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BIOGRAFI IMAM AL-SYAHID HASAN AL-BANNA 

 

Al-Syahid Hasan bin Ahmad bin Abdul Rahman al-Banna rh.a. dilahirkan di 

bandar Mahmudiah (Berdekatan Iskandariah) pada tahun 1906. Beliau 

menamatkan pengajian di Sekolah Dar al-Ulum, Kaherah dan kemudian bertugas 

sebagai pengajar yang sering berpindah dari satu bandar ke satu bandar. Beliau 

mengajak umatnya supaya mengamalkan al-Quran al-Karim dan berpegang teguh 

dengan sunnah Nabi s.a.w.. Melalui usahanya ini beribu-ribu mahasiswa, buruh, 

peladang dan sebagainya daripada pelbagai lapisan masyarakat mendapat hidayah. 

Setelah itu, beliau menetap beberapa ketika di bandar Ismailiah. Di sini beliau 

menubuhkan pejabat pertama Ikhwan bersama-sama beberapa orang anggota 

ikhwan lain. 

Usaha beliau melangkah setapak lagi apabila beliau mula mengadakan sesi 

ceramah serta menyebarkan bahan cetak. Malah beliau mula mengadakan lawatan 

ke beberapa bandar dan desa. Kesannya di setiap daerah akhirnya wujud sebuah 

pusat dakwah. Dakwah beliau juga bukan terhad untuk golongan lelaki sahaja 

malah di Ismailiah beliau menubuhkan Maahad Ummahat al-Muslimin bertujuan 

memberikan didikan Islam untuk anak-anak perempuan. 

Tidak beberapa lama kemudian beliau berpindah ke Kaherah. Dengan 

perpindahan ini bermakna ibupejabat dan pusat pentadbiran juga berpindah ke 

Kaherah. Di sini dakwah beliau semakin menyerlah. Ikhwan semakin berkembang 

dan jumlah mereka kini mencecah setengah juta orang. 

Ahli politik dan kuncu-kuncu mereka mula bimbang dengan pengaruh al-

Syahid. Oleh itu mereka berusaha menyingkirkannya dari medan politik. Namun 

segala usaha ini tidak mampu menggugatkan keazaman beliau. Beliau bangkit 

memperkenalkan Islam kepada seluruh manusia bahawa Islam mencakupi akidah, 

ibadah, tanahair, bangsa, toleransi, kuasa, akhlak, budaya dan undang-undang. 

Akhbar Ikhwan Muslimin yang diterbitkan setiap hari mula dilancarkan di 

Kaherah. Akhbar ini menjadi wahana dalam bentuk penulisan selain ceramah yang 

diadakan. 

Ketika krisis Palestin meletus, pasukan tentera Ikhwan merupakan pasukan 

sukarelawan yang paling aktif. Mereka berjaya mara hingga hampir memasuki Tel 

Aviv. Malangnya pihak pemerintah ketika itu Raja Farouq telah mengkhianati 

perjuangan ini apabila beliau menandatangani perjanjian damai dan bertindak 

menahan pemimpin-pemimpin Ikhwan. Tindakan jahat pihak penjajah tidak 

terhenti setakat itu sahaja. Mereka mula merancang untuk membunuh al-Banna. 

Ketika al-Banna berada di hadapan ibupejabat Pertubuhan Pemuda Islam di 

Kaherah mereka melepaskan beberapa das tembakan dan kemudian melarikan diri. 

Malangnya tidak siapa yang merawat al-Banna. Beliau dibiarkan terlantar di 

lantai hospital dengan keadaan darah yang masih mengalir. Mereka hanya 

menonton tanpa merasa belas kasihan dan berhati perut. Saudara-mara terdekat 

juga dilarang melawat. Akhirnya selepas dua jam, beliau menghembuskan nafas 

yang terakhir pada tahun 1949. 



Al-Syahid yang dikasihi Allah telah mengabadikan beberapa tulisan yang amat 

berharga, antaranya Muzakirat al-Dakwah wa al-Da‘iyah dan beberapa risalah. 

Kami gabungkan kesemua risalah tersebut di dalam buku ini. 

 

 

 

 



APA ORANG KATA MENGENAI IMAM SYAHID HASAN AL-

BANNA 

 

 “Tokoh Yang Menggegarkan Bumi Mesir dan Dunia Islam” 

“… Tokoh ini telah menggegarkan bumi Mesir serta dunia Arab dan Islam 

seluruhnya melalui dakwah, tarbiyah, jihad dan ketokohannya yang unggul. Allah 

telah mengurniakan tokoh ini dengan bakat dan kebolehan yang dianggap tidak 

mungkin wujud menurut pandangan pakar psikologi, pakar sejarah dan para 

penganalisis. Kelebihannya terletak pada kemampuan akal yang begitu hebat dan 

pintar, kefahaman yang luas, emosi yang begitu mantap dan stabil, hati yang penuh 

keberkatan, jiwa yang muda membara, lisan yang petah, zuhud, qana’ah dalam 

hidup tanpa mengenal erti susah, rajin dan berwawasan jauh tanpa mengenal erti 

putus asa dalam usaha menyebarkan dakwah dan prinsip, jiwa yang penuh inspirasi 

dan bercita-cita tinggi, bersemangat tinggi, berpandangan realistik dan jauh, tabah 

dan prihatin dengan dakwah, bersikap merendah diri terutama yang membabitkan 

dirinya sehingga diakui oleh sesiapa sahaja yang mengenalinya. Beliau ibarat 

sinaran cahaya yang lembut, tidak terlalu cerah, tidak berbalam dan tidak tertutup. 

Kepintaran pendakwah ini begitu menonjol dalam dua aspek yang jarang sekali 

dimiliki pendakwah dan pemimpin yang lain. Pertama, dedikasinya kepada dakwah 

selain keyakinan, pengorbanan dan penggemblengan seluruh potensi serta 

kemampuan yang ada untuk dakwah. Ciri ini sudah tentu menjadi syarat utama 

atau ciri utama bagi seorang pendakwah atau seorang pemimpin yang Allah mahu 

salurkan segala kebaikan melalui mereka. Kedua, pengaruhnya yang begitu kuat 

dalam jiwa sahabat serta anak muridnya selain kejayaannya dalam bidang tarbiah 

dan melahirkan pendakwah. Beliau adalah seorang pembina generasi baru, seorang 

pendidik bagi sebuah bangsa dan seorang perintis sebuah institusi ilmu, fikrah dan 

akhlak. 

Namun saya tidak berkesempatan untuk bertemu dengannya di Mesir atau di 

luar Mesir. Suatu ketika saya berpeluang melawat Mesir namun rahmat Allah lebih 

mengasihi beliau. Ketika peristiwa kesyahidannya yang menggegarkan jiwa berjuta 

umat Islam, umurnya ketika itu masih belum mencecah empat puluh dua tahun. 

Dunia Islam kehilangan seorang yang unggul dalam sejarah manusia. Sehingga kini 

saya masih rasa terkilan kerana hilang kesempatan ini…” 

Abu al-Hasan al-Nadwi 

 

“Berkurun lamanya umat Islam tidak melihat orang seperti Hasan al-

Banna” 

“Secara terbuka saya katakan dan apa yang saya katakan ini tidak salah untuk 

anda sampaikan kepada orang lain. Saya tegaskan di sini bahawa telah berkurun 

lamanya umat Islam tidak melihat orang seperti Hasan al-Banna. Segala sifat ada 

padanya dan terpampang dalam peribadinya. Saya tidak nafikan kemampuan para 

pembimbing, keilmuan para cendikiawan, pengetahuan orang yang arif, kepetahan 

para pemidato dan ketajaman bahasa para penulis, ketokohan para pemimpin, 

kemahiran mengurus yang ada pada para pentadbir, kebijaksanaan para 

pemerintah, semua ini saya tidak nafikan ada pada mereka semenjak dahulu hingga 



sekarang. Namun keseluruhan sifat yang hebat ini jarang sekali bergabung dalam 

satu tokoh sepertimana yang dimiliki oleh Imam al-Syahid. 

Beliau dikenali oleh masyarakat dan mereka yakin dengan kejujurannya. Saya 

termasuk di kalangan mereka yang mengenalinya. Secara keseluruhannya boleh 

saya katakan orang ini telah menyerahkan segalanya untuk Allah; roh dan 

jasadnya, jiwa dan raganya serta segala tindakan dan gerak-gerinya. Beliau 

menyerahkan segalanya untuk Allah dan Allah melimpahkan segala-galanya 

untuknya. Allah memilih dan meletakkan beliau sebaris dengan pemimpin para 

syahid yang suci…” 

Sheikh Muhammad al-Hamid 

 

“Manusia yang ulung” 

“… Pada hari Hasan al-Banna dibunuh, dunia ketika itu ibarat suatu yang 

paling tidak berharga. Mengapa peluru ini perlu menembusi tubuh ini. Ia 

menembusi tubuh yang diasuh dengan ibadah yang khusyuk, dibelai dengan 

sembahyang dan sujud yang lama. Ia menembusi tubuh yang diselaputi debu 

sepanjang perjalanannya di jalan Allah. Tubuh yang menempuh perjalanan yang 

tiada perhentian. Perjalanan yang membawa berjuta manusia mendengar kata-kata. 

Membawa manusia kepada Allah melalui suaranya yang bersemangat. Menyatukan 

beribu-ribu manusia untuk berada bersama di medan Islam. 

Melalui lidahnya, al-Quran kembali segar. Ciri pewaris nabi terpancar pada 

perwatakannya. Manusia yang unggul ini bangkit ibarat tembok kukuh menahan 

gelombang materialisme yang melanda. Bangkit bersama satu generasi baru yang 

cintakan Islam dan berpegang teguh dengan Islam. Eropah memahami kewujudan 

manusia yang agung ini akan mengancam kewujudan mereka di Timur. Justeru 

mereka berbisik kepada kuncu-kuncu mereka. Akhirnya Imam Syahid terpaksa 

bermandikan darahnya sendiri dan generasi yang dididiknya terpaksa merengkuk di 

dalam penjara…” 

Sheikh Muhammad al-Ghazali 

“Teladan dalam segala-galanya” 

“… Hasan al-Banna adalah seorang imam yang sejati. Beliau menjadi teladan 

dalam segala-galanya; ilmunya, imannya, keikhlasannya, kecergasannya, 

kepintarannya, kepekaannya, hatinya yang berjiwa besar dan rohnya yang suci. 

Bagi saya Hasan al-Banna adalah hujah yang Allah tunjukkan pada saya 

bahawa Islam ini mampu membina para pejuang. Islam mampu mewujudkan 

manusia yang ulung. Mampu membentuk darah daging ini menjadi cahaya yang 

indah. Beliau seorang yang berfikiran luas. Jiwanya berhubung dengan alam rahsia. 

Beliau tidak pernah leka untuk mengingati Allah. Ibarat sebuah gunung yang 

memiliki segala-galanya; ketinggian, keteguhan serta kekuatan. Seorang yang 

berjiwa kental dan tidak pernah silap menentukan halatujunya. Seorang yang hebat 

mengisi hati kami dengan cinta Allah. Menyuluh dada kami dengan cinta Islam. 

Membelai kami dalam suasana yang suci bersih tanpa sebarang noda. 

Hari Hasan al-Banna dibunuh adalah hari yang paling gelap dalam sejarah 

manusia. Kehilangannya bererti kehilangan nilai kemanusiaan. Sukar untuk 

mencari gantinya. Hasan al-Banna dibunuh setelah dua puluh tahun bersama jihad, 

tanpa henti siang dan malam…” 

Sa‘id Ramadhan 



“Sebuah gagasan yang sebati dalam jiwa” 

Hasan al-Banna ibarat satu gagasan yang mantap. Gagasan yang tidak pernah 

mengejar kekayaan, tidak pernah mencari keuntungan yang bersifat sementara. 

Justeru beliau hidup bersama kita dengan cara yang amat mudah dan ringkas. 

Beliau menerima dunia dengan penuh bersahaja. Beliau tidak pernah mencari dunia 

atau menolak terus dunia. Segalanya sekadar secukupnya. Beliau hanya mengambil 

sekadar yang perlu. Beliau makan apa yang ada. Pakai pakaian yang ada. Tempat 

tinggalnya sekadar seadanya. Beliau hidup serba ringkas. Beliau menyerahkan 

nasib anak-anaknya kepada Allah dan tiada apa yang ditinggalkan untuk mereka. 

Baginya segala kebahagiaan dan keseronokan dalam hidup ini ialah menyampaikan 

kalimah Allah kepada seluruh manusia. Meluahkan segala ilmu yang tersimpan di 

dadanya. Beliau mahu melihat gagasannya yang mulia dan ideal ini menjadi 

kenyataan. Beliau mahu ia menjadi realiti yang hidup di tengah masyarakat 

manusia. Menenggelamkan segala kesesatan yang merintangi jalannya. 

Memberikan sinar cahaya pada dunia ini. Apabila semua ini menjadi kenyataan 

barulah jiwanya tenang dan terpancar di lubuk hatinya sinar nikmat, cahaya dan 

kegembiraan. 

Al-Bahi al-Khauli 

 



AKHIRNYA 

“Inilah saya, anda siapa?” 

Seorang wartawan bertanya Imam al-Syahid tentang dirinya dan meminta 

beliau memperkenalkan dirinya sendiri kepada orang ramai. Beliau berkata: 

“Saya adalah pengembara yang mencari kebenaran. Saya adalah manusia yang 

mencari erti sebenar kemanusiaan. Saya adalah seorang warganegara yang impikan 

sebuah negara yang dihormati, merdeka, tenteram dan hidup harmoni di bawah 

naungan Islam yang murni. 

Saya hanyalah ibarat seorang yang memahami rahsia hidupnya. Justeru dia 

berseru: Sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah tuhan 

sekalian alam, tiada yang mempersekutui-Nya. Inilah yang diperintahkan kepada 

saya dan saya salah seorang yang menyerahkan diri. 

Inilah saya, anda pula siapa?” 

Hasan al-Banna 
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DAKWAH 

KITA... 



DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI 

MAHA PENYAYANG 

 

Terus Terang 

Kita ingin jelaskan objektif kita kepada seluruh manusia. Kita mahu 

bentangkan pendekatan kita di hadapan seluruh manusia. Kita ingin kemukakan 

dakwah kita kepada semua. Kita mahu kemukakan dakwah ini tanpa berselindung 

dan berlapik. Dakwah ini lebih cerah secerah cahaya mentari, seterang sinar fajar, 

sejelas siang hari. 

Suci  

Kita juga mahu bangsa kita (seluruh umat Islam adalah bangsa kita) 

memahami bahawa dakwah Ikhwan al-Muslimin adalah dakwah yang suci. 

Kesucian dakwah ini menyebabkan kita menolak segala kepentingan diri sendiri, 

kita ketepikan segala keuntungan dunia, kita ketepikan segala keinginan dan 

kehendak kita. Kita melangkah menurut langkah yang telah ditetapkan oleh Allah 

Taala untuk para pendakwah: 

�� ���� �� ����������	 ��������
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� 	
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Katakanlah (wahai Muhammad): Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang 

menurutku, menyeru manusia umumnya kepada agama Allah dengan 

berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata. Dan aku menegaskan: 

Maha suci Allah (dari segala iktiqad dan perbuatan syirik); dan bukanlah aku 

dari golongan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. (Yusuf: 

108) 

Kita tidak akan meminta apa-apa ganjaran daripada manusia. Kita tidak akan 

menuntut sebarang wang atau ganjaran. Kita tidak akan meminta kedudukan. Kita 

tidak akan meminta mereka membalas atau berterima kasih kepada kita. Ganjaran 

bagi segala usaha kita ini terserah kepada Tuhan yang mencipta kita. 

Rasa hati 

Kita juga mahu supaya bangsa kita faham bahawa mereka lebih kita sayangi 

daripada diri kita sendiri. Demi kasih sayang ini kita sedia jadikan nyawa kita 

sebagai penebus demi mengembalikan kehormatan bangsa ini. Nyawa ini sedia 

dikorbankan demi menebus semula maruah, harga diri, agama dan impian mereka 

jika perlu. Pendirian ini lahir dari rasa hati yang sekian lama mencengkam hati ini. 

Rasa hati yang sekian lama menyelubungi perasaan ini. Rasa hati yang 

menyebabkan mata ini tidak lena tidur. Rasa hati yang menyebabkan air mata ini 

sentiasa bercucuran. Rasanya terlalu sukar untuk sekadar melihat nasib yang 

menimpa masyarakat kita kemudian kita hanya berpeluk tubuh menerima segala 

penghinaan ini, atau reda dengan segala kehinaan ini, atau sekadar mendiamkan 

diri. Demi Allah, kita akan bekerja di jalan Allah untuk kepentingan manusia lebih 

daripada untuk kepentingan diri kita sendiri. 



Saudara-saudara yang dikasihi, segala hidup kami hanyalah untuk kamu. 

Kami tidak akan sekali-kali mengkhianati kamu. 

Allah Segala-galanya 

Tiada apa yang kita sumbangkan sebenarnya. Malah tidak pernah kita 

merasakan kita punyai apa-apa kelebihan. Sebaliknya kita yakin apa yang Allah 

firmankan: 
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Bahkan (kalaulah sah dakwaan kamu itu sekalipun maka) Allah jualah yang 

berhak membangkit-bangkitkan budi-Nya kepada kamu, kerana Dia-lah yang 

memimpin kamu kepada iman (yang kamu dakwakan itu), kalau betul kamu 

orang-orang yang benar (pengakuan imannya). (Al-Hujurat: 17) 

Betapa kita mengharapkan (jika boleh) agar hati-hati ini boleh ditunjukkan 

kepada seluruh umat ini supaya mereka boleh melihat bahawa apa yang ada di 

dalam hati-hati ini hanyalah rasa kasih sayang kepada mereka, rasa simpati dan 

kesediaan untuk berkorban demi kepentingan mereka. 

Moga-moga mereka turut sama merasai kesedihan yang menyelubungi hati ini 

kerana melihat segala yang berlaku kini. Namun kita yakin Allah mengetahui 

segala hakikat ini. Hanya Allah sahaja tempat kita mengharapkan segala bantuan. 

Hanya Allah sahaja yang memimpin kita ke jalan yang betul. Hanya di tangan-Nya 

sahaja segala kunci hati manusia. Orang yang Allah berikan petunjuk, tiada siapa 

yang dapat menyesatkannya. Sementara orang yang disesatkan oleh Allah pula, 

tiada siapa yang dapat memimpinnya. Dialah tempat pergantungan kita dan Dialah 

sebaik-baik tempat bergantung. Bukankah Allah yang melindungi para hamba-Nya? 

Empat Golongan 

Apa yang kita harapkan, dihadapan kita manusia terbahagi kepada empat 

golongan berikut:- 

1. Orang yang yakin 

Seorang yang meyakini dakwah kita, mempercayai kata-kata kita dan tertarik 

dengan prinsip-prinsip kita. Hatinya meyakini sepenuhnya kebaikan dakwah ini. 

Orang ini akan kita ajak supaya bersama kita dan bekerja bersama kita supaya 

dengan ini bilangan para mujahidin akan bertambah dan suara para pendakwah 

akan semakin berkumandang. Tiada erti sebuah keyakinan tanpa disertakan 

dengan amalan. Tiada erti sebuah akidah jika ia tidak mampu membawa manusia 

untuk merealisasikannya dan berkorban deminya. Begitulah sikap generasi pertama 

yang telah diberikan hidayah. Mereka mengikut dan meyakini risalah para nabi 

kemudian mereka berjuang bersungguh-sungguh. Mereka akan menerima ganjaran 

yang besar daripada Allah. Mereka juga akan memperolehi ganjaran yang sama 

diperolehi oleh orang yang mengikut mereka. Tidak kurang walau sedikitpun. 

2. Orang yang sangsi 

Orang yang masih belum memahami kebenaran atau masih tidak meyakini 

keikhlasan kita. Orang yang tidak meyakini betapa pentingnya apa yang kita 

katakan ini. Inilah orang yang tidak berpendirian dan sangsi. Orang ini akan kita 

biarkan bersama kesangsiannya. Namun kita nasihatkan agar dia terus berhubung 



dengan kita. Kita nasihatkan agar dia membaca tentang kita sama ada secara 

langsung atau tidak langsung. Dia boleh mengkaji tulisan-tulisan kita atau melawat 

cawangan-cawangan kita atau berkenalan dengan saudara-saudara kita. Dengan 

izin Allah selepas itu dia akan merasa lebih yakin dengan kita. Begitulah 

kedudukan orang-orang yang sangsi di kalangan pengikut para rasul sebelum ini. 

3. Orang yang berkepentingan 

Orang yang tidak mahu menghulurkan bantuannya melainkan setelah 

mengetahui faedah atau keuntungan yang bakal diperolehi hasil segala 

pengorbanan yang dicurahkan. Bagi mereka ini, kita katakan: Minta maaf, kami 

tidak memiliki apa-apa ganjaran selain pahala yang Allah akan berikan jika anda 

ikhlas dan syurga jika Allah tahu hati budi baik anda. Kami tidak punyai apa-apa 

kedudukan atau wang. Malah sebaliknya kami korbankan segala yang kami miliki. 

Harapan kami hanyalah keredaan Allah. Allah adalah sebaik-baik pelindung dan 

sebaik-baik pemberi kemenangan.  

Sekiranya Allah membuka segala tirai yang menutup hati orang ini atau Allah 

buang sifat tamak haloba daripada hatinya nescaya dia akan mengetahui bahawa 

apa yang Allah sediakan adalah lebih baik dan lebih kekal. Dia akan 

menggabungkan dirinya dengan katibah Allah, menggembleng segala kekayaan 

dunia yang ada padanya supaya dia beroleh ganjaran Allah di hari muka. Apa yang 

ada pada kamu akan kehabisan dan apa yang ada pada Allah akan kekal.  

Jika tirai ini masih utuh, Allah sebenarnya tidak memerlukan orang yang tidak 

memberikan keutamaan kepada Allah terhadap dirinya sendiri, hartanya, dunianya, 

akhiratnya, matinya dan hidupnya. Begitulah kedudukan sekumpulan manusia 

yang pernah menolak untuk memberi taat setia kepada Rasulullah s.a.w. melainkan 

jika baginda menyerahkan kekuasaan kepada mereka selepas kewafatan baginda. 

Jawapan baginda kepada mereka ialah bumi ini adalah hak Allah. Allah yang akan 

menyerahkannya kepada hamba-Nya yang dikehendaki-Nya. Segala kesudahan itu 

adalah untuk orang-orang yang bertakwa. 

4. Orang yang berprasangka 

Orang ini prejudis dengan kita dan terlalu dikuasai oleh prasangka buruknya 

terhadap kita. Orang ini melihat kita dengan pandangan yang sangat buruk. Mereka 

hanya memperkatakan tentang kita dengan kata-kata yang memburuk-burukkan 

kita. Orang ini begitu degil dengan kesilapannya dan masih mahu mempertahankan 

salah fahamnya. Orang seperti ini kita akan doakan semoga Allah berikan kita dan 

dia supaya sama-sama boleh melihat kebenaran kemudian diberikan kekuatan 

untuk mengikutinya dan boleh melihat kepalsuan kemudian diberikan kekuatan 

untuk menjauhinya. Kita mengajak dia jika dia mahu menerima ajakan kita dan 

kita menyeru dia jika dia mahu menyahut seruan kita. Kita doakan kebaikan 

untuknya dan Allah adalah harapan kita. Allah telah turunkan sepotong ayat 

kepada nabi-Nya berkisar tentang segolongan manusia: 
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Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) tidak berkuasa memberi hidayah 

petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi (supaya ia menerima Islam), tetapi 

Allah jualah yang berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang 

dikehendaki-Nya. (Al-Qasas: 56) 

Walau bagaimanapun kita akan tetap mengasihi orang ini. Kita berharap 

semoga suatu masa nanti dia akan bersama kita serta yakin dengan dakwah kita. 



Pegangan kita bersama orang seperti ini ialah seperti sikap yang pernah 

ditunjukkan oleh Nabi s.a.w. sebelum ini: 
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“Ya Allah, ampunilah kaumku kerana mereka tidak tahu.” 

Kita mahukan manusia termasuk dalam mana-mana satu daripada golongan 

ini. Sudah tiba masanya seorang muslim mengetahui matlamat dan halatuju 

hidupnya kemudian dia beramal menurut halatuju ini hingga matlamatnya tercapai. 

Kelekaan, kealpaan, mendengar dan menurut secara membabi buta bukanlah sifat 

orang yang beriman. 

Pengorbanan 

Kita mahu masyarakat kita memahami bahawa dakwah ini hanya untuk orang 

yang melaksanakan segala aspek dakwah ini. Orang yang menyerahkan segala 

kemampuan yang dimilikinya termasuk jiwa, harta, masa dan tenaganya. 
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Katakanlah (wahai Muhammad): Jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, 

saudara-saudara kamu, isteri-isteri (atau suami-suami) kamu, kaum keluarga 

kamu, harta benda yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu bimbang akan 

merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, - (jika semuanya 

itu) menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasul-

Nya dan (daripada) berjihad untuk ugama-Nya, maka tunggulah sehingga Allah 

mendatangkan keputusan-Nya (azab seksa-Nya); kerana Allah tidak akan 

memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik (derhaka). (At-Taubah: 24) 

Dakwah ini tidak menerima kompromi kerana dakwah ini adalah satu. Orang 

yang menerima dakwah ini akan hidup bersama dakwah dan dakwah ini akan hidup 

bersamanya. Orang yang tidak bersedia menanggung tanggungjawab ini akan 

kehilangan ganjaran para mujahid dan berada sebaris di barisan orang-orang yang 

tercicir bersama orang yang berpeluk tubuh. Justeru Allah akan menggantikan 

mereka dengan orang lain yang akan mendukung dakwah ini. 
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Mereka pula bersifat lemah-lembut terhadap orang-orang yang beriman dan 

berlaku tegas gagah terhadap orang-orang kafir, mereka berjuang dengan 

bersungguh-sungguh pada jalan Allah, dan mereka tidak takut kepada celaan 



orang yang mencela. Yang demikian itu adalah limpah kurnia Allah yang 

diberikan-Nya kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya. (Al-Maidah: 54) 

Jelas 

Kita mengajak manusia ke arah satu prinsip. Prinsip yang jelas, tersusun dan 

sedia diterima oleh semua manusia. Seluruh manusia memahaminya, meyakininya 

dan akur dengan kebenarannya. Mereka memahami hanya dengan berpegang pada 

prinsip ini sahaja mereka akan terselamat dan beroleh hidup yang bahagia dan 

sejahtera. Telah terbukti melalui pengalaman dan sejarah, prinsip ini mampu kekal 

dan mampu membawa kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. 

Antara dua keyakinan  

Walaupun kita dan masyarakat kita sama-sama yakin kepada prinsip ini, 

namun bezanya ialah keyakinan mereka adalah keyakinan yang alpa dan lena. 

Mereka tidak mahu tunduk di bawah hukumnya. Mereka tidak mahu melaksanakan 

segala tuntutannya. Sedangkan dalam masa yang sama ia adalah keyakinan yang 

membara, kuat dan sedar di dalam jiwa Ikhwan al-Muslimin.  

Ada suatu fenomena psikologi yang amat pelik. Kita dan orang lain dapat 

merasakan wujudnya fenomena ini dalam jiwa kita orang-orang Timur. Fenomena 

ini ialah kita meyakini sesuatu gagasan. Sesiapa sahaja yang mendengar kita 

berucap tentang gagasan tersebut pasti dapat merasakan betapa kekuatan gagasan 

itu mampu mengajak kita menggegarkan gunung, mengorbankan jiwa dan harta, 

menghadapi segala rintangan, merempuh segala halangan hingga kita beroleh 

kemenangan bersamanya atau terkorban kerananya. Namun apabila selesai sesi 

ucapan dan orang ramai mula bersurai, masing-masing alpa dengan keyakinan 

mereka dan lupa dengan gagasan mereka. Tidak langsung terfikir untuk 

melaksanakannya malah tidak pernah terlintas untuk berjihad sama sekali. Malah, 

mungkin kealpaan ini sampai ke tahap dia bekerja menentangnya sama ada secara 

sedar atau tidak. Bukankah lucu jika anda lihat seorang pemikir, yang berkerjaya 

dan berpendidikan, dalam tempoh satu hari dia menjadi kufur sama seperti orang 

kufur lain dan menjadi ahli ibadat bersama ahli ibadat yang lain! 

Bertitik tolak daripada segala kelemahan atau kecuaian atau kealpaan atau 

kelenaan atau apa sahaja istilah yang digunakan, semua keadaan ini menjadi faktor 

yang mendorong kita mengemukakan prinsip kita kepada masyarakat. Suatu 

prinsip yang telah sedia diterima oleh masyarakat kita yang kita kasihi ini. 

Pelbagai aliran fahaman 

Saya ingin ulangi sekali lagi di sini, dakwah Ikhwan al-Muslimin adalah 

dakwah yang berprinsip. Di Timur dan di Barat hari ini wujud pelbagai aliran, 

pelbagai prinsip, pelbagai pemikiran, pelbagai fahaman, pelbagai pendapat dan 

pelbagai haluan yang masing-masing memberikan pendekatan yang berbeza. 

Masing-masing cuba memperlihatkan keunikan fahaman masing-masing. Usaha 

mempopularkan fahaman masing-masing melalui propaganda yang dilakukan oleh 

pendokong, pengikut, peminat dan anak murid mereka. Mereka mendakwa 

mempunyai pelbagai keunikan dan kelebihan. Malahan mereka membuat pelbagai 

dakwaan melampau yang dapat menarik perhatian orang ramai. 

Pendokong  

Pendokong ideologi hari ini tidak sama seperti pendokong dahulu kerana 

mereka hari ini berpendidikan, terlatih dan berkepakaran (terutama di negara 

Barat). Kini setiap ideologi mempunyai pasukan terlatih yang mampu menghurai 

segala kerumitan. Masing-masing mampu menonjolkan kelebihan ideologi masing-



masing dengan bantuan pelbagai kaedah penyiaran dan propaganda. Dengan ini 

mereka mampu mempengaruhi masyarakat dengan cara yang paling mudah dan 

paling meyakinkan. 

Wahana 

Teknik propaganda sekarang juga berbeza dengan zaman dahulu. Kaedah 

penyiaran zaman dahulu hanya menggunakan medan ceramah atau perhimpunan 

atau penulisan melalui risalah atau surat. Berbeza dengan hari ini kerana pelbagai 

bentuk penerbitan, majalah, akhbar, risalah, pementasan (fiksyen), drama dan 

radio. Semua ini begitu mudah sampai kepada masyarakat; wanita mahupun lelaki, 

di rumah mereka, di pusat perniagaan , di tempat kerja dan di ladang mereka. 

Oleh itu menjadi kewajipan para pendokong gerakan dakwah menguasai 

dengan baik kesemua kaedah ini supaya setiap usaha mereka dapat mencapai 

sasaran yang dikehendaki. 

Kenapa saya bincangkan perkara ini secara panjang lebar? Saya ingin jelaskan 

sekali lagi, dunia hari ini berada dalam era yang penuh sesak dengan pelbagai 

aliran sama ada yang berlandaskan politik, nasionalisme, patriotisme, ekonomi, 

militer atau keamanan. Di manakah kedudukan Ikhwan al-muslimin di tengah 

semua aliran ini? 

Persoalan ini membawa saya untuk mengutarakan kepada anda sekalian dua 

perkara penting. Pertama, kerangka dakwah kita secara ringkas. Selepas itu saya 

akan kemukakan pendirian dakwah ini terhadap aliran-aliran yang lain. 

Saya minta maaf dengan bahasa saya yang agak panjang lebar ini kerana saya 

sebenarnya mahu menulis menggunakan bahasa yang sama seperti saya berucap. 

Saya juga mahu kemukakan topik yang saya bincangkan ini dengan cara yang 

mudah. Saya mahu orang lain memahami apa yang ingin saya bincangkan ini 

sebagaimana saya memahaminya. Saya mahu setiap tulisan saya ini dapat dihayati 

tanpa perlu menggunakan bahasa yang berbunga-bunga dan meleret-leret. 

Islam Kita 

Saudara, dakwah kita merupakan dakwah yang menggabungkan seluruh 

elemen yang dinyatakan sebagai Islam. Perkataan Islam pula mempunyai makna 

yang amat luas bukan sebagaimana yang difahami oleh manusia hari ini. Kita 

berkeyakinan Islam mempunyai suatu pengertian yang luas. Islam mengatur 

seluruh aspek hidup manusia. Islam memberikan jawapan kepada setiap perkara. 

Islam telah meletakkan suatu sistem yang kemas dan rapi bagi setiap aspek. Islam 

tidak pernah berpeluk tubuh dalam berhadapan pelbagai masalah semasa. Islam 

telah menggariskan sistem yang perlu bagi kepentingan manusia. Sesetengah pihak 

tersilap apabila memahami Islam ini hanya terbatas kepada beberapa aspek ibadat 

atau sudut kerohanian sahaja. Malah mereka menyempitkan fahaman dan diri 

mereka sendiri dalam ruang lingkup yang amat sempit ini. 

Namun demikian kita tetap memahami Islam ini berbeza sama sekali dengan 

fahaman tersebut. Malah kita memahami Islam dalam erti kata yang amat luas. 

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan dunia dan akhirat. Apa yang kita katakan 

ini bukan dakwaan atau rekaan kita sendiri. Sebaliknya hasil daripada apa yang 

kita fahami melalui kitab Allah dan sejarah hidup generasi Islam yang pertama. 

Jika anda ingin memahami dengan lebih mendalam tentang fahaman Ikhwan 

berhubung Islam, anda boleh membuka mashaf al-Quran. Jauhkan diri anda 

daripada nafsu dan niat lain kemudian cubalah fahami isi al-Quran. Anda akan lihat 

itulah dakwah Ikhwan. 



Benar, dakwah kita adalah Islam itu sendiri, merangkumi seluruh aspek yang 

terkandung dalam istilah Islam itu sendiri. Fahamilah kandungan Islam ini. Cuma 

fahaman anda ini mestilah berlandaskan Kitab Allah, sunnah rasul dan sejarah 

para salafussoleh. Kitab Allah merupakan asas dan landasan kepada Islam. Sunnah 

rasul pula menjadi pentafsir kepada Kitab Allah. Sementara sejarah hidup 

salafussoleh yang menjadi pelaksana kepada segala perintah dan segala ajarannya 

merupakan contoh praktikal kepada segala perintah dan ajaran ini. 

Pendirian kita terhadap aliran fahaman lain 

Berkenaan dengan pelbagai aliran yang wujud di zaman ini sehingga wujudnya 

perselisihan dan perbezaan fahaman, pendirian kita ialah kita akan nilai setiap 

aliran ini dengan membandingkannya dengan dakwah kita. Mana-mana aliran yang 

selari dengan dakwah kita, kita alu-alukan. Mana-mana aliran yang bercanggah 

dengan dakwah kita, kita jauhi. Kita amat-amat yakin bahawa dakwah kita cukup 

umum dan luas merangkumi segala aspek positif yang ada di dalam aliran lain. 

Patriotisme 

Manusia hari ini adakalanya terpengaruh dengan aliran patriotisme. 

Adakalanya mereka terpengaruh dengan aliran nasionalisme. Terutama di rantau 

Timur, penduduk di rantau Timur sentiasa mendapat layanan buruk daripada Barat 

hingga mereka kehilangan harga diri dan kemerdekaan mereka. Malah segala harta 

dan nyawa mereka turut dirampas. Oleh kerana terpaksa sengsara menerima segala 

tekanan kuasa Barat yang menetapkan segala-galanya untuk mereka, mereka cuba 

membebaskan diri dengan berbekalkan segala kekuatan, perjuangan dan 

pengorbanan. Semua ini boleh didengar terpacul keluar daripada lidah para 

pemimpin dan akhbar mereka. Para karyawan menghasilkan pelbagai karya dan 

para pemidato pula menyampaikan pelbagai pidato. Masing-masing melaungkan 

slogan patriotik dan keagungan bangsa mereka. 

Nampaknya apa yang dilaungkan itu baik, tetapi yang tidak baiknya ialah 

apabila anda cuba memahamkan penduduk Timur yang menganut Islam bahawa 

Islam lebih baik, lebih bersih, lebih tinggi dan lebih mulia daripada apa yang lahir 

daripada Barat atau hasil karya bangsa Eropah, mereka menolak kata-kata anda 

dan mereka fanatik dengan tradisi mereka secara membuta tuli. Mereka 

mengemukakan kepada anda bahawa Islam lain dan fahaman ini lain. Malah 

mereka mendakwa Islam hanya memecah belahkan perpaduan umat dan 

melemahkan kesatuan para pemuda. 

Salah faham ini menjadi ancaman besar kepada penduduk Timur. Berkenaan 

dengan salah faham ini saya suka bentangkan di sini pendirian Ikhwan al-Muslimin 

berhubung fahaman patriotisme. Fahaman ini mereka terima dengan penuh senang 

hati dan mereka cuba mempengaruhi orang ramai untuk menerimanya seperti 

mereka. 

Cintakan Negara 

Jika patriotisme yang dimaksudkan oleh para pejuang patriotisme ialah 

cintakan tanahair, rasa kasih dan rasa rindu atau seumpamanya, perasaan ini 

sememangnya sedia tertanam dalam fitrah manusia dan bertepatan dengan 

perintah Islam. Bilal, walaupun beliau telah mengorbankan segala-galanya demi 

akidah dan agamanya, Bilal ini jugalah yang telah meluahkan rasa rindunya 

terhadap Mekah ketika berada di Madinah Dar al-Hijrah, melalui rangkap-rangkap 

syair yang amat indah dan sayu: 
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Alangkah indahnya jika aku dapat bermalam 

Di sebuah lembah dikelilingi oleh rumput rampai dan tumbuhan 

Dapatkah suatu hari nanti aku akan merasai kembali air kolam Majannah 

Dapatkah aku kembali menyaksikan gunung Shammah dan Tufail. 

Suatu ketika Rasulullah s.a.w. terdengar kata-kata Usail yang cuba 

mengungkapkan keindahan Mekah. Air mata baginda mengalir kerana rindukan 

Mekah. Baginda bersabda:  

01�2�����3 ���4��)� 
Usail, biarkanlah hati-hati ini tenang. 

Negara Yang Merdeka Dan Bermaruah 

Jika apa yang mereka maksudkan ialah kewajipan berusaha sedaya upaya 

untuk membebaskan negara daripada penjajahan kolonialisme atau melakukan 

sesuatu ke arah mencapai kemerdekaan negara atau menanamkan harga diri dan 

semangat kemerdekaan di dalam jiwa anak bangsa, jika ini yang mereka 

maksudkan ia bermakna kita turut sama bersama mereka. Malah Islam amat-amat 

menegaskan perkara ini. Firman Allah: 
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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 (hakikat yang sebenarnya). (Al-Munafikun: 8) 
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Dan Allah tidak sekali-kali akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk 

membinasakan orang-orang yang beriman. (Al-Nisa’: 141). 

Masyarakat yang Bersatu 

Jika apa yang mereka maksudkan dengan patriotisme ialah mengukuhkan 

hubungan antara masyarakat dalam rantau yang sama dan memimpin mereka 

menggunakan hubungan ini untuk kepentingan mereka, jika ini yang mereka 

maksudkan kita turut bersetuju dengan mereka. Malah Islam melihat perkara ini 

sebenarnya suatu kewajipan. Ini dinyatakan oleh Nabi s.a.w.: 
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 “Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang saling bersaudara.” 

Al-Quran juga ada menyebut: 
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Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang-orang 

yang bukan dari kalangan kamu menjadi “orang dalam” (yang dipercayai). 

Mereka tidak akan berhenti-henti berusaha mendatangkan bencana kepada 

kamu. Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Telahpun nyata (tanda) 

kebencian mereka pada pertuturan mulutnya, dan apa yang disembunyikan oleh 

hati mereka lebih besar lagi. Sesungguhnya telah kami jelaskan kepada kamu 

keterangan-keterangan itu jika kamu (mahu) memahaminya. (Aali Imran: 118). 

Penaklukan negara 

Jika apa yang mereka maksudkan dengan patriotisme ialah menakluk negara 

lain dan menguasai muka bumi ini, ia merupakan suatu yang diwajibkan oleh Islam. 

Malah Islam mengarahkan agar para penakluk supaya melakukan penaklukan 

dengan cara yang terbaik dan diberkati. Ini dinyatakan oleh firman Allah: 

�0 ��
�# ����� 	���� $+����$�F
�% ����G 	(��� ���
�9� 	���� �9�����D ��8� �6��	�	�:F �7 � ��� �
�2 ��� ���1F �7� ��	���

 �� ���F
�#�� ��� ��
������RS������

Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, dan (sehingga) 

menjadilah agama itu seluruhnya (bebas) bagi Allah semata-mata. (Al-Anfal: 39) 

Budaya berpuak dan berparti 

Jika patriotisme yang mereka maksudkan ialah memecah belahkan ummah ini 

kepada beberapa puak yang saling bertelagah, saling berhasad dengki, saling caci-

mencaci, saling tuduh-menuduh dan saling dendam-mendendam, bersatu dan 

berpecah berlandaskan fahaman ciptaan manusia yang didorong oleh hawa nafsu, 

diatur oleh matlamat yang berbeza, digerakkan oleh fahaman yang hanya 

berlandaskan kepentingan peribadi. Dalam masa yang sama pihak musuh 

mengambil kesempatan dengan menyemarakkan lagi api permusuhan. Musuh 

memecah belahkan mereka dalam perkara yang sepatutnya mereka bersatu dan 

menyatu padukan mereka dalam perkara yang tidak betul. Musuh akan 

menghalang mereka daripada saling berhubung dan bekerjasama. Sebaliknya 

musuh mahu mereka hanya berhubung dan berpaut padanya. Dengan ini mereka 

akan sentiasa bertandang ke negara musuh dan akan sentiasa berhimpun di tempat 

musuh. Patriotisme seperti ini adalah karut dan tidak akan mendatangkan sebarang 

kebaikan kepada para pendokong dan juga orang ramai. 



Dengan ini anda dapat saksikan sendiri kita sependapat bersama pendokong 

patriotisme. Malah kita juga turut bersama golongan fanatik patriotisme dalam 

mendokong semua nilai baik yang dapat membawa kebaikan kepada negara dan 

manusia. Anda juga dapat saksikan bagaimana seluruh nilai patriotisme tidak lain 

hanyalah sebahagian daripada ajaran Islam. 

Sempadan patriotisme kita 

Apa yang membezakan kita dengan mereka ialah kita meletakkan sempadan 

patriotisme kita ialah akidah. Sementara mereka meletakkan sempadan patriotisme 

mereka ialah sempadan geografi. Sebenarnya setiap ceruk bumi yang terdapat 

seorang muslim yang menyatakan, “tiada tuhan melainkan Allah dan Muhammad 

adalah utusan Allah” ia adalah bumi dan tanahair yang kita hormati, hargai, cintai 

dan kita serahkan keikhlasan serta jihad kita demi kebaikannya. Sementara setiap 

orang Islam yang berada dalam kawasan geografi ini adalah keluarga dan saudara 

kita yang kita berikan perhatian dan berkongsi bersama segala masalah mereka. Ini 

berbeza dengan pejuang patriotisme. Mereka hanya mengambil perhatian kepada 

sebidang tanah yang kecil dan sempit. Perbezaan ini lebih ketara apabila mereka 

berusaha memperkukuhkan kekuatan mereka dengan menindas bangsa lain. Kita 

tidak rela melakukannya jika ia menyebabkan penindasan kepada mana-mana bumi 

Islam. Kita hanya menuntut perkara yang membawa kekuatan kepada semua. Bagi 

pejuang patriotisme, mereka tidak melihat ini sebagai suatu masalah. Oleh itu 

berlakulah keretakan dalam hubungan antara negara Islam, kekuatan negara Islam 

semakin lemah dan peperangan tercetus sesama sendiri akibat percaturan pihak 

musuh. 

Matlamat Patriotisme Kita 

Itu yang pertama. Kedua, mana-mana pejuang patriotisme sudah tentu 

meletakkan kemerdekaan negara mereka sebagai matlamat utama mereka. 

Malangnya apabila mereka berusaha memajukan negara ini, mereka arahkan 

tumpuan mereka hanya kepada aspek kebendaan sama seperti yang dilakukan oleh 

masyarakat Eropah sekarang. Berbeza dengan kita kerana kita meyakini sebagai 

seorang muslim kita memikul suatu amanah dan untuk itu kita perlu 

mengorbankan nyawa, darah dan harta dalam usaha melaksanakan amanah itu 

iaitu memimpin manusia dengan cahaya Islam dan mengibarkan panji Islam ke 

seluruh pelusuk bumi. Ini dilakukan tanpa mengharapkan harta atau pangkat atau 

kuasa dan bukan berhasrat untuk menguasai mana-mana bangsa. Seorang muslim 

hanya mahu mencari keredaan Allah. Dengan agamanya, dia mahu membawa 

kesejahteraan untuk dunia ini dan mahu menegakkan suara agamanya. Atas dasar 

ini para salaffusoleh yang diredai Allah telah melancarkan penaklukan suci yang 

pernah mengkagumkan dunia dan menampilkan contoh keadilan dan nilai mulia 

yang tidak pernah disaksikan oleh sejarah manusia. 

Perpaduan 

Saya ingin menarik perhatian anda tentang kesilapan dakwaan yang 

mengatakan jika kita menolak prinsip patriotisme, ini bermakna kita memecah 

belahkan perpaduan bangsa yang hidup berlatar belakangkan pelbagai agama. 

