hari dalam 
keadaan syak masuknya waktu fajar, maka perkara ini tidak 

PUASA 
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merosakkan puasanya. Dan sekiranya seseorang makan pada siang 
hari dalam keadaan syak masuknya waktu berbuka puasa, maka 
puasanya diwajibkan qada’. 
Hukum orang-orang yang tidak berpuasa:  
Haram berbuka puasa pada bulan Ramadhan bagi orang yang 
tiada sebab untuk berbuka.  
Wajib berbuka puasa bagi mereka yang haid, nifas dan mereka yang 
berhajat untuk membebaskan nyawa seseorang daripada bahaya.  
Disunatkan berbuka puasa bagi musafir yang diperbolehkan 
untuk mengqasar solatnya jika puasa itu memberatkannya, dan 
orang sakit yang takut memudaratkannya.  
Diharuskan untuk berbuka puasa bagi orang mukim yang 
bermusafir di siang hari, ibu mengandung dan menyusu yang 
takut memudaratkan dirinya atau anaknya dan hanya perlu di 
qada’ sahaja puasa yang telah ditinggalkan pada bulan lain. 
Namun, jika ibu yang mengandung dan menyusu tidak berpuasa 
kerana bimbangkan anak di dalam kandungan sahaja, maka selain 
qada’, dia hendaklah memberi makan orang-orang miskin pada 
setiap hari yang telah ditinggalkan.  
Dan bagi mereka yang tidak mampu untuk puasa disebabkan tua 
atau sakit yang tiada harapan untuk sembuh, maka mereka perlu 
memberi makan orang miskin bagi setiap hari puasa yang 
ditinggalkannya dan tidak perlu untuk qada’ puasanya. Dan bagi 
sesiapa yang melewatkan qada’ puasanya kerana ada keuzuran 
sehingga tiba pada bulan puasa seterusnya, maka dia hanya perlu 
qada’ sahaja. Jika seseorang itu tidak mempunyai keuzuran maka 
dia perlu qada’ dan memberi makan orang miskin setiap hari 
puasa yang ditinggalkannya. Jika seseorang itu belum mengqada’ 
dengan sebab adanya keuzuran lalu dia meninggal dunia, maka 
tiada apa-apa dikenakan ke atasnya. Namun jika dia mati tanpa 
mempunyai keuzuran, maka wajib ke atas warisnya untuk 
memberi makan orang miskin sebanyak hari yang telah dia 
tinggalkan dan disunatkan bagi warisnya untuk berpuasa diatas 
kecuaiannya dalam qada’ puasa Ramadhan, puasa nazar atau 
menunaikan setiap nazar yang diniatkan. 
Bagi mereka yang tidak berpuasa dengan ada sebab tertentu, 
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kemudian hilang sebab tersebut daripadanya ketika siang hari di 
bulan Ramadhan, maka menjadi kewajipan ke atasnya untuk 
menahan diri dari makan dan minum. Ini terjadi apabila orang 
kafir menjadi islam, sucinya orang yang haid, sembuhnya orang 
yang sakit, atau pulangnya orang yang bermusafir, atau kanak-
kanak menjadi dewasa (baligh) atau orang gila menjadi waras 
ketika siang hari di bulan Ramadhan, dan mereka wajib 
mengqada’ walaupun mereka berpuasa pada sisa hari tersebut. 
Bagi orang yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa 
Ramadan, maka puasa-puasa yang lain juga tidak dibolehkan.  
Puasa sunat: Paling afdal: puasa selang seli; iaitu berpuasa 
sehari dan berbuka sehari, kemudian puasa hari isnin dan khamis, 
kemudian puasa tiga hari dalam setiap bulan dan ia digalakkan 
pada hari-hari putih iaitu (13, 14, 15) pada setiap bulan qamari. 
Disunatkan untuk berpuasa pada kebanyakan bulan Muharram 
dan Sya’ban, hari Asyura’, hari Arafah, dan enam hari di bulan 
syawal (puasa enam).  
Dan makruh untuk berpuasa secara khusus pada bulan rejab, hari 
jumaat atau sabtu dan hari syak (iaitu 30 sya’ban).  
Diharamkan pula untuk berpuasa pada hari raya aidilfitri, hari 
raya aidiladha dan hari-hari tashrik kecuali orang yang wajib dam 
kerana melakukan haji tamattu’ atau qiran. 
PERHATIAN: 
 Bagi mereka yang berhadas besar seperti berjunub, haid dan 
nifas yang telah suci sebelum fajar, maka harus hukumnya bagi 
mereka untuk melewatkan mandi wajib selepas masuknya waktu 
solat subuh dengan mendahulukan sahur dan puasanya adalah sah. 
 Harus bagi wanita untuk mengambil ubat pencegah haid yang 
boleh melewatkan kedatangan haid pada bulan Ramadhan dengan 
niat untuk menyertai orang Muslim lain beribadah jika ubat itu 
tidak berbahaya baginya. 
 Diharuskan bagi orang berpuasa untuk menelan air liur, atau 
kahak sekiranya ia masih berada di dalam rongga mulutnya. 
 Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Umatku tidak henti-hentinya 
berada dalam kebaikan selama mereka segera berbuka puasa dan 
mengakhirkan sahur”. (H.R. Ahmad). Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
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bersabda lagi: “Agama ini akan sentiasa menang selama mana 
manusia menyegerakan berbuka, kerana yahudi dan nasrani 
mengakhirkannya”. (H.R. Abu Daud). 
 Disunatkan untuk berdoa ketika berbuka. Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
bersabda: “Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ketika 
berbuka doa yang tidak akan ditolak”. (H.R. Ibnu Majah). Antara doa 
yang warid adalah sabdaannya:  "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اهللا."  
Maksudnya: “Telah hilang rasa haus, dan urat-urat telah basah serta 
telah pasti mendapat pahala, Insya Allah”. (H.R Abu Daud). 
 Sunat untuk berbuka dengan kurma rutab (kurma basah), jika 
tiada berbukalah dengan Tamar (kurma kering), jika tiada 
berbukalah dengan air. 
 Digalakkan bagi orang yang sedang berpuasa untuk 
mengelakkan memakai celak atau menitiskan air ke dalam mata 
atau telinga sebagai jalan keluar daripada khilaf. Namun jika ianya 
suatu keperluan seperti ubat, maka ianya dibolehkan, bahkan 
sekiranya rasa ubat itu sampai ke kerongkong, puasanya tetap sah. 
 Disunatkan bersiwak pada setiap waktu berpuasa, dan ianya 
tidak makruh menurut pendapat yang soheh. 
 Diwajibkan ke atas orang yang berpuasa untuk mencegah dari 
bergosip atau mengumpat, mengadu domba, berbohong dan 
perbuatan buruk yang lain. Apabila dia dicaci dan dimaki oleh 
seseorang, maka hendaklah dia berkata: “Sesungguhnya aku 
sedang berpuasa”. Dengan menjaga lisan dan anggota badannya 
yang lain daripada dosa, dia dapat menjaga puasanya. Rasulullah 
(ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Barangsiapa yang tidak meninggalkan 
ucapan dusta dan berbuat dusta, maka Allah tidak peduli dia 
meninggalkan makan dan minumnya”. (H.R. Bukhari). 
 Disunatkan bagi orang yang mendapat jemputan kenduri 
sedangkan dia berpuasa untuk mendoakan orang yang telah 
menjemputnya, sebaliknya jika dia tidak berpuasa, maka 
hendaklah dia makan.  
 Malam Lailatul Qadar merupakan sebaik-baik malam dalam 
setahun. Ia didapati secara khusus pada sepuluh malam terakhir 
Ramadhan, dan ia sangat diharapkan jatuh pada malam ke-27 
Ramadhan. Setiap amalan soleh yang dilakukan pada malam 
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tersebut adalah lebih baik dari amalan seribu bulan. Diantara 
tanda-tandanya adalah: Matahari terbit pada paginya dalam 
keadaan putih tanpa banyak sinaran jalur cahaya. Suhunya 
adalah sederhana. Boleh jadi seseorang muslim mendapatkannya 
tanpa dia mengetahuinya. Justeru, yang dituntut daripadanya 
adalah bersungguh-sungguh beribadah dalam bulan Ramadhan 
khususnya pada sepuluh malam terakhir, dan berusaha untuk 
tidak meninggalkan qiamullail pada setiap malam Ramadhan. 
Sekiranya dia solat sunat tarawikh secara berjemaah, makan 
janganlah dia beredar sehingga selesai dan sempurna imam 
memimpin solat sunat tarawikh supaya ditulis baginya pahala 
mendirikan keseluruhan malam. 
 Barangsiapa yang berpuasa sunat, maka dia disunatkan untuk 
menyempurnakannya dan ia tidak wajib. Dan sekiranya dia 
sengaja melakukan perbuatan yang membatalkan puasa maka dia 
tidak perlu qada’ puasa tersebut. 
I’tikaf: Iaitu seseorang Muslim yang berakal melazimi masjid 
untuk beribadah. Syaratnya adalah dia perlu sentiasa bersih atau 
suci dari hadas besar, dan dia tidak keluar dari tempat beri’tikaf 
kecuali untuk perkara yang menjadi kemestian seperti makan,  
menunaikan hajat dan mandi wajib. I’tikafnya batal jika dia 
keluar tanpa hajat atau melakukan jimak. Ia disunatkan pada 
bila-bila masa dan sangat dituntut pada bulan Ramadhan, lebih-
lebih lagi pada sepuluh malam terakhir. Tempoh paling singkat 
untuk beri’tikaf adalah selama sejam. Dan digalakkan untuk tidak 
kurang daripada sehari semalam. Seorang perempuan tidak boleh 
beri’tikaf melainkan dengan izin suaminya. Disunatkan bagi orang 
yang beri’tikaf untuk menyibukkan diri dengan ibadah atau 
ketaatan,  tidak banyak melakukan perkara yang harus dan 
sesuatu yang bukan urusannya.  
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Diwajibkan haji dan umrah sekali dalam seumur hidup.  
Syarat-syarat wajibnya adalah: 1) Islam, 2) Berakal, 3)Baligh, 

4) Merdeka, 5) Berkemampuan; iaitu mempunyai bekalan dan 
kenderaan. Barangsiapa yang cuai (setelah cukup syarat) sampai 
dia mati, maka perlu dikeluarkan daripada hartanya untuk haji 
dan umrah. Tidak sah haji dan umrah orang kafir dan orang gila, 
dan sah apabila dilakukan oleh anak kecil dan hamba, namun ia 
tidak mengangkat kewajipan haji islam (fardu) untuknya. Bagi 
mereka yang tidak berkemampuan seperti orang fakir, apabila 
mereka membuat pinjaman untuk mengerjakan haji, maka 
hajinya adalah sah. 
Bagi mereka yang mengerjakan haji untuk orang lain, sedangkan 
dia sendiri belum pernah mengerjakan haji, maka haji yang 
dikerjakan itu dikira sebagai haji fardu untuk dirinya sendiri. 
Ihram: Sunat bagi mereka yang ingin berihram untuk mandi, 
membersihkan diri, memakai wangi-wangian, tidak memakai 
pakaian yang berjahit, sebaliknya memakai dua helai kain ihram 
berwarna putih. Kemudian berihram dengan menyebut: 
 Sekiranya bimbang ada .(حجا وعمرة) atau (حجاً ) atau (يك ا عمرة)
perkara yang menghalang umrah atau haji, maka dia boleh 
bersyarat dengan menyebut: )سحيث ح س فمححا سفإن ح(  
(Sekiranya sesuatu menghalangku dari menyempurnakannya maka 
aku bertahallul pada tempat aku dihalang).  
Orang yang melakukan ibadah haji boleh memilih salah satu 
daripada tiga jenis haji: Tamattu’, Ifrad dan Qiran. Namun lebih 
afdal untuk mengerjakan haji Tamattu’ iaitu berihram untuk 
umrah pada bulan haji dan bertahallul daripadanya, kemudian 
berihram pula untuk haji pada tahun yang sama. Haji Ifrad: iaitu 
berihram untuk haji sahaja. Haji Qiran: iaitu berniat haji dan 
umrah serentak atau berniat umrah kemudian memasukkan niat 
haji sebelum dia memulakan tawaf umrah.  
Apabila seseorang yang ingin mengerjakan haji sudah berada di 
atas kenderaanya, hendaklah dia bertalbiah dengan menyebut:  

.يك ا يك، يك ال ك ك يك، إن امد واعمة ك والك، ال ك ك  
“Ya Allah, aku sambut panggilan-Mu, aku sambut panggilan-Mu, 

tiada sekutu bagi-Mu, sesungguhnya pujian, kenikmatan dan juga 
kekuasaan adalah milik-Mu, tiada sekutu bagi-Mu”. 

HAJI DAN UMRAH 
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Dan digalakkan untuk memperbanyakkan talbiah ini dengan suara 
yang kuat kecuali wanita.   

Larangan semasa berihram terbahagi kepada 9:  
1) Larangan untuk bercukur, memotong atau mencabut rambut 
(bulu) dengan apa cara sekalipun.  
2)  Memotong kuku.  
3) Lelaki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, kecuali jika 
dia tiada kain maka dia boleh memakai seluar, atau dia tiada 
selipar maka dia boleh memakai khuf (seperti kasut yang menutup 
buku lali) yang dipotong sehingga menjadi di bawah buku lali, dan 
tidak dikenakan fidyah.   
4) Lelaki tidak boleh menutup kepala.  
5) Tidak boleh memakai wangi-wangian di badan dan pakaian.  
6) Tidak boleh memburu binatang liar yang halal dimakan dagingnya. 
7)Akad nikah: hukumnya haram tapi tidak dikenakan fidyah ke atasnya.  
8) Menaikan syahwat dengan bercumbu-cumbuan atau mengerjakan 
muqadimmah persetubuhan tanpa memasuki faraj. Bayaran 
fidyahnya adalah seekor kambing biri-biri atau puasa tiga hari atau 
memberi makan enam orang miskin.  
9) Bersetubuh: (larangan ini melibatkan lelaki dan wanita). Jika 
dilakukan sebelum tahallul awwal maka hajinya batal, dia wajib 
meneruskan amalan haji, mengqadanya pada tahun berikutnya, 
serta menyembelih seekor unta dan diagihkan kepada fakir miskin 
di Mekkah. Sekiranya ia berlaku selepas tahallul awwal, hajinya 
tidak batal tetapi dia dikenakan dam seekor unta. Jika dia 
melakukan persetubuhan ketika melaksanakan umrah, maka 
umrahnya batal dan dia dikenakan dam seekor kambing serta dia 
wajib mengqadanya. Haji dan umrah tidak batal melainkan dengan 
berlakunya persetubuhan. Wanita adalah sama seperti lelaki dalam 
pantang larang ini kecuali dia boleh memakai pakaian yang 
berjahit, serta tidak boleh memakai niqab dan sarung tangan. 

Fidyah (Dam): terbahagi kepada dua:  
1) Dam takhyir (pilihan): iaitu dam kerana memotong rambut, 
memakai wangian, memotong kuku, menutup kepala, atau 
memakai pakaian berjahit bagi lelaki. Maka dia diberi pilihan 
antara puasa tiga hari, atau memberi makan enam orang miskin; 
kadar bagi satu orang miskin ialah setengah gantang (sekilo 
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setengah), atau menyembelih seekor kambing. Bagi kesalahan 
memburu binatang pula, dendanya ialah binatang ternak yang 
semisal dengan yang dibunuh jika ada; jika tiada maka dia 
hendaklah membayar nilai binatang yang telah dibunuhnya.   
2) Dam tertib: iaitu dam seekor kambing bagi haji tamattu’ atau 
qiran dan seekor unta bagi orang yang melakukan jima’. Jika dia 
tidak mampu, maka dia hendaklah berpuasa tiga hari ketika haji dan 
tujuh hari setelah pulang, manakala hadyu atau memberi makan 
orang miskin mestilah diberikan kepada orang miskin di tanah haram. 
Masuk ke Makkah: Apabila seseorang yang ingin mengerjakan haji 
masuk ke masjid Haram, maka hendaklah dia membaca zikir yang 
disyariatkan untuk dibaca ketika masuk masjid. Kemudian dia 
memulakan tawaf umrah jika dia mengerjakan haji tamattu’, atau 
tawaf qudum jika dia mengerjakan haji ifrad atau qiran. Dia 
beridthiba’ dengan kain rida’nya; iaitu dengan meletakkan tengah 
kain di bawah ketiak kanan dan kedua hujung kain di atas bahu 
kirinya, kemudian dia memulakannya daripada Hajar Aswad 
dengan mengusap dan menciumnya, ataupun mengisyaratkan 
sambil berkata: (سم اهللا واهللا أ); dia menyebutnya pada setiap 
permulaan pusingan, menjadikan Ka’bah di sisi kirinya, bertawaf 
sebanyak tujuh pusingan dan berlari anak (raml) pada tiga 
pusingan yang pertama sekadar yang mampu serta berjalan biasa 
pada baki pusingan yang berikutnya, mengusap rukun Yamani jika 
mampu, berdoa di antara dua rukun (Yamani dan Hajar Aswad): 
{  ِ ََِءا ٓ ََرَۡ ٱ  َِو َََٗ ِةَِاَب  ٱََ ََِو َََٗ ِرٱ } “Wahai Tuhan kami, 
berikan kami kebaikan di dunia dan di akhirat, serta peliharalah 
kami dari siksa api neraka”, juga berdoa dengan sebarang doa yang 
diingininya pada pusingan-pusingan yang lain. Setelah itu, dia 
bersolat dua rakat di belakang makam (Nabi Ibrahim ('alaihissalam 

 ).); 
surah al-Kafirun pada rakaat pertama dan surah al-Ikhlas pada 
rakaat kedua. Kemudian disunatkan untuk minum air Zamzam 
dengan banyak dan kembali mengusap Hajar Aswad jika boleh, serta 
berdoa di Multazam (antara Hajar Aswad dan pintu Ka’bah). Selepas 
itu, berjalan menuju ke Bukit Safa dan menaikinya sambil berkata: 

) أبدأ بما بدأ اهللا به( , dan membaca ayat al-Quran dari surah al-Baqarah: 158: 
zyxwvuaaaabbbbccccddddeeeeffffhghghghgiiiijjjj}|{~_`zyxwvu}|{~_`zyxwvu}|{~_`zyxwvu}|{~_`نثنثنثنث

nmlknmlknmlknmlkمثمثمثمث 
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“Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian daripada 
syariat Allah, maka sesiapa yang melakukan haji atau umrah di 
Baitullah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa’i di antara 
kedua-duanya. Dan barangsiapa yang melakukan kebaikan dengan 
kerelaan hatinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri 
kebaikan lagi Maha Mengetahui”, seterusnya bertakbir, bertahlil, 
menghadap ke arah Ka’bah, mengangkat kedua-dua belah tangan 
dan berdoa, kemudian turun daripada bukit dan terus berjalan 
sehingga sampai ke kawasan yang ditandakan dengan lampu hijau, 
maka disunatkan untuk mempercepatkan langkah, kemudian 
meneruskan lagi perjalanan sehingga sampai ke bukit Marwah, lalu 
diulang perbuatan yang sama seperti di bukit Safa –tanpa 
membaca ayat di atas-, kemudian turun dari bukit dan diulang 
perbuatan yang sama seperti pusingan pertama sehingga cukup 
tujuh pusingan. Dari Safa ke Marwah dikira satu pusingan dan dari 
Marwah ke Safa dikira satu yang lain pula, begitulah seterusnya. 
Kemudian dia memendekkan rambutnya atau mencukurnya dan 
mencukur adalah lebih afdal kecuali pada umrah Tamattu’ kerana 
dia akan melakukan haji selepas umrah itu. Adapun orang yang 
melakukan haji Qiran dan Ifrad, maka mereka tidak bertahallul 
selepas tawaf Qudum sehinggalah mereka melontar jamrah Aqabah 
pada hari raya. Wanita dalam hal ini sama seperti lelaki kecuali 
mereka tiada berlari anak (raml) ketika tawaf mahupun sa’i.  
Sifat haji: Pada hari Tarwiyah (lapan Zulhijjah), sesiapa yang telah 
bertahallul, berihram dari tempat dia tinggal di Mekkah, kemudian 
menuju ke Mina untuk mabit (bermalam) di sana pada malam 
sembilan Zulhijjah. Apabila matahari hari ke-sembilan terbit, dia 
bergerak menuju ke Arafah pada waktu duha. Kemudian apabila 
tergelincir matahari, dia bersolat zohor dan asar secara jama’ 
qasar. Keseluruhan Arafah adalah tempat wuquf kecuali wadi 
‘Uranah. Ketika wuquf dia memperbanyakkan menyebut: ( ا إ إ  ا إ إ  ا إ إ  ا إ إ 

ا و ا     هوا و ا     هوا و ا     هوا و ا     هو ء   و  ء   و  ء   و  ء   و  ), serta bersungguh-
sungguh berdoa, bertaubat dan meletakkan pengharapan kepada 
Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) Apabila matahari telah terbenam, dia bertolak ke 
Muzdalifah dengan tenang dan tidak terburu-buru sambil 
bertalbiyyah dan berzikir kepada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) Apabila sampai di 
Muzdalifah, solatlah Maghrib dan Isyak secara jama’ qasar, 
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seterusnya bermalam di situ. Kemudian solat Subuh di awal waktu, 
dan tetap berdoa di situ sehingga hari mulai terang, kemudian 
bertolak sebelum matahari terbit. Jika dia melalui wadi Muhassir 
hendaklah dia mempercepatkan perjalanannya jika mampu, 
sehinggalah dia tiba ke Mina maka dia terus menuju ke Jamrah 
Aqabah lalu melontar tujuh biji batu (saiznya antara kacang kuda 
dan kacang hazel), sambil bertakbir dan mengangkat tangan pada 
setiap lontaran. Disyaratkan agar batu tersebut masuk ke lubang 
walaupun tidak mengenai tiangnya. Dengan melontar maka 
berakhirlah talbiyyah. Selepas itu, dia menyembelih binatang 
sembelihannya (hadyu), seterusnya bercukur atau memendekkan 
rambutnya dan bercukur lebih afdal. Dengan bercukur dan 
bergunting maka halal baginya semua larangan kecuali 
berhubungan suami isteri. Inilah yang dinamakan dengan tahallul 
pertama. Kemudian dia bertolak ke Mekkah untuk tawaf Ifadhah; 
iaitu tawaf wajib untuk kesempurnaan ibadah haji, kemudian sa’i 
antara Safa dan Marwah jika dia melakukan haji tamattu’, atau 
jika dia belum melakukan sa’i selepas tawaf qudum. Apabila 
semua itu telah selesai maka halal baginya semua larangan 
termasuk hubungan suami isteri, dan ini yang disebutkan dengan 
tahallul kedua. Kemudian kembali ke Mina dan wajib bermalam di 
sana beberapa malam. Melontar ketiga-tiga jamrah setelah 
tergelincir matahari (waktu zohor) pada setiap harinya dengan 
menggunakan tujuh biji batu pada setiap jamrah; dimulai dari 
Jamrah Ula dengan tujuh biji batu, kemudian bergerak sedikit ke 
hadapan untuk berdiri berdoa, seterusnya melontar Jamrah Wusta 
seperti itu juga dan berdoa selepasnya, kemudian melontar 
Jamrah Aqabah dan tidak berhenti berdoa selepasnya. Begitulah 
juga pada hari yang kedua. Jika dia ingin bersegera, dia mesti 
keluar daripada Mina sebelum matahari terbenam. Jika matahari 
hari kedua belas terbenam sedangkan dia masih berada di Mina, 
maka dia wajib kembali bermalam di sana dan melontar untuk 
keesokan harinya, melainkan orang yang terperangkap di dalam 
kesesakan dan telah berniat untuk keluar maka tidak mengapa 
baginya keluar walaupun matahari telah terbenam. Orang yang 
melakukan haji qiran adalah sama dengan orang yang melakukan 
haji ifrad, kecuali dia wajib menyembelih hadyu seperti orang 
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yang melakukan haji tamattu’. Apabila dia ingin kembali kepada 
keluarganya, dia mestilah menjadikan tawaf sebagai akhir 
perpisahannya dengan baitullah, melainkan wanita yang haid dan 
nifas; mereka digugurkan daripada kewajipan tawaf wada’. Jika 
seseorang itu sibuk berjual beli setelah dia melakukan tawaf, 
maka hendaklah dia mengulanginya semula. Barangsiapa yang 
keluar (dari Mekkah) sebelum melakukan tawaf wada’, maka dia 
hendaklah kembali semula jika jaraknya masih dekat, namun jika 
sudah jauh maka dia diwajibkan dam.     

Rukun-rukun Haji terbahagi kepada empat: 
1) Berihram; iaitu niat memasuki ibadah.  
2) Wuquf di Arafah.   
3) Tawaf Ifadah.  
4) Sa’ie haji.  

Wajib haji terbahagi kepada lapan perkara: 
1) Berihram di Miqat.  
2) Wuquf di Arafah sampai waktu malam.  
3) Mabit di Muzdalifah sampai selepas separuh malam.  
4) Bermalam di Mina pada malam hari Tasyrik.  
5) Melontar semua Jamrah.  
6) Mencukur atau memendekkan rambut.  
7) Tawaf Wada’.  
8) Menyembelih hadyu bagi haji Tamattu’ dan Qiran.  

Rukun-rukun Umrah ada tiga; 
1) Ihram. 2) Tawaf Umrah. 3) Sa’ie Umrah.  

Wajib Umrah ada dua:  
1) Ihram di Miqat. 2) Mencukur atau memendekkan rambut.  
* Barangsiapa yang meninggalkan rukun:  

tidak sempurna Haji kecuali dengan melakukannya.  
Barangsiapa yang meninggalkan wajib haji: dikenakan Dam.  
Barangsiapa yang meninggalkan sunat haji: tidak dikenakan 

apa-apa.  
Syarat sah Tawaf di Kaabah ada 13:  

1)Islam, 2) Berakal, 3) Niat yang tertentu,  
4) Masuknya waktu Tawaf.  
5) Menutup aurat bagi yang mampu.  
6) Suci dari hadas kecuali kanak-kanak.  
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7) Sempurna tujuh pusingan dengan yakin.  
8) Menjadikan Kaabah di sebelah kiri dan mengulangi pusingan yang salah.  
9) Tidak melawan arah.  
10) Berjalan bagi yang mampu.  
11) Berturutan satu pusingan dengan pusingan yang lain.  
12) Perlu dilakukan di dalam masjid al-Haram.  
13) Perlu bermula tawaf pada Hajarul Aswad. 

Sunat Tawaf: Istilam Hajarul Aswad dan mengucupnya sambil 
bertakbir, istilam rukun Yamani, beridtiba’ dan berlari anak (raml) 
pada tempatnya, berdoa dan berzikir sepanjang tawaf, mendekati 
Kaabah, serta mendirikan solat sunat tawaf dua rakaat setelah 
selesai melakukan tawaf, di belakang Maqam Ibrahim. 

Syarat-syarat Sa’i terbahagi kepada sembilan; 
1) Islam. 2)Berakal. 3) Niat. 4) Berturutan.  
5) Berjalan bagi yang mampu. 6) Menyempurnakan tujuh pusingan.  
7) Hendaklah sampai ke penghujung tempat saie di kaki Bukit 
Marwah dan kaki bukit Safa. 8) Dilakukan selepas Tawaf yang sah.  
9) Bermula dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. 
Sunat-sunat Sa’i: Suci dari hadas kecil dan besar, menutup 
aurat, berdoa dan berzikir sepanjang bersa’i, mempercepatkan 
jalan pada tempatnya, mendaki Bukit Safa dan Marwah serta 
berturutan antara sa’i dan tawaf. 
Perhatian: Afdal untuk melontar pada hari yang sama, namun 
jika dia melewatkannya pada keesokan harinya atau melewatkan 
semua lontarannya sehingga hari terakhir hari Tasyrik, maka 
hukumnya adalah sah. 
Korban: Sunat muakkad, apabila telah masuk sepuluh Zulhijjah, 
orang yang ingin berkorban dilarang memotong rambut, kuku 
atau kulitnya sehinggalah dia menyembelih binatang korbannya. 
Aqiqah: Sunat, iaitu dua ekor kambing biri-biri bagi lelaki, dan 
seekor bagi perempuan. Disembelih binatang tersebut pada hari 
ketujuh kelahiran. Disunatkan untuk mencukur rambut kepala bayi 
dan bersedekah dengan perak sekadar berat timbangan rambut 
tersebut, serta menamakan bayi tersebut. Nama yang paling disukai 
Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) adalah Abdulllah dan Abdul Rahman. Diharamkan 
menamakan bayi dengan (Abdul) kepada selain dari nama-nama 
Allah seperti Abdul Nabi atau Abdul Rasul. Jika berbetulan aqiqah 
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dengan korban, maka salah satunya mencukupi yang lain. 
Faedah: Bagi mereka yang memasuki Masjid an-Nabawi, mulakan 
dengan solat sunat tahiyyatul masjid dua rakaat. Kemudian 
mendatangi kubur Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) dan berdiri setentang dengan 
wajah Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) serta membelakangi kiblat, dalam keadaan 
hati dipenuhi rasa memuliakan seakan-akan melihat baginda, lalu  
mengucapkan salam sambil berkata: )سالم عليك يا رسول اهللاا( ; jika 
ditambah dengan bacaan lain, maka ianya baik, kemudian 
bergerak ke kanan sekadar hasta lalu mengucapkan: 

ا وعن ا اجزهما عن نيهم. اصديق، اسالم عليك يا عمر الفاروق اسالم عليك يا أبا بر,(
  ) .اإلسالم خًا

kemudian menghadap ke arah kiblat dan menjadikan hujrah di 
sebelah kirinya, seterusnya berdoa. 