Islam sebagai agama perpaduan dan kesaksamaan sudah cukup untuk menjamin 

keharmonian antara semua anggota masyarakat selagimana mereka saling 

bekerjasama untuk kebaikan. 
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Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada 

orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama (kamu), dan tidak 

mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu; sesungguhnya Allah 

mengasihi orang-orang yang berlaku adil. (Mumtahanah: 8) 

Jadi dari mana datangnya perpecahan? 

Apatah lagi anda sendiri boleh melihat bagaimana kita boleh bersama-sama 

dengan orang yang paling fanatik dengan semangat patriotisme dalam soal cintakan 

kebaikan untuk negara dan bersedia berjihad demi kemerdekaan, kebaikan serta 

kemajuan negara ini. Malah kita sentiasa berusaha dan mendokong apa juga usaha 

ke arah itu dengan penuh keikhlasan. Saya juga mahu kita memahami bahawa 

peranan mereka hanya setakat membebaskan dan mengembalikan kegemilangan 

negara sedangkan bagi Ikhwan al-Muslimin usaha ini baru separuh jalan atau baru 

satu peringkat sahaja. Masih ada lagi usaha yang perlu mereka lakukan untuk 

memartabatkan panji negara Islam di seluruh muka bumi dan mengibarkan panji 

mashaf di segenap tempat. 

Nasionalisme 

Sekarang saya ingin berbicara pula tentang pendirian kita terhadap semangat 

nasionalisme. 

Nasionalisme Dan Kegemilangan Silam 

Jika nasionalisme yang dimaksudkan oleh mereka yang berbangga dengan 

semangat nasionalisme ialah generasi mutakhir perlu menurut jejak generasi silam 

dalam membina hidup gemilang, dihormati, cemerlang, berkeyakinan tinggi dan 

menjadikan mereka sebagai contoh yang baik; Jika nasionalisme yang dimaksudkan 

ialah kegemilangan seorang bapa menjadi kebanggaan seorang anak lantaran itu 

menjadi pembakar semangat dan perangsang. Jika ini yang dimaksudkan, ia adalah 

suatu tujuan yang baik. Kami sokong dan kami galakkan. Bukankah usaha kita 

membangkitkan hemah generasi masakini bertujuan supaya mereka mencontohi 

kehebatan generasi silam. Rasulullah s.a.w. sendiri ada menyentuh aspek ini: 
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“Manusia ini seperti logam, orang yang terbaik di zaman jahiliyyah adalah 

orang yang terbaik di zaman Islam, jika mereka memahami.” 

Dengan ini anda boleh lihat Islam tidak menolak nasionalisme jika ia 

membawa maksud yang mulia ini. 

Nasionalisme Dan Ummah 

Jika nasionalisme yang dimaksudkan ialah keluarga dan ummah adalah orang 

yang paling utama untuk menerima layanan baik dan orang yang paling utama 

dilimpahkan segala sumbangan dan jihad, maksud ini adalah benar. Siapakah yang 

tidak merasakan bahawa orang yang paling utama untuk menerima sumbangannya 

ialah bangsanya sendiri yang telah membesarkannya. 
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“Demi sesungguhnya, keluarga tetap lebih berharga bagi seseorang  

Walau seluruh manusia telah tunduk kepadanya” 

Jika nasionalisme yang dimaksudkan ialah kita semua dituntut supaya 

berusaha dan berjihad, maka menjadi kewajipan setiap pihak untuk berusaha 

mencapai matlamat ini sehingga dengan izin Allah masing-masing mencapai 

kejayaan. Inilah pengagihan tugas yang terbaik. Siapa lagi kalau bukan kita yang 

membekalkan kepada umat Timur dengan pelbagai pasukan dan ketumbukan jihad 

dalam setiap lapangan sehingga kita bertemu semuanya dalam kemerdekaan dan 

kebebasan. 

Semua nilai nasionalisme ini dan yang seumpamanya adalah nilai yang baik, 

disanjungi dan tidak dilarang oleh Islam. Nilai ini menjadi ukuran kita dan kita 

bukan sahaja menerima dengan senang hati semua nilai ini malah kita sokong. 

Nasionalisme Jahiliyyah 

Jika apa yang dimaksudkan dengan nasionalisme ialah menghidupkan kembali 

budaya jahiliyyah yang telah pupus. Mewujudkan semula sejarah yang telah lenyap 

dengan mengenepikan tamadun baik yang telah bertapak kukuh. Membuang semua 

yang ada kaitan dengan Islam semata-mata kerana semangat nasionalisme dan 

semangat kebangsaan sepertimana yang dilakukan oleh sesetengah negara yang 

agak fanatik. Sehingga ke tahap menghancurkan semua imej Islam dan Arab. 

Termasuk mengubah nama, huruf dan istilah yang digunakan dan menghidupkan 

semula budaya jahiliyyah yang telah sekian lama pupus. Jika inilah nasionalisme 

yang dimaksudkan, maka nasionalisme seperti ini tidak betul dan membawa kesan 

yang amat buruk. Ia hanya membawa kerugian teruk kepada Timur. Selain 

kehilangan segala warisannya dan merendahkan kedudukannya, Timur akan 

kehilangan segala keistimewaan dan kesuciannya yang paling berharga. Namun ia 

tidak sedikitpun akan mencemar agama Allah. 
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Dan jika kamu berpaling (daripada beriman, bertaqwa dan berderma) Dia akan 

menggantikan kamu dengan kaum yang lain; setelah itu mereka tidak akan 

berkeadaan seperti kamu. (Muhammad: 38) 

Nasionalisme Dan Pencabulan 

Jika apa yang dimaksudkan dengan nasionalisme ialah berbangga dengan 

bangsa sendiri hingga ke tahap merendahkan bangsa lain, memusuhi dan 

memanipulasi bangsa lain demi memartabatkan bangsa sendiri sepertimana yang 

pernah dilakukan oleh Jerman dan Itali atau mana-mana bangsa yang mendakwa 

mereka lebih istimewa berbanding bangsa-bangsa lain, maka maksud seperti ini 

adalah suatu yang keji malah bercanggah sama sekali dengan nilai peri 

kemanusiaan. Tindakan ini sebenarnya membawa maksud memanipulasi semua 



bangsa manusia demi mencapai suatu yang tidak pasti, suatu yang bukan hakiki 

dan tidak mendatangkan kebaikan kepada sesiapa. 

Dua Teras 

Ikhwan al-Muslimin tidak dapat menerima nasionalisme jika itu yang 

dimaksudkannya atau apa sahaja yang membawa maksud yang sama. Ikhwan juga 

tidak perlu melaungkan semangat Firaun atau Arab atau Pheonix atau Syria atau 

apa sahaja nama atau gelaran yang menjadi kebanggaan ramai manusia. Namun 

Ikhwan menerima apa yang dikatakan oleh Rasulullah s.a.w. yang merupakan 

seorang manusia yang sempurna malah seorang manusia terbaik yang mengajar 

perkara yang baik kepada manusia, sabda baginda: 
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“Allah telah membersihkan kamu daripada nilai jahiliyyah dan budaya 

berbangga dengan nenek moyang. Seluruh manusia berasal dari Adam dan 

Adam daripada tanah. Tiada kemuliaan bagi orang Arab berbanding bukan 

Arab kecuali dengan ketakwaan.” 

Alangkah indah dan adilnya ungkapan ini. Semua manusia daripada Adam dan 

kerana itu mereka semua setaraf. Manusia hanya berbeza berdasarkan amalan 

mereka. Jadi sepatutnya mereka bersaing dalam melakukan kebaikan. Sekiranya 

dua teras ini menjadi landasan kepada bangsa manusia sudah tentu martabat 

manusia akan meningkat hingga ke puncak langit. Pertama, semua manusia 

daripada Adam jadi mereka semua adalah saudara. Oleh itu mereka perlu saling 

bekerjasama, bahu-membahu, berkasih sayang dan saling memimpin ke arah 

kebaikan. Kedua, perbezaan antara manusia hanyalah berdasarkan amalan mereka. 

Jadi masing-masing perlu berusaha supaya dapat mengangkat martabat seluruh 

manusia. Apakah ada perkara yang dapat mengangkat darjat manusia ke tahap ini? 

Apakah ada didikan yang lebih baik daripada didikan daripada Rasulullah s.a.w. 

ini? 

Keistimewaan Arab 

Namun demikian ini tidak bermakna kita menolak terus keistimewaan 

semulajadi yang dimiliki oleh sesuatu bangsa. Kita memahami bahawa setiap 

bangsa ada keistimewaan dan kelebihan semulajadi yang tersendiri. Kita juga 

menyedari setiap bangsa ada perbezaan dan kelainan. Kita yakin dalam hal ini 

bangsa Arab memiliki keistimewaan semulajadi yang jauh lebih baik. Namun ini 

tidak bermakna kita jadikan keistimewaan ini sebagai sebab untuk kita bermusuh. 

Sebaliknya bangsa Arab sepatutnya menggunakan keistimewaan ini sebagai satu 

cara untuk memainkan peranan yang telah ditetapkan untuk setiap bangsa iaitu 

membangunkan bangsa manusia. Mungkin sepanjang sejarah anda tidak akan 

temui suatu bangsa di atas muka bumi yang amat memahami hakikat ini lebih 

daripada angkatan Arab yang terdiri daripada para sahabat Rasulullah s.a.w. 

Perbincangan ini perlu kepada perbahasan lebih lanjut namun saya tidak 

berhasrat memanjangkannya. Saya akan kembali kepada perbincangan asal kita. 

Ikatan Akidah 

Setelah anda memahami hakikat ini (moga anda diberikan kekuatan oleh 

Allah), Ikhwan al-Muslimin melihat manusia terbahagi kepada dua golongan. Satu 

golongan ialah golongan yang mempunyai keyakinan yang sama seperti mereka 



iaitu meyakini agama Allah, Kitab Allah dan meyakini utusan-Nya serta risalah 

yang dibawanya. Golongan ini mempunyai ikatan yang amat suci dengan kita iaitu 

ikatan akidah yang kita anggap sebagai ikatan yang lebih suci daripada ikatan 

darah dan bumi. Mereka adalah bangsa kita dan orang yang paling dekat dengan 

kita. Kita merasa simpati dengan nasib mereka. Kita bekerja untuk kepentingan 

mereka. Kita pertahankan mereka. Kita korbankan nyawa dan harta kita untuk 

mereka walau di mana sahaja mereka berada dan apa sahaja asal-usul mereka. 

Satu golongan lagi berbeza sama sekali. Kita tiada ikatan seperti ikatan ini 

dengan mereka. Kita berdamai dengan mereka jika mereka berdamai dengan kita. 

Kita juga berbaik dengan mereka jika mereka tidak bermusuh dengan kita. Kita 

yakin hubungan di antara kita dengan mereka ialah hubungan dakwah. Menjadi 

tanggungjawab kita menyeru mereka supaya bersama kita kerana apa yang kita 

miliki ini adalah baik untuk seluruh bangsa manusia. Kita akan menggunakan 

pelbagai cara dan wasilah yang telah ditetapkan oleh Islam demi menjayakan 

dakwah ini. Jika mereka memusuhi kita, kita akan balas dengan cara yang baik. 

Jika anda mahukan penjelasan daripada kitab Allah, silalah dengar: 

1.  
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Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka 

damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu. (Al-Hujurat: 

10) 

2.  
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Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada 

orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama (kamu), dan tidak 

mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu; sesungguhnya Allah 

mengasihi orang-orang yang berlaku 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, serta membantu (orang lain) untuk mengusir kamu. 

(Al-Mumtahanah: 8-9) 

Moga-moga dengan pembentangan ini saya telah bentangkan kepada anda 

sekalian satu sudut daripada dakwah kita supaya tidak lagi timbul sebarang 

keraguan dan kekeliruan. Mudah-mudahan anda kini telah memahami di pihak 

manakah Ikhwan al-Muslimin berada. 

Berdepan dengan perselisihan agama 



Kini saya ingin berbicara tentang dakwah kita dalam berhadapan dengan 

perselisihan dalam masalah agama dan perbezaan mazhab. 

Bersatu Bukan Berpecah 

Sedarlah (moga anda diberikan fahaman oleh Allah)! Pertama, dakwah Ikhwan 

al-Muslimin adalah dakwah untuk semua, bukan hanya untuk golongan tertentu 

sahaja. Dakwah ini juga tidak berpihak kepada mana-mana pendapat yang 

diketahui mempunyai corak tertentu atau ciri dan gaya tertentu. Dakwah ini 

tertumpu kepada soal asas agama. Kita mahu seluruh perhatian dan tumpuan 

dihala ke satu arah supaya segala usaha akan lebih bermakna dan lebih 

membuahkan hasil. Dakwah Ikhwan adalah dakwah yang putih bersih tanpa 

sebarang warna. Dakwah ini akan sentiasa bersama kebenaran walau di mana 

sahaja dan akan sentiasa inginkan perpaduan dan tidak mahukan perpecahan. 

Malapetaka paling besar bagi umat Islam ialah perpecahan dan perselisihan. 

Faktor yang membantu kemenangan umat Islam pula ialah kasih sayang dan 

perpaduan. Generasi akhir ini hanya mampu dibaiki dengan menggunakan apa yang 

digunakan untuk memperbaiki generasi pertama. Ini adalah kaedah asas dan juga 

matlamat yang diketahui oleh setiap saudara seislam. Ia suatu yang kita yakini, 

kita perjuangkan dan kita seru. 

Perbezaan pendapat pasti wujud 

Dalam pada itu, kita meyakini perbezaan pendapat dalam sudut cabang agama 

adalah suatu yang pasti berlaku. Kita tidak mungkin boleh bersatu pendapat dalam 

sudut cabang, pendapat dan fahaman kerana beberapa faktor: 

Salah satu faktornya ialah perbezaan keupayaan akal mencedok sesuatu 

hukum atau memahami sesuatu dalil dan menyelami secara mendalam sesuatu 

maksud. Setiap perkara saling berhubung kait. Agama ini berlandaskan ayat-ayat 

al-Quran, hadis dan nas sedangkan semua ini difahami oleh akal berdasarkan 

kaedah bahasa dan tatabahasa. Dalam perkara ini semua manusia amat-amat 

berbeza dan perbezaan pendapat sudah pasti tidak dapat dielak. 

Faktor lain ialah keupayaan ilmu. Ada orang yang mencapai tahap ilmu yang 

jauh lebih tinggi daripada orang lain dan begitulah dengan yang lain. Imam Malik 

pernah berkata kepada Abu Jaafar: “Para sahabat Rasulullah s.a.w. telah 

bertaburan di seluruh muka bumi dan masing-masing mempunyai ilmu tersendiri. 

Jika engkau arahkan mereka supaya berpegang kepada satu pendapat, sudah tentu 

akan berlaku bencana.” 

Satu lagi faktor ialah perbezaan tempat, di mana pelaksanaan sesuatu hukum 

akan berbeza mengikut perbezaan tempat. Anda sendiri lihat bagaimana Imam al-

Shafie r.a. pernah memberi fatwa dengan mazhab lama (qadim) di Iraq tetapi 

memberi fatwa dengan mazhab baru (jadid) di Mesir. Dalam kedua-dua keadaan 

beliau berpandukan kepada fahaman dan apa yang beliau perolehi. Namun dalam 

kedua-dua keadaan beliau tetap berusaha mencari hukum yang sebenar dengan 

penuh teliti. 

Faktor berikutnya ialah perbezaan dalam meyakini dan menerima sesuatu 

riwayat. Kita dapati seorang periwayat dianggap seorang yang dipercayai oleh 

seorang imam. Dalam masa yang sama dia dianggap tidak boleh dipercayai oleh 

imam yang lain berpandukan kepada pengetahuan imam itu tentang periwayat 

tersebut. 



Faktor lain ialah perbezaan dalam menentukan kedudukan sesuatu dalil. 

Contohnya, ada di antara mereka yang mengutamakan amalan penduduk Madinah 

daripada hadis ahad dan ada pula yang tidak berpendapat sedemikian. 

Sependapat dalam masalah cabang adalah mustahil 

Semua faktor ini meyakinkan kita bahawa sependapat dalam sesuatu masalah 

cabang agama adalah mustahil. Malah bercanggah sama sekali dengan landasan 

agama ini. Allah mahukan agama ini sentiasa wujud dan kekal, selari dengan 

peredaran zaman. Untuk itu agama ini perlu bersifat mudah dan anjal, tidak jumud 

dan terlalu membebankan. 

Maaf kepada yang tidak sependapat 

Inilah yang kita yakini. Kita memohon maaf daripada sesiapa sahaja yang 

berbeza pendapat dengan kita dalam masalah cabang. Kita merasakan perbezaan 

pendapat ini tidak akan menjadi penghalang untuk kita menyatukan hati-hati 

manusia, saling berkasih sayang dan bekerjasama untuk kebaikan. Untuk kita 

berkongsi bersama ertikata Islam yang menyeluruh itu. Bukankah kita dan mereka 

adalah umat Islam? Bukankah kita mahu akur dengan hukum yang kita yakini dan 

begitu juga mereka? Bukankah kita dituntut supaya melakukan sesuatu yang 

disukai oleh saudara-saudara kita sama seperti kita suka melakukannya untuk diri 

kita sendiri? Jadi di manakah perselisihan sebenarnya? Kenapa pendapat kita tidak 

boleh mereka pertikaikan sepertimana pendapat mereka boleh kita pertikaikan? 

Kenapa kita tidak saling faham memahami dalam suasana yang harmoni jika ia 

suatu yang perlu? 

Para sahabat Rasulullah s.a.w. sendiri saling berbeza pendapat ketika memberi 

fatwa. Apakah perkara ini menyebabkan hati mereka berpecah? Apakah perpaduan 

mereka atau ikatan sesama mereka berkecai? Demi Allah, tidak dan peristiwa 

sembahyang Asar di bani Quraizah menjadi contoh. 

Jika mereka ini pun berbeza pendapat sedangkan mereka adalah orang yang 

paling hampir dengan zaman nubuwwah. Malah mereka adalah orang yang paling 

arif tentang perkara yang bersangkutan dengan sesuatu hukum. Kenapa pula kita 

berbalah tentang sesuatu perbezaan pendapat yang tidak penting? Jika para imam 

mujtahid; orang yang paling tahu tentang Kitab Allah dan sunnah rasul juga 

berbeza pendapat dan saling berdebat antara satu sama lain kenapa kita tidak boleh 

lakukan sebagaimana yang mereka lakukan? Jika perbezaan pendapat ini berlaku 

dalam masalah cabang yang paling masyhur seperti masalah azan yang dilaungkan 

sebanyak lima kali sehari walaupun terdapat banyak nas dan hadis yang berkisar 

tentangnya jadi kenapa pula timbul masalah dengan masalah kecil yang hanya 

dirujuk kepada pendapat dan cedokan manusia sahaja. 

Ada satu lagi perkara yang perlu diperhatikan iaitu masyarakat dahulu apabila 

berlaku sebarang perbezaan pendapat, mereka akan merujuk kepada khalifah 

dengan syarat dia adalah imam mujtahid. Khalifah akan memutuskan perkara ini 

dan keputusannya akan menghentikan perbezaan pendapat ini. Namun sekarang di 

manakah khalifah? Dalam keadaan ini adalah lebih baik umat Islam merujuk 

masalah mereka kepada seorang hakim. Jika perbezaan pendapat mereka tidak 

dirujuk kepada mana-mana sumber, ia hanya akan menimbulkan perbezaan 

pendapat yang lain pula. 

Ikhwan al-Muslimin amat memahami segala aspek ini. Oleh kerana itu mereka 

adalah orang yang paling bersikap terbuka dengan orang yang berbeza pendapat 

dengan mereka. Mereka melihat masing-masing ada ilmu dan masing-masing 

mungkin benar dan mungkin silap. Mereka akan mencari kebenaran dan akan 



berpegang dengan kebenaran. Mereka akan cuba dengan cara yang baik untuk 

meyakinkan orang yang berbeza pendapat dengan mereka untuk memahami 

pandangan mereka. Terserahlah kepada orang itu meyakininya. Jika tidak 

meyakininya mereka masih merasakannya sebagai saudara seagama. Kita memohon 

semoga kita semua mendapat hidayah. 

Ini adalah pendekatan yang digunakan oleh Ikhwan al-Muslimin apabila 

berhadapan dengan orang yang berbeza pendapat dengan mereka dalam masalah 

cabang agama. Secara ringkasnya boleh saya katakan Ikhwan menerima perbezaan 

pendapat dan tidak menerima ketaksuban. Mereka akan berusaha mencari 

kebenaran dan akan mengajak manusia ke arah kebenaran dengan cara yang 

terbaik, lembut dan penuh kasih sayang. 

Jalan penyelesaian 

Saudara, ketahuilah dan kajilah bahawa kekuatan atau kelemahan, tua atau 

muda, sihat atau sakit sesebuah bangsa tidak ubah seperti seorang manusia. 

Adakalanya anda lihat seorang manusia gagah, sihat wal afiat. Tiba-tiba anda lihat 

dia ditimpa pelbagai penyakit dan tubuhnya yang gagah kini diulit pelbagai 

penyakit. Dia terus mengadu kesakitan hingga Allah turunkan rahmat-Nya dengan 

menghantar seorang doktor yang mahir dan mengetahui punca penyakitnya. Doktor 

ini bijak mengenalpasti jenis penyakit dan bijak mengetahui tempat sakit serta tahu 

mengubatinya. Tidak berapa lama kemudian anda lihat pesakit tadi mula kembali 

kuat dan sihat. Mungkin lebih sihat daripada sebelumnya. Begitulah juga dengan 

sebuah bangsa. Sesebuah bangsa akan berhadapan dengan pelbagai masalah hingga 

mampu menggugat dan menggegar kewujudan serta keutuhannya kerana penyakit 

yang menular. Bangsa ini akan terus dilanda masalah dan terpaksa bergelumang 

dengan segala masalah ini hingga akhirnya ia tergugat dan mula kelihatan tidak 

bermaya dan lemah, kemudian ia akan menjadi sasaran semua pihak. Bangsa ini 

tidak akan mampu menahan segala asakan musuh. Jalan penyelesaiannya hanya 

melalui tiga cara; mengetahui punca penyakit, sabar menerima rawatan dan 

wujudnya seorang doktor pakar yang menjalankan rawatan ini hingga Allah 

mengizinkan dia menyembuhkan dan mencapai kejayaan.  

Tanda-tanda penyakit 

Pengalaman dan sejarah telah mengajar kita bahawa penyakit bangsa Timur 

ini wujud dalam pelbagai keadaan dan telah menular ke setiap sudut hayat mereka. 

Dalam sudut politik bangsa ini telah dijajah oleh musuhnya. Dalam masa yang sama 

masyarakatnya pula hidup dalam keadaan berpuak, bermusuh dan berpecah. Dalam 

sudut ekonomi, amalan riba berleluasa di semua lapisan dan syarikat asing 

menguasai sumber kekayaan mereka. Dalam sudut pemikiran, timbul kekeliruan, 

kemurtadan dan amalan menolak tuhan yang boleh menggugat akidah mereka dan 

menghancurkan nilai-nilai baik dalam diri masyarakat mereka. Dalam sudut sosial 

pula, wujud budaya pergaulan bebas dan keruntuhan akhlak serta tidak mahu 

terikat dengan mana-mana budaya baik yang mereka warisi daripada generasi 

lama. Sifat terikut-ikut dengan budaya barat juga menular dalam kehidupan harian 

mereka ibarat bisa ular yang meracuni darah dan mencemar kesucian hidup 

mereka. Begitu juga dengan undang-undang ciptaan manusia yang tidak mampu 

menakutkan penjenayah dan tidak mampu mendidik serta tidak mampu 

mengembalikan hak daripada orang yang zalim. Mereka mengamalkan undang-

undang yang tidak mampu menandingi undang-undang langit yang telah digubal 

oleh Tuhan yang mencipta manusia, Raja segala-galanya dan Pemilik jiwa manusia. 

Begitu juga wujud kepincangan dalam dasar pelajaran dan polisi pendidikan hingga 

menghalang generasi baru; bakal pemimpin dan pendokong kebangkitan masa 



depan daripada menerima bimbingan yang betul. Dalam sudut kejiwaan, bangsa ini 

ditimpa sifat-sifat lemah semangat, malas, pengecut, rendah diri, bacul, tamak dan 

pentingkan diri sendiri yang menyebabkan mereka tidak rela untuk berkorban. 

Mereka hanya berdiam diri tanpa mampu memberikan sebarang pengorbanan. 

Akhirnya bangsa ini terpinggir daripada semangat kepahlawanan mereka kepada 

hanya mahu berseronok dan berhibur. 

Apakah yang boleh diharapkan daripada sebuah bangsa yang memiliki segala 

faktor kelemahan ini malah mereka berada di tahap maksimum; dijajah, berpuak, 

mengamalkan riba, dikuasai syarikat asing, anti-agama, kepincangan sistem 

pendidikan dan perundangan, tidak bersemangat, tamak, bacul, pengecut, kagum 

dengan musuh sendiri hingga bersedia mengikut apa sahaja yang dilakukan oleh 

musuh terutama amalan yang tidak sihat. 

Mana-mana satu daripada penyakit ini sudah cukup untuk membunuh sebuah 

bangsa. Apatah lagi jika semua penyakit ini ada pada mereka. Jika tidak kerana 

kekebalan, keutuhan dan kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Timur yang diheret 

oleh musuh dan semenjak sekian lama cuba disuntik dengan kuman wabak hingga 

kuman-kuman ini membiak, jika tidak kerana kekebalan ini sudah tentu bangsa ini 

tidak lagi wujud. Namun Allah dan orang-orang yang beriman tidak akan 

merelakannya. 

Saudara, ini adalah penyakit ummah yang telah dikenal pasti oleh Ikhwan. 

Inilah yang sedang diusahakan oleh mereka iaitu untuk menyembuh dan 

mengembalikan semula kesihatan dan semangat mudanya yang telah hilang. 

Impian dan perasaan 

Saudara, sebelum saya bincangkan penyelesaian yang perlu digunakan, saya 

mahu anda mengetahui bahawa kita tidak pernah berputus asa. Malah kita 

mempunyai cita-cita yang amat besar dan kita yakin tiada yang dapat menghalang 

kita mengecap kejayaan selain rasa putus asa. Kita mempunyai keyakinan yang 

tinggi bahawa kita pasti mencapai kejayaan dengan izin Allah. Syukur kepada 

Allah, kita tidak pernah berputus asa dan hati ini tidak pernah diulit rasa putus 

asa. 

Segala yang berlaku di sekeliling kita memberikan kita harapan walaupun ada 

yang bersikap pesimis. Apabila anda masuk menemui seorang pesakit yang telah 

berubah daripada bercakap kepada diam, daripada bergerak kepada kaku anda akan 

rasakan saat akhirnya hampir tiba dan sudah sukar untuk diubat. Namun jika 

sebaliknya, pesakit tadi berubah daripada diam kepada bercakap, daripada kaku 

kepada bergerak, anda akan merasakan pesakit ini akan semakin sembuh dan 

kesihatannya semakin baik. Pernah suatu ketika dahulu bangsa Timur ini kaku 

membisu namun kini ia mula bangkit sedar semula dalam segenap aspek. Timur 

kini mula bangkit dengan semangat yang membara. Jika tidak kerana belenggu 

yang terlalu berat dan kepimpinan yang tidak berpusat, sudah tentu kesedaran ini 

akan membawa kesan yang menakjubkan. Belenggu ini tidak akan kekal selama-

lamanya dan pasti berakhir. Dalam sekelip mata Allah boleh mengubah banyak 

perkara. Orang yang kehairanan tidak akan selamanya dalam kehairanan, setelah 

dia memperolehi petunjuk dan setelah keadaan huru-hara bertukar menjadi stabil. 

Segala-galanya terserah kepada Allah. Oleh itu kita tidak akan sekali-kali berputus 

asa. Ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah s.a.w. memaparkan pembentukan 

sesebuah bangsa dan kebangkitan mereka setelah hampir-hampir hancur. Begitu 

juga dengan kisah-kisah yang berkenaan di dalam Kitab Allah. Semua ini mengajak 

kita supaya sentiasa menaruh harapan dan akan sentiasa memimpin kita ke arah 



kebangkitan yang betul. Umat Islam amat-amat memahaminya (jika mereka 

mengkaji). 

Anda sendiri pernah membaca awal surah al-Qasas: 
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Taa, Siin, Miim. Inilah ayat-ayat Kitab - Al-Quran - yang memberi penjelasan. 

Kami bacakan kepadamu (wahai Muhammad) sebahagian dari kisah Nabi 

Musa dan Firaun dengan keterangan yang benar bagi orang-orang yang 

beriman. Sesungguhnya Firaun telah berlaku zalim di bumi (Mesir) dengan 

melampaui batas, serta ia menjadikan penduduknya berpuak-puak. Ia menindas 

sepuak di antaranya dengan membunuh anak-anak lelaki mereka dan 

membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya adalah ia dari 

golongan yang membuat kerosakan. Dan Kami hendak berihsan dengan 

memberikan pertolongan kepada kaum yang tertindas di negeri itu, dan hendak 

menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, serta hendak menjadikan mereka 

orang-orang yang mewarisi (apa yang dimiliki oleh Firaun dan kaumnya). Dan 

Kami hendak memberi mereka kedudukan yang kukuh di negeri itu, serta 

hendak memperlihatkan kepada Firaun dan Haman bersama-sama tentera 

mereka apa yang mereka bimbangkan dari golongan yang bertindas itu. (Al-

Qasas: 1-6) 

Apabila anda membaca ayat ini anda lihat bagaimana keangkuhan golongan 

yang sesat. Mereka berbangga dengan kekuatan mereka. Mereka begitu yakin 

dengan kehebatan mereka hingga mereka melupakan Allah yang sentiasa 

memerhati mereka. Di saat mereka begitu gembira dengan kekuatan yang dimiliki, 

Allah yang Maha Berkuasa mengazab mereka. Kehendak Allah pasti akan 

membantu orang-orang yang dizalimi dan akan membantu orang yang membantu 

golongan yang lemah hingga akhirnya golongan yang sesat akan hancur sama 

sekali. Ketika itu kebenaran akan tertegak kukuh dan pendokongnya akan 

mencapai kemenangan. Ayat ini dan ayat-ayat lain yang termaktub di dalam Kitab 

Allah cukup untuk menolak segala alasan untuk berputus asa oleh mana-mana 

bangsa Islam yang beriman dengan Allah, utusan-Nya dan kitab-Nya. Bilakah umat 

Islam akan memahami hakikat yang dinyatakan oleh kitab Allah ini? 

Saudara, atas dasar inilah Ikhwan al-Muslimin tidak pernah berputus asa. 

Pertolongan Allah pasti akan turun untuk bangsa ini walau apa sekalipun rintangan 

yang menimpa. Dengan harapan yang membara inilah, mereka bekerja dan Allah 

sahaja yang akan membantu. 



Berkenaan wasilah yang telah saya janjikan tadi untuk saya bincangkan, ada 

tiga asas yang menjadi landasan kepada fikrah atau gagasan Ikhwan. 

1.  Manhaj yang sahih (pendekatan yang betul): Asas ini ditemui oleh Ikhwan al-

Muslimin di dalam kitab Allah, sunnah rasul-Nya dan hukum-hakam Islam. 

Dengan syarat umat Islam memahaminya dengan cara yang bersih dan suci, 

jauh daripada sebarang anasir luar dan rekaan. Justeru dengan asas ini umat 

Islam akan mengkaji Islam dengan cara yang mudah, meluas dan menyeluruh. 

2.  Beramal dan beriman: Atas dasar ini Ikhwan berusaha melaksanakan semua 

aspek agama Allah yang mereka fahami tanpa sebarang kompromi. Syukur 

kepada Allah, mereka semua adalah orang yang meyakini gagasan dan 

matlamat mereka. Mereka yakin dengan bantuan Allah selagimana mereka 

beramal untuk Allah dan menurut hidayah Rasulullah s.a.w. 

3.  Pimpinan yang mantap dan diyakini: Begitulah Ikhwan al-Muslimin. Mereka 

akan sentiasa mentaatinya dan akan bekerja di bawah panjinya. 

Saudara, demikianlah apa yang ingin saya bicarakan kepada saudara tentang 

dakwah kita. Suatu ungkapan yang penuh bermakna. “Saudara ibarat Nabi Yusuf 

bagi impian ini”. Jika anda tertarik dengan apa yang kami lakukan ini marilah kita 

sama-sama berganding bahu bekerja berpegangan tangan untuk tujuan ini. Allah 

adalah Pemberi petunjuk dan Dialah tempat pergantungan kita. Dialah sebaik-baik 

tempat berharap. Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Pemberi 

pertolongan. 

Allah Maha Besar dan segala puji untuk Allah. 
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DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI 

MAHA PENYAYANG 

Pendahuluan 

Anda telah kerap kali berucap kepada orang ramai dalam pelbagai tajuk dan 

anda yakin anda benar-benar telah sampaikan ucapan anda sejelas-jelas dan 

sedalam-dalamnya. Anda merasakan anda telah lakukan segala-galanya untuk 

meluahkan apa yang ada dalam hati anda hingga anda yakin anda telah membawa 

sidang pendengar melalui jalan yang lurus. Anda juga telah bentangkan segala yang 

anda inginkan dengan jelas seperti kata orang secerah cahaya pagi dan seterang 

cahaya matahari di tengahari. Malangnya tidak lama kemudian anda amat terkejut 

apabila menyedari sidang pendengar tidak sedikitpun memahami apa yang anda 

ucapkan. 

Saya kerapkali melalui pengalaman sedemikian. Saya sendiri merasainya 

dalam banyak ketika. Saya yakin ada dua faktor di sebalik perkara ini iaitu sama 

ada ukuran yang digunakan ketika berucap dan mendengar berlainan sama sekali 

dan sudah tentu akan membawa kepada pemahaman yang berbeza. Atau ucapan itu 

sendiri agak mengelirukan atau kabur walaupun orang yang berucap merasakan 

ucapannya sudah cukup jelas dan nyata. 

Ukuran 

Apa yang saya ingin katakan di sini bertujuan membentangkan kepada semua 

manusia tentang dakwah Ikhwan al-Muslimin; tentang matlamat, objektif, kaedah 

dan pendekatan yang digunakan, secara terus terang, jelas, ringkas dan nyata. 

Pertamanya, saya ingin gariskan ukuran yang saya gunakan dalam menentukan 

kejelasan ini. Saya akan cuba memastikan bahasa saya cukup mudah dan ringkas 

sehingga tiada sebab untuk anda tidak memahaminya, jika sidang pembaca benar-

benar ingin memanfaatkannya. Saya yakin tiada siapapun di kalangan umat Islam 

yang akan menolak apabila saya letakkan ukuran tersebut ialah Kitab Allah. Kita 

cedok dan kita garap limpahan lautannya yang luas serta kita rujuk segala 

hukumnya. 

Wahai Bangsa Kami.. 

Al-Quran al-Karim adalah sebuah kitab yang lengkap. Di dalamnya, Allah 

kumpulkan segala asas akidah, keperluan asas manusia dan intipati undang-

undang dunia. Di dalamnya wujud segala perintah dan segala larangan-Nya. 

Apakah umat Islam kini mengamalkan kandungan al-Quran? Adakah mereka 

meyakini segala iktikad yang dinyatakan dalam kitab ini? Adakah mereka fahami 

segala matlamat yang dijelaskan di dalamnya? Adakah mereka laksanakan segala 

undang-undang dalam aspek kemasyarakatan dan kehidupan seharian yang 

termaktub dalam kitab ini dalam seluruh hidup mereka? Jika hasil kajian kita 

menunjukkan mereka telah melaksanakannya, ini bererti kita telah mencapai 

matlamat kita. Namun jika kita dapati mereka masih jauh daripada al-Quran dan 

masih mengabaikan ajaran serta perintah al-Quran, ketahuilah tugas kita kini ialah 

membawa kita dan mereka yang mengikuti kita untuk sama-sama ke arah ini. 

Matlamat Hidup Dalam Al-Quran 



Al-Quran telah menetapkan matlamat dan sasaran hidup manusia. Al-Quran 

juga menjelaskan bahawa ada manusia yang tumpuan hidup mereka hanyalah 

makan dan berseronok. Allah berfirman: 
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Dan (sebaliknya) orang-orang yang kafir menikmati kesenangan di dunia serta 

mereka makan minum sebagaimana binatang-binatang ternak makan minum, 

sedang nerakalah menjadi tempat tinggal mereka. (Muhammad: 12) 

Al-Quran juga ada menjelaskan tentang sekumpulan manusia yang matlamat 

mereka hanyalah hiasan dan kesenangan hidup yang akan fana’. Allah berfirman: 
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Dihiaskan (dan dijadikan indah) kepada manusia: kesukaan kepada benda-

benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak-pinak; harta 

benda yang banyak bertimbun-timbun, dari emas dan perak; kuda peliharaan 

yang bertanda lagi terlatih; dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun 

tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Dan (ingatlah), pada 

sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya (iaitu Syurga). (Aali Imran: 

14) 

Al-Quran juga menjelaskan tentang sekumpulan manusia yang menjadikan 

hidup mereka hanya untuk mewujudkan huru-hara, mencetus suasana yang tidak 

selamat dan tidak aman. Mereka ini disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya: 
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Dan di antara manusia ada orang yang tutur katanya mengenai hal kehidupan 

dunia, menyebabkan engkau tertarik hati (mendengarnya), dan dia (bersumpah 

dengan mengatakan bahawa) Allah menjadi saksi atas apa yang ada dalam 

hatinya, padahal dia adalah orang yang amat keras permusuhannya 

(kepadamu). Kemudian apabila dia pergi (dengan mendapat hajatnya), 

berusahalah dia di bumi, untuk melakukan bencana padanya, dan 

membinasakan tanaman-tanaman dan keturunan (binatang ternak dan 

manusia; sedang Allah tidak suka kepada bencana kerosakan. (Al-Baqarah: 204-

205) 

Inilah antara matlamat manusia dalam hidup ini. Semoga Allah menjauhkan 

orang yang beriman daripada matlamat seperti ini dan menyerahkan kepada 

mereka peranan yang lebih besar. Sememangnya Allah telah serahkan di bahu 

mereka tanggungjawab yang jauh lebih mulia iaitu memimpin manusia ke arah 



jalan yang benar, membimbing manusia ke arah jalan yang baik dan memancarkan 

cahaya Islam ke seluruh dunia. Ini dinyatakan oleh firman Allah: 
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Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah serta sujudlah (mengerjakan 

sembahyang), dan beribadatlah kepada Tuhan kamu (dengan mentauhidkan-

Nya), serta kerjakanlah amal-amal kebajikan; supaya kamu berjaya (di dunia 

dan di akhirat). Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang 

sebenar-benarnya Dia lah yang memilih kamu (untuk mengerjakan suruhan 

ugama-Nya); dan Dia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan 

dan susah payah dalam perkara ugama, ugama bapa kamu Ibrahim. Ia 

menamakan kamu: “orang-orang Islam” semenjak dahulu dan di dalam (Al-

Quran) ini, supaya Rasulullah (Muhammad) menjadi saksi yang menerangkan 

kebenaran perbuatan kamu, dan supaya kamu pula layak menjadi orang-orang 

yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang yang benar dan yang 

salah). Oleh itu, dirikanlah sembahyang, dan berilah zakat, serta berpegang 

teguhlah kamu kepada Allah! Dia lah Pelindung kamu. Maka (Allah yang 

demikian sifat-Nya) Dia lah sahaja sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik 

Pemberi pertolongan. (Al-Haj: 77-78) 

Ini bermakna al-Quran telah meletakkan umat Islam sebagai pembimbing 

umat manusia seluruhnya. Al-Quran telah menyerahkan hak menguasai dunia ini 

kepada mereka untuk menunaikan tanggungjawab yang suci ini. Oleh itu ini adalah 

hak kita bukan hak Barat. Ini adalah hak tamadun Islam dan bukan hak tamadun 

materialisme. 

Tanggungjawab Muslim; Berkorban Bukan Mengaut Keuntungan 

Seterusnya Allah Taala menjelaskan lagi bahawa dalam usaha mencapai 

matlamat ini orang yang beriman telah menjual jiwa dan hartanya kepada Allah. Ini 

bermakna tiada apa-apa lagi yang dikira sebagai haknya. Segalanya telah 

diserahkan demi kejayaan dakwah ini dan supaya dakwah ini sampai ke hati 

manusia. Ini dinyatakan oleh firman Allah: 
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Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa 

mereka dan harta benda mereka dengan (balasan) bahawa mereka akan beroleh 

Syurga. (Al-Taubah: 111) 

Dari sini kita dapat lihat seorang muslim menjadikan dunianya sebagai 

wakafan untuk dakwahnya, semata-mata untuk memperolehi kesenangan di akhirat 



nanti sebagai ganjaran kepada segala pengorbanannya. Atas dasar inilah seorang 

penakluk muslim bertindak sebagai seorang guru yang memiliki segala sifat yang 

sepatutnya dimiliki oleh seorang guru iaitu cahaya, hidayah, rahmat dan ihsan. Jadi 

ini bermakna penaklukan Islam adalah suatu proses membawa suatu tamadun dan 

peradaban, suatu proses untuk membimbing dan mendidik. Adakah ini telah 

dilakukan oleh kolonialisme Barat hari ini? 

Sejauhmana Umat Islam Dengan Matlamat Ini? 

Demi Allah! wahai saudaraku yang dihormati, adakah umat Islam hari ini 

memahami pengertian ini daripada kitab Tuhan mereka? Dengan itu jiwa dan roh 

mereka bebas merdeka daripada kehambaan dunia. Bersih daripada segala 

kongkongan syahwat dan hawa nafsu. Tidak terlibat dengan soal yang remeh temeh 

dan matlamat yang terlalu remeh. Mereka kerahkan seluruh jiwa mereka untuk 

Allah yang telah mencipta langit dan bumi dengan penuh ikhlas serta mahu 

memartabatkan kalimah Allah dan berjuang di jalan-Nya. Mereka berusaha 

mengembangkan agama-Nya dan mempertahankan syariat-Nya. Ataupun pada 

hakikatnya mereka adalah tawanan dan hamba kepada syahwat dan hawa nafsu 

mereka sendiri. Apa yang menjadi tumpuan mereka hanyalah sesuap nasi, 

kenderaan, hiasan, tidur yang nyenyak, wanita yang cantik, imej yang palsu dan 

gelaran yang kosong. 

Penyair menyebut: 
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“Mereka leka dengan impian lantas mempertaruhkan nasib mereka. 

Mereka dakwa telah harungi lautan gelora namun sebenarnya mereka belum 

diuji” 

Benarlah sabda Rasulullah s.a.w.: 
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“Celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba qatifah.” 

Matlamat Adalah Pokok, Usaha Hanya Cabang 

Matlamat merangsang manusia untuk mengatur langkah. Namun apabila 

matlamat ummah masih kabur dan bercelaru kita perlu bertindak menjelaskan dan 

menetapkan matlamat ini. Saya merasakan kita telah memahami banyak perkara 

dengan jelas. Kita juga telah bersetuju bahawa peranan kita ialah memimpin dan 

membimbing dunia serta manusia agar semuanya tunduk di bawah sistem dan 

ajaran Islam yang menjadi satu-satunya jalan yang boleh membawa manusia ke 

arah kebahagiaan. 

Landasan Matlamat Kami 

Inilah mesej yang ingin disampaikan oleh Ikhwan al-Muslimin kepada seluruh 

manusia supaya umat Islam benar-benar memahaminya. Malah supaya mereka 

bersedia melaksanakannya dengan penuh keazaman dan ketabahan. Mesej ini 

bukanlah ciptaan Ikhwan al-Muslimin dan bukan rekaan mereka. Sebaliknya mesej 

ini jelas dinyatakan oleh ayat-ayat al-Quran al-Karim. Mesej ini dengan jelas 

dinyatakan oleh hadis-hadis Rasulullah s.a.w. yang mulia. Malah turut 

ditampilkan dengan jelas melalui amalan generasi pertama yang merupakan 

contoh teladan terbaik dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam. Jika 



umat Islam mahu menerima mesej ini, ia menjadi tanda keimanan dan keislaman 

mereka yang sebenar. Jika mereka keberatan untuk menerima atau masih sangsi, di 

hadapan kita ada Kitab Allah. Hukumnya adil dan keputusannya muktamad. Ia 

akan menjadi hakim antara kita dan saudara-saudara kita ini. Kitab Allah yang 

menentukan sama ada kita di pihak yang benar atau salah. 
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Wahai Tuhan kami, hukumkanlah antara kami dan kaum kami dengan 

kebenaran (keadilan), kerana Engkau jualah sebaik-baik Hakim. (Al-A’raf: 89) 

Penjelasan 

Ramai di kalangan saudara kita yang masih tertanya-tanya walaupun mereka 

adalah orang yang amat kita kasihi sepenuh jiwa raga kita. Malah kita serahkan 

segala tenaga, harta dan jiwa kita untuk kebaikan mereka. Kita bekerja demi 

kepentingan dunia dan akhirat mereka. Kita juga korbankan segala harta dan jiwa 

kita untuk matlamat ini. Matlamat untuk membawa kebahagiaan kepada ummah 

dan saudara-saudara kita. Kita ketepikan anak isteri kita demi mereka. Alangkah 

besarnya harapan saya jika saudara-saudara yang masih tertanya-tanya ini melihat 

sendiri para pemuda Ikhwan al-Muslimin yang sentiasa berjaga malam ketika 

semua manusia sedang nyenyak tidur. Mereka bekerja berhempas pulas sedangkan 

mereka yang hanyut terus membuang masa. Ada di antara mereka berada di pejabat 

daripada Asar hingga ke tengah malam bekerja dan berfikir bersungguh-sungguh. 