HAJI TAMATTU‘ QIRAN IFRAD 
Permulaan: 

Ihram&Talbiyyah 
Dahulukan Umrah kemudian 

disusuli dengan Haji 
Umrah dan 

Haji serentak 
Haji dahulu 

Kemudian Tawaf Umrah Tawaf Qudum Tawaf Qudum 
Kemudian Sa’i Umrah Sa’i Haji Sa’i Haji 
Kemudian Memendekkan (Tahallul 

sempurna 
Kekal dalam 

berihram 
Kekal dalam 

berihram 
Hari ke 8 sebelum 

zohor 
Ihram dengan Haji dari 

Mekkah kemudian bergerak 
ke Mina 

Bergerak ke 
Mina  

Bergerak ke 
Mina  

Hari ke 9 selepas 
terbit matahari 

Begerak ke Arafah, dan solat zohor dan asar secara jama’ 
qasar, kemudian berdoa sehingga terbenam matahari  

Selepas terbenam 
matahari 

Bergerak ke Muzdalifah dan menunaikan solat maghrib dan 
isya’ qasar ketika tiba dan mabit disitu sehingga separuh 

malam dan sunat sehingga selepas fajar  
Hari ke 10 (hari 
Raya Aidiladha) 

selepas fajar 
sebelum terbit 

matahari 

Bergerak ke Mina dan melontar Jamrah Aqabah  
 Korban  Korban - 

Cukur atau bergunting, kemudian tawaf rukun. Dengan 
melakukan dua daripada tiga perkara ini berlakulah tahallul 

pertama, dan tahallul kedua jika ketiga-tiga sekali  
 Saie haji - - 

Hari 11/12 dan 13 Melontar Jamrah sughra, kemudian jamrah wusta kemudian 
jamrah Kubra selepas zawal  

Ketika berangkat 
pulang 

Tawaf wada’ dan tidak perlu bagi mereka yang datang haid 
dan nifas 
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Kesalahan: terhapus dan tertebus dosa dengan perkara-
perkara berikut: Taubat yang sebenar-benarnya, istighfar, 
melakukan kebaikan, ujian dengan musibah, sedekah, dan  
mendoakan orang lain. Jika masih ada dosa yang tersisa, yang 
belum diampunkan oleh Allah (subḥānahu 

wata′ālā ), maka dia akan disiksa di 
kubur, pada hari kiamat atau dalam neraka jahannam sehingga 
dia menjadi bersih daripada dosanya itu, selepas itu dia akan 
masuk syurga jika dia mati dalam tauhid. Namun, jika seseorang 
itu mati dalam keadaan kufur, syirik ataupun nifaq, maka  dia 
akan dikekalkan di dalam neraka jahannnam.  
Maksiat dan dosa-dosa mempunyai kesan yang besar ke atas manusia;  
kesan ke atas hati: ia melahirkan rasa keterasingan, kegelapan, 
kehinaan, kesakitan dan terhalang dari Allah.  
Kesan ke atas agama: seperti pengaruhnya terhadap hati, 
menghalanginya daripada ketaatan, juga doa Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam), 
malaikat dan orang-orang yang beriman. Kesan ke atas rezeki: 
menghalanginya dari rezeki, menghapuskan kenikmatan dan 
menghilangkan keberkatan dalam harta. Kesan ke atas individu: 
Menghilangkan keberkatan dalam umur, mewarisi kehidupan yang 
sukar dan sempit, dan kesukaran dalam urusan. Kesan ke atas 
pekerjaan: menghalang dari menerima pekerjaan tersebut.  
Kesan ke atas masyarakat: menghapuskan nikmat keamanan, 
menyebabkan kenaikan harga barang, penindasan para penguasa 
dan musuh, terhalang turunnya hujan dan lain-lain. 
Kebimbangan: Ketenangan hati dan kegembiraan dan 
menghilangkan keresahan hati adalah idaman setiap seorang. 
Dengannya seseorang akan mendapat kehidupan yang baik. Bagi 
memperolehinya, ia perlu kepada beberapa faktor seperti agama, 
persekitaran dan pekerjaan, yang mana ia tidak terdapat melainkan 
pada orang-orang yang beriman. Diantaranya adalah: 1) Beriman 
kepada Allah, 2) Melakukan perkara yang diperintah dan 
meninggalkan yang ditegah, 3) Berbuat baik kepada makhluk lain 
melalui percakapan, perbuatan dan semua kebaikan. 4)Menyibukkan 
diri dengan pekerjaan, atau ilmu-ilmu yang bermanfaat sama ada 
ilmu dunia atau agama. 5) Mengelakkan untuk berfikir tentang 
pekerjaan akan datang atau yang telah lepas, akan tetapi 

 FAEDAH YANG PELBAGAI 
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menyibukkan diri dengan pekerjaan harian. 6) Memperbanyakkan 
zikir dan mengingati Allah. 7) Bercakap tentang nikmat Allah sama 
ada zahir ataupun batin. 8) Melihat mereka yang lebih bawah dan 
sedikit dari kita, dan tidak melihat mereka yang lebih dari segala 
urusan dunia. 9) Berusaha untuk menghilangkan sebab-sebab yang 
mendatangkan kebimbangan, dan mendapatkan sebab yang boleh 
mendatangkan kegembiraan. 10) Kembali kepada Allah dengan doa 
untuk menghilangkan kebimbangan. 
Faedah: Telah berkata Ibrahim al-Khawwas: “Ubat hati ada lima 
perkara: membaca al-Quran dengan tadabbur, mengosongkan perut 
(puasa), qiamullail, merendah diri kepada Allah ketika waktu sahur 
(sebelum masuk waktu subuh), dan mendampingi orang-orang soleh”. 
Pernikahan: Disunatkan untuk berkahwin bagi mereka yang 
bersyahwat tapi tidak khawatir akan berlakunya zina. Diharuskan 
bagi mereka yang tiada nafsu syahwat. Wajib bagi mereka yang 
takut zina, dan ia didahulukan daripada haji yang wajib. 
Diharamkan melihat wanita, juga perempuan tua dan budak lelaki 
yang belum berjanggut dengan syahwat. Syarat-syarat nikah adalah: 
1) Menentukan calon pasangan suami dan isteri. Tidak sah kata-
kata dari wali: “Isteri kamu adalah salah satu daripada anak 
perempuanku sedangkan dia mempunyai lebih dari seorang anak 
perempuan. 2) Kerelaan suami yang mukallaf dan matang serta 
kerelaan isteri yang merdeka dan berakal. 3) Wali; tidak sah 
perempuan mengahwinkan dirinya sendiri dan tidak boleh orang 
selain walinya mengahwinkannya melainkan walinya enggan 
mengahwinkan calon yang sekufu dengannya. Orang yang paling 
berhak dalam pernikahan adalah bapa kandung, kemudian datuk 
dari bapa kandung, seterusnya saudara kandung, saudara seayah, 
anak lelaki saudara kandung, anak lelaki saudara seayah, pakcik 
dan anak pakciknya. 4) Saksi; mestilah dua orang lelaki yang 
berakal, baligh, dan adil. 5) Bebasnya pasangan dari perkara yang 
menghalang seperti hubungan susuan, nasab atau perkahwinan. 
Wanita yang haram dinikahi terbahagi kepada dua: Pertama:  
Haram selamanya; iaitu:  a) Nasab: mereka ialah ibu, nenek dan 
seterusnya ke atas, anak perempuan, cucu dan seterusnya ke 
bawah, saudara perempuan secara mutlak, anak perempuan dari 

DJB8026_Al-Oshor_Sample_Malay_Inside.indd   258 12/8/19   2:00 PM



259
259 

 
saudara perempuan, anak perempuan dari anak lelaki saudara 
perempuan atau dari anak perempuan saudara perempuan, anak 
perempuan dari saudara lelaki secara mutlak; anak perempuan 
mereka serta anak perempuan kepada anak lelaki dan anak 
perempuan mereka dan seterusnya ke bawah, serta ibu saudara 
dari sebelah ibu atau ayah dan seterusnya ke atas. b) Susuan; 
pengharamannya sama seperti hubungan nasab dan perkahwinan. 
c) Musaharah atau hubungan perkahwinan; mereka ialah ibu dan 
nenek, para isteri dari nasab utama (ayah, datuk) isterinya dan 
cabang dari anak perempuan yang dinikahi, serta anak-anak 
perempuan dari isteri yang dinikahi terus ke bawah. 
Kedua; haram selama waktu tertentu. Ianya terbahagi kepada dua: 
1) Mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara atau 
mengumpulkan seorang perempuan dengan ibu saudaranya.  
2) Halangan yang mungkin akan hilang seperti isteri orang lain. 
Faedah: Ibu bapa tidak boleh memaksa anak lelakinya 
berkahwin dengan orang yang tidak disukainya, dan si anak pula 
tidak wajib mentaatinya, bahkan ia bukan suatu kederhakaan. 
Talak: Haram menjatuhkan talak ketika perempuan dalam 
keadaan haid, nifas atau saat suci tapi sudah melakukan 
persetubuhan dengannya pada masa itu. Ditegah menjatuhkan 
talak tanpa sebab, diharuskan menjatuhkan talak bersebab, dan 
disunatkan menjatuhkan talak kerana membahayakan perkahwinan. 
Tidak wajib taat kepada kedua ibu bapa dalam hal talak. Bagi 
mereka yang ingin menjatuhkan talak ke atas isterinya, maka 
haram ke atasnya untuk talak lebih dari sekali, dan isteri itu 
mestilah dalam keadaan suci dan tidak disetubuhinya. Maka talak 
satu yang dijatuhkan boleh dirujuk tanpa menambah bilangan 
talak sehingga habis i’dahnya. Haram bagi wanita yang 
dijatuhkan talak raj’ie untuk keluar dari rumahnya atau 
dikeluarkan oleh suaminya sebelum habis i’dahnya. Talak 
terletak pada lafaz yang disebut, maka ia tidak berlaku dengan 
sekadar niat sahaja. 
Aiman: diwajibkan kafarah dalam sumpahan dengan empat 
syarat: 1) memaksudkan sumpah; tidak berlaku sumpah jika dia 
menyebut dengan lisannya tanpa memaksudkan sumpah, dan ia 
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dinamakan dengan sumpahan kosong seperti (ال واهللا) dan (واهللا ب) 
dalam percakapan. 2) Bersumpah atas sesuatu yang mungkin dan 
belum berlaku. Maka ia tidak berlaku atas sesuatu yang telah 
lepas sedangkan dia tidak tahu, atau menyangka dirinya benar, 
atau dia berbohong sedangkan dia tahu (ia disebut yamin ghamus 
–sumpah palsu- dan termasuk dalam dosa besar), atau  
bersumpah atas sesuatu yang belum berlaku kerana menyangka 
dirinya benar lalu ternyata sebaliknya. 3) Orang yang bersumpah 
atas pilihan sendiri bukan kerana terpaksa. 4) Melanggar 
sumpahan; dengan melakukan apa yang disumpah untuk 
meninggalkannya, atau meninggalkan apa yang disumpah untuk 
melakukannya. Barangsiapa yang bersumpah dengan ada 
pengecualian, maka tidak wajib kaffarah dengan dua syarat: 
a)pengecualian itu bersambung dengan sumpah.  
b) Niat menggantungkan sumpah dengan pengecualian seperti 
katanya: (واهللا إن شاء اهللا) “Demi Allah, jika Allah berkehendak”. 
Barangsiapa bersumpah, lalu dia melihat bahawa kebaikan 
berada pada yang sebaliknya, sunat baginya untuk membayar 
kaffarah sumpahnya dan melakukan apa yang lebih baik. 
Kafarah bagi sumpahan: Memberi makan sepuluh orang miskin; 
setiap orang miskin setengah gantang (1¼ kg) daripada makanan, 
atau memberikan mereka pakaian, atau membebaskan hamba. Jika 
tidak mampu, maka puasa tiga hari berturut-turut. Bagi mereka 
yang berpuasa sedangkan dia mampu memberi makanan dan 
pakaian kepada orang-orang miskin, maka tanggungjawabnya belum 
lagi selesai. Dan diharuskan untuk menyelesaikan kafarah sebelum 
melanggar sumpah atau selepasnya. Jika sumpahan lebih dari sekali 
di atas perkara yang sama, maka kafarah tetap satu. Jika ia atas 
beberapa perkara yang berlainan, maka bertambah kafarahnya. 
Nazar: Jenis-jenis nazar:  
1) Nazar mutlak; seperti mengatakan: “Aku bersumpah ke atas 
diriku nazar sekiranya aku sembuh”, kemudian dia diam dan 
tidak menentukan bentuk nazarnya itu, maka ke atasnya kafarah 
sumpahan sekiranya dia mendapat kesembuhan.  
2) Nazar emosi atau kemarahan; iaitu menggantungkan nazar 
dengan syarat, dengan niat mencegah melakukan sesuatu atau 
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memaksakan diri melakukannya, seperti ucapannya: “Jika aku 
berkata sedemikian, maka aku akan berpuasa setahun”. Hukumnya 
adalah diberi pilihan antara perbuatan yang dia wajibkan ke atas 
dirinya atau menebus kafarah sumpahan ketika berkata-kata.  
3) Nazar yang diharuskan. Contohnya: “Demi Allah aku akan 
memakai pakaian itu”. Hukumnya: diberi pilihan antara memakai 
pakaian atau membayar kafarah sumpahan.  
4) Nazar Makruh: sebagai contoh: “Demi Allah aku akan talak 
isteriku”. Hukumnya disunatkan ke atasnya kafarah sumpahan 
dan hendaklah dia tidak melakukan apa yang dinazarkannya. 
Namun, jika dia tetap melakukannya, tiada kafarah ke atasnya.  
5) Nazar maksiat: contoh: “Demi Allah aku akan mencuri”. 
Hukumnya adalah haram dan perlu menebus kafarah sumpah. Jika 
dia melakukan maka dia berdosa dan tidak perlu kafarah ke atasnya.  
6) Nazar ketaatan: seperti: “Demi Allah aku akan bersolat nanti” 
dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Jika hubungan nazar 
itu disebabkan untuk menyembuhkan penyakit, maka wajib dia 
tunaikan jika telah menepati syarat. Jika tiada, maka wajib 
menunaikannya secara mutlak. 
Susuan: Haram sesuatu ke atas anak susuan sebagaimana 
haramnya nasab keturunannya, dengan tiga syarat:  
1) Susu tersebut hendaklah keluar disebabkan melahirkan anak.  
2)Umur anak yang disusui mestilah di bawah dua tahun selepas kelahiran.  
3) Wanita itu perlu menyusu sebanyak lima kali susuan atau lebih 
dengan yakin. Yang dimaksudkan dengan satu kali susuan adalah 
seorang bayi yang menyusu sehingga dia melepaskan puting, 
bukan sehingga kenyang. Penyusuan tidak mewajibkan nafkah 
dan pewarisan pusaka.  
Wasiat: Wajib dilaksanakan selepas kematian oleh orang yang 
telah dipertanggungjawabkan, tanpa harus ada bukti bahawa dia 
telah diberi wasiat untuk melaksanakannya kepada pemiliknya.  
Disunatkan bagi mereka yang mempunyai harta yang banyak untuk 
mewasiatkan seperlima dari hartanya sebagai sedekah kepada fakir 
miskin yang ada hubungan kerabat tetapi bukan ahli waris. Jika tidak, 
ia boleh diberikan kepada orang miskin, orang alim, dan orang soleh.  
Makruh berwasiat bagi orang miskin yang mempunyai waris kecuali 
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warisnya tidak berhajat kepada hartanya, maka diharuskan.  
Haram memberikan lebih dari sepertiga kepada orang asing, dan 
haram mewasiatkan sesuatu walaupun sedikit kepada ahli waris, 
kecuali ahli waris yang lain membenarkannya selepas kematiannya.  
Batal wasiat dengan kata-kata dari pewasiat: “saya menarik 
kembali (wasiat saya)” atau “membatalkan” atau “mengubah” atau 
yang seerti dengannya. 
Digalakkan untuk menulis di permulaan wasiatnya: “Dengan nama 
Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini adalah apa 
yang diwasiatkan oleh si fulan, bahawasanya dia bersaksi tiada 
Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah hamba 
dan pesuruh Allah. Dan sesungguhnya syurga itu benar, neraka itu 
benar, hari kiamat itu akan tiba dengan tiada keraguan. Dan 
sesungguhnya Allah akan membangkitkan mereka yang berada di 
dalam kubur. Dan aku berwasiat kepada sesiapa yang aku 
tinggalkan dari ahli keluargaku hendaklah mereka bertakwa 
kepada Allah dan memperelokkan hubungan sesama mereka serta 
mentaati perintah Allah dan Rasul jika mereka itu orang-orang 
yang beriman. Dan aku berwasiat kepada mereka sepertimana 
Nabi Ibrahim dan Nabi Ya’qub berwasiat kepada anak-anaknya: 

 ٰ َوَو  َِِٰۡإ َِٓۧ  إِن ََِٰ ُبََُۡو َِِ ُ َ ٱ  َۡٱ َٰ  َُُ َِّنَ  ٱُِۡ  ُ
َ
َُُ ََ إِ َوأ  

Ertinya: “Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih 
agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati melainkan kamu 
seorang muslim”. [al-Baqarah: 132]. 
Disunatkan apabila berselawat kepada Nabi Muhammad (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) untuk menggabungkan di antara solat dan salam, dan 
tidak berpada dengan salah satu darinya. Selain para Nabi tidak 
diselawatkan ke atas mereka, jadi tidak disebut: Abu Bakar   
(ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) ‘sallallahu alaihi wasallam’ atau ‘alaihissalam’, kerana 
hukumnya makruh. Diharuskan menurut ijma’ untuk menyertakan 
selain daripada Nabi dalam berselawat seperti: “Semoga Allah 
memberikan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammada (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam), ahli keluarga, para sahabat, para isteri dan zuriatnya”. 
Disunatkan ucapan meredai dan merahmati ke atas sahabat-
sahabat,  dan para tabaien, serta orang selepas mereka dari kalangan 
para ulamak, ahli ibadah dan seluruh ahli kebaikan seperti: “Abu 
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Hanifah, Malik, Syafie dan Ahmad -Radiallahu anhum-” 
atau boleh disebut dengan “Rahimahumullah”. 
Menyembelih: Wajib menyembelih agar haiwan itu boleh dimakan.  
Diantara syarat-syaratnya adalah: 1) Haiwan tersebut boleh dimakan.  
2) Penyembelih mampu mengawal haiwan tersebut.  
3) Mestilah haiwan yang tinggal di daratan.  
Penyembelihan terbahagi kepada empat syarat; 1) Penyembelih 
adalah orang yang berakal. 2) Menggunakan sesuatu alat selain 
gigi dan kuku; kerana ia tidak sah digunakan sebagai alat 
penyembelihan. 3) memotong halkum atau kerongkong, urat 
mari’ (saluran darah) dan salah satu urat lehernya. 4) Membaca 
bismillah ketika menggerakkan tangan untuk menyembelih, dan 
ia gugur jika terlupa, boleh melafazkannya dengan selain bahasa 
Arab, serta disunatkan untuk menyertakannya bersama takbir. 
Memburu: syarat-syarat untuk haiwan buruan adalah:  
1) Haiwan tersebut adalah halal dan boleh dimakan.  
2) Haiwan yang liar dan lasak. 3) Haiwan yang tidak mungkin dikawal. 
Hukumnya; harus untuk diburu, dan makruh jika buruan untuk 
permainan atau hiburan. Jika pemburuan yang berterusan boleh 
menyebabkan gangguan terhadap manusia, maka ia menjadi haram.  
Diharuskan untuk memburu dengan empat syarat:  
1) Pemburu mestilah yang tahu menyembelih.  
2) Alat memburu adalah yang halal untuk penyembelihan, seperti 
anak panah dan lembing. Jika memburu dengan binatang seperti 
helang dan anjing, maka ia mestilah dari jenis yang terlatih.  
3) Niat dalam perbuatan; iaitu melepaskan alat untuk tujuan memburu. 
Jika tiada niat memburu, maka binatang itu tidak halal dimakan.  
4) Menyebut ‘bismilah’ ketika melepaskan alat buruan, dan ia 
(kewajipannya) tidak gugur walaupun terlupa, maka hasil buruan 
haram untuk dimakan tanpa menyebut ‘bismillah’.  
Makanan: Iaitu semua yang boleh dimakan dan diminum, dan 
asal hukum baginya adalah halal.  
Makanan menjadi halal dengan tiga syarat: 1) Makanan itu bersih. 
2)Makanan itu tidak mendatangkan mudarat. 3)Makanan itu tidak kotor. 
Diharamkan semua makanan yang najis seperti darah dan bangkai, 
dan apa yang memberi mudarat dan berbahaya seperti racun, dan 
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yang tercemar seperti najis, air kencing, kutu dan virus. 
Diharamkan dari binatang-binatang daratan seperti: keldai, yang 
mempunyai taring seperti singa, harimau, serigala, harimau 
kumbang, anjing, khinzir, monyet, kucing walaupun jinak, musang 
dan tupai kecuali dubuk. Haram bagi burung yang memburu 
dengan menggunakan cakaran seperti burung helang dan jenis-
jenisnya, serta burung hantu, begitu juga burung pemakan 
bangkai seperti burung nasar, burung hering dan burung botak. 
Begitu juga semua binatang yang dianggap jijik oleh orang arab 
yang tinggal di bandar seperti kelawar, tikus, tebuan, lebah, 
lalat, kupu-kupu, burung belatok, landak, ular, serangga, cacing, 
kumbang dan cicak. Semua yang diperintahkan oleh syara’ untuk 
membunuhnya seperti kalajengking atau mencegah dari 
membunuhnya seperti semut. Begitu juga haiwan yang dilahirkan 
dari binatang yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan seperti 
simi`; anak kacukan dubuk dan serigala. Tidak diharamkan anak 
daripada kacukan yang halal seperti kuda dan kuda belang. Selain 
yang telah disebutkan adalah halal seperti binatang ternakan dan 
kuda, juga binatang liar seperti zirafah, arnab, marmot, jerboa, 
biawak pasir dan rusa. Burung-burung seperti burung unta, ayam, 
burung merak, burung kakak tua, merpati, burung pipit, itik, 
angsa, dan semua burung-burung air. Haiwan-haiwan air kecuali 
katak, ular air dan buaya. Pengairan dan pembajaan dengan najis 
kepada tanaman dan buah-buahan harus dimakan kecuali apabila 
jelas rasa dan bau najis padanya, maka haram untuk dimakannya. 
Makruh memakan arang, tanah, tanah liat, bawang merah, bawang 
putih, dan sepertinya kecuali selepas dimasak. Walaubagaimanapun, 
jika kelaparan dan terpaksa, wajib untuk dia makan apa-apa 
sekadar yang boleh menyelamatkan jiwanya sahaja.  
Haram untuk mengucapkan tahniah kepada orang kafir dengan 
ketibaan perayaan mereka dan mengunjungi rumah mereka serta 
memulakan ucapan salam. Jika mereka yang memulakan salam, wajib 
untuk menjawab dengan ucapan: “dan ke atas kamu juga”. Diharamkan 
berdiri untuk mereka dan ahli bidaah serta makruh bersalaman dengan 
mereka. Adapun mengucapkan takziah dan menziarahi mereka, ia 
adalah haram kecuali untuk suatu maslahat syarie. 
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Sesungguhnya orang yang memerhatikan peraturan Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
pasti mengetahui bahawa ujian adalah peraturan ciptaan-Nya yang 
telah ditentukan sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah: 
مثQP\[ZYXWVUTSRنث :155  
“Dan sungguh Kami akan menguji kamu dengan sedikit 
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. 
Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”. Dan 
salah bagi mereka menganggap bahawa orang-orang yang soleh 
jauh dari ujian, bahkan ujian itu adalah dalil bagi keimanan. 
Telah bertanya seseorang kepada Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Manusia 
manakah yang paling banyak ujian? Baginda berkata: Para Nabi, 
kemudian orang soleh, kemudian orang yang terbaik selepas 
orang yang terbaik dari kalangan manusia. Seseorang itu diuji 
sesuai dengan agamanya; jika agamanya teguh, maka akan 
bertambah ujiannya, sebaliknya jika imannya lemah, maka akan 
diringankan ujiannya”. (H.R Ibnu Majah). Ia adalah tanda-tanda 
kasih sayang Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) ke atas hamba-Nya. Sabda Rasulullah 
(ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Sesungguhnya Allah apabila Dia menyayangi sesuatu 
kaum itu, akan diberi ujian ke atas mereka”. (H.R Ahmad). Ia 
juga tanda Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) menginginkan kebaikan untuk hamba-
Nya. Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Jika Allah menginginkan 
kebaikan untuk hamba-Nya, maka Dia menyegerakan ke atasnya 
hukuman atau balasan di dunia. Dan jika Allah menginginkan 
keburukan untuk hamba-Nya, maka Dia akan menahan (hukuman) 
dosanya, sehinggalah dia akan mendapatkan keseluruhan 
hukuman (dosanya) pada hari kiamat”. (H.R Tirmizi). Ia juga 
menjadi kafarah kepada dosa-dosa; Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
bersabda: “Tidaklah seseorang Muslim itu terkena perkara yang 
menyakitkan iaitu duri atau yang lebih sakit lagi darinya kecuali 
Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya seperti pohon yang 
menggugurkan daun-daunnya”. (Muttafaqun alaihi). Oleh yang 
demikian, sesungguhnya seseorang Muslim yang diuji –jika dia 
seorang yang soleh- maka ujian itu menghapuskan kesalahan-
kesalahannya yang lalu, atau meninggikan darjat mereka. Jika 
dia seorang pelaku maksiat, maka ianya menebus perbuatan 
buruk mereka, dan menjadi peringatan akan bahaya 
perbuatannya itu. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman dalam surah ar-Rum: 

RUKYAH SYAR’IYYAH  
265 

 
Sesungguhnya orang yang memerhatikan peraturan Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
pasti mengetahui bahawa ujian adalah peraturan ciptaan-Nya yang 
telah ditentukan sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah: 
مثQP\[ZYXWVUTSRنث :155  
“Dan sungguh Kami akan menguji kamu dengan sedikit 
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. 
Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”. Dan 
salah bagi mereka menganggap bahawa orang-orang yang soleh 
jauh dari ujian, bahkan ujian itu adalah dalil bagi keimanan. 
Telah bertanya seseorang kepada Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Manusia 
manakah yang paling banyak ujian? Baginda berkata: Para Nabi, 
kemudian orang soleh, kemudian orang yang terbaik selepas 
orang yang terbaik dari kalangan manusia. Seseorang itu diuji 
sesuai dengan agamanya; jika agamanya teguh, maka akan 
bertambah ujiannya, sebaliknya jika imannya lemah, maka akan 
diringankan ujiannya”. (H.R Ibnu Majah). Ia adalah tanda-tanda 
kasih sayang Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) ke atas hamba-Nya. Sabda Rasulullah 
(ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Sesungguhnya Allah apabila Dia menyayangi sesuatu 
kaum itu, akan diberi ujian ke atas mereka”. (H.R Ahmad). Ia 
juga tanda Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) menginginkan kebaikan untuk hamba-
Nya. Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Jika Allah menginginkan 
kebaikan untuk hamba-Nya, maka Dia menyegerakan ke atasnya 
hukuman atau balasan di dunia. Dan jika Allah menginginkan 
keburukan untuk hamba-Nya, maka Dia akan menahan (hukuman) 
dosanya, sehinggalah dia akan mendapatkan keseluruhan 
hukuman (dosanya) pada hari kiamat”. (H.R Tirmizi). Ia juga 
menjadi kafarah kepada dosa-dosa; Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 
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bersabda: “Tidaklah seseorang Muslim itu terkena perkara yang 
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kesalahannya yang lalu, atau meninggikan darjat mereka. Jika 
dia seorang pelaku maksiat, maka ianya menebus perbuatan 
buruk mereka, dan menjadi peringatan akan bahaya 
perbuatannya itu. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman dalam surah ar-Rum: 

RUKYAH SYAR’IYYAH  
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41 yang bermaksud:  {Telah timbul pelbagai kerosakan dan bala 
bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah 
dilakukan oleh tangan manusia; (timbulnya yang demikian) 
kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan 
perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya 
mereka kembali (insaf dan bertaubat)}.  
Jenis-jenis ujian: Ujian dengan kebaikan; seperti bertambahnya 
harta, dan ujian dengan keburukan; seperti ketakutan, kelaparan 
dan kekurangan harta. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman dalam surah al-
Anbiya’:35 yang bermaksud: {Kami menguji kamu dengan 
kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan}. Dan darinya juga 
ujian dengan kesakitan dan kematian yang mana sebab 
terbesarnya ialah sihir dan ‘ain yang lahir dari sifat hasad. 
Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Kebanyakan mereka yang 
meninggal dari kalangan umatku selepas qada dan qadar Allah 
adalah disebabkan penyakit Ain”. (H.R al-Toyalisi). 

Mencegah dari penyakit Ain dan sihir: Mencegah lebih 
baik dari mengubati, maka wajib ke atas kita untuk 
mengawalnya. Di antara perkara yang penting ialah: 
 Memperkuatkan diri dengan tauhid, dan beriman bahawa pengurus 
alam ini ialah Allah, serta memperbanyakkan membuat kebaikan. 
 Bersangka baik kepada Allah dan bertawakkal kepadaNya; 
maka hendaklah seseorang itu tidak mengandaikan adanya 
penyakit atau ‘ain atas sesuatu yang menimpa diri kerana 
‘waham’ (sangkaan) sendiri adalah suatu penyakit1.     
 Apabila seseorang itu dikenali oleh masyarakat sebagai 
penyebab ‘ain dan tukang sihir, maka hindarilah mereka sebagai 
mengambil sebab, bukan kerana takut kepadanya. 
 Mengingati Allah dan mengucapkan ‘tabriik’ (doa keberkatan) 
ketika melihat perkara yang menakjubkan. Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
bersabada: “Apabila salah seorang di antara kalian melihat dalam 
dirinya atau hartanya atau saudaranya sesuatu yang 
mengkagumkannya, hendaklah dia mendoakannya dengan 

                              
1 Menurut para doktor dan pakar bahawa lebih dari dua pertiga penyakit 

fizikal timbul kerana faktor psikologi yang merasa adanya penyakit, 
sedangkan penyakit itu tidak ada sebenarnya. 
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keberkatan kerana ‘ain itu benar-benar ada”. (H.R Hakim); 
(Mendoakan dengan keberkatan adalah seperti: “ ََك بَاَرَك اُهللا”  
bukan dengan menyebut: “ َُباَرَك اهللاَ”). 
 Memakan pada waktu pagi tujuh biji tamar (‘ajwah) dari Madinah. 
 Bersandar kepada Allah, bertawakkal kepadaNya, bersangka 
baik denganNya, memohon perlindungan dariNya dari ‘ain dan sihir, 
dan menjaga zikir dan ta’awidz (bacaan perlindungan) pada setiap 
pagi dan petang. Zikir-zikir ini mempunyai kesan yang bertambah 
dan berkurang dengan keizinan dari Allah dengan dua perkara: 
1) Beriman bahawa apa yang disebut tentang zikir-zikir ini adalah 
benar, dan ianya memberi manfaat dengan izin Allah.  
2) Menyebutnya dengan lidah, mendengar dengan telinga dan 
hadirkan dalam hati, kerana ianya adalah doa. Doa tidak akan 
diterima sekiranya hati lalai dariNya, sebagaimana dalam riwayat 
sahih daripada Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
Waktu zikir dan ta’awidz:   

Zikir subuh dibaca selepas solat subuh, manakala zikir petang 
dibaca selepas solat asar. Sekiranya seseorang Muslim itu terlupa 
untuk menyebutnya atau lalai, maka sebutlah apabila dia ingat. 

Tanda-tanda terkena penyakit ‘ain dan selainnya: Tiada 
percanggahan diantara doktor dan perubatan Islam. 
Sesungguhnya al-Quran di dalamnya terdapat ubat untuk 
penyakit-penyakit jasmani dan penyakit rohani. Jika seseorang 
itu tidak mempunyai penyakit-penyakit jasmani, maka tanda-
tanda (penyakit ‘ain) kebiasaannya ialah dalam bentuk sakit 
kepala yang berpindah-pindah, kekuningan pada wajah, banyak 
berpeluh dan kencing, hilang selera, kebas atau kepanasan atau 
kesejukkan pada hujung-hujung anggota, degup jantung tidak 
teratur, rasa sakit yang berpindah-pindah dari bawah punggung 
dan bahu, sedih dan sempit dalam dada, tidak dapat tidur pada 
waktu malam, tindak balas emosi yang dahsyat seperti ketakutan 
dan kemarahan yang luar biasa, banyak sendawa dan mengeluh, 
suka mengasingkan diri, lembab dan malas, suka tidur, serta 
masalah kesihatan lain yang tiada penjelasan dari segi 
perubatan. Kemungkinan untuk wujudnya tanda-tanda ini 
bergantung kepada kuat dan lemahnya kesakitan itu. 

Perlu bagi seseorang Muslim untuk kuat Iman dan hati, tidak 
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dipengaruhi was-was, dan tidak membayangkan dirinya ditimpa 
sesuatu penyakit hanya kerana dia merasakan adanya salah satu 
tanda-tanda ini, kerana ‘waham’ adalah antara penyakit yang paling 
sukar diubati. Boleh jadi wujud sebahagian tanda-tanda ini 
sedangkan dia sihat, dan boleh jadi juga tanda-tanda itu wujud 
tetapi ia berpunca dari penyakit jasmani, juga boleh jadi ia 
berpunca dari lemahnya iman seperti sesak dada, sedih dan lembab, 
maka hendaklah dia memeriksa hubungannya dengan Allah. 

Apabila sakit disebabkan ‘ain1, maka ada dua cara untuk 
mengubatinya dengan izin Allah: 
1) Jika diketahui pelaku ‘ainnya, maka hendaklah engkau 
menyuruh dia mandi, kemudian engkau mengambil air itu atau 
bekasnya2 untuk dijadikan air mandian atau minuman.  
2) Jika pelaku ‘ain tidak diketahui: maka rawatan dilakukan 
melalui rukyah, doa dan bekam. 
Adapun jika sakit itu disebabkan sihir3, maka rawatan -dengan izin 
Allah (subḥānahu 

wata′ālā )- dapat dilakukakan dengan salah satu cara tersebut: 
1) Mengetahui tempat sihir: Jika telah terjumpa tempat sihir itu, 
maka perlu dirungkaikan ikatan dengan membaca al-mu’awwidzatain 
(surah al-Falaq dan an-Nas), kemudian membakarnya. 
2) Rukyah syar’iyyah: Dengan menggunakan ayat-ayat al-Quran 

                              
1 ‘Ain adalah penyakit dari jin, terjadi dengan izin Allah pada orang yang 
terkena ‘ain, dengan sebab pelaku ‘ain menyifatkan dan mengagumi ketika 
datangnya para syaitan dan tiadanya pendinding (seperti zikir, solat dan 
lain-lain). Ia dikuatkan oleh hadis: “’Ain itu sesuatu yang benar”. [H.R. al-
Bukhari]. Dalam riwayat yang lain: “’Ain didatangkan oleh syaitan dan 
perasaan hasad anak Adam”. [H.R. Ahmad]. Dinamakan dengan ‘ain (mata) 
kerana ia adalah alat untuk menyifatkan, bukan kerana ia yang 
menyebabkan bahaya, dengan dalil bahawa orang buta juga dapat 
menyebabkan ‘ain pada orang lain sedangkan dia tidak dapat melihatnya. 
2 Sesuatu yang disentuh oleh pelaku ‘ain seperti sisa minuman, makanan 
atau apa yang disentuhnya lalu diambil darinya atau diusap dengan tisu dan 
sejenisnya, kemudian ditambah dengan air lalu disiramkan kepada orang 
yang terkena ‘ainnya dan diberi minum sebahagian darinya. 
3 Sihir adalah jampi dan mantera serta perkataan yang diucapkan, atau 
menggunakan sesuatu yang dapat mempengaruhi badan, hati atau akal 
orang yang terkena sihir secara langsung. Ia sesuatu yang realiti; ada yang 
membunuh, ada yang menyebabkan sakit, ada yang menghalang seorang 
lelaki menggauli isterinya dan memisahkan kedua-duanya. Ada sihir yang 
syirik, kufur dan dosa besar. 
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khususnya al-mu’awwidzatain dan al-Baqarah seterusnya dengan 
doa-doa yang akan dinyatakan nanti. 
3) An-Nusyrah (pengubatan sihir) ada dua jenis: i) Haram; iaitu 
mengeluarkan sihir dengan sihir, dan pergi kepada tukang sihir 
untuk merungkaikannya. ii) Harus; antaranya ialah mengambil 
tujuh helai daun bidara dan menumbuknya sehingga halus, 
kemudian, membaca surah (al-Kafirun, al-Ikhlas, al-Falaq, dan an-Nas) 
sebanyak tiga kali ke atas daun bidara tersebut seterusnya 
diletakkan di dalam air untuk diminum dan dijadikan mandian. 
Ulang beberapa kali sehingga sembuh dari sihir tersebut dengan 
izin Allah. (Diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam al-Musannaf). 
4) Mengeluarkan sihir: memuntahkan dengan menggunakan ubat 
cecair sekiranya sihir itu di dalam perut dan membekam1 
sekiranya sihir di anggota yang lain. 

Rukyah: Syarat-syaratnya: 1) Perlu menggunakan ayat-ayat 
al-Quran dan doa-doa yang dibenarkan dalam Islam.  
2) Dengan menggunakan bahasa Arab namun harus menggunakan 
bahasa lain ketika berdoa.  
3) Yakin bahawa rukyah tidak akan menyembuhkan seseorang 
kecuali dengan izin Allah, kerana penawar hanya daripadaNya. 
Agar ia lebih berkesan, digalakkan untuk membaca ayat-ayat suci 
al-Quran dengan niat untuk menyembuhkan penyakit dan 
hidayah2 untuk manusia dan jin. Ini kerana al-Quran diturunkan 
sebagai petunjuk dan penawar, dan tidak dibaca dengan niat 
untuk membunuh jin kecuali ketika jin tersebut sukar untuk 

                              
1 Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Sesungguhnya cara perubatan yang 
terbaik adalah bekam”. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) telah menyembuhkan dengannya 
penyakit-penyakit fizikal, atau yang berpunca daripada ‘ain dan sihir 
seperti kanser dalam beberapa kejadian yang benar. 
2 Niat hidayah: suatu dakwah terhadap orang yang mendengar al-Quran 
kepada agama Allah, berbuat baik dan meninggalkan kejahatan. Niat ini 
sangat memberi kesan sepertimana yang telah dicuba, sehinggakan 
seringkali jin akan terkesan dengan al-Quran kemudian berhenti daripada 
kejahatannya kepada orang yang sakit itu dengan segera. Ia berbeza dengan 
niat membunuh (jin) yang menyebabkan jin itu bertambah degil dan 
sombong, lalu ia memudaratkan pengubat dan pesakit. Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
bersabda: “Sesungguhnya Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) itu  Maha Lembut dan sukakan 
kelembutan. Dia memberikan pada sifat kelembutan apa yang Dia tidak 
berikan pada sifat kekerasan..” [H.R. Muslim].   
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dikeluarkan seperti yang telah disebutkan.  

Syarat-syarat bagi orang yang merawat:  
1) Perlu seorang muslim yang soleh dan bertaqwa kerana 
kesannya lebih kuat.  
2) Hendaklah benar-benar bergantung harap kepada Allah ketika 
melakukan rawatan, di mana lidah dan hati sama-sama menyatu. 
Yang lebih baik ialah seseorang itu merawat dirinya sendiri kerana 
kebiasaannya orang lain hatinya lebih sibuk, juga kerana tiada 
seorang pun yang merasai desakan dan keperluan (kepada kesembuhan) 
sepertinya, justeru orang yang meminta dalam keadaan terdesak 
dijanjikan Allah dengan istijabah (terjawabnya permintaannya). 

Syarat-syarat orang yang dirawat.  
1) Digalakkan untuk orang beriman yang soleh, dan di atas kadar 
keimanannya ia akan memberi kesan. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman 
dalam surah al-Isra’: 82  ُِل َُُِّل َو َُُِّل َو َُُِّل َو ََُّو     َِ َِ َِ َِ َِءانَُۡۡءانِ ٱَُۡۡءانِ ٱَُۡۡءانِ ٱُۡۡٱ     َُِِِّۡۡ ََٞۡٓءٞ َورَِ َُ َ َُِِِّۡۡ ََٞۡٓءٞ َورَِ َُ َ َُِِِّۡۡ ََٞۡٓءٞ َورَِ َُ َ َُِِِّۡۡ ََٞۡٓءٞ َورَِ َُ َ  
Maksudnya: {Dan Kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-
Quran Ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat 
bagi orang-orang yang beriman kepadanya, dan (sebaliknya) al-
Quran tidak menambahkan bagi orang-orang yang zalim 
(disebabkan keingkaran mereka) melainkan kerugian jua}. 
2) Bergantung kepada Allah dengan bersungguh-sungguh bahawa 
Dia akan menyembuhkannya.  
3) Tidak merasa lambat untuk sembuh dari penyakit tersebut 
kerana rukyah adalah doa. Jika seseorang itu tidak sabar untuk 
mendapat jawapan (kesembuhan), maka doa yang dipohon itu 
tidak diterima oleh Allah. Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Doa 
kamu akan dimakbulkan selagi kamu tidak berputus asa dengan 
mengatakan: Aku telah berdoa kepada Tuhanku, tetapi Dia tidak 
menerimanya”. (Muttafaqun Alaihi). 
Cara-cara rukyah:   
1) Membaca rukyah sambil menghembus air liur (meludah sedikit).  
2) Membaca rukyah tanpa meludah. 
3) Mengambil air liur dengan tangan dan mencampurkan dengan 
tanah, kemudian sapu ditempat yang sakit. 
4) Membaca rukyah serta menggosok di tempat yang sakit. 
Ayat-ayat dan hadis-hadis merawat pesakit: (Surah al-Fatihah), 
Surah (Al-Kafirun), (Al-Ikhlas), (Al-Falaq), (An-Nas),  
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(Ayat Kursi):    

zyxwvuts¦¥¤£¢©¨§ª}|{~�نث
«¬®̄°´³±µ¶¹¸¼»º½

¿¾ÃÂÁÀÄÅÆÇÈÉÊËÎÍÌÏمث  
(Dua ayat terakhir surah al-Baqarah):    

ghijqponmlkrtsuvwنث
zyx{}~¢¡�£¤¦¥§¨©

ª«¬¯°±²³´µ¶¸¹º»¼¾½¿
ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉËÌÍÎÏÐÑÒ

ÔÖÕ×ØÚÛÜÝßÞمث
١مثcdfeghنث

٢مثijklmnopqrstuvنث 
٣مث¢tuvwxyz{|}~�¡نث 
٥مثÂÃÄÅنث٤مثYZ[\]^_`aنث
٧مث³´º¹¸¶µنث٦مثHIJKنث 

                              
1 Maksudnya:{…Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan Dialah 
Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui}. Surah Al-Baqarah: 137 

2  Maksudnya:  {Wahai kaum kami! Sahutlah (seruan) Rasul (Nabi 
Muhammad) yang mengajak ke jalan Allah, serta berimanlah kamu 
kepadanya, supaya Allah mengampunkan sebahagian dari dosa-dosa 
kamu dan menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi 
sakitnya}. Surah Al-Ahqaf: 31 

3 Maksudnya: {Dan Kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran 
ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-
orang yang beriman kepadanya, dan (sebaliknya) Al-Quran tidak 
menambahkan bagi orang-orang yang zalim (disebabkan keingkaran 
mereka) melainkan kerugian jua}. Surah Al-Isra’: 82 

4 Maksudnya: {Atau patutkah mereka dengki kepada manusia (Nabi 
Muhammad dan umatnya) disebabkan nikmat (pangkat Nabi dan 
agama Islam) yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka dari 
limpah kurniaNya?}. Surah An-Nisa’: 54 

5 Maksudnya: {Dan apabila aku sakit, maka Dialah yang menyembuhkan 
penyakitku}. Surah Ash-Shu’ara’: 80 

6 Maksudnya: {dan Dia akan memuaskan hati orang-orang yang beriman}. 
Surah At-Tawbah: 14 

7 Maksudnya: {Katakanlah (wahai Muhammad): Al-Quran itu, menjadi 
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١مثyz{a`_~}|bcdنث 

٢مثfghijkنث 
٣مثlmnopqrstwvuنث 

ÂÁÀ¿¾½ÈÇÆÅÄÃÉÌËÍÎÏنث
ÐÑÒÓÔمث٤ 

ABDCEFGHIJKLMNOPQRSTنث
UVWXYZ[\]^_`abcdefg

kjihlmnopqrusvwxyمث٥ 

                                                                  
(cahaya) petunjuk serta penawar bagi orang-orang yang beriman}. 
Surah Fussilat: 44 

1 Maksudnya: {Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah 
gunung, nescaya engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah 
belah kerana takut kepada Allah}. Surah Al-Hashr: 21 

2 Maksudnya: {maka ulangilah pandanganmu; dapatkah engkau melihat 
sebarang kecacatan?}. Surah Al-Mulk: 3 

3 Maksudnya: {Dan sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, hampir-
hampir menggelincir dan menjatuhkanmu dengan pandangan mereka 
(yang penuh dengan permusuhan dan kebencian), semasa mereka 
mendengar Al-Quran sambil berkata: Sebenarnya (Muhammad) itu, 
benar-benar seorang yang gila}. Surah Al-Qalam: 51 

4 Maksudnya: {Dan Kami wahyukan kepada Nabi Musa: Campakkanlah 
tongkatmu! Maka tiba-tiba tongkat itu menelan apa yang mereka pura-
pura adakan (dengan sihir mereka). Maka sabitlah kebenaran (mukjizat 
Nabi Musa) dan batallah (sihir) yang mereka telah lakukan. Oleh itu, 
kalahlah Firaun dan ketua-ketua kaumnya di situ dan kembalilah 
mereka dalam keadaan yang hina}. Surah  Al-A’raf: 117-119 

5 Maksudnya: {Mereka berkata: Wahai Musa! Engkaukah yang akan 
mencampak lebih dahulu atau kamikah yang mula-mula mencampak? 
Nabi Musa menjawab: Bahkan kamu campaklah dahulu. Tiba-tiba tali-
tali mereka dan tongkat-tongkat mereka terbayang-bayang kepadanya 
seolah-olah benda-benda berjalan, disebabkan sihir mereka. Maka 
yang demikian menjadikan Nabi Musa merasa takut sedikit dalam 
hatinya. Kami berfirman kepadanya: Janganlah engkau takut (wahai 
Musa)! Sesungguhnya engkaulah yang tertinggi mengatasi mereka 
dengan kemenangan. Dan campakkanlah apa yang ada di tangan 
kananmu, nescaya ia menelan segala (benda-benda sihir) yang mereka 
lakukan, kerana sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu hanyalah 
tipu daya ahli sihir; sedang ahli sihir itu tidak akan beroleh kejayaan, 
di mana sahaja dia berada}. Surah Taha: 65-69 

DJB8026_Al-Oshor_Sample_Malay_Inside.indd   272 12/8/19   2:00 PM



273
273 

 
١مثª©b»¬®¯°نث 

٢مث¯°¬´³²¶µنث 
٣مثkl¬nopbrstنث 

̀abbdefgihjklm_نث
noqp٤مث 

  ٥مث]^_`abcdef\نث
Hadis-hadis:   
 (  

َ
 سْ أ

َ
  يمِ ظِ العَ  رِش العَ  ب رَ  يمَ ظِ العَ  اهللاَ  ُل أ

َ
َ أ  َك يَ شفِ ن ) 7 kali. 

Maksudnya: “Aku memohon kepada Allah Yang Maha Agung, 
Penguasa Arasy yang agung agar Dia menyembuhkanmu”.  
 (  

ُ
ةٍ م َال  ٍ عَ  ن ُ مِ وَ  ةٍ ام هَ وَ  انٍ يطَ شَ  ن ُ مِ ةِ ام ا  اهللاِ  اِت مَ لِ َ بِ  كَ يذُ ِ أ ) 3 kali. 

Maksudnya: “Aku memohon perlindungan bagimu dengan kalimat-
kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan dan binatang 
berbisa serta dari setiap pandangan mata yang hasad.  
 (  لهُ ال رَ  م ب  اِس ا  

َ
  شِف اِ  أِس اَ  ِب ذهِ أ

َ
امً قَ سَ  رُ ادِ غَ  ُ َال  اءً فَ شِ  كَ اؤُ فَ  شِ ال إِ  اءَ فَ  شِ  َال اِ اش  نَت أ ) 

                              
1 Maksudnya: {Kemudian Allah menurunkan semangat tenang tenteram 
kepada RasulNya dan kepada orang-orang yang beriman}. Surah At-
Taubah: 26 

2 {Maka Allah menurunkan ketenangan-Nya kepada Muhammad dan 
membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya}(QS. At-
Taubah: 40) 

3 Maksudnya: {lalu Allah menurunkan semangat tenang tenteram 
kepada RasulNya dan kepada orang-orang yang beriman (sehingga 
tercapailah perdamaian), serta meminta mereka tetap berpegang 
kepada "kalimah Takwa", sedang mereka (di sisi Allah) adalah orang-
orang yang sangat berhak dengan "kalimah Takwa"}. Surah Al-Fath: 26 
4 Maksudnya: {Demi sesungguhnya! Allah reda akan orang-orang yang 
beriman, ketika mereka memberikan pengakuan taat setia kepadamu 
(wahai Muhammad) di bawah naungan pohon (yang termaklum di 
Hudaibiyah); maka (dengan itu) ternyata apa yang sedia diketahuiNya 
tentang (kebenaran iman dan taat setia) yang ada dalam hati mereka, lalu 
Dia menurunkan semangat tenang tenteram kepada mereka dan membalas 
mereka dengan kemenangan yang dekat masa datangnya}. Surah Al-Fath  

5 Maksudnya: {Dialah yang menurunkan semangat tenang tenteram ke dalam 
hati orang-orang yang beriman (semasa mereka meradang terhadap 
angkara musuh) supaya mereka bertambah iman dan yakin berserta 
dengan iman dan keyakinan mereka yang sedia ada}. Surah Al-Fath: 4 
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3 kali. Maksudnya: “Ya Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah rasa 
sakit, sembuhkanlah, Engkau adalah Penyembuh, tidak ada 
kesembuhan kecuali dengan kesembuhanMu, kesembuhan yang 
tidak membekaskan penyakit”. 
 (  لهُ ال م  

َ
اهَ بَ َص وَ ا وَ هَ ردَ َ ا وَ هَ ر حَ  نهُ ب عَ ذهِ أ ) satu kali.  

Maksudnya: “Ya Allah, hapuskanlah daripadanya rasa panas, rasa 
dingin dan rasa sakit yang terus-menerus”. 
 ( يمِ ظِ العَ  رِش العَ  ب رَ  وَ هُ وَ  ُت  وَ تَ  يهِ لَ عَ  وَ  هُ ال إِ  ََ  إِ َال  اهللاُ  سَِ حَ  ) 7 kali.  
Maksudnya: “Cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan yang berhak 
disembah melainkan Dia, kepadaNyalah aku bertawakal, dan Dia 
adalah Penguasa ‘Arasy yang agung”. 
 (  ِ  ِاهللاِ  سم  

َ
  فٍس نَ  ُ  ن َ مِ وَ  يَك ؤذِ يُ  اءٍ دَ  ن ُ مِ  يَك رِ أ

َ
َ  ، اهللاُ دٍ اسِ حَ  ٍ و عَ أ  ِيَك شف  ِ  ِاهللاِ  سم  

َ
يَك رِ أ )  

3 kali. Maksudnya: “Dengan menyebut nama Allah, aku 
menjampimu dari setiap yang menyakitimu, dari kejahatan setiap 
jiwa atau mata yang dengki. Allah-lah yang memberimu 
kesembuhan, dengan menyebut nama Allah aku menjampimu”. 
 Letak tangan ke atas tempat sakit dan baca: (  ِ  ِ3 ( اهللاِ  سم kali.  
(  

َ
ِ  وذُ عُ أ ِ درَ قُ وَ  اهللاِ  ةِ ز عِ ب  مَ  ن َ ه مِ ت

َ
 وَ  دُ جِ ا أ

ُ
رُ اذِ حَ أ ) 7 kali. 

Maksudnya: “Dengan nama Allah (tiga kali). Aku berlindung 
kepada kemuliaan dan kekuasaan Allah dari segala kejahatan 
yang aku temui dan aku khuatirkan”. 
Perhatian:   
1) Tidak boleh mempercayai khurafat-khurafat yang berkaitan 
dengan pelaku ‘ain seperti minum air kencingnya, atau kesannya 
menjadi tidak berguna jika dia mengetahuinya. 
2) Tidak boleh meletakkan azimat dari kulit, gelang, rantai 
sebagai pelindung dan takut kepada datangnya ‘ain. Rasulullah (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) bersabda: “Barangsiapa yang menggantungkan sesuatu 
(dengan anggapan bahawa barang tersebut bermanfaat atau 
dapat melindungi dirinya), maka dia telah bergantung 
kepadanya”. (H.R Tarmizi). 
3) Menulis ‘Ma sha Allah TabarakAllah’, atau melukis pedang, pisau, 
mata, atau meletakkan al-Quran dalam kereta atau potongan ayat-
ayat al-Quran dalam rumah, kesemua itu tidak menahan dari 
penyakit ‘ain, bahkan ianya lebih kepada azimat yang diharamkan. 
4) Wajib kepada pesakit untuk meyakini terkabulnya doa, dan tidak 

DJB8026_Al-Oshor_Sample_Malay_Inside.indd   274 12/8/19   2:00 PM



275
275 

 
berasa lambatnya kesembuhan. Sekiranya dikatakan kepada 
seseorang itu bahawa kesembuhannya adalah dengan ubat yang 
perlu diambil sepanjang hayat, dia tidak berasa cemas. Akan tetapi 
dia merasa cemas apabila rawatan rukyah mengambil masa yang 
lama, sedangkan ditulis baginya untuk setiap huruf yang dibacanya 
dengan satu kebaikan dan satu kebaikan digandakan dengan sepuluh 
kebaikan sepertinya. Perlu kepada seseorang itu untuk sentiasa 
berdoa, beristighfar, dan memperbanyakkan sedekah kerana ia 
antara perkara yang dapat menyembuhkan penyakit itu. 
5) Membaca rukyah secara berjamaah adalah bertentangan 
dengan Sunnah dan kesannya adalah lemah. Begitu juga dengan 
hanya bergantung kepada alat rakaman; kerana tidak berlaku 
niat dengan cara tersebut sedangkan ia adalah syarat yang mesti 
ada pada orang yang merukyah, walaupun dengan hanya 
mendengarnya adalah baik. Disunatkan untuk mengulang-ulang 
sehingga sembuh, melainkan jika ia memenatkannya maka 
hendaklah dia mengurangkannya supaya dia tidak berasa jemu. 
Adapun mengulang-ulang ayat dan doa dengan bilangan tertentu, 
ianya adalah tidak sahih kecuali dengan adanya dalil. 
6) Terdapat beberapa tanda yang jelas menunjukkan pengamal 
perubatan rukyah mengunakan sihir dan bukannya ayat-ayat al-
Quran. Kamu janganlah tertipu dengan penampilan agamanya. 
Boleh jadi dia memulakan proses rawatan menggunakan ayat al-
Quran kemudian menukarnya dengan jampi-jampi lain. Boleh jadi 
juga dia seorang yang melazimi masjid sebagai mengaburi mata 
manusia lain dan mungkin juga engkau melihat dia banyak 
berzikir dan mengingati Allah di hadapan kamu. Oleh itu, jangan 
mudah terpedaya dengan mereka. 
Diantara tanda-tanda sihir ahli-ahli sihir:  
Bertanya kepada pesakit namanya atau nama ibunya; kerana 
mengetahui nama atau tidak sebenarnya tidak akan mengubah 
proses rawatan walau sedikit.  
Memohon sesuatu daripada pakaian pesakit seperti baju atau 
pakaian dalam. 
Memohon dari pesakit haiwan dengan sifat-sifat tertentu untuk 
disembelih kepada jin, dan boleh jadi dia melumur pesakit 
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dengan darah sembelihan tersebut. 
Menulis dan membaca azimat yang tidak difahami bahkan tiada 
maksud yang terkandung di dalamnya. 
Memberikan kepada pesakit sehelai kertas yang terdapat 
padanya garisan empat segi dan terkandung di dalamnya huruf-
huruf dan nombor-nombor yang dinamakan dengan (al-Hijab). 
Memerintahkan pesakit untuk tidak berjumpa dengan sesiapa 
dalam tempoh tertentu dan perlu berada di dalam bilik yang 
gelap; ia dinamakan al-Hajabah. 
Memerintahkan pesakit untuk tidak terkena air atau 
menyentuh air dalam tempoh tertentu. 
Memberikan pesakit sesuatu yang perlu di tanam di dalam 
bumi, atau kertas yang perlu dibakar dan diperasapkan. 
Memberitahu pesakit tentang maklumat peribadinya yang tidak 
diketahui oleh sesiapapun, atau dengan menyebut namanya atau 
negaranya atau penyakitnya sebelum memulakan percakapan. 
Diagnosis atau memeriksa keadaan pesakit hanya ketika pesakit 
masuk bertemunya, atau melalui telefon atau e-mail. 
7) Mazhab ahli Sunnah berkata bahawa jin boleh merasuk 
manusia (masuk ke dalam manusia). Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman 
dalam surah Al-Baqarah: 275: 

 َِ َن  ٱُُ
ۡ
َ ْ ِيَُُ ََن إَُ ََ ُِم  ٱَِّٰا ٱ  َََُُ َُٰۡ ٱ  َِ ۚ َِّۡٱ  

Maksudnya: {Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak 
dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila}.  
Para ahli tafsir bersependapat yang perkataan املس dalam ayat ini 
membawa maksud tekanan iaitu penyakit gila yang berlaku 
kepada manusia disebabkan jin telah masuk ke dalam dirinya. 
Kesimpulan: sihir: Ia wujud, dan kesannya sabit berdasarkan al-
Quran dan Sunnah. Ia adalah haram, dan dosa yang sangat besar. 
Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Hendaklah kamu jauhi tujuh 
perkara yang membinasakan. Sahabat-sahabat bertanya: apakah 
dia perkara-perkara itu wahai Rasulullah? Baginda berkata: “Iaitu 
menyekutukan Allah, sihir, …”. (Muttafaqun Alaihi). 
Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman dalam surah Al-Baqarah: 102: 
  َََۡو  ََِ ْاَُِ ُٰ ََۡٱ  َُ َۥ  ِ ِ ََٰٖ ِۡ  ٱَِة   
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Maksudnya: {Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahawa 
barang siapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, 
tiadalah baginya keuntungan di akhirat}. 

Sihir terbahagi kepada dua: 1) Simpulan dan jampi yang 
digunakan oleh tukang sihir untuk mendapatkan bantuan syaitan-
syaitan ketika dia ingin memudaratkan orang yang ingin disihir. 
2) Ubat-ubatan yang memberi kesan ke atas badan orang yang 
disihir, otak dan kecenderungannya. Ianya dikenali dengan 
‘sharaf’ dan ‘athaf’. Lalu orang yang disihir seolah-olah melihat 
sesuatu benda itu terbalik, atau bergerak, atau berjalan dan 
seumpamanya. Bentuk sihir yang pertama adalah syirik kerana 
syaitan tidak akan membantu penyihir sehingga dia kufur kepada 
Allah. Bentuk kedua pula adalah dosa dari dosa-dosa besar. 
Walaubagaimanpun, semua itu berlaku dengan takdir Allah (subḥānahu 

wata′ālā ). 
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Semua makhluk memerlukan Allah (subḥānahu 

wata′ālā ). Mereka berhajatkan 
apa yang ada di sisiNya sedangkan Allah tidak berhajat langsung 
kepada mereka. Allah mewajibkan hambaNya untuk berdoa 
sebagaimana firmanNya dalam surah Ghafir: 60: 

َُۡ َِۡۡۚ إِن  ٱۡدُِٓ َرُُ  َوََل 
َ
َِ أ ٱ  َََ َنََُُۡ َِدَِ َۡ وَن ََُِۡۡ  ََِِدا   

Maksudnya: {Dan Tuhan kamu berfirman: Berdoalah kamu 
kepadaKu nescaya Aku perkenankan doa permohonan kamu. 
Sesungguhnya orang-orang yang sombong takbur daripada 
beribadat dan berdoa kepadaKu, akan masuk Neraka Jahannam 
dalam keadaan hina}. 
Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Sesiapa yang tidak meminta 
(berdoa) kepada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ), pasti Allah akan murka 
kepadanya”. (H.R Ibn Majah). Oleh itu kita dapat lihat disini, 
Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) sangat gembira dengan permintaan (doa) dari 
hambaNya, dan menyukai orang yang berterusan berdoa 
kepadaNya serta mendekatkan mereka kepadaNya. 
Para sahabat Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) sangat menghayati 
perkara ini, justeru setiap dari mereka tidak memperkecilkan 
sesuatu perkara untuk dipinta kepada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ). Mereka juga 
tidak meletakkan permintaan mereka kepada sesiapapun dari 
kalangan makhlukNya. Ia tidak lain kerana pergantungan mereka 
kepada Tuhan mereka, mereka hampir kepadaNya dan Dia juga 
hampir kepada mereka sepertimana firman Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) dalam 
surah Al-Baqarah: 186: َذا  ٌَِۖ َِِّ َِّ دِيَِ ََ

َ
َ   

Maksudnya: {Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu 
tentang Aku, maka (jawablah), bahawasanya Aku adalah dekat}. 
Doa merupakan kedudukan yang paling tinggi disisi Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
serta perkara yang paling mulia pada Allah serta dapat mengubah 
qada’ Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) terhadap hambaNya. Semua doa yang 
dipohon oleh hambanya akan diterima oleh Allah jika cukup 
segala syaratnya dan tiada perkara yang menghalangnya. 
Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) telah berikan kepada orang yang berdoa 
beberapa perkara melalui sabdaNya: “Tidaklah seorang muslim 
memanjatkan doa yang tidak mengandungi dosa dan tidak pula 
memutuskan hubungan silaturrahim, melainkan Allah akan 
memberikannya salah satu dari tiga perkara: sama ada doanya 
terus dimakbulkan, atau disimpan baginya pada hari akhirat, atau 

DOA  
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dirinya akan dijauhi dari keburukan yang senilai dengan 
permohonan yang dipintanya. Para sahabat berkata; kalau begitu 
kami akan banyak berdoa. Rasulullah berkata: Allah lebih banyak 
(untuk mengabulkan doa kamu)”. (H.R Ahmad).  
Jenis-jenis doa: terbahagi kepada dua: 1) Doa ibadah seperti 
solat dan puasa. 2) Doa permintaan dan permohonan. 
Amalan-amalan yang afdal: Adakah membaca al-Quran lebih 
baik, atau berzikir, ataupun doa dan permohonan? Membaca al-
Quran merupakan sebaik-baik amalan, kemudian zikir dan puji-
pujian kepada Allah, kemudian doa dan permohonan kepada 
Allah. Ini adalah secara umum. Akan tetapi ada situasi yang 
menjadikan amalan yang kurang afdal menjadi lebih afdal seperti 
berdoa di Arafah lebih afdal dari membaca al-Quran, dan 
menyibukkan diri dengan zikir-zikir yang warid selepas solat afdal 
dari membaca al-Quran. 
Sebab-sebab doa diterima: Sebab zahir dan sebab batin 
Sebab-sebab zahir: mendahulukan (doa) dengan amalan-amalan 
soleh seperti sedekah, berwudu’, solat, menghadap kiblat, 
mengangkat kedua-dua tangan, memuji Allah dengan apa yang 
layak bagiNya, menggunakan nama-nama Allah dan sifat-sifatNya 
yang sesuai dengan permintaanya. Sekiranya berdoa memohon 
syurga Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) perlu bagi seseorang itu berdoa dengan 
kurniaan Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) dan kerahmatannya. Jika berdoa kepada 
orang berbuat zalim misalnya, janganlah menggunakan nama Ar-
Rahman Al-Karim, tetapi gunalah nama Allah Al-Jabbar atau Al-
Qahhar. Diantara sebab-sebabnya lagi: Selawat ke atas Nabi 
Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) pada permulaan, pertengahan dan 
penghujung doa. Mengakui dosa-dosa yang telah dilakukan. 
Bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Memanfaatkan masa-
masa terbaik untuk berdoa yang disebut oleh dalil bahawa ia 
waktu-waktu doa diterima, Antaranya:  
*Siang hari dan malam; dua pertiga akhir malam ketika mana 
Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) turun ke langit dunia, antara azan dan iqamah, 
selepas berwudu’, ketika sujud, sebelum salam ketika solat, 
selepas solat ketika khatam al-Quran, ketika ayam jantan 
berkokok, ketika bermusafir, ketika dizalimi, ketika dalam 
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kesusahan, doa orang tua kepada anaknya, doa seorang muslim 
kepada saudaranya tanpa diketahui, dan ketika bertemu musuh 
di medan perang. 
*Dalam mingguan: Hari Jumaat; khususnya jam-jam terakhir. 
*Dalam bulanan: Bulan Ramadhan ketika berbuka puasa dan 
ketika bersahur, malam lailatul qadar, dan hari Arafah. 
*Di tempat-tempat yang mulia: Di masjid-masjid secara umum, di 
Kaabah, khususnya Multazam, di maqam Nabi Ibrahim ('alaihissalam 

 ), 
di atas bukit Sofa dan Marwah, di Arafah, Muzdalifah, Mina pada 
hari-hari Haji, ketika minum air zam-zam dan lain-lain. 
Sebab-sebab dalaman (batin): Sebelum berdoa; bertaubat dengan 
sebenar-benarnya, memulangkan hak orang yang dizalimi, makan, 
minum, pakaian dan tempat tinggal dari sumber yang halal, 
memperbanyakkan ketaatan, menjauhi perkara haram, serta 
menjaga diri dari perkara syubhat dan bersyahwat.  
Ketika berdoa: Menghadirkan hati, yakin kepada Allah, kuat 
pengharapan, penyerahan diri kepada Allah, merendah diri, 
bersungguh-sungguh, menyerahkan urusan kepadaNya, tidak melihat 
kepada selain daripadaNya, serta yakin Allah akan memakbulkan. 
 

Penghalang doa dimakbulkan: Boleh jadi seseorang itu berdoa 
tapi tidak diterima oleh Allah (subḥānahu 

wata′ālā ), atau lewat dimakbulkan. 
Diantara sebab-sebabnya adalah: *Mensyirikkan Allah dalam 
berdoa. *Memperincikan doa seperti memohon perlindungan dari 
kepanasan api neraka Jahannam, kesempitan dan kegelapannya, 
sedangkan sudah memadai baginya memohon perlindungan dari 
api neraka sahaja. *Doa kemudaratan seorang muslim keatas 
dirinya atau orang lain secara zalim. *Doa yang mengandungi dosa 
dan bermaksud memutuskan silaturrahim. *Menggantungkan doa 
dengan ‘kehendak’ seperti: “Ya Allah, ampunilah dosaku jika 
Engkau berkehendak”. *Tergesa-gesa ingin doa dikabulkan seperti: 
“Aku telah berdoa, tapi belum lagi diperkenankan”. *Jemu 
(istihsar): iaitu meninggalkan doa kerana merasa letih dan bosan. 
*Berdoa dengan hati yang lalai. *Tidak beradab ketika memohon 
kepada Allah: Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) telah mendengar seorang 
lelaki berdoa dalam solatnya. Lelaki itu tidak berselawat ke atas 
Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) Maka Nabi bersabda: “Lelaki ini 
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tergesa-gesa. Rasulullah lalu memanggil lelaki tersebut kemudian 
menasihatinya: Jika salah seorang diantara kamu berdoa, 
mulakanlah dengan memuji Allah, kemudian berselawatlah, 
kemudian baru mula dengan doa apa yang diiginkan”. (H.R Tarmizi). 
*Berdoa dengan sesuatu perkara yang telah selesai seperti berdoa 
untuk kekal hidup di dunia. *Bersusah payah berdoa dalam bentuk 
sajak. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman dalam surah Al-A’raf: 55: 
 ْ ْ ٱۡدُا ْ ٱۡدُا ْ ٱۡدُا     ٱََُِۡۡ ٱََُِۡۡ ٱََُِۡۡ ٱُِ َ ُِ َ ُِ َ ُِ َ ََُِۡۡ     ۥۥۥۥَرََٗ ُۡ وًََُۡۚ إُِ َرََٗ ُۡ وًََُۡۚ إُِ َرََٗ ُۡ وًََُۡۚ إُِ َرََٗ ُۡ وًََُۡۚ إُِ     ٱۡدُا     

Maksudnya: {Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah 
diri dan (dengan suara) perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak 
suka kepada orang-orang yang melampaui batas}. 
Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas (raḍiyallāhu 

'anhu ) dalam wasiat beliau 
kepada hambanya Ikrimah: “Telitilah sajak dalam doa, (apabila 
telah dipastikan) maka hindarilah dia, kerana aku dapati 
Rasulullah dan para sahabat tidak lakukan kecuali itu sahaja 
iaitu: menjauhi doa yang terlalu berpuitis”. (Riwayat Bukhari). 
*Berlebihan mengangkat suara ketika berdoa: Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
berfirman dalam surah Al-Isra’: 110 

 ُِ ُِ ُِ ُِ     ُٱۡد ُٱۡد ُٱۡد ُٱۡد ْ ْ ا ْ ا ْ ا َ     ا ٱ َ ٱ َ ٱ َ وِ     ٱ
َ
وِ أ
َ
وِ أ
َ
وِ أ
َ
ْ أ ْ ٱۡدُا ْ ٱۡدُا ْ ٱۡدُا َُۡ اْ ََُ     ٱََٰۡۖ ٱََٰۡۖ ٱََٰۡۖ ٱََٰۡۖ     ٱۡدُا  ّٗ

َ
 ََُ ْاَُۡ   ّٗ
َ
 ََُ ْاَُۡ   ّٗ
َ
 ََُ ْاَُۡ   ّٗ
َ
 ُٓءَۡ

َ
ۡٓءُ ٱَۡ
َ
ۡٓءُ ٱَۡ
َ
ۡٓءُ ٱَۡ
َ
ۡٱ      َُٰۡۡٱ  َُٰۡۡٱ  َُٰۡۡٱ  َُٰۡۡٱ     َِ َُِۡ ََو َََِِ ََۡۡ ََو َِ َُِۡ ََو َََِِ ََۡۡ ََو َِ َُِۡ ََو َََِِ ََۡۡ ََو َِ َُِۡ ََو َََِِ ََۡۡ ََو

َِٗ ََِٰ ََۡ َِٗ ََِٰ ََۡ َِٗ ََِٰ ََۡ َِٗ ََِٰ ََۡ     ٱَِۡ ٱَِۡ ٱَِۡ ٱَِۡ وَ وَ وَ وَ   
Maksudnya: {Katakanlah (wahai Muhammad): Serulah nama 
"Allah" atau nama "Ar-Rahman", yang mana sahaja kamu serukan 
(dari kedua-dua nama itu adalah baik belaka); kerana Allah 
mempunyai banyak nama-nama yang baik serta mulia dan 
janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau sembahyangmu, 
juga janganlah engkau perlahankannya, dan gunakanlah sahaja 
satu cara yang sederhana antara itu}. 
Kata Aisyah (raḍiyallāhu 

'anhu ): “Ayat ini diturunkan dalam (masalah) berdoa”. 
Lebih baik jika sesorang yang berdoa menyusun doanya seperti 
berikut: Pertama: Puji-pujian. Kedua: Selawat ke atas Rasul (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) Ketiga: Taubat dan mengakui dosa yang telah 
dilakukan. Keempat: Syukur kepada Allah atas nikmat yang 
diberikan. Kelima: Memulakan doa dan berusaha membaca doa-
doa yang lengkap dan yang sabit dari Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
atau ulama’ salaf. Keenam: Menutup doa dengan selawat dan 
salam ke atas Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
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DOA-DOA PENTING YANG PATUT DIHAFAL 

KEADAAN DOA: SEBAGAIMANA SABDA BAGINDA (ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam ) 

Sebelum 
dan 

selepas 
tidur 

) لُّهمْوُت  بِاْسِمَك اُ
َ
ْحَياوَ  أ

َ
)أ   “Dengan menyebut namaMu ya 

Allah, aku mati dan daku hidup” [Muttafaqun alaihi],  
ketika bangkit dari tidur:  ُُشورِْه الََِنا َوََما

َ
ْحَيانَا َْعَدَما أ

َ
ِى أ َْمُد ِهللاِ ا َْا 

“Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami 
setelah mematikan (menidurkan) kami, dan hanya 
kepadaNya tempat kembali” [Muttafaqun alaihi]. 