Begitulah selama sebulan dan apabila tiba akhir bulan dia menyerahkan 

pendapatannya untuk jamaah. Segala perbelanjaannya hanya untuk dakwah, 

hartanya adalah untuk mencapai matlamatnya. Segala geraklakunya seolah berkata 

kepada masyarakat yang tidak sedar pengorbanan yang dilakukannya itu: “Saya 

tidak pernah meminta ganjaran daripada kamu kerana pengorbanan ini. Segala 

ganjaran saya hanyalah daripada Allah.” Kita tidak sekali-kali meminta-minta 

daripada masyarakat kerana kita daripada mereka dan untuk mereka. Cuma kita 

harapkan, dengan segala pengorbanan ini mereka akan memahami dakwah kita dan 

menyahut seruan kita. 

Dari Mana Semua Wang Ini? 

Saudara-saudara kita yang dikasihi yang memerhatikan Ikhwan al-Muslimin 

daripada jauh mungkin tertanya-tanya: Dari mana mereka beroleh pendapatan 

mereka? Dari mana mereka mendapat wang yang diperlukan oleh dakwah yang 

berkembang maju seperti dakwah mereka ini sedangkan suasana sekarang begitu 

gawat dan manusia semuanya kedekut belaka? 

Saya ingin menjawab semua persoalan mereka dengan menyatakan landasan 

bagi sebuah dakwah yang berteraskan agama ialah iman kemudian barulah wang, 

akidah kemudian barulah harta benda. Bagi seorang yang mempunyai iman yang 

sahih segala kunci kejayaan ada bersamanya. Sedikit wang yang dimiliki oleh 

Ikhwan al-Muslimin adalah hasil wang yang mereka kumpul daripada pendapatan 

mereka sendiri. Wang ini mereka kumpul hasil berjimat cermat ketika membeli 

barangan keperluan mereka, keperluan rumah dan anak-anak. Mereka serahkan 

dengan sepenuh hati. Malah jika boleh mereka mahu serahkan lebih daripada itu 



untuk jalan Allah ini. Apabila mereka tidak mampu memberikan apa-apa mereka 

akan berpaling dengan airmata yang berlinangan sedih kerana tidak mampu 

memberikan apa-apa sumbangan. Syukur kepada Allah dengan wang yang sedikit 

ini bersama iman yang agung, sudah cukup untuk mereka yang mengabdikan diri. 

Sumbangan ini menjadi kunci kejayaan bagi mereka yang benar-benar beramal. 

Allah yang memiliki segala-galanya pasti akan memberkati sesen wang yang 

dimiliki oleh Ikhwan. 
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Allah susutkan (kebaikan harta yang dijalankan dengan mengambil) riba dan 

Dia pula mengembangkan (berkat harta yang dikeluarkan) sedekah-sedekah dan 

zakatnya. (Al-Baqarah: 276) 
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Dan sebaliknya sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan 

mengharapkan keredaan Allah semata-mata, maka mereka yang melakukannya 

itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda. (Ar-Rum: 39) 

Kita dan Politik  

Ada yang berkata Ikhwan al-Muslimin adalah orang-orang politik dan dakwah 

mereka bercorak politik. Mereka sebenarnya ada tujuan-tujuan tertentu. Kita tidak 

tahu sampai bila masyarakat kita akan terus melemparkan pelbagai tuduhan, 

prasangka dan kecaman yang tiada kesudahan ini. Mereka tidak mahu menerima 

suatu yang sahih dan disokong oleh kenyataan sebaliknya mereka terus menerus 

dengan pelbagai wasangka? 

Wahai bangsa kami, kami menyeru kamu dengan al-Quran yang ada di kanan 

kami dan sunnah yang ada di kiri kami serta amalan salafussoleh yang menjadi 

teladan kami. Kami menyeru agar kamu mengamalkan Islam, ajaran Islam, hukum-

hakam Islam dan petunjuk Islam. Jika ini kamu rasakan sebagai politik maka inilah 

politik kami. Jika orang yang mengajak kamu ke arah prinsip ini kamu anggap 

sebagai ahli politik maka syukur kepada Allah kami adalah orang yang paling 

memahami tentang politik. Jika kamu mahu gelarkan itu sebagai politik maka 

katakan apa yang ingin kamu katakan. Gelaran-gelaran ini tidak akan menggugat 

kami jika hakikat dan matlamat sebenarnya telah jelas. 

Wahai bangsa kami, janganlah istilah-istilah ini menutup mata kamu daripada 

menilai kenyataan. Janganlah nama-nama yang digunakan ini menutup semua 

kebenaran. Janganlah luaran itu menutup segala kebenaran. Islam sememangnya 

mempunyai dasar politik untuk membawa kebahagiaan di dunia dan kejayaan di 

akhirat. Inilah politik kami dan kami tidak ada pilihan lain. Oleh itu 

ketengahkanlah politik ini dan ajaklah orang lain berlandaskan politik ini nescaya 

kamu akan beroleh kemuliaan di akhirat. Kamu pasti akan memahaminya bila 

sampai masanya. 

Asas Nasionalisme Kita  

Saudara, marilah sama-sama kita dengar suara agung, suara Ilahi yang 

berkumandang di angkasa raya memenuhi tujuh petala bumi dan membisikkan ke 

hati setiap orang yang beriman akan nilai-nilai yang agung dan mulia. Seruan ini 



telah didengar oleh langit dan bumi serta seluruh isi kandungnya semenjak ia 

disampaikan oleh Rasul al-Amin ke alam ini hingga ke suatu masa yang tiada 

penghujungnya kerana ia akan kekal abadi selamanya. 
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Allah Pelindung (Yang mengawal dan menolong) orang-orang yang beriman. 

(Al-Baqarah: 257) 

Ya, benar saudara, ini adalah seruan Tuhan kepada anda. Jawablah; aku 

datang kepadamu Tuhanku, syukur kepadaMu yang tidak terhingga, Engkau… 

Engkau lah pelindung orang-orang yang beriman, penolong orang-orang yang 

beramal, penyelamat orang-orang yang dizalimi iaitu orang-orang yang diancam 

ketika berada di rumah mereka dan dihalau keluar daripada tanahair mereka. 

Orang yang berlindung dengan-Mu pasti akan beroleh kemuliaan dan kemenangan. 

�WF 	
"Q( 		 ��	���	���� ���,D ���
"Q�� �&�WF ����	���"_�
�= ����3 23 ����?�������

Sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agama-Nya (agama 

Islam); sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa. (Al-Haj: 40) 

Ya, benar saudara, marilah kita dengar suara al-Quran al-Karim, kita 

dendangkan bacaan al-Quran yang jelas lagi nyata ini. Kita rakamkan keindahan 

segala keagungan yang ada di dalam Kitab suci ini. 

Marilah saudara, marilah kita dengar firman Allah Taala: 

1.  
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Allah Pelindung (Yang mengawal dan menolong) orang-orang yang beriman. 

Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kufur) kepada cahaya (iman). (Al-

Baqarah: 257) 

2.  
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(Janganlah kamu taatkan mereka!) Bahkan (taatlah kepada) Allah Pelindung 

kamu, dan Dia lah sebaik-baik Penolong. (Aali Imran: 150) 
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Sesungguhnya Penolong kamu hanyalah Allah, dan Rasul-Nya, serta orang-

orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang, dan menunaikan zakat, 

sedang mereka rukuk (tunduk menjunjung perintah Allah). (Al-Maidah: 55) 

4.  
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Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan kitab (Al-

Quran), dan Dia lah jua yang menolong dan memelihara orang-orang yang 

berbuat kebaikan. (Al-A’raf: 196) 
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Katakanlah (wahai Muhammad): Tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu 

pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dia lah Pelindung 

yang menyelamatkan kami, dan (dengan kepercayaan itu) maka kepada Allah 

jualah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal”. (Al-Taubah: 51) 
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Ketahuilah! Sesungguhnya wali-wali Allah, tidak ada kebimbangan (dari 

sesuatu yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan 

berdukacita. (Wali-wali Allah itu ialah) orang-orang yang beriman serta mereka 

pula sentiasa bertaqwa. (Yunus: 62-63) 

7.  
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Balasan yang demikian, kerana sesungguhnya Allah menjadi Pelindung orang-

orang yang beriman, dan sesungguhnya orang-orang yang kafir tiada 

sesiapapun yang dapat memberikan perlindungan kepada mereka. (Muhammad: 

11) 

Tidakkah anda lihat bagaimana ayat-ayat yang jelas dan nyata ini menjelaskan 

bahawa Allah menghubungkan anda kepada-Nya dan Dia menganugerahkan anda 

keistimewaan untuk berada di bawah lindungan dan kemuliaan-Nya. 
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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 (hakikat yang sebenarnya). (Al-Munafiqun: 8) 

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. daripada 

Tuhannya yang bermaksud: 
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“Allah Taala berfirman pada hari kiamat: Wahai anak-anak Adam, Aku 

tetapkan satu nasab dan kamu tetapkan nasab kamu sendiri. Dengan itu kamu 

berkata fulan anak fulan dan Aku pula berfirman: Sesungguhnya semulia-

mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu. 

Pada hari ini Aku angkat nasab-Ku dan Aku ketepikan nasab kamu.” 

Oleh kerana itulah wahai saudara, para salafussoleh lebih utamakan nasab 

Allah Taala. Mereka meletakkan dasar hubungan mereka dan fokus amalan mereka 

ialah untuk mencapai nasab yang mulia ini. Oleh itu ada di antara mereka yang 

berkata kepada temannya dalam sebuah syair: 
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“Panggillah aku hanya dengan, “wahai hamba-Nya” 

Ia adalah namaku yang paling mulia” 

Dalam masa yang sama seorang lagi menjawab apabila ditanya apakah 

bapanya berketurunan Tamim atau Qais. 
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“Bapaku ialah Islam, Aku tiada bapa lain selainnya 

ketika mereka berbangga dengan Qais atau Tamim.” 

Ini Kegemilangan Sebenar 

Saudara yang dihormati, manusia berbangga dengan nasab keturunan apabila 

mereka mahu berkongsi keagungan dan kehebatan datuk nenek, atau kerana mahu 

meniupkan semangat dan maruah diri pada generasi anak-anak mereka. Namun 

kedua-dua tujuan ini sebenarnya tidak membawa apa-apa erti. Sebaliknya tidakkah 

anda rasakan hubungan anda dengan Allah lebih memberikan anda kehebatan dan 

kemuliaan. 
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Kerana sesungguhnya kekuatan dan kemuliaan itu semuanya ialah milik Allah, 

(diberikannya kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya). (Al-Nisa’: 139) 



Hubungan ini akan lebih membawa anda ke martabat yang tinggi. Hubungan 

ini akan meniupkan semangat kepada mereka yang beramal untuk bangkit. Apakah 

ada yang lebih besar dan lebih mulia apabila anda melihat diri anda ada hubungan 

dengan Allah. Anda dihubungkan dengan Allah kerana sesuatu sebab, Allah 

berfirman: 
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Tetapi (sepatutnya ia berkata): Hendaklah kamu menjadi orang-orang 

Rabbaniyin (yang hanya menyembah Allah Taala - dengan ilmu dan amal yang 

sempurna), kerana kamu sentiasa mengajarkan isi Kitab Allah itu, dan kerana 

kamu selalu mempelajarinya. (Aali Imran: 79) 

Sumber Kuasa Yang Terhebat 

Selain itu, hubungan ini juga membawa pengertian lain yang hanya dapat 

dirasai oleh orang yang merasai hubungan ini. Hubungan ini akan memberikan 

limpahan keimanan, keyakinan dan kejayaan yang akan memenuhi ruang hati 

anda. Sehingga anda tidak lagi merasa takut kepada manusia serta seluruh alam 

ini. Walaupun seluruh manusia cuba menggugat akidah anda atau mengancam 

prinsip anda. 
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Mereka juga ialah yang diberitahu oleh orang-orang (pembawa berita) kepada 

mereka: Kaum (kafir musyrik) telah mengumpulkan tentera untuk memerangi 

kamu, oleh itu hendaklah kamu gerun kepadanya. Maka berita itu makin 

menambahkan iman mereka lalu berkata: Cukuplah untuk (menolong) kami, 

dan Dia sebaik-baik pengurus (yang terserah kepada-Nya segala urusan kami). 

(Aali Imran: 173) 

Atas sesuatu sebab, salah seorang daripada segelintir manusia yang beriman 

dengan Allah dan yakin dengan bantuan-Nya bersedia berhadapan bala tentera 

yang besar. Dia tidak takut dengan kehebatan dan tidak gentar dengan ancaman 

tentera ini kerana hanya satu sahaja yang dia takut iaitu Allah. Apakah ada yang 

lebih hebat berbanding seorang manusia beriman yang beroleh kekuatan apabila 

dadanya berbekalkan firman Allah: 
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Jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan maka tidak ada sesiapa pun 

yang akan dapat mengalahkan kamu. (Aali Imran: 160) 

Nasionalisme Kita Bersifat Sejagat 



Tidak dapat dinafikan akan wujud suatu nilai sosial yang tinggi apabila 

seorang manusia berhubung dengan Allah, iaitu wujudnya hubungan persaudaraan 

dengan seluruh bangsa manusia, kerjasama antara semua komuniti dan 

terhapusnya segala nilai yang bersifat taksub nasionalisme dan memecah belahkan 

bangsa manusia. Hubungan ini akan membawa seluruh manusia bersatu di bawah 

panji Allah…! 

Impian Semalam Kenyataan Hari Ini 

Kata-kata seperti ini telah sekian lama didengar oleh umat Islam. Mungkin ia 

mengelirukan dan sukar difahami. Kadang-kadang ada yang berkata: Kenapa 

mereka menulis semua perkara yang tidak mungkin tercapai ini? Kenapa mereka 

sentiasa menerawang di alam khayalan dan fantasi? 

Saudara, bersabarlah bersama Islam kerana apa yang kelihatan hari ini 

mengelirukan dan jauh, namun pada generasi silam ia tampak jelas nyata dan 

dekat. Jihad kamu tidak akan membuahkan hasil kecuali jika kamu turut 

merasakan perkara yang sama seperti mereka. Percayalah, generasi Islam pertama 

yang membaca al-Quran al-Karim, sebaik sahaja mereka membacanya dan sebaik 

sahaja ia turun, mereka memahaminya sama seperti apa yang kami sampaikan 

kepada kamu hari ini. 

Terus terang saya katakan, Ikhwan al-Muslimin hidup bersama keyakinan ini. 

Mereka menaruh sepenuh harapan dan bersedia mati demi memperjuangkan 

keyakinan ini. Bagi mereka segala keseronokan, keindahan, kebahagiaan dan 

kebenaran ada bersama keyakinan ini. 
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Belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang yang beriman, untuk khusyuk 

hati mereka mematuhi peringatan dan pengajaran Allah serta mematuhi 

kebenaran (Al-Quran) yang diturunkan (kepada mereka)? Dan janganlah pula 

mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan Kitab sebelum mereka, 

setelah orang-orang itu melalui masa yang lanjut maka hati mereka menjadi 

keras, dan banyak di antaranya orang-orang yang fasik - derhaka. (Al-Hadid: 

16) 

Saudara, jika anda bersetuju dengan kami dalam perkara ini, sedarlah 

hubungan dengan Allah mewajibkan anda memikul tanggungjawab yang telah 

diletakkan di bahu anda. Anda hendaklah berusaha dan sedia berkorban untuk 

merealisasikannya. Apakah anda sudah bersedia? 

Tanggungjawab muslim 

Tanggungjawab muslim yang sebenar telah digariskan oleh Allah Taala dalam 

sepotong ayat dan kemudian diulangi beberapa kali pada ayat-ayat yang lain dalam 

al-Quran. Ayat yang menggariskan peranan umat Islam dalam kehidupan ini ialah 

firman Allah Taala: 
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Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah serta sujudlah (mengerjakan 

sembahyang), dan beribadatlah kepada Tuhan kamu (dengan mentauhidkan-

Nya), serta kerjakanlah amal-amal kebajikan; supaya kamu berjaya (di dunia 

dan di akhirat). Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang 

sebenar-benarnya Dia lah yang memilih kamu (untuk mengerjakan suruhan 

ugama-Nya); dan Dia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan 

dan susah payah dalam perkara ugama, ugama bapa kamu Ibrahim. Dia 

menamakan kamu: “Orang-orang Islam” semenjak dahulu dan dalam (Al-

Quran) ini, supaya Rasulullah (Muhammad) menjadi saksi yang menerangkan 

kebenaran perbuatan kamu, dan supaya kamu pula layak menjadi orang-orang 

yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang yang benar dan yang 

salah). Oleh itu, dirikanlah sembahyang, dan berilah zakat, serta berpegang 

teguhlah kamu kepada Allah! Dialah Pelindung kamu. Maka (Allah yang 

demikian sifat-Nya) Dialah sahaja sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik 

Pemberi pertolongan. (Al-Haj: 77-78) 

Ungkapan yang cukup jelas, tiada kekeliruan dan tiada kekaburan. Demi Allah, 

ungkapan ini amat indah dan menarik. Ia sungguh jelas secerah sinar fajar. 

Menembusi lubang telinga dan menyentuh hati tanpa diundang. Apakah umat Islam 

tidak pernah mendengarnya atau mereka pernah mendengarnya tetapi hati mereka 

terkunci. Oleh kerana itu mereka tidak pernah menyedarinya? 

Allah memerintahkan umat Islam agar rukuk, sujud dan mendirikan 

sembahyang yang merupakan induk ibadah, tiang agama Islam dan imej Islam yang 

paling ketara. Allah memerintahkan mereka agar menyembah Allah dan tidak 

menyekutukan Allah dengan yang lain. Mereka hendaklah melakukan kebaikan 

menurut kemampuan mereka. Di samping itu Allah juga memerintahkan mereka 

agar melakukan kebaikan dan melarang melakukan kejahatan. Kebaikan pertama 

yang perlu dilakukan ialah dengan tidak melakukan kejahatan. Suatu ungkapan 

yang ringkas dan padat. Setelah itu Allah berikan jaminan bahawa mereka akan 

memperolehi kejayaan. Inilah tanggungjawab individu bagi setiap muslim yang 

perlu dilakukannya sendiri sama ada secara berseorangan atau berkumpulan. 

Hak asasi manusia 

Setelah itu Allah perintahkan mereka supaya berjuang di jalan Allah dengan 

bersungguh-sungguh demi mengembangkan dakwah ini kepada seluruh manusia 

dengan hujah yang mantap. Jika manusia enggan menerima sebaliknya 

membalasnya dengan tindakan yang kejam dan zalim barulah digunakan pedang 

dan senjata: 
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“Tika manusia menzalimi kebenaran dan engkar 

Perang adalah jalan utama di dunia ini bukan lagi keamanan” 

Memelihara Kebenaran Dengan Kekuatan 

Alangkah tepat sekali kata hikmah yang menyebut: “Kekuatan adalah cara 

paling selamat untuk menegakkan kebenaran. Alangkah baiknya jika kekuatan dan 

kebenaran berjalan seiringan.” 

Jihad bagi mengembangkan dakwah Islam terutama bagi memelihara kesucian 

Islam adalah suatu kewajipan yang diletakkan oleh Allah ke bahu umat Islam sama 

sepertimana Allah mewajibkan mereka puasa, sembahyang, haji, zakat, membuat 

kebaikan dan menjauhi kejahatan. Allah mewajibkan dan juga menggalakkan 

mereka melakukannya. Allah tidak mengecualikan sesiapa sahaja yang memiliki 

kekuatan dan kemampuan. Ayat yang menyebut perintah ini datang dengan amaran 

yang cukup keras dan suatu nasihat yang perlu diberikan perhatian. 
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Pergilah kamu beramai-ramai (untuk berperang pada jalan Allah), sama ada 

dengan keadaan ringan (dan mudah bergerak) ataupun dengan keadaan berat 

(disebabkan berbagai-bagai tanggungjawab); dan berjihadlah dengan harta 

benda dan jiwa kamu pada jalan Allah (untuk membela Islam). (Al-Taubah: 41) 

Allah telah mendedahkan rahsia di sebalik segala perintah dan kewajipan ini 

kepada umat Islam. Allah jelaskan bahawa Dia memilih mereka supaya menjadi 

peneraju manusia, pemelihara syariat-Nya, menjadi wakil-Nya di bumi ini dan 

sebagai pewaris Rasulullah s.a.w. memikul dakwah baginda. Allah telah bentangkan 

kepada mereka agama ini. Allah telah memantapkan syariat-Nya, memudahkan 

segala hukum-hakam-Nya dan menjadikan hukum-hakam ini sesuai untuk semua 

zaman dan tempat supaya ia boleh diterima oleh seluruh manusia. Melalui syariat 

ini manusia akan meletakkan segala harapan dan impian yang mereka nantikan. 
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Dialah yang memilih kamu (untuk mengerjakan suruhan agama-Nya); dan Dia 

tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam 

perkara agama, agama bapa kamu Ibrahim. Dia menamakan kamu: “Orang-

orang Islam” semenjak dahulu dan di dalam (Al-Quran) ini, supaya Rasulullah 

(Muhammad) menjadi saksi yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu, dan 

supaya kamu pula layak menjadi orang-orang yang memberi keterangan kepada 

umat manusia (tentang yang benar dan yang salah). (Al-Haj: 78) 



Inilah tanggungjawab sosial yang telah diserahkan oleh Allah kepada seluruh 

umat Islam. Mereka hendaklah berada dalam satu barisan, satu ketumbukan dan 

satu kekuatan. Mereka hendaklah menjadi tentera penyelamat yang akan 

menyelamatkan seluruh manusia dan membimbing mereka ke arah jalan yang 

betul. 

Rahib Di Malam Hari Pejuang Di Siang Hari 

Selepas itu Allah Taala menjelaskan hubungan antara perintah sembahyang 

dan puasa dengan perintah sosial tadi di mana perintah pertama adalah sebagai 

langkah awal untuk perintah kedua. Akidah yang sahih pula adalah asas untuk 

kedua-dua perintah. Tujuannya, supaya manusia tidak menjadikan perintah tadi 

sebagai alasan untuk tidak melakukan kewajipan individu mereka dengan alasan 

mereka telah beramal untuk semua manusia. Dalam masa yang sama ia tidak 

menjadi alasan kepada manusia yang lain untuk tidak berbakti kepada semua 

manusia dengan alasan mereka sibuk dengan ibadah mereka dan menghabiskan 

sepenuh masa mengadap tuhan. Bukankah ayat ini tepat dan bijaksana. 
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Dan siapakah pula yang lebih benar perkataannya daripada Allah? (Al-Nisa’: 

87) 

Wahai umat Islam, mengabdikan diri kepada tuhan kamu dan berjihad demi 

memartabatkan agama dan syariat kamu adalah tanggungjawab kamu dalam hidup 

ini. Jika kamu telah menunaikan tanggungjawab ini dengan bersungguh-sungguh, 

kamu adalah golongan yang beroleh kejayaan. Jika kamu hanya laksanakan 

separuh atau kamu abaikannya sama sekali saya kemukakan kepada kamu firman 

Allah Taala: 
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Maka adakah patut kamu menyangka bahawa Kami hanya menciptakan kamu 

(dari tiada kepada ada) sahaja dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu? 

Dan kamu (menyangka pula) tidak akan dikembalikan kepada Kami? Maka 

(dengan yang demikian) Maha Tinggilah Allah Yang Menguasai seluruh alam. 

(Al-Mukminun: 115-116) 

Atas dasar inilah para sahabat Rasulullah s.a.w. yang merupakan manusia 

yang dipilih oleh Allah dan hamba-hamba-Nya yang soleh disifatkan sebagai “rahib 

di malam hari, pejuang di siang hari”. Pada waktu malam mereka dilihat berdiri di 

mihrab, mengusap janggut, mulut terkumat-kamit dan menangis sayu. Mereka 

berkata: “Wahai dunia, perdayalah orang lain selain aku.” Apabila fajar menyingsing 

dan gendang perang dipalu memanggil para mujahidin, anda lihat mereka memacu 

kuda, riuh rendah memenuhi medan pertempuran. 

Demi Allah, inilah keseimbangan yang menakjubkan antara amalan dan tugas 

di dunia dengan amalan dan kerohanian akhirat. Inilah Islam yang telah berjaya 

menggabungkan segala yang terbaik. 



Penaklukan Sebagai Suatu Bimbingan Dan Pengislahan 

Atas dasar ini jugalah setelah Rasulullah s.a.w. dijemput menemui Tuhannya, 

umat Islam keluar berperang ke seluruh pelusuk bumi. Al-Quran berada di dada 

mereka, pelana kuda menjadi tempat tidur mereka dan pedang terhunus di tangan 

mereka. Hujah mereka meniti di bibir mengajak manusia memilih antara tiga 

perkara: Islam atau jizyah atau perang. Sesiapa yang memeluk Islam dia adalah 

saudara mereka, hak dan tanggungjawabnya sama seperti hak dan tanggungjawab 

mereka. Sesiapa yang membayar jizyah dia akan berada dalam jaminan mereka. 

Mereka akan memberikan haknya dan akan menunaikan segala yang dijanjikan 

kepadanya. Sesiapa yang engkar mereka akan peranginya hingga Allah memberikan 

mereka kemenangan.���V %-� 	���	���!$���� ���A' �� � �D �� 	)
����
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Sedang Allah tidak menghendaki melainkan menyempurnakan cahaya-Nya. (Al-

Taubah: 32) 

Semua yang mereka lakukan ini bukan kerana kuasa. Sikap mereka menolak 

pangkat dan kedudukan sememangnya diketahui oleh sesiapa sahaja. Agama 

mereka telah mengajak mereka untuk mengenepikan segala penampilan palsu ini 

yang hanya dinikmati oleh manusia dengan menindas orang lain. Khalifah mereka 

sama seperti manusia biasa, dia menerima peruntukan wang yang sama jumlahnya 

seperti yang diterima oleh yang lain. Tiada apa yang membezakannya selain limpah 

kurnia Allah yang telah memberikannya keagungan iman dan keyakinan yang 

hebat. Mereka tidak lakukan untuk wang kerana bagi mereka cukup dengan sesuap 

makanan untuk menghilangkan kelaparan dan seteguk air untuk menghilangkan 

kehausan. Puasa bagi mereka adalah amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. 

Mereka lebih suka berlapar daripada kekenyangan. Pakaian mereka cukup sekadar 

untuk menutup aurat. Kitab mereka mengingatkan mereka dengan firman Allah: 
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Dan (sebaliknya) orang-orang yang kafir menikmati kesenangan di dunia serta 

mereka makan minum sebagaimana binatang-binatang ternak makan minum, 

sedang nerakalah menjadi tempat tinggal mereka. (Muhammad: 12) 

Nabi mereka juga berkata: 

[�1 -.7 ()+�-�� , [�1 -.7 ��(-�� , [�1 -.7 ���]�� 
“Celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba qatifah.” 

Jadi mereka keluar dari tanahair bukan kerana mahu mencari nama atau 

harta atau kuasa atau untuk menjajah atau untuk bermaharajalela. Sebaliknya 

mereka keluar untuk menyampaikan mesej tertentu, iaitu risalah nabi mereka 

s.a.w. yang ditinggalkan sebagai suatu amanah yang mereka pikul. Baginda telah 

memerintahkan mereka supaya berjuang untuk menyampaikan risalah ini “sehingga 

tidak ada lagi fitnah, dan (sehingga) menjadilah ugama itu seluruhnya (bebas) bagi 

Allah semata-mata.” ( Maksud Al-Anfal: 39) 

 

Tiba Masanya Untuk Kita Faham 

Semua ini telahpun diketahui oleh umat Islam dahulu. Oleh itu mereka 

beramal dan keimanan mereka merangsang mereka berkorban untuk tujuan ini. 

Malangnya di zaman ini, umat Islam tidak seiringan dalam memahami 



tanggungjawab mereka. Malah membuat pelbagai andaian dan penafian sebagai 

alasan untuk berdiam diri dan malas beramal. Ada yang berkata kepada anda: Masa 

berjihad dan beramal telah berlalu. Ada pula yang cuba melemahkan semangat anda 

dengan mengatakan semua cara telah tidak berguna kerana umat Islam kini sudah 

terbelenggu. Yang lain pula mahukan agamanya setakat kalimah yang membasahi 

lidahnya pagi dan petang. Orang ini berpuas hati dengan ibadat sembahyang yang 

dilakukannya walaupun hatinya kering. 

Tidak, tidak sama sekali wahai saudara, al-Quran ada di hadapan kamu dan 

dengan jelas al-Quran memanggil kamu: 
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Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-

orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka (terus 

percaya dengan) tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta 

benda dan jiwa mereka pada jalan Allah; mereka itulah orang-orang yang benar 

(pengakuan imannya). (Al-Hujurat: 15) 

Rasulullah s.a.w. juga pernah bersabda kepada kamu: 
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“Apabila manusia mengaut dinar dan dirham dan mereka berjual beli secara 

inah, mereka mengikut membabi buta, meninggalkan jihad di jalan Allah, 

Allah akan timpakan kehinaan kepada mereka dan ia tidak akan diangkat 

hinggalah mereka kembali kepada agama mereka.”1 

Anda juga membaca kitab-kitab fikah yang dikarang dari dahulu hingga 

sekarang yang menyebut bila masanya jihad menjadi fardhu kifayah dan bila 

masanya ia menjadi fardhu ain. Anda tahu semua hakikat ini sedalam-dalamnya. 

Jadi kenapa kita bersikap pasif? Kenapa kita berputus asa hingga hati kita tidak 

lagi peka. Wahai umat Islam, zaman ini adalah zaman untuk bangkit dan 

membangun. Jadi binalah diri anda supaya anda dapat membina bangsa anda.  

Dalam melaksanakan tanggungjawab ini anda perlu memiliki jiwa yang 

beriman dan hati yang sejahtera. Jadi berusahalah untuk memantapkan iman kamu 

dan memiliki jiwa yang bersih. Kamu juga perlu mengorbankan harta dan tenaga 

kamu. Bersedialah untuk melakukannya kerana apa yang ada pada kamu akan 

lenyap dan apa yang ada pada Allah akan kekal selamanya. Allah telah membeli 

jiwa dan harta orang-orang yang beriman dan sebagai balasan mereka akan beroleh 

syurga yang seluas langit dan bumi. 

Di Mana Kita Bermula? 

                                                 
1 Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, al-Tabrani dalam al-Kabir, 

al-Baihaqi dalam kitab Shi‘ab al-Iman, diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar. 
 



Pembentukan dan pembinaan sebuah bangsa, merealisasikan sebuah impian 

dan memperjuangkan sebuah prinsip memerlukan seluruh bangsa atau sekurang-

kurangnya sekumpulan manusia yang mahu mencapai cita-cita ini memiliki jiwa 

yang benar-benar kental yang dapat dilihat melalui beberapa aspek iaitu: 

Kemahuan tinggi yang tidak mampu digugat oleh kelemahan. Kesetiaan sejati 

yang tidak mengenal erti kompromi dan pembelotan. Pengorbanan agung yang 

tidak mengenal erti tamak dan kedekut. Memahami prinsip, meyakininya, 

menghormatinya, tidak melakukan kesilapan, tidak terseleweng, tidak berkompromi 

dan tidak terpengaruh dengan prinsip lain. Dengan hanya memiliki kesemua asas 

yang berbentuk rohani ini dan dengan memiliki kekuatan rohani yang agung akan 

tertegak sebuah prinsip dan akan mampu membentuk sebuah bangsa yang mampu 

bangkit, membentuk jiwa bangsa yang bersemangat waja dan akan bermula kembali 

suatu kehidupan bagi mereka yang telah sekian lama tidak merasainya. 

Mana-mana bangsa yang kehilangan keempat-empat sifat ini ataupun 

pemimpin dan pendokong pembaharuannya kehilangan sifat-sifat ini, bangsa ini 

adalah bangsa yang tidak berharga dan malang. Bangsa ini tidak akan mampu 

mencapai kejayaan dan tidak akan dapat merealisasikan impian mereka. Mereka 

akan hanya hidup dalam dunia sangkaan, khayalan dan impian. “Sesungguhnya 

sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran 

(iktiqad).” (Maksud Yunus: 36). 

Ini adalah undang-undang dan sunnah yang telah Allah tetapkan untuk alam 

ini dan tiada apa yang dapat mengubah sunnah ini. 
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Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum 

sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. (Al-Ra’d: 11) 

Undang-undang ini juga telah disentuh oleh Nabi s.a.w. dalam sepotong hadis 

yang diriwayatkan oleh Abu Daud: 
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“Hampir-hampir bangsa-bangsa lain mengerumuni kamu sepertimana 

manusia mengerumuni makanan mereka. Seorang sahabat bertanya: Apakah 

kerana kami sedikit waktu itu? Baginda menjawab: Tidak, sebaliknya kamu 

ramai tetapi kamu umpama buih seperti buih banjir. Allah akan mencabut 

perasaan gerun pihak musuh terhadap kamu dan Allah akan campakkan al-

wahn ke dalam hati kamu. Bertanya seseorang: Wahai Rasulullah, apakah al-

wahn itu? Baginda menjawab: Cintakan dunia dan bencikan mati.” 

Anda dapat saksikan bagaimana Nabi s.a.w. menjelaskan punca kelemahan 

dan kehinaan sesebuah bangsa. Ia berlaku apabila jiwa mereka lemah, hati mereka 

tidak berdaya, dan sanubari mereka tidak memiliki akhlak mulia dan sifat 

kejantanan sebenar. Walaupun jumlah mereka ramai dan kekayaan mereka 

melimpah ruah. 



Bangsa yang tenggelam dengan kesenangan, leka dengan kemewahan, hanyut 

dengan keseronokan benda, asyik dengan kehidupan dunia, lupa untuk menanggung 

kesusahan, tidak mahu berdepan dengan masalah dan berjuang demi kebenaran, 

katakanlah selamat jalan kepada harga diri dan impian bangsa ini.  

Antara Dua Kekuatan 

Ramai yang menyangka Timur memerlukan kekuatan benda seperti harta, 

kelengkapan, senjata dan semangat untuk bangkit semula dan menyaingi bangsa-

bangsa lain yang telah merampas hak mereka. Benar, apa yang dikatakan ini betul 

dan penting. Namun ada perkara yang lebih penting dan lebih perlu dilaksanakan 

iaitu kekuatan jiwa seperti akhlak yang mulia, jiwa yang murni, meyakini dan 

mengetahui hak-hak mereka, kemahuan yang teguh, sedia berkorban dalam 

melaksanakan kewajipan dan kesetiaan yang berlandaskan kepada keyakinan dan 

perpaduan. Dengan kedua-dua unsur inilah datangnya kekuatan. 

Jika Timur meyakini hak mereka, jika mereka mempunyai harga diri, 

memelihara kekuatan rohani, menjaga akhlak yang murni nescaya segala kekuatan 

benda akan datang dari semua arah. Lembaran sejarah telah membuktikannya. 

Ikhwan al-Muslimin meyakini hakikat ini sepenuhnya. Atas dasar ini mereka 

sentiasa berusaha membersihkan rohani mereka, memantapkan jiwa mereka dan 

memperbetulkan akhlak mereka. Atas dasar ini juga mereka berjuang membawa 

dakwah mereka, meminta manusia menerima prinsip mereka, menuntut supaya 

umat Islam memperbaiki jiwa dan memperbetulkan akhlak mereka. 

Apa yang mereka katakan ini bukan rekaan mereka sebaliknya ia dicedok 

daripada kamus agung, lautan yang luas, perlembagaan yang lengkap dan sumber 

rujukan utama iaitu Kitab Allah Taala. Anda sendiri pernah mendengar suatu fasal 

dalam undang-undang yang abadi: 
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Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum 

sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. (Al-Ra’d: 11) 

Al-Quran telah memaparkan hakikat ini dalam banyak ayat. Malah al-Quran 

telah memaparkan contoh yang benar-benar berlaku secara jelas dan abadi melalui 

kisah Bani Israel. Kisah ini merupakan kisah menarik yang menggariskan jalan 

untuk bangkit semula bagi sebuah bangsa yang telah berputus asa mencari 

kebangkitan semula. 

Manhajnya jelas 

Ikhwan al-Muslimin meyakini ketika Allah Taala menurunkan al-Quran dan 

memerintahkan hamba-Nya mengikut jejak Muhammad s.a.w., ketika Allah reda 

Islam sebagai agama, Allah telah gariskan segala asas yang perlu untuk kehidupan, 

kebangkitan dan kesejahteraan sesebuah bangsa. Ini bertepatan dengan firman 

Allah Taala: 
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Iaitu orang-orang yang mengikut Rasulullah (Muhammad s.a.w.) Nabi yang 

Ummi, yang mereka dapati tertulis (namanya dan sifat-sifatnya) di dalam 

Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Dia menyuruh mereka dengan 

perkara-perkara yang baik, dan melarang mereka daripada melakukan perkara-

perkara yang keji; dan Dia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik, 

dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk; dan Dia juga 

menghapuskan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada 

mereka. (Al-A’raf: 157) 

Begitu juga dengan sabda Rasulullah s.a.w. dalam sepotong hadis yang 

maksudnya: 
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“Demi Allah, saya tidak akan biarkan satu kejahatan berlaku kecuali saya 

akan mencegahnya.” 

Jika anda mengkaji dengan mendalam ajaran Islam ini, anda akan temui Islam 

telah meletakkan kaedah-kaedah yang tepat, sistem-sistem yang sesuai dan undang-

undang yang terperinci buat kehidupan manusia baik lelaki mahupun perempuan, 

kehidupan keluarga dalam soal pembinaan sesebuah keluarga dan perceraian, 

kehidupan bangsa dalam soal pertumbuhan, kekuatan dan kelemahannya. Islam 

juga telah menjelaskan secara terperinci idea-idea yang perlu dikaji oleh semua 

gerakan pemulihan dan pemimpin bangsa. 

Semangat kesejagatan, fahaman nasionalisme, sosialisme, kapitalisme, 

bolshevik, peperangan, agihan kekayaan, hubungan antara pengeluar dan pengguna 

atau apa sahaja yang ada kaitan dengan kajian ini secara langsung dan tidak 

langsung yang sentiasa difikirkan oleh para pemimpin bangsa dan para pakar 

sosiologi, semua ini meyakinkan kita bahawa Islam telah menyelami kesemuanya 

hingga ke lubuknya. Islam juga telah meletakkan sistem-sistem yang boleh 

memanfaatkan segala kebaikan dan menghindari segala bahaya dan mala petaka. 

Cuma di sini bukan tempat untuk menghuraikan segala-galanya. Di sini kami hanya 

katakan apa yang kami yakini dan kami jelaskan kepada semua manusia halatuju 

kami. Setelah itu kami ada banyak lagi peluang untuk menjelaskan apa yang kami 

katakan ini. 

Kita Perlu Akur 

Ikhwan al-Muslimin meyakini hakikat ini kerana itu mereka menuntut supaya 

manusia berusaha supaya asas Islam yang sepatutnya menjadi landasan kepada 

kebangkitan baru Timur menjadi asas dalam setiap sudut hidup manusia. Ikhwan 

meyakini apa jua bentuk kebangkitan yang bercanggah dengan asas Islam dan 

hukum al-Quran pasti akan membawa kepada kegagalan. Ummah terpaksa 

menghulurkan korban yang besar tanpa mendatangkan sebarang hasil. Sayugia bagi 

bangsa yang mahu bangkit dengan cara yang mudah agar mereka mengikut hukum-

hakam Islam. 

Ikhwan al-Muslimin tidak pernah mengkhususkan dakwah ini hanya untuk 

sebahagian rantau Islam sahaja. Mereka memanjangkan seruan ini supaya seruan 

mereka sampai ke pengetahuan semua para pemimpin setiap negara di mana anak 



bangsanya memeluk agama Islam. Mereka akan menggunakan segala peluang 

untuk menyatukan kesemua rantau Islam ini. Mereka akan berusaha membina 

masa depan rantau ini dengan pembangunan dan kemajuan yang berlandaskan asas 

yang kukuh. 

Jangan Terseleweng 

Apa yang paling dikhuatiri oleh Ikhwan al-Muslimin ialah jika umat Timur 

Islam ini hanyut dalam arus taklid. Mereka akan mencorak kebangkitan mereka 

berdasarkan sistem yang telah lapuk sedangkan sejarah membuktikan kepincangan 

dan ketidak serasian sistem tersebut. Setiap bangsa mempunyai perlembagaan dan 

perlembagaan ini perlu bersumberkan hukum-hakam al-Quran al-Karim. 

Perlembagaan sesebuah bangsa yang mencatatkan “Agama rasmi negara ini adalah 

agama Islam” dalam fasal pertama perlu meletakkan keseluruhan fasal dalam 

perlembagaan tersebut berlandaskan asas tadi. Mana-mana fasal yang tidak 

diterima oleh undang-undang Islam perlu dihapuskan supaya tidak wujud sebarang 

percanggahan dalam perlembagaan negara tersebut. 

Baikilah undang-undang 

Setiap bangsa mempunyai undang-undang tersendiri yang akan mengatur anak 

bangsanya. Semua undang-undang ini mestilah bersumberkan undang-undang 

syariat Islam yang dipetik daripada al-Quran al-Karim dan bertepatan dengan asas 

undang-undang Islam. Syariat Islam dan undang-undang yang digariskan oleh 

penggubal undang-undang Islam telah cukup untuk memenuhi segala keperluan 

dan menutup segala kelemahan. Syariat ini mampu membawa kesan yang lebih baik 

dan hasil yang lebih diberkati. Syariat ini mampu menghapuskan sebarang angkara 

jahat dan mampu memudahkan semua kerajaan supaya mereka tidak perlu melalui 

kegagalan. Sejarah telah membuktikan semua ini. Malah asas undang-undang 

moden mengalu-alukan dan menyokongnya dan Allah Taala pula mewajibkannya: 
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Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh 

Allah (kerana mengingkarinya), maka mereka itulah orang-orang kafir. (Al-

Maidah: 44) 

Baikilah Budaya Masyarakat 

Setiap bangsa mempunyai budaya yang dikawal oleh kerajaan, diatur oleh 

undang-undang dan dipelihara oleh pihak berkuasa. Setiap bangsa Timur Islam 

perlu berusaha supaya budaya ini bertepatan dengan adab yang digariskan oleh 

agama dan selari dengan undang-udang Islam. Kegiatan pelacuran yang dilakukan 

secara terang-terangan boleh menconteng arang ke muka sebuah bangsa yang 

menghargai akhlak mulia. Apatah lagi bagi umat Islam yang telah diwajibkan oleh 

agamanya untuk menghapuskan segala kegiatan pelacuran dan menjatuhkan 

hukuman yang keras ke atas pelaku zina. 
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Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap 

keduanya dalam menjalankan hukum ugama Allah, jika benar kamu beriman 

kepada Allah dan hari akhirat; dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang 

dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. 

(An-Nuur: 2) 

Kedai-kedai arak yang terletak di jalan utama atau di kawasan utama bandar-

bandar, papan-papan iklan yang mengiklankan minuman keras dan pelbagai iklan 

yang mempromosi ibu segala kejahatan ini merupakan budaya yang tidak dapat 

diterima oleh agama dan amat-amat diharamkan oleh al-Quran. 

Hapuskan Budaya Bebas 

Budaya bebas yang sungguh mengasyikkan, keseronokan yang mempesona dan 

hiburan yang terdapat di mana-mana, di jalanan, di majlis, di kawasan percutian 

dan di kebun bunga. Semua budaya ini bertentangan dengan ajaran Islam yang 

meminta penganutnya agar berjiwa murni, mempunyai harga diri, tekun dan tidak 

terbabit dengan amalan yang tidak berfaedah. 
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“Sesungguhnya Allah suka kepada perkara-perkara yang hebat dan membenci 

perkara-perkara yang remeh temeh.” 

Umat Islam perlu berusaha menghapuskan segala budaya ini atau apa sahaja 

yang seumpama dengannya dengan menggunakan segala kuasa dan peruntukan 

undang-undang yang ada. Perkara ini tidak boleh dibiarkan begitu sahaja. 

Kemaskinikan Sistem Pendidikan 

Setiap bangsa Islam mempunyai dasar pendidikan yang tersendiri dalam 

membentuk dan membina generasi akan datang yang akan menjadi harapan 

bangsa. Dasar ini perlu berlandaskan asas yang mantap dan boleh menjamin 

pembinaan generasi muda yang mempunyai pegangan agama dan akhlak yang 

kukuh, berpengetahuan tinggi mengenai hukum-hakam agama dan menghayati 

kegemilangan silam. 

Asas ini hanyalah sebahagian kecil daripada apa yang Ikhwan al-Muslimin 

mahu supaya dipelihara oleh semua umat Islam dalam era kebangkitan baru. 