Bermimpi 
yang 
buruk 

ُعوذُ (
َ
اِت  اهللاِ  بَِلَِماِت  أ امَوِعَقابِه َغَضبِه ِمن ا  َ َهَمزاِت  َومِن ِعَباِده َوِمن 

 شا ِن ياط
َ
ون َوأ َُُْ( 

“Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, dari 
kemurkaanNya, kejahatan para hambaNya, dari bisikan syaitan 
serta dari kedatangan mereka kepadaku”. [Abu Daud]. 

Jika 
melihat 

seseorang 
yang tidur 
bermimpi 

 “Apabila seseorang darimu melihat mimpi yang 
menggembirakannya; nescaya ia adalah dari Allah, 
maka hendaklah dia mengucapkan Alhamdulillah dan 
ceritakannya kepada orang yang lain, dan sebaliknya 
apabila dia melihat mimpi yang mendukacitakannya, 
maka mimpi itu adalah dari syaitan, kerana itu 
hendaklah dia mengucapkan Isti’azah dan jangan 
ceritakannya kepada orang lain kerana mimpi itu tidak 
mendatangkan mudarat kepadanya”. [Muslim]. 

Masuk 
masjid 

Apabila masuk ke dalam masjid, dahulukan kaki kanan dan 
menyebut:  ِِسِم اهللا َْتحَْوا ُِذنُو ِ اْغِفْر لُّهمرَُسوِل اهللاِ ا ََ َالُم سَوا  ِ  بَْواَب

َ
رََْتَِك  أ  

“Dengan nama Allah, dan salam sejahtera semoga tercurah 
atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dan 
bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatMu”. [Muslim]. 

Ke
lu

ar
 d

ar
i r

um
ah

  لُّهمَا  ِبَِك  أُعوْذُ  إ ، َزل
ُ
و أ

َ
زِل أ

َ
و أ

َ
، أ َضل

ُ
و أ

َ
ِضل أ

َ
ْن أ

َ
  أ ََ َهَلُ و

َ
جَهَل أ

َ
و أ

َ
ظلََم، أ

ُ
و أ

َ
ظلَِم أ

َ
ْو أ

َ
 ( ).أ

 “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadaMu 
dari tersesat atau disesatkan, dari tergelincir atau digelincirkan, 
dari menganiaya atau dianiaya, atau dari tindakan bodoh atau 
dibodohi”. [Abu Daud dan Tirmizi]. 

)  ُِْت  اهللا تََو  ََ  ِةَ  َوالَ  َحْوَل  الَ  اهللا قُو  بِاهللاِ  إِال(. 
“Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan 
upaya melainkan dengan pertolongan Allah”. [Abu Daud dan Tirmizi]. 

Keluar 
dari 

Apabila keluar masjid, dahulukan kaki kiri dan menyebut:  
) ِ َتحَْوا ُِذنُو ِ اْغِفر لُّهمَرُسوِل اهللاِ ا ََ َالُم سِسِم اهللاِ َوا  بَواَب فَْضلَِك

َ
 )أ
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masjid  “Dengan nama Allah, dan salam sejahtera semoga tercurah 

atas Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dan 
bukakanlah untukku pintu-pintu kurniaanMu”. [Muslim]. 

Pasangan 
baru 

berkahwin 

) َََاَرَك َعلَيَك، وَََك، َو َنُكَمابَاَرَك اُهللاََع ب  ِ  ٍَْخ( 
“Semoga Allah memberkati untukmu, semoga Allah 
memberkati atasmu, dan semoga Dia menyatukan kamu 
berdua dalam kebaikan”. [Abu Daud dan Tirmizi]. 

Mendengar 
ayam 

berkokok 
atau suara 

haiwan 
seperti 
anjing 

“Apabila kalian mendengar ringkikan keldai, maka 
mohonlah perlindungan kepada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) dari 
syaitan; kerana sebenarnya keldai itu telah melihat 
syaitan. Apabila kalian mendengar ayam berkokok, 
maka mohonlah kepada Allah kurniaanNya; kerana 
ayam itu sebenarnya telah melihat malaikat. [Muttafaqun 
alaihi]. Apabila kalian mendengar lolongan anjing dan 
ringkikan keldai di malam hari, maka mohonlah 
perlindungan kepada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ); kerana 
sesungguhnya haiwan-haiwan itu melihat makhluk yang 
tidak dapat kalian melihatnya”. [Ahmad dan Abu Daud]. 

Doa 
apabila 

mencintai 
seseorang 

kerana 
Allah 

Daripada Anas RA bahawa seorang sahabat yang sedang 
berada di sisi Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam), kemudian seseorang lalu di 
hadapan mereka. Sahabat ini mengatakan: “Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya aku benar-benar mencintai orang 
ini”. Maka Nabi pun berkata kepadanya: “Apakah engkau 
telah memberitahukan rasa cintamu kepadanya?” Dia 
berkata: “Belum”. Baginda berkata: “Jika demikian, 
pergilah dan beritahukan kepadanya”. Maka ia terus 
berjumpa orang itu dan mengatakan: “Inni uhibbuka 
fillah” (sesungguhnya aku mencintaimu kerana Allah), lalu 
orang tersebut menjawab: “Ahabbakalladzi ahbabtani 
lahu” (Semoga Allah mencintaimu, Zat yang telah 
menjadikanmu mencintai aku kerana-Nya). [Abu Daud]. 

Apabila 
bersin dan 
mendengar 
seseorang 
itu bersin 

Apabila seseorang bersin, hendaklah dia berkata: ( ِّ َْمُدا)- 
“Segala puji bagi Allah”, saudaranya pula mengucapkan 
kepadanya: ( َُُك اهللاَْيَر)- “Semoga Allah merahmatimu”, 
maka (yang bersin) hendaklah menjawab: ( ُم اُهللاُْْهِديَ
 Semoga Allah memberi kalian“ -(َوُْصلُِح بَالَُمْ 
petunjukNya, dan memperbaiki keadaan kalian”. [Bukhari].  
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Jika seorang yang kafir bersin dan memuji Allah, maka 
ucapkan padanya: ( ُُم اهللاُْْهِديَ)- “Semoga Allah memberi 
kalian petunjukNya”, dan tidak diucap: ( َُُك اهللاَْيَر)- 
“Semoga Allah merahmatimu”. 

Doa ketika dalam kesedihan 
ُ  إِال  إََِ  َال ( َلِيُم، الَْعِظيمُ  ا َْال  ا  ََِإ  إِال  ُ ا  َال  اْلَعِظيِم، الَْعْرِش  َرب  ََِإ  إِال  ُ ا  َماَواتِ  َرب سا  ْرِض  َوَرب

َ ْ
 األ

 مِ  الَْعْرِش  َوَربالَْكِر(. 
“Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Agung 
dan Maha Penyantun. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah 
Tuhan Arasy yang agung. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan 

Allah Tuhan langit dan Tuhan bumi serta Tuhan Arasy yang mulia”. 
[Muttafaqun alaihi]. 

ُِْك بِِه َشًْئا(
ُ
، ال أ اُهللا اُهللا َر(. 

“Allah Allah Tuhanku, aku tidak menyekutukanNya dengan sesuatu pun”. 
[Abu Daud]. 

ْسَتِغيُث  بِرََْتَِك  يـومُ َ  يَا َ  يَا(
َ
 )أ

“Wahai Yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri Sendiri, dengan 
rahmatMu aku memohon pertolongan”. [Tirmizi]. 

.)ُسبَْحاَن اِهللا الَعِظيم( “Maha Suci Allah Yang Maha Agung”. 

Doa 
kepada 
musuh 

) ُهملِلَ  اْْرِ  الِْكتَاِب  ُمَُِساِب  يَ َوَع اَِ َحاِب سا  لُّهمْحزَاَب، ا
َ ْ
 .)َوَزِْزُْهم اْهِزُْهمْ  اْهزِم األ

“Ya Allah Yang menjalankan awan, Yang menurunkan 
kitab, Yang amat cepat hisabNya. Ya Allah, kalahkanlah 
pasukan gabungan itu. Ya Allah, kalahkanlah dan porak 
perandakan mereka”. [Muslim]. 

Doa 
ketika 
bangkit 

dari 
tidur 
pada 

waktu 
malam 

 اَمدُ  ، َقِدير َءٍ  َ  َُ  َوُهو اَمدُ  َوَُ  اُملُك  َِ ،َُ  ََُك  َال  وَحَدهُ  اهللاُ  إِال  إََِ  َال (
 ِ  ََوَال  اهللاِ  َوُسبَحان  ََِإ  َواهللاُ  اهللاُ  إِال  َ

َ
ةَ  َوَال  َحوَل  َوَال  أ قُو  بِاهللاِ  إِال(. 

“Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Yang 
Esa, tiada sekutu bagiNya, bagiNya seluruh kerajaan, dan 
bagiNya pula segala pujian, Dia sangat berkuasa atas segala 
sesuatu, segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah, tiada 
Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Allah Maha 
Besar, tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah”.  
Kemudian berkata: ( ِ اْغِفْر ّلُهما)- “Ya Allah ampuni dosa-
dosaku”, atau berdoa maka doanya akan diterima. Jika dia 
berwudhu` dan bersolat maka akan diterima solatnya. [Bukhari]. 

Doa 
dipermudahkan 
segala urusan 

َْعُل اََزَن إَِذا ِشْئَت َسْهًال (
َ

 نَْت
َ
 .)الُّهم َال َسْهًال إِال َما َجَعلَْتُه َسْهًال وَأ

“Ya Allah, tiada kemudahan kecuali apa yang Engkau 
jadikan mudah, dan jika Engkau berkehendak, 
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Engkau jadikan yang sulit itu mudah”. [Ibnu Hibban]. 

Doa 
bebas 
dari 

hutang 

) لُّهمَا  ُِعْوذُ  إ
َ
يِن، وََغلَبَِة ارَجالِ  وَاُْْخلِ  وَاُِْْ  وَاَْكَسلِ  واْلَعْجزِ  مَِن اَهم وَاََزِن، بِكَ  أ وََضلَِع ا( 

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindunganMu 
daripada kerunsingan dan kesedihan, sifat lemah dan 
malas, sifat pengecut dan bakhil, serta beban hutang dan 
penindasan orang”. [Bukhari]. 

Masuk 
dan 

keluar 
tandas 

Masuk: (  ُُعوُذ بَِك ِمن ا
َ
بُِث َواََبائِثالُّهم إِ أ )- “Ya Allah, 

sesungguhnya aku memohon perlindunganMu daripada syaitan 
jantan dan betina”. [Muttafaqun alaihi].   
keluar:  ) ُغفَرانََك(  - “Aku mohon keampunanmu”. [Abu Daud 
dan Tirmizi]. 

Waswas dalam solat ) Ludah ke kiri tiga kali. [Muslim].ُعوُذ بِاهللا
َ
 ).أ

Dalam sujud 
) لُهماْغِفرْ  ا  ِ  ِْهُ  َذنُ ،ُهُه، دِقوَُجل  َُ و

َ
 .)َوِه َوَعَالنََِتهُ  َوآِخَرهُ  َوأ

“Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya, baik yang kecil, yang besar, 
yang awal, yang terakhir, yang nyata, dan yang tersembunyi”. [Muslim].  

 .)ِ  اْغِفرْ  الُهم  َوَِْمِدكَ  َرَنا الُهم  ُسْبَحانََك (
“Maha suci Engkau ya Allah wahai Tuhan kami, ya Allah ampunkan kami”. 
[Muttafaqun alaihi]. 

) لُهمُعوذُ  ا
َ
ُعوذُ  ُُقوَتَِك، ِمنْ  َوُِمَعافَاتَِك  َسَخِطَك، مِنْ  بِرَِضاكَ  إِ أ

َ
ْحِ  َال  ِمْنَك  بَِك  َوأ

ُ
 ََناءً  أ

نَْت  َعلَْيَك 
َ
ثَْْيَت  َكَما أ

َ
 .)َْفِسَك  ََ  أ

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keredaanMu dari 
kemurkaanMu, dengan keampunanMu dari siksaanMu. Aku berlindung 
denganMu daripadaMu. Aku tak dapat menghitung sanjungan atasMu, 
Engkau sebagaimana sanjunganMu ke atas DiriMu sendiri”. [Muslim]. 

Sujud 
Tilawah 

) ُهملََك  ا  َِك  َسَجْدُتََك  آَمْنُت  َوْسلَْمُت  َو
َ
ِى وَْجِ  َسَجدَ  أ ِ  َُرهُ  َخلََقه َوَصو  َوَشق 

ُ  ََباَركَ  َوَََهُ  َسْمَعهُ  ْحَسنُ  ا
َ
َالِِقَ  أ

ْ
ا(. 

“Ya Allah, hanya untukMu aku bersujud, hanya kepadaMu aku 
beriman, dan hanya kepadaMu aku berserah diri. Wajahku 
bersujud kepada Tuhan yang menciptakannya, membentuknya, 
dan yang membelah pendengaran serta penglihatannya, Maha 
Suci Allah sebaik-baik Pencipta”. [Muslim]. 

Doa 
istiftah 
dalam 
solat 

) لَُّهمبَاِعدْ  ا  َِْب  ََْبَاَعْدَت  َكَما َخَطايَاَي، َو  ََْ  ِِقَْمَمْغرِِب، الَُّهمَّ  َواا  ِ  ِمنَ  نَِقّ
َْيُض  اَّْوُب  َُنَّ  َكَما اََطايَا

َ
َِس، نَ مِ  األ َّلَُّهمَّ  اَْماءِ  َخَطايَايَ  اْغِسْل  اَّلِْج  بِاَد َواََوال(. 

“Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku 
sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya 
Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana 
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dibersihkan kain putih dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku 
dari segala kesalahanku dengan salji, air dan embun”. 
[Muttafaqun alaihi].  

Doa 
akhir 
solat 

نُوَب  َْغِفرُ  َوَال  َكثًِا ُظلًْما َْفِ  َظلَْمُت  إِِّ  الَّهمَّ ( ُّا  نَْت، إِال
َ
 ِمنْ  َمْغِفَرةً  ِ  فَاْغِفرْ  أ

نَْت  إِنََّك  َوارَِْْ  ْنِدَك،عِ 
َ
 .)ارَِّحيمُ  اْلَغُفورُ  أ

“Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan 
kezaliman yang banyak dan tiada yang dapat mengampuni 
segala dosa selain Engkau, kerana itu ampunkanlah aku 
dengan keampunan dari sisiMu dan kasihanilah aku, 
sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih”. 
[Muttafaqun alaihi].  

Doa 
sejurus 
selesai 
solat 

ِعَ َ ذِْكرَِك َوُشكرَِك وَُحسِن ِعَباَدتِك(
َ
 .)الُهم أ

“Ya Allah, berilah aku pertolongan agar aku dapat selalu 
berzikir, bersyukur dan beribadah dengan baik kepadaMu”. 
[Abu Daud]. 

) ِْفِر َوالَفْقِر َوَعَذاِب الَقُُعوُذ بَِك ِمن ال
َ
 .)الُهم إِ أ

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadaMu 
daripada kekufuran, kefakiran dan azab kubur”. [Nasaie]. 

Doa 
berterima 

kasih 

Siapa yang dilakukan kepadanya suatu kebaikan lalu 
dia mendoakan kepada pelakunya: (اًَجَزاَك اُهللا َخ)- 
“Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik”,  
sungguh dia telah memberi pujian yang paling tinggi. 
[Tirmizi].  Dan orang yang didoakan itu hendaklah 
menjawab: ( َوََجَزاك)- “Dan semoga Allah juga 
membalasmu”, atau ( َاكِيَو)- “Dan juga kepadamu”. 

Apabila 
melihat 
hujan 

 .)الُّهم َصيًبا نَافًِعا(
“Ya Allah, curahkanlah hujan yang bermanfaaat” (dua 
atau tiga kali). [Bukhari]. 

 .)نَا بَِفْضِل اهللاِ َورََْتِهُمِطر(
“Kami diberi hujan dengan kurniaan dan rahmat Allah”, 
kemudian berdoa apa sahaja; kerana doa mustajab ketika 
hujan turun. [Muttafaqun alaihi]. 

Doa 
ketika 
terjadi 
angin 

kencang 

) لُّهما  َُِك  إ
َ
ْسأ

َ
ْرِسلَْت  َما وََخ  ِِْْيَها َما َخِْ وَ  َخَِْها ِمنْ  أ

ُ
ُعْوذُ  بِهِ  أ

َ
 ََها مِنْ  بَِك  َوأ

 َِْيَها َما َو  َْرِسلَْت  َما َو
ُ
 .)بِهِ  أ

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu kebaikan 
angin ini, dan kebaikan yang ada padanya, serta kebaikan 
tujuannya ditiupkan. Aku berlindung kepadaMu dari 
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keburukan angin ini, dan keburukan yang ada padanya, 
serta keburukan tujuannya ditiupkan”. [Muttafaqun alaihi]. 

Doa 
ketika 

melihat 
bulan 
sabit 

) ُهملَهُ  اهِل
َ
الََمةِ  َواِْإلَْماِن، بِاَْْمنِ  َعلَْيَنا أ سَورُْشٍد، ِإلْسالَِم،َواْ  َوا ٍهَِالُل َخ  َك  َراهللاُ  َوَر(. 

“Ya Allah, tampakkanlah bulan itu di atas kami dengan 
membawa keberkatan, keimanan, keselamatan dan 
keislaman. Semoga ia adalah bulan sabit kebaikan dan 
kebenaran, Tuhan saya dan kamu adalah Allah”. [Tirmizi]. 

Doa orang bermusafir kepada orang yang ditinggalnya 
Orang ramai kepada orang yang akan musafir: 

ْسَتْوِدعْ (
َ
َماََتَك  ِدَْنَك  اهللاَ  أ

َ
 )وَََملَِك  َوَخَواِيمَ  َوأ

“Aku menyerahkan kepada Allah agamamu, amanatmu, dan segala 
kesudahan amalanmu” [Ahmad dan Tirmizi]. 
orang bermusafir menjawab kepada orang yang ditinggalkan: 

ْسَتْوِدُعُمُ (
َ
ِي اهللاَ  أ ََّوَدائُِعه تَِضيعُ  َال  ا( 

“Aku juga menyerahkan kalian kepada Allah yang tidak akan tersia-
sia serahanNya”. [Ahmad]. 
Doa melihat perkara yang disukai dan perkara yang tidak disukai 

Apabila Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) melihat sesuatu yang disukai, baginda 

mengucapkan: ) َُْمد ْا  َِ ِي ََّاُت  تَتِمُّ  بِنِْعَمتِهِ  اِا .)اَصّ  
“Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatNya, menjadi sempurna 
segala kebaikan”. 
Apabila baginda melihat sesuatu yang tidak disukai, baginda menyebut: 

َْمدُ ( ْا  ََ َِ  ُِّ  ٍَحال(. 
“Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan”. [Hakim]. 

Doa bermusafir 
) ِ َُّسْبَحاَن ا ،اهللا أ ،اهللا أ ،ْنَقلُِبوناهللا أ َّنا

ِ َر َِِنَّا إَو َُِمْقِر َُ َا َهَذا َوَما ُكَنّاَ َر . ي َسَخّ
 َِْسَفِرنَا َهَذا ال ِ َُك

َ
ْن َعلَْيَنا َسِفرَ   ،َواَّْقَوى الَّلُهَمّ إِنَّا َْسأ نَا َهَذا َوِمَن الَْعَمِل َما تَْرَ، الَُّهَمّ َهِوّ

ْهِل، َوْطوِي ََنّا
َ
َلِيَفُة ِ األ َْفِر، َوا اِحُب ِ اَسّ نَت اَصّ

َ
ُعوُذبَِك ِمن وََْثاءِ  ُْعَدهُ ،الَُّهَمّ أ

َ
ا اِِّ أ

 سَفرِ ا، آبَِة اَْاَِل َواالْهلِ  ْنَظِر وَُسوءِ مَ َوا ِ ُمْنَقلَِبا(. 
“Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci 
Allah yang telah memudahkan semua ini bagi kami, padahal kami 
sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami 
akan kembali kepada Tuhan kami. Ya Allah, sungguh kami memohon 
kepadaMu dalam perjalanan kami ini kebaikan dan ketakwaan, serta 
perbuatan yang Engkau redai. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan 
kami ini, dan dekatkanlah bagi kami jaraknya yang jauh. Ya Allah, 
Engkaulah Pendamping dalam perjalanan, dan Pelindung bagi 
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keluarga (kami). Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadaMu dari 
letihnya perjalanan, pemandangan yang menyedihkan, dan 
kepulangan yang buruk pada harta dan keluarga”. [Muslim]. 
Apabila telah pulang, maka berdoa: )نا حامدونر بدون آيبون تائبون(  
“Kami semua kembali, bertaubat, beribadah, dan memuji hanya 
kepada Tuhan kami”. [Muslim]. 

Doa sebelum dan sesudah tidur 
) لَُّهمْسلَْمُت  ا

َ
ْرِى َوَفَوّْضُت  إََِْك، َْفِ  أ

َ
ُت  إََِْك، أ

ْ
َأ

ْ


َ
  الَ  إََِْك، َورََْبةً  َرْهَبةً  إََِْك، َظْهرِى َوأ

َ
 َْلَجأ

ِى بَِِتابَِك  آَمْنُت  إََِْك، إِالَّ  ِمْنَك  َمْنَجا َوالَ  َّنَْزلَْت، ا
َ
َّك  أ

ِى َوَِبِيِ َّْرَسلَْت  ا
َ
  .)أ

“Ya Allah, aku serahkan diriku kepadaMu, aku pasrahkan semua 
perkaraku kepadaMu, aku sandarkan belakangku kepadaMu, kerana rasa 
cinta dan takut kepadaMu, tidak ada tempat berlindung dan keselamatan 
dariMu kecuali hanya kepadaMu, aku beriman kepada kitab yang telah 
Engkau turunkan, dan kepada NabiMu yang telah Engkau utuskan”. 
[Muttafaqun alaihi]. 

ن فَمْ  وآَوانَا وفاناَ  وَسَقانَا أطَعَمَنا اي هللا اَْمدُ (  .)ُؤوِي وال َِ  ََُ  ال َِمّ
“Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan, minuman, 
kecukupan dan tempat berlindung; kerana betapa ramai orang yang 
tiada pemberi kecukupan dan tempat berlindung baginya”. [Muslim].   

 .)الُّهم قِِ َعَذابََك يَوَم تَبَعُث ِعَباُدكَ (
“Ya Allah, lindungilah aku dari siksaMu pada hari Engkau bangkitkan 
seluruh hambaMu”. [Abu Daud]. 

ْرَُعهُ  َوَِك  َجْنِ  َوَضْعُت  بَِك  َرِّ  الَُّهمَّ  سْبَحانََك (
َ
َْسْكَت  إِنْ  أ

َ
ْرَسلَْتَها َوِنْ  ََها فَاْغِفرْ  َْفِ  أ

َ
 أ

َْفُظ  بَِما َفاْحَفْظَها
َ

  ِِعَباَدكَ  بِه  ِِا  .)َ اَصّ
“Maha Suci Engkau ya Allah Tuhanku, dengan namaMu aku letakkan 
rusukku, dan dengan namaMu pula aku angkat kembali. Jika Engkau 
genggam jiwaku, maka ampunilah ia, dan jika Engkau biarkannya 
hidup, maka jagalah ia sepertimana Engkau menjaga hamba-
hambaMu yang soleh”. [Muttafaqun alaihi]. 
Meniupkan pada kedua tangannya dan membaca al-Mu’awwidzatain (al-
Falaq dan an-Nas), lalu mengusap dengan keduanya ke seluruh tubuhnya. 
Janganlah tidur pada setiap malam kecuali setelah membaca Alif Laam 
Miim (Sajadah) dan Tabaarak al-Mulk. [Tirmizi dan Nasaie].  

Doa keluar untuk solat 
) لُّهماجَعل ا  ِ  ِنُوًرا، َقل  َِو  َِِسا ،نُوًرا  ِِي َوََنُوًرا، ب  َِو  َِوَعن نُوًرا، َسم  َِوَعن نُوًرا، يَِمي 

ِ  َوِمن نُوًرا، َفوِ  َوِمن نُوًرا، ََسارِي
َ

  ًَوِمن ا،نُور  َِما
َ
 نَفِ  ِ  ِ  َواجَعل نُوًرا، َخلِ  َومِن نُوًرا، أ

عِظم نُوًرا،
َ
عِطِ نُوًرا، َواجَعل ِ  ِ  َوأ

َ
م ِ نُوًرا، َواجَعل ِ نُوًرا، َواجَعلِ نُوًرا، الُّهم أ ظََنُوًرا، و
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ِ نُوًرا، َوِ َدِ نُوًرا، 

َ
 ِنُوًرا، َو ِِي نُوًراَعَصََ َِشَعرِي نُوًرا، َو َِو(. 

“Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya, di lisanku cahaya, di 
pendengaranku cahaya, di penglihatanku cahaya, di atasku cahaya, 
di bawahku cahaya, jadikanlah di kananku cahaya, di kiriku cahaya, 
di hadapanku cahaya, di belakangku cahaya, jadikanlah dalam 
diriku cahaya, perbesarkanlah bagiku cahaya, agungkanlah bagiku 
cahaya, jadikanlah bagiku cahaya, dan jadikanlah diriku cahaya. Ya 
Allah, berikanlah padaku cahaya, jadikanlah pada urat sarafku 
cahaya, pada dagingku cahaya, pada darahku cahaya, pada 
rambutku cahaya, dan pada kulitku cahaya”. [Muttafaqun alaihi]. 

Doa Istikharah 
Jika seseorang itu ingin melakukan sesuatu, maka hendaklah dia solat 
dua rakaat sunat yang bukan fardu, kemudian membaca doa ini: 

) لُهمَا  ِِِّ ْسَتِخُْكَ  إ
َ
ْسَتْقِدُركَ  بِِعْلِمَك  أ

َ
َُك  بُِقْدَرتَِك  َوأ

َ
ْسأ

َ
ْقِدرُ  َْقِدرُ  َفاِنَك  فَْضلَِك  ِمنْ  َوأ

َ
َوَْعلَُم  َوَال أ

ْعلَمُ 
َ
ْرَ  اَنَ  ْعلَمُ  ُكْنَت  اِنْ  اَلُهم . الُْغُيْوِب  َعالمُ  َوأنَْت  َوَال أ

َ
ْ  هَذا األ ِّ ٌَْخ  ِْ  ِْدي ِْ  قَِبِةََو َِْوَمَعا

ْرِْي 
َ
ْرِي َوآِجلِهِ –أ

َ
ْهُ  ِْ  َفاقُْدْرهُ  أو َِجِل أ ََِّو  ِْ  مُ  ْبَارِك  ِْ ،ِْيِه  ْْعلَمُ  ُكْنَت  َواِنَ  ن

َ
َْرَ  أ

َ
هَذا األ

 ْ   ِْ  ِِْْدي  ِْقَِبةِ  َوَمَعاَرِيْ  َوْ
َ
ْرِي– أ

َ
ْ  َفاِْْفهُ  َوآِجلِهِ  أو ََ ِِْجِل أ َِّع  ِِْْفْْنهُ  َواَ  ِْ َواْقُدْر 

ََْ َحْيُث  ْنَ  اَ  مُ  ِْ  ).بِهِ  َرِضّ
“Ya Allah, sesungguhnya aku mohon pilihan kepadaMu dengan 
ilmuMu, aku mohon kekuatan kepadaMu dengan kekuasaanMu, dan 
aku memohon kepadaMu sesuatu dari kurniaanMu, sesungguhnya 
Engkau Maha Kuasa sedang aku tiada kuasa, Engkau Maha 
Mengetahui sedang aku tidak mengetahui, dan Engkau Maha 
Mengetahui hal-hal yang ghaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui 
bahawa perkara ini (sebutkan perkara tersebut) baik bagiku pada 
agamaku, kehidupanku, dan kesudahan urusanku”, -atau dikatakan: 
“untuk masa sekarang atau akan datang”- maka takdirkanlah ia 
untukku, mudahkanlah jalannya untukku, kemudian berkatilah aku  
padanya. Namun, jika Engkau mengetahui bahawa perkara ini buruk 
untukku pada agamaku, kehidupanku, dan kesudahan urusanku, -
atau dikatakan: “untuk masa sekarang atau akan datang”-, maka 
jauhkanlah ia daripadaku, dan jauhkan pula aku daripadanya dan 
takdirkanlah kebaikan bagiku di mana sahaja kebaikan itu berada, 
kemudian kurniakanlah keredaan bagiku untuk dapat 
menerimanya”. [Bukhari]. 