Ikhwan mengemukakan permintaan ini kepada semua umat Islam, kepada semua 

bangsa dan kerajaan Islam. Pendekatan yang digunakan oleh Ikhwan dalam 

merealisasikan matlamat Islam yang agung ini hanyalah satu iaitu menjelaskan 

segala keistimewaan dan ketepatan asas-asas ini sehingga apabila segala asas ini 

dikemukakan kepada masyarakat dan mereka meyakini faedahnya, ia akan 

mendorong mereka untuk melaksanakannya serta akur dengan hukumnya. 
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Katakanlah (wahai Muhammad): Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang 

menurutku, menyeru manusia umumnya kepada agama Allah dengan 

berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata. Dan aku menegaskan: 

Maha suci Allah (dari segala iktiqad dan perbuatan syirik); dan bukanlah aku 

dari golongan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. (Yusuf: 

108) 

Manfaatkan Persaudaraan Kamu 

Islam sentiasa menyeru penganutnya: 
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Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (ugama Islam), dan 

janganlah kamu bercerai-berai; dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu 

ketika kamu bermusuh-musuhan (semasa jahiliyah dahulu), lalu Allah 

menyatukan di antara hati kamu (sehingga kamu bersatu-padu dengan nikmat 

Islam), maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam 

yang bersaudara. (Aali Imran: 103) 

Dalam ayat lain, al-Quran al-Karim menyebut: 
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Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. (Al-Hujurat: 10) 
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Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sesetengahnya menjadi 

penolong bagi sesetengahnya yang lain. (Al-Taubah: 71) 

Nabi s.a.w. pernah bersabda: 
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“Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara.” 

Nilai persaudaraan dalam Islam ini amat difahami oleh umat Islam pertama 

dahulu (semoga Allah meredai mereka). Keyakinan mereka dengan agama Allah ini 

telah menyemai nilai kasih sayang yang sejati dan semangat persaudaraan yang 

suci dalam diri mereka. Akhirnya, mereka ibarat satu jiwa, satu hati dan satu 

tangan. Malah Allah rakamkan kurniaan-Nya ini dalam kitab-Nya: 



�Z (���	����� ����0 �,�S
�#���	��
����� �= �/� ��� �����*��E�) �J���G�	 �U�R������ �/ (� ���� ������' �2 ��
�# ����� �9���	��

�	����Z (�����0 \h	( �L ���	�D �@ >� ����3 �a ���5'	 �%����4R������

 Dan (Dia lah) yang menyatu-padukan di antara hati mereka (yang beriman itu). 

Kalaulah engkau belanjakan segala (harta benda) yang ada di bumi, nescaya 

engkau tidak dapat juga menyatu-padukan di antara hati mereka, akan tetapi 

Allah telah menyatu-padukan di antara (hati) mereka. (Al-Anfal: 63) 

Pelaksanaan 

Seorang muhajir (yang berhijrah) terpaksa meninggalkan keluarganya, 

meninggalkan tanahairnya di Mekah lari membawa bersama agamanya, mendapati 

ada masyarakat Islam yang terdiri di kalangan anak-anak muda Yathrib sedang 

menunggu dengan penuh gembira menyambut kedatangannya. Walaupun mereka 

tidak pernah berkenalan dan tidak langsung mempunyai apa-apa hubungan. 

Mereka tiada ikatan perkahwinan atau pertalian darah. Mereka bertemu bukan 

kerana sesuatu kepentingan. Hanya akidah Islam sahaja yang menyebabkan 

mereka begitu gembira untuk bertemu, bersatu dan menerimanya sebagai 

sebahagian daripada mereka. Mereka menerimanya sebagai saudara mereka. Sebaik 

sahaja baginda tiba di masjid, semua Aus dan Khazraj berkerumun dan masing-

masing mengundang baginda ke rumah mereka. Mereka mengenepikan diri sendiri 

dan keluarga mereka. Masing-masing mendesak hingga akhirnya undian terpaksa 

dilakukan. Malah Imam al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang bermaksud:  
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“Semua Muhajirin mendiami rumah Ansar melalui undian.” 

Al-Quran telah merakamkan sikap mulia Ansar ini dan sikap mereka ini akan 

sentiasa menjadi tatapan sepanjang masa: 
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Dan orang-orang (Ansar) yang mendiami negeri (Madinah) serta beriman 

sebelum mereka, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan 

tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi 

kepada orang-orang yang berhijrah itu; dan mereka juga mengutamakan orang-

orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka 

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. (Al-Hasyr: 9) 

Inilah amalan umat Islam terutama generasi awal Islam yang memiliki 

ukhuwwah atas dasar keimanan dalam sanubari mereka. Tiada beza antara 

Muhajirin mahupun Ansar. Tiada beza antara yang berasal dari Mekah mahupun 

dari Yaman. Malah Rasulullah s.a.w. pernah memuji puak al-Asha‘irah daripada 

Yaman, maksudnya: 
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“Puak yang paling bertuah ialah puak al-Asha`irah. Apabila mereka melakukan 

sesuatu sama ada dalam perjalanan mahupun tidak, mereka akan 

mengumpulkan semua yang ada pada mereka dan mereka akan letakkan dalam 

tempat simpanan kemudian mereka bahagikannya dengan sama rata.” 

Jika anda membaca al-Quran al-Karim, hadis-hadis Nabi s.a.w. dan sejarah 

hidup tokoh-tokoh agung penganut agama ini, anda akan dapat lihat contoh yang 

amat mengkagumkan. 

Persaudaraan Untuk Semua Manusia 

Akidah ini telah membuahkan dua hasil yang perlu kita tuai. Kami akan 

ceritakan kepada anda disebabkan keindahan, kebaikan dan manfaat yang terdapat 

di dalamnya. Hasil pertama ialah akidah ini telah membuktikan bahawa 

penaklukan Islam sama sekali tidak sama dengan mana-mana penjajahan yang 

pernah berlaku dalam sejarah manusia. Tidak sama dari segi matlamat, tidak sama 

dari segi cara dan tidak sama dari segi kesannya. Seorang muslim hanya menakluk 

sesebuah wilayah semata-mata untuk menegakkan kebenaran dan menyinari alam 

ini dengan undang-undang al-Quran al-Karim. Apabila jiwa manusia sudah 

dilimpahi cahaya hidayah, akan hilanglah segala pemisah dan terhapuslah segala 

kezaliman. Bumi ini akan dipenuhi keadilan, kesaksamaan, kasih sayang dan 

semangat persaudaraan. Tidak wujud di sana penakluk yang menang dan musuh 

yang kecundang sebaliknya kesemuanya menjadi saudara yang saling berkasih 

sayang dan saling bertautan. Dengan ini akan lenyap segala semangat nasionalisme. 

Semangat ini akan cair seperti salji yang cair dipanah cahaya matahari yang 

memancar membawa semangat persaudaraan Islam yang disematkan oleh al-Quran 

ke dalam jiwa penganutnya. 

Sebelum seseorang penakluk muslim berperang dan sebelum dia menang, dia 

telah terlebih dahulu menjual diri serta keluarganya dan membuang segala faham 

ketaksuban dan perkauman. Dia tidak akan berperang kerana semangat kepuakan 

atau semangat perkauman atau untuk memartabatkan bangsanya sahaja. 

Sebaliknya dia bekerja kerana Allah dan hanya untuk Allah tanpa menyekutukan-

Nya. Satu ungkapan yang paling menarik yang dapat menggambarkan keikhlasan 

niat dan kesucian jiwa daripada hawa nafsu ialah hadis yang bermaksud: 

Seorang lelaki datang menemui Nabi s.a.w. dan berkata: Wahai Rasulullah, 

saya suka berjuang pada jalan Allah dan saya suka apa yang saya lakukan itu 

dilihat oleh manusia. Nabi s.a.w. hanya mendiamkan diri tidak membalas. 

Lalu turun ayat yang mulia: 
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Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, 

hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah dia 

mempersekutukan sesiapapun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. (Al-Kahfi: 

110) 

Anda dapat lihat bagaimana Islam menganggap tindakan manusia yang 

inginkan pujian dan sanjungan yang merupakan tabiat semulajadi jiwa manusia 

adalah perbuatan syirik yang tersembunyi dan perlu dibasmi serta dialihkan kepada 



matlamat yang lebih suci. Apakah ada yang lebih ikhlas daripada seorang manusia 

yang melupakan kepentingan dirinya sendiri demi mencapai matlamatnya? Apakah 

anda merasakan seseorang yang disarankan oleh agamanya supaya mengenepikan 

kepentingan diri sendiri, mengekang rasa hati, keinginan dan hawa nafsunya agar 

jihadnya tulus untuk Allah, kemudian terlintas di hatinya untuk berjuang demi 

puaknya atau untuk bangsanya atau kerana nasionalisme sempit? Demi Allah, 

tidak. 

Sementara orang yang tewas tadi, mereka sebenarnya golongan yang 

ditakdirkan Allah untuk menikmati kebahagiaan Islam dan mendapat petunjuk 

Islam. Sebenarnya mereka bukan melepaskan pemerintahan tanahair kepada orang 

asing atau membiarkan mereka dilayan seperti hamba atau membiarkan kekayaan 

bumi mereka dikaut oleh orang lain, sebaliknya mereka lepaskan pemerintahan 

tanahair kerana mereka sendiri turut berkongsi bersama, bersatu hati dengan 

mereka dan diberi jaminan dengan ikhlas: “Hak anda seperti hak kami dan 

tanggungjawab anda seperti tanggungjawab kami. Kitab Allah akan menentukan 

keputusannya antara kita.” Masing-masing bersatu bersama satu matlamat dan 

sedia berkorban untuk prinsip ini. Mereka melepaskan semua hak supaya semua 

manusia menikmati cahaya Allah dan semua manusia dilimpahi sinaran al-Quran 

al-Karim. Inilah sebenarnya kemuncak kebahagiaan mereka jika mereka 

mengetahuinya. 

Jangkauan Negara Islam 

Hasil kedua ialah semangat persaudaraan Islam menjadikan setiap umat Islam 

meyakini setiap inci bumi yang didiami oleh penganut agama al-Quran al-Karim 

adalah bumi Islam. Islam mewajibkan penganutnya memelihara dan menjamin 

kesejahteraannya. Sudah tentu ini bermakna jangkauan negara Islam begitu luas, 

lebih luas daripada sekadar berdasarkan sempadan geografi dan darah. Bahkan 

sempadan ini berdasarkan prinsip agung, akidah yang tulus dan telus serta 

berdasarkan hakikat yang Allah jadikan untuk Islam sebagai cahaya dan petunjuk 

buat seluruh manusia. Apabila Islam menyemai nilai ini ke dalam jiwa para 

penganutnya, Islam turut mewajibkan mereka memelihara bumi Islam daripada 

sebarang pencerobohan dan ancaman musuh. 

Perjalanan yang jauh 

Saya berharap perbincangan yang panjang lebar tentang dakwah Ikhwan al-

Muslimin ini telah cukup untuk memaparkan matlamat Ikhwan kepada sidang 

pembaca yang dihormati. Sekaligus dapat menjelaskan sekurang-kurangnya tentang 

pendekatan yang mereka gunakan dalam usaha mencapai matlamat tersebut. 

Sebelum ini saya telahpun berbicara secara panjang lebar dengan saudara-saudara 

kita yang begitu peka dengan kegemilangan Islam. Apa yang saya bicarakan  ketika 

itu di bawah tajuk Halatuju Dakwah Kami adalah hampir sama dengan apa yang 

saya perkatakan pada hari ini. 

Mereka mendengar ucapan saya dengan penuh minat. Kami sama-sama 

memahami setiap perkara yang dibincangkan hingga akhirnya selepas perbincangan 

kami berkeyakinan penuh dengan kesucian matlamat ini dan pendekatan yang 

digunakan ini bakal beroleh kejayaan. Malah saya amat terperanjat apabila mereka 

hampir-hampir mencapai kata sepakat bahawa walaupun cara yang digunakan ini 

bakal berjaya namun jalannya jauh. Arus yang membawa kerosakan di bumi ini 

begitu deras, hingga akhirnya manusia mula merasa lemah semangat. Jadi supaya 

para pembaca yang dihormati tidak alami apa yang dialami oleh para pendengar 

sebelum ini, saya suka jika perbincangan ini diselitkan dengan harapan dan 



keyakinan dengan kejayaan jalan ini, dengan izin Allah. Namun segalanya terserah 

kepada Allah. Saya akan fokuskan tajuk ini menurut dua perspektif yang positif: 

Perspektif Sosiologi 

Para pakar sosiologi berkata, kenyataan hari ini adalah impian semalam dan 

impian hari ini adalah kenyataan hari esok. Teori ini disokong oleh realiti dan 

dikuatkan oleh bukti. Malah ia menjadi asas kepada kemajuan manusia dan proses 

menuju kesejahteraan. Siapa sangka terdapat ahli sains yang telah menemui hasil 

ciptaannya beberapa tahun sebelum ia benar-benar dicipta. Malah pakar sains 

sendiri menolaknya pada peringkat awal sehinggalah ia dibuktikan oleh realiti dan 

disokong oleh bukti. Terdapat banyak contoh yang berlaku namun perkara ini 

sudahpun jelas dan nyata, tidak perlu saya bincangkan secara lebih mendalam. 

Perspektif Sejarah 

Kebangkitan mana-mana bangsa bermula dalam keadaan yang lemah hingga ia 

dilihat mustahil akan berlaku. Walaupun kelihatan mustahil namun sejarah 

membuktikan kesabaran, ketabahan, kebijaksanaan dan ketekunan akan membawa 

kebangkitan ini yang bermula dalam keadaan begitu lemah dan tidak berkeupayaan 

ke puncak kejayaan yang diidam oleh para pendokongnya. Siapa sangka 

Semenanjung Tanah Arab yang hanya dikelilingi padang pasir yang kering kontang 

akan melahirkan cahaya dan ilmu pengetahuan seterusnya dengan kuasa rohani 

dan politik, penduduknya mampu menguasai kebanyakan negara di dunia. Siapa 

sangka Abu Bakar seorang yang berhati lembut, malah semua manusia 

menentangnya dan semua penolongnya kebingungan masih mampu mengerah 

sebelas angkatan tentera dalam masa sehari bagi menghapuskan para penderhaka, 

memperbaiki segala kepincangan, mengenakan tindakan terhadap pelampau dan 

golongan murtad serta mengembalikan hak Allah daripada mereka yang enggan 

membayar zakat. Siapa sangka sekumpulan Bani Ali dan Abbas yang kecil dan 

berselindung mampu menumbangkan kerajaan yang begitu kuat dan luas. 

Sedangkan sepanjang masa mereka sentiasa terdedah kepada pembunuhan, 

penindasan, pengusiran dan ugutan. Siapa sangka Solahuddin al-Ayubi walaupun 

terpaksa mengharungi tempoh yang lama namun akhirnya berjaya mengusir raja-

raja Eropah yang mempunyai angkatan tentera dan kekuatan yang besar. Malah 

dua puluh lima raja-raja ternama mereka bergabung menentangnya. 

Itu contoh sejarah silam. Sejarah moden juga memberikan contoh yang amat 

menarik. Siapa sangka Raja Abdul Aziz Al Saud yang telah diusir dan hartanya 

dirampas mampu mengembalikan semula kuasanya dengan bantuan tidak sampai 

tiga puluh orang. Malah kemudiannya menjadi harapan dunia Islam untuk 

mengembalikan keagungan dunia Islam. Siapa sangka seorang agen Jerman, Hitler 

berjaya memperolehi kuasa dan mencapai matlamatnya. 

Apakah Ada Jalan Yang Lain? 

Selain perspektif tadi, wujud perspektif daripada sudut yang lain tetapi turut 

membawa hasil yang sama dan memberikan dorongan yang kuat kepada hati 

supaya bersemangat untuk bekerja. Pertama: Walaupun jalan ini jauh namun tiada 

di sana jalan lain untuk membina suatu kebangkitan sebenar. Sejarah dan 

pengalaman membuktikan perspektif ini betul. 

Dahulukan yang Wajib 

Kedua: Pendokong perlu berusaha melaksanakan tanggungjawab mereka 

terlebih dahulu, diikuti keinginan memperolehi ganjaran akhirat dan ketiga barulah 

untuk memperolehi hasilnya di dunia. Dengan beramal, sudah cukup untuk 



melaksanakan kewajipannya dan tidak syak lagi akan memperolehi ganjaran Allah, 

dengan syarat dia memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Seterusnya soal 

keuntungan dunia terserah kepada Allah untuk menganugerahkannya. Adakalanya 

tanpa disangka-sangka usaha yang dilakukannya memberikan hasil yang jauh lebih 

diberkati sedangkan jika dia tidak berusaha dia terpaksa menanggung dosa 

kecuaiannya. Malah kehilangan ganjaran jihad dan sudah tentu tidak memperolehi 

apa-apa keuntungan. Jadi siapakah yang lebih beruntung? Al-Quran al-Karim 

dengan jelas menyentuh perkara ini dalam ayat: 
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Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau 

mengazabkan mereka dengan azab yang amat berat? Orang-orang (yang 

memberi nasihat) itu menjawab: (Nasihat itu ialah) untuk melepaskan diri dari 

bersalah kepada Tuhan kamu, dan supaya mereka bertaqwa. Maka ketika 

mereka melupakan (tidak menghiraukan) apa yang telah diperingatkan kepada 

mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang daripada perbuatan jahat 

itu, dan Kami timpakan orang-orang yang zalim dengan azab seksa yang amat 

berat, disebabkan mereka berlaku fasik (derhaka). (Al-A’raf: 164-165) 

Kisah Pembentukan Sebuah Bangsa 

Lemah 

Kita sekarang sedang menyaksikan seorang pemerintah yang angkuh dan 

memperhambakan manusia. Menindas manusia dan menjadikan mereka khadam 

dan hambanya. Kita juga sedang menyaksikan sebuah bangsa mulia yang sedang 

dijadikan hamba oleh pemerintah yang angkuh ini. Allah mahu mengembalikan 

semula kebebasan bangsa yang mulia ini dan mahu mengembalikan semula 

kehormatan mereka yang telah dirampas. Allah mahu mengembalikan keagungan 

yang telah lenyap pada bangsa ini. Langkah pertama ke arah kebebasan bangsa ini 

dipancarkan melalui pemimpin agung mereka (Musa) yang lahir sebagai anak kecil 

yang masih menyusu: 
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Kami bacakan kepadamu (wahai Muhammad) sebahagian dari kisah Nabi 

Musa dan Firaun dengan keterangan yang benar bagi orang-orang yang 

beriman. Sesungguhnya Firaun telah berlaku zalim di bumi (Mesir) dengan 

melampaui batas, serta ia menjadikan penduduknya berpuak-puak. Ia menindas 

sepuak di antaranya dengan membunuh anak-anak lelaki mereka dan 

membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya adalah ia dari 

golongan yang membuat kerosakan. Dan Kami hendak berihsan dengan 

memberikan pertolongan kepada kaum yang tertindas di negeri itu, dan hendak 

menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, serta hendak menjadikan mereka 

orang-orang yang mewarisi (apa yang dimiliki oleh Firaun dan kaumnya). Dan 

Kami hendak memberi mereka kedudukan yang kukuh di negeri itu. (Al-Qasas: 

3-6) 

Pimpinan 

Seterusnya kita saksikan pemimpin ini yang kini sudah meningkat remaja. Dia 

memperolehi lindungan Ilahi setelah terselamat daripada kezaliman dan 

penganiayaan. Dia membawa diri bagi menyelamatkan kebebasannya. Dalam 

keadaan ini Allah sendiri mendidiknya dan menyerahkan risalah-Nya. Allah juga 

menyerahkan kepadanya tanggungjawab menyelamatkan bangsanya. Dengan itu 

dia kembali berbekalkan iman dan keyakinan. Dia berdepan dengan pemerintah 

yang angkuh dan menuntut supaya kebebasan dan kehormatan bangsanya 

dikembalikan seterusnya mengimani dan mengikutinya. Alangkah menariknya 

kecaman yang begitu keras yang lahir daripada utusan yang agung ini seperti yang 

diceritakan oleh al-Quran: 
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Dan budimu memeliharaku yang engkau bangkit-bangkitkan itu adalah kerana 

engkau telah bertindak memperhambakan kaum Bani Israel. (Al-Shua‘ara’: 22) 

Wahai pemerintah zalim yang menindas hamba Allah, mereka bukan hamba 

engkau, apakah kerana nikmat yang engkau ungkitkan itu dan layanan baik yang 

engkau berikan kepada aku itu boleh menjadi alasan untuk engkau menghambakan 

bangsaku, engkau hina dan tindas bangsaku. Ia adalah suara kebenaran yang lahir 

daripada mulut seorang nabi yang mulia hingga menyebabkan singgahsana 

pemerintah yang kejam ini mula goyah: 
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Maka pergilah kamu kepada Firaun, kemudian katakanlah kepadanya: 

Sesungguhnya kami adalah utusan Tuhan sekalian alam. Menyuruhmu 

membebaskan kaum Bani Israel mengikut kami. Firaun menjawab: Bukankah 

kami telah memeliharamu dalam kalangan kami semasa engkau kanak-kanak 

yang baru lahir, serta engkau telah tinggal dalam kalangan kami beberapa 

tahun dari umurmu? Dan (bukankah) engkau telah melakukan satu perbuatan 



(jenayah) yang telah engkau lakukan dan (dengan itu) engkau dari orang-orang 

yang tidak mengenang budi? Nabi Musa berkata: Aku melakukan perbuatan 

yang demikian sedang aku ketika itu dari orang-orang yang belum mendapat 

petunjuk. Lalu aku melarikan diri dari kamu, ketika aku merasa takut kepada 

kamu; kemudian Tuhanku mengurniakan daku ilmu pengetahuan agama, dan 

menjadikan daku seorang Rasul-Nya. (Al-Shua‘ara’: 16-21) 

Pertembungan 

Kita kini saksikan kesan kemarahan pihak yang berkuasa terhadap pihak yang 

benar. Bagaimana kuasa ini bertindak balas dan menyeksa pihak yang benar. 

Bagaimana pula pihak yang benar bersabar menghadapi segala ujian ini. 

Bagaimana pimpinan mereka menghidangkan harapan dan impian yang indah 

kepada mereka supaya jiwa mereka tidak lemah. 
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Dan berkatalah pula ketua-ketua dari kaum Firaun: Adakah engkau (wahai 

Firaun) hendak membiarkan Musa dan kaumnya melakukan kerosakan di bumi 

(Mesir) dan meninggalkanmu serta apa-apa yang dipuja olehmu? Firaun 

menjawab: Kita akan membunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan 

hidup anak-anak perempuan mereka, dan kita tetap menguasai (menundukkan) 

mereka. (Pengikut-pengikut Nabi Musa merayu, lalu) Musa berkata kepada 

kaumnya: Mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah, sesungguhnya 

bumi ini kepunyaan Allah, diwariskannya kepada sesiapa yang dikehendaki-

Nya dari hamba-hamba-Nya; dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-

orang yang bertaqwa. (Al-A’raf: 127-128) 

Keimanan 

Alangkah menarik ketabahan dan kesabaran yang ditunjukkan kepada kita. 

Pegangan yang teguh dengan kebenaran. Kesediaan mengorbankan segala yang ada 

dalam hidup ini demi keimanan dan keyakinan seperti yang ditonjolkan oleh 

pengikut pimpinan yang agung ini. Mereka mencabar pemerintah zalim ini dengan 

memandang remeh segala ugutannya. 
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Oleh itu, hukumkanlah apa sahaja yang engkau hendak hukumkan, kerana 

sesungguhnya engkau hanyalah dapat menghukum dalam kehidupan dunia ini 

sahaja. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, supaya 



diampunkan-Nya kesalahan-kesalahan kami, dan dosa-dosa sihir yang engkau 

paksakan kami melakukannya. Dan Allah jualah yang lebih baik dan lebih 

kekal balasan pahala-Nya. (Taha: 72-73) 

Kemenangan 

Setelah melihat kesemua babak ini, kita akhirnya dapat melihat kesudahannya 

dalam babak kelima ini. Apakah kesudahannya? Kejayaan, kemenangan dan berita 

gembira buat mereka yang melaluinya. Tercapai cita-cita buat mereka yang 

mengimpikannya. Suara kebenaran kini berkumandang ke seluruh pelusuk bumi: 
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Wahai Bani lsrael! Sesungguhnya Kami telah selamatkan kamu daripada 

musuh kamu. (Taha: 80) 
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IKHWAN AL-MUSLIMIN DI BAWAH NAUNGAN AL-QURAN 

Buat pemuda yang dahaga lahirnya kegemilangan baru… 

Buat ummah yang kebingungan di persimpangan jalan… 

Buat pewaris generasi pejuang yang pernah mengukir sejarah agung... 

Buat setiap muslim yang yakin ketuanan di dunia dan kebahagiaan di negeri abadi, 

kami kemukakan… 

Ucapan Imam Syahid Hasan al-Banna 

Bingkisan silam yang utuh dan membara buat masakini yang muda dan keliru... 

Persediaan masakini yang marak untuk masa depan yang gemilang... 

Wahai pemuda… wahai pencari sinar kehidupan... 

Mereka yang rindu untuk membantu agama Allah... 

Wahai mereka yang menyerahkan jiwa raganya di hadapan Allah... 

Di sinilah jalan hidayah dan petunjuk... 

Di sinilah jalan hikmah dan betul... 

Di sinilah tempat untuk merasai lazatnya sebuah pengorbanan dan jihad… 

Segeralah bersama angkatan tentera yang melangkah senyap… 

Marilah beramal di bawah panji pemimpin para nabi... 

Bergabunglah bersama angkatan Ikhwan al-Muslimin... 

“Sehingga tidak ada lagi fitnah, dan menjadilah agama itu seluruhnya bagi Allah 

semata-mata.” 

 
 

Al-Ikhwan al-Muslimin 



DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI 

MAHA PENYAYANG 

Segala puji bagi Allah, selawat dan salam untuk pemimpin kita, Muhammad, 

kaum keluarganya serta para sahabatnya. Saya ucapkan ucapan Islam yang berkat 

dan suci iaitu Assalamualaikum Wa RahmatulLahi Wa Barakatuh.2 

Wahai Ikhwan al-Muslimin,  

Wahai seluruh manusia, 

Di tengah riuh rendah dengan diselubungi pelbagai peristiwa yang 

menyedihkan di zaman yang gelap gelita ini, di tengah arus deras yang dibawa oleh 

pelbagai ideologi yang berkumandang di seluruh alam, membawa gelombang yang 

menenggelamkan seluruh alam, diulit dengan segala impian, janji dan gaya yang 

mempesona dan mengasyikkan, 

Kami Ikhwan al-Muslimin mengemukakan dakwah kami dengan… 

Tenang, tetapi amat kencang lebih kencang daripada angin taufan… 

Merendah diri, tetapi teguh lebih teguh daripada gunung… 

Terbatas, tetapi luas lebih luas daripada sempadan bumi ini… 

Tidak berselindung di sebalik imej dan gaya yang palsu sebaliknya diserikan 

dengan nada kebenaran, keindahan wahyu dan peliharaan Allah. 

Tidak dicemari oleh kerakusan, ketamakan, kepentingan dan impian peribadi. 

Sebaliknya dakwah ini menjanjikan orang-orang yang mengimaninya dan jujur 

beramal bahawa mereka akan beroleh kekuasaan di dunia ini dan syurga di 

akhirat kelak. 

Menyorot Kembali Dakwah Pertama 

Wahai Ikhwan al-Muslimin,  

Wahai seluruh manusia, 

Dengarlah gema suara yang pernah dikumandangkan oleh pendakwah pertama 

suatu ketika dahulu dan masih terdengar sehingga hari ini: 
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 Wahai orang yang berselimut! Bangunlah serta berilah peringatan dan amaran 

(kepada umat manusia). Dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesaran-

Nya! (Al-Mudaththir: 1-3) 

Bersama mengungkapkan suatu formula: 
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Oleh itu, sampaikanlah secara berterus-terang apa yang diperintahkan 

kepadamu (wahai Muhammad), dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan 

tentangan kaum kafir musyrik itu. (Al-Hijr: 94) 

Laungan ini ditujukan untuk seluruh manusia: 

                                                 
2 Teks ucapan lengkap disampaikan oleh Imam al-Banna di suatu perhimpunan pada 

hari Selasa, 14 Safar 358 Hijrah bersamaan dengan 4 April 1939, bertempat di Dar al-

Ikhwan al-Muslimin, Kaherah. 
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Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya aku 

adalah Pesuruh Allah kepada kamu semuanya, (diutus oleh Allah) yang 

menguasai langit dan bumi, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan 

Dia; Yang menghidupkan dan mematikan. Oleh itu, berimanlah kamu kepada 

Allah dan Rasul-Nya; Nabi yang Ummi yang beriman kepada Allah dan 

Kalimah-kalimah-Nya (Kitab-kitab-Nya), dan ikutilah dia, supaya kamu beroleh 

hidayah petunjuk. (Al-A’raf: 158) 

Jauhnya Kita Daripada Ajaran Islam 

Wahai Ikhwan al-Muslimin,  

Wahai seluruh manusia, 

Allah telah mengutuskan untuk kamu seorang pemimpin dan Dia gubalkan 

suatu sistem untuk kamu. Dia gariskan segala undang-undang dan Dia turunkan 

sebuah kitab. Dia halalkan yang halal dan Dia haramkan yang haram. Dia bimbing 

kamu ke arah yang baik untuk kamu dan kebahagiaan kamu. Dia pimpin kamu ke 

arah jalan yang betul. Namun adakah kamu mengikut pemimpin yang dilantik oleh-

Nya? Adakah kamu hormati sistem-Nya? Adakah kamu laksanakan undang-

undang-Nya? Adakah kamu sanjungi kitab-Nya? Adakah kamu halalkan apa yang 

dihalalkan-Nya dan kamu haramkan apa yang diharamkan-Nya? 

Jawablah dengan terus terang dan kamu akan lihat kenyataannya di hadapan 

mata kamu. Semua sistem yang kamu guna pakai dalam seluruh urusan hidup 

kamu adalah sistem yang diikut secara membuta tuli tanpa ada kaitan langsung 

dengan Islam. Tidak bersumberkan Islam dan tidak berpandukan ajaran Islam. 

Sistem politik dalam negara. 

Sistem hubungan antarabangsa. 

Sistem kehakiman. 

Sistem pertahanan dan ketenteraan. 

Sistem kewangan dan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara dan individu. 

Sistem pendidikan dan kebudayaan. 

Malah sistem keluarga dan rumah tangga. 

Termasuklah sistem yang berkaitan dengan tingkah laku individu. 

Keseluruhan budaya yang diamalkan oleh pemerintah dan rakyat hari ini 

malah seluruh aspek kehidupan, keseluruhannya menyimpang jauh daripada Islam 

dan ajaran Islam. 

Apakah yang masih ada? 

Apa yang ada hanyalah masjid yang tersergam indah dihuni para fakir miskin 

dan yang kurang upaya. Walaupun mereka mendirikan sembahyang namun 

sembahyang mereka kontang tanpa sebarang nilai rohani dan rasa takut kepada 

Allah, kecuali hanya segelintir di kalangan mereka yang mendapat hidayah Allah. 



Hari-hari di mana mereka berpuasa dalam setahun bertukar menjadi musim 

untuk bersantai dan berehat, musim untuk makan dan minum, jarang sekali hari-

hari ini dimanfaatkan untuk memperbaharui diri atau membersihkan jiwa… 
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Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh; sedang mereka amatlah 

sedikit. (Sad: 24)  

Segala penampilan yang sungguh mempesona dengan tasbih, cara berpakaian, 

janggut, istiadat, upacara, istilah dan ungkapan yang digunakan… 

Inikah Islam yang Allah jadikan sebagai rahmat-Nya yang teragung, anugerah-

Nya yang terhebat untuk seluruh alam? 

Inikah ajaran Muhammad s.a.w. yang diajar bagi memimpin manusia keluar 

daripada zaman kegelapan kepada zaman kegemilangan? 

Inikah undang-undang al-Quran yang digunakan bagi menyelesaikan segala 

masalah dan krisis manusia, malah disusun dengan begitu terperinci dan mantap 

bagi membawa perubahan? 

Gelombang Budaya Barat 

Wahai Ikhwan al-Muslimin,  

Wahai seluruh manusia, 

Suatu hakikat yang perlu kita akui, hari ini wujud arus yang begitu kuat 

melanda umat Islam. Kini wujud gelombang besar yang sedang menenggelamkan 

fikiran dan akal kita kerana kealpaan kita, kerana umat Islam terlena, juga kerana 

sebahagian umat Islam tenggelam dalam kemewahan dan kesenangan... Akibatnya 

lahirlah pelbagai ideologi dan dakyah, berkembanglah pelbagai sistem dan falsafah. 

Tumbuhlah pelbagai tamadun dan peradaban. Semua ini menggugat ajaran Islam 

yang ada pada umat Islam. Malah umat Islam diserang sehingga ke akar umbi dari 

segenap arah. 

Fahaman ini menyerang dari segenap sudut. Fahaman ini menyusup masuk 

hingga ke daerah, rumah dan tempat tidur mereka. Malah berjaya menguasai hati, 

fikiran dan perasaan mereka. Pintu terbuka untuk mereka memperdaya, 

mempesona dan menguasai umat Islam sedangkan semua ini tidak mampu 

dilakukan oleh orang lain sebelum ini. Seluruh umat Islam dilanda fahaman ini. 

Negara-negara yang selama ini menjadi teras kepada negara Islam yang lain juga 

turut terpedaya. Apatah lagi negara-negara Islam lain, mereka begitu terpengaruh 

dengan fahaman ini. Akibatnya lahirlah generasi yang kehilangan identiti dan lebih 

cenderung kepada yang lain daripada Islam. Merekalah seterusnya yang 

menentukan hala tuju umat ini. Mereka menerajui aspek pemikiran, kerohanian, 

politik dan pelaksanaan dasar. 

Dengan ini mereka meneraju rakyat yang terlena ke arah yang mereka 

kehendaki malah ke arah budaya mereka. Malangnya rakyat sendiri tidak tahu apa 

sebenarnya yang mereka kehendaki dan ke mana hala tuju mereka. Lantas suara 

pendokong-pendokong ideologi sesat ini semakin lantang bersuara, kata mereka: 

“Bebaskan kami daripada saki-baki Islam dan warisan Islam yang masih ada. 

Marilah bersama kami dengan penuh rela hati untuk menikmati semua keperluan 

hidup, tanggungjawab, fikiran dan budaya dalam hidup ini. Ketepikan semua fikiran 

kolot. Jangan kamu menipu, hipokrit dan berdegil; kamu bertindak seperti orang 

Barat dan bercakap seperti orang Islam.” 



Kita perlu sedar bahawa kita sebenarnya telah begitu jauh daripada ajaran 

Islam, jauh daripada asas dan landasan Islam. Islam tidak melarang kita mencedok 

apa yang baik atau menerima sesuatu ilmu walau dari mana sekalipun. Apa yang 

dilarang keras oleh Islam ialah kita meniru bulat-bulat mereka yang tidak 

berpegang sedikitpun kepada agama Allah. Apatah lagi apabila kita menolak ke tepi 

akidah, kewajipan dan undang-undang Islam, hanya semata-mata untuk mengikut 

jejak langkah mereka yang terpesona dengan dunia dan diperdaya oleh syaitan. 

Memang benar ilmu, pengetahuan, dan cara pemikiran semakin maju, harta 

semakin bertambah, dunia semakin canggih, kehidupan di bumi semakin indah dan 

menarik. Manusia semakin mewah dan senang. Namun apakah semua ini membawa 

kebahagiaan kepada manusia? Apakah hidup mereka semakin aman atau jiwa 

mereka semakin tenang dan tenteram? 

Adakah tubuh ini dapat merasa tenang berlabuh di atas pembaringan? 

Adakah mata ini tidak lagi berlinangan air mata? 

Adakah jenayah telah berjaya dihapuskan dan masyarakat terselamat daripada 

angkara penjenayah? 

Adakah fakir miskin terbela dan berjuta-juta perut yang kebuluran kini 

kekenyangan? 

Adakah semua tempat hiburan dan menyeronokkan yang tumbuh ibarat 

cendawan ini dapat menghilangkan kesedihan? 

Adakah semua bangsa dapat menikmati kesejahteraan dan keharmonian serta 

selamat daripada ancaman musuh atau mereka yang zalim? 

Tidak, tiada apa yang dapat dicapai. Jadi apakah kelebihan tamadun ini 

berbanding tamadun yang lain? 

Malah bukan setakat itu sahaja. 

Kita sendiri dapat lihat bagaimana segala sistem, ajaran dan falsafah termasuk 

dari segi sains dan statistik, semuanya saling bercanggah. Akhirnya mereka 

terpaksa melihat ke belakang dan menilai semula segala hasil yang sekian lama 

diusahakan serta segala pengorbanan yang telah dicurahkan dan terpaksa merasai 

keperitan akibat sebuah kegagalan. 

Peranan Kita 

Jadi, Apakah Peranan Kita, Ikhwan Al-Muslimin? 

Secara Ringkasnya 

Kita perlu sekat arus deras yang berupa tamadun kebendaan dan peradaban 

yang penuh dengan hiburan dan pesona ini yang kini sedang melanda umat Islam. 

Arus ini menyebabkan umat Islam hanyut terpinggir daripada pimpinan Nabi s.a.w. 

dan petunjuk al-Quran. Arus ini menyebabkan dunia ini tersisih daripada cahaya 

hidayah. Arus ini juga menyebabkan dunia ini mundur beratus tahun ke belakang. 

Kita akan sekat arus ini sehinggalah semua arus ini dapat dijauhkan daripada bumi 

kita dan bangsa kita dapat diselamatkan daripada segala bencana ini. Malah kita 

tidak akan berhenti setakat itu sahaja kerana kita akan jejaki arus ini hingga ke 

puncanya dan kita akan gempur hingga ke lubuknya. Sehingga seluruh alam ini 

mengumandangkan nama Nabi s.a.w. dan seluruh dunia ini yakin dengan ajaran al-

Quran serta dinaungi oleh bayangan Islam. Ketika itu, barulah segala yang 

dicitakan oleh seorang muslim akan tercapai. Ketika itu, tiada lagi sebarang 

ancaman dan agama seluruhnya milik Allah. 
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Kepada pentadbiran Allah jualah terpulang segala urusan, sebelum berlakunya 

dan sesudah berlakunya; dan pada ketika berlakunya (kemenangan Rom) itu, 

orang-orang yang beriman akan bergembira - Dengan kemenangan yang diberi 

Allah. Dia memberi kemenangan kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya, dan Dia 

lah jua yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani. (Ar-Rum: 4-5) 

Secara Lebih Terperinci 

Demikianlah secara ringkas tugas kita sebagai Ikhwan al-Muslimin. Namun 

untuk huraian lebih terperinci, tugas ini bermula di Mesir berdasarkan Mesir antara 

negara Islam yang pertama, begitu juga rakyatnya. Kemudian diikuti oleh negara-

negara lain. Peranan dan usaha ini akan membabitkan beberapa aspek seperti:- 

i.  Sistem politik yang akan merealisasikan firman Allah Taala: 

�"��#������A���������d�.wQ�1���#��6���E���5���)����������+��������L�"��v����#���������O�7��̂ ��+vQ���������������(�r
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Dan hendaklah engkau menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang 

telah diturunkan oleh Allah dan janganlah engkau menurut kehendak hawa 

nafsu mereka, dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkanmu dari 

sesuatu hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. (Al-Maidah: 49) 

ii.  Sistem hubungan antarabangsa yang akan merealisasikan firman Allah Taala:: 

�9)w+���S���7��A��-��������5��L�Qv���)]�>�#���w���� ���8)�+�����'��ov��r�8�#����L�����7��E��>w��������L���#�
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Dan demikianlah (sebagaimana Kami telah memimpin kamu ke jalan yang 

lurus), Kami jadikan kamu (wahai umat Muhammad) satu umat yang pilihan 

lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada 

umat manusia (tentang yang benar dan yang salah) dan Rasulullah 

(Muhammad) pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran 

perbuatan kamu. (Al-Baqarah: 143) 

iii.  Pelaksanaan sistem kehakiman yang berlandaskan ayat al-Quran: 

����+v���������o���(�#�=��������a���5���
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Maka demi Tuhanmu (wahai Muhammad)! Mereka tidak disifatkan beriman 

sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan 

yang timbul di antara mereka, kemudian mereka pula tidak merasa di hati 

mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka 

menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. (Al-Nisa’: 65) 

iv.  Sistem pertahanan dan ketenteraan yang merealisasikan matlamat sebenar 

kerahan am tentera: 
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Pergilah kamu beramai-ramai (untuk berperang pada jalan Allah), sama ada 

dengan keadaan ringan (dan mudah bergerak) ataupun dengan keadaan berat 

(disebabkan berbagai-bagai tanggungjawab); dan berjihadlah dengan harta 

benda dan jiwa kamu pada jalan Allah (untuk membela Islam). (Al-Taubah: 41) 

v.  Sistem ekonomi yang bercorak bebas dalam segala aspek yang membabitkan soal 

kekayaan, kewangan, negara dan individu berasaskan firman Allah Taala: 

�)�)��vN����L����6�������'�
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Dan janganlah kamu berikan (serahkan) kepada orang-orang yang belum 

sempurna akalnya akan harta (mereka yang ada dalam jagaan) kamu, (harta) 

yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas pembangunan 

kehidupan kamu. (Al-Nisa’: 5) 

vi.  Sistem pendidikan dan pelajaran yang dapat menghapuskan kejahilan dan 

merealisasikan wahyu pertama: 

�0���&��vr�����o���(����>)��������N� 
Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan 

(sekalian makhluk), (Al-‘Alaq: 1) 

vii.  Sistem keluarga dan rumah tangga yang mampu membesarkan anak-anak, 

pemudi serta pemuda Islam dengan merealisasikan firman Allah Taala: 

)�5����L�v������#����L�a���5������N����+��F��O�vr����)��~����)��J�()�Rv�����#��9)w+���)��� ��N�#���( 
Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu 

dari neraka yang bahan-bahan bakarannya: manusia dan batu (berhala). (Al-

Tahrim: 6) 

viii. Sistem yang berhubung dengan tingkah laku individu yang dapat membawa ke 

arah kejayaan seperti yang dinyatakan oleh firman Allah Taala: 

)��)�8����O�������������-�N 
Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya - yang sedia bersih - 

bertambah-tambah bersih (dengan iman dan amal kebajikan), (Al-Shams: 9) 

ix.  Malah semua budaya yang diamalkan oleh individu dalam negara sama ada oleh 

pemerintah atau rakyat, semuanya berlandaskan firman Allah Taala: 
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Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu 

akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan 

bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia; dan berbuat baiklah 

(kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu 

(dengan pemberian nikmat-Nya yang melimpah-limpah); dan janganlah engkau 

melakukan kerosakan di muka bumi. (Al-Qasas: 77) 

Kita mahukan: 



Individu Islam… 

Rumah tangga Islam… 

Masyarakat Islam… 

Kerajaan Islam… 

Kita juga mahu sebuah negara yang menerajui kesemua negara-negara Islam. 

sebuah negara yang mampu menyatu padukan semua umat Islam serta dapat 

mengembalikan kegemilangan umat Islam. Sebuah negara yang dapat 

mengembalikan semula semua bumi yang telah dirampas. Seterusnya menjulang 

panji jihad dan dakwah Allah sehingga seluruh manusia dapat menikmati ajaran 

Islam. 

Persiapan Kita 

Wahai Seluruh Manusia, Itulah Matlamat Dan Pendekatan Kita 

Apakah Persiapan Kita Untuk Merealisasikan Pendekatan Ini? 

Persiapan kita sama seperti persiapan generasi silam. Senjata kita adalah 

senjata yang sama pernah digunakan oleh pemimpin dan ikutan kita, Muhammad 

s.a.w., utusan Allah bersama para sahabat baginda ketika menggempur dunia ini. 

Walaupun kekurangan dari segi bilangan dan sumber serta terpaksa bekerja keras 

namun senjata itulah yang akan kita guna untuk menggempur dunia ini sekali lagi. 

Keyakinan mereka dengan Allah, dengan janji dan bantuan Allah begitu mendalam, 

begitu teguh, begitu suci dan begitu tulus. 
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Jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan maka tidak ada sesiapa pun 

yang akan dapat mengalahkan kamu. (Aali-Imran: 160) 

Mereka juga berkeyakinan dengan kepimpinan, dengan kejujuran dan 

ketokohan baginda: 
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Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan 

yang baik. (Al-Ahzab: 21) 

Mereka yakin dengan sumber (manhaj) yang digunakan. Mereka yakin dengan 

keistimewaan dan keserasian manhaj ini: 
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Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya kebenaran (Nabi Muhammad) 

dari Allah, dan sebuah Kitab (Al-Quran) yang jelas nyata keterangannya. 

Dengan (Al-Quran) itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan.  (Al-

Maidah: 15-16) 

Mereka yakin dengan persaudaraan Islam. Mereka yakin dengan hak dan 

kesucian hubungan ini: 

�J���&�%�����+v���������)��w5�% 
Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. (Al-Hujurat: 10) 



Mereka yakin dengan ganjaran yang bakal diperolehi. Mereka yakin dengan 

keagungan Allah: 
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Yang demikian kerana sesungguhnya (tiap-tiap kali) mereka merasai dahaga, 

dan merasai penat lelah, dan juga merasai lapar (dalam perjuangan) pada jalan 

Allah; dan (tiap-tiap kali) mereka menjejak sesuatu tempat yang menimbulkan 

kemarahan orang-orang kafir; dan juga (tiap-tiap kali) mereka menderita 

sesuatu yang mencederakan dari pihak musuh - melainkan semuanya itu ditulis 

bagi mereka: (pahala) amal yang soleh. Sesungguhnya Allah tidak 

menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. 

(Al-Taubah: 120) 

Mereka juga yakin dengan diri mereka sendiri. Mereka adalah sekumpulan 

manusia yang telah dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan seluruh manusia. 

Mereka telah ditakdirkan untuk menerima keistimewaan ini. Mereka merupakan 

generasi terbaik yang dilahirkan untuk manusia ini. 

Mereka telah terdengar suara yang menyeru supaya mereka beriman lantas 

mereka beriman. Kita bermohon agar Allah menjadikan keyakinan ini suatu yang 

kita kasihi dan kita semat dalam hati kita sama seperti mereka mengasihinya dan 

mereka semat keyakinan ini dalam hati mereka. 