Doa kepada jenazah 
)اْغِفرْ  ا  َُ  ُهَْفِهِ  واررِمْ  عنه واعُف  وْ

َ
عْ  نُزوَُ  وأ هِ  وََردٍ  وثَْلج بِماءٍ  واْغِسلْهُ  َمدخلَهُ  ووِسّ قَو 
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َْيُض  وُب اُ  ََنَ  كما اَطايا من

َ
بِْدُْ  اََِس  ِمنِ  األ

َ
ِ  ِمنْ  َخًْا داًرا وأ ْهًال  َدارِه

َ
 َوَزوًْجا أهلِهِ  من َخْاً  وأ

 ).اارِ  وَعَذاَب  الَقِْ  فِْتَنةَ  َوقِهِ  َزوِْجهِ  ِمن َخْاً 
“Ya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia, berikanlah kepadanya 
keselamatan dan maafkanlah dia, muliakanlah tempat tinggalnya 
dan luaskanlah tempat masuknya, mandikanlah dia dengan air, salji 
dan embun, dan sucikanlah dia dari segala kesalahan sebagaimana 
Engkau mensucikan pakaian putih dari noda, gantilah untuknya 
rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari 
keluarganya, isteri yang lebih baik dari isterinya, masukkanlah dia 
ke dalam syurga, dan lindungilah dia dari siksa kubur serta azab api 
neraka”. [Muslim].                                                                                                                                                                                       

Doa menghilangkan keresahan dan kesedihan 
Tidaklah seorang pun yang ditimpa keresahan dan kesedihan, lalu 
dia mengucapkan: 

ْ  اَلَُّهمَّ ( ِِّْبُدكَ  إَ  ُنْْبِدكَ  َواَ  ُنَْمتَِك، َوا
َ
َُك . قََضاُؤكَ  ِ  َعْدٌل  ُحْكُمَك  ِ  َماٍض  َِيِدكَ  نَاِصَيِْ  أ

َ
ْسأ

َ
 أ

ْيَت  ََك  ُهوَ  اْسمٍ  بُِِلّ  وْ  َْفَسَك  بِهِ  َسَمّ
َ
نَْزَْهُ  أ

َ
وْ  كَِتابَِك  ِ  أ

َ
َحًدا َعلَّْمَتهُ  أ

َ
وْ  َخلِْقَك  ِمنْ  أ

َ
ثَْرَت  أ

ْ
 ِ  بِهِ  اْسَتأ

نْ  ِعْنَدكَ  اْلَغْيِب  ِعلْمِ 
َ
َْعَل  أ

َ
  َِيعَ  الُْقْرآنَر  ِوَِجَالءَ  َصْدرِي َونُورَ  َقْل  َِوَذَهاَب  ُحْز  ْ ِّإال أذهب اهللا . َه

 .)همه وحزنه وأبد نه فرحا
“Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambaMu, anak hambaMu 
(Adam) dan anak hamba perempuanMu (Hawwa). Ubun-ubunku di 
tanganMu, hukumMu berlaku kepadaku, qadaMu kepadaku adalah 
adil. Aku memohon kepadaMu dengan setiap nama (baik) yang telah 
Engkau gunakan untuk diriMu, yang Engkau turunkan dalam 
kitabMu, Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukMu atau 
yang Engkau khususkan untuk diriMu dalam ilmu ghaib di sisiMu, 
hendaklah Engkau jadikan al-Quran sebagai penenang hatiku, 
cahaya di dadaku, pelenyap duka dan kesedihanku”, 
melainkan Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) akan menghilangkan keresahan dan 
kesedihannya, serta menggantikannya dengan kebahagiaan. 
[Ahmad]. 
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Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) telah memuliakan manusia melebihi semua 
makhluk-makhluk lain khususnya dengan nikmat berkata-kata, 
dan menjadikan lidah sebagai alat bagi percakapan. Nikmat ini 
membolehkan manusia melakukan kebaikan dan juga keburukan. 
Sekiranya mereka menggunakan ke arah kebaikan, maka mereka 
akan menerima kebahagian di dunia, dan tempat tinggal yang 
mulia di dalam syurga. Tetapi jika mereka menggunakan selain 
dari itu, maka balasan yang buruk akan diterima. Sebaik-baik 
perkara yang dilakukan untuk memanfaatkan masa selepas 
membaca al-Quran adalah berzikir. 
Kelebihan berzikir mengingati Allah: Terdapat banyak hadis yang 
menyebut tentang kelebihannya antaranya sabda Nabi Muhammad 
(ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Mahukah kamu aku beritahu tentang amalan kamu 
yang terbaik dan paling tinggi darjatnya, paling baik daripada 
menginfaqkan emas dan perak, paling baik daripada situasi di 
mana kamu bertemu musuh lalu kamu penggal leher mereka atau 
mereka memanggal leher kamu?” Para sahabat baginda menjawab: 
“Mahu wahai Rasulullah”. Baginda berkata: “Amalan itu ialah 
zikrullah”. (H.R Tarmizi). Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: 
“Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang 
yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dan orang yang 
mati”. (Muttafaqun Alaihi).  Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman dalam hadis 
qudsi: “Aku berada pada sangkaan hambaKu, Aku selalu 
bersamanya jika ia mengingatiKu, jika ia mengingatiKu pada 
dirinya, maka Aku mengingatinya pada diriKu, jika ia mengingatiKu 
dalam suatu kaum, maka aku mengingatinya dalam satu kaum 
yang lebih baik darinya, dan jika dia mendekatkan diri kepadaKu 
satu jengkal, Aku akan mendekat padanya satu hasta, jika dia 
mendekatkan kepadaKu satu hasta, Aku mendekat padanya satu 
depa, jika dia datang kepadaKu dengan berjalan kaki, maka Aku 
akan datang kepadanya dengan berlari”. (H.R Bukhari). Rasulullah 
(ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Al-Mufarridun telah mendahului”, para 
sahabat bertanya: Wahai Rasulullah, siapakah al-Mufarridun? Nabi 
Menjawab: “Lelaki dan para wanita yang banyak berzikir kepada 
Allah”. (H.R Muslim). Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) memberi wasiat 
kepada salah seorang sahabatnya: “Jangan biarkan lidah kamu 

PERNIAGAAN YANG 
MENGUNTUNGKAN 
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kering dari mengingati Allah”. (H.R Tarmizi). 
Ganjaran Berganda: Ganjaran berganda bagi amalan-amalan 
soleh seperti membaca al-Quran terbahagi kepada dua perkara: 
1) Bergantung kepada apa yang ada di dalam hati dari sudut 
keimanan, keikhlasan, kasih sayang kepada Allah dan lain-lain.  
2) Bergantung kepada hati yang bertafakkur dengan zikir dan 
kesibukan dengannya, bukan hanya pada lidah semata-mata. Jika 
ianya sempurna, maka Allah akan menebus segala keburukannya dan 
memberinya ganjaran yang sempurna. Begitu juga pengurangan 
pahala adalah bergantung kepada keadaan amalan tersebut. 
Faedah-faedah berzikir: Telah berkata Syeikhul Islam: Zikir 
dalam hati umpama air kepada ikan. Bagaimana keadaan ikan 
apabila ketiadaan air? 
Mewarisi kasih sayang Allah, dekat denganNya, redaNya, 
kawalanNya, keagunganNya, taubat dan kembali kepadaNya serta 
membantu dalam mentaatiNya. 
Menghilangkan kebimbangan dan kesedihan dari hati dan 
mendatangkan kegembiraan, serta membuat hati menjadi hidup, 
kuat dan suci. 
Dalam hati terdapat kekurangan dan keperluan yang tidak akan 
dipenuhi melainkan dengan zikir kepada Allah, juga kekerasan 
yang tidak dapat dicairkan dan dilembutkan kecuali dengan zikir 
kepada Allah. 
Ia adalah penyembuh, penawar, makanan dan kelazatan yang 
tiada tandingannya untuk hati sedangkan kelalaian itu adalah 
penyakitnya. 
Kurang berzikir adalah tanda kemunafikan. Banyak berzikir pula 
tanda kekuatan iman serta kecintaan kepada Allah yang sebenarnya, 
kerana sesiapa yang mencintai sesuatu, dia akan menyebutnya selalu. 
Seorang hamba apabila mengingati Allah dengan berzikir ketika 
senang, Allah akan mengingatinya ketika dia susah, khususnya 
ketika tiba saat kematian dan sakaratul maut. 
Berzikir adalah sebab keselamatan dari azab Allah, diturunkan 
kepadanya ketenangan, datangnya kerahmatan yang berterusan 
dan dipohon keampunan oleh para malaikat. 
Menyibukkan lidah daripada perkara lalai, umpatan, mengadu 
domba, menipu dan lain-lain perkara yang makruh dan haram. 
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Ibadat yang paling mudah, paling agung dan afdal. Ia juga 
sebagai semaian untuk syurga Allah (subḥānahu 

wata′ālā ). 
Zikir memakaikan orang yang berzikir dengan kemuliaan, 
kemanisan, dan keceriaan wajah. Ia merupakan cahaya di dunia, 
di dalam kubur dan di akhirat. 
Allah dan malaikat berdoa kepada orang yang berzikir. Allah 
berbangga dengan para penzikir kepada malaikatNya. 
Sebaik-baik orang yang beramal adalah yang paling banyak 
berzikir kepada Allah. Maka sebaik-baik orang yang berpuasa  
dari kalangan mereka adalah yang paling banyak berzikir ketika 
berpuasa. 
Zikir dapat mempermudahkan segala kesusahan, meringankan 
kesengsaraan, mendatangkan rezeki dan memberi kekuatan 
kepada badan. 
Menyingkirkan syaitan, menundukkan, menghina dan 
memalukannya. 

WIRID HARIAN PAGI DAN PETANG 

B WIRID HARIAN BILANGAN 
DAN WAKTU 

KESAN DAN 
FADILAT 

1 

Ayat kursi 
 ُ ٱ  َُ ِإ ََِٰإ َٓ َۡٱ  ۚ ُُهُ  ٱَُۡم

ۡ
َ َۥ  ُ  ٞۚۡمَ ََو َِٞۥ  َ

 ِ ِٰتََٰ ٱ  ِ ََو ِض
َ
ۡذَ  ٱ َ ِيا هُ  ٱَِ ََُۡ ٓۥ  ِإ

 ِِِۡذِ ۚۦ  ُِ ََو ََُۖۡۡ ََو ِِۡۡ
َ
 ََۡ َ ََُۡ َنُ  ٖء َِۡ

 ِِِۡ ِّۡ ٓۦ  ُُِۡ َََِٓءۚ وَ َِ ِٰتِ إََٰ َضۖ وَ  ٱ
َ
ۡٱ  ََو

 َ ُٔ  ُُدهۥ  ََُو َُُِۚۡ َِۡٱ  َُِۡٱ [Bukhari].  

Pagi dan 
petang. 
Sebelum 

tidur. 
Selepas 

solat fardu. 

Syaitan tidak 
mendekati. 
Sebab untuk 

masuk ke 
syurga. 

2 

Dua ayat terakhir surah al-Baqarah 
 ََُل  َءاُٱ  ِِّ ر ِ ََِِِۡل إ

ُ
ُ َ َءاَ  ٱُُِۡۡنَۚ وَ  ۦَِٓ أ

 ِ  ِ   َََِِِۦَو  ُُِِۦَو  ُُِِۦَور  ِّ َٖ
َ
َُّ َُِق ََۡ أ

 ُِِۦۚ ر  ََۡ ََر ََاَُۡ ََۖۡ
َ
ۡ َوَُاْ ََِۡ َوأ ٱ َُِ  

 َ  َُُِّ ُ ٱ  َََۡو َََۡ َ ََ ََُۚۡو ِإ ًَۡ َ َ
 َََۗۡۡٱ  ََو ََر َۚ

ۡ
َۡ

َ
ۡو أ

َ
َِٓ أ  إِن َِٓۡاَُ َ ََر

 َََُۡ ََ  ِٗۡإ َََٓۡ َِۡۡۥ  ََ َِ ٱ  ََر ََِۚۡ ِ  ََو
 ِِ ََ َََ َ َ ََُِّۡ ۖوَ  ۦ ُۡوَ  ٱ َ ِۡۡٱ  ََ َو  ۚٓ ََۡۡٱر 

 َ َََٰۡ َ
َ
َأ ُۡ  ََ ِمَۡۡٱ  ََِِٰۡٱ   

[Muttafaqun alaihi].    

Sekali pada 
setiap 

malam. 
Di baca di 

dalam 
rumah pada 

bila-bila 
masa.  

 

Cukup untuk 
mengelakkan 

kejahatan 
atau 

keburukan 

3 
Surah al-Ikhlas, Surah al-
Falaq dan Surah an-Nas 
[Abu Daud dan Tirmizi]. 

3 kali pada waktu pagi. 
3 kali pada sebelah 

petang 

Mencukupi 
dari yang lain 
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4 

 ِ  ِرِض  اهللاِ  سم
َ
ي َال يَُ َمَع اسِمِه ٌَء ِ األ ِ

ا
ِميُع الَعِليمُ  سَماِء َوُهَو ا سا ِ َوَال 

“Dengan nama Allah yang 
dengan namaNya tidak ada 
sesuatu di bumi dan di langit 
dapat memudaratkan, dan 
Dialah yang Maha Mendengar dan 
Maha Mengetahui”. [Abu Daud]. 

3 kali pada 
waktu 
pagi. 

3 kali pada 
sebelah 
petang 

Mengelakkan 
musibah yang tiba-

tiba dan tiada 
sesuatu boleh 

memudaratkannya. 

5 

اِت ِمن َ َما َخلََق  امِلَماِت اِهللا اَُِعوُذ ب
َ
 أ

Aku berlindung dengan kalimat 
Allah yang sempurna daripada 
kejahatan (makhluk yang) Dia 
ciptakan”. [Ahmad dan Nasaie]. 

3 kali pada waktu 
pagi.3 kali pada 
sebelah petang. 

Apabila singgah ke 
sesuatu tempat. 

Melindungi 
sesuatu tempat 

dari perkara 
yang 

memudaratkan 

6 

ُت َوُهَو رَب الَعرُش  ُهَو َعلَيِه تََو إِال ََِاُهللا َال إ ََِحس
 الَعِظيمُ 

“Cukuplah Allah bagiku, tiada 
Tuhan yang berhak disembah 

melainkan Dia. KepadaNya aku 
berserah diri, dan Dialah Tuhan 
Arasy yang agung”. [Abu Daud]. 

7 kali pada 
waktu 
pagi. 

7 kali pada 
sebelah 
petang 

Allah (subḥānahu 
wata′ālā ) 

mempercukupkan 
keperluan dunia 
dan akhiratnya. 

7 

ٍد  ُِمَحمِاإلِسَالِم ِدينًا، َوا، َوارَِضيُت بِاِهللا َريَِن  
“Aku reda Allah sebagai Tuhanku, 

Islam sebagai agamaku, dan 
Muhammad sebagai nabiku”.  

[Abu Daud dan Tirmizi]. 

3 kali pada 
waktu pagi. 
3 kali pada 

sebelah petang 

Allah pasti 
akan 

meredainya. 

8 

Pagi: 
صَبحَناالُهم بَِك 

َ
َسَناَوَِك  أ

َ
ِ  أ َك َوَُِموُت َوَ َِكَيا َوَ ُشورُ  َكال.  

“Ya Allah, hanya denganMu kami memasuki 
waktu pagi, dan hanya denganMu kami 
memasuki waktu petang. Hanya denganMu kami 
hidup dan hanya denganMu kami mati dan hanya 
kepadaMulah kami dibangkitkan”. [Tirmizi].  
Petang: 

َسَناالُهم بَِك 
َ
صَبحَناَوَِك  أ

َ
َيا َوَِك َُموُت َوََِك  أ

َ
 َِكَو َُمِصا.  

“Ya Allah, hanya denganMu kami memasuki 
waktu petang, dan hanya denganMu kami 
memasuki waktu pagi. Hanya denganMu kami 
hidup dan hanya denganMu kami mati dan 
hanya kepadaMulah tempat kembali”. [Tirmizi]. 

Pagi 
dan 

petang 

Wirid 
yang 

sangat 
dituntut 

صَبحَنا ََ فِطَرةِ اِإلسَالِم، َوََِمِة اِإلخَالِص، َودِيِن نَِيَنا  9
َ
أ Waktu Sesungguhnya 
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بَِنا إِبَراِهيَم َحنِيًفا ُس

َ
ٍد َصَ اُهللا َعلَيِه َوَسلَم، َوِلِة أ َمُ لًِما

 َُِِمَن ِمَن اَ َوَما.  
“Kami memasuki waktu pagi di atas 
fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama nabi 
kami Muhammad -sallallahu alaihi wa 
sallam-, dan agama bapa kami, Ibrahim, 
yang sentiasa dalam keadaan lurus dan 
berserah diri, dan dia tidak termasuk 
dalam kalangan orang musyrik”. [Ahmad].  

pagi Nabi 
Muhammad (

ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam ) 
berdoa 

dengannya. 

10 

صَبَح  الُهم َما
َ
َحٍد ِمن َخلِقَك فَِمنَك وَحَدَك َال أ

َ
و بِأ

َ
ِ مِن نِعَمٍة أ

 َ مُد َوَََك َفلََك ا َكَِ ُُشكرَك ا.  
 “Ya Allah, pada pagi hari ini, apa pun 
nikmat yang ada padaku, atau pada 
seseorang dari makhlukMu, maka hanyalah 
dariMu semata, tiada sekutu bagiMu. Kerana 
itu, hanya milikMu segala puji dan syukur”.  

َ الُهم َما 
َ
و أ

َ
َحٍد ِمن َخلِقَك فَِمنَك وَحَدَك َال  ِ مِن نِعَمٍة أ

َ
بِأ

كرُ  شََك امُد َوَََك َفلََك ا َكَِ.  
Apabila petang dibaca: “Ya Allah, pada 
petang hari ini …”. [Abu Daud]. 

Pagi 
dan 

petang 

Dia 
menunaikan 

rasa 
syukurnya 

untuk siang 
dan malam 

hari itu. 

11 

 ِإ ُهملصَبحُت  ا
َ
شِهُد ََلََة َعرِشَك َوََالئََِتَك  أ

ُ
شِهُدَك َوأ

ُ
أ

داً  َمُ ن
َ
نَت وَأ

َ
نَت اُهللا َال إََِ إِال أ

َ
نَك أ

َ
ِيِع َخلِقَك بِـَََِياَءَك ون

َ
َوأ

.َعبُدَك َوَرُسوَُك   
 “Ya Allah, pada pagi hari ini aku 
persaksikan kepadaMu, para malaikat 
pemikul ArasyMu, para malaikatMu, para 
NabiMu, dan semua makhlukMu, bahawa 
Engkaulah Allah, tiada Tuhan yang berhak 
disembah selain Engkau, dan bahawa 
Muhammad adalah hamba dan utusanMu”. 
[Abu Daud]. 

 ِإ ُهملَسيُت ا
َ
شِهُد ََلَة عَ  أ

ُ
شِهُدَك َوأ

ُ
رِشَك َوََالئََِتَك أ

داً  َمُ ن
َ
نَت وَأ

َ
نَت اُهللا َال إََِ إِال أ

َ
نَك أ

َ
ِيِع َخلِقَك بِـَََِياَءَك ون

َ
َوأ

.َعبُدَك َوَرُسوَُك   

4 kali 
pada 
waktu 
pagi. 
4 kali 
pada 

sebelah 
petang. 

Se
si

ap
a 

ya
ng

 m
en

ye
bu

tn
ya

 4
 

ka
li,

 A
lla

h 
ak

an
 

m
em

be
ba

sk
an

ny
a 

da
ri

 a
pi

 
ne

ra
ka

. 

12 

َهاَدةِ َربَ ُ ٍء  شُِم الَغيِب َواَ رِض
َ
َمَواِت َواأل سَفاِطُر ا ُهملا

 َ َوِمن ِنَف َ ُعوُذ بَِك مِن
َ
نَت، أ

َ
ن َال إََِ إِال أ

َ
شَهُد أ

َ
َوَلِيَكُه أ

قََِف ََ نَفِ ُسوءاً 
َ
ن أ

َ
يَطاِن َوِِِه وَأ شسلِمٍ   اُ َِهُ إُجر

َ
و أ

َ
.أ  

“Ya Allah, Pencipta langit dan bumi, Yang 
mengetahui semua yang ghaib dan yang 
nampak, Tuhan segala sesuatu dan 
Penguasanya. Aku bersaksi tiada Tuhan yang 

Pagi, 
petang 

dan 
ketika 
hendak 
tidur. 

Melindungi 
dari 

waswas 
syaitan. 
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berhak disembah selain Engkau. Aku 
berlindung kepadaMu dari kejahatan diriku, 
juga kejahatan syaitan dan sekutunya. Dan 
(aku berlindung kepadaMu) dari bertindak 
buruk atas diriku, atau menjerumuskan 
seorang muslim kepadanya”. [Abu Daud]. 

13 

 لُّهمَا  ِ ُعْوذُ  ِمَن اَهم َواََزِن، بَِك  اَُعْوذُ  ّ ا
َ
 اْلَعْجزِ   مِنَ  بَِك  وَأ

ُعْوذُ  َواَْكَسلِ 
َ
ُعْوذُ  َواُْْخلِ  اُِْْ  ِمنَ  بَِك  َو أ

َ
َغلََبِة  ِمن بَِك  وأ

يِن، َوقَهِر ارَجالِ  ا  
“Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari 
kesusahan dan kesedihan, aku berlindung 
kepadaMu dari sifat lemah dan malas, aku 
berlindung kepadaMu dari sifat penakut dan 
kikir, dan aku berlindung kepadaMu dari 
beban hutang dan penindasan orang”.[Bukhari]. 

Sekali 
pada 
pagi 
dan 

sekali 
pada 
waktu 
petang 

Menghilangka
n kegelisahan, 
keresahan dan 

belenggu 
hutang. 

14 

 ََ نَا
َ
نَا َعبُدَك َوأ

َ
نَت َخلَقَتِ َوأ

َ
نَت َر َال إََِ إِال أ

َ
الُهم أ

ُعوُذ بَِك ِمن َ َما َصَنعُت 
َ
َعهِدَك َوَوعِدَك َما اسَتَطعُت أ

 ِفَاغِفر ََِك بَِذن بُوُء
َ
 َوأ ََ ََك بِنِعَمتَِك بُوُء

َ
 فَإِنه َال يَغِفُر أ

نَت 
َ
نُوَب إِال أ ا.  

Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada 
Tuhan yang berhak disembah selain 
Engkau, Engkau menciptakan aku. Aku 
adalah hambaMu. Aku akan setia pada 
perjanjianku denganMu semampuku. Aku 
berlindung kepadaMu dari kejahatan 
yang kulakukan. Aku mengakui nikmatMu 
kepadaku dan aku mengakui dosaku 
kepadaMu. Oleh kerana itu, ampunilah 
daku; sesungguhnya tiada yang dapat 
mengampunkan dosa melainkan Engkau”. 
[Bukhari]. 

Penghulu 
segala 

istighfar. 
Pagi dan 
petang 

Sesiapa yang 
menyebutnya 
dengan penuh 

keyakinan 
pada siang 

hari kemudian 
mati pada 

hari tersebut, 
atau pada 
malam dan 
mati pada 

malam 
tersebut, 
maka dia 

merupakan 
ahli syurga. 

15 

 ِلَُِه َوَال تُ َِشأ ِ صلِح
َ
سَتِغيُث أ

َ
يَاَ يَاَيوُم بِرََتَِك أ

 َِإ ٍَطرَفَة َع ِنَف .  
“Wahai Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha 
Berdiri Sendiri, dengan rahmatMu aku 
memohon pertolongan. Perbaikilah segala 
urusanku, maka janganlah Engkau serahkan 
aku kepada diriku sendiri walau sekelip 
mata”. [Nasaie]. 

Pagi 
dan 

petang 

Nabi 
Muhammad (

ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam ) 

telah 
mewasiatkan 

wirid ini 
kepada 

Fatimah R.hA 
الُهمَ فِ ِِ بََدِ، الُهمَ فِ ِِ َسمِ، الُهمَ فِ ِِ بََِي،  16 3 kali Nabi 
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ُعوُذ بَِك مَِن الُفِر َوالَفقِر، الهُ 

َ
ُعوُذ بَِك ِمن الُهم إِ أ

َ
م إِ أ

نَت 
َ
.َعَذاِب الَقِ َال إََِ إِال أ  

“Ya Allah, anugerahkanlah kesihatan pada 
tubuh badanku, ya Allah berikanlah kesihatan 
pada pendengaranku, ya Allah berikanlah 
kesihatan pada pandanganku, ya Allah 
sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari 
kufur dan kefakiran, ya Allah sesungguhnya 
aku berlindung kepadaMu dari siksa kubur, 
tiada Tuhan yang berhak disembah selain 
Engkau”. [Abu Daud]. 

pada 
waktu 
pagi. 
3 kali 
pada 

sebelah 
petang 

Muhammad 
(ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam ) 
berwirid 

dan berdoa 
dengannya

. 

17 

َُك 
َ
سأ

َ
َُك العفو والعافية  انيا واآلخرة، الُهم إِ أ

َ
سأ

َ
 الُهم إِ أ

هِ َوَماِ، الُهم اسُ َعوَرا ِ العفو والعافية 
َ
ِديِ َوُدنَياَي وَأ

ِ يََدي َومِن َخلِ َوَعن َوآِمن َروَِ، الُهم احَفظِ ِمن بَ 
 ِ

َ
 غَتاَل ِمن

ُ
ن أ

َ
ُعوُذ بَِعَظَمتَِك أ

َ
.يَِميِ وََعن ِشَماِ َوِمن َفوِ وَأ  

“Ya Allah, aku memohon kepadaMu 
keselamatan agama, dunia, keluarga serta 
harta bendaku. Ya Allah, tutuplah auratku 
dan peliharalah aku dari ketakutan. Ya 
Allah, peliharalah diriku dari depan, 
belakang, kanan, kiri, serta atas, dan aku 
berlindung dengan keagunganMu daripada 
ditelan dari bawah”. [Abu Daud].  

Pagi 
dan 

petang 

Rasulullah (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam ) 

tidak pernah 
meninggalkan 
doa ini pada 
setiap pagi 
dan petang 

18 

ُسبَحاَن اهللاِ َوَِمِدهِ َعَدَد َخلِقِه، َورَِضا نَفِسِه، َوِزنََة َعرِشِه، 
 َوِمَداَد ََِماتِهِ 

Maha suci Allah dan segala puji bagiNya 
sebanyak makhlukNya, sereda diriNya, 
seberat ArasyNya, dan sebanyak 
kalimatNya”. [Muslim]. 

3 kali 
pada 
waktu 
pagi 

Lebih baik 
daripada duduk 

berzikir 
daripada waktu 
fajar sehingga 

ke petang.  
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BIL PERCAKAPAN ATAU 
AMALAN YANG MULIA 

GANJARAN DAN PAHALA BERDASARKAN 
SUNNAH, SEBAGAIMANA SABDA 

RASULULLAH (ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam ) 

1 

وحده ال ك ،  ال  إال اهللا
   مد وهوا لك وا 

 شئ قدير
(Tiada Tuhan yang 
berhak disembah 

melainkan Allah yang 
Maha Esa, tiada 
sekutu bagiNya. 

Baginya kerajaan, 
dan bagiNya segala 
pujian serta Dialah 

yang Maha Kuasa atas 
segala sesuatu) 

Sesiapa yang menyebut: 
وحده ال ك  ، الك و امد وهو    ال  إال اهللا

 شئ قدير
sebanyak 100 kali dalam sehari, baginya 
menyamai dengan memerdekakan 10 orang 
kanak-kanak, ditulis kepadanya 100 kebaikan 
dan dihapuskan 100 kejahatan, dan dipelihara 
dari syaitan pada hari tersebut sehingga 
keesokan harinya. Dan tiada seorang pun yang 
membawa amalan yang lebih baik daripada 
apa yang dibawanya itu kecuali seseorang 
yang melakukan lebih banyak dari itu. 
[Muttafaqun alaihi].  

2 

مدهسبحان اهللا العظيم و  
(Maha Suci Allah yang 

Maha Agung dan 
bagiNya segala pujian) 

Sesiapa yang menyebut: 
 ditanamkan untuknya (سبحان اهللا العظيم ومده)
sebatang pohon kurma di dalam syurga. 
[Tirmizi dan Hakim]. 

3 

 سبحان اهللا ومده
 سبحان اهللا العظيم
(Maha Suci 
Allah dan 
bagiNya 
segala 
pujian. 

Maha Suci 
Allah yang 

Maha Agung) 

Sesiapa yang menyebut: ( مدهسبحان اهللا و) seratus kali, 
diampunkan segala dosanya walupun dosa itu seperti 
buih di lautan. Dan tiada seorang pun yang datang 
pada hari kiamat dengan sesuatu yang lebih afdal 
daripadanya melainkan orang yang menyebut 
sepertinya atau lebih banyak dari itu. [Muttafaqun 
alaihi]. 
Dua kalimat yang ringan di lisan namun berat dalam 
timbangan, dan disukai oleh Zat yang Maha Pengasih: 
(ا ن ا هو ن اا ن ا هو ن اا ن ا هو ن اا ن ا هو ن ا). [Muttafaqun alaihi].  

4 

 ال حول وال قوة إال باهللا
(Tiada daya dan 
upaya melainkan 

dari Allah) 

Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) bersabda: “Mahukah aku 

tunjukkan kamu suatu pintu daripada pintu-
pintu syurga?” Jawabku (Abu Musa al-Asy’ari (
raḍiyallāhu 
'anhu )): Ya. Sabda baginda: “ َِة إَِالّ بِاهللا  .”َال َحْوَل َوَال قَُوّ
[Muttafaqun alaihi]. 

5 

Memohon 
dimasukkan 

ke syurga dan 
perlindungan 

Sesiapa berdoa memohon syurga sebanyak tiga 
kali, maka syurga akan mengatakan: “Ya Allah, 
masukkanlah dia ke dalam syurga”, dan barangsiapa 
yang memohon perlindungan dari api neraka sebanyak 

PERCAKAPAN DAN PERBUATAN 
YANG BERPAHALA BESAR 
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dari api 
neraka 

tiga kali, maka neraka akan mengatakan: “Ya Allah, 
hindarkanlah dia dari neraka”. [Tirmizi dan Nasaie].  

6 Kafaratul 
majlis 

“Sesiapa yang berada di dalam majlis, banyak di 
dalamnya perkataan-perkataan lagha atau dosa, lalu 
sebelum bersurai dia membaca: 
 Segala) ُسبَْحانََك الُّهم َوَِْمِدَك أْشَهُد أْن َال َ إال أنَْت أْستَْغِفُرَك َوأتُوُْب إَْك
puji bagiMu ya Allah, kepadaMu kami memuji. Aku 
bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah 
melainkan Engkau. Aku memohon keampunan dan taubat 
daripadaMu) melainkan diampunkan untuknya dosa-dosa 
ketika dalam majlis tersebut”. [Abu Daud dan Tirmizi]. 

7 
Menghafal ayat-
ayat dari surah 

al-Kahfi 

Barangsiapa yang menghafal sepuluh ayat yang 
pertama dari surat al-Kahfi akan dilindungi dari 
Dajjal. [Muslim]. 

8    
Selawat ke 
atas Nabi 

Muhammad 
(ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam ) 

Sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah 
berselawat kepadanya sepuluh kali, menghapuskan 
daripadanya sepuluh dosa, dan mengangkat darinya 
sepuluh darjat. [Ahmad dan Nasaie]. 

9    

Membaca 
surah-

surah dan 
ayat-ayat 
al-Quran 

Barangsiapa yang membaca lima puluh ayat dalam 
sehari semalam, maka dia tidak dicatat sebagai 
seorang yang lalai. Barangsiapa yang membaca seratus 
ayat, maka dia dicatat sebagai orang yang taat. 
Barangsiapa yang membaca dua ratus ayat maka dia 
tidak akan dibantah oleh al-Quran pada hari kiamat. 
Dan barang siapa yang membaca lima ratus ayat, maka 
dicatat baginya perbendaharaan harta berupa pahala. 
[Abu Daud].  Membaca surah al-Ikhlas menyamai satu 
pertiga al-Quran. [Muttafaqun alaihi]. 

10    
Pahala 
orang 
azan 

Sesungguhnya tidaklah jin, manusia dan setiap sesuatu 
yang mendengar seruan azan melainkan mereka 
menjadi saksi di hari kiamat. [Bukhari]. 
Para muazin adalah orang yang paling panjang lehernya 
di hari kiamat. [Muslim]. 

11    
Doa 

selepas 
azan 

Sesiapa yang berkata ketika mendengar azan: 
ِ القَ  ةِ َال اص وَ  ،ةِ ام ا  ةِ عوَ ا  هِ ذِ هَ  ب رَ  م الهُ   ،ةَ يلَ ِض الفَ وَ  ةَ يلَ سِ اوَ  ادً مُ َ  آِت  ،ةِ مَ ائ

،هدت عَ وَ  ياِ  اودً مُ َْ  اامً قَ مَ  ثهُ عَ اْ وَ   
(Ya Allah, Tuhan yang menguasai seruan yang 
sempurna ini, dan solat yang akan didirikan ini, 
kurniakanlah Muhammad wasilah (syurga) dan 
keutamaan, serta utuslah baginda ke tempat yang 
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terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya) mereka 
akan mendapat syafaatku pada hari kiamat. [Bukhari]. 

12    Kesempurnaan 
wudu’ 

Sesiapa yang berwudu’ dengan wudu’ yang paling 
sempurna, maka keluar kotoran (keburukan) dari 
tubuhnya sehingga dari celah kuku-kukunya. [Muslim]. 

13    
Doa 

selepas 
wudu’ 

Tiada orang yang berwudu’ dengan sempurna kemudian 
berkata: أ ّ ِ ْشَهُد اَْن آل ِ ََ إ  اُهللا وَ  ال إ

َ
 ْشَهُد أ

َ
ًداأ َمُ ْبدُ  نَ  ِاهللا  َُُوَرُسْو  

(Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah 
melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad 
adalah hamba Allah dan utusanNya)  
melainkan dibuka lapan pintu syurga kepadanya dan dia 
akan masuk dari mana-mana pintu yang dikehendakinya. 
[Muslim]. 

14    
Solat dua 
rakaat 
selepas 
wudu’ 

“Tidaklah seorang Muslim berwuduk dengan sebaik-
baiknya kemudian mengerjakan solat dua rakaat dengan 
menghadirkan hati dan menghadapkan wajahnya, 
melainkan telah wajib baginya syurga”. [Abu Daud]. 

15    
Banyak 

berjalan ke 
masjid 

Barangsiapa berjalan ke masjid Jami’, maka satu 
langkah menghapus satu keburukan dan satu langkah 
ditulis satu kebaikan, di saat pergi dan pulang. [Ahmad]. 

16    

Pe
rs

ed
ia

an
 u

nt
uk

 s
ol

at
 

Ju
m

aa
t 

“Barangsiapa yang bersuci dan mandi, kemudian bergegas 
berangkat dengan berjalan, tidak menaiki kenderaan dan 
mendekat dengan imam, lalu mendengar khutbah dan tidak 
berbuat sia-sia, maka baginya bagi setiap langkah pahala 
satu tahun puasa dan solat malamnya”. [Tirmizi]. 
“Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumaat, membersihkan 
diri semampunya, memakai minyak rambut atau memakai 
minyak wangi kemudian keluar menuju solat Jumaat dengan 
tidak memisahkan antara dua orang, lalu solat yang telah 
ditentukan untuknya dan diam ketika imam (khathib) 
berbicara/berkhutbah kecuali diampuni (dosa) di antara 
Jumaat itu dengan Jumaat yang lainnya.” [Bukhari]. 

 17

Mendapat 
takbiratul 

ihram 
bersama 
imam. 

Barangsiapa solat berjemaah 40 hari dan mendapat 
Takbiratul Ihram (bersama Imam), akan ditulis 
kepadanya 2 perkara; dia akan selamat dari Api 
Neraka dan dia akan selamat dari Nifaq (munafik). 
[Tirmizi]. 

18    Solat fardu 
berjemaah 

Solat berjemaah lebih afdal dari solat bersendiri 
dengan 27 pahala. [Muttafaqun alaihi]. 

19    Solat isyak Sesiapa yang solat isyak secara berjemaah, dia 
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dan subuh 
berjemaah 

umpama telah solat separuh malam. Dan sesiapa 
solat subuh berjemaah, dia umpama solat sepanjang 
malam. [Muslim]. 

20    Solat di saf 
awal 

Jikalau manusia mengetahui akan kelebihan azan dan 
saf awal, dan mereka tidak mendapat keputusan 
siapakah yang layak melainkan dengan cara undi, 
nescaya mereka akan mengundi. [Muttafaqun alaihi]. 

21    
Menjaga 

sunat 
rawatib 

Sesiapa yang solat pada siang dan malam 12 rakaat, 
dibina kepadanya rumah di dalam syurga; 4 rakaat 
sebelum zohor, 2 rakaat selepas zohor, 2 rakkat 
selepas maghrib, 2 rakaat selepas Isyak’ dan 2 rakaat 
sebelum subuh. [Muslim]. 