Keimanan Adalah Persiapan Pertama Kita 

Mereka amat memahami bahawa dakwah mereka tidak akan berjaya tanpa 

jihad, tanpa pergorbanan, tanpa sumbangan jiwa dan harta. Justeru mereka 

serahkan segala jiwa dan nyawa mereka. Mereka berjuang demi Allah dengan 

bersungguh-sungguh. Mereka dengar seruan Allah al-Rahman yang ditujukan 

kepada mereka: 
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Katakanlah (wahai Muhammad): Jika bapa-bapa kamu, dan anak-anak kamu, 

dan saudara-saudara kamu, dan isteri-isteri (atau suami-suami) kamu, dan 

kaum keluarga kamu, dan harta benda yang kamu usahakan, dan perniagaan 

yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang 

kamu sukai, - (jika semuanya itu) menjadi perkara-perkara yang kamu cintai 

lebih daripada Allah dan Rasul-Nya dan (daripada) berjihad untuk ugama-Nya, 

maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusan-Nya (azab seksa-

Nya). (At-Taubah: 24) 

Lantas mereka sahut seruan itu. Mereka ketepikan segala-galanya dengan 

penuh kerelaan hati. Mereka yakin dengan jual beli yang mereka lakukan dengan 

Allah. 



Ada di antara mereka yang bergelut dengan kematian sambil bersuara: “Aku 

memacu kudaku kepada Allah tanpa sebarang bekalan.” 

Seorang lagi menyumbangkan seluruh hartanya sambil berkata: “Aku serahkan 

nasib keluargaku kepada Allah dan rasul-Nya.” 

Seorang lagi berbisik ketika mata pedang dihunus di tengkuknya: 
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Aku tidak peduli selagi aku dibunuh sebagai seorang muslim,  

Walaupun dalam keadaan apa sekalipun, kematianku ini adalah kerana 

Allah. 

Begitulah sikap mereka, jujur ketika berjihad, bersedia berkorban dan 

memberikan sumbangan yang besar. Dan demikianlah apa yang akan kita lakukan. 

Begitu Juga Jihad, di Antara Persiapan Kita 

Dalam pada itu, kita tetap yakin dengan bantuan Allah. 
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Dan sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agama-Nya 

(agama Islam); sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa; - Iaitu 

mereka (umat Islam) yang jika Kami berikan mereka kekuasaan memerintah di 

bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka 

menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan 

perkara yang mungkar. Dan (ingatlah) bagi Allah jualah kesudahan segala 

urusan. (Al-Haj: 40-41) 

Antara Khayalan Dan Realiti 

Mereka yang mendengar semua ini akan berkata: Ini hanyalah khayalan dan 

imaginasi serta kata-kata kosong sahaja. Bagaimana mereka ini yang hanya 

memiliki iman dan semangat jihad mampu berhadapan dengan seluruh kekuatan 

dan pelbagai jenis senjata musuh. Bagaimana mereka dapat menegakkan hak 

mereka sedangkan mereka berada di mulut singa. 

Ramai yang akan berkata sedemikian. Mungkin mereka ada alasan tersendiri 

dan mungkin mereka telah berputus asa. Mereka tidak lagi menaruh harapan pada 

hubungan mereka dengan Allah yang Maha Berkuasa. Namun bagi kita, kita akan 

katakan semua ini adalah suatu kenyataan yang kita yakini dan suatu yang kita 

akan laksanakan. Kita sentiasa menatap firman Allah Taala: 
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Dan janganlah kamu lemah (hilang semangat) dalam memburu musuh (yang 

menceroboh) itu; kerana kalau kamu menderita sakit (luka atau mati) maka 

sesungguhnya mereka pun menderita sakitnya seperti penderitaan kamu; sedang 

kamu mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak harapkan (iaitu balasan 

yang baik pada hari akhirat kelak). (An-Nisa’: 104) 



Mereka yang pernah suatu ketika dahulu menakluk seluruh rantau di dunia ini 

dan pernah dianugerahkan kuasa di atas muka bumi ini bukanlah memiliki jumlah 

yang jauh lebih ramai daripada kita atau mempunyai kelengkapan yang lebih hebat 

daripada kita. Namun mereka adalah orang-orang yang beriman dan berjuang. Kita 

pada hari ini akan memperlengkapkan diri kita sebagaimana yang dilakukan oleh 

Rasulullah s.a.w. ketika baginda bersabda:  
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“Bergembiralah Khubaib, agama ini akan menang hingga suatu masa nanti 

seorang penunggang daripada Eden ke Oman akan berjalan tanpa rasa takut 

kecuali hanya kepada Allah dan takut kambingnya dimakan serigala.”  

Sedangkan ketika baginda ungkapkan kata-kata ini mereka masih lagi 

berselindung. 

Pada ketika baginda berjanji untuk memberikan gelang raja Kisra kepada 

Suraqah bin Malik, baginda sedang berhijrah bersama agamanya tanpa 

bertemankan sesiapa  kecuali Allah dan sahabatnya, Abu Bakar r.a. 

Pada suatu ketika baginda berteriak kerana ternampak istana-istana putih 

Rom, sedangkan pada ketika itu Madinah sedang dikepung tentera-tentera 

musyrikin dari segenap arah. Suasana ketika itu disifatkan oleh Allah; 
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Dan masa itu ialah masa pemandangan mata kamu tidak berketentuan arah 

(kerana gempar dan bingung) serta hati pun resah gelisah (kerana cemas takut). 

(Al-Ahzab: 10) 

Apakah Yang Berlaku Seterusnya? 

Zaman berubah apabila seluruh manusia memasang telinga mendengar 

dakwah Rasulullah s.a.w.. Seluruh manusia mula menuturkan ayat-ayat al-Quran. 

Sinar hidayah yang terpancar daripada hati nurani para sahabat dan pengikut 

baginda menerangi segenap pelusuk. Seluruh alam bermandi cahaya. Berkibar panji 

keamanan ke seluruh dunia. Manusia mula mengecapi kehidupan yang bahagia dan 

pemerintahan yang adil. Rakyat mula merasa aman damai di bawah pimpinan 

generasi awal ini; generasi anak-anak murid Muhammad s.a.w.. Istana-istana Rom 

berjaya ditakluki. Kota-kota Parsi rebah ke bumi. Seluruh dunia mengalu-alukan 

kehadiran mereka. Seluruh dunia mendakap mereka. Seluruh dunia menjulang 

mereka. Dengan penuh rela manusia akur menerima hidayah yang telah 

menyelamatkan mereka sambil dibelai semangat nubuwwah dan diadun semangat 

wahyu yang qudus. Dibelai rahmat Allah dari semua arah. 
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Dan Allah telah menghalau kembali (angkatan tentera) orang-orang yang kafir 

itu (ke tempat masing-masing) dengan keadaan mereka geram marah (kerana 

gagal dan hampa), mereka tidak mendapat sebarang keuntungan. Dan Allah 

selamatkan orang-orang yang beriman dari bencana menghadapi peperangan 

itu. Dan (ingatlah) adalah Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa. Dan Dia 

menurunkan golongan Ahli Kitab (kaum Yahudi) yang membantu tentera musuh 

itu, dari benteng-benteng mereka (menyerah diri), setelah diisikan-Nya hati 

mereka dengan perasaan gerun. (Lalu mereka diadili dan dijatuhkan 

(hukuman); sebahagian di antaranya kamu bunuh, dan sebahagian lagi kamu 

tawan. Dan Dia menjadikan kamu mewarisi tanah-tanah dan rumah-rumah 

serta harta benda mereka, dan juga tanah-tanah (di negeri-negeri lain) yang 

belum kamu menjejaknya. Dan (ingatlah) adalah Allah Maha Kuasa atas tiap-

tiap sesuatu. (Al-Ahzab: 25-27) 

Wahai sekalian manusia, kita akan lengkapkan diri kita dengan persediaan ini. 

Kita pasti akan beroleh kemenangan sebagaimana yang diperoleh oleh generasi 

silam tidak lama dahulu. Kemenangan adalah anugerah Allah yang Maha Perkasa 

dan Maha Bijaksana. Janji Allah pasti akan terlaksana. 
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Dan Kami hendak berihsan dengan memberikan pertolongan kepada kaum yang 

tertindas di negeri itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, 

serta hendak menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (apa yang dimiliki 

oleh Firaun dan kaumnya). Dan Kami hendak memberi mereka kedudukan yang 

kukuh di negeri itu. (Al-Qasas: 5-6) 

����+vN�������O�vr�����ow+��vj�Q�a�����#�¡0�"��6���-�7�#����%����.�4)�� 
Oleh itu, bersabarlah (wahai Muhammad), sesungguhnya janji Allah itu benar; 

dan janganlah orang-orang yang tidak meyakini apa yang engkau sampaikan 

itu menjadikan engkau resah gelisah. (Ar-Rum: 60) 

Jika Kerajaan Milik Kita 

Jika kita memiliki sebuah kerajaan Islam yang berpegang dengan Islam yang 

sebenar, keimanan yang tulen, mempunyai kebebasan dalam merencana dan 

melaksana, benar-benar memahami khazanah agung yang dimilikinya, memahami 

kehebatan sistem Islam yang diwarisinya, meyakini Islam sebagai penawar buat 

bangsanya dan petunjuk untuk seluruh manusia… Nescaya kita akan menuntut 

supaya kerajaan ini menerajui dunia ini dengan nama Islam. Kita mahu supaya 

kerajaan ini menuntut supaya kerajaan-kerajaan lain mengkaji dan meneliti Islam 

ini. Kita mahu kerajaan ini membimbing kerajaan-kerajaan lain dengan cara 

dakwah yang berterusan, meyakinkan, bukti yang kukuh serta penghantaran wakil 

yang berkala atau gunakan apa sahaja cara untuk berdakwah dan menyampaikan. 

Kita mahu supaya kerajaan ini menjadi pusat kerohanian, politik dan amali di 

kalangan kerajaan-kerajaan lain. Kita mahu kerajaan ini mampu memberi nafas 

baru untuk bangsa ini. Meneraju bangsa ini ke arah kegemilangan dan sinar cahaya. 

Mampu merangsang bangsa ini supaya bersemangat, gigih berusaha dan bekerja. 

Agak hairan, bagaimana ideologi komunis mempunyai sebuah negara yang 

melaungkan slogan komunis, berkempen untuk komunis, memberi sumbangan 

untuk komunis dan mengerah masyarakat mengamalkannya. Demikian juga dengan 



fahaman Fasis dan Nazi yang memiliki pendokong tersendiri yang 

mengagungkannya, sedia berjuang untuk fahaman ini, rasa bangga kerana menjadi 

pengikut fahaman ini, meletakkan seluruh sistem hidup di bawah ajaran fahaman 

ini. Seluruh aliran masyarakat dan politik menjadi pendokong kuat fahaman ini. 

Mereka menyerahkan segala jiwa, fikiran, tulisan, harta, akhbar dan tenaga 

mereka. Malah mereka sedia hidup dan mati untuk fahaman ini. 

Malangnya dalam masa yang sama kita tidak pula jumpa mana-mana kerajaan 

Islam yang bersedia mengambil tanggungjawab mengembangkan Islam. Sedangkan 

Islam adalah agama yang menggabungkan segala elemen positif yang ada dalam 

semua fahaman tadi. Malah Islam menapis semua elemen negatif yang ada dalam  

kesemua fahaman tadi.  Kita tidak temui sebuah kerajaan yang dapat 

mengenengahkan Islam ini kepada bangsa-bangsa lain sebagai sebuah sistem yang 

bersifat global dan mampu mengemukakan penyelesaian yang betul, tepat dan 

memuaskan untuk semua masalah manusia. Sedangkan Islam telah meletakkan 

usaha dakwah ini sebagai fardhu dan perlu dilakukan. Dakwah ini telah diwajibkan 

ke atas semua umat Islam sama ada sebagai sebuah bangsa atau sebagai sebuah 

kumpulan, sebelum semua fahaman tadi tercipta dan sebelum wujudnya semua 

propaganda tadi. 
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Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) 

kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala 

perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). 

Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. (Aali-

Imran: 104) 

Malangnya, bagaimana dengan kerajaan kita. Mereka telah terdidik di bawah 

asuhan orang asing. Mereka akur dengan fahaman orang asing. Mereka berlumba-

lumba mengikut jejak orang asing. Mereka bersaing untuk mendapatkan keredaan 

orang asing. Rasanya, tidak keterlaluan jika kita katakan semangat untuk bebas 

dalam menentukan semua urusan tidak pernah terlintas dalam fikiran mereka. 

Apatah lagi untuk dimasukkan dalam rangka kerja mereka. 

Kita telah kerapkali kemukakan harapan ini kepada kerajaan di Mesir dan 

sudah tentu segala harapan ini tidak menampakkan sebarang hasil. Bangsa yang 

hilang nilai Islam dalam jiwa, rumahtangga dan dalam segala urusan mereka sudah 

tentu tidak akan mampu melimpahkannya pula kepada bangsa lain apatah lagi 

untuk mengajak bangsa lain kepada Islam. Orang yang tidak memiliki apa-apa pasti 

tidak akan dapat memberikan apa-apa. 

Wahai Ikhwan, ini bukanlah peranan mereka. Pengalaman telah membuktikan 

mereka sama sekali tidak mampu menunaikan tanggungjawab ini. Peranan ini 

adalah peranan generasi baru ini. Oleh itu, sampaikan dakwah ini kepada mereka 

dengan cara yang baik. Usahalah dengan gigih untuk membentuk mereka. Ajarkan 

mereka erti kemerdekaan jiwa dan hati, kemerdekaan fikiran dan akal, 

kemerdekaan jihad dan amal. Isilah jiwa mereka yang bergelora itu dengan 

kehebatan Islam dan keagungan al-Quran. Rekrutkan mereka di bawah panji 

Muhammad. Sudah pasti tidak lama lagi kamu akan berpeluang melihat seorang 

pemimpin Islam yang bersedia mengorbankan  dirinya dan sentiasa mengutamakan 

kebahagiaan orang lain. 



Ciri Gagasan Pemikiran Kita 

Wahai Ikhwan al-Muslimin,  

Wahai seluruh manusia, 

Kita bukan parti politik walaupun politik yang berlandaskan Islam adalah 

teras gagasan kita… 

Kita bukan pertubuhan kebajikan walaupun amal kebajikan adalah objektif 

utama kita… 

Kita bukan pasukan sukan walaupun senaman badan dan rohani menjadi 

antara kaedah terpenting kita… 

Kita tidak sama seperti pertubuhan sedemikian kerana semua pertubuhan ini 

hanya untuk tujuan tertentu, untuk tempoh tertentu. Mungkin pertubuhan ini lahir 

hanya atas dasar mahu mewujudkan sebuah pertubuhan atau sekadar mahu 

meletakkan nama rasmi bagi pertubuhan tersebut. 

Namun wahai sekalian manusia, kami adalah satu fahaman dan satu akidah, 

satu sistem dan satu manhaj. Kami tidak terbatas pada tempat tertentu atau bangsa 

tertentu atau sempadan geografi tertentu. Kami tidak akan terhenti pada batas 

tertentu kecuali setelah bumi dan segala isinya kembali kepada Allah kerana sistem 

ini adalah sistem tuhan sekalian alam dan manhaj rasul-Nya al-amin. 

Wahai sekalian manusia, kami (tanpa membanggakan diri) adalah seperti para 

sahabat Rasulullah s.a.w. dan pendokong panji baginda selepas ketiadaan baginda. 

Kami adalah penegak panji baginda sepertimana para sahabat baginda 

menegakkannya. Kami adalah pengibar panji baginda sepertimana para sahabat 

baginda mengibarkannya. Kami adalah penjaga al-Quran sepertimana para sahabat 

menjaganya. Kami mengembangkan dakwah baginda sepertimana para sahabat 

mengembangkannya. Kami adalah rahmat yang Allah turunkan untuk sekalian 

alam. 
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Dan demi sesungguhnya, kamu akan mengetahui kebenaran perkara-perkara 

yang diterangkannya, tidak lama lagi. (Sad: 88)  

Wahai Ikhwan al-Muslimin, 

Inilah status kamu. Janganlah kamu perkecilkan diri kamu menyebabkan 

kamu merasakan kamu sama seperti orang lain atau kamu menyampaikan dakwah 

kamu menggunakan cara yang tidak bertepatan dengan kedudukan kamu sebagai 

orang-orang yang beriman. Ataupun kamu menyamakan dakwah kamu yang 

berbekalkan nur Ilahi dan bersumberkan sunnah Rasulullah s.a.w. dengan dakyah 

lain yang hanya lahir kerana kepentingan tertentu kemudian hilang di telan zaman. 

Kamu telah berdakwah dan berjihad. Kamu telah saksikan sendiri bagaimana 

dengan hasil usaha yang agung ini lahirlah suara-suara yang meminta kepimpinan 

Rasulullah s.a.w. dan penguasaan sistem al-Quran. Lahir rasa perlunya mereka 

bangkit berusaha, membulatkan tekad untuk Allah. Darah pemuda yang suci 

mengalir demi kerana Allah semata-semata; kerana mahukan kedudukan syahid di 

jalan Allah. Ini adalah suatu kejayaan yang jauh daripada apa yang kamu 

jangkakan. Oleh itu teruskan usaha kamu. Beramallah dan Allah akan bersama 

kamu. Allah tidak akan mensia-siakan amalan kamu. 

Sesiapa yang bersama kita hari ini akan beroleh kelebihan berada di tempat 

awal. Sementara mereka yang ikhlas tetapi masih belum bersama kita, pasti esok 



akan bersama kita. Siapa yang menjauhkan diri daripada dakwah kita ini kerana 

tidak merasakan ia perlu atau kerana memandang rendah atau memperkecilkannya 

atau tidak yakin dengan kejayaannya, hari yang mendatang akan membuktikan 

kesilapan mereka. Allah akan membawa kebenaran kita untuk mengalah dan 

menghancurkan kebatilan, maka dengan serta-merta hilang lenyaplah segala 

kebatilan. 

Wahai orang yang beriman, yang beramal, yang berjuang dan yang ikhlas, 

marilah bersama kami kerana inilah jalan yang sebenar dan jalan yang lurus. 

Janganlah kamu biarkan tenaga dan usaha kamu berselerakan. 
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Dan bahawa sesungguhnya inilah jalan-Ku (agama Islam) yang betul lurus, 

maka hendaklah kamu menurutnya; dan janganlah kamu menurut jalan-jalan 

(yang lain dari Islam), kerana jalan-jalan (yang lain itu) mencerai-beraikan 

kamu dari jalan Allah, Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu, 

supaya kamu bertaqwa. (Al-An‘am: 153) 

Hasan al-Banna 
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DAKWAH KITA DI ERA BARU 

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Penyayang. 

Sebelum kita berbicara dengan lebih mendalam tentang pelbagai aspek fikrah 

Islam. Sebelum kita menjawab segala salah faham yang timbul berkenaan dengan 

fikrah ini. Sebelum kita kemukakan pandangan kita berkenaan ideologi lain. Saya 

rasakan perlu kita nyatakan sepintas lalu berkenaan matlamat, ciri dan pendekatan 

yang digunakan oleh fikrah kita supaya dalam perbincangan nanti semua pihak 

memahami asas fikrah kita. 

Rabbani Dan Sejagat 

Ciri utama dakwah kita ialah ia bersifat rabbani dan sejagat: 

a) Dakwah ini bersifat rabbani kerana asas yang menjadi fokus keseluruhan 

matlamat kita ialah mengajak manusia supaya mengenali tuhan mereka. Agar 

melalui hubungan ini mereka memperolehi nilai kerohanian murni yang akan 

memartabatkan jiwa mereka daripada kekangan materialistik kepada jiwa seorang 

manusia yang suci dan murni. Dalam lubuk hati kita para Ikhwan al-Muslimin, kita 

sentiasa laungkan, “Allah matlamat kami”. Jadi matlamat pertama dakwah ini ialah 

mengajak manusia mengingati semula hubungan mereka dengan Allah Taala. 

Sekiranya mereka melupakan hubungan ini, Allah akan menjadikan mereka 

melupakan diri mereka sendiri: 
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Wahai sekalian manusia! Beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah 

menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya 

kamu (menjadi orang-orang yang) bertaqwa. (Al-Baqarah: 21) 

Pada hakikatnya, inilah kunci kepada seluruh masalah manusia yang sekian 

lama dikongkong oleh sifat jumud dan materialistik. Manusia tidak akan mampu 

menyelesaikan seluruh masalah ini dan tidak akan mampu membawa perubahan 

tanpa terlebih dahulu memiliki kunci ini. 

b) Dakwah ini bersifat sejagat kerana dakwah ini ditujukan kepada seluruh 

manusia atas dasar semua manusia adalah saudara. Mereka berasal daripada asal-

usul yang sama, bapa mereka sama dan keturunan mereka sama. Kemuliaan 

mereka hanya berdasarkan kepada ketakwaan serta amal kebajikan yang mereka 

sumbangkan kepada bangsa manusia. 
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Wahai sekalian manusia! Bertaqwalah kepada Tuhan kamu yang telah 

menjadikan kamu (bermula) dari diri yang satu (Adam), dan yang menjadikan 

daripada (Adam) itu pasangannya (isterinya - Hawa), dan juga yang 

membiakkan dari keduanya - zuriat keturunan - lelaki dan perempuan yang 

ramai. Dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan 



menyebut-yebut nama-Nya, serta peliharalah hubungan (silaturrahim) kaum 

kerabat; kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawas) kamu. (An-

Nisa’: 1) 

Kita tidak menerima semangat perkauman dan kita juga tidak akan 

meniupkan semangat perkauman berteraskan kaum dan warna kulit. Sebaliknya 

kita akan mengajak manusia ke arah semangat persaudaraan yang sejati sesama 

seluruh bangsa manusia. 

Saya pernah terbaca tulisan seorang pemimpin Barat yang mengkategorikan 

bangsa manusia ini kepada golongan kreatif, golongan konservatif dan golongan 

perosak. Dia meletakkan bangsanya sebagai golongan kreatif sementara bangsa 

Barat yang lain sebagai konservatif dan kita orang-orang Timur atau sesiapa sahaja 

yang selain daripada mereka diletakkan sebagai golongan perosak. 

Mengkategorikan manusia seperti ini adalah tidak adil malah tidak benar sama 

sekali. Seluruh bangsa manusia ini berasal daripada darah yang sama dan asal-usul 

yang sama. Apa yang berbeza hanyalah iklim, persekitaran, tahap pengetahuan dan 

budaya. Apabila manusia ini menerima pendidikan, mereka mampu meningkat ke 

tahap yang lebih baik bergantung kepada sejauhmana didikan yang diterimanya. 

Dari satu sudut, keadaan dan persekitaran mana-mana bangsa manusia ini boleh 

dipertingkatkan. Dari sudut lain, Timur yang diletakkan sebagai perosak ini 

sebenarnya adalah sumber kepada segala tamadun dan tempat turunnya para rasul. 

Timur inilah yang melimpahkan segala tamadun kepada Barat. Hakikat ini tidak 

mungkin dapat dinafikan kecuali oleh orang yang benar-benar angkuh. Segala 

dakwaan yang tidak benar seperti ini sebenarnya hasil daripada jiwa manusia yang 

tertipu dan jiwa seperti ini tidak mungkin mampu menjadi asas kepada apa jua 

pembangunan atau peradaban. Selagimana manusia mempunyai perasaan seperti 

ini terhadap saudara semanusianya selagi itulah tidak akan wujud keamanan, 

keharmonian dan ketenteraman. Kecuali apabila manusia kembali ke alam 

persaudaraan dan berteduh di bawah naungannya yang rendang dan 

mententeramkan. Hanya ada satu sahaja jalan yang boleh membawa manusia ke 

arah itu iaitu jalan Islam seperti yang dinyatakan oleh kitab sucinya: 
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Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki 

dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan 

bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu 

dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang 

yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau 

bangsanya).  (Al-Hujurat: 13) 

Nabi s.a.w. juga pernah bersabda: 
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“Bukan dari kalangan kita orang yang menyeru ke arah asabiyyah. Bukan dari 

kalangan kita orang yang mati dalam asabiyyah.” 

Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad daripada Jabir bin Mut‘im r.a. 

Oleh kerana itulah dakwah Ikhwan al-Muslimun bersifat rabbani insani. 

Antara Zaman Kepercayaan Ghaib Dan Zaman Sains 



Semenjak manusia wujud di atas muka bumi ini hinggalah ke hari ini, 

pemikiran manusia telah berkembang (secara keseluruhannya kecuali yang 

menerima hidayah Allah) dalam tiga zaman yang berbeza atau boleh kita katakan ia 

terbahagi kepada tiga aliran pemikiran. 

1.  Zaman yang penuh khurafat, tertutup dan tunduk sepenuhnya kepada alam 

ghaib dan kuasa yang tidak dapat dilihat dan dirasa. Setiap perkara akan 

dirujuk kepada kuasa ini dan setiap perkara akan dinilai menurut pemikiran ini. 

Seluruh hidup mereka diserahkan bulat-bulat kepada kuasa ini. Biasanya 

zaman ini berlaku di peringkat awal hidup manusia di muka bumi ini. Zaman di 

mana mereka tidak mengetahui tentang alam ini dan alam ini tidak mengenali 

mereka. Mungkin masih ada lagi manusia yang hidup seumpama ini pada hari 

ini. 

2.  Zaman pasif, materialistik, menafikan alam ghaib dan menolak kuasa yang tidak 

dapat dirasa serta apa juga yang berkaitan dengannya. Setiap perkara akan 

dinilai menurut kacamata kebendaan semata-mata dengan berlandaskan teori 

yang dihasilkan melalui pengalaman, kajian dan fikiran manusia. Malangnya di 

zaman moden ini pemikiran ini seringkali melampaui akal manusia. Walaupun 

di zaman ini manusia berjaya menerokai pelbagai pengetahuan baru tentang 

alam dan tabiat hidupan, namun kejayaan ini menyebabkan manusia merasakan 

melalui cara ini mereka telah memperolehi segala pengetahuan. Walaupun 

sebenarnya apa yang diketahui oleh manusia jika dibandingkan dengan apa 

yang tidak diketahuinya ibarat sebutir pasir di tengah padang pasir yang luas 

terbentang. 

Di zaman ini manusia yang materialistik ini menafikan kewujudan tuhan dan 

apa juga perkara yang berkaitan dengannya. Begitu juga perkara yang berhubung 

dengan kenabian, hari akhirat, hari pembalasan dan segala yang berkaitan dengan 

alam roh. Manusia hanya melihat alam dunia yang terbatas ini dan mereka 

mentafsirkan segala fenomena alam ini berdasarkan teori kebendaan semata-mata. 

Kedua-dua aliran pemikiran ini jelas silap dan keterlaluan. Ia menunjukkan 

kejahilan manusia sendiri tentang perkara yang ada dalam persekitaran mereka. 

Islam yang suci ini telah menjelaskan masalah ini dengan begitu mendalam dan 

betul. Islam mengakui kewujudan alam roh. Islam menjelaskan hubungan antara 

manusia dengan Allah, Tuhan kepada segala hidupan. Islam juga menjelaskan 

tentang kehidupan di hari akhirat selepas kehidupan di dunia ini. Islam meletakkan 

keyakinan kepada Allah adalah asas kepada baik buruk jiwa manusia yang 

merupakan sebahagian alam roh. Hanya keyakinan ini sahaja satu-satunya jalan 

untuk memperbaiki jiwa manusia. Islam menggambarkan alam ghaib tersebut 

sehingga ia mudah diterima oleh fikiran manusia dan tidak bercanggah dengan 

rasional akal. Namun demikian Islam tetap mengakui kelebihan alam material ini 

dan mengakui ia mampu membawa kepada kesejahteraan hidup manusia jika 

dibangunkan dengan cara yang betul dan digunakan dengan cara yang baik. Islam 

turut mengajak manusia melihat langit dan bumi dengan cara yang betul. Malah 

Islam meletakkan pemerhatian ini boleh membawa manusia mengenali Allah Taala. 

Pendirian Islam ini memaksa akal manusia untuk hanya mempunyai satu 

bentuk pemikiran. Pemikiran yang paling sempurna dan paling selari dengan realiti 

hidup dan alam ini. Malah pemikiran yang paling sesuai dengan keperluan bangsa 

manusia. Pemikiran ini menggabungkan antara kepercayaan kepada alam ghaib 

dengan penggunaan akal. Kita sebenarnya hidup dalam dua alam bukan hanya 

dalam satu alam. Kita juga masih tidak mampu menjelaskan banyak fenomena alam 

ini. Kita tidak mampu memahami setiap aspek yang ada di sekeliling kita. Dalam 

usaha memahami hakikat ini kita semakin merasakan kejahilan diri hingga 



akhirnya dengan kelemahan yang ada kita terpaksa akur dengan keagungan Allah. 

Di lubuk hati ini kita dapat rasakan sentuhan iman yang begitu kuat kerana iman 

adalah fitrah kita dan ia juga mempunyai keperluan tersendiri yang perlu 

ditunaikan sama seperti tubuh kita yang memerlukan makanan, minuman dan 

udara. 

Kita juga dapat merasakan bahawa masyarakat manusia amat memerlukan 

keyakinan rohani yang dapat membangkitkan kesedaran kepada jiwa manusia 

untuk merasakan kehadiran Allah dan merasa bangga kerana mengenali-Nya. Oleh 

itu menjadi kewajipan kepada manusia untuk kembali beriman dengan Allah, 

beriman dengan kenabian, roh serta kehidupan hari akhirat. Demikian juga dengan 

balasan kepada setiap amalan: 
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Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam 

surat amalnya)! Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan 

dilihatnya (dalam surat amalnya)! (Az-Zalzalah: 7-8) 

Dalam masa yang sama mereka sebenarnya dituntut supaya membuka fikiran 

mereka seluasnya untuk belajar, mengenali, mereka cipta, meneroka dan 

menggunakan seluruh bahan mentah ini di samping memanfaatkan semua benda 

berguna yang ada. 
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 Wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku. 

Aliran pemikiran yang menggabungkan antara alam ghaib dan alam sains 

inilah yang menjadi halatuju dakwah kita. Barat di akhir-akhir hayat mereka hidup 

secara materialistik. Mereka tidak dapat merasakan perkara yang ada di sebalik 

benda dan mereka tidak dapat menerima perkara yang di sebalik benda. Mereka 

tidak dapat merasai kewujudan selain benda hingga jiwa mereka tidak lagi memiliki 

rasa simpati dan lenyap semua bentuk kerohanian dan ketuhanan. Barat menguasai 

seluruh dunia melalui ilmu pengetahuan, program, gaya, penerokaan, penciptaan, 

tentera dan wang. Mereka membentuk pemikiran manusia berdasarkan acuan 

mereka. Kini ketika dunia sedang menggelegak dengan bahang pemikiran ini, lahir 

pula dakwah dalam sudut yang baru untuk membawa manusia di Timur dan Barat 

supaya mereka menggabungkan nilai kebendaan dan kerohanian serta mempercayai 

benda yang boleh dilihat dan yang tidak boleh dilihat, supaya mereka kembali 

semula mengenali Allah. 
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(Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka): Maka segeralah kamu kembali 

kepada Allah (dengan bertaubat dan taat), sesungguhnya aku diutuskan Allah 

kepada kamu, sebagai pemberi amaran yang nyata. (Az-Zaariyat: 50) 

Nasionalisme Arab, Timur, Dunia Dan Dakwah Ini 

Dakwah ini selain bersifat rabbani yang bererti menolak, menentang dan 

menyekat segala fahaman kebendaan di samping pasrah, beriman, bergantung dan 

merasakan kehadiran Allah dalam semua amalan; Dakwah ini juga bersifat 

kemanusiaan yang bererti mewujudkan hubungan persaudaraan sesama manusia 

dan menjadikan kesejahteraan seluruh manusia sebagai matlamatnya kerana ia 



bercirikan Islam. Islam adalah untuk semua manusia bukan untuk ras tertentu dan 

bukan untuk bangsa tertentu. 
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Maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqaan kepada hamba-Nya 

(Muhammad), untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk 

alam. (Furqan: 1) 
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Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya aku 

adalah Pesuruh Allah kepada kamu semuanya, (diutus oleh Allah) yang 

menguasai langit dan bumi, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan 

Dia; Yang menghidupkan dan mematikan. Oleh itu, berimanlah kamu kepada 

Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan 

Kalimah-kalimah-Nya (Kitab-kitab-Nya); dan ikutilah dia, supaya kamu beroleh 

hidayah petunjuk”. (Al-A’raf: 158) 
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Dan tiadalah Kami mengutusmu (wahai Muhammad) melainkan untuk umat 

manusia seluruhnya, sebagai Rasul pembawa berita gembira (kepada orang-

orang yang beriman), dan pemberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar). 

(Saba’: 28) 

Dengan berlandaskan ciri kesejagatan dalam risalah Nabi s.a.w. ini dakwah 

kita meletakkan matlamat dan sasaran kepada seluruh manusia. Dakwah ini 

ditujukan kepada seluruh manusia. Ia bermatlamat mewujudkan hubungan 

persaudaraan sesama seluruh manusia di samping berusaha mencapai kebaikan 

untuk semua. Dakwah ini tidak mengiktiraf diskriminasi antara ras atau warna 

kulit. Dakwah ini tidak berbeza mengikut bangsa dan tanahair. 

Lidah para pendakwah malah manusia keseluruhan seringkali mengungkap 

kata-kata yang biasanya merujuk kepada fahaman tertentu atau kelompok tertentu. 

Apakah hubungan kata-kata ini dengan dakwah kita? Setiap istilah ini atau setiap 

fahaman ini mempunyai hubungan dengan dakwah kita bukan kerana kita mahu 

memuaskan hati semua orang atau kita cuba mengimbangi semua fahaman 

sebaliknya kerana dakwah kepada seluruh manusia dan syumul menjadi identiti 

dakwah ini. 

a) Semangat nasionalisme Mesir atau nasionalisme itu sendiri mempunyai 

hubungan dalam dakwah kita dan ia juga berhak menuntut perjuangan dan 

pengorbanan. 

Kita rakyat Mesir kerana kita berada di bumi yang mulia ini. Di sini kita 

dilahirkan dan dibesarkan. Mesir adalah negara yang beriman dan telah menerima 

Islam dengan baik. Mesir telah memperjuangkan Islam dan mempertahankan Islam 

daripada pelbagai ancaman sepanjang lipatan sejarah. Mesir telah membuktikan 

keikhlasannya apabila memeluk Islam dan telah menunjukkan kasih sayangnya 

yang tidak terhingga kepada Islam. Mesir tidak boleh hidup tanpa Islam. Hanya 



Islam sahaja yang dapat mengubat segala masalahnya. Dalam banyak keadaan 

Mesir telah menjadi penaung kepada pemikiran Islam serta pelaksanaannya. Jadi 

kenapa kita tidak boleh berjuang demi Mesir ini atau demi kebaikan Mesir? Kenapa 

kita tidak boleh mempertahankan Mesir dengan segala daya upaya kita. Kenapa 

timbul kata-kata semangat nasionalisme Mesir tidak sepatutnya timbul daripada 

orang yang mengajak manusia kepada Islam atau melaungkan kalimah Islam! Kita 

sangat berbangga kerana kita benar-benar ikhlas berjuang demi negara yang 

dikasihi ini dan berkorban demi kebaikannya. Kita akan terus memperjuangkannya 

selagimana hayat dikandung badan kerana kita yakin perjuangan ini merupakan 

langkah pertama menuju kebangkitan yang kita citakan. Mesir adalah sebahagian 

daripada keseluruhan bumi Arab. Apabila kita berjuang demi Mesir kita yakin kita 

sebenarnya berjuang demi Arab, Timur dan Islam. 

Tiada salahnya jika kita memberi perhatian kepada sejarah Mesir kuno atau 

ilmu pengetahuan yang telah dicapai oleh masyarakat Mesir purba. Kita menerima 

zaman Mesir purba sebagai suatu sejarah yang memiliki kegemilangannya 

tersendiri dan memiliki ilmu pengetahuannya yang tersendiri. Namun kita menolak 

sama sekali sebarang cadangan yang berusaha untuk mencorak semula Mesir 

menurut zaman tersebut selepas Allah memberikan hidayah-Nya melalui ajaran 

Islam; Selepas Allah membuka pintu hati rakyat Mesir untuk menerima Islam; 

Selepas Allah limpahkan kemuliaan dan kegemilangan demi kegemilangan 

untuknya; Selepas Allah bebaskan negara ini daripada sejarahnya yang dicemari 

oleh angkara keberhalaan, syirik dan tradisi jahiliyyah. 

b) Nasionalisme Arab atau Liga Arab, istilah ini juga ada hubungan yang amat 

ketara dengan dakwah kita. Arab adalah bangsa Islam yang pertama dan menjadi 

bangsa pilihan. Tepat sekali sabda Nabi s.a.w.: 
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“Apabila Arab lemah Islam juga akan lemah.” 

Islam tidak akan mampu bangkit jika bangsa Arab tidak mampu disatukan dan 

dibangunkan. Setiap inci bumi Arab ini kita anggap sama seperti bumi dan tanahair 

kita sendiri. 

Sempadan geografi dan pecahan politik yang ada kini tidak mampu 

memisahkan kita selama-lamanya dengan kesatuan Arab Islam yang telah berjaya 

menyatukan manusia dalam satu harapan dan satu matlamat. Kesatuan ini telah 

berjaya menjadikan seluruh rantau ini menjadi satu bangsa walau apa jua cubaan 

jahat yang dilaksanakan. 

Apa yang paling menarik ialah skop yang diletakkan oleh Rasulullah s.a.w. 

ketika menghuraikan makna Arab. Baginda telah mengungkapkan Arab ini sebagai 

bahasa dan agama Islam. 

Al-Hafiz Ibnu Asakir ada meriwayatkan dalam musnadnya daripada Malik 

bahawa Nabi s.a.w. pernah bersabda: 
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“Wahai manusia, tuhan itu satu, bapa itu satu, agama itu satu. Arab itu bukan 

kerana hubungan kamu dengan bapa atau ibu kamu tetapi Arab itu adalah 

bahasa. Sesiapa yang berbahasa Arab dia adalah orang Arab.” 



Dari sini kita memahami seluruh bangsa yang berada di sepanjang Teluk Parsi 

hingga ke Tangiers dan Moroko di Lautan Atlantik adalah bangsa Arab yang 

disatukan oleh akidah dan bahasa. Hubungan ini dieratkan lagi dengan 

kedudukannya yang terletak di rantau yang sama dan berjiran dengan iklim yang 

hampir sama; tanpa sebarang pemisah dan tanpa sebarang sempadan. Kita 

meyakini apabila kita berjuang untuk Arab kita sebenarnya berjuang untuk Islam 

dan untuk kebaikan seluruh dunia. 

c) Timur juga mempunyai hubungan tertentu dengan dakwah kita. Walau 

bagaimanapun pada hakikatnya sentimen yang menjadi punca hubungan ini lebih 

bersifat sementara. Sentimen ini wujud disebabkan oleh rasa angkuh Barat dengan 

tamadun dan peradaban mereka. Mereka mengasingkan diri daripada bangsa yang 

mereka namakan sebagai bangsa Timur apabila mereka membahagikan dunia ini 

kepada Timur dan Barat. Mereka mencanangkan pemisahan ini hingga ada di 

antara penyair mereka berkata: 

“Timur itu timur dan Barat itu barat. Ia tidak mungkin bertemu.” 

Sentimen yang bersifat sementara ini menyebabkan masyarakat Timur 

meletakkan diri mereka dalam satu barisan yang bertentangan dengan barat. 

Barangkali apabila Barat mula sedar dan menolak sikap bermusuh dan menindas, 

segala sentimen sementara ini akan lenyap dan akan digantikan dengan idea baru, 

idea kerjasama demi kebaikan semua bangsa. 

d) Semangat sejagat atau kemanusiaan pula adalah matlamat kita yang paling 

utama dan menjadi kemuncak usaha pengislahan ini. Tidak syak lagi, dunia kini 

sedang menuju ke arah ini. Penyatuan pelbagai bangsa, permuafakatan antara 

pelbagai ras dan bangsa, bangsa-bangsa yang lemah bersatu untuk mewujudkan 

kuasa baru, bangsa-bangsa yang selama ini berpecah mula bersatu untuk mengecapi 

nikmat perpaduan, semua ini membuka langkah untuk idea kesejagatan ini 

bertapak malah bakal mengambil alih fahaman kebangsaan dan perkauman yang 

dianuti oleh masyarakat manusia sebelum ini. Memang tidak dinafikan mereka 

perlu menganut fahaman perkauman ini supaya unit-unit kecil ini dapat bersatu, 

kemudian mereka perlu mengenepikannya supaya mereka boleh membentuk 

kelompok yang lebih besar. Dengan ini barulah mereka dapat membina perpaduan 

mutlak. Walaupun pelaksanaannya agak lambat namun segala perubahan ini pasti 

akan berlaku. Oleh itu kita perlu jadikan perubahan ini sebagai suatu matlamat dan 

fokus utama kita. Kita akan turut sama menyumbang bata-bata bagi membina 

binaan kemanusiaan ini. Walau bagaimanapun tidak semestinya kita yang akan 

sempurnakan binaan ini kerana setiap orang telah ditetapkan ajalnya. 

Walaupun hari ini dunia dipenuhi dengan pelbagai aliran dan sistem; 

kebanyakannya berasaskan semangat fanatik perkauman yang sememangnya 

mampu menarik perhatian dan simpati manusia. Namun pengalaman perit yang 

telah dilalui oleh dunia akibat kuasa fanatik ini sudah cukup untuk membawa 

manusia kembali ke pangkal jalan. Kembali kepada semangat kerjasama dan 

persaudaraan. 

Islam telahpun menggariskan langkah-langkah ke arah ini untuk masyarakat 

dunia ini. Oleh itu pada peringkat awal, Islam menyatukan akidah kemudian 

menyatukan sistem dan tanggungjawab selepas itu. Islam menggemburkan 

semangat yang suci dan menakjubkan ini dalam semua sudut kehidupan. 

Tuhan manusia ini satu, sumber agama ini satu, semua para nabi dianggap 

suci dan dihormati, semua kitab langit datang daripada Allah, dan matlamat 

sebenar ialah untuk menyatukan hati-hati manusia. 
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Allah telah menerangkan kepada kamu - di antara perkara-perkara ugama yang 

Dia tetapkan hukumnya - apa yang telah diperintahkan-Nya kepada Nabi Nuh, 

dan yang telah Kami (Allah) wahyukan kepadamu (wahai Muhammad), dan 

juga yang telah Kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa serta 

Nabi Isa, iaitu: Tegakkanlah pendirian ugama, dan janganlah kamu berpecah 

belah atau berselisihan pada dasarnya. (Shura: 13) 

Al-Quran yang berbahasa Arab menjadi asas kepada agama ini. Sembahyang 

pula menjadi perantaraan utama dengan Allah. Semua ini menjadi langkah 

praktikal untuk mewujudkan perpaduan bahasa selepas perpaduan iman. 

Sembahyang, zakat, haji dan puasa semuanya undang-undang yang 

dilaksanakan dalam sebuah masyarakat bertujuan mengukuhkan perpaduan dan 

mengenepikan segala perpecahan serta mengikis segala jurang yang ada antara 

anggota masyarakat. 

Oleh kerana itu dakwah kita diatur dalam pelbagai tahap dan kita berharap 

semuanya akan tercapai. Kita berharap kita dapat melaksanakannya dan berjaya 

mencapai matlamat yang sebenar. 

Kita berharap agar wujud sebuah negara Islam di Mesir yang bakal menaungi 

dakwah Islam. Negara ini akan menyatukan seluruh bangsa Arab dan akan 

berusaha demi kebaikan mereka dan mampu melindungi seluruh umat Islam di 

seluruh muka bumi ini daripada sebarang ancaman musuh. Negara ini akan 

mengibarkan kalimah dan risalah Allah. Akhirnya tiada lagi sebarang huru-hara 

dan agama keseluruhannya akan kembali menjadi milik Allah. 

Kesedaran Roh; Keyakinan (iman), Bangga Dan Harapan 

Pada kebiasaannya manusia akan melihat hanya kepada penampilan kerja dan 

gaya sesuatu aliran. Mereka biasanya mengabaikan aspek dorongan psikologi dan 

rohani yang sebenarnya menjadi sumber dan penjana aliran tersebut. Kedua-dua 

aspek inilah sebenarnya yang menentukan pertumbuhan dan kejayaan aliran 

tersebut. Hakikat ini tidak dapat dinafikan oleh sesiapa. Hanya mereka yang tidak 

mengkaji dan mengenali selok-belok aliran-aliran ini akan menafikannya. 

Sebenarnya di sebalik segala penampilan semua aliran ini ada roh yang menjana 

dan ada kekuatan dalaman yang menggerakkan dan menguasainya. Mustahil suatu 

bangsa akan bangkit jika mereka tidak memiliki kesedaran ini dalam jiwa, roh dan 

sentimen mereka. 
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Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum 

sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. (Ar-Ra’d: 

11) 

Jadi di sini dapat saya katakan: Perkara pertama yang perlu kita tumpu dalam 

dakwah kita, perkara paling utama yang perlu kita berikan perhatian sepanjang 

pertumbuhan, penonjolan dan perkembangannya ialah kesedaran rohani yang 

spontan. Kesedaran rohani pertama yang kita inginkan ialah hati yang hidup, 

kebangkitan perasaan dan sentimen yang sebenar. Tumpuan kita dalam 

membicarakan tentang sudut praktikal dalam melakukan perubahan dengan 



dakwah kita ini tidak setinggi tumpuan kita dalam menerapkan fikrah ini ke dalam 

jiwa manusia. 