22    

M
em

pe
rb

an
ya

kk
an

 
so

la
t 

su
na

t,
 d

an
 

be
rs

un
gg

uh
-s

un
gg

uh
 

m
en

ye
m

bu
ny

ik
an

ny
a “Perbanyakkanlah sujud kepada Allah, karena 

sesungguhnya tidaklah engkau bersujud satu kali 
melainkan Allah angkat kedudukanmu satu darjat 
dengan sujud tersebut. Serta, Allah akan hapuskan 
satu dosamu dengan sujud itu pula.” [Muslim]. 
“Solat sunat yang dikerjakan seseorang di tempat 
yang tidak dilihat orang lain, senilai 25 kali ganda 
solat sunat yang dia kerjakan di tempat ramai 
orang.” [Abu Ya`la]. 

23    
Solat rawatib 

sebelum subuh 
dan solat fardu 

subuh 

2 rakaat solat sunat sebelum subuh lebih baik dari 
dunia dan isinya. [Muslim]. 
Sesiapa yang solat subuh, maka dia berada dalam 
jaminan Allah. [Muslim]. 

24    
Solat 
sunat 
Dhuha 

Pada setiap pagi, setiap sendi tubuh Bani Adam harus 
bersedekah. Setiap tasbih akan menjadi sedekah. Setiap 
tahmid akan menjadi sedekah. Setiap tahlil akan menjadi 
sedekah. Setiap takbir akan menjadi sedekah. Setiap 
amar ma’ruf nahi munkar juga akan menjadi sedekah. 
Semua itu dapat digantikan dengan dua rakaat yang 
dilakukan pada waktu Dhuha. [Muslim]. 

25    
Sesiapa yang 

duduk di tempat 
solat dan berzikir 

kepada Allah 

Para malaikat akan mendoakan salah seorang di 
antara kalian selama dia berada di tempat 
solatnya, tidak berhadas: “Ya Allah, ampunilah 
dia, Ya Allah, rahmatilah dia”. [Muttafaqun alaihi]. 

26    
Zikir 

selepas 
solat subuh 
berjemaah 

Sesiapa yang solat subuh secara berjemaah, kemudian 
terus berzikir kepada Allah sehingga terbit matahari. 
Kemudian solat dua rakaat sejurus selepas terbit 
matahari, dia akan mendapat pahala haji dan umrah 
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secara sempurna. [Tirmizi]. 

27    

Sesiapa yang bangun 
dari tidur pada 

malam hari bersolat 
dan mengejutkan 

isterinya 

Sesiapa yang bangun dari tidur pada malam 
hari dan mengejutkan isterinya kemudian 
solat dua rakaat secara berjemaah, maka 
dicatat sebagai orang-orang yang banyak 
mengingati Allah. [Abu Daud]. 

28    

Mereka yang 
berniat solat 

malam, 
kemudian 
tertidur 

Tidaklah seseorang yang biasa mengerjakan solat 
malam, kemudian dia tertidur (tidak 
mengerjakannya) melainkan akan dicatat baginya 
pahala solat malam, dan tidurnya dikira sedekah 
baginya. [Abu Daud dan Ahmad]. 

29    
Doa bagi 

mereka yang 
masuk ke 

pasar 

  ميت وهوو  مدا لك وا   ك إال اهللا وحده ال  ال
 ال يموت بيده ا وهو   شئ قدير

Dicatat kepadanya sejuta kebaikan, dihapuskan 
sejuta keburukan dan ditinggikan sejuta darjat. 
[Tirmizi dan Hakim]. 

30    

سبحان اهللا، وامد 
33 هللا، واهللا أ 

kali Dan 
menutupnya 

dengan 
 ال  إال اهللا

Sesiapa yang bertasbih selepas solat 33 kali, 
bertahmid 33 kali, dan bertakbir 33 kali, semua 
sekali 99 dan dicukupkan 100 dengan: 

 ال  إال اهللا وحده ال ك   الك و امد وهو   شئ قدير
diampunkan dosa-dosanya walaupun dosanya 
seperti buih di lautan. [Muslim]. 

31    
Membaca ayat 
kursi selepas 
selesai solat 

fardu 

Barangsiapa yang membaca ayat kursi setiap kali 
selesai solat fardu, maka tiada yang dapat 
menghalang dia untuk masuk syurga kecuali mati. 
[Nasaie]. 

32    
Ziarah 
orang 
sakit 

Mana-mana dari kalangan orang Islam yang menziarahi 
orang Islam lain yang sakit pada waktu pagi, maka 70 ribu 
malaikat akan mendoakannya sehingga ke petang. 
Manakala jika dia menziarahinya pada waktu petang, 
maka 70 ribu malaikat akan mendoakannya sehingga pagi 
dan baginya kebun di syurga. [Ahmad dan Tirmizi]. 

33    

Doa 
kepada 
orang 
yang 

ditimpa 
musibah 

Sesiapa yang melihat orang yang sedang diuji dengan 
suatu musibah lalu dia berkata:  

ن َخلََق تَفِضيًال  ِم ٍَِكث ََ َِل ا ابَتَالَك بِِه َوفَض مِ َِفاَ ِي ا ِ مُدَا 
“Segala puji hanya milik Allah yang menyelamatkan aku 
dari musibah yang menimpamu, dan telah memuliakan 
aku lebih dari orang-orang lain yang lebih ramai”, maka 
dia tidak akan ditimpa dengan musibah tersebut. [Tirmizi]. 
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34    

Ta
kz

ia
h 

at
as

 
m

us
ib

ah
 

Siapa saja yang mengucapkan takziah kepada orang-orang 
yang ditimpa musibah, maka dia akan mendapat pahala 
seperti orang yang ditimpa musibah tersebut. [Tirmizi]. 
Seorang Muslim yang mengucapkan takziah kepada 
saudaranya yang ditimpa musibah akan dipakaikan oleh 
Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) dengan perhiasan kemuliaan pada hari 
kiamat. [Ibnu Majah dan Ahmad]. 

35    

So
la

t 
je

na
za

h 
da

n 
m

en
gi

ri
ng

in
ya

 k
e 

ku
bu

r 

Barangsiapa yang menyaksikan jenazah, kemudian 
mensolatkannya, maka dia mendapat pahala satu qirath. 
Dan barangsiapa yang mengiringi jenazah hingga ke kubur, 
maka dia mendapat dua qirath. Mereka (sahabat) 
bertanya: “Apakah yang dimaksukan dengan qirath?” Nabi 
Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) menjawab: “Ia sama dengan dua 
gunung besar”. [Muslim]. Kata Ibnu Umar RA: “Kami telah 
mensia-siakan banyak qirath”. 

36    
Bina 

masjid 
kerana 
Allah 

Sesiapa yang membina masjid kerana Allah walaupun 
sebesar sarang burung untuk bertelur, ganjarannya Allah 
akan membina sebuah rumah untuknya di dalam syurga. 
[Ibnu Majah]. 

37 

In
fa

k 

Setiap datang waktu pagi, ada dua malaikat yang turun dan 
keduanya berdoa. Malaikat pertama memohon kepada Allah: 
“Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang memberi 
nafkah/berinfaq”. Sementara malaikat yang satu lagi berdoa: 
“Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang memegang 
(tidak mahu berinfaq). [Muttafaqun alaihi]. 

38 

Se
de

ka
h 

Satu dirham telah mendahului seratus ribu. Sahabat meminta 
penjelasan: "Wahai Rasulullah, bagaimana (demikian)?" Nabi (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) bersabda: "Seorang lelaki hanya ada dua dirham, lalu 
dia bersedekah dengan salah satu dirhamnya. Dan seorang lagi 
punya harta yang banyak lalu diambil dari gudang hartanya 
seratus ribu dirham untuk disedekahkan”. [Nasaie]. 
Tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau menabur 
benih, lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau 
juga binatang ternak, kecuali yang demikian itu sebagai 
sedekah darinya. [Bukhari]. 

39 
Pinjaman 

tanpa 
faedah 

Seseorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim 
(lainnya) dua kali kecuali dia seperti telah bersedekah 
satu kali. [Ibnu Majah]. 

40 Bersabar 
dengan 

Barang siapa yang memberi tempoh kepada orang yang 
belum mampu membayar hutang, maka dicatat setiap 
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orang yang 
berhutang 

harinya seperti orang yang bersedekah sebesar barang 
yang dihutang sampai dibayar hutang itu. Jika tiba 
waktu seseorang itu membayar hutangnya, kemudian 
pemberi hutang tersebut memberi tempoh lagi, maka 
setiap harinya ia seperti bersedekah dua kali dari harta 
yang dihutang. [Ahmad]. 

41 Berpuasa sehari 
di jalan Allah 

Barangsiapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, 
Dia akan menjauhkan wajahnya dari api neraka 
sejauh 70 musim. [Muttafaqun alaihi]. 

42 

Berpuasa 
tiga hari 
setiap 

bulan, puasa 
Arafah dan 
puasa hari 

Asyura 

Puasa tiga hari daripada setiap bulan seumpama 
puasa setahun. [Muttafaqun alaihi]. 
Rasulullah ditanya tentang puasa hari Arafah, baginda 
menjawab : “Menghapuskan dosa tahun yang lalu dan 
tahun depannya”. [Muslim]. Dan baginda ditanya tentang 
puasa ‘Asyura, maka baginda menjawab: “Menghapuskan 
dosa setahun yang lalu”. [Muslim]. 

43 Puasa enam hari 
bulan Syawal 

Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan, 
kemudian diikuti enam hari di bulan Syawal, dia 
umpama telah berpuasa selama setahun. [Muslim]. 

44 
Solat tarawih 

bersama imam 
sehingga selesai 

Sesungguhnya jika seseorang itu bersolat (tarawih) 
bersama imam sehingga selesai, maka dikira dia 
mendirikan sepanjang malam. [Abu Daud dan Tirmizi]. 

45 
Umrah di 

bulan 
Ramadhan 

Umrah di bulan Ramadhan adalah seperti ibadah Haji. 
[Bukhari]. 
Sesiapa yang tawaf di baitullah sebanyak tujuh kali, 
kemudian solat dua rakaat, ia seperti memerdekakan 
seorang hamba. [Ahmad dan Ibnu Majah]. 

46 H
aj

i 
M

ab
ru

r 

Barang siapa yang mengerjakan Haji ke Baitullah, tidak 
membuat maksiat dan berlaku fasiq, dia pulang umpama bayi 
yang baru dilahirkan dari ibunya (tanpa dosa). [Muttafaqun 
alaihi]. 
Haji yang mabrur ganjarannya adalah syurga. [Muttafaqun alaihi]. 

47 

Melakukan 
amalan 

soleh pada 
10 awal 
bulan 

Dzulhijjah 

Tiada hari yang lebih disukai oleh Allah selain dari hari-
hari ini iaitu sepuluh hari dari bulan Dzulhijjah. Mereka 
bertanya: Wahai Rasulullah, tidakkah berjihad di jalan 
Allah (lebih utama)? Rasulullah bersabda:Tidak juga 
berjihad di jalan Allah kecuali mereka yang keluar 
berjihad dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali 
dari berjihad dengan sesuatu apa-apapun (gugur 
syahid). [Bukhari]. 
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49 

Ganjaran 
orang yang 
menuntut 
ilmu dan 

kelebihannya 

“Kelebihan orang yang berilmu berbanding ahli 
ibadah adalah seperti kelebihanku berbanding orang 
yang paling rendah dalam kalangan kamu”. 
Kemudian Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: 
“Sesungguhnya Allah, malaikat, penghuni langit dan 
bumi sehingga semut di dalam lubangnya, dan ikan 
di lautan semuanya berdoa kepada guru yang 
mengajar manusia tentang kebaikan. [Tirmizi]. 

50 

Meminta mati 
syahid kepada 
Allah dengan 
bersungguh-

sungguh 

Sesiapa yang meminta kepada Allah (subḥānahu 
wata′ālā ) 

dengan bersungguh-sungguh untuk mati syahid, 
Allah akan meletakkannya di kedudukan orang-
orang yang syahid sekalipun dia mati di atas 
katilnya. [Muslim]. 

51 

Menangis kerana 
takutkan Allah, 
dan berkawal di 

jalan Allah 

Dua mata yang tidak akan disentuh api neraka; 
mata yang menangis kerana takutkan Allah dan 
mata yang sentiasa berkawal di jalan Allah. 
[Tirmizi]. 

52 

Bertawakal 
kepada Allah 

dengan 
meninggalkan 

iktiwa’, 
istirqa’ dan 
tathayyur 

Diperlihatkan kepada Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) di dalam 

tidurnya golongan umat, lalu baginda melihat umatnya 
dan terdapat tujuh puluh ribu orang di kalangan 
mereka yang akan masuk syurga tanpa hisab dan 
tanpa azab. Mereka adalah orang yang tidak 
berubat dengan kayy (besi panas), tidak meminta 
diruqyah (dijampi), dan tidak melakukan tathayyur 
(percaya pada nasib malang). Mereka hanya 
bertawakal kepada Allah sahaja. [Muttafaqun alaihi]. 

53 

Ganjaran orang 
yang kematian 

anak yang 
masih kecil 

Tidak ada seorang muslim pun yang kematian tiga 
orang anaknya yang masih belum baligh melainkan 
Allah akan memasukkannya ke dalam syurga dengan 
rahmatNya kepada mereka. [Muttafaqun alaihi]. 

54 

Kehilangan 
penglihatan 

dan bersabar 
terhadapnya 

Sesungguhnya Allah berfirman: “Apabila Aku 
menguji hamba-Ku dengan dua kesayangannya 
(kedua matanya), dan dia tetap bersabar, maka Aku 
akan gantikannya dengan syurga. [Muttafaqun alaihi]. 

55 
Meninggalkan 

sesuatu kerana 
takutkan Allah 

Sesungguhnya kamu tidak meninggalkan sesuatu 
kerana takutkan Allah (subḥānahu 

wata′ālā ), melainkan Allah (
subḥānahu 
wata′ālā ) akan mengurniakan yang lebih baik 
daripadanya. [Ahmad]. 

56 Menjaga 
kemaluan 

- “Barang siapa yang boleh memberikan jaminan 
kepadaku (untuk menjaga) sesuatu yang ada di antara 
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dan lidah 

 
dua janggutnya dan dua kakinya, kuberikan kepadanya 
jaminan masuk syurga.” 
Yang dimaksud dengan “sesuatu yang ada di antara dua 
janggutnya” adalah mulut, sedangkan “sesuatu yang ada di 
antara dua kakinya” adalah kemaluannnya. 
-Siapa yang diam dia akan selamat. [Ahmad dan Tirmizi]. 

57 

Menyebut 
nama Allah 

ketika 
masuk 

rumah dan 
ketika 
makan 

 

- “Apabila ada orang yang masuk rumah, kemudian dia 
mengingati Allah ketika masuk, dan ketika makan, 
maka syaitan akan mengatakan (kepada temannya): 
“Tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan 
malam untuk kamu”. Tapi apabila dia tidak mengingati 
Allah ketika masuk, maka syaitan mengatakan: “Kamu 
akan mendapatkan tempat menginap”. Apabila dia 
tidak mengingati Allah ketika makan, syaitan berkata: 
“Kamu mendapat tempat menginap dan makan 
malam”. [Muslim]. 

58 

D
oa

 s
el

ep
as

 m
ak

an
 

da
n 

pa
ka

i b
aj

u 
ba

ru
 -“Sesiapa yang makan makanan kemudian mengucapkan: 

ةٍ  ْطَعَمِ  َهَذا َوَرَزقَنِيهِ  ِمنْ  َِْ  َحْولٍ  ِمِّ  َوَال  قَُوّ
َ
ِي أ َّا  َِ  ُْمدَا 

(Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini, dan 
merezekikan kepadaku tanpa daya serta kekuatan dariku), 
maka diampuni dosanya yang telah lalu. [Abu Daud dan Tirmizi]. 
- sekiranya memakai baju baru 

ةٍ  ِي َكَساِ  َهَذا َوَرَزقَنِيهِ  مِنْ  َِْ  َحْولٍ  ِمِّ  َوَال  ُق َوّ َّا  َِ  ُْمدَا 
(Segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian ini, dan 
merezekikan kepadaku tanpa daya serta kekuatan dariku), maka 
diampuni dosanya yang telah lalu”. [Abu Daud dan Tirmizi]. 

59 

Siapa yang 
inginkan 

keringangan 
dari kerja 
berat yang 

dilakukannya 

Fatimah Rha meminta kepada Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) 

seorang pembantu, maka baginda bertanya kepadanya 
dan Ali (raḍiyallāhu 

'anhu ): “Mahukah aku ajarkan kamu 
sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu 
minta daripadaku? Jika kamu berdua berbaring 
hendak tidur bertakbirlah 34 kali, bertasbih 33 kali, 
bertahmid 33 kali, maka ia lebih baik untuk kamu 
berdua dari seorang pembantu”. [Muttafaqun alaihi]. 

60 
Berdoa 

sebelum 
bersetubuh 

Jika sesungguhnya seorang daripada kamu akan 
menjimak isterinya, lalu dia mengucapkan: Dengan 
nama Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah syaitan dari 
kami, dan jauhkanlah syaitan itu daripada apa yang 
engkau kurniakan kepada kami berdua. 
Sesungguhnya jika Allah mentakdirkan anak untuk 
mereka berdua, maka syaitan tidak akan dapat 
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menggangunya selama-lamanya. [Muttafaqun alaihi]. 

61 

Ke
re

da
an

 
su

am
i k

ep
ad

a 
is

te
ri

ny
a 

Apabila seseorang wanita solat lima waktu, berpuasa di 
bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, 
maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam 
syurga dari mana-mana pintu yang kamu suka. [Ahmad]. 
Jika seorang wanita meninggal dan dia diredai oleh 
suaminya, maka dia akan masuk ke syurga. [Tirmizi]. 

62 

Mentaati ibu 
bapa dan 

menghubungkan 
silaturrahim 

Keredaan Allah terletak pada keredaan kedua ibu 
bapanya. [Tirmizi]. 
Sesiapa yang suka untuk dipermudahkan 
rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka 
hendaklah dia menyambung silaturrahim. [Bukhari]. 

63 Pengasuh 
anak yatim 

Aku dan pengasuh anak yatim berada di syurga seperti 
ini; Baginda menunjukkan isyarat dengan jari telunjuk 
dan jari tengahnya. [Bukhari].  

64 

A
kh

la
k 

ya
ng

 b
ai

k Seseorang Muslim yang mempunyai akhlak yang baik, dia 
dapat mencapai darjat orang yang gemar berpuasa dan 
gemar bersolat malam. [Ahmad dan Abu Daud]. 
Aku menjamin sebuah rumah di syurga yang paling tinggi 
bagi orang yang memperelokkan akhlaknya. [Abu Daud].   

65 

Rahmat 
dan kasih 

sayang 
Allah 

Sesungguhnya Allah kasih kepada hamba-hambaNya 
yang pengasih. [Muttafaqun alaihi]. 
Kasihilah semua makhluk yang dibumi nescaya semua 
makhluk yang di langit akan mengasihi kamu semua. 

66 
Mencintai 
kebaikan 

sesama Muslim 

Tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga 
dia mencintai saudaranya seperti mana dia 
mencintai dirinya sendiri. [Muttafaqun alaihi] 

67 

M
al

u 

Malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. [Muttafaqun alaihi]. 
Malu itu sebahagian daripada iman. [Muttafaqun alaihi]. 
4 perkara daripada sunnah para rasul iaitu malu, memakai 
minyak wangi, bersugi dan berkahwin. [Tirmizi]. 

68 

M
em

ul
ak

an
 

sa
la

m
 

Seorang lelaki datang kepada Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) dan 

memberi salam:“Assalamualaikum”. Nabi bersabda: “Sepuluh”. 
Kemudian datang lelaki lain dan memberi salam: 
“Assalamualikum warahmatullah”. Nabi bersabda: “Dua puluh”. 
Kemudian datang lagi seorang lelaki dan memberi salam: 
“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh”. Nabi bersabda: 
“Tiga puluh”, yakni: kebaikan. [Ahmad dan Tirmizi]. 

69 Bersalaman 
ketika 

Tiada dua orang muslim yang berjumpa kemudian 
bersalaman, melainkan diampunkan dosa-dosa kedua 
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berjumpa mereka sebelum mereka berpisah (beredar). [Ahmad 

dan Abu Daud]. 

70 Mempertahankan 
maruah Muslim 

Sesiapa yang mempertahankan maruah 
saudaranya, maka Allah akan memalingkan 
mukanya dari api neraka pada hari kiamat 
kelak. [Tirmizi]. 

71 

Mecintai 
orang-orang 
soleh dan 

majlis mereka 

Kamu bersama-sama dengan orang yang kamu 
cintai. [Muslim]. Anas bin Malik berkata: “Tidak ada 
kegembiraan bagi para sahabat melebihi 
kegembiraan mereka terhadap hadis ini”. 

72 

Orang yang 
saling 

mencintai 
kerana Allah 

Allah berfirman dalam hadis Qudsi: “Orang-orang yang 
saling mencintai kerana keagunganKu, bagi mereka 
mimbar-mimbar dari cahaya yang membuat cemburu 
para nabi dan syuhada”. [Tirmizi]. 

73 

Doa 
kepada 
orang 

muslim 

Doa seorang muslim untuk saudaranya yang tiada bersamanya 
adalah mustajab. Di kepalanya terdapat malaikat yang 
ditugaskan untuk menjaganya. Setiap kali dia berdoa kebaikan 
kepada saudaranya, maka malaikat yang menjaganya tersebut 
berkata: “Amiin, dan bagimu perkara yang sama”. [Muslim]. 

74 

Memohon 
keampunan 
untuk orang-

orang beriman 

Sesiapa yang memohon keampunan untuk orang-
orang beriman sama ada lelaki atau wanita, Allah 
akan tulis untuknya satu kebaikan bagi setiap 
seorang mukmin dan mukminat. [Tabrani]. 

75 
Menghilangkan 

halangan di 
tengah jalan 

Aku telah melihat seorang lelaki bersenang-senang di 
syurga disebabkan dia memotong sebuah pohon di 
jalan yang mengganggu kaum muslimin. [Muslim]. 

76 
Meninggalkan 
pertengkaran 
dan penipuan 

Aku menjamin dengan rumah di pinggir syurga bagi 
orang yang meninggalkan pertengkaran walaupun 
dia di pihak yang benar. Aku menjamin dengan  
rumah di tengah syurga bagi orang yang 
meninggalkan dusta walaupun untuk bergurau. Aku 
menjamin dengan rumah di syurga yang paling tinggi 
bagi orang yang baik akhlaknya. [Abu Daud]. 

77 

M
en

ah
an

 
ke

m
ar

ah
an

 Sesiapa yang mampu menahan kemarahan sedangkan dia 
mampu melepaskannya, maka Allah akan memanggilnya di 
hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat hingga Allah 
mempersilakannya untuk memilih bidadari-bidadari yang 
mana disukainya. [Abu Daud dan Tirmizi]. 

78 Pujian 
kebaikan 

Jenazah yang kamu puji-puji dengan kebaikan maka 
wajiblah syurga baginya, dan sekiranya jenazah yang 
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dan 

keburukan 
kalian sebut dengan keburukan maka wajiblah neraka 
baginya. Kamu semua adalah saksi Allah di atas muka 
bumi. [Muttafaqun alaihi]. 

79 

Tolong 
menolong 

dan 
menutup 

aib sesama 
muslim 

Sesiapa yang melepaskan seseorang mukmin dari 
kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) akan 
melepaskan dirinya dari kesusahan-kesusahan pada 
hari kiamat. Dan sesiapa yang memudahkan orang yang  
dilanda kesusahan, maka Allah akan memudahkan 
untuknya di dunia dan akhirat. Dan sesiapa yang 
menutup aib seseorang Muslim itu, maka Allah akan 
menutup aibnya di dunia dan di akhirat. [Muslim]. 

80 Mendahulukan 
Akhirat 

Barangsiapa yang tujuan hidupnya adalah akhirat, 
maka Allah akan menjadikan kekayaannya dalam 
hatinya dan menghimpun kekuatannya, serta dunia 
akan mendatanginya dalam keadaan hina. [Ahmad 
dan Ibnu Majah].  
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7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah 
naunganNya; tiada naungan pada hari itu kecuali 
naunganNya: 1. Pemimpin yang adil,  
2. Pemuda yang membesar dengan beribadah kepada Allah, 
3. Pemuda yang jiwanya sentiasa terpaut pada masjid-
masjid,  
4. Dua pemuda yang saling kasih mengasihi kerana Allah 
iaitu mereka berkumpul dan berpisah kerana Allah,   
5. Seorang lelaki yang diundang oleh seorang perempuan 
yang mempunyai kedudukan dan rupa paras yang elok untuk 
melakukan kejahatan tetapi dia berkata: “Aku takut kepada 
Allah”. 
6. Seorang yang memberi sedekah tetapi dia 
merahsiakannya seolah-olah tangan kanannya tidak 
mengetahui apa yang diberikan tangan kirinya. 
7. Seorang yang mengingati Allah ketika menyendiri 
sehingga mengalir air mata dari kedua matanya. [Muttafaqun 
alaihi]. 
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 Barangsiapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan 
memberikan jalan keluar dari kesempitannya, penyelesaian 
bagi setiap kerisauannya, dan diberi rezeki dari jalan yang 
tidak disangka. [Ahmad dan Abu Daud]. 
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BI
L 

PERKARA YANG 
DITEGAH 

RASULULLAH (ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam ) BERSABDA 

1 Beramal 
kerana 

manusia 

Allah (subḥānahu 
wata′ālā ) berfirman; “Aku paling tidak 

memerlukan kepada sekutu. Sesiapa yang 
menyekutukan Aku dengan sesuatu yang lain, akan Aku 
tinggalkan mereka bersama kesyirikannya. [Muslim]. 

2 
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Sungguh aku mengetahui sekelompok manusia daripada 
umatku yang datang pada hari kiamat dengan kebaikan 
umpama gunung Tihamah berwarna putih, lalu Allah 
menjadikan (kebaikan mereka itu) debu-debu yang 
berterbangan. Tsauban berkata: Wahai Rasulullah, ceritakan 
ciri-ciri mereka kepada kami supaya kami tidak termasuk 
dalam kalangan mereka tanpa kami sedari. Rasulullah (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) bersabda: Mereka itu adalah saudara kamu, dan 
daripada jenis kamu. Mereka menggunakan waktu malam 
sebagaimana kamu, melainkan mereka ini suatu kaum yang 
jika mereka bersunyi-sunyian dengan perkara yang Allah 
haramkan, mereka akan melakukannya. [Ibnu Majah]. 

3 Takabbur Tidak masuk syurga seorang yang ada sifat takabbur 
dalam hatinya walau sebiji sawi. Takabbur itu: menolak 
kebenaran dan memperlekehkan manusia. [Muslim]. 

4 Melabuhkan 
kain (Isbal) 

Isbal ialah melabuhkan kain, pakaian dan serban. 
Sesiapa yang memanjangkannya dengan sombong, 
maka Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat. 
[Abu Daud dan Nasaie]. 

5 Hasad Jauhi dirimu dari perbuatan hasad. Ini kerana perbuatan 
hasad akan memakan kebajikan sebagaimana api memakan 
kayu bakar atau memakan rumput. [Muttafaqun alaihi]. 

6 Riba Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) melaknat orang yang memakan riba 

dan memberi riba. [Muslim]. 
Satu dirham riba yang diambil oleh seseorang sedangkan 
dia tahu, adalah lebih teruk dari 36 kali berzina. [Ahmad]. 

7 Minum 
Arak 

Tidak masuk syurga mereka yang ketagih arak, orang 
yang percaya kepada sihir dan mereka yang memutuskan 
tali pesaudaraan. [Ibnu Hibban]. 
Sesiapa yang minum arak, solatnya tidak akan diterima 

PERKARA-PERKARA YANG 
DITEGAH MELAKUKANNYA 
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selama 40 hari 40 malam. [Ahmad dan Tirmizi]. 

8 Berdusta Celaka bagi mereka yang menceritakan suatu cerita 
dengan tujuan membuat orang ketawa walaupun 
dengan cara berdusta. Celakalah dia! Celakalah dia! 
[Ahmad dan Abu Daud]. 

9 Mengintip Sesiapa yang mencuri dengar berita (perkataan) dari 
suatu kaum, sedangkan mereka membencinya, maka 
telinganya akan disiram dengan timah api neraka 
pada hari kiamat. [Bukhari]. 

10 Melukis Sesungguhnya orang yang mendapat siksa paling berat 
pada hari kiamat adalah para pelukis. [Muttafaqun alaihi]. 
Malaikat tidak akan memasuki rumah yang terdapat 
padanya anjing dan gambar makhluk yang bernyawa. 
[Muttafaqun alaihi]. 

11 Mengadu 
domba 

Tidak masuk syurga orang yang mengadu domba; iaitu 
menyebar gosip dengan tujuan untuk melakukan 
kerosakan. [Muslim]. 

12 

M
en

gu
m

pa
t 

Adakah kamu tahu apa makna ghibah? Mereka berkata: Allah 
dan Rasul sahaja yang tahu. Baginda bersabda: Kamu 
menyebut sesuatu mengenai saudara kamu dengan perkara 
yang tidak disukainya. Dikatakan: Apa pendapatmu sekiranya 
apa yang aku katakan itu ada pada saudaraku? Baginda 
menjawab: sekiranya ada padanya apa yang kamu katakan, 
maka kamu telah mengumpatnya. Jika tiada apa yang kamu 
katakan, kamu telah menfitnahnya. [Muslim]. 

13 

M
el

ak
na
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Melaknat sesama muslim sama seperti membunuhnya. 
[Muttafaqun alaihi]. 
Jangan kamu melaknat angin, sesungguhnya ia melaksanakan 
perintah Allah. Dan sesiapa yang yang melaknat sesuatu yang 
bukan sepatutnya dilaknat, maka apa yang dilaknat itu akan 
kembali kepadanya. [Tirmizi]. 

14 Menyebarkan 
rahsia 

Seburuk-buruk darjat seseorang di sisi Allah pada 
hari kiamat adalah seorang suami yang bersetubuh 
dengan isterinya, kemudian dia menceritakan 
rahsia hubungannya. [Muslim]. 

15 Kemungkaran Manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi 
Allah pada hari kiamat nanti ialah seseorang yang 
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dijauhi manusia kerana takut akan kejahatannya. 
[Muttafaqun alaihi]. 
Kebanyakan kesalahan anak Adam adalah pada 
lidahnya. [Tabrani]. 

16 Mengkafirkan 
sesama 
Muslim 

Sesiapa yang berkata pada saudaranya, “Hai Kafir! 
Maka tuduhan itu kembali kepada salah satu di 
antara keduanya; sama ada ia benar seperti yang 
dituduh, atau tuduhan itu kembali kepada penuduh. 
[Muttafaqun alaihi]. 

17 Menasabkan 
bukan 

daripada 
ayah 

Sesiapa yang mengaku (menasabkan dirinya) 
kepada selain bapanya sedangkan dia tahu, maka 
syurga haram untuknya. [Muttafaqun alaihi]. 
Jangan kamu membenci ayah-ayah kamu, sesiapa 
yang membencinya, maka dia telah kafir. 
[Muttafaqun alaihi]. 

18 Memberi 
ketakutan 

kepada 
seseorang 

Tidak halal bagi seseorang membuat/memberi ketakutan 
kepada seorang muslim yang lain. [Abu Daud]. 
Sesiapa yang mengacukan senjata tajam kepada 
saudaranya, maka para malaikat melaknatnya 
sehingga dia meletakkannya. [Muslim].   

19 Membunuh 
orang kafir 
Mu’ahid di 

negara Islam 

Sesiapa yang membunuh orang kafir mu’ahid (yang 
ada perjanjian) dengan tanpa haknya, maka dia 
tidak akan mencium bau syurga. Sesungguhnya bau 
syurga itu dapat dihidu dari jarak seratus tahun 
perjalanan. [Ibnu Hibban]. 

20 Memusuhi 
wali-wali 

Allah 

Allah (subḥānahu 
wata′ālā ) berfirman dalam hadis Qudsi: 

“Sesiapa yang memusuhi wali-wali Aku, maka Aku 
telah mengumumkan perang dengannya”. [Bukhari]. 

21 Memanggil 
munafik dan 
fasik dengan 

“tuan” 

Jangan kamu berkata kepada orang munafik: 
“Wahai tuan”, kerana sekiranya dia memang tuan, 
maka kamu telah membuat Allah murka. [Abu Daud]. 

22 Menipu 
rakyat 

Mana-mana hamba yang Allah berikan jawatan ketua 
(pemerintah) kepada orang ramai (rakyat) dan dia mati 
dalam keadaan menipu, maka Allah akan 
mengharamkan syurga daripadanya. [Muttafaqun alaihi]. 

23 Berfatwa Sesiapa yang berfatwa tanpa ilmu, maka dosanya 
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tanpa ilmu bagi mereka yang memberi fatwa. [Abu Daud]. 

24 Meninggalkan 
solat Jumaat 

atau asar 

Sesiapa yang meninggalkan solat Jumaat tiga kali 
berturut-turut kerana meremehkannya, maka 
Allah akan tutup hatinya. [Abu Daud dan Tirmizi]. 
Sesiapa yang meninggalkan solat asar, maka 
terhapuslah amalannya. [Bukhari]. 

25 Mengabaikan 
solat dan 

meninggalkannya 

Perjanjian diantara kami dan antara kamu adalah 
solat. Sesiapa yang meninggalkannya, maka ia 
telah menjadi kafir. [Ahmad dan Abu Daud]. 
Batasan antara seseorang dan kesyirikan 
adalah meninggalkan solat. [Muslim]. 

26 Larangan 
melintas di 
hadapan 

orang solat 

Sekiranya seseorang melintas di hadapan orang yang 
sedang solat mengetahui akibat yang akan 
ditanggung, sudah tentu berdiri selama empat puluh 
lebih baik baginya daripada dia melintas di hadapan 
orang yang sedang solat. [Muttafaqun alaihi]. 

27 Gangguan 
kepada 

orang yang 
bersolat 

Sesiapa yang memakan bawang merah, bawang putih, 
dan daun bawang, maka janganlah mendekati masjid 
kami. Sesungguhnya malaikat merasa terganggu 
sebagaimana anak Adam juga terganggu dengannya. 
[Muslim]. 

28 Larangan 
mengambil 

tanah 

Sesiapa yang mengambil tanah sejengkal/sedikit dari 
tanah orang lain secara aniaya, maka Allah akan 
mengalungkannya dari tujuh bumi pada hari kiamat. 
[Bukhari]. 

29 Bicara yang 
dimurkai 

Allah 

Sesungguhnya seseorang hamba berbicara dengan 
kata-kata yang dimurkai Allah tanpa memikirkannya, 
maka dia akan terjerumus ke dalam neraka 
jahannam selama tujuh puluh musim. [Bukhari]. 

30 Banyak bercakap 
tanpa mengingati 

Allah 

Jangan kamu banyak bercakap tanpa mengingati 
Allah, kerana banyak bercakap tanpa mengingati 
Allah akan mengeraskan hati. 

31 Bangga dengan 
percakapannya 

Sesungguhnya perangai yang paling aku benci di 
antara kamu, dan orang yang jauh dari majlisku 
pada hari kiamat adalah: orang yang berlebihan 
dalam berbicara, orang yang berucap dengan sepenuh 
mulutnya (untuk menunjukkan kefasihannya) dan 
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orang yang sombong dalam ucapannya. [Tirmizi]. 

32 Lalai dari 
mengingati 

Allah 

Tidak duduk sesuatu kaum dalam majlis, mereka 
tidak mengingati Allah dan tidak berselawat kepada 
Nabi melainkan majlis itu tiada keberkatan. Sekiranya 
Allah inginkan, mereka akan diseksa, dan jika Allah 
inginkan, mereka diberi keampunan. [Tirmizi]. 

33 Menampakkan 
kegembiraan 
atas bencana 

yang menimpa 
seorang 
muslim 

Janganlah kamu menampakkan kegembiraan atas 
bencana yang menimpa saudaramu; kerana 
mungkin Allah akan merahmatinya dan kemudian 
mengujimu dengan hal yang sama. [Tirmizi]. 
Barangsiapa yang mencela saudaranya 
disebabkan suatu dosa, dia tidak akan mati 
sehingga dia melakukan dosa tersebut. [Tirmizi]. 

34 Pemulauan 
diantara 
muslim 

Tidak halal bagi seseorang muslim untuk tidak 
bertegur sapa dengan saudaranya melebihi tiga hari. 
Maka sekiranya melebihi tiga hari, matinya akan 
masuk neraka. [Abu Daud]. 

35 Melakukan 
maksiat secara 

terang-terangan 

Semua umatku akan dimaafkan kecuali 
mereka yang beterang-terangan (dengan 
maksiat). [Muttafaqun alaihi]. 

36 Akhlak 
buruk 

Akhlak yang buruk merosakkan amalan sebagaimana 
rosaknya madu disebabkan cuka. [Tabrani]. 

37 Mengambil 
balik 

pemberian 
 

Orang yang mengambil balik pemberiannya, samalah 
seperti anjing yang muntah lalu ia menjilat balik 
muntahnya. [Muttafaqun alaihi]. 
Tidak halal bagi seorang lelaki yang memberikan 
sesuatu pemberian, kemudian mengambil balik apa 
yang diberikan. [Abu Daud]. 

38 Menzalimi 
jiran 

Seorang yang berzina dengan sepuluh orang wanita 
lebih ringan dosanya daripada dia berzina dengan 
isteri jirannya. Seorang yang mencuri di sepuluh 
rumah, dosanya lebih ringan daripada dia mencuri 
di rumah jirannya. [Ahmad]. 

39 Melihat 
perkara 

yang 
diharamkan 

Sudah ditulis untuk anak Adam bahagian tertentu pada 
anggota yang tidak boleh dihindarkan dari perbuatan 
zina. Kedua mata zinanya adalah pandangan, kedua 
telinga zinanya adalah pendengaran. Zina tangan 
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adalah dengan menggunakan kekerasan, zina kaki 
adalah dengan langkahnya, sedangkan hati menyukai 
sesuatu dengan berangan-angan seterusnya kemaluan 
membenarkan atau mengingkari kesemuannya itu. [Ahmad]. 

40 Seorang lelaki 
menyentuh 
perempuan 

yang tidak halal 
untuknya 

Jika seorang daripada kamu dicucuk kepalanya 
dengan jarum daripada besi lebih baik baginya 
daripada bersalaman dengan wanita yang tidak 
halal baginya. [Tabrani]. 
 Aku tidak bersalaman dengan wanita. [Ahmad]. 

41 Kahwin 
syighar 

Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) melarang nikah syighar, iaitu 

seorang ayah menikahkan puterinya dengan orang lain, 
dengan syarat orang lain tersebut menikahkan 
puterinya dengan ayah dari calon isterinya tersebut 
tanpa sebarang mahar antara keduanya. [Bukhari].  

42 Meratapi Sesiapa yang diratapi, maka ia akan diseksa pada hari 
kiamat dengan apa yang menyebabkan ratapan 
tersebut. [Muslim]. 
 Seorang yang mati akan diazab di dalam kuburnya 
dengan apa yang diratapi ke atasnya. [Bukhari]. 

43 Bersumpah 
dengan 

selain dari 
Allah 

Sesiapa yang bersumpah dengan selain dari Allah, 
maka dia telah syirik dan kufur. [Ahmad]. 
Sesiapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah 
dengan nama Allah atau jika tidak maka diamlah. 
[Bukhari]. 
Sesiapa yang bersumpah dengan amanah, dia bukan 
daripadaku. [Abu Daud]. 

44 Bersumpah 
dengan 

pendustaan 

Sesiapa yang mengambil hak sesorang Muslim 
dengan sumpahannya yang dusta, dan dia telah 
menzaliminya, maka dia akan bertemu Allah dalam 
keadaan Allah murka kepadanya. [Bukhari].   

45 Bersumpah 
dalam jual 

beli 

Hindarilah dari banyak bersumpah dalam urusan jual 
beli, kerana sumpahan itu dapat melariskan 
perniagaan, tetapi kemudian melenyapkan. [Muslim]. 
Sumpah itu dapat melariskan perniagaan, tetapi 
melenyapkan keberkatan. [Bukhari]. 

46 Menyerupai 
orang kafir 

Sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia 
termasuk dalam golongan mereka. [Abu Daud]. 
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Bukan daripada kami mereka yang menyerupai 
selain kami. [Tirmizi]. 

47 Pembinaan 
atas kubur 

Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) melarang untuk melapiskan 

kubur dengan kapur putih, duduk di atasnya dan 
membuat binaan di atasnya. [Muslim]. 

48 Khianat Apabila Allah (subḥānahu 
wata′ālā ) menghimpunkan sekalian 

manusia awal dan akhirnya pada hari kiamat nanti, 
diangkatkan bagi setiap pengkhianat benderanya 
masing-masing lalu dikatakan: Ini adalah 
pengkhianatan si fulan bin fulan. [Muslim]. 

49 Duduk di 
atas kubur 

Lebih baik salah seorang di antara kamu duduk di atas 
bara api hingga membakar pakaian dan kulitnya 
daripada duduk di atas kubur. [Muslim]. 

50 Orang yang 
suka 

dihormati 

Sesiapa yang suka dihormati manusia dengan cara 
berdiri untuknya, maka hendaklah dia menempah 
tempat di dalam neraka. [Ahmad dan Abu Daud]. 

51 Meminta-
minta 
tanpa 
sebab 

Tidaklah seseorang hamba itu membuka pintu 
meminta-minta melainkan Allah s.w.t membuka 
untuknya pintu kemiskinan”. [Tirmizi]. 
Sesiapa yang suka meminta-minta harta manusia 
untuk dikumpulkan (memperbanyakkan harta), maka 
sesungguhnya dia hanya meminta bara api. Maka 
terserah padanya untuk mengurangkan atau 
memperbanyakkannya. [Muslim]. 

52 Tipu 
menipu 

dalam jual 
beli 

Janganlah penduduk bandar menjual barangan 
penduduk kampung (lalu dia ditipu kerana tidak 
mengetahui harga pasaran), jangan menipu dalam 
tawar menawar (najsy), dan janganlah kamu menjual 
barangan atas jualan orang lain. [Muttafaqun alaihi]. 

53 Mengumumkan 
barang hilang 

di dalam 
masjid 

Sesiapa yang mendengar lelaki mengumumkan 
barang yang hilang di dalam masjid, maka 
katakanlah: semoga Allah tidak 
mengembalikannya kepada kamu. Sesungguhnya 
masjid-masjid bukanlah dibina untuk ini. [Muslim]. 

54 Mencela 
syaitan 

Janganlah kamu mencela syaitan dan berlindunglah 
dari kejahatannya. 
Berkata seorang sahabat: “Suatu ketika aku membonceng 
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Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam), tiba-tiba haiwan tunggangan itu jatuh, 
maka aku berkata: “Celaka syaitan”. Baginda bersabda: 
“Janganlah engkau berkata celaka syaitan kerana ia akan 
menjadikan dia sombong sehingga seperti rumah dan 
mengatakan: dengan kekuatanku, sebaliknya katakanlah: 
Bismillah, kerana jika engkau berkata demikian, syaitan 
akan mengecil hingga seperti lalat”.[Ahmad dan Abu Daud].   

55 Mencela 
demam 

Janganlah kamu mencela demam, kerana demam itu akan 
menghilangkan kesalahan (dosa-dosa) anak adam, sebagaimana 
alat pemanas besi mampu menghilangkan karat. [Muslim]. 

56 Menyebarkan 
perkara haram 
dan mengajak 

untuk 
melakukannya 

Sesiapa yang mengajak kepada kesesatan, 
sesungguhnya dosa-dosa yang ditanggungnya 
sepertimana dosa-dosa pengikutnya. Tidak 
kurang sedikit pun dari dosa-dosa yang 
diperolehi mereka. [Muslim]. 

57 Perkara 
yang 

dilarang 
ketika 
minum 

Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) melarang meminum air terus 

dari mulut cerek atau teko. [Bukhari]. 
Baginda melarang minum sambil berdiri. [Muslim]. 
Baginda juga melarang meniup ke dalam minuman. 
[Tirmizi]. 

58 Larangan 
menggunakan 
piring/gelas 

dari emas atau 
perak 

Dan janganlah kamu minum dari gelas emas atau 
perak, dan jangan pula memakai pakaian yang 
dibuat daripada sutera dan ‘dibaj’ (sejenis sutera 
juga); ini kerana semua itu untuk mereka bukan 
Islam di atas dunia dan bagi kamu di akhirat 
nanti. [Bukhari]. 

59 Minum dengan 
tangan kiri 

Janganlah kamu makan dengan tangan kiri dan 
minum dengannya kerana syaitan makan dan 
minum dengan tangan kiri. [Muslim]. 

60 Memutuskan 
silaturrahim 

Tidak masuk syurga mereka yang memutuskan 
(tali persaudaraan). [Muttafaqun alaih]. 

61 Meninggalkan 
selawat ke 
atas nabi 

Sungguh hina wajah seseorang ketika namaku 
disebut di sisinya namun dia tidak berselawat ke 
atasku. [Muslim]. 
Kedekut/ bakhil itu seseorang yang disebut 
namaku di hadapannya namun dia tidak 
berselawat ke atasku. [Tirmizi]. 

DJB8026_Al-Oshor_Sample_Malay_Inside.indd   317 12/8/19   2:01 PM



318 ٣١٨ 

 
62 Memelihara 

anjing 
Sesiapa yang memelihara anjing selain anjing untuk 
menjaga binatang ternak dan anjing untuk berburu, 
maka pahala amalannya akan berkurang setiap hari 
sebanyak dua qiroth (satu qiroth bersamaan sebesar 
bukit uhud). [Muslim]. 

63 Mendera 
binatang 

Seorang wanita diazab kerana seekor kucing yang 
dikurungnya sampai mati; maka dia masuk neraka 
dengan sebab perbuatannya itu. [Muttafaqun alaih]. 
Janganlah kamu menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai 
sasaran (panah atau tembak sebagai suatu hobi). [Muslim]. 

64 Menggantung 
loceng pada 

haiwan peliharaan 

Malaikat tidak akan menemani suatu 
rombongan yang ada padanya anjing dan 
loceng. [Muslim]. 
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Apabila kamu melihat Allah memberi kepada hambanya apa 
yang disukainya daripada dunia sedangkan dia melakukan 
maksiat, ketahuilah sesungguhnya itu istidraj (penundaan). 
Kemudiaan baginda membaca firman Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) dalam 
surah Al-An’am: 44:  

 ََ  ِِ ْواُُِّذ َ ْاََُِذا  ۦَ ََٗۡ ََُٰۡ
َ
وُٓاْ أ

ُ
 إِذَا َُِاْ َِٓ أ َ ٍء َۡ ِ

ُّ َٰبَۡ
َ
 ََِۡۡ َََۡ

َُِۡن   ُ  
Maksudnya: Kemudian apabila mereka melupakan apa yang 
telah diperingatkan mereka dengannya, Kami bukakan kepada 
mereka pintu-pintu segala kemewahan dan kesenangan, 
sehingga apabila mereka bergembira dan bersuka ria dengan 
segala nikmat yang diberikan kepada mereka, Kami timpakan 
mereka secara mengejut (dengan bala bencana yang 
membinasakan), maka mereka pun berputus asa (dari 
mendapat sebarang pertolongan). [Ahmad]. 
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 Sesiapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, 
maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan 
menjadikan kefakiran ada di hadapannya. Padahal dia tidak 
mendapatkan daripada dunia ini kecuali apa yang telah 
Allah tetapkan untuknya. [Ahmad dan Tizmizi].  
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JALAN ENGKAU KE SYURGA ATAU KE NERAKA. 
ُّ حيخي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن َّ  

“Wahai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap orang memerhatikan apa yang dia telah 

sediakan untuk hari esok”. [al-Hasyr: 18]. 
Alam Kubur: Tempat persinggahan menuju ke akhirat 
yang pertama. Lubang neraka bagi orang kafir dan orang 
munafik, namun taman bagi orang mukmin. Terdapat siksa di 
dalam kubur atas beberapa maksiat seperti: tidak membersihkan 
diri dari air kencing, melaga-lagakan orang, berkhianat dalam hal 
rampasan perang, dusta, tidur sehingga lalai mengerjakan solat, 
tidak membaca al-Quran, zina, homoseksual, riba, tidak 
membayar hutang dan sebagainya. Yang dapat menyelamatkan 
dari siksa kubur adalah: amal soleh yang ikhlas kerana Allah, 
berlindung kepada Allah dari siksa kubur, membaca surah al-Mulk 
dan sebagainya. Yang dilindungi dari siksa kubur adalah: orang 
yang mati syahid, orang yang menjaga perbatasan dari musuh, 
orang yang meninggal pada hari Jumaat, orang yang meninggal 
kerana menderita sakit perut dan sebagainya. 
Tiupan Sangkakala: Iaitu sangkakala besar yang dikulum 
oleh Israfil, dan menunggu masa diperintahkan untuk meniupnya; 
tiupan al-faza’ (kematian), berdasarkan firman Allah (subḥānahu 

wata′ālā ):  
ُّ جلحل مك لك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف مغ جغ مع َّ 

“Dan (ingatlah) hari (ketika) ditiup sangkakala, maka terkejutlah 
segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang 
dikehendaki Allah”. [an-Naml: 87]. 
Maka hancurlah alam semesta. Kemudian setelah empat puluh 
masa ditiuplah dengan tiupan al-ba’ts (kebangkitan), berdasarkan 
firman Allah (subḥānahu 

wata′ālā ): َُّّخي حي جي يه ىه مه جه ين   “Kemudian 
ditiup sangkakala itu sekali lagi maka tiba-tiba mereka berdiri 
menunggu (keputusannya masing-masing)”. [az-Zumar: 68].  
Hari Kebangkitan: Kemudian Allah menurunkan hujan, lalu 
tumbuhlah jasad-jasad (dari tulang sulbi) sebagai suatu ciptaan 
baru yang tidak mati. Mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak 
beralas kaki dan tidak berpakaian, dapat melihat para malaikat 
dan jin serta dibangkitkan mengikut amal perbuatan masing-masing. 

PERJALANAN ABADI 
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Padang Mahsyar: Allah mengumpulkan semua makhluk untuk 
dihisab. Mereka semua berada dalam ketakutan seperti orang 
mabuk, pada hari yang agung masanya bersamaan dengan lima 
puluh ribu tahun, seolah-olah dunia mereka hanyalah sesaat. 
Matahari mendekat pada jarak satu batu, lalu manusia tenggelam 
dalam keringat mereka mengikut kadar amal perbuatan mereka. 
Pada hari itu terjadi permusuhan antara orang-orang yang lemah 
dan para pembesar mereka (ketika di dunia). Orang kafir 
bermusuhan sesama mereka, juga dengan syaitan dan anak 
buahnya; saling melaknati. Orang zalim akan menggigit kedua-
dua tangannya. Neraka Jahannam diheret dengan tujuh puluh 
ribu tali kekang, setiap tali kekang ditarik oleh tujuh puluh ribu 
malaikat. Jika orang kafir melihatnya, dia berharap menjadikan 
dirinya sebagai tebusan atau menjadi debu. Adapun para pelaku 
maksiat; orang yang enggan membayar zakat, maka hartanya 
dilembarkan pada api untuk diseterika padanya. Manakala orang-
orang yang sombong, mereka dihimpunkan bagaikan semut. 
Diungkapkan perbuatan orang yang melanggar janji, pengkhianat 
dan perampas harta orang lain, pencuri datang dengan barang 
curiannya itu, dan terzahirlah segala sesuatu yang tersembunyi. 
Adapun orang-orang yang bertakwa, hal itu tidak menjadikan 
mereka takut, bahkan ianya berlalu bagaikan solat zohor. 
Syafaat: Syafaat ‘Uzma (agung): khusus bagi Nabi kita (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) untuk semua umat manusia pada hari mahsyar agar 
dibebaskan dari malapetaka yang hebat dan segera dihisab. 
Adapun Syafaat ‘Ammah (umum) adalah bagi Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) dan 
selain baginda; seperti mengeluarkan orang-orang yang beriman 
daripada neraka dan mengangkat darjat mereka. 
Hisab (Perhitungan): Manusia dihadapkan kepada Tuhan 
mereka dengan berbaris-baris. Kemudian diperlihatkan amal 
perbuatan mereka lalu dipersoalkan tentangnya; begitu juga 
umur, masa muda, harta benda, ilmu, janji, kenikmatan, 
pendengaran, penglihatan dan hati. Orang kafir dan munafik akan 
dihisab di hadapan seluruh makhluk, supaya mereka 
dipermalukan, ditegakkan hujah ke atas mereka, dan seluruh 
manusia, bumi, siang dan malam, harta benda, malaikat serta 
seluruh anggota badan menjadi saksi atas diri mereka, sehingga 
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terbukti dosa-dosa mereka dan mereka pun mengakuinya. 
Sedangkan orang mukmin, Allah akan menghisabnya secara 
bersendirian; dia akan mengakui dosa-dosanya sehingga dia 
melihat dirinya akan binasa, lalu Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman 
kepadanya: “Aku telah menutupi dosa-dosamu itu di dunia, dan 
Akulah juga yang mengampunkannya bagimu pada hari ini”. Umat 
pertama yang dihisab adalah umat Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam), dan 
amalan yang pertama dihisab adalah solat, sedangkan hukum 
yang pertama diputuskan adalah perkara pertumpahan darah. 
Catatan Amal: Kemudian catatan amal bertebaran, lalu 
mereka mengambil suatu kitab yang “tidak meninggalkan sesuatu 
yang kecil dan tidak (pula) sesuatu yang besar, melainkan ia 
mencatat semuanya” [al-Kahfi: 49].  Orang mukmin menerimanya 
dengan tangan kanan, sedang orang kafir dan munafik 
menerimanya dengan tangan kiri dan belakangnya. 
 Mizan (Neraca): Kemudian amal perbuatan semua 
makhluk ditimbang untuk diberikan kepada mereka balasannya, 
dengan timbangan yang hakiki dan teliti sekali. Neraca ini 
mempunyai dua penimbang; di mana yang memberatkannya 
adalah amal perbuatan yang bertepatan dengan syariat dan ikhlas 
kerana Allah (subḥānahu 

wata′ālā ). Antara yang memberatkannya juga adalah 
kalimat  ,”امد هللا“ :akhlak yang baik, zikir seperti ,”ال  إال اهللا“
 Umat manusia menerima hukuman .”سبحان اهللا ومده سبحان اهللا العظيم“
yang sesuai dengan kebaikan dan kejahatan mereka. 
Haudh (Telaga): kemudian orang-orang mukmin mendatangi 
haudh (telaga). Siapa yang meminum daripadanya maka dia tidak 
akan merasa haus selama-lamanya. Setiap Nabi mempunyai 
haudh (telaga), yang paling agung adalah haudh Nabi Muhammad 
(ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam). Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, 
dan lebih wangi dari minyak kasturi. Bejananya dari emas dan 
perak, sebanyak bilangan bintang. Panjangnya lebih jauh dari 
jarak antara kota Ailah di Jordan dan kota ‘Aden di Yaman. 
Airnya mengalir dari Sungai al-Kautsar.  
 Ujian bagi orang-orang yang beriman: Pada hari akhir di 
padang Mahsyar, orang-orang kafir mengikuti tuhan-tuhan yang 
mereka sembah, lalu ia menghantar mereka ke neraka secara 
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berbondong-bondong seperti kawanan binatang ternak, di atas 
kaki-kaki mereka atau di atas wajah-wajah mereka. Tidak ada 
yang tersisa kecuali orang-orang mukmin dan orang-orang 
munafik. Kemudian datanglah Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) kepada mereka dan 
berfirman: “Apakah yang kalian tunggu?”. Mereka menjawab: 
“Kami menunggu Tuhan kami”. Maka mereka mengetahuiNya 
ketika betisNya disingkap, lalu mereka tunduk sujud kecuali 
orang-orang munafik. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) berfirman: 
ُّ هن من مل مك لك هش مش هس مس َّ  , “(Ingatlah) pada hari 

betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka 
mereka tidak mampu”. [al-Qalam: 42].  Lalu mereka mengikuti 
Tuhan mereka. Dia pun membentangkan titian sirat untuk mereka 
lewati. Orang-orang mukmin pada saat itu diberi cahaya olehNya, 
manakala cahaya orang-orang munafik dipadamkan. 
Titian Sirat: Berupa jambatan yang membentang di atas neraka 
Jahannam, untuk diseberangi oleh orang-orang mukmin menuju 
ke syurga. Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) menggambarkan bahawa titian sirat 
itu: ( يِف َمْدَحَضٌة ََزلٌة َعلَيِه خَ  سْعَرِة َواِحٌد ِمَن ا شِمَن ا َدق

َ
ْعَدان، أ سُب َكَشوِك اِ َََطاِطيُف َو ) 

– “Licin dan menggelincirkan, di atasnya terdapat cakuk-cakuk 
seperti duri pohon Sa’dan, lebih halus dari rambut dan lebih 
tajam dari pedang” [HR Muslim]. 

Di tempat inilah orang-orang mukmin diberikan cahaya sesuai 
dengan amalan mereka. Yang paling tinggi dari kalangan mereka 
besar cahayanya seperti gunung, dan yang paling rendah dari 
kalangan mereka cahayanya hanya terdapat pada hujung ibu jari 
kakinya. Cahaya itu menyinari mereka sehingga mereka 
menyeberangi titian sirat dengan mengikut kadar amalan 
mereka; orang mukmin menyeberangi seperti kerdipan mata, 
seperti kilat, seperti angin, seperti burung, seperti kuda dan unta 
tunggangan terbaik, “maka ada yang selamat tanpa cacat, ada 
yang tercalar tetapi masih selamat, dan ada pula yang terjatuh 
ke dalam neraka jahannam” [Muttafaqun ‘alaih]. 

Adapun orang-orang munafik, tiada cahaya untuk mereka. Mereka 
kembali (ke belakang), kemudian didirikan pagar pemisah antara mereka 
dan orang-orang mukmin. Kemudian mereka ingin menyeberangi titian 
sirat lalu berjatuhanlah mereka ke dalam api neraka.  
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 Neraka: Ia dimasuki oleh orang-orang kafir, kemudian 
orang-orang mukmin yang berdosa, kemudian orang-orang 
munafik. 999 daripada setiap 1000 orang akan masuk ke dalamnya. 
Ia mempunyai tujuh pintu. Apinya tujuh puluh kali lebih panas 
daripada api dunia. Tubuh orang kafir di dalam neraka menjadi 
besar agar mereka merasa pedihnya siksaan; jarak antara kedua 
bahunya menjadi sejauh perjalanan tiga hari, gigi gerahamnya 
sebesar gunung uhud, kulitnya menjadi tebal, setiap kali kulit itu 
hangus, maka akan diganti dengan kulit yang lain supaya mereka 
merasa azab. Minuman mereka adalah air yang sangat panas, 
yang menghancurkan isi perut mereka. Makanan mereka adalah 
pohon Zaqqum (sejenis pohon yang tumbuh di neraka), Ghislin 
(darah dan nanah yang keluar dari daging penghuni neraka), dan 
Shadid (darah yang bercampur dengan nanah). Yang paling ringan 
siksaannya adalah orang yang kedua telapak kakinya beralaskan 
bara api sehingga menggelegak otaknya. Di dalamnya terdapat 
pembakaran kulit, penglelehan, penghangusan, penyeretan, 
belenggu dan rantai. Neraka dasarnya sangat dalam sekali, 
sekiranya seorang anak yang baru lahir dilemparkan ke dalamnya, 
setelah tujuh puluh tahun baru mencapai dasarnya. Bahan 
bakarnya adalah orang-orang kafir dan batu, udaranya adalah 
angin yang sangat panas, naungannya adalah asap yang hitam 
pekat, pakaiannya api yang memakan segala sesuatu tanpa 
meninggalkan sisa. Ia menggeram, menggertak dan membakar 
kulit hingga sampai ke tulang dan jantung. 
Qantharah (Jambatan): Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: 
 َْعٍض  ِمنْ  ِهمْ َِْعِض  َيَُقص  َواارِ  اَْنةِ  َ  ََْنَْطَرةٍ  َ  ََيُْحَُسونَ  اارِ  ِمنْ  اُْمْؤِمنُونَ  َْلُُص 

ْيَا ِ  بَْنَُهمْ  َنَْت  َمَظاِمُ  ا  بُوا إَِذا َح وا ُهذ قُِذنَ  َو
ُ
ي اَْنةِ  ُدُخولِ    َُِهمْ  أ ِ

ْفُس  فََواَ  ٍد َمُ 
َحُدُهمْ  ِيَِدهِ 

َ
ْهَدى َأل

َ
ِِ  أ ِْبَِم  ِ  ِةَنِْمنْهُ  ا  ِِ ِْنَ  بَِمَ  ِ  ْ يَاا  

“Orang mukmin selamat dari neraka, kemudian dihisab di atas 
jambatan antara syurga dan neraka, sehingga kezaliman sesama 
mereka di dunia diqisas antara satu sama lain, sehingga jika 
mereka telah bersih dan suci, mereka dipersilakan masuk syurga. 
Demi Zat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sungguh mereka 
lebih kenal tempat tinggal mereka di syurga, berbanding tempat 
tinggal mereka ketika di dunia”. [HR Bukhari]. 
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Syurga: Ia adalah tempat kediaman bagi orang-orang mukmin. 
Bangunannya dibuat dari perak dan emas, adukannya dari minyak 
kasturi, kerikilnya dari mutiara dan batu permata, serta debunya 
dari za’faran. Syurga mempunyai lapan pintu, setiap pintu 
lebarnya sejauh tiga hari perjalanan, akan tetapi pintu tersebut 
penuh sesak. Syurga mempunyai seratus tingkat; jarak antara 
satu tingkat dengan tingkat yang lain seperti jarak antara langit 
dan bumi. Tingkat yang paling tinggi adalah Firdaus. Dari Firdaus 
inilah mengalirnya sungai-sungai syurga. Atap Firdaus ini adalah 
Arasy ar-Rahman. 

Sungai-sungai syurga adalah madu, susu, arak dan air yang 
mengalir tanpa arus. Orang mukmin mengalirkannya sekehendak 
hatinya. Buahnya tiada henti; dapat dipetik dari dekat dan mudah. 
Di dalam syurga ada khemah berongga yang dibuat dari mutiara, 
lebarnya enam puluh batu. Pada setiap sudutnya ada penghuni, 
tubuhnya mulus, tidak berbulu, tidak berkumis, dan mata mereka 
seakan-akan memakai celak. Kemudaan dan pakaian mereka tidak 
menjadi luntur. Mereka tidak membuang air kecil mahupun besar, 
dan juga tidak kotor. Sikat mereka daripada emas, dan peluh 
mereka bagaikan minyak kasturi. Bidadari syurga semuanya cantik 
jelita, sentiasa perawan, gadis-gadis yang sebaya umurnya. Yang 
pertama sekali masuk ke syurga adalah Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
dan para nabi. Ahli syurga yang paling rendah tingkatannya adalah 
orang yang inginkan sesuatu lalu diberi sepuluh kali ganda 
daripadanya. Para pelayan syurga adalah anak-anak muda yang 
tetap muda. Mereka bagaikan mutiara yang bertaburan. Adapun 
nikmat syurga yang paling agung adalah melihat Allah dan 
keredaanNya, serta hidup yang kekal abadi. 
Beberapa kejadian besar yang akan dialami oleh seseorang: 
mukmin,  
munafik,  
kafir 
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Syurga: Ia adalah tempat kediaman bagi orang-orang mukmin. 
Bangunannya dibuat dari perak dan emas, adukannya dari minyak 
kasturi, kerikilnya dari mutiara dan batu permata, serta debunya 
dari za’faran. Syurga mempunyai lapan pintu, setiap pintu 
lebarnya sejauh tiga hari perjalanan, akan tetapi pintu tersebut 
penuh sesak. Syurga mempunyai seratus tingkat; jarak antara 
satu tingkat dengan tingkat yang lain seperti jarak antara langit 
dan bumi. Tingkat yang paling tinggi adalah Firdaus. Dari Firdaus 
inilah mengalirnya sungai-sungai syurga. Atap Firdaus ini adalah 
Arasy ar-Rahman. 