Kita mahukan jiwa yang hidup, kuat dan bertenaga. Kita mahukan hati baru 

yang menyala. Kita mahukan perasaan yang bergejolak membara. Kita mahukan 

roh yang bercita-cita tinggi. Jiwa yang dapat membayangkan betapa tingginya 

impian dan matlamat ini supaya ia dapat mengejar dan mencapainya. Memang 

benar matlamat dan impian ini perlu dijelaskan. Segala perasaan dan sentimen ini 

perlu dikawal. Perlu adanya tumpuan supaya akidah ini tidak lagi dipertikaikan 

dan tidak lagi diragui. Tanpa kejelasan dan tumpuan ini kebangkitan ini ibarat obor 

yang tidak bernyala di tengah kegelapan malam. Ia tidak dapat menyuluh dan tidak 

dapat memberikan kehangatan. Apakah kemuncak matlamat-matlamat ini? 

Kita mahu memastikan dakwah kita ini menurut landasan dakwah yang 

pertama. Kita akan berusaha supaya dakwah yang baru ini akan menjadi 

penyambung kepada dakwah terdahulu yang dilaungkan oleh Rasulullah s.a.w. di 

lembah Mekah seribu tiga ratus tahun yang lalu. Memang sepatutnya kita bawa 

fikiran kita menyelusuri zaman yang penuh gemilang dengan cahaya nubuwwah ini. 

Zaman yang disinari wahyu yang agung. Agar kita dapat bersama tuan guru yang 

pertama iaitu pemimpin para pembimbing dan kebanggaan para rasul yang 

membawa petunjuk. Ini dilakukan agar kita dapat mempelajari semula agen 

perubahan dan kita dapat pelajari semula langkah-langkah yang perlu dilalui 

sepanjang dakwah ini. 

Apakah cahaya rabbani yang dilimpahkan oleh Nabi s.a.w. ke dalam hati para 

sahabat hingga menyebabkan ia bersinar bercahaya selepas melalui zaman 

kegelapan? Apakah mata air rohani yang dialirkan ke dalam hati para sahabat 

hingga menyebabkan hati ini tumbuh membesar dan berkembang bersama rasa hati 

dan perasaan? 

Ada tiga rasa hati yang Nabi s.a.w. limpahkan ke dalam hati para sahabatnya 

hingga berjaya membentuk hati-hati ini. 

a) Nabi s.a.w. limpahkan ke dalam hati mereka bahawa apa yang baginda bawa 

ini adalah benar dan selainnya adalah salah. Baginda tanamkan bahawa risalah 

baginda adalah risalah yang terbaik. Pendekatan baginda adalah pendekatan yang 

terbaik. Syariat baginda adalah syariat yang paling lengkap yang mampu membawa 

kebahagiaan kepada seluruh manusia. Baginda bacakan pula kepada mereka ayat 

al-Quran yang memperkuatkan lagi hakikat ini dalam jiwa mereka. 
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Dengan yang demikian, berpegang teguhlah engkau kepada Al-Quran yang telah 

diwahyukan kepadamu; kerana sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang 

lurus. Dan sesungguhnya Al-Quran itu memberikan kemuliaan dan peringatan 

kepadamu (wahai Muhammad) dan kepada kaummu; dan kamu akan ditanya 

kelak (tentang isi kandungannya yang kamu telah amalkan). (Al-Zukhruf: 43-44) 
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Oleh itu, berserahlah kepada Allah, sesungguhnya engkau berada di atas 

kebenaran yang jelas nyata. (Al-Naml: 79) 
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Kesudahannya Kami jadikan engkau (wahai Muhammad dan utuskan engkau) 

menjalankan satu Syariat (yang cukup lengkap) dari hukum-hukum ugama; 

maka turutlah Syariat itu, dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-

orang yang tidak mengetahui (perkara yang benar). (Al-Jathiyah: 18) 
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Maka demi Tuhanmu (wahai Muhammad)! Mereka tidak disifatkan beriman 

sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan 

yang timbul di antara mereka, kemudian mereka pula tidak merasa di hati 

mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka 

menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. (An-Nisa’: 65) 

Para sahabat pun mengimaninya, lantas mereka meyakininya dan 

melaksanakannya. 

b) Nabi s.a.w. melimpahkan dalam hati mereka bahawa selagimana mereka di 

pihak yang benar dan selagimana mereka adalah pendokong risalah cahaya ini dan 

yang lain tenggelam dalam kegelapan, selagimana di hadapan mereka masih ada 

hidayah langit untuk memimpin bumi ini, selagi itulah mereka perlu menjadi guru 

kepada seluruh manusia dan mendidik orang lain umpama seorang guru mendidik 

anak muridnya. Seorang guru akan menyayangi anak muridnya dan akan 

membimbing, memperbetul dan memimpin mereka ke arah kebaikan dan jalan yang 

betul. 

Al-Quran turut menyokong nilai ini dan memperjelaskannya lagi. Dengan ini 

para sahabat telah menerima wahyu langit daripada nabi mereka. 
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Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi 

(faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang 

baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta 

kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman). (Aali Imran: 

110) 
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Dan demikianlah (sebagaimana Kami telah memimpin kamu ke jalan yang 

lurus), Kami jadikan kamu (wahai umat Muhammad) satu umat pilihan lagi 

adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat 

manusia (tentang yang benar dan yang salah) dan Rasulullah (Muhammad) 

pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. (Al-

Baqarah: 143) 
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Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya 

Dia lah yang memilih kamu (untuk mengerjakan suruhan ugamanya); dan Dia 

tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam 

perkara ugama. (Al-Haj: 78) 

Para sahabat mengimani nilai ini, meyakini serta melaksanakannya. 

c)  Nabi melimpahkan dalam hati mereka bahawa selagimana mereka 

mengimani kebenaran ini dan merasa bangga kerana turut bersamanya, Allah 

sentiasa bersama mereka untuk membantu, membimbing, menolong, menyokong 

dan menghulurkan segala pertolongan ketika orang lain menjauhkan diri daripada 

mereka. Allah akan menyelamatkan mereka di kala mereka amat-amat memerlukan 

pertolongan. Allah bersama mereka di mana jua mereka berada. Jika Allah tidak 

utuskan bantuan tentera daripada bumi nescaya Allah akan turunkan tentera 

daripada langit. Para sahabat sering membaca nilai-nilai ini dengan jelas dalam 

Kitab  Allah. 

��vwQ����v�����.vN)������#�v*v )�.v7��Ov���A)������O���)�����(�����6����(�Z�����% 
Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, diwariskannya kepada sesiapa yang 

dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya; dan kesudahan yang baik adalah 

bagi orang-orang yang bertaqwa. (Al-A’raf: 128) 
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Bahawasanya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang soleh. (Al-

Anbiya’: 105) 
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Sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong ugama-Nya (ugama 

Islam); sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa; - (Al-Haj: 40) 
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Allah telah menetapkan: Sesungguhnya Aku dan Rasul-rasul-Ku tetap 

mengalahkan (golongan yang menentang). (Al-Mujadalah: 21) 
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Dan Allah Maha Kuasa melakukan segala perkara yang telah ditetapkan-Nya, 

akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Yusuf: 21) 
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(Ingatlah) ketika Tuhanmu wahyukan kepada malaikat: Sesungguhnya Aku 

menyertai kamu (memberi pertolongan), maka tetapkanlah (hati) orang-orang 

yang beriman. (Al-Anfal: 12) 
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Dan sememangnya adalah menjadi tanggungjawab Kami menolong orang-orang 

yang beriman. (Al-Rum: 47) 
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Dan Kami hendak berihsan dengan memberikan pertolongan kepada kaum yang 

tertindas di negeri itu. (Al-Qasas: 5) 

Para sahabat membaca ayat-ayat ini. Mereka amat memahami, mengimani, 

meyakini dan kemudian mereka melaksanakannya. 

Dengan ketiga-tiga nilai ini iaitu keimanan dan keyakinan yang tinggi dengan 

risalah Islam ini, rasa bangga kerana memilikinya dan harapan yang tinggi untuk 

menerima bantuan Allah, dengan izin Allah ketiga-tiga nilai ini telah berjaya 

ditanam oleh pemimpin pertama iaitu Nabi s.a.w. ke dalam hati para sahabat yang 

beriman. Baginda menggariskan matlamat hidup mereka. Oleh itu mereka 

mengorak langkah membawa bersama risalah mereka yang tersimpan di dalam 

dada dan juga di lembaran mereka, bertapak teguh bersama akhlak dan amalan 

mereka, mengharapkan limpah kurnia Allah dan yakin Allah akan membantu dan 

menolong mereka. Dengan semangat ini seluruh bumi tunduk kepada mereka. 

Mereka berjaya menegakkan sebuah tamadun yang penuh dengan prinsip mulia 

serta peradaban akhlak yang berlandaskan semangat kasih sayang dan adil di dunia 

ini. Mereka mengubah hidup di dunia ini yang penuh dengan nilai kebendaan pasif 

yang keji kepada nilai rabbani dinamik yang terpuji. Allah tidak akan reda kecuali 

setelah cahayanya sempurna. 

Ketiga-tiga nilai inilah yang menjadi matlamat utama kita dalam mengajak 

manusia. 

Wahai seluruh manusia, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang 

sembahyang dan puasa, tentang kehakiman dan undang-undang, tentang adat dan 

ibadat, tentang sistem dan urusan harian, kita mestilah memiliki hati yang hidup, 

roh yang menyala, jiwa yang sedar, perasaan yang peka, iman yang tinggi dengan 

ketiga-tiga nilai ini iaitu keimanan yang tinggi dengan risalah ini, rasa bangga 

kerana memilikinya dan harapan yang tinggi untuk menerima bantuan Allah. 

Adakah anda mengimaninya? 

Individu, Keluarga Dan Ummah Islam 

Nilai-nilai mantap yang perlu dipupuk dalam jiwa manusia ini dan roh yang 

sedar yang menjadi matlamat dakwah ini perlu dicernakan dalam bentuk amalan 

dalam hidup masyarakat. Namun tidak syak lagi ia perlu bermula dengan 

kebangkitan secara praktikal dalam hidup individu, keluarga dan masyarakat. 

a) Kesedaran ini akan memberi kesan kepada individu hingga individu ini 

menjadi suatu contoh yang mencerminkan kehendak Islam yang perlu ada pada 

seorang individu. Islam mahukan individu yang mempunyai perasaan yang peka 

dan dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk. Individu yang 

mempunyai pengetahuan yang betul dan dapat membezakan mana yang betul dan 

mana yang salah. Individu yang mempunyai keazaman yang tinggi, tidak goyah dan 

tidak berkompromi dalam mempertahankan kebenaran. Individu yang mempunyai 

jasad yang sihat dan benar-benar mampu memikul tanggungjawab sebagai seorang 

manusia. Akhirnya individu ini menjadi alat yang baik untuk mencapai matlamat 

yang baik dan mampu membantu pihak yang benar dan baik. 

Islam telah menggariskan tanggungjawab individu melalui garis panduan yang 

dapat membawa individu ini mencapai segala matlamat ini. Ibadat Islam misalnya 

merupakan cara terbaik untuk menghubungkan hati dengan Allah. Di samping 

ibadah ini juga mampu memupuk jiwa yang sensitif. Pemikiran Islam pula akan 



membina fikiran dan akal individu. Di samping akan mendorong individu ini 

meneroka dan mengetahui dengan lebih mendalam tentang alam ini. 

Akhlak Islam menyemai kemahuan dan keazaman yang tinggi pada individu. 

Peraturan yang Islam gariskan untuk makan, minum, tidur dan segala amalan 

harian pula jika benar-benar dipatuhi akan mampu memelihara jasad individu 

daripada perkara-perkara yang boleh memudaratkan dan tidak mampu diubati. 

Dengan ini individu ini akan sentiasa terpelihara daripada sebarang penyakit. 

Oleh itu kita wajibkan setiap saudara seislam supaya melaksanakan ibadat 

yang diwajibkan oleh Allah supaya jiwanya sentiasa meningkat. Dia juga perlu 

belajar seboleh mungkin supaya pengetahuannya sentiasa meluas. Dia juga perlu 

menyemai akhlak Islam supaya kemahuannya lebih teguh. Dia perlu berpegang 

teguh dengan peraturan yang ditetapkan oleh Islam dalam soal makan, minum dan 

tidur supaya Allah memelihara tubuhnya daripada ancaman penyakit. Dalam 

meletakkan segala garis panduan ini Islam tidak hanya memberi penekanan hanya 

kepada kaum lelaki dengan mengabaikan kaum wanita. Sebaliknya dalam Islam 

kedua-dua jenis ini memiliki tanggungjawab yang sama sebagai individu. Seorang 

muslimah perlu memiliki jiwa yang halus, pengetahuan yang luas, akhlak yang 

mantap dan tubuh yang sihat sama seperti lelaki. 

b) Pengislahan individu ini sudah tentu membawa kesan kepada keluarga 

kerana sebuah keluarga dibina oleh sekumpulan individu. Apabila lelaki dan wanita 

yang merupakan struktur asas sebuah keluarga menjadi baik, mereka berdua akan 

mampu membina sebuah keluarga contoh yang selari dengan garis panduan yang 

ditetapkan oleh Islam. Islam telah menetapkan garis panduan yang amat lengkap 

untuk sebuah keluarga. Islam membimbing manusia supaya mencari pasangan yang 

sesuai. Islam menetapkan cara terbaik untuk mengikat hubungan mereka. Islam 

menetapkan segala hak dan segala tanggungjawab di antara mereka. Islam 

mewajibkan kedua-dua pihak memelihara perkahwinan ini supaya beroleh hasil 

yang dikehendaki dan supaya hubungan ini tidak disia-siakan. Islam memberikan 

penyelesaian yang amat jelas kepada segala masalah yang dihadapi oleh pasangan 

ini. Malah Islam menggariskan cara yang seimbang tidak terlalu keras dan tidak 

terlalu lembut dalam setiap permasalahan yang timbul. 

c) Apabila terbinanya sebuah keluarga yang baik, sudah tentu akan terbina 

sebuah ummah yang baik kerana sebuah ummah merupakan gabungan sekumpulan 

keluarga. Sebuah keluarga ibarat ummah yang kecil dan sebuah ummah ibarat 

sebuah keluarga yang besar. Islam telah menetapkan garis panduan hidup 

bermasyarakat yang harmoni bagi sebuah ummah. Islam membina hubungan 

persaudaraan sesama anggota ummah dan meletakkan hubungan ini seiring dengan 

iman. Islam mengangkat darjat hubungan ini bukan sekadar ke tahap kasih sayang 

malah hingga ke tahap mengutamakan orang lain. Islam menyekat segala perkara 

yang boleh mengganggu gugat hubungan ini atau apa sahaja yang boleh 

melemahkan ikatan ini. Islam menetapkan hak-hak yang bakal diperolehi, 

tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dan Islam menetapkan status hubungan 

antara anggota ummah. Islam menetapkan hak dan tanggungjawab ibu bapa. Begitu 

juga dengan anak-anak. Sanak saudara juga ada hak dan tanggungjawab mereka. 

Islam turut menggariskan secara terperinci peranan pemerintah dan rakyat. Islam 

menghuraikan dengan cukup jelas segala undang-undang yang berkaitan urusan 

harian sesama manusia. Islam tidak mengiktiraf kelebihan seseorang berbanding 

orang lain kecuali berdasarkan ketakwaannya. Bukan berdasarkan kepada tuan dan 

hamba atau pemerintah dan rakyat. Pada sisi Allah manusia adalah sama ibarat 

gigi sikat. Perbezaan di antara mereka hanya diukur berdasarkan amalan soleh. 

Islam turut menggariskan status hubungan antara ummah ini dengan bangsa yang 



lain. Islam gariskan setiap hak dan tanggungjawab setiap pihak secara terpinci 

tanpa mengabaikan apa-apa aspek walau sekecil mana sekalipun. 

Islam telah berjaya menyelesaikan pelbagai masalah masyarakat. Terutama 

dalam mencegah perkara yang boleh menimbulkan masalah tersebut. Malah Islam 

melenyapkan sama sekali segala kemungkinan masalah ini akan timbul sekali lagi. 

Setiap masalah ada penyelesaiannya menurut Islam. Rawatan yang pertama ialah 

dengan memulihkan jiwa manusia dan menjamin hidup manusia dalam sebuah 

masyarakat. 

Islam mampu melakukan semua itu tanpa perlu menggunakan kekerasan. 

Islam juga tidak akan mengajak manusia melakukan sesuatu yang tidak 

disenanginya. Islam mahukan manusia memperolehi kesenangan bukannya 

kesusahan. Oleh itu Islam meletakkan garis panduan tertentu dalam masalah pokok 

tetapi membuka pintu seluas-luasnya dalam masalah sampingan. Islam turut 

menggariskan cara pelaksanaan tetapi dalam masa yang sama Islam juga menerima 

peredaran zaman. Oleh kerana itulah Islam boleh menjadi undang-undang untuk 

sepanjang zaman. Ini juga bermakna Islam mewajibkan dakwah ini disebarkan 

hingga diterima oleh seluruh manusia supaya tercapai maksud firman Allah: 
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Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad), melainkan untuk 

menjadi rahmat bagi sekalian alam. (Al-Anbiya’: 107) 

Apabila nilai yang kita maksudkan tadi menjadi teguh dan mampu membawa 

hasil yang kita gariskan ini hingga terlaksana sistem Islam dalam skop individu, 

keluarga dan ummah, kemudian risalah ini diterima pula oleh semua manusia, ini 

bermakna gagasan kita telah berjaya dan dakwah kita telah diterima. Allah tidak 

akan reda kecuali setelah cahaya-Nya sempurna. 

Antara Fikiran Merdeka Dan Fikiran Tradisi 

Memang kita mahukan individu Islam, keluarga Islam dan ummah Islam, 

namun ia tidak mungkin dicapai kecuali setelah fikrah Islam berjaya diketengahkan 

sehingga mampu mempengaruhi persekitaran dan mampu membentuk persekitaran 

ini menurut acuan Islam. Tanpa dominasi ini kita tidak mungkin mencapai apa yang 

kita harapkan. Kita mahu supaya kita mampu berfikir secara bebas berlandaskan 

kepada landasan Islam yang suci bukan berlandaskan fikiran tradisi yang selama 

ini mengongkong kita dengan teori dan aliran pemikiran Barat. Kita mahu kita 

memiliki identiti dan peribadi tersendiri sebagai sebuah ummah agung dan 

gemilang yang pernah mendokong sebuah realiti yang paling lama dan unggul. 

Kita telahpun mewarisi Islam yang suci ini dan kita telah membina diri kita 

menurut acuannya dengan begitu mantap dan kukuh. Islam telah meresap masuk 

ke dalam jiwa dan perasaan kita dan tersemat kukuh di dalam sanubari kita. Mesir 

secara keseluruhannya telah larut ke dalam Islam seluruhnya, dari segi akidah, 

bahasa dan tamadunnya. Mesir telah mempertahankan Islam daripada segala 

ancaman musuh Islam. Mesir telah berkorban sedaya upayanya dengan harta dan 

darah anak watannya. Mesir telah menyelamatkan Islam daripada ancaman Tartar 

dan tentera Salib hingga kesemua ancaman ini berjaya dipatahkan. Di Mesir ilmu 

pengetahuan Islam bertapak kukuh. Al-Azhar yang merupakan universiti tertua di 

dunia telah memainkan peranan memelihara Islam. Al-Azhar menjadi pelopor 

dalam bidang budaya dan sosiologi umat Islam. Ia menjadi mercu tanda dan 

harapan semua pihak. 



Islam dalam bentuk akidah, sistem, bahasa dan tamadun menjadi warisan yang 

amat berharga buat Mesir. Mengabaikan Islam di sini (Mesir) bukanlah suatu yang 

mudah malah menolak Islam di sini tidak mungkin dapat dilakukan sama sekali; 

walau apa sekalipun cara yang digunakan untuk memusnahkan hakikat ini. Oleh 

itu jelas imej Islam begitu bertapak kukuh dan meluas dalam kebanyakan sudut 

kehidupan masyarakat Mesir. Nama mereka nama Islam dan bahasa mereka 

bahasa Arab. Masjid tersergam indah menyebut-nyebut nama Allah dan 

mengumandangkan laungan azan siang dan malam. Jiwa kita juga begitu peka 

dengan apa yang berlaku kepada Islam atau apa sahaja yang ada kaitan dengan 

Islam. Ini adalah kenyataan. Namun malangnya tamadun Barat telah melancarkan 

serangan hebat mereka menggunakan segala ilmu dan wang, kuasa politik dan 

kekayaan, kesenangan, keseronokan serta pelbagai cara hidup yang mempesonakan, 

melalaikan dan mengasyikkan yang tidak pernah kita alami sebelum ini. Kita 

tertarik dengan budaya ini dan kita hanyut bersamanya. Serangan ini begitu 

memberi kesan yang amat mendalam kepada kita. Fikrah Islam mula goyah dalam 

kebanyakan sudut penting dalam hidup masyarakat Mesir. Kita mula mengorak 

langkah mengubah budaya kita dan kita bentuk kebanyakan sudut budaya kita 

menurut acuan Eropah. Kita kecilkan skop Islam dalam hidup kita hanya di dalam 

hati dan di mihrab sembahyang. Kita pisahkan Islam daripada urusan hidup harian 

kita. Malah kita singkirkan Islam ini begitu jauh hingga menyebabkan kita hidup 

dalam dua alam yang mengelirukan dan saling menimbulkan konflik. 

Islam ini indah dan agung. Ia memiliki kuasa yang amat mengkagumkan dan 

mampu menarik hati manusia. Landasannya begitu ampuh dan teguh. Hujah-hujah 

yang dimilikinya mampu menarik hati dan emosi manusia hingga mampu membawa 

kita orang yang beriman sentiasa merinduinya. Dalam masa yang sama budaya 

Barat yang penuh dengan keceriaan dan keseronokan selain imej kuasa yang 

dimilikinya sentiasa berusaha menguasai kita dan cuba mengawal urusan hidup 

kita. Ini adalah hakikat yang nyata dan disedari oleh sesiapa sahaja yang peka 

dengan nasib ummah ini. Kehilangan punca hidup ini perlu ada kesudahan dan satu 

pihak perlu mendominasi kerana semua perkara sudah tentu ada kesudahannya. 

Kita Ikhwan al-Muslimun amat bersedih jika semua ini berakhir dengan kita 

membuang semua sekali imej Islam yang masih ada pada kita dan hanyut terus 

bersama budaya dan imej Barat. Memang benar, perkara ini telah luas diperkatakan 

dan telah wujud banyak aliran yang mendokong fahaman ini. Banyak negara dan 

kerajaan yang lebih kehadapan daripada kita. Cuma suara-suara ini agak tenggelam 

kebelakangan ini apabila dunia terpaksa berhadapan dengan pelbagai bencana dan 

malapetaka. 

Kita merasa sedih dengan apa yang berlaku ini dan kita menyeru agar Mesir 

kembali melaksanakan ajaran dan garis panduan Islam. Kita menyeru agar Mesir 

menjadikan ajaran Islam sebagai landasan dan sumber rujukannya. Di samping 

menjadikan Islam sebagai asas kepada kebangkitan baru dan meletakkan suasana 

masyarakat di bawah landasan Islam di masa hadapan, dengan izin Allah. 

Islam telah mengajak kita supaya melakukan yang terbaik dalam setiap 

perkara. Islam juga dengan jelas menyebut bahawa hikmah adalah barangan milik 

orang beriman yang hilang dan di mana sahaja hikmah ini ditemui, orang mukmin 

adalah orang yang paling berhak memilikinya. Islam tidak pernah melarang umat 

Islam mencedok apa yang baik daripada sesiapa sahaja. Tiada sebab yang boleh 

menghalang kita menerima apa sahaja yang baik dan berfaedah daripada orang lain 

kemudian kita laksanakan menurut garis panduan agama kita, sistem hidup kita 

dan menurut keperluan ummah. 



Hidup tanpa halatuju ini memberi kesan yang amat besar dalam keseluruhan 

hidup kita. Mungkin inilah punca utama kepada masalah pendidikan dan 

kehakiman kita, masalah keluarga, budaya masyarakat dan segala urusan hidup 

kita yang lain. Apakah wujud bangsa lain selain bangsa Mesir yang mempunyai dua 

aliran pendidikan awal yang berbeza. Di sana ada pendidikan agama untuk 

sebahagian rakyatnya yang berakhir di al-Azhar atau di kolej dan kuliah al-Azhar. 

Di sana juga ada pendidikan akademik untuk sebahagian rakyatnya. Kedua-dua 

aliran ini mempunyai ciri yang berbeza. Bukankah ini berlaku kerana aliran 

pertama masih menurut pengaruh Islam yang masih wujud dalam ummah ini dan 

aliran kedua pula adalah hasil pengaruh Barat. Apakah halangan untuk 

menggabungkan kedua-dua aliran ini sekiranya peringkat awal pendidikan ini 

dilaksanakan dengan berlandaskan pendidikan Islam kemudian barulah diikuti 

dengan pengkhususan. 

Apakah ada bangsa lain selain bangsa Mesir yang mempunyai dua sistem 

kehakiman iaitu mahkamah syariah dan sivil. Bukankah ini berlaku kerana sistem 

pertama adalah hasil pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat Mesir 

sementara sistem kedua adalah hasil cedokan daripada Barat. Apakah halangan 

untuk menggabungkan kedua-dua mahkamah ini dengan hanya berpandukan 

kepada syariat Islam kerana ia adalah syariat dan sumber undang-undang negara 

ini. 

Begitu juga dengan suasana keluarga di Mesir. Kita dapat rasakan wujudnya 

kesan akibat hidup tanpa halatuju dan penuh konflik ini. Kebanyakan keluarga di 

Mesir masih kuat memelihara ajaran dan adab Islam yang telah sekian lama 

mereka warisi. Walaupun dalam masa yang sama ramai juga yang sudah terpinggir 

daripada ajaran dan adab Islam. Budaya meniru apa sahaja begitu kuat. Malah 

hingga ke tahap ada di kalangan kita yang lebih kebaratan daripada masyarakat 

Barat sendiri. 

Jurang yang begitu ketara ini perlu dihapuskan supaya kita mampu 

membentuk sebuah bangsa yang bersatu. Tanpa perpaduan tidak mungkin sebuah 

bangsa mampu membangun dan mampu hidup dalam keadaan sejahtera. 

Oleh itu, Ikhwan al-Muslimin menyeru supaya landasan kepada kebangkitan 

kita ini mestilah dengan menjadikan seluruh budaya hidup yang diamalkan oleh 

masyarakat kita hanya berlandaskan asas dan landasan Islam. Dengan Islam, Mesir 

boleh membangun dan mampu menjadi contoh masyarakat manusia yang sebenar 

kepada seluruh dunia. 

Pendekatan Kita… Antara Jamaah Dan Fikrah 

Dalam membicarakan pendekatan yang digunakan oleh Ikhwan al-Muslimun, 

kita melihat selain dakwah ini bertindak sebagai sebuah pertubuhan sama seperti 

pertubuhan lain yang memberikan khidmat kebajikan kepada masyarakat, dakwah 

ini juga bertindak sebagai sebuah gerakan pembaharuan yang membawa 

pembaharuan dalam kehidupan masyarakat dan bangsa di dunia bersama 

pendekatan baru yang diyakini dan dijadikan sebagai landasan perjuangan. 

a)  Tidak syak lagi Ikhwan al-Muslimun adalah sebuah pertubuhan yang 

menjalankan kerja-kerja kebajikan seperti membina dan mengimarahkan 

masjid, mewujudkan dan menyelia sekolah dan taman asuhan kanak-kanak, 

menubuh dan membimbing kelab dan persatuan, meraikan hari-hari kebesaran 

Islam bersesuaian dengan kemuliaan hari tersebut, memperbaiki taraf hidup 

masyarakat di kampung dan bandar dengan menyediakan pelbagai khidmat dan 

bantuan, menjadi perantaraan antara orang kaya yang terleka dengan orang 



miskin yang tidak berupaya dengan cara mengumpulkan segala bantuan dan 

sedekah untuk diagihkan pada musim perayaan. Tidak syak lagi Ikhwan al-

Muslimun memang ada menjalankan usaha-usaha ini. Segala puji untuk Allah, 

apa yang dilakukan ini memberikan kesan yang sentiasa diingati. Malah aktiviti 

mereka semakin meningkat dan semakin dirasai peranan yang dimainkannya 

dalam dakwah melalui sambutan masyarakat terhadap aktiviti-aktiviti sebegini. 

Pendekatan yang digunakan oleh Ikhwan al-Muslimun dalam sudut ini ialah 

bergerak secara organisasi, sukarela dan menggunakan khidmat golongan 

cendiakawan dan berpengalaman. Selain menguruskan keperluan kewangan 

yang diperlukan oleh sesuatu projek melalui sumbangan peserta dan juga para 

penderma bagi membiayai projek tersebut. Namun kita tidak mendakwa Ikhwan 

telahpun melaksanakan segala-galanya dalam sudut ini. Sebaliknya Ikhwan 

sedang melakukan segala upayanya untuk mencapai yang terbaik. Hanya Allah 

sahaja yang memberi petunjuk dan tempat memohon bantuan. Inilah Ikhwan 

dan inilah dakwah mereka sebagai salah sebuah pertubuhan kebajikan. 

b)  Namun seperti yang anda tahu, itu bukanlah satu-satunya matlamat Ikhwan al-

Muslimun. Teras utama dakwah Ikhwan ialah fikrah dan akidah yang disemai 

ke dalam jiwa masyarakat supaya fikiran masyarakat terdidik dengan fikrah 

dan akidah ini, supaya hati-hati masyarakat mengimani fikrah dan akidah ini, 

supaya seluruh jiwa raga masyarakat bersatu bersama fikrah dan akidah ini. 

Inilah yang dikatakan sebagai beramal untuk Islam dan bersama Islam dalam 

setiap lapangan hidup. 

Pendekatan yang digunakan untuk mencapai matlamat tersebut pula bukan 

dengan wang. Sejarah membuktikan semenjak awal hinggalah ke hari ini tiada 

satupun gerakan yang memulakan gerakan mereka dengan wang dan tiada satupun 

yang bangkit dengan menggunakan wang. Ya, ia memerlukan wang dalam 

sesetengah peringkat namun tidak mungkin wang menjadi teras dan landasan 

perjuangannya. Para pelopor dan pendokong mana-mana gerakan pun sentiasa 

merupakan orang yang kekurangan wang dan sejarah menjadi bukti kepada anda. 

Selain itu kekuatan persenjataan juga bukanlah pendekatan yang digunakan 

kerana gerakan yang benar akan berinteraksi dengan jiwa manusia dan akan 

membuka pintu hati manusia. Gerakan ini tidak mungkin akan bertapak kukuh 

dengan menggunakan cemeti atau mata pedang. Namun pendekatan yang 

digunakan dalam merintis dan memantapkan sesebuah gerakan boleh diketahui dan 

difahami oleh sesiapa sahaja yang meneliti sejarah sesebuah gerakan. Pendekatan 

yang digunakan ini secara ringkasnya boleh diringkaskan dalam dua elemen iaitu 

iman dan amal, kasih sayang dan persaudaraan.  

Apa yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. dalam memantapkan dakwahnya di 

dalam jiwa generasi pertama tidak lebih daripada mengajak mereka supaya beriman 

dan beramal kemudian baginda menyatukan hati mereka atas landasan kasih 

sayang dan persaudaraan. Dengan ini kekuatan akidah bersatu dengan kekuatan 

perpaduan, komuniti mereka menjadi sebuah komuniti contoh. Ini sudah pasti akan 

mampu mengetengahkan dan mengangkat dakwah mereka walaupun seluruh 

penduduk bumi ini menentang mereka. 

Para pendakwah sebelum dan selepas mereka juga bertindak tidak lebih 

daripada itu. Mereka melaungkan gagasan mereka, menjelaskannya dan mengajak 

manusia supaya menerimanya. Sehingga akhirnya manusia mengimaninya, 

mengamalkannya dan bersatu di bawah naungannya. Hasilnya bilangan mereka 

bertambah dan gagasan ini semakin berkembang menenggelamkan ideologi-ideologi 

yang lain. Inilah sunnah Allah dan tiada siapa yang dapat menandingi sunnah 

Allah. 



Dakwah Ikhwan al-Muslimun bukan rekaan, sebaliknya dakwah ini adalah 

kesinambungan kepada dakwah pertama yang pernah mengusik hati manusia yang 

beriman dan meniti-niti di lidah mereka. Ikhwan berusaha menyemai keimanan 

dalam jiwa ummah Islam supaya keimanan ini mempengaruhi seluruh tingkah laku 

mereka dan supaya hati-hati mereka terjalin dengan ikatan iman. Apabila mereka 

laksanakan semua tanggungjawab ini sudah tentu Allah akan membantu dan 

memberi kemenangan kepada mereka. Allah juga akan memimpin mereka untuk 

melalui jalan yang betul. 

Oleh itu, wahai seluruh Ikhwan, marilah beriman dan beramal. Marilah 

berkasih sayang dan bersaudara. Allah pasti akan bersama kamu. Inilah satu-

satunya jalan kamu. Allah pasti akan menjayakan urusan-Nya. 
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ANTARA SEMALAM DAN HARI INI 

 

Prakata 

Ikhwan al-Muslimin telah menerbitkan beberapa risalah yang menerangkan 

dakwah mereka, menjelaskan gagasan mereka dan menggariskan pendekatan 

mereka. Keseluruhan risalah ini telah menghimpunkan asas dan peringkat yang 

dilalui oleh dakwah selain menjelaskan hakikat dan matlamat dakwah. 

Di hadapan anda ini ialah risalah “Antara Semalam Dan Hari Ini” yang 

berkisar tentang perkembangan Gagasan Islam dan matlamat gagasan ini. Gagasan 

ini telah dibina sebelum tercetusnya Perang Dunia Kedua dan semenjak hari itu 

Ikhwan terus mengedarkan risalah ini. Risalah ini mengandungi pembentangan 

yang menarik tentang prinsip-prinsip Islam serta kaedah perubahan yang 

digariskan dan dijadikan sebagai panduan. Risalah ini juga mengandungi penjelasan 

secara ringkas tentang negara Islam di awal-awal kemunculannya ketikamana al-

Quran dijadikan perlembagaan dan Rasulullah s.a.w. dijadikan ikutan dan 

pimpinan. Selain itu, risalah ini juga memuatkan kajian mendalam mengenai 

faktor-faktor yang melemah dan mengubah umat Islam. Di akhir risalah ini sidang 

pembaca akan menemui saranan-saranan yang berguna. Generasi terakhir ummah 

ini tidak akan berubah kecuali dengan cara yang digunakan bagi mengubah generasi 

awal. 

Kami memohon semoga Allah menjadikan semua usaha ini hanya semata-mata 

kerana-Nya. Semoga Allah membuka pintu hati dan fikiran umat Islam supaya 

mereka beramal menurut petunjuk agama yang suci ini. 



DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI 

MAHA PENYAYANG 

Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam sebanyak-banyaknya daripada Allah 

buat junjungan kita, Muhammad seorang pembuka dan nabi yang terakhir, begitu 

juga buat kaum keluarga dan sahabat-sahabat baginda. 

1. Risalah Nabi Al-Amin 

Semenjak 1370 tahun yang lalu, Muhammad bin Abdullah seorang nabi yang 

buta huruf berseru di tengah kota Mekah di puncak bukit Safa: 
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Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya aku 

adalah Pesuruh Allah kepada kamu semua, (di utus oleh Allah) yang menguasai 

langit dan bumi, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; Yang 

menghidupkan dan mematikan. Oleh itu, berimanlah kamu kepada Allah dan 

Rasul-Nya, Nabi yang Ummi yang beriman kepada Allah dan Kalimah-kalimah-

Nya (Kitab-kitab-Nya); dan ikutilah dia, supaya kamu beroleh hidayah 

petunjuk. (Al-A’raf: 158) 

Seruan yang begitu padu ini adalah garis pemisah untuk seluruh alam ini; 

antara zaman silam yang gelap gelita dengan masa hadapan yang cerah bersinar, 

masakini yang harmoni dan bahagia. Suatu pengisytiharan yang dengan jelas 

mengemukakan suatu sistem baru yang digubal oleh Allah, Tuhan yang Maha 

Mengetahui. Utusan-Nya ialah Muhammad seorang manusia pembawa peringatan. 

Kitab-Nya ialah al-Quran sebagai penunjuk dan penyuluh. Tentera-Nya ialah 

generasi awal Muhajirin dan Ansar serta generasi berikutnya yang mengikut jejak 

mereka dengan baik. Sistem ini bukan rekaan manusia tetapi adalah hasil ciptaan 

Allah. Apakah ada ciptaan manusia yang lebih baik daripada ciptaan Allah? 
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Engkau tidak pernah mengetahui (sebelum diwahyukan kepadamu): apakah 

Kitab (Al-Quran) itu dan tidak juga mengetahui apakah iman itu; akan tetapi 

Kami jadikan Al-Quran; cahaya yang menerangi, Kami beri petunjuk dengannya 

sesiapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan 

sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) adalah memberi petunjuk dengan Al-

Quran itu ke jalan yang lurus, Iaitu jalan Allah yang memiliki dan menguasai 

segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ingatlah! Kepada Allah jualah 

kembali segala urusan. (Al-Shura: 52-53) 

2. Pendekatan al-Quran dalam merubah masyarakat 



Al-Quran mengandungi segala kaedah ke arah perubahan masyarakat yang 

menyeluruh. Al-Quran telah turun sedikit demi sedikit kepada Nabi s.a.w. dan 

dibentangkan kepada orang-orang yang beriman dari semasa ke semasa mengikut 

keperluan, keadaan dan peristiwa tertentu. 
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Al-Quran diturunkan dengan cara (beransur-ansur) itu kerana Kami hendak 

menetapkan hatimu (wahai Muhammad) dengannya, dan Kami nyatakan 

bacaannya kepadamu dengan teratur satu persatu. Dan mereka tidak membawa 

kepadamu sesuatu kata-kata yang ganjil (untuk menentangmu) melainkan Kami 

bawakan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang sebaik-baiknya (untuk 

menangkis segala yang mereka katakan itu). (Al-Furqan: 32-33) 

Akhirnya sempurnalah penurunan wahyu dan kini ia terpelihara dalam dada 

dan lembaran dalam tempoh lebih dua puluh dua tahun. Dalam kitab ini Allah 

muatkan segala keterangan yang diperlukan untuk umat ini. Termasuklah dasar-

dasar yang perlu bagi melakukan perubahan yang menyeluruh kepada masyarakat. 

Hampir semuanya boleh disimpulkan dalam dasar-dasar berikut: 

a.  Ketuhanan (rabbani). 

b.  Mengangkat martabat manusia. 

c.  Mengesahkan wujudnya hari pembalasan. 

d.  Melaungkan ikatan persaudaraan seluruh manusia. 

e.  Mengajak kaum lelaki dan wanita supaya bangkit bersama. Mengisytiharkan 

kerjasama dan kesaksamaan antara lelaki dan wanita serta menggariskan 

peranan masing-masing secara terperinci. 

f.  Menjamin kestabilan masyarakat dengan cara memperakui hak-hak untuk 

hidup, memiliki harta, bekerja, sihat tubuh badan, bebas, berilmu, keselamatan 

setiap individu dan hak menentukan sumber pendapatan. 

g.  Mengawal dua naluri manusia iaitu naluri menjaga keselamatan nyawa dan 

naluri menjaga kesinambungan zuriat, di samping mengatur keperluan mulut 

dan seks. 

h.  Tegas dalam memerangi jenayah yang sebenar. 

i.  Memelihara perpaduan umat Islam dan menghapuskan segala bentuk dan punca 

yang membawa perpecahan. 

j.  Mewajibkan umat Islam melaksanakan jihad demi menegakkan prinsip 

kebenaran yang diketengahkan oleh sistem ini. 

k.  Meletakkan negara sebagai wakil kepada gagasan (fikrah) ini dan bertindak 

sebagai penjaga gagasan ini. Negara ini juga bertanggungjawab mencapai 

matlamat gagasan ini dalam sebuah masyarakat dan kemudian menyampaikan 

gagasan ini ke seluruh manusia. 

3. Pelan Tindakan Islam 

Sistem al-Quran berbeza dengan sistem-sistem ciptaan manusia atau falsafah 

teoritikal yang lain kerana segala prinsip dan ajaran al-Quran yang berbentuk teori 

bukan hanya bertempat dalam jiwa atau sekadar pandangan yang tertera dalam 

buku atau ungkapan yang diucap di mulut atau bibir sahaja. Sebaliknya demi 



memantap, mengukuh dan merealisasikan kesan serta hasilnya, Islam meletakkan 

beberapa bentuk tindakan. Islam juga mewajibkan umat yang mengimani dan 

menganutinya supaya berusaha bersungguh-sungguh mengamalkannya. Malah 

Islam meletakkan amalan-amalan ini sebagai suatu kewajipan yang tidak boleh 

dipandang ringan atau diabaikan. Islam juga memberikan ganjaran kepada mereka 

yang mengamalkannya dan menghukum sesiapa yang cuai hingga ke tahap 

menyingkirkannya daripada masyarakat ini dan mencampakkannya ke tempat yang 

menyeksakan. Antara amalan terpenting yang diwajibkan oleh sistem ini sebagai 

benteng dalam usaha memantapkan prinsipnya ialah: 

a.  Sembahyang, zikir, taubat, istighfar dan sebagainya. 

b. Puasa, bersederhana dan berwaspada dengan kemewahan. 

c.  Zakat, sedekah dan memberi sumbangan untuk kebajikan. 

d.  Haji, pelancongan, lawatan, penerokaan dan melihat alam ciptaan Allah. 

e.  Mencari rezeki, bekerja dan mengharamkan amalan mengemis. 

f.  Jihad, berperang, mempersiapkan angkatan tentera, menjaga keluarga para 

pejuang dan kepentingan mereka semasa ketiadaan mereka. 

g.  Menyuruh perkara yang baik dan memberikan nasihat. 

h.  Mencegah perkara yang tidak baik serta memulaukan tempat dan pelakunya. 

i.  Membekalkan setiap lelaki dan wanita Islam dengan ilmu dan pelbagai 

kemahiran hidup yang sesuai dengan fitrah masing-masing. 

j.  Bergaul dengan baik dan memiliki sepenuhnya akhlak yang baik. 

k.  Menjaga kesihatan badan dan pancaindera. 

l.  Tanggungjawab sosial antara pemerintah dan rakyat, iaitu antara 

tanggungjawab memelihara rakyat dan kewajipan mentaati pemerintah. 

Setiap orang Islam dituntut melaksanakan segala kewajipan ini dan 

memastikan perlaksanaannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam. Mereka 

juga tidak boleh mengabaikan mana-mana kewajipan ini. Semua kewajipan ini telah 

dinyatakan dalam al-Quran al-Karim. Malah telah dijelaskan dengan cukup 

terperinci melalui amalan Nabi s.a.w., para sahabat dan generasi berikutnya dengan 

cara yang amat mudah dan jelas. Setiap satu atau beberapa amalan tersebut di atas 

berperanan bagi memantap dan mengukuhkan satu-satu prinsip atau beberapa 

prinsip yang telah dinyatakan oleh teori sebelum ini yang hendak dicapai oleh Islam 

dan membolehkan manusia merasai hasil serta kesannya. 

4. Negara Islam Pertama 

Berdasarkan prinsip-prinsip sistem kemasyarakatan al-Quran yang mulia ini, 

tertegaklah sebuah negara Islam pertama yang mengimani Islam yang sebenar, 

melaksanakan Islam secara menyeluruh dan menyebarkan Islam ke seluruh alam. 

Malah khalifah Islam yang pertama pernah berkata: “Jika saya kehilangan satu tali 

unta nescaya saya akan temuinya dalam kitab Allah.” Malah beliau telah 

melancarkan serangan terhadap golongan yang enggan membayar zakat dan 

meletakkan mereka sebagai golongan yang murtad kerana mereka menghancurkan 

salah satu rukun sistem ini. Beliau berkata: “Demi Allah, jika mereka enggan 

membayar kepada saya walaupun seutas tali unta yang pernah mereka bayar 

kepada Rasulullah s.a.w. nescaya saya akan perangi mereka selagi pedang ini 

berada di tangan saya.” 



Segala elemen perpaduan dan penghayatannya wujud dalam diri ummah yang 

baru lahir ini. Perpaduan masyarakat begitu menyeluruh kerana semuanya 

disatukan di bawah sistem al-Quran dan bahasa al-Quran. Perpaduan politik pula 

wujud kerana semuanya disatukan di bawah naungan Amirul Mukminin, di bawah 

panji khalifah yang berada di ibu kota. Perpaduan ini tidak akan dapat dihalang 

walaupun wujud desentralisasi dalam ketenteraan, urusan kewangan Baitul Mal 

dan tindakan para gabenor. Ini kerana semua pihak bekerja dengan satu akidah dan 

satu arahan. 

Prinsip al-Quran ini telah berjaya menyingkir amalan penyembahan berhala 

yang menyesatkan di semenanjung Tanah Arab dan bumi Parsi. Malah prinsip ini 

berjaya menghapuskannya sama sekali. Prinsip ini juga berjaya menyingkir bangsa 

yahudi yang jelek dan meminggirkannya ke satu sudut yang sempit serta berjaya 

menghapus sama sekali segala kuasa agama dan politik mereka. Prinsip ini juga 

berjaya mencabar agama Kristian hingga kuasanya di dua benua, Asia dan Afrika 

berjaya dinyahkan dan akhirnya terhad di benua Eropah di bawah naungan negara 

Rom Timur di Constantinople. Dengan perubahan ini kuasa rohani dan politik 

negara Islam mula mengambil alih dua benua terbesar tersebut. 