Sungai-sungai syurga adalah madu, susu, arak dan air yang 
mengalir tanpa arus. Orang mukmin mengalirkannya sekehendak 
hatinya. Buahnya tiada henti; dapat dipetik dari dekat dan mudah. 
Di dalam syurga ada khemah berongga yang dibuat dari mutiara, 
lebarnya enam puluh batu. Pada setiap sudutnya ada penghuni, 
tubuhnya mulus, tidak berbulu, tidak berkumis, dan mata mereka 
seakan-akan memakai celak. Kemudaan dan pakaian mereka tidak 
menjadi luntur. Mereka tidak membuang air kecil mahupun besar, 
dan juga tidak kotor. Sikat mereka daripada emas, dan peluh 
mereka bagaikan minyak kasturi. Bidadari syurga semuanya cantik 
jelita, sentiasa perawan, gadis-gadis yang sebaya umurnya. Yang 
pertama sekali masuk ke syurga adalah Nabi Muhammad (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) 
dan para nabi. Ahli syurga yang paling rendah tingkatannya adalah 
orang yang inginkan sesuatu lalu diberi sepuluh kali ganda 
daripadanya. Para pelayan syurga adalah anak-anak muda yang 
tetap muda. Mereka bagaikan mutiara yang bertaburan. Adapun 
nikmat syurga yang paling agung adalah melihat Allah dan 
keredaanNya, serta hidup yang kekal abadi. 
Beberapa kejadian besar yang akan dialami oleh seseorang: 
mukmin,  
munafik,  
kafir 

 

325 

 
TATA CARA BERWUDHU   

 
Tidak boleh berwudhu melainkan dengan air yang suci, yakni air yang 
masih kekal dalam keadaan asal penciptaannya, atau yang telah 
berubah warna, bau, atau rasanya dengan sesuatu yang suci 
seperti air yang berubah kerana lama bertakung. 
 Makruh berwudhu dengan air yang sejuk atau panas, 
begitu juga bercakap-cakap ketika sedang berwudhu. 
 Air yang sedikit apabila terkena najis, terus menjadi najis. 
Adapun air yang banyak (lebih kurang 210 liter), tidak 
menjadi najis kecuali jika berubah warna, bau atau rasanya.  
1- Wudhu dimulakan dengan membaca ‘basmalah’, dan disunatkan 
untuk membasuh kedua tapak tangan  pada setiap wudhu. 
Bagi orang yang baru bangun daripada tidur malam, 
dituntut untuk membasuhnya sebanyak tiga kali. 
 Jika terlupa membaca ‘basmalah’ wudhunya tetap sah. 
Jika dia teringat untuk membacanya ketika dia sedang 
berwudhu, hendaklah dia lakukan dan tidak perlu bermula dari awal. 
 Makruh membasuh kesemua anggota wudhu lebih daripada tiga kali. 
2- Kemudian berkumur sekali; mesti menggerakkan air di dalam 
mulut, dan disunatkan sebanyak tiga kali. 
 Tidak sah berkumur melainkan seperti yang telah disebutkan. 
 Tidak makruh menelan air selepas berkumur. 
 Disunatkan bersugi ketika berkumur.  
 Disunatkan menghimpunkan antara berkumur dan 
beristinsyaq (memasukkan air ke dalam hidung) dalam satu cedokan air; 
sebahagiannya untuk dikumur dan selebihnya untuk istinsyaq. 
3- Kemudian beristinsyaq sekali; mesti menyedut air dengan 
menggunakan nafas sehingga ke dalam rongga hidung, dan 
disunatkan sebanyak tiga kali. 
 Tidak sah beristinsyaq melainkan seperti yang telah disebutkan. 
 Disunatkan memasukkan air dengan tangan kanan dan 
mengeluarkannya dengan tangan kiri. 
 Disunatkan melebihkan berkumur dan beristinsyaq bagi 
orang yang tidak berpuasa. 
4- Kemudian membasuh mukanya iaitu dari telinga ke telinga yang 
satu lagi dan dari anak rambut ke dagu. 
 Wajib menyela janggut jika ianya tidak lebat dan sunat 
jika ianya lebat. 
 Tidak sah dengan hanya menyapu muka tanpa 
membasuhnya. 
 Disunatkan mendahulukan berkumur dan beristinsyaq 
sebelum membasuh muka. 
 Makruh membasuh bahagian dalam mata ketika membasuh muka. 
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Tidak boleh berwudhu melainkan dengan air yang suci, yakni air yang 
masih kekal dalam keadaan asal penciptaannya, atau yang telah 
berubah warna, bau, atau rasanya dengan sesuatu yang suci 
seperti air yang berubah kerana lama bertakung. 
 Makruh berwudhu dengan air yang sejuk atau panas, 
begitu juga bercakap-cakap ketika sedang berwudhu. 
 Air yang sedikit apabila terkena najis, terus menjadi najis. 
Adapun air yang banyak (lebih kurang 210 liter), tidak 
menjadi najis kecuali jika berubah warna, bau atau rasanya.  
1- Wudhu dimulakan dengan membaca ‘basmalah’, dan disunatkan 
untuk membasuh kedua tapak tangan  pada setiap wudhu. 
Bagi orang yang baru bangun daripada tidur malam, 
dituntut untuk membasuhnya sebanyak tiga kali. 
 Jika terlupa membaca ‘basmalah’ wudhunya tetap sah. 
Jika dia teringat untuk membacanya ketika dia sedang 
berwudhu, hendaklah dia lakukan dan tidak perlu bermula dari awal. 
 Makruh membasuh kesemua anggota wudhu lebih daripada tiga kali. 
2- Kemudian berkumur sekali; mesti menggerakkan air di dalam 
mulut, dan disunatkan sebanyak tiga kali. 
 Tidak sah berkumur melainkan seperti yang telah disebutkan. 
 Tidak makruh menelan air selepas berkumur. 
 Disunatkan bersugi ketika berkumur.  
 Disunatkan menghimpunkan antara berkumur dan 
beristinsyaq (memasukkan air ke dalam hidung) dalam satu cedokan air; 
sebahagiannya untuk dikumur dan selebihnya untuk istinsyaq. 
3- Kemudian beristinsyaq sekali; mesti menyedut air dengan 
menggunakan nafas sehingga ke dalam rongga hidung, dan 
disunatkan sebanyak tiga kali. 
 Tidak sah beristinsyaq melainkan seperti yang telah disebutkan. 
 Disunatkan memasukkan air dengan tangan kanan dan 
mengeluarkannya dengan tangan kiri. 
 Disunatkan melebihkan berkumur dan beristinsyaq bagi 
orang yang tidak berpuasa. 
4- Kemudian membasuh mukanya iaitu dari telinga ke telinga yang 
satu lagi dan dari anak rambut ke dagu. 
 Wajib menyela janggut jika ianya tidak lebat dan sunat 
jika ianya lebat. 
 Tidak sah dengan hanya menyapu muka tanpa 
membasuhnya. 
 Disunatkan mendahulukan berkumur dan beristinsyaq 
sebelum membasuh muka. 
 Makruh membasuh bahagian dalam mata ketika membasuh muka. 
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 Disunatkan melebihkan air tanpa membazir ketika membasuh muka. 
5- Kemudian membasuh kedua tangannya dari hujung jari hingga 
kedua siku. 
 Disunatkan mendahulukan anggota kanan ketika 
membasuh dan menggosoknya. 
 Membasuh kedua tapak tangan di permulaan wudhu 
adalah sunat, namun di sini hukumnya wajib. 
 Disunatkan menyela jari-jemari. 
6- Kemudian menyapu keseluruhan permukaan kepalanya bermula 
dari permulaan rambut sampai ke leher, kemudian berpatah balik ke 
permulaan rambut dengan tidak ditinggalkan sesuatu pun 
daripadanya, seterusnya memasukkan jari telunjuknya ke 
lubang telinga dan menyapu belakang telinganya dengan 
ibu jarinya. Bagaimana sekali cara dia menyapu adalah 
harus. 
 Tidak wajib menyapu bahagian rambut yang terurai. 
 Disapu kulit kepala jika tiada rambut. 
 Wajib menyapu bahagian antara rambut dan kedua telinga kerana ia 
termasuk daripada kepala. 
 Makruh mengulang sapu lebih dari sekali. 
 Makruh membasuh rambut sebagai ganti kepada sapu, namun ianya 
tetap sah. 
7- Kemudian menyapu kedua kakinya berserta buku lali. 
 Disunatkan mendahulukan anggota kanan ketika 
membasuh dan menggosoknya. 
 Disunatkan menyela jari-jemari. 
Disyaratkan:  
 Tertib antara anggota wudhu; maka dimulakan dengan berkumur, 
beristinsyaq dan membasuh muka, kemudian membasuh kedua 
tangan, kemudian menyapu kepala, kemudian membasuh kedua kaki. 
 Berturutan antara anggota; iaitu tidak dilewatkan membasuh 
sesuatu anggota sehingga kering anggota sebelumnya. 
# Diharuskan mengeringkan anggota selepas berwudhu, namun lebih 
afdal ia tidak dilakukan. Makruh menempiaskan air daripada anggota 
wudhu. 
# Tidak sah wudhu dengan membasuh kesemua anggota wudhu 
sekali gus; seperti berendam di dalam bekas dan meniatkannya 
sebagai wudhu. 
# Setelah berwudhu disunatkan menyebut: 
(  َمُ ن

َ
شَهُد أ

َ
َك َُ َوأ َِ اُهللا وَحَدُه َال إِال ََِن َال إ

َ
شَهُد أ

َ
ًدا َعبُدُه َورَُسوُُ أ  )- “Aku bersaksi 

bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata-
mata, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad 
s.a.w. adalah hamba-Nya dan rasul-Nya”. Disunatkan juga bersolat 
dua rakaat selepas berwudhu.   
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 Disunatkan melebihkan air tanpa membazir ketika membasuh muka. 
5- Kemudian membasuh kedua tangannya dari hujung jari hingga 
kedua siku. 
 Disunatkan mendahulukan anggota kanan ketika 
membasuh dan menggosoknya. 
 Membasuh kedua tapak tangan di permulaan wudhu 
adalah sunat, namun di sini hukumnya wajib. 
 Disunatkan menyela jari-jemari. 
6- Kemudian menyapu keseluruhan permukaan kepalanya bermula 
dari permulaan rambut sampai ke leher, kemudian berpatah balik ke 
permulaan rambut dengan tidak ditinggalkan sesuatu pun 
daripadanya, seterusnya memasukkan jari telunjuknya ke 
lubang telinga dan menyapu belakang telinganya dengan 
ibu jarinya. Bagaimana sekali cara dia menyapu adalah 
harus. 
 Tidak wajib menyapu bahagian rambut yang terurai. 
 Disapu kulit kepala jika tiada rambut. 
 Wajib menyapu bahagian antara rambut dan kedua telinga kerana ia 
termasuk daripada kepala. 
 Makruh mengulang sapu lebih dari sekali. 
 Makruh membasuh rambut sebagai ganti kepada sapu, namun ianya 
tetap sah. 
7- Kemudian menyapu kedua kakinya berserta buku lali. 
 Disunatkan mendahulukan anggota kanan ketika 
membasuh dan menggosoknya. 
 Disunatkan menyela jari-jemari. 
Disyaratkan:  
 Tertib antara anggota wudhu; maka dimulakan dengan berkumur, 
beristinsyaq dan membasuh muka, kemudian membasuh kedua 
tangan, kemudian menyapu kepala, kemudian membasuh kedua kaki. 
 Berturutan antara anggota; iaitu tidak dilewatkan membasuh 
sesuatu anggota sehingga kering anggota sebelumnya. 
# Diharuskan mengeringkan anggota selepas berwudhu, namun lebih 
afdal ia tidak dilakukan. Makruh menempiaskan air daripada anggota 
wudhu. 
# Tidak sah wudhu dengan membasuh kesemua anggota wudhu 
sekali gus; seperti berendam di dalam bekas dan meniatkannya 
sebagai wudhu. 
# Setelah berwudhu disunatkan menyebut: 
(  َمُ ن

َ
شَهُد أ

َ
َك َُ َوأ َِ اُهللا وَحَدُه َال إِال ََِن َال إ

َ
شَهُد أ

َ
ًدا َعبُدُه َورَُسوُُ أ  )- “Aku bersaksi 

bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata-
mata, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad 
s.a.w. adalah hamba-Nya dan rasul-Nya”. Disunatkan juga bersolat 
dua rakaat selepas berwudhu.   
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Apabila seseorang berdiri untuk solat, maka dia perlu memulakannya 
dengan berkata: “Allahu akbar”; imam mengeraskan suara pada 
semua jenis takbir supaya dapat didengari oleh 
jemaah di belakang dan selain daripada imam 
hendaklah menyebutnya dengan perlahan. 
Mengangkat kedua-dua tangan dengan merapatkan 
jari-jemari sejajar dengan bahu ketika mula bertakbir, 
sedangkan makmum bertakbir setelah imam selesai 
bertakbir. 
 Wajib bagi orang yang solat untuk berdiri tegak ketika mengangkat 
takbiratul ihram. Ia tidak sah dalam keadaan bongkok atau duduk 
melainkan bagi orang yang tidak mampu berdiri. 
 Disunatkan bagi orang yang bersolat untuk meletakkan bagi dirinya 
penghadang dan berada dekat dengannya. Penghadang imam sudah 
memadai bagi makmum. 
 Tempat niat adalah di hati, maka tidak wajib menyebutnya dengan kuat. 
 Tidak berlebihan atau meringankan ketika mengangkat kedua tangan 
untuk bertakbir. 
 Wajib mengeraskan suara pada bacaan rukun dan wajib sekadar yang 
dapat didengari oleh dirinya sendiri sekalipun dalam solat sirr (solat 
yang dibaca perlahan). Serendah-rendah suara adalah mendengarkan 
bacaan pada dirinya sendiri. 
 Makruh menoleh, mengangkat pandangan, memejam mata, berdiri 
sambil meletakkan tangan di tengkuk atau di pinggang, berdiri dengan 
salah satu kaki tanpa adanya keperluan, melekatkan kaki, dan 
merenggangkan kaki dengan luas. 
Kemudian tangan kanannya menggenggam belakang atau 
pergelangan tangan kiri lalu diletakkan di bawah dada 
serta matanya melihat ke tempat sujud. Kemudian 
membaca doa iftitah (pembukaan) seperti yang warid 
daripada sunnah, kemudian membaca au’zubillah 
(Ta`awuz) serta basmalah secara perlahan. Kemudian 
membaca surah al-Fatihah dan apa yang mudah daripada 
ayat al-Quran yang lain. Imam perlu menguatkan bacaan 
pada solat subuh, dan dua rakaat pertama pada solat 
maghrib dan isyak dan memperlahankan pada rakaat 
yang lain. 
 Makruh mengulang al-Fatihah dalam rakaat yang sama. 
Makruh juga berpada dengan al-Fatihah pada dua rakaat pertama. 
 Makmum tidak wajib membaca ketika imam membaca kuat kerana ia 
sudah di bawah tanggungan imam. Walaubagaimana pun, makmum 
disunatkan membaca al-Fatihah pada sela bacaan imam. 
 Tidak makruh membaca surah yang sama atau surah yang berbeza 

TATA CARA SOLAT 
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Apabila seseorang berdiri untuk solat, maka dia perlu memulakannya 
dengan berkata: “Allahu akbar”; imam mengeraskan suara pada 
semua jenis takbir supaya dapat didengari oleh 
jemaah di belakang dan selain daripada imam 
hendaklah menyebutnya dengan perlahan. 
Mengangkat kedua-dua tangan dengan merapatkan 
jari-jemari sejajar dengan bahu ketika mula bertakbir, 
sedangkan makmum bertakbir setelah imam selesai 
bertakbir. 
 Wajib bagi orang yang solat untuk berdiri tegak ketika mengangkat 
takbiratul ihram. Ia tidak sah dalam keadaan bongkok atau duduk 
melainkan bagi orang yang tidak mampu berdiri. 
 Disunatkan bagi orang yang bersolat untuk meletakkan bagi dirinya 
penghadang dan berada dekat dengannya. Penghadang imam sudah 
memadai bagi makmum. 
 Tempat niat adalah di hati, maka tidak wajib menyebutnya dengan kuat. 
 Tidak berlebihan atau meringankan ketika mengangkat kedua tangan 
untuk bertakbir. 
 Wajib mengeraskan suara pada bacaan rukun dan wajib sekadar yang 
dapat didengari oleh dirinya sendiri sekalipun dalam solat sirr (solat 
yang dibaca perlahan). Serendah-rendah suara adalah mendengarkan 
bacaan pada dirinya sendiri. 
 Makruh menoleh, mengangkat pandangan, memejam mata, berdiri 
sambil meletakkan tangan di tengkuk atau di pinggang, berdiri dengan 
salah satu kaki tanpa adanya keperluan, melekatkan kaki, dan 
merenggangkan kaki dengan luas. 
Kemudian tangan kanannya menggenggam belakang atau 
pergelangan tangan kiri lalu diletakkan di bawah dada 
serta matanya melihat ke tempat sujud. Kemudian 
membaca doa iftitah (pembukaan) seperti yang warid 
daripada sunnah, kemudian membaca au’zubillah 
(Ta`awuz) serta basmalah secara perlahan. Kemudian 
membaca surah al-Fatihah dan apa yang mudah daripada 
ayat al-Quran yang lain. Imam perlu menguatkan bacaan 
pada solat subuh, dan dua rakaat pertama pada solat 
maghrib dan isyak dan memperlahankan pada rakaat 
yang lain. 
 Makruh mengulang al-Fatihah dalam rakaat yang sama. 
Makruh juga berpada dengan al-Fatihah pada dua rakaat pertama. 
 Makmum tidak wajib membaca ketika imam membaca kuat kerana ia 
sudah di bawah tanggungan imam. Walaubagaimana pun, makmum 
disunatkan membaca al-Fatihah pada sela bacaan imam. 
 Tidak makruh membaca surah yang sama atau surah yang berbeza 

TATA CARA SOLAT 
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pada dua rakaat, begitu juga membaca lebih daripada satu surah pada 
satu rakaat. Tidak makruh juga membaca daripada akhir, atau 
pertengahan surah, atau melazimi surah tertentu sedangkan dia 
berpegang kepada keharusan membaca surah-surah yang lain.  
 Disunatkan membaca surah mengikut susunan mushaf dan 
dimakruhkan sebaliknya serta diharamkan menterbalikkan turutan 
perkataan atau ayat dalam satu surah. 
Kemudian bertakbir, mengangkat tangan dan rukuk dengan 
meletakkan kedua tangannya pada kedua kepala lutut, 
merenggangkan jari-jemari, meluruskan belakangnya sejajar dengan 
kepalanya dan membaca: (العظيم سبحان ر) sebanyak tiga 
kali dan makruh dibaca sekali sahaja.  
 Wajib menyebut takbir dan ( دهسمع اهللا ن  ) ketika 
berpindah rukun. Tidak sah menyebutnya sebelum atau 
selepasnya kerana ia bukan pada tempatnya. 
 Kadar sah bagi rukuk adalah dia mampu menyentuh 
lututnya pada kadar yang pertengahan. 
 Dikira suatu rakaat apabila seseorang itu sempat 
rukuk bersama imam, sebelum imam mengangkat kepalanya. 
 Jika seseorang yang ingin solat masuk ke dalam masjid sedangkan 
imam telah bangun daripada rukuk, maka disunatkan untuk dia 
menyertai imam dan mengganti rakaat tersebut. 
 Makruh membaca al-Quran ketika rukuk dan sujud, melainkan dia 
memaksudkan doa, maka tidak mengapa seperti: (ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة). 
Kemudian bangkit dan membaca: ( دهسمع اهللا ن  ), serta mengangkat 
kedua tangan. Apabila telah berdiri tegak semula dia membaca:  
( ً مبارً فيه لء اسموات ولء األرض ما شئت من ء بعدرنا وك  .امد داً كثاً طيبا ) “Aku 
memuji-Mu dengan pujian yang banyak, baik dan penuh dengan 
keberkatan di dalamnya sepenuh langit dan bumi serta sepenuh apa 
sahaja yang Engkau kehendaki setelah itu”.  
 Tidak menyebut ( امدرنا وك  )  kecuali setelah berdiri 
lurus. Tidak dimulakan daripada sebelumnya kerana ia 
hanya disebut setelah berdiri lurus. 
 Dia boleh melepaskan tangannya atau meletakkan 
tangan kanan di atas tangan kiri. 
 Empat lafaz tahmid yang sahih daripada Nabi s.a.w.: 
1- ( امدرنا وك  ), 2- ( امدرنا ك  ), 3- ( ك  انا ومدرا ),  
4- ( ك  ا نامدرا ); disunatkan mempelbagaikan dengan lafaz-lafaz ini. 
Kemudian tunduk sujud sambil bertakbir, menjarakkan kedua lengan 
daripada kedua rusuk dan perut dari kedua paha, 
menjadikan kedua tangan sejajar dengan bahu, 
sementara hujung jari kaki dan tangan menghala ke 
kiblat, kemudian membaca: (  سبحان راأل ) sebanyak tiga 
kali (sunat). Dia boleh menambahnya dengan doa sujud 
lain yang warid atau dengan mana-mana doa yang dia 
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kehendaki.  
 Makruh merapatkan lengan dengan lantai ketika sujud. 
 Sunat menjarakkan lengan dengan syarat tidak mengganggu orang yang 
disebelahnya. Boleh juga menongkat siku ke paha jika lama sujudnya. 
 Wajib bersujud di atas tujuh anggota: kedua hujung kaki, kedua lutut, 
kedua tapak tangan, dahi serta hidung. Batal solatnya jika meninggalkan 
sujud di atas salah satu anggota ini dengan sengaja.   
Kemudian mengangkat kepala dan menyebut Allahuakbar lalu duduk 
di atas buku lali kiri, menegakkan kaki kanan serta 
membengkokkan jari-jari kaki kanan menghadap ke 
kiblat, atau menegakkan kedua-dua kaki dan jari-
jarinya menghadap kiblat serta berdiri di atas kedua-
dua tumitnya kemudian membaca: (رب اغفر) 
sebanyak tiga kali dan boleh ditambah dengan 
( فو واهد وان وارزق وارفع واج وار واعف ع ), “Dan 
rahmatilah aku, percukupkanlah aku, angkatkan 
darjatku, berikan aku rezeki, pertolongan, petunjuk, 
kesihatan dan maafkanlah aku”. Kemudian sujud kali kedua 
sepertimana sujud yang pertama tadi. Kemudian mengangkat kepala, 
menyebut Allahuakbar dan bangkit berdiri untuk memulakan rakaat 
kedua sebagaimana rakaat pertama.  
 Makruh duduk selain dua cara yang ditunjukkan ini kerana selainnya 
adalah tidak warid. 
 Boleh duduk berehat ketika bangun untuk rakaat yang seterusnya. Ia 
seperti duduk di antara dua sujud, cuma ia hanya sekejap dan terus 
bangun selepasnya. Hendaklah dia bertakbir ketika akan duduk berehat 
dan dia tidak perlu bertakbir lagi untuk bangun selepasnya. 
 Tidak dibaca al-Fatihah melainkan setelah sempurna berdiri kerana 
tempatnya adalah ketika berdiri. Jika seseorang itu membacanya 
sebelum sempurna berdiri, hendaklah dia mengulanginya semula 
daripada awal setelah dia sempurna berdiri atau solatnya akan batal. 
Apabila telah selesai semua sebagaimana rakaat pertama, maka 
duduk tahiyyat iftirasy (tahiyyat awal) dengan meletakkan tangan 
kiri di atas paha kiri dan tangan kanan di atas paha kanan; dengan 
digenggam jari kelingking dan jari manis, 
dilingkarkan jari tengah dan ibu jari, serta ditunjuk 
dengan jari telunjuk. Kemudian membaca: ( ِ اُتِحيا

يَباُت  لََواُت َوالط صَوا ... ), kemudian bangkit pada kali ketiga 
dan keempat untuk menyempurnakan solat atau 
baki rakaat, tetapi bacaan tidak sekuat rakaat 
pertama dan kedua. Hanya al-Fatihah sahaja yang 
perlu dibaca pada rakaat ketiga dan keempat.  
 Sunat meletakkan pandangan ke jari telunjuk kanan 
ketika tasyahhud. 
 Sunat mengangkat jari telunjuk dan menundukkannya sedikit ketika 
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tasyahhud. 
 Sunat untuk tidak memanjangkan duduk lebih daripada kadar 
menyempurnakan tahiyyat. 
Kemudian duduk tawaruk untuk tahiyyat akhir dan ia mempunyai 
tiga cara yang sahih. Ia dilakukan pada duduk yang terakhir daripada 
solat, yang mempunyai dua tasyahhud. Kemudian membaca: 
 ( ...ِ  اِحياُت  ), kemudian berselawat ke atas nabi:  
دٍ ) َمُ آِل ٍََد َو َمُ ََ َصل لُّهما), kemudian berdoa apa sahaja. 
 Cara duduk tawarruk: 1- membentangkan kaki kiri dan mengeluarkan 
telapaknya dari bawah betis kaki kanan, serta menegakkan telapak kaki 
kanan sementara punggungnya menyentuh tanah. 2- seperti cara 
pertama, tetapi kaki kanan dibentangkan. 3- seperti cara pertama juga, 
tetapi kaki kiri diletakkan  di antara betis dan pahanya. 
 Sunat membaca dengan apa yang warid antaranya:  

) 
َ
 .)الِ جَ ا  يِح سِ امَ  ةِ تنَ فِ ، وَ اِت مَ امَ ا وَ حيَ امَ  ةِ تنَ فِ ، وَ ِ القَ  اِب ذَ عَ وَ  ارِ ا  اِب ذَ ن عَ مِ  اهللاِ بِ  وذُ عُ أ

“Aku berlindung dengan Allah daripada azab neraka, 
siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian serta 
kejahatan fitnah Dajjal”. 

نَت فَاغِفر ِ َمغِفَرًة ِمن (
َ
نُوَب إِال أ ا َوَال يَغِفُر اًُظلًما َكِث َِظلَمُت نَف ِإ لُّهما

 رنَت الَغُفوُر ا
َ
 ).ِحيمُ ِعنِدَك َوارَِ إِنَك أ

“Ya Allah! Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku 
dengan kezaliman yang banyak dan tiada yang dapat 
mengampunkan dosa-dosa tersebut melainkan Engkau. 
Maka ampunkan daku dengan keampunan dari-Mu, dan 
kasihanilah daku. Sesungguhnya Engkau Maha 
Pengampun lagi Maha Mengasihani”. 
 Makruh bertongkat dengan tangan tanpa adanya 
keperluan ketika duduk tahiyyat.  
Kemudian memberi dua salam bermula dengan kanan 
dengan menyebut: (ة اهللام ورسالم عليا), diikuti dengan 
salam kedua di sebelah kiri. Selepas itu hendaklah dia 
membaca doa yang warid dalam keadaan dia tetap 
duduk di tempat solatnya. 
 Sunat menoleh ketika mengucapkan salam dengan mendahulukan 
sebelah kanan sebelum kiri. Makruh mendahulukan sebelah kiri. 
 Makruh membolak-balikkan tangan ketika memberi salam. 
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ILMU 
MENUNTUT 

PENGAMALAN 
 
 
 
 
 
Wahai saudaraku  
muslim dan muslimah! 
Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) telah memberikan kemudahan bagi anda untuk 
membaca buku yang bermanfaat ini. Sekarang yang tinggal 
adalah buah dari bacaan tersebut; iaitulah beramal dengan 
kandungannya. 
 Anda telah membaca beberapa ayat dari al-Quran berserta 
tafsirnya, maka berusahalah dengan bersungguh-sungguh untuk 
mengamalkan apa yang telah anda ketahui dari makna ayat-ayat 
ini. Sungguh, para sahabat Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) mempelajari sepuluh 
ayat al-Quran dari Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam), maka mereka tidak akan 
menambah sepuluh ayat yang lain sehinggalah mereka 
mengetahui tentang ilmu dan amal yang terkandung di dalamnya. 
Mereka mengatakan: “Maka kami telah mengetahuinya ilmu dan 
pengamalannya”. Sebagaimana syarak juga menganjurkan 
perkara tersebut. Ibnu Abbas RA ketika mentafsirkan firman Allah 
(subḥānahu 

wata′ālā ): ُّ ىئ نئ مئ َّ  “Mereka membacanya dengan bacaan 
yang sebenarnya”. [al-Baqarah: 121], beliau berkata: “Yakni 
mengikutinya dengan sebenar-benarnya”. Al-Fudhail RAH berkata: 
“Sesungguhnya al-Quran diturunkan hanyalah untuk diamalkan, 
maka manusia pun menjadikan bacaannya sebagai pengamalan”. 
 Anda juga telah membaca beberapa hadis daripada Nabi (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam), maka segeralah menunaikan dan mengamalkannya. 

 
 

 
 
 
Ilmu yang tidak diamalkan, dicela oleh Allah, 
RasulNya dan orang-orang beriman. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) 
berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, 
mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak 
lakukan. Amat besar kebencian di sisi Allah apabila 
kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan”. 
[as-Shaf: 2-3]. 
Abu Hurairah (raḍiyallāhu 

'anhu ) berkata: “Perumpamaan 
ilmu yang tidak diamalkan seperti harta yang 
tidak dinafkahkan di jalan Allah”. 
Al-Fudhail RAH berkata: “Seorang alim masih 
dianggap jahil atas apa yang dia tahu sehingga 
dia mengamalkannya”. 
Malik bin Dinar RAH berkata: “(Boleh sahaja) 
anda menjumpai seorang lelaki yang tidak 
tersalah walau satu huruf dalam percakapannya, 
namun seluruh perbuatannya bersalahan (dengan 
percakapannya).   
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Sesungguhnya para salihin dari umat ini, mereka tidak 
mempelajari sesuatu kecuali mereka berlumba-lumba 
mempraktikkan dan mendakwahkannya, sebagai melaksanakan 
sabdaan Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam): “Jika aku memerintahkan kamu dengan 
suatu perkara, maka lakukanlah mengikut kemampuanmu, dan 
apa yang aku melarang kamu daripadanya, maka tinggalkanlah”. 
[HR al-Bukhari dan Muslim].  
Juga kerana takut kepada siksa Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) yang pedih, 
sebagaimana firman Allah (subḥānahu 

wata′ālā ):  
ُّ ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف َّ  

“Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahNya takut 
akan ditimpa cubaan atau azab yang pedih”. [an-Nur: 63].  
Antara contoh-contoh dalam hal ini: 
 Ummul mukminin Ummu Habibah Rha meriwayatkan hadis: 
“Sesiapa yang solat dua belas rakaat (rawatib) dalam sehari 
semalam, maka akan dibangunkan untuknya dengan solat-solat 
itu rumah di dalam syurga”. [HR Muslim]. 
 Ibnu Umar RA meriwayatkan hadis: “Tidaklah patut seorang 
muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan untuk 
bermalam selama dua malam melainkan wasiatnya hendaklah 
siap tertulis di sisinya”. [HR Muslim]. Kemudian Ibnu Umar 
berkata: “Tidak berlalu satu malam pun semenjak aku 
mendengar Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) mengatakan hal itu melainkan 
wasiatku berada di sisiku”. 
 Imam Ahmad RAH berkata: “Aku tidak menulis satu hadis 
kecuali aku telah mengamalkannya, sehingga pernah aku 
mendapati satu hadis bahawa Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) berbekam dan 
memberi kepada Abu Thaibah satu dinar, maka aku pun memberi 
kepada tukang bekam satu dinar apabila aku berbekam”. 
 Imam al-Bukhari RAH berkata: “Aku tidak pernah mengumpat 
sesiapa pun setelah aku mendengar bahawa mengumpat itu 
haram. Sungguh, aku berharap berjumpa Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) dan Dia 
tidak menghisabku bahawa aku telah mengumpat seseorang”.    
 Dinyatakan dalam hadis: “Sesiapa yang membaca ayat al-
Kursiy setiap selepas solat, tidak ada yang mencegahnya masuk 
ke syurga kecuali mati”. [HR an-Nasaie]. Ibnul Qayyim RAH 
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Segala puji bagi Allah, selawat dan salam kepada 

junjungan Nabi dan kekasih kita, Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam), 

amma ba’du:  
Wahai saudaraku muslim dan muslimat, -semoga Allah 
merahmati kamu semua-. Ketahuilah, bahawa sesungguhnya 
diwajibkan ke atas kita mempelajari empat perkara:  
Pertama: Ilmu; iaitu mengenal Allah, mengenal NabiNya 
dan mengenal agama Islam; kerana tidak boleh beribadah 
kepada Allah tanpa ilmu. Sesiapa yang berbuat demikian 
(ibadah tanpa ilmu), dia akan terjerumus kepada kesesatan 
dan menyerupai orang-orang Nasrani. 
Kedua: Amal; sesiapa yang berilmu tetapi tidak beramal 
sesungguhnya dia telah menyerupai Yahudi, kerana mereka  
(Yahudi) berilmu tapi tidak beramal. Antara tipu helah 
syaitan, ia membuat manusia tidak suka terhadap ilmu 
dengan tanggapan dia akan dimaafkan di hadapan Allah 
nanti kerana kejahilannya. Dia juga tidak tahu bahawasanya 
sesiapa yang memiliki kesempatan untuk menuntut ilmu 
namun tidak melakukannya, maka telah tertegak hujah ke 
atasnya. Inilah dalil kaum Nabi Nuh ketika mana “mereka 
memasukkan jari jemari mereka ke dalam telinga dan 
menutup muka dengan bajunya” [Nuh: 7], agar hujah 
tidak tertegak ke atas mereka.  
Ketiga: Berdakwah kepadanya (beramal dengan ilmu) 
kerana para ulama dan pendakwah adalah pewaris para 
Nabi. Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) telah melaknat kaum Bani Israel kerana 
“mereka antara satu sama lain tidak melarang 
perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Sesungguhnya 
amat buruk perbuatan mereka itu” [al-Maidah: 79]. 
Dakwah dan ta’lim itu merupakan fardhu kifayah; jika ada 
sebahagian orang yang mengerjakannya, maka yang lain 

  


 MUKADIMAH 
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berkata: “Telah sampai kepadaku bahawa Syaikhul Islam berkata: 
“Aku tidak pernah meninggalkannya setiap selepas solat kecuali 
kerana lupa atau sebab lainnya”. 
 Setelah ilmu dan amal, maka harus berdakwah kepada 
nikmat yang telah Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) kurniakan kepada anda, dan 
janganlah anda menahan diri anda dari ganjaran dan diri orang 
lain dari kebaikan. Nabi (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Sesiapa yang 
menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti 
orang yang melakukan kebaikan tersebut”. [HR Muslim]. 
Sabdanya lagi: “Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari al-
Quran dan mengajarkannya”. [HR al-Bukhari]. Begitu juga 
sabdanya: “Sampaikan dariku walaupun satu ayat”. [Muttafaqun 
alaih]. Semakin banyak anda menyebarkan kebaikan, maka 
semakin banyak dan besar pahala anda, bahkan kebaikan itu akan 
terus mengalir pahalanya untuk anda; ketika masih hidup 
mahupun sesudah mati. Rasulullah (ṣallallāhu 'alaihi 

 wa sallam) bersabda: “Jika 
manusia mati maka putuslah amalannya kecuali tiga perkara: 
sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang 
mendoakannya”. [HR Muslim]. 
 Pencerahan: Kita membaca surah al-Fatihah lebih dari tujuh 
belas kali dalam sehari semalam. Dalam bacaan itu, kita 
memohon perlindungan dari “Jalan orang-orang yang dimurkai 
(Yahudi)” dan “jalan mereka yang sesat (Nasrani)”, kemudian 
kita menyerupai mereka dalam perbuatan mereka. Kita 
meninggalkan belajar untuk beramal atas dasar kebodohan, maka 
kita serupa dengan orang-orang Nasrani yang sesat. Atau kita 
belajar dan tidak mengamalkannya, maka kita serupa dengan 
orang-orang Yahudi yang dimurkai. 
Kami memohon kepada Allah (subḥānahu 

wata′ālā ) agar menganugerahi kami 
dan anda ilmu yang bermanfaat dan amalan yang baik. 
Allah dan RasulNya yang lebih mengetahui. Selawat dan Salam 
semoga tercurah kepada junjungan dan kekasih kita Muhammad (
ṣallallāhu 'alaihi 
 wa sallam) berserta keluarga dan para sahabatnya. 
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