Prinsip ini seterusnya mengorak langkah untuk menembusi benua ketiga dan 

menyerang Kota Constantinople dari arah timur seterusnya mengepung kota 

tersebut sehingga mereka terpaksa menanggung kesengsaraan akibat kepungan 

tersebut. Eropah juga diserang dari arah barat, apabila Andalus berjaya ditembusi 

dan tentera Islam yang gagah perkasa berjaya mara sehingga ke tengah Perancis 

serta di bahagian utara dan selatan Itali. Di sebelah barat Eropah, berdiri megah 

sebuah negara yang tersergam indah dengan kegemilangan cahaya ilmu. Akhirnya 

Kota Constantinople jatuh dan Kristian kini dipinggirkan ke suatu ceruk di tengah 

Eropah. Armada Islam membelah gelombang dua lautan; Laut Merah dan Laut 

Mediterranean (Laut Putih) yang kini disenaraikan sebagai lautan Islam. Dengan 

ini juga bermakna angkatan tentera negara Islam berjaya menguasai pintu laut 

timur dan barat dan menguasai sepenuhnya lautan dan daratan. 

Bangsa-bangsa Islam mula berhubung dengan bangsa-bangsa lain dan berjaya 

mengaut pelbagai teknologi. Walaupun demikian kekuatan iman dan keutuhan 

sistem Islam tetap berjaya menguasai bangsa-bangsa ini hingga mampu mengubah 

bangsa-bangsa ini menjadi bangsa Arab atau hampir menjadi Arab. Bangsa-bangsa 

ini berjaya dicorak dan dikuasai oleh bahasa Arab dan agama Islam yang indah, 

bertenaga dan menarik ini. Malah umat Islam bebas mencedok elemen yang baik 

dalam teknologi ini tanpa sedikitpun memberi kesan kepada perpaduan masyarakat 

dan politik mereka. 

5. Faktor Perosak Dalam Struktur Negara Islam 

Walaupun memiliki kekuatan yang kukuh dan kuasa yang luas namun 

beberapa faktor perosak mula menyusup masuk ke dalam struktur umat al-Quran 

ini. Faktor-faktor ini semakin bertapak kukuh dan merebak sedikit demi sedikit 

hingga berjaya merobek dan menggoncang pusat negara Islam pada kurun keenam 

Hijrah ketika diserang oleh Tartar dan sekali lagi pada kurun keempat belas Hijrah. 

Melalui kedua-dua serangan ini umat Islam mula bertaburan dan berpecah kepada 

negara-negara kecil yang tercari-cari langkah untuk bersatu dan bangkit semula. 

Faktor-faktor perosak yang utama ialah: 

a. Percakaran politik dan sikap fanatik selain perebutan kuasa dan pangkat, 

sedangkan Islam telah memberikan amaran yang keras mengenai masalah ini. 

Islam mengajak umatnya supaya mengambil sikap bersederhana dengan soal 



pangkat. Islam menarik pandangan umatnya mengenai aspek ini yang selalu 

menjadi faktor kelemahan dan kehancuran sesebuah bangsa dan negara. 

�+�1���#�O�����)wn����d����6�����%��#���.�4��#����L���(��M���r�1�#����������Q������7��) 
Dan janganlah kamu berbantah-bantahan; kalau tidak nescaya kamu menjadi 

lemah semangat dan hilang kekuatan kamu, dan sabarlah (menghadapi segala 

kesukaran dengan cekal hati); sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang 

sabar. (Al-Anfal: 46) 

Tambahan pula Islam sentiasa mengingatkan umatnya supaya sentiasa ikhlas 

dengan Allah dalam setiap ucapan dan tindakan mereka. Islam juga mengingatkan 

mereka supaya menjauhkan diri daripada sikap mengejar pengaruh dan pujian. 

b. Perselisihan dalam soal asas agama dan mazhab serta mengalih hakikat 

agama ini daripada sebagai akidah dan amalan kepada hanya sebagai istilah yang 

kaku tanpa roh dan nyawa. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah s.a.w. telah 

diabaikan. Umat Islam bersikap jumud dan fanatik dengan sesuatu pandangan dan 

pendapat. Mereka gemar berbahas, berdialog dan berdebat. Semua sikap ini telah 

diingatkan oleh Islam dan telah dilarang sekeras-kerasnya. Malah Rasulullah s.a.w. 

pernah bersabda:  

E-;����1#���%�P-��S�7��-���<�N��W�)� 
“Sesebuah bangsa tidak akan sesat setelah mereka menerima hidayah yang 

mereka amalkan melainkan apabila mereka mula berdebat.” 

c. Tenggelam dalam pelbagai bentuk kemewahan dan kesenangan. Umat Islam 

hanyut dalam keseronokan dan syahwat. Malah kemewahan pemerintah Islam 

silam seperti yang diceritakan oleh sejarah silam amat jauh berbeza berbanding 

orang lain. Sedangkan mereka pernah membaca firman Allah Taala: 

�v����Q��� )�5������� �������N� �ov����5� ����� )�5� �(��� ��$�%�#�)��)�5��w��-��� �E������� )�������7�w0����� )���v�� ����a����� )��
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Dan apabila sampai tempoh Kami hendak membinasakan penduduk sesebuah 

negeri, Kami perintahkan (lebih dahulu) orang-orang yang melampau dengan 

kemewahan di antara mereka (supaya taat), lalu mereka menderhaka dan 

melakukan maksiat padanya; maka berhaklah negeri itu dibinasakan, lalu kami 

menghancurkannya sehancur-hancurnya. (Al-Isra’: 16) 

d. Perpindahan kuasa dan kepimpinan kepada bangsa bukan Arab seperti 

bangsa Parsi, Dailam, Mamluk, bangsa Turki dan sebagainya yang tidak 

menghayati citarasa Islam yang sebenar. Hati mereka tidak disinari cahaya al-

Quran kerana mereka sukar memahami maksudnya. Sedangkan mereka pernah 

membaca firman Allah Taala: 
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Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang-orang 

yang bukan dari kalangan kamu menjadi “orang dalam” (yang dipercayai). 

Mereka tidak akan berhenti-henti berusaha mendatangkan bencana kepada 

kamu. Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Telahpun nyata (tanda) 

kebencian mereka pada pertuturan mulutnya, dan apa yang disembunyikan oleh 

hati mereka lebih besar lagi. Sesungguhnya telah kami jelaskan kepada kamu 

keterangan-keterangan itu jika kamu (mahu) memahaminya. (Aali Imran: 118) 

e. Mengabaikan ilmu-ilmu yang berbentuk praktikal dan ilmu-ilmu dunia 

sebaliknya membazir masa dan tenaga dengan falsafah-falsafah yang bersifat teori 

yang tidak membuah hasil serta ilmu-ilmu berbentuk fantasi semata-mata. 

Sedangkan Islam menggalakkan mereka memerhatikan alam ini serta meneliti 

rahsia makhluk dan menjelajah bumi ini. Islam juga memerintahkan mereka supaya 

memikirkan tentang alam maya ciptaan Allah ini: 

���(�Z��#�v}��#)��wa���
v����$)����#���I�5�����N 
Katakanlah (wahai Muhammad): Perhatikan dan fikirkanlah apa yang ada di 

langit dan di bumi dari segala kejadian yang menakjubkan. (Yunus: 101) 

f. Kelekaan para pemerintah dengan kuasa yang dimiliki, terpedaya dengan 

kuasa yang ada dan lupa melihat perkembangan yang wujud dalam masyarakat 

bangsa lain. Kealpaan ini menyebabkan bangsa lain lebih kehadapan dari segi 

potensi, kebolehan dan mampu menyerang umat Islam pada bila-bila masa. Al-

Quran telah menyuruh umat Islam supaya sentiasa peka dan mengingatkan mereka 

akibat buruk sebarang kelalaian. Al-Quran menyifatkan orang yang lalai sebagai 

binatang malah lebih teruk daripada itu: 

�|O���7����������#�)�������������������|2����N���������[5�?��#��O�R�����O����¬Cvy�8���w+���Rv��)�5���(�$��-����#
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Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan 

manusia yang mempunyai hati (tetapi) tidak mahu memahami dengannya (ayat-

ayat Allah), dan yang mempunyai mata (tetapi) tidak mahu melihat dengannya 

(bukti keesaan Allah) dan yang mempunyai telinga (tetapi) tidak mahu 

mendengar dengannya (ajaran dan nasihat); mereka itu seperti binatang ternak, 

bahkan mereka lebih sesat lagi; mereka itulah orang-orang yang lalai. (Al-A’raf: 

179) 

g. Tertipu dengan helah musuh yang bijak membujuk. Terpesona dengan hasil-

hasil usaha musuh dan cara hidup mereka seterusnya meniru budaya hidup pihak 

musuh yang merosakkan dan tidak berfaedah. Sedangkan Islam melarang mereka 

meniru gaya musuh. Malah wujud perintah yang jelas menyuruh umat Islam supaya 

tidak mengikut musuh dan sentiasa menjaga identiti umat Islam. Islam juga 

mengingatkan akibat buruk sikap meniru musuh ini apabila al-Quran menyebut: 

����L�5)��%��-�������8#~ ������2)�QvL��������1#����O�vr�����O���)�������������v]�1���%������+��F��O�vr����)��~����)��
�O���v�)�8 



Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu taat akan sesuatu puak dari 

orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu, nescaya mereka 

akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir sesudah kamu beriman. 

(Aali Imran: 100) 

Dalam ayat lain: 

�����.v��+�Q��� ���L��)��7��� S���7� ���8#~ ����� ��#�����8� �O�vr���� ������v]�1� ��%� �����+��F� �O�vr���� )��~���� )��
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Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu taatkan orang-orang yang kafir 

nescaya mereka akan menolak kamu kembali kepada kekufuran, lalu menjadilah 

kamu orang-orang yang rugi. (Aali Imran: 149) 

6. Pertembungan Politik 

a. Usaha-usaha bagi menghancurkan umat Islam. 

Segala faktor di atas mula memberikan kesan kepada struktur negara dan 

umat Islam. Bangsa-bangsa yang ditakluk tadi mula merasakan sudah tiba masanya 

untuk mereka membalas dendam dan menghancurkan negara Islam yang pernah 

suatu ketika dahulu menakluk negara mereka dan mengubah semua elemen utama 

dalam hidup mereka. Bangsa Tartar mula menyerang umpama bah melanda negara 

Islam dan mencarik-carik tubuh negara ini satu demi satu hingga mereka berjaya 

mara ke Baghdad, pusat pemerintahan Khalifah Abbasiah. Malah mereka 

menghenyakkan kaki mereka ke tubuh Khalifah al-Mu’tasim. Akibatnya robohlah 

kekuatan negara Islam dan buat pertama kalinya rangkaian negara ini berkecai 

menyebabkan bangsa-bangsa Islam berpecah kepada negara-negara kecil. Masing-

masing memilih Amirul Mukminin dan haluan sendiri. Kristian di Eropah turut 

menyedari hakikat ini. Mereka mengumpulkan segala kekuatan untuk menggempur 

Islam di timur, iaitu di Asia dan Afrika melalui sembilan siri Perang Salib yang 

disertai oleh para satria, raja dan orang awam. Angkatan tentera ini berjaya 

membina sebuah negara Salib di Baitul Maqdis yang mengancam bangsa Islam di 

timur dan barat. Malah mereka turut menyerang Mesir, sebuah negara paling 

berkuasa ketika itu. 

b. Kemenangan demi kemenangan. 

Namun Allah masih belum mengizinkan kesesatan mengalahkan kebenaran. 

Mesir akhirnya berjaya menggabungkan beberapa buah negara-negara kecil di 

sekitarnya seterusnya memimpin mereka menyerang tentera salib di bawah 

pimpinan Salahuddin. Baitul Maqdis berjaya diambil kembali dan tentera salib 

terpaksa menerima kekalahan mereka di Hittin.3 Selepas itu di bawah pimpinan al-

Zahir Baibars mereka berhadapan pula dengan Tartar dan menghalau mereka 

keluar di Ain Jalut4 . Setelah itu khalifah Islam kembali bertakhta dan dengan izin 

Allah, Islam kembali bernaung di bawah sebuah negara yang memiliki pengaruh 

yang luas dan kuat. Negara ini berjaya menyatukan kekuatan umat Islam dan 

menggabungkan kebanyakan bangsa-bangsa Islam di bawah naungannya. Sebagai 

sebuah negara yang berwibawa, negara ini mengorak langkah untuk menyerang 

Kristian di pusat pemerintahannya seterusnya berjaya menakluk Constantinople. 

Negara ini berjaya menyebarkan sayapnya hingga ke tengah Eropah dan berjaya 

sampai hingga ke Vienna. Inilah negara Turki Othmaniah. 

                                                 
3 Pada tahun 583 Hijrah. 
4 Pada tahun 658 Hijrah. 



c. Bibit-bibit kebangkitan Eropah. 

Negara Islam merasa selesa dan alpa di bawah naungan kerajaan Othmaniah 

dan sultan-sultan Othmaniah hingga terleka dengan apa yang berlaku di sekeliling 

mereka. Dalam masa yang sama, Eropah yang pernah mengecapi sinaran Islam di 

Barat melalui Andalus dan Timur melalui angkatan salib tidak pernah mensia-

siakan peluang. Mereka tidak pernah lupa untuk belajar daripada pengalaman 

silam. Dengan itu, Eropah mula mempertingkatkan kekuatannya dan bergabung di 

bawah pimpinan bangsa Frank di Portugal. Mereka akhirnya berjaya menyekat 

kemaraan tentera Islam di Barat. Mereka berjaya menimbulkan pergeseran di 

kalangan umat Islam Andalus. Kesannya umat Islam Andalus sentiasa bercakaran 

sesama sendiri sehingga akhirnya umat Islam Andalus berjaya diusir ke negara-

negara jajahan Inggeris dan Perancis atau terpaksa melarikan diri ke bumi Afrika. 

Tertegaklah sebuah negara baru iaitu negara Sepanyol menggantikan tempat umat 

Islam. Eropah terus mempertingkatkan kekuatan mereka; mereka bergabung, 

merencana dan belajar. Mereka menjelajah dan meneroka negara dan benua baru. 

Penemuan Amerika merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh Sepanyol. 

Sementara penemuan laluan ke India merupakan hasil usaha Portugis. Setelah itu, 

muncul pelbagai suara yang menuntut perubahan yang diterajui oleh ramai pejuang 

perubahan. Mereka mula beralih ke arah ilmu sains dan ilmu yang produktif. 

Revolusi ini akhirnya membentuk fahaman kebangsaan dan terbentuklah sebuah 

negara kuat yang meletakkan seluruh matlamatnya untuk menghancur leburkan 

negara Islam. Mereka membahagi-bahagikan negara Islam dan menguasai 

sepenuhnya Afrika dan Asia. Negara-negara yang masih baru ini membuat pelbagai 

perjanjian sesama mereka. Mereka berpegang teguh kepada perjanjian ini sehingga 

ada kalanya perjanjian ini dianggap amat suci. 

d. Serangan-serangan baru 

Melalui dasar meneroka, menjelajah dan mengembara ke hujung dunia, Eropah 

berjaya meluaskan sayap mereka ke seluruh negara-negara Islam yang jauh seperti 

India dan negara-negara Islam yang berjiran dengan India. Mereka berusaha gigih 

untuk mencapai cita-cita mereka menghancur leburkan negara Islam yang gagah 

dan agung. Mereka merencana pelbagai agenda yang adakalanya diungkapkan 

sebagai “masalah timur” atau “agihan warisan orang sakit”. Setiap negara Eropah 

mengambil kesempatan yang terbuka luas ini dan mengada-adakan pelbagai alasan 

yang tidak kukuh. Mereka menyerang negara yang sudah tidak bermaya ini. Hingga 

berjaya mengambil alih beberapa bahagian negara ini atau mengancam sebahagian 

struktur negara ini. Serangan ini berterusan dalam tempoh yang lama hingga 

mereka berjaya memisahkan kebanyakan negara-negara Islam daripada pengaruh 

kerajaan Othmaniah. Beberapa negara Islam seperti di Barat jauh (Maghribi) dan 

utara Eropah jatuh ke tangan kuasa Eropah. Dalam masa yang sama beberapa 

negara bukan Islam yang sebelum ini tunduk di bawah kuasa Othmaniah seperti 

Greek dan negara Balkan mula memisahkan diri. Pusingan akhir dalam 

pertembungan ini ialah pada Perang Dunia I tahun 1914-1918 yang membawa 

kepada kekalahan Turki dan sekutunya. Kekalahan ini membuka peluang 

sepenuhnya untuk kuasa besar Eropah iaitu Britain dan Perancis selain Itali untuk 

menguasai bangsa-bangsa Islam yang kini hanya tinggal sebagai warisan agung. 

Mereka memperkukuhkan kuasa mereka menggunakan pelbagai istilah seperti 

penjajahan, pemakmuran, perjanjian dan persefahaman. Mereka membahagi-

bahagikan negara-negara Islam menurut pembahagian berikut: 

1.  Utara Afrika iaitu Maghribi, Algeria dan Tunisia menjadi jajahan Perancis. 

Tangier diletakkan di bawah kuasa antarabangsa dan kawasan pedalaman di 

bawah jajahan Sepanyol. 



2.  Tripoli dan Barca dijajah oleh Itali yang sememangnya tidak mahu sebarang 

kesan peninggalan Islam kekal di sana. Itali mewajibkan setiap rakyat Tripoli 

mendapat kerakyatan Itali malah Tripoli dinamakan sebagai Itali Selatan. 

Pemerintahan Itali menyebabkan beribu-ribu keluarga dan rakyat kelaparan. 

3.  Mesir dan Sudan berada di bawah jajahan Inggeris serta kehilangan segala 

kuasa. 

4.  Palestin dijajah oleh Inggeris dan kemudian membenarkan pula bumi Palestin 

ini dijual kepada Yahudi untuk dijadikan sebuah negara Zionis. 

5.  Syria dijajah oleh Perancis. 

6.  Iraq dijajah oleh Inggeris. 

7.  Hijaz hanyalah sebuah kerajaan yang lemah dan tidak bermaya, hanya 

mengharapkan sedekah dan terpaksa bergantung kepada janji-janji manis dan 

perjanjian yang tidak sah. 

8.  Yaman, sebuah kerajaan yang terpinggir, rakyatnya miskin dan diancam oleh 

peperangan di segenap tempat dan pada bila-bila masa. 

9.  Kawasan-kawasan Semenanjung Tanah Arab yang lain hanyalah wilayah-

wilayah kecil di mana pemerintahnya hidup dengan hasil bantuan konsul 

Inggeris. Mereka hidup dengan hasil sisa-sisa makanan Inggeris dan hati 

mereka sentiasa membara dengan sifat hasad dengki. Dalam masa yang sama 

wujud perjanjian dan persefahaman erat yang telah dimeterainya antara sekutu-

sekutu Eropah bersama pemerintah Semenanjung Tanah Arab, Raja al-Husin 

bahawa mereka akan membantu beliau untuk mendapatkan kemerdekaan 

Tanah Arab dan menyalurkan bantuan untuk ketuanan Khilafah Arab. 

10. Iran dan Afghanistan pula merupakan kerajaan yang tidak stabil dan sentiasa 

dipengaruhi oleh pelbagai kepentingan. Adakalanya berpihak kepada umat 

Islam dan adakalanya berpihak kepada musuh Islam. 

11. India dijajah oleh Inggeris. 

12. Turkistan dan negara-negara di sekitarnya pula dijajah oleh Rusia. Negara-

negara ini terpaksa menanggung keperitan angkara Bolshevik. Selain daripada 

itu, minoriti Islam yang berada di beberapa negara tidak mendapat tempat 

untuk berlindung ataupun bantuan mana-mana kerajaan yang dapat 

memelihara identiti mereka sebagai orang Islam. Inilah yang berlaku kepada 

umat Islam di Habsyah, China, Balkan, negara-negara Afrika Tengah, Afrika 

Tenggara dan Afrika Barat. Dengan situasi yang sedia ada ini pertembungan 

politik ini kini berpihak kepada Eropah. Mereka berjaya merealisasikan impian 

mereka untuk menghancur leburkan empayar Islam dan melenyapkan sama 

sekali negara Islam. Dari sudut politik, mereka telah berjaya menyingkirkan 

negara Islam daripada senarai negara yang wujud dan agung. 

e. Kembali berkuasa. 

Pencabulan yang dilakukan secara terang-terangan atau berselindung di 

sebalik pelbagai perjanjian dan persefahaman ini mengguris luka di dada dan hati 

umat Islam. Lantas bangsa-bangsa Islam ini segera bangkit menuntut kemerdekaan 

dan berjuang untuk mengembalikan kemerdekaan serta maruah mereka. Pelbagai 

pemberontakan tercetus untuk mencapai maksud ini. Turki memberontak. Mesir 

memberontak. Iraq dan Syria memberontak. Pemberontakan demi pemberontakan 

berlaku di Palestin dan kawasan pedalaman di Maghribi. Kesedaran umat Islam 

semakin meluas di setiap tempat. Hasilnya bangsa-bangsa Islam ini berjaya 

memperolehi semula sebahagian hak mereka. Turki mula berpisah menurut 



sempadan barunya. Mesir dan Iraq kini merupakan dua negara berasingan. Di Hijaz 

dan Najd muncul sebagai negara al-Saud. Yaman, Iran dan Afghanistan berusaha 

memelihara identiti mereka yang tersendiri. Syria kini hampir-hampir mencapai 

kemerdekaannya.5 Palestin menarik perhatian dunia melalui isu yang 

diperjuangkannya. Umat Islam mula mengorak langkah yang betul walaupun kecil 

dan perlahan tetapi tetap menuju ke arah matlamat yang suci. Ke arah 

mengembalikan semula kemerdekaan dan harga diri. Ke arah membina semula 

negara mereka. Walaupun langkah-langkah ini menuju ke arah perkauman yang 

sempit di mana setiap bangsa menuntut hak mereka secara berasingan dan 

kebanyakan penggerak ke arah kebatilan ini secara sengaja mengabaikan gagasan 

penyatuan ummah namun seluruh langkah ini tidak syak lagi akan menuju ke arah 

penyatuan. Umat Islam akan kembali sebagai sebuah negara yang bersatu 

menggabungkan pelbagai bangsa di dunia Islam. Sebuah negara yang akan 

mengibarkan semula panji Islam dan mendokong dakwah Islam. Tidak wujud di 

dunia ini satu ummah yang disatukan bersama satu bahasa, mempunyai 

kepentingan fizikal dan rohani yang sama serta berkongsi segala suka dan duka 

seperti umat Islam. 

f. Perang baru 

Negara-negara Eropah kini baru keluar daripada kancah perang dunia. Namun 

hasad dengki dan dendam kesumat masih wujud dalam hati mereka. Bagi 

sesetengah bangsa, segala persidangan dan perjanjian ini menjadi tamparan hebat 

buat mereka. Bagi kebanyakan mereka pula semua ini hanya menghancurkan 

impian mereka. Malah muncul pelbagai ideologi dan fahaman fanatik yang baru. 

Keadaan ini pasti akan mencetuskan semula persengketaan dan peperangan sengit 

yang akan menghancur leburkan perpaduan mereka. Keadaan ini akan 

menyedarkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar dan menolak kezaliman 

mereka sendiri. Keadaan ini juga akan memberi peluang kepada bangsa-bangsa 

Islam menyusun semula barisan mereka, menggabungkan kekuatan mereka, 

mengembalikan sepenuhnya kemerdekaan mereka, mewujudkan semula negara 

mereka dan bersatu di bawah naungan seorang amirul mukminin. 
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Dan Kami hendak berihsan dengan memberikan pertolongan kepada kaum yang 

tertindas di negeri itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, 

serta hendak menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (apa yang dimiliki 

oleh Firaun dan kaumnya). (Al-Qasas: 5) 

7. Pertembungan Sosial 

Tamadun Baru 

Bangsa-bangsa Eropah yang berpeluang menjalinkan hubungan dengan Islam 

dan bangsa Islam; di Timur melalui peperangan salib dan di Barat melalui 

pergaulan dengan Arab Andalus, bukan sahaja berjaya memperolehi semangat yang 

tinggi atau kesatuan politik malah lebih daripada itu mereka juga berpeluang untuk 

memperolehi kesedaran fikiran dan mental yang tinggi, di samping berpeluang 

                                                 
5 Akhirnya Syria berjaya juga mencapai kemerdekaannya. Pelbagai negara mengiktiraf 

kemerdekaan Syria dan mereka berjaya mengusir Perancis. Begitulah juga yang berlaku 

pada negara-negara Arab yang lain. 



memperolehi ilmu yang luas. Hasilnya muncul kebangkitan dari aspek tatasusila 

dan ilmu dalam semua lapisan masyarakat Eropah. Pihak gereja terpaksa bertindak 

menghalang fenomena asing ini dengan menggunakan segala kuasa yang ada. 

Gereja mengenakan seksaan yang berat kepada para sasterawan dan intelek yang 

membawa fenomena baru ini. Mahkamah-mahkamah menghukum mereka dan 

mempengaruhi negara serta rakyat supaya menentang mereka. Namun semua ini 

tidak mampu bertahan untuk berhadapan dengan realiti dan penerokaan ilmu. 

Akhirnya kebangkitan sains ini beroleh kejayaan besar hingga berjaya menyedarkan 

negara. Malah negara sebaliknya turut menyerang gereja. Masyarakat Eropah kini 

bebas sepenuhnya daripada cengkaman kuasa gereja. Mereka kini meminggirkan 

ahli-ahli gereja di rumah-rumah ibadat dan biara mereka sahaja. Malahan Pope 

dipaksa bertapa di Vatican. Peranan orang agama dikecilkan pada ruang hidup yang 

sempit, tidak lebih daripada itu. Eropah kini beranggapan Kristian hanyalah 

warisan sejarah. Kristian kini hanyalah satu kaedah untuk mendidik rakyat 

kebanyakan atau salah satu cara untuk menguasai dan memenuhi tujuan politik. 

Kemajuan ilmu dengan pelbagai rekaan dan penerokaan mula berkembang di 

kalangan masyarakat Eropah. Mesin-mesin semakin bertambah. Cara hidup mula 

beralih mengikut corak industri. Semua ini seiring dengan kebangkitan negara yang 

kuat dan berpengaruh luas di kalangan negara dan rantau lain. Dunia kini mengalih 

tumpuan kepada bangsa-bangsa Eropah. Bangsa Eropah kini mampu menikmati 

segala-galanya. Kekayaan datang mencurah-curah dari semua arah. Namun sudah 

tentu norma hidup masyarakat Eropah turut berubah selepas itu. Ia kini 

berlandaskan dasar menyisih agama daripada segala aspek hidup masyarakat 

terutama dalam aspek kenegaraan, kehakiman dan pendidikan. Ditambah pula 

dengan dasar materialisme yang ekstrim tumbuh subur sehingga menjadi ukuran 

dalam semua perkara. Kesannya, tamadun ini bersifat materialistik sehingga 

menghancurkan segala nilai ajaran agama langit. Budaya ini bertentangan sama 

sekali dengan ajaran yang dibawa oleh Islam yang menggabungkan antara rohani 

dan jasmani. Antara ciri utama tamadun Eropah ialah: 

1. Menolak agama, meragui kewujudan Allah, menafikan adanya roh, 

mengabaikan balasan akhirat dan hanya menerima alam yang boleh dirasa. 
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Mereka hanya mengetahui perkara yang zahir nyata dari kehidupan dunia 

sahaja, dan mereka tidak pernah ingat hendak mengambil tahu tentang hari 

akhirat. (Al-Rum: 7) 

2. Membolehkan segala-galanya, mementingkan keseronokan, mencari 

kepuasan dunia tanpa batasan, mengikut kehendak perut dan nafsu, menonjolkan 

wanita dengan pelbagai fesyen yang menggoda dan mengghairahkan, hanyut dalam 

pelbagai jenayah yang merosakkan jasad dan akal, menghancurkan sistem 

kekeluargaan dan kebahagiaan rumahtangga. 
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Dan (sebaliknya) orang-orang yang kafir menikmati kesenangan di dunia serta 

mereka makan minum sebagaimana binatang-binatang ternak makan minum, 

sedang nerakalah menjadi tempat tinggal mereka. (Muhammad: 12) 

3. Individualistik atau mementingkan diri sendiri. Setiap orang hanya 

memikirkan keuntungan diri sendiri. Setiap kelas dalam masyarakat saling tindas-

menindas antara satu sama lain dan sentiasa membolot segala peluang yang ada. 



Dalam masa yang sama setiap bangsa begitu fanatik dengan bangsa sendiri dan 

merendah-rendahkan bangsa lain. Mereka sentiasa berusaha menguasai bangsa 

yang lemah. 

4. Riba; Mereka menerima pelaksanaan sistem riba, meletakkan riba sebagai 

asas kepada segala urusan, mempelbagaikan bentuk dan cara pelaksanaan. Mereka 

mengamalkannya secara menyeluruh termasuk antara negara dengan negara dan 

antara individu dengan individu. 

Budaya materialistik yang tegar dalam masyarakat Eropah ini menyebabkan 

jiwa mereka rosak, akhlak mereka pincang dan tidak berupaya menghapuskan 

jenayah. Akibatnya, timbul pelbagai masalah, lahir pelbagai fahaman perosak, 

tercetus pelbagai pemberontakan. Sistem ekonomi, sosial dan politik menjadi goyah 

dan tidak pernah stabil. Negara berpecah kepada puak-puak dan kelompok-

kelompok, rakyat saling berkelahi kerana hasad dengki. Tamadun baru ini kini 

terbukti gagal sama sekali mewujudkan keamanan untuk manusia sejagat. Ia gagal 

mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan untuk manusia walaupun mereka 

berjaya meneroka pelbagai penemuan sains, walaupun mereka memiliki kekayaan 

yang melimpah ruah, mempunyai negara yang kuat dan setelah berkuasa selama 

satu kurun. 

8. Materialisme Melanda Negara Islam 

Eropah giat berusaha mengembangkan arus materialisme ini bersama budaya 

dan kuman perosaknya ke seluruh negara Islam yang berada dalam genggaman 

mereka dan setiap bumi Islam yang jatuh ke dalam kuasa mereka. Dalam masa 

yang sama mereka berusaha memastikan segala elemen kuasa seperti ilmu 

pengetahuan, kepakaran dan sistem yang baik disekat daripada umat Islam. Mereka 

merencana segala serangan sosial ini dengan amat bijak menggunakan segala 

kelicikan politik dan kuasa ketenteraan mereka. Sehingga mereka berjaya mencapai 

apa yang mereka inginkan. Mereka memperdaya pemimpin-pemimpin umat Islam 

dengan memberikan pinjaman dan menjalankan urusniaga bersama. Malah mereka 

memudahkan segala urusniaga ini. Dengan cara ini mereka berhak campur tangan 

dalam hal ehwal ekonomi negara Islam. Mereka berjaya melambakkan modal, bank-

bank dan syarikat-syarikat mereka. Mereka menentukan aliran ekonomi menurut 

kehendak mereka. Mereka mengaut segala keuntungan dan kekayaan. Seterusnya 

mereka berkuasa mengubah dasar politik, kehakiman dan pendidikan. Mereka 

mempunyai kuasa menentukan sistem politik, perundangan dan pendidikan supaya 

menurut acuan mereka sepenuhnya termasuk di negara Islam yang terkuat. 

Mereka membawa masuk wanita-wanita yang tidak berpakaian, arak-arak, 

teater-teater, kelab malam, hiburan, filem-filem, akhbar, novel, fiksyen serta cara 

mereka berhibur dan membuang masa. Mereka membenarkan jenayah dilakukan 

walaupun jenayah yang sama tidak dibenarkan di negara mereka. Mereka 

menjadikan dunia yang penuh dengan hiburan, dunia yang bergelumang dengan 

dosa dan noda ini begitu menarik ditonton oleh umat Islam yang kaya-raya, umat 

Islam yang berpengaruh dan berkedudukan tetapi berfikiran cetek. Bukan setakat 

itu sahaja malah mereka membina sekolah-sekolah serta pusat pengajian ilmu dan 

sains dalam negara Islam. Institusi ini berperanan mendidik umat Islam supaya 

ragu dan menolak agama mereka. Mereka mendidik umat Islam supaya 

merendahkan diri sendiri, memperlekeh agama dan negara sendiri, membuang 

budaya dan akidah sendiri sebaliknya mengagung-agungkan segala yang datang 

daripada Barat. Sehingga umat Islam berkeyakinan bahawa segala yang dihasilkan 

oleh Eropah adalah contoh yang terbaik untuk hidup ini. Sekolah-sekolah ini hanya 

menerima masuk anak-anak kelas atasan dan dikhususkan untuk golongan ini 



sahaja. Anak-anak kelas atasan ini adalah anak-anak para pembesar dan pemimpin, 

dan urusan umat ini tidak lama lagi akan berada di tangan mereka. Jika institusi 

boneka ini belum cukup mematangkan mereka, maka program-program susulan 

akan menyempurnakannya. Serangan sosial yang diatur begitu kemas dan intensif 

ini beroleh kejayaan besar. Serangan seperti ini sesuai dengan manusia, dekat 

dengan jiwa manusia, bersifat jangka panjang dan amat berkesan. Oleh kerana 

itulah serangan seperti ini jauh berkali ganda lebih merbahaya daripada serangan 

politik dan ketenteraan. 

Beberapa bangsa Islam begitu ghairah dengan tamadun Eropah sehingga 

mereka merasa tidak selesa dengan identiti mereka sebagai Islam. Malah rakyat 

Turki terdorong untuk mengakui bahawa Turki bukan negara Islam. Mereka begitu 

bersemangat meniru apa sahaja yang dilakukan oleh Eropah. Amanullah Khan, 

Raja Afghanistan cuba melakukan usaha yang sama, namun usahanya itu 

menyebabkan dia kehilangan takhta. Budaya meniru ini semakin menular di Mesir 

sehinggakan seorang tokoh yang agak berpengaruh secara terus terang menyatakan 

bahawa tiada jalan lain untuk maju melainkan dengan cara kita mencedok tamadun 

ini sama ada yang baik atau yang buruk, yang manis mahupun yang pahit, yang 

disukai mahupun yang dibenci, yang dipuji mahupun yang dicaci. Kesan ini begitu 

cepat menular daripada Mesir ke negara-negara jiran hingga sampai ke hujung 

barat (Maghribi dan kawasan sekitarnya) dan menggoyah nilai-nilai suci satu 

perempat tanah Hijaz. Negara-negara Islam yang terpengaruh dengan tamadun 

materialisme ini boleh dibahagikan kepada tiga kategori: 

1.  Negara yang terlalu terpengaruh hingga mengubah hati dan perasaan mereka. 

Malah mengubah segala budaya dan penampilan mereka. Negara-negara ini 

antaranya ialah Turki dan Mesir. Di negara-negara ini, gagasan Islam telah 

dipinggir daripada budaya masyarakat dan hanya terperosok di masjid-masjid 

dan tempat-tempat keagamaan. 

2.  Negara yang terpengaruh dengan tamadun Eropah dalam aspek budaya dan 

penampilan tetapi tidak berjaya mempengaruhi sentimen mereka. Negara-

negara ini seperti Iran, negara-negara di bahagian barat dan utara Afrika. 

3.  Negara yang hanya kelompok tertentu di kalangan golongan berpendidikan dan 

pemerintah sahaja terpengaruh dengan budaya Eropah seperti Syria, Iraq, Hijaz, 

sebahagian besar Semenanjung Tanah Arab dan beberapa negara Islam yang 

lain. 

Namun demikian arus ini begitu cepat tersebar hingga akhirnya berjaya 

mempengaruh semua lapisan masyarakat dan budaya. Musuh-musuh Islam telah 

berjaya memperdaya para cendikiawan Islam serta mengaburi pandangan umat 

Islam yang lain. Mereka menggambarkan seolah-olah Islam hanyalah membabitkan 

beberapa amalan akidah, ibadat dan akhlak. Selain itu Islam digambarkan hanya 

merupakan beberapa upacara, amalan karut dan penampilan yang kosong. Muslihat 

mereka ini dibantu oleh kejahilan umat Islam yang tidak memahami agama mereka 

yang sebenar. Fenomena ini menyebabkan sebahagian besar umat Islam merasa 

selesa dan setuju dengan gambaran seperti ini. Seterusnya apabila masa berlalu, 

agak sukar untuk kita menerangkan kepada mereka bahawa Islam adalah suatu 

sistem sosial yang lengkap mencakupi seluruh aspek hidup manusia. 

Dengan ini, kita terpaksa akui bahawa tamadun Barat yang bertunjangkan 

fahaman materialisme telah berjaya menguasai pertembungan sosial ini menentang 

tamadun Islam yang bertunjangkan fahaman yang menggabungkan antara roh dan 

jasad. Mereka telah berjaya di bumi Islam sendiri. Mereka berjaya dalam 

pertembungan di lapangan yang sebenar iaitu jiwa, rohani, akidah dan akal 



manusia. Mereka juga telah berjaya di lapangan politik dan ketenteraan. Semua ini 

tidak menghairankan kerana hidup ini sebenarnya satu; suatu kekuatan adalah 

tetap suatu kekuatan dalam semua aspek hidup, dan suatu kelemahan adalah tetap 

suatu kelemahan dalam semua aspek hidup. 
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Dan demikian itulah keadaan hari-hari (dunia ini dengan peristiwa-peristiwa 

kemenangan dan kekalahan), Kami gilirkan dia antara sesama manusia. (Aali 

Imran: 140) 

Walau bagaimanapun dasar dan ajaran Islam masih tetap kukuh sebagaimana 

asalnya, masih segar dan bernyawa, masih mampu menarik perhatian melalui 

kehebatan dan keindahannya. Islam tetap segar kerana Islam adalah agama yang 

benar. Malah hayat insan tidak akan sempurna tanpa Islam. Juga kerana Islam 

adalah ciptaan Allah dan dijaga oleh-Nya. 
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Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan Kamilah yang 

memelihara dan menjaganya. (Al-Hijr: 9) 
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Sedang Allah tidak menghendaki melainkan menyempurnakan cahaya-Nya, 

sekalipun orang-orang kafir tidak suka (akan yang demikian). (At-Taubah: 32) 

Kesedaran 

Sepertimana ancaman politik yang mampu membangkitkan sentimen 

perkauman, ancaman sosial juga telah menghidupkan semula gagasan Islam. 

Hasilnya, pelbagai suara bangkit menuntut supaya umat Islam kembali kepada 

Islam; Kembali kepada memahami dan melaksanakan hukum serta sistem Islam. 

Sudah pasti tidak lama lagi akan tiba masanya tamadun materialisme ini jatuh 

tersembam di atas batu jemala pendokong dan penganutnya. Ketika itu mereka 

merasa betapa hati dan rohani mereka begitu dahaga. Namun di sana hanya ada 

satu sumber sahaja yang mampu memberikan santapan dan rawatan untuk mereka 

iaitu Kitab Allah: 
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Wahai umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang 

menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu, dan yang menjadi penawar bagi 

penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi 

hidayah petunjuk untuk keselamatan, serta membawa rahmat bagi orang-orang 

yang beriman. Katakanlah (wahai Muhammad): Kedatangan Al-Quran itu 

adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayang-Nya, maka 

dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersukacita (bukan 

dengan yang lainnya), kerana ia lebih baik daripada apa yang mereka 

himpunkan dari segala benda dan perkara yang tidak kekal). (Yunus: 57-58) 



9. Dakwah Kita Adalah Dakwah Penggerak Dan Penyelamat 

a) Tanggungjawab yang besar 

Wahai Ikhwan, Allah mahu kita mewarisi tanggungjawab yang besar ini. Allah 

mahu supaya sinar dakwah kamu terpancar menerangi seluruh kegelapan ini. Allah 

melahirkan kamu untuk memartabatkan kalimah-Nya, mendokong syariat-Nya dan 

menegakkan semula negara-Nya. 
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Dan sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong ugama-Nya 

(ugama Islam); sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa. (Al-Haj: 40) 

b) Matlamat utama kita 

Wahai Ikhwan, apakah yang kita mahu? Adakah kita mahu mengumpulkan 

harta sedangkan harta itu akan lenyap? Adakah kita mahukan pengaruh sedangkan 

ia suatu yang tidak bererti? Adakah kita mahu bermaharajalela di muka bumi? 
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Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, diwariskannya kepada sesiapa yang 

dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. (Al-A’raf: 128) 

Bukankah kita pernah membaca firman Allah Taala: 
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Negeri akhirat (yang telah diterangkan nikmat-nikmatnya) itu, Kami sediakan 

bagi orang-orang yang tidak bertujuan hendak mendapat pengaruh atau 

kelebihan di muka bumi dan tidak ingat hendak melakukan kerosakan; dan 

kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertaqwa. (Al-Qasas: 83) 

Allah menjadi saksi bahawa kita tidak pernah sedikitpun mahukan semua ini. 

Bukan itu tujuan kita bekerja dan bukan ke arah itu dakwah kita. Namun ingatlah 

sentiasa bahawa kamu mempunyai dua matlamat besar: 

1.  Membebaskan Dunia Islam daripada semua cengkaman kuasa asing yang 

sememangnya merupakan hak semulajadi semua manusia. Hanya orang yang 

bersikap kejam dan diktator sahaja yang akan menafikannya. 

2.  Menegakkan sebuah negara Islam yang bebas di bumi ini. Negara yang mampu 

melaksanakan hukum-hukum dan sistem sosial Islam. Sebuah negara yang 

dapat menampilkan ajaran Islam yang sebenar dan dapat menyebarkannya 

secara bijaksana kepada semua manusia. Selagi negara ini tidak wujud, selagi 

itulah seluruh umat Islam berdosa. Umat Islam akan dipertanggung jawabkan 

di hadapan Allah kerana mereka dianggap cuai dan tidak berusaha 

mewujudkannya. Adalah suatu pencabulan kepada hak-hak kemanusiaan 

terutama dalam keadaan yang tidak menentu ini apabila wujudnya sebuah 

negara yang melaungkan dasar-dasar yang kejam dan menyebarkan fahaman-

fahaman yang sesat namun tidak wujud sesiapapun yang berusaha menegakkan 

sebuah negara yang berpegang kepada kebenaran, keadilan dan keharmonian. 

Kita mahu kedua-dua matlamat ini tercapai di lembah Nil ini, di negara-negara 

Arab dan di seluruh muka bumi yang Allah berikan anugerah untuk mengecapi 



nikmat Islam sebagai suatu agama, suatu identiti, dan suatu akidah yang 

menyatukan seluruh umat Islam. 

c) Matlamat khusus kita 

Selain kedua-dua matlamat tadi kita mempunyai matlamat khusus. Sebuah 

masyarakat akan hanya menjadi sebuah masyarakat Islam yang sempurna apabila 

matlamat ini tercapai. Wahai Ikhwan, sedarlah bahawa 60% rakyat Mesir hidup 

lebih rendah daripada taraf haiwan. Mereka terpaksa bersusah payah untuk 

mendapat sesuap nasi. Mesir juga diancam kebuluran dan berhadapan dengan 

pelbagai kegawatan ekonomi yang hanya Allah sahaja tahu kesudahannya. Di Mesir 

juga terdapat 320 buah syarikat asing yang memonopoli kesemua kemudahan dan 

kepentingan awam di seluruh pelusuk Mesir. Aliran urusniaga, industri dan sektor 

ekonomi semuanya berada di tangan orang asing yang mengamalkan riba. Hartanah 

berpindah dengan begitu pantas daripada rakyat tempatan kepada rakyat asing. 

Mesir merupakan negara moden di dunia yang paling teruk dilanda wabak dan 

penyakit. Lebih 90% rakyat Mesir dijangka berhadapan dengan ketidak upayaan 

fizikal, kecacatan pancaindera serta pelbagai kecacatan dan penyakit. Mesir 

sehingga kini masih dibelenggu kejahilan apabila tidak sampai satu perlima sahaja 

yang mendapat pendidikan. Dengan jumlah itu hanya seratus ribu orang sahaja 

yang mendapat pendidikan melebihi tahap sekolah rendah. Kejadian jenayah 

bertambah berlipat ganda dan semakin meningkat dengan peratus yang amat tinggi 

hingga menyebabkan lepasan penjara lebih ramai daripada lepasan sekolah. 

Sehingga kini Mesir masih tidak mampu mewujudkan satu pasukan tentera yang 

mempunyai kelengkapan senjata yang secukupnya. Situasi yang sama berlaku pada 

mana-mana negara Islam di seluruh dunia. Jadi salah satu matlamat  kamu ialah 

kamu berusaha untuk memulihkan sistem pendidikan, menghapuskan kemiskinan, 

kejahilan, penyakit, jenayah, membentuk masyarakat contoh yang layak mendokong 

syariat Islam. 

d) Wahana atau wasilah utama kita 

Bagaimana kita boleh mencapai matlamat ini? Ceramah, ucapan, buku, 

pengajian, mengenalpasti penyakit dan ubat sahaja tidak akan membawa apa-apa 

kesan dan tidak akan dapat membawa pendakwah kepada matlamat. Sebaliknya 

dakwah perlu menggunakan segala wahana. Wahana yang perlu digunakan oleh 

semua gerakan ini tidak lain dan tidak bukan adalah tiga perkara berikut: 

1.  Iman yang mantap. 

2.  Pembentukan yang kemas. 

3.  Usaha yang berterusan. 

Wahai Ikhwan, ini adalah wahana kamu. Oleh itu yakinilah gagasan kamu, 

bersatulah, beramallah dan berpegang teguhlah dengan gagasan tersebut. 

e) Wahana tambahan 

Selain wahana tadi, terdapat beberapa wahana tambahan yang perlu 

digunakan. Ada di antara wahana ini yang bersifat defensif dan ada yang bersifat 

ofensif. Ada yang sesuai dengan budaya masyarakat dan ada yang bertentangan 

sama sekali dengan budaya mereka. Ada yang lembut dan ada yang keras. Kita 

perlu melatih diri supaya mampu menggunakan kesemua wahana ini dan bersedia 

menerima semua wahana ini supaya dapat menjamin kejayaan kita. Mungkin kita 

perlu menongkah adat resam atau membelakangkan budaya yang sedia diamalkan 

oleh masyarakat. Sememangnya dakwah ini sebenarnya ialah menongkah kebiasaan 

dan mengubah adat serta budaya. Adakah kamu sudah bersedia, wahai Ikhwan? 



f) Cabaran 

Ramai yang akan berkata, apakah yang anda maksudkan dengan wahana-

wahana ini? Apakah ia mampu membina umat ini atau memulihkan masyarakat ini. 

Sedangkan kini pelbagai krisis melanda dan segala kepincangan ini seakan sudah 

sebati? Bagaimana kamu dapat mengatasi masalah ekonomi tanpa mengamalkan 

riba? Apakah sikap kamu berhubung isu wanita? Bagaimana kamu dapat mencapai 

hak kamu tanpa menggunakan kekerasan? 

Wahai Ikhwan, sedarlah bahawa syaitan akan menyuntik jarumnya ke dalam 

fikiran semua pendokong perubahan. Namun Allah akan menghilangkan segala 

bisikan syaitan ini kemudian Dia akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran-Nya. 

Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Ingatkan mereka semua bahawa 

sejarah telah mengajar kita kisah-kisah bangsa silam dan masa kini yang membawa 

pelbagai pengajaran dan pedoman untuk kita semua. Sebuah bangsa yang gigih 

berjuang untuk hidup tidak akan mati. 

g) Rintangan sepanjang jalan 

Saya ingin jelaskan kepada kamu bahawa dakwah kamu ini masih belum 

dikenali ramai. Apabila tiba masanya ketika mereka mengenali dan memahami 

tujuan dan matlamat dakwah ini, dakwah ini akan ditentang dan dimusuhi dengan 

hebat. Kamu akan berhadapan dengan pelbagai kesukaran. Pelbagai rintangan akan 

menghalang jalan kamu. Pada ketika itu barulah kamu melalui jalan para 

pendokong dakwah. Kini kamu masih belum dikenali. Kamu baru melangkah ke 

arah dakwah. Kamu masih mempersiapkan diri untuk sedia berjuang dan berjihad. 

Kejahilan masyarakat tentang Islam yang sebenar akan menjadi halangan 

sepanjang jalan kamu. Kamu akan berhadapan dengan beberapa tokoh agama dan 

beberapa ulamak tradisi. Mereka akan menolak fahaman kamu tentang Islam dan 

jihad kamu untuk Islam. Para pembesar, pemimpin dan mereka yang berkuasa akan 

irihati dengan kamu. Semua kerajaan akan menghalang jalan kamu. Setiap 

kerajaan akan menyekat kegiatan kamu dan mereka akan mewujudkan pelbagai 

sekatan sepanjang jalan kamu. 

Mereka akan saling bekerjasama menggunakan apa sahaja cara untuk 

menghapuskan kamu dan melenyapkan sinar dakwah kamu. Mereka akan 

mempergunakan segala kerajaan yang lemah, golongan yang berakhlak buruk, 

golongan yang pada satu masa menghulur tangan mengharapkan bantuan mereka 

dan dalam masa yang lain menghulur tangan menindas dan memusuhi kamu. 

Semua pihak akan menimbulkan pelbagai wasangka dan fitnah kepada dakwah 

kamu. Mereka akan cuba memburuk-buruk dakwah ini. Mereka akan memaparkan 

dakwah ini kepada orang ramai dalam bentuk yang amat buruk. Mereka akan 

menggunakan segala kekuatan dan kuasa yang ada pada mereka. Mereka akan 

bertindak menggunakan segala harta dan kuasa yang mereka miliki. 
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Mereka hendak memadamkan cahaya Allah (ugama Islam) dengan mulut 

mereka, sedang Allah tidak menghendaki melainkan menyempurnakan cahaya-

Nya, sekalipun orang-orang kafir tidak suka (akan yang demikian). (At-Taubah: 

32) 

Sudah tentu kamu terpaksa melalui era ujian dan cubaan. Kamu akan 

dipenjara dan ditangkap. Kamu akan dihalau dan diusir. Segala harta kamu akan 

dirampas. Kamu akan dipecat dan rumah kamu akan digeledah. Mungkin ujian ini 

akan berlaku dalam tempoh yang lama. 
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Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya 

berkata: “Kami beriman”, sedang mereka tidak diuji (dengan sesuatu cubaan)? 

(Al-Ankabut: 2) 

Namun Allah janjikan kamu kemenangan bagi mereka yang berjuang. Allah 

janjikan ganjaran bagi mereka yang benar-benar beramal. 
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Wahai orang-orang yang beriman! Mahukah Aku tunjukkan sesuatu perniagaan 

yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya? 

Iaitu, kamu beriman kepada Allah dan rasul-Nya, serta kamu berjuang 

membela dan menegakkan ugama Allah dengan harta benda dan diri kamu; 

yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu hendak mengetahui 

(hakikat yang sebenarnya). (Dengan itu) Allah akan mengampunkan dosa-dosa 

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”. Itulah kemenangan yang besar. Dan ada lagi 

limpah kurnia yang kamu sukai, iaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan 

yang cepat (masa berlakunya). Dan sampaikanlah berita yang mengembirakan 

itu kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman! 

Jadikanlah diri kamu pembela-pembela (ugama) Allah sebagaimana (keadaan 

penyokong-penyokong) Nabi Isa ibni Maryam (ketika ia) berkata kepada 

penyokong-penyokongnya itu: Siapakah penolong-penolongku (dalam 

perjalananku) kepada Allah (dengan menegakkan ugama-Nya)? Mereka 

menjawab: Kamilah pembela-pembela (ugama) Allah! (Setelah Nabi Isa tidak 

berada di antara mereka) maka sepuak dari kaum Bani Israil beriman, dan 

sepuak lagi (tetap) kafir. Lalu Kami berikan pertolongan kepada orang-orang 

yang beriman untuk mengalahkan musuhnya, maka menjadilah mereka orang-

orang yang menang. (Al-Saf: 10-14) 

Adakah kamu masih mahu menjadi penolong Allah? 

h) Faktor kejayaan 

Wahai Ikhwan, di samping semua rintangan yang ada ini, kita perlu ingat kita 

kini sedang membawa dakwah Allah, dakwah yang paling mulia. Kita kini sedang 

melaungkan gagasan Islam, gagasan yang paling ampuh. Kita kini sedang 

mengemukakan kepada manusia undang-undang al-Quran, undang-undang yang 

paling adil. 
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(Katakanlah wahai orang-orang yang beriman: Agama Islam, yang kami telah 

sebati dengannya ialah): celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan 

kami dengan corak Islam); dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada 

Allah? (Al-Baqarah: 138) 

Dunia sebenarnya menaruh harapan pada dakwah ini malah segala usaha ke 

arah ini. Syukur kepada Allah, kita tidak pernah lakukannya kerana tujuan 

peribadi, jauh sekali daripada kepentingan sendiri. Apa yang kita lakukan hanya 



mengharapkan keredaan Allah dan untuk kebaikan manusia. Kita bekerja kerana 

mencari keredaan Allah. Kita menanti-nanti bantuan Allah kerana mereka yang 

dibantu oleh Allah tiada siapa yang dapat mengalahkannya. 

Oleh itu, kekuatan dakwah kita, keperluan manusia kepada dakwah ini, 

ketulusan matlamat kita dan bantuan Allah merupakan faktor kejayaan yang 

mampu merempuh segala rintangan dan halangan. 
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Dan Allah Maha Kuasa melakukan segala perkara yang telah ditetapkan-Nya, 

akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Yusuf: 21) 

10. Pesanan 

Wahai Ikhwan al-Muslimin, dengarlah! 

Apa yang ingin saya ketengahkan di sebalik ucapan saya ini ialah supaya saya 

dapat paparkan gagasan kamu di hadapan mata kamu kerana mungkin detik-detik 

yang mencabar sedang menanti kita. Mungkin kita akan dipisahkan. Ketika itu saya 

tidak lagi berpeluang untuk bercakap dengan kamu atau menulis kepada kamu. 

Jadi saya berpesan agar kamu berikan perhatian betul-betul kepada ucapan saya 

ini. Ingatlah seboleh mungkin dan bersatu padulah. Setiap perkataan dalam ucapan 

ini mengandungi makna yang mendalam. 

Wahai Ikhwan, kamu bukan pertubuhan kebajikan, bukan parti politik, bukan 

badan yang ditubuhkan untuk tujuan yang terbatas. Kamu adalah semangat baru 

yang mengalir di hati umat ini dan menghidupkan umat ini dengan al-Quran. Kamu 

adalah cahaya baru yang bersinar menghapuskan kegelapan materialisme ke arah 

mengenali Allah. Kamu adalah suara yang berkumandang bergema melaungkan 

dakwah Rasulullah s.a.w.. Tidak keterlaluan jika kamu merasakan bahawa kamu 

adalah orang-orang yang memikul beban ini setelah semua manusia 

membelakangkannya. 

Jika kamu ditanya, ke arah manakah halatuju kamu? Jawablah, kami menyeru 

manusia ke arah Islam yang dibawa oleh Muhammad s.a.w.. Kerajaan adalah 

sebahagian daripada Islam dan kebebasan adalah salah satu hak yang wajib 

diberikan. Jika kamu diberitahu ini adalah politik! Jawablah, ini adalah Islam dan 

kami tidak tahu wujudnya pemisahan itu. 

Jika kamu dituduh, kamu adalah penggerak revolusi. Jawablah, kami adalah 

penggerak kebenaran dan kesejahteraan. Kami yakini dan kami berbangga dengan 

kebenaran ini. Jika kamu menentang kami dan kamu halang jalan dakwah kami 

maka Allah telah benarkan kami untuk mempertahankan diri dan kamulah orang 

yang membuat kekacauan dan kezaliman. Jika kamu dituduh, kamu mendapat 

bantuan individu atau pertubuhan tertentu. Jawablah: 
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Kami beriman kepada Allah semata-mata, dan kami kufur ingkar kepada 

benda-benda yang dengan sebabnya kami menjadi musyrik. (Ghafir: 84) 

Jika mereka terus bertindak jahat, katakanlah: 
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Selamat tinggallah kamu; kami tidak ingin berdamping dengan orang-orang 

yang jahil. (Al-Qasas: 55) 

Tanggungjawab 

Wahai Ikhwan, 

Berimanlah dengan Allah, berbanggalah kerana kamu mengenali-Nya. 

Bergantunglah kepada-Nya dan letakkanlah harapan kamu kepada-Nya. Janganlah 

kamu takut kepada yang lain, tunaikanlah perintah-Nya dan jauhilah larangan-

Nya. 

Amalkanlah akhlak yang mulia dan berusahalah ke arah kesempurnaan. 

Mantapkanlah peribadi kamu. Berbanggalah kerana kemuliaan dan penghormatan 

yang Allah berikan kepada kamu sebagai orang yang beriman dan soleh. 

Tatapilah dan pelajarilah al-Quran, kajilah sirah Rasulullah s.a.w., jadilah 

orang yang beramal bukan orang yang bercakap sahaja. Apabila Allah memberi 

hidayah kepada manusia, Dia akan pimpin mereka supaya beramal. Manusia yang 

diberikan hidayah tidak akan sesat kecuali setelah mereka sentiasa berdebat. 

Pupuklah kasih sayang sesama kamu. Peliharalah sebaik-baiknya hubungan 

kamu kerana ia adalah rahsia kekuatan kamu dan teras kejayaan kamu. 

Bersabarlah hingga Allah menentukan kedudukan kamu dengan kaum kamu dan 

Allah sebaik-baik penentu. 

Dengar dan taatilah pemimpin kamu di ketika susah dan senang, rela atau 

terpaksa. pemimpin adalah simbol gagasan kamu dan penghubung antara kamu. 

Nantikanlah sentiasa bantuan dan kemenangan daripada Allah. Masanya pasti 

akan tiba. 
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Dan pada ketika berlakunya (kemenangan Rom) itu, orang-orang yang beriman 

akan bergembira - Dengan kemenangan yang diberi Allah. Dia memberi 

kemenangan kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya, dan Dia lah jua yang Maha 

Kuasa, lagi Maha Mengasihani. (Ar-Rum: 4-5) 

Semoga Allah memberi taufik kepada saya dan saudara sekalian supaya kita 

dapat melakukan apa yang disukai dan diredai-Nya. Semoga Allah memimpin saya 

dan saudara sekalian ke arah jalan orang-orang yang baik dan mendapat petunjuk. 

Semoga Allah anugerahkan kita hidup yang mulia dan bahagia. Semoga Allah 

menggolongkan kita sebagai seorang pejuang dan syahid. Sesungguhnya Allah 

adalah Pelindung dan Penolong yang terbaik.
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DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN 

MAHA PENYAYANG 

Dalam Tempoh Sepuluh Tahun 

1347-1357 Hijrah 

Kesimpulan ucapan Yang Mulia Tuan Murshid al-Am Ikhwanul Muslimin 

pada muktamar tahunan kali ke-5. 

- Matlamat Ikhwan dan ciri-ciri dakwah mereka 

- Wahana Ikhwan dan garis panduan mereka 

- Pendirian Ikhwan terhadap pertubuhan-pertubuhan lain. 

 

 



MATLAMAT IKHWAN AL-MUSLIMIN DAN CIRI-CIRI 

DAKWAH MEREKA 

Wahai Ikhwan, 

Saya sentiasa berharap supaya kita sentiasa bekerja dan tidak perlu bercakap. 

Kita serahkan tindakan kita sahaja sebagai jurucakap yang menceritakan siapakah 

Ikhwan dan apakah strategi Ikhwan. Saya suka jika langkah-langkah kamu yang 

mendatang berkesinambungan dengan langkah-langkah kamu yang lalu dengan 

penuh tenang dan lancar, tanpa memerlukan program seperti ini; Program yang 

akan  membentangkan jihad sepanjang sepuluh tahun yang lalu untuk kita mulakan 

suatu era baru jihad yang berterusan dalam usaha merealisasikan gagasan kita 

yang mulia ini. 

Namun saudara mahukan program seperti ini. Saudara mahu saya merasa 

gembira dengan adanya perhimpunan agung ini. Terima kasih kepada saudara 

sekalian. Tidak salah untuk mengambil kesempatan yang berharga ini untuk kita 

bentangkan segala program kita. Kita semak semula segala tindakan kita yang telah 

lalu. Kita perkemaskan setiap fasa jalan kita. Kita tetapkan matlamat dan gerak 

kerja kita supaya kita memahami mana-mana fahaman yang masih kabur. Kita 

perbetulkan mana-mana teori yang silap. Kita kaji mana-mana strategi yang masih 

tidak kita kenal pasti. Kita tambah mana-mana aspek yang masih tercicir. Agar 

masyarakat mengenali dakwah Ikhwan al-Muslimin dengan betul tanpa ada aspek 

yang meragukan dan mengelirukan. 

Tidak salah dengan apa yang kita lakukan ini. Tidak salah jika ada sesiapa 

yang telah menerima dakwah ini atau pernah mendengar atau membaca mengenai 

dakwah ini untuk mengemukakan apa jua pandangannya tentang matlamat kita, 

cara kerja kita dan strategi kita. Mudah-mudahan kita dapat ambil mana-mana 

pandangannya yang baik. Mudah-mudahan kita tetap berada di landasan yang 

benar hasil pandangannya. Sesungguhnya agama ini adalah nasihat demi Allah, 

rasul-Nya, kitab-Nya dan untuk para pemimpin dan umat Islam amnya. 

Wahai Ikhwan, 

Saya tidak dapat gambarkan betapa saya menghargai dan berterima kasih 

kepada saudara sekalian. Saya tidak dapat bayangkan betapa gembiranya saya 

apabila berada bersama-sama saudara di sini. Betapa seronoknya saya kerana 

bertemu dengan saudara sekalian. Betapa besarnya harapan saya melihat sokongan 

yang saudara berikan. Semoga Allah memberikan taufik-Nya untuk saudara semua. 

Saya tidak dapat gambarkan betapa agungnya suasana yang menyelubungi 

pertemuan kita ini. Segala yang ada di sini membayangkan hubungan cinta yang 

agung, ikatan yang erat, persaudaraan yang tulus dan kerjasama yang mantap. 

Semoga Allah memimpin saudara sekalian ke arah yang disukai dan diredai-Nya. 

Ikhwan Adalah Suatu Gagasan Dalam Empat Individu 

Wahai Ikhwan Yang Dihormati, 

Banyak perkara yang telah saya lihat, banyak perkara yang telah saya lalui, 

banyak suasana yang telah saya alami, banyak peristiwa yang telah saya saksi. 

Melalui pengalaman dalam tempoh yang singkat tetapi jauh langkahnya ini saya 

beroleh suatu keyakinan yang tidak akan goyah iaitu kebahagiaan yang dicitakan 

oleh seluruh manusia sebenarnya lahir dari dalam jiwa dan hati mereka sendiri, 



bukan sama sekali datang daripada luar. Malapetaka yang mencengkam dan 

menghambat manusia sebenarnya berpunca dari dalam jiwa dan hati mereka. 

Perkara ini diakui dan dijelaskan oleh al-Quran. Allah berfirman: 
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Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum 

sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. (Ar-Ra’d: 

11) 

Tepat sekali teori sosial yang diungkapkan oleh seorang penyair: 
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“Demi sesungguhnya, sebuah negara tidak akan terasa sempit kerana 

penduduknya  

Namun akhlak manusia yang akan menjadikannya terasa sempit.” 

Saya amat yakini hakikat ini. Saya juga yakin bahawa tidak ada satupun 

sistem atau ajaran yang dapat mencurahkan kebahagiaan ke dalam jiwa manusia 

dan membimbing mereka secara praktikal dan jelas ke arah mencapai kebahagiaan 

ini sepertimana yang ditonjolkan oleh ajaran suci Islam; Agama yang bertepatan 

dengan fitrah, jelas dan praktikal. Namun di sini bukanlah ruang untuk 

menghuraikan segala kandungan ajaran ini. Di sini juga bukan tempat untuk 

membuktikan bahawa ajaran ini menjanjikan hasil tadi dan membawa ke arah 

kebahagiaan seluruh manusia. Perbincangan ini memerlukan ruang yang lain. 

Apatah lagi saya yakin kita semua sebulat suara menerima kesahihan kenyataan 

ini. Malah ramai di kalangan bukan Islam yang mengakui hakikat ini. Mereka 

mengakui keindahan dan kesempurnaan Islam. 

Atas dasar inilah, semenjak dahulu lagi saya wakafkan diri saya untuk 

mencapai satu sahaja matlamat iaitu membimbing manusia ke arah Islam yang 

sebenar, agar mereka mengamalkan Islam. Oleh kerana itulah, gagasan Ikhwan al-

Muslimin adalah Islam itu sendiri, dari segi matlamat dan cara kerjanya, tidak 

sedikitpun ada kaitan dengan yang lain selain daripada Islam. 

Semua wawasan ini sentiasa menjadi monolog dan munajat dalam diri saya. 

Malah saya turut luahkan buah fikiran ini kepada kebanyakan mereka yang ada di 

sekeliling saya. Mungkin secara individu atau ketika ceramah dan pengajian di 

masjid. Saya akan kemukakan idea ini setiap kali ada peluang. Adakalanya saya 

merangsang beberapa rakan saya di kalangan ulamak supaya mereka mengorak 

langkah dan menggandakan usaha menyelamatkan manusia dan membimbing 

masyarakat agar menikmati keindahan Islam. 

Pelbagai peristiwa yang berlaku di Mesir dan beberapa negara Islam lain amat 

menyedihkan dan menyayatkan hati saya. Saya menyedari perlunya ada 

kesungguhan dan tindakan. Saya perlu mengorak langkah daripada hanya memberi 

kesedaran kepada membina, daripada hanya mengajar kepada mengasaskan 

sesuatu. Saya tidak bermaksud untuk menghuraikan segala peristiwa yang telah 

berlaku dan telah ditelan zaman ini. Malah mereka yang terlibat dengan semua 

peristiwa ini juga telah mula sedar atau separuh sedar. 

Saya mula mengorak langkah dengan bertemu ramai pemimpin masyarakat. 

Saya kemukakan kepada mereka betapa perlunya kita bangkit, berusaha dan 

mengorak langkah secara bersungguh dan efektif. Saya mendapat pelbagai 

sambutan; ada yang keberatan, ada yang memberangsangkan dan ada yang 



meminta masa. Malangnya saya tidak temui apa yang saya inginkan iaitu keinginan 

untuk menggabungkan segala tenaga secara berkesan. Secara jujur ingin saya 

ceritakan di sini tentang, al-Marhum Ahmad Basha Timur, semoga Allah 

menempatkannya di syurga-Nya. Pertama kali saya bertemu dengannya saya dapat 

rasakan beliau adalah suatu contoh seorang yang mempunyai cita-cita tinggi dan 

semangat membara. Setiap kali saya berbincang dengannya mengenai masalah 

ummah, saya dapat rasakan beliau seorang yang bersifat terbuka, bersedia 

sepenuhnya, memahami secara menyeluruh dan menunggu masa untuk 

melaksanakannya. Semoga Allah merahmati dan melimpahkan kurniaan-Nya untuk 

beliau. 

Selepas itu saya alihkan pandangan saya kepada teman-teman dan sahabat 

yang bersama-sama saya ketika menuntut serta berkongsi perasaan kasih sayang 

dan semangat untuk memikul tanggungjawab ini. Saya menerima sambutan yang 

baik. Ada antara mereka yang memberi reaksi spontan untuk bersama-sama saya 

memikul tanggungjawab berfikir ini. Mereka yang paling cepat meyakini perlunya 

sesuatu tindakan dilakukan ialah beberapa orang saudara yang mulia seperti 

Ahmad Affandi al-Sukkari, al-akh yang dihormati al-marhum Syeikh Hamid 

Askariah, semoga Allah menempatkannya di syurga-Nya, al-akh Syeikh Ahmad 

Abdul Hamid dan ramai lagi. 

Kami telah berjanji dan berikrar supaya setiap kami berusaha mencapai 

matlamat ini. Sehingga budaya ummah ini berubah ke arah budaya Islam yang baik. 

Hanya Allah sahaja yang tahu berapa malam kami telah habiskan untuk 

meneliti nasib dan ancaman yang menimpa ummah ini dalam segenap aspek 

kehidupan mereka. Kami analisa setiap punca dan penyakitnya. Kami fikirkan cara 

untuk mengenalpasti dan merawat penyakitnya. Hasil yang kami perolehi 

menyebabkan kami menangis. Betapa kami terkejut dalam keadaan kami 

berhadapan dengan masalah yang begitu hebat meruntun jiwa ini, ada pula 

golongan yang melepak di warung-warung kopi dan berulang alik ke tempat-tempat 

yang merosakkan. Apabila saya bertanya kepada salah seorang di antara mereka 

sebab mereka berada di tempat yang membuang masa dan membosankan ini, dia 

menjawab: Sengaja membuang masa. Tidakkah orang yang malang ini tahu bahawa 

orang yang membuang masa sebenarnya membunuh diri sendiri kerana masa itu 

adalah hayat itu sendiri. 

Kami amat terkejut dengan sikap mereka ini dan sikap kebanyakan golongan 

cendiakawan. Sedangkan mereka adalah orang yang lebih layak memikul 

tanggungjawab ini. Ketika itu salah seorang di antara kami berkata: Bukankah ini 

salah satu penyakit umat ini. Malah ia mungkin penyakit yang paling merbahaya, 

iaitu apabila manusia tidak berfikir tentang penyakitnya sendiri dan tidak berusaha 

merawat dirinya sendiri. 

Didorong oleh masalah ini dan masalah-masalah yang seumpama inilah kami 

mula mengorak langkah berusaha. Demi memperbetulkan segala kepincangan ini 

kami telah wakafkan diri kami. Kami bersabar dan kami bersyukur kepada Allah 

kerana menjadikan kami orang-orang yang mengajak manusia ke arah-Nya dan 

bekerja demi agama-Nya. 

Masa berlalu dan kami berempat pun berpisah. Ahmad Affandi al-Sukkari 

bertugas di Mahmudiah. Al-Marhum Syeikh Hamid al-Askariah di Zaqaziq. Syeikh 

Ahmad Abdul Hamid di Kufr al-Dawar dan saya di Ismailiah. Saya teringat kata 

seorang penyair: 
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“Di Sham keluargaku, di Baghdad kekasihku,  

Aku di Raqamatain dan di Fustat jiranku.” 

Saudara, di Ismailiah saya telah meletakkan batu asas pertama untuk fikrah 

atau gagasan ini. Inilah kali pertama lahirnya sebuah pertubuhan yang kecil di 

mana kami akan bekerja dan kami akan dokong panjinya. Kami berjanji dengan 

Allah untuk menjadi tentera sepenuhnya di jalan Allah di bawah nama “al-Ikhwan 

al-Muslimin”. Peristiwa ini berlaku pada bulan Zul Kaedah, 1347 Hijrah. 

Islam Ikhwan Al-Muslimin 

Tuan-tuan, izinkan saya menggunakan istilah ini. Saya tidak bermaksud 

Ikhwan al-Muslimin mempunyai Islam baru bukan Islam yang dibawa oleh 

junjungan kita, Muhammad s.a.w. daripada tuhannya. Apa yang saya maksudkan 

ialah kebanyakan umat Islam di sepanjang sejarah telah meletakkan pelbagai ciri, 

sifat, sempadan dan gambaran sendiri tentang Islam. Mereka menggunakan 

keanjalan dan keterbukaan Islam dengan cara yang salah. Sedangkan segala 

keanjalan dan keterbukaan ini sebenarnya untuk suatu tujuan yang murni. Mereka 

tidak pernah sependapat tentang makna Islam. Akibatnya Islam dilihat dengan 

pelbagai cara oleh umat Islam sendiri. Ada yang hampir, ada yang jauh dan ada 

yang bertepatan dengan Islam pertama yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. dan para 

sahabat baginda. 

Ada di kalangan manusia yang melihat Islam hanyalah ibadat tertentu. 

Apabila ibadat ini ditunaikan atau dia melihat seseorang menunaikannya, dia akan 

merasa tenteram, reda dan merasakan orang ini telah terjun ke dasar Islam. Inilah 

yang difahami oleh kebanyakan umat Islam. 

Ada di antara manusia yang melihat Islam hanyalah akhlak-akhlak baik dan 

amalan kerohanian. Bagi mereka Islam adalah santapan falsafah yang 

mengenyangkan akal dan roh, menjauhkan akal dan roh ini daripada pencemaran 

materialistik yang melampau dan kejam. 

Ada yang hanya mengkagumi nilai-nilai yang dianggap hidup dan aktif dalam 

Islam. Tetapi tidak pula mahu meninjau lebih jauh. Mereka tidak mahu memikirkan 

lebih daripada itu. 

Ada yang melihat Islam sebagai suatu akidah yang diwarisi. Islam adalah 

amalan tradisi yang tidak lagi diperlukan dan tidak boleh membawa kemajuan. 

Orang ini menolak Islam serta apa jua yang berkaitan dengan Islam. Sikap seperti 

ini kita dapati wujud pada kebanyakan mereka yang mendapat pendidikan asing 

dan tidak berkesempatan untuk berhubung dengan Islam yang sebenar. Mereka 

sebenarnya tiada pengetahuan langsung tentang Islam atau mereka hanya 

mengetahuinya dalam bentuk yang mengelirukan kerana mereka bercampur gaul 

dengan umat Islam yang tidak dapat menggambarkan Islam dengan baik. 

Pelbagai pemahaman ini menghasilkan pula beberapa aliran lain yang sedikit 

sebanyak mempunyai pandangan yang tersendiri tentang Islam. Hanya segelintir 

sahaja yang memahami Islam secara menyeluruh dan jelas mencakupi seluruh nilai-

nilai tadi. 

Wujud pelbagai cara manusia melihat Islam walaupun sebenarnya Islam ini 

hanya satu. Ini menjadi punca mengapa mereka mempunyai pandangan yang 

tersendiri dalam memahami dan menilai Ikhwan al-Muslimin. 



Ada di kalangan masyarakat yang menilai Ikhwan al-Muslimin sebagai sebuah 

kumpulan yang berkhidmat memberi nasihat dan bimbingan. Seluruh tumpuan 

mereka hanyalah untuk memberikan nasihat kepada manusia supaya manusia 

bersikap zuhud dengan dunia dan mengingatkan manusia tentang akhirat. 

Ada di kalangan masyarakat yang menilai Ikhwan al-Muslimin sebagai sebuah 

tarikat sufisme yang menekankan aspek mendidik masyarakat dengan beberapa 

bentuk zikir dan teknik ibadat. Di samping menekankan aspek mengekang diri dan 

zuhud. 

Ada di kalangan masyarakat yang menyangka Ikhwan al-Muslimin adalah 

sebuah kumpulan yang menekankan aspek teori fiqh. Seluruh tindakan mereka 

dilihat tertumpu kepada menegakkan beberapa hukum tertentu yang akan 

dibahaskan. Mereka akan mendesak masyarakat supaya melaksanakan hukum 

tersebut. Mereka juga akan berdebat dengan sesiapa sahaja yang tidak sependapat 

dengan mereka dalam masalah tersebut. 

Namun sebenarnya hanya segelintir sahaja yang benar-benar berhubung dan 

bergaul dengan Ikhwan al-Muslimin. Mereka ini tidak cukup hanya mendengar 

sahaja tentang Ikhwan al-Muslimin. Mereka juga tidak menilai Ikhwan al-Muslimin 

menurut Islam yang mereka fahami. Dengan cara ini mereka akan mengenali 

kedudukan sebenar Ikhwan al-Muslimin. Dengan cara ini juga mereka akan 

memahami dakwah Ikhwan secara teori dan praktikal. 

Atas dasar ini saya ingin berbicara dengan sidang hadirin sekalian secara 

ringkas tentang makna dan ciri Islam yang tersemat dalam jiwa Ikhwan al-

Muslimin. Mudah-mudahan apabila kita berdakwah dan apabila kita merasa bangga 

kerana menganutinya, kita benar-benar berada di atas landasan yang jelas dan 

nyata: 

1. Kita yakin bahawa hukum dan ajaran Islam lengkap mencakupi seluruh 

urusan manusia di dunia dan di akhirat. Mereka yang merasakan ajaran Islam ini 

hanya menyentuh aspek ibadat atau kerohanian tanpa membabitkan aspek-aspek 

lain adalah silap. Islam adalah akidah dan ibadat, tanahair dan bangsa, agama dan 

negara, rohani dan amali, mashaf dan pedang. Al-Quran al-Karim menyentuh semua 

aspek ini dan meletakkan seluruh aspek ini sebagai teras Islam. Malah Islam 

mengingatkan manusia supaya memenuhi seluruh aspek ini. Ini dinyatakan oleh 

ayat al-Quran: 
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Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu 

akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan 

bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia; dan berbuat baiklah 

(kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu 

(dengan pemberian nikmat-Nya yang melimpah-limpah). (Al-Qasas: 77) 

Ketika membaca al-Quran atau ketika sembahyang anda akan temui sepotong 

firman Allah yang menyentuh akidah dan ibadat: 
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Pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah 

dengan mengikhlaskan ibadat kepada-Nya, lagi tetap teguh di atas tauhid; dan 

supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Dan yang 

demikian itulah agama yang benar. (Al-Baiyinah: 5) 

Anda juga dapat membaca firman Allah yang menyentuh aspek pemerintahan, 

kehakiman dan politik: 
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Maka demi Tuhanmu (wahai Muhammad)! Mereka tidak disifatkan beriman 

sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan 

yang timbul di antara mereka, kemudian mereka pula tidak merasa di hati 

mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka 

menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. (An-Nisa’: 65) 

Anda juga dapat membaca firman Allah yang menyentuh soal hutang dan 

urusniaga: 
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Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan 

dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu 

maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil (benar) dan 

janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah 

mengajarkannya. Oleh itu, hendaklah dia menulis dan hendaklah orang yang 

berhutang itu merencanakan (isi surat hutang itu dengan jelas). Dan hendaklah 

dia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangkan 

sesuatu pun dari hutang itu. Kemudian jika orang yang berhutang itu bodoh 

atau lemah atau dia sendiri tidak dapat hendak merencanakan (isi itu), maka 

hendaklah direncanakan oleh walinya dengan adil (benar); dan hendaklah 

kamu mengadakan dua orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Kemudian kalau 

tidak ada saksi dua orang lelaki, maka bolehlah, seorang lelaki dan dua orang 



perempuan dari orang-orang yang kamu setujui menjadi saksi, supaya jika yang 

seorang lupa dari saksi-saksi perempuan yang berdua itu maka dapat 

diingatkan oleh yang seorang lagi. Dan jangan saksi-saksi itu enggan apabila 

mereka dipanggil menjadi saksi. Dan janganlah kamu jemu menulis perkara 

hutang yang bertempoh masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya. 

Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih membetulkan (menguatkan) 

keterangan saksi, dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan 

kamu. Kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan 

sesama sendiri, maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. Dan 

adakanlah saksi apabila kamu berjual-beli. Dan janganlah mana-mana 

jurutulis dan saksi itu disusahkan. Dan kalau kamu melakukan (apa yang 

dilarang itu), maka sesungguhnya yang demikian adalah perbuatan fasik 

(derhaka) yang ada pada kamu. Oleh itu hendaklah kamu bertaqwa kepada 

Allah; dan (ingatlah), Allah (dengan keterangan ini) mengajar kamu; dan Allah 

sentiasa Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. (Al-Baqarah: 282) 

Bacalah firman Allah yang menyentuh aspek jihad, perang dan pertempuran: 
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Dan apabila engkau (wahai Muhammad) berada dalam kalangan mereka 

(semasa perang), lalu engkau mendirikan sembahyang dengan (menjadi imam) 

mereka, maka hendaklah sepuak dari mereka berdiri (mengerjakan sembahyang) 

bersama-samamu, dan hendaklah mereka menyandang senjata masing-masing; 

kemudian apabila mereka telah sujud, maka hendaklah mereka berundur ke 

belakang (untuk menjaga serbuan musuh); dan hendaklah datang pula puak 

yang lain (yang kedua) yang belum sembahyang (kerana menjaga serbuan 

musuh), maka hendaklah mereka bersembahyang (berjamaah) bersama-

samamu, dan hendaklah mereka mengambil langkah berjaga-jaga serta 

menyandang senjata masing-masing. Orang-orang kafir memang suka kalau 

kamu cuai lalai akan senjata dan harta benda kamu, supaya dengan jalan itu 

mereka dapat menyerbu kamu beramai-ramai dengan serentak. Dan tidaklah 

kamu berdosa meletakkan senjata masing-masing, jika kamu dihalangi sesuatu 

yang menyusahkan disebabkan hujan atau kamu sakit. Dan hendaklah kamu 

mengambil langkah berjaga-jaga. Sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi 

orang-orang kafir itu azab seksa yang amat menghina. (Al-Nisa’: 102) 

Banyak lagi ayat lain yang menyentuh semua aspek ini. Demikian juga aspek-

aspek tatasusila dan kemasyarakatan yang lain. 

Demikianlah bagaimana hubungan Ikhwan dengan Kitab Allah. Bagi mereka 

al-Quran adalah sumber inspirasi dan bimbingan. Dengan itu mereka yakin bahawa 

Islam sebenarnya mencakupi seluruh elemen ini. Islam sudah pasti menyentuh 

seluruh aspek hidup malah mencorak seluruh aspek ini. Islam juga meletakkan 

seluruh aspek ini di bawah landasan hukumnya, selari dengan dasar dan ajarannya. 



Seluruh aspek hidup umat mestilah bersumberkan ajaran Islam jika umat ini mahu 

menjadi umat Islam yang berpegang kepada Islam yang sebenar. Namun jika umat 

ini hanya mahu Islam dalam aspek ibadat tetapi mahu meniru bangsa bukan Islam 

dalam aspek-aspek hidup yang lain, umat ini sebenarnya umat yang cacat Islamnya 

dan menurut telunjuk mereka yang dikatakan oleh firman Allah: 
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Sesudah itu maka patutkah kamu hanya percaya kepada sebahagian (dari isi) 

Kitab Taurat dan mengingkari akan sebahagian yang lain? Maka tiadalah 

balasan bagi orang yang berbuat demikian itu dari antara kamu, selain dari 

kehinaan ketika hidup di dunia, dan pada hari kiamat akan ditolak mereka ke 

dalam azab seksa yang amat berat. Dan (ingatlah), Allah tidak sekali-kali lalai 

akan apa yang kamu lakukan. (Al-Baqarah: 85) 

2. Selain itu, Ikhwan juga yakin bahawa asas kepada ajaran dan intipati Islam 

ialah Kitab Allah Taala dan sunnah Rasulullah s.a.w.. Jika umat berpegang teguh 

dengan kedua-dua sumber ini pasti mereka tidak akan tersesat selama-lamanya. 

Kebanyakan pandangan dan ilmu yang dihubung kaitkan dengan Islam dan 

bercirikan Islam sebenarnya terkesan dengan zaman dan bangsa sesuatu zaman. 

Oleh itu sistem Islam yang sepatutnya menjadi asas kepada umat ini mestilah 

dipetik daripada sumbernya yang asli, sumber yang dipetik daripada arus pertama. 

Kita perlu memahami Islam sebagaimana yang difahami oleh para sahabat dan para 

tabiin yang soleh dan diredai Allah. Kita perlu berpegang kepada garis yang telah 

ditetapkan oleh Allah dan nabi ini supaya kita hanya berada dalam batas yang 

digariskan oleh Allah sahaja. Kita tidak perlu mencorak zaman kita menurut 

budaya zaman yang tidak bertepatan dengan Islam. Apatah lagi Islam adalah 

agama manusia sejagat. 

3. Selain itu, Ikhwan al-Muslimin juga berkeyakinan bahawa Islam adalah 

agama yang lengkap menyentuh seluruh aspek hidup untuk semua bangsa pada 

bila-bila masa dan di mana jua. Oleh itu Islam datang dalam bentuk yang 

menyeluruh serta umum dan tidak akan menyentuh soal-soal remeh hidup ini 

terutama yang hanya membabitkan nilai keduniaan. Apa yang dilakukan oleh Islam 

ialah meletakkan dasar-dasar am dalam setiap perkara. Islam membimbing 

manusia bagaimana mempraktikkan semua perkara berlandaskan dasar-dasar ini. 

Bagi menjamin perlaksanaan perkara ini dengan betul atau sekurang-kurang 

memastikan kesahihannya, Islam menitik beratkan sepenuhnya soal pemulihan jiwa 

manusia yang merupakan teras kepada sistem ini dan teras yang akan menjana 

pemikiran, penilaian dan pembentukan sistem ini. Islam menyenaraikan ubat-ubat 

mujarab yang dapat membersihkan jiwa manusia daripada nafsu serakah. Islam 

memimpin jiwa ini supaya menjadi jiwa yang sempurna dan mulia. Islam 

menghalang jiwa manusia supaya tidak bersikap kejam, alpa atau zalim. Jika jiwa 

manusia ini berjaya dilentur dan dibersihkan nescaya setiap yang lahir daripada 

jiwa ini pasti elok dan baik. Seperti kata orang, keadilan itu bukan pada teks 

undang-undang tetapi pada hati para hakim. Adakalanya undang-undang yang 

lengkap dan adil dikendalikan oleh seorang hakim yang menurut nafsu serakahnya 

atau kepentingan tertentu, sudah tentu undang-undang ini dilaksanakan secara 

kejam. Sementara undang-undang yang dilihat ada kelemahan dan tidak adil tetapi 



dikendalikan oleh seorang hakim yang baik dan adil serta tidak dipengaruhi oleh 

hawa nafsu atau kepentingan tertentu, undang-undang ini akan dilaksanakan 

dengan cara yang baik dan adil serta membawa kebaikan untuk semua. Atas dasar 

inilah jiwa manusia mendapat perhatian utama dalam Kitab Allah. Manusia yang 

pertama dicorak oleh Islam kini menjadi model kepada manusia yang sempurna. 

Atas dasar ini, Islam sebenarnya sesuai dengan semua zaman dan semua bangsa. 

Islam seiring dengan segala kehendak dan tuntutan. Atas dasar ini juga Islam tidak 

pernah melarang umatnya memanfaatkan apa jua peraturan yang sesuai selagi 

tidak bertentangan dengan dasar-dasar am Islam. 

Sidang hadirin sekalian, saya tidak berhasrat untuk berbicara dengan panjang 

lebar tentang tajuk ini kerana tajuk ini terlalu luas. Cukuplah kupasan secara 

ringkas yang dapat menggambarkan secara keseluruhan fahaman Islam yang 

tertanam dalam diri Ikhwan al-Muslimin. 

Gagasan Ikhwan Al-Muslimin Menggabungkan Segala Elemen Perubahan 

Kesan daripada kefahaman yang lengkap dan menyeluruh tentang Islam ini 

menyebabkan gagasan Ikhwan al-Muslimin mencakupi seluruh sudut perubahan 

yang diperlukan oleh umat Islam. Segala elemen perubahan yang wujud pada yang 

lain juga wujud pada Ikhwan. Dengan ini setiap orang yang mahukan perubahan, 

ikhlas dan bersemangat tinggi pasti akan mendapat apa yang diharapkannya di sini. 

Bersama Ikhwan, semua pencinta perubahan yang mengenali dan memahami 

matlamat Ikhwan akan menemui apa yang diimpikan. Tidak salah jika anda 

katakan bahawa Ikhwan al-Muslimin ialah: 

1.  Dakwah salafi, kerana Ikhwan al-Muslimin mengajak manusia supaya kembali 

kepada Islam dengan merujuk kepada sumbernya yang asli iaitu Kitab Allah dan 

sunnah Rasulullah s.a.w.. 

2.  Tarikat sunni, kerana Ikhwan al-Muslimin menggerakkan diri mereka supaya 

mengamalkan sunnah dalam segenap perkara, terutama dalam aspek akidah 

dan ibadat yang mereka boleh laksanakan. 

3.  Hakikat sufi, kerana mereka mengetahui bahawa asas kepada kebaikan adalah 

jiwa yang suci, hati yang bersih, kesinambungan amal, menjauhkan diri 

daripada makhluk, cintakan Allah dan menghubungkan diri dengan perkara 

yang baik. 

4.  Parti politik, kerana mereka menuntut supaya wujudnya pengislahan kepada 

sistem pemerintahan negara. Mereka turut menuntut supaya dikaji semula 

hubungan antara umat Islam dengan bangsa-bangsa lain di luar negara Islam. 

Mereka menuntut supaya masyarakat Islam dididik agar memiliki harga diri 

dan memelihara semangat perkauman Islam semaksimum mungkin. 

5.  Pasukan sukan, kerana mereka menitik berat soal tubuh badan mereka. Mereka 

mengetahui bahawa orang mukmin yang kuat lebih baik daripada orang 

mukmin yang lemah. Nabi s.a.w. sendiri pernah bersabda: 
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 “Tubuhmu ada hak yang perlu engkau tunaikan.”  

 Seluruh tanggungjawab yang Islam tetapkan hanya dapat  ditunaikan dengan 

sempurna dan betul jika ada tubuh yang kuat. Sembahyang, puasa, haji dan 

zakat memerlukan tubuh badan yang mampu memikul tanggungjawab untuk 

berusaha, bekerja dan mengerah tenaga untuk mencari rezeki. Selain daripada 

itu, disebabkan mereka amat menitik beratkan aspek pengurusan sukan dan 



penyeliaan pasukan sukan menyebabkan mereka lebih terkehadapan daripada 

kelab-kelab sukan yang hanya tertumpu pada aktiviti sukan semata-mata. 

6.  Ikatan intelektual, kerana Islam telah menetapkan bahawa menuntut ilmu 

diwajibkan kepada setiap lelaki dan wanita Islam. Selain itu, pusat-pusat 

Ikhwan pada dasarnya merupakan sekolah-sekolah yang memberikan pelajaran 

dan pendidikan kepada jasad, akal dan roh. 

7.  Syarikat ekonomi, kerana Islam menekankan aspek pengurusan kewangan dan 

berusaha mencari harta sepertimana yang dinyatakan oleh Nabi s.a.w.:  

���²)n���E)B����5²)n����'� 
“Alangkah baiknya harta yang baik ada pada lelaki yang baik.”  

Baginda juga bersabda yang bermaksud:  
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“Sesiapa yang makan malam daripada hasil kerja tangannya, dia adalah 

orang yang diampunkan dosanya pada malam itu.”  

“Allah suka orang mukmin yang berkemahiran.” 

8.  Agensi sosial, kerana Ikhwan mengambil berat soal penyakit masyarakat Islam 

dan sentiasa berusaha supaya dapat menemui cara rawatan yang dapat 

menyembuhkan umat daripada penyakit ini. 

Demikianlah bagaimana kita melihat kesyumulan Islam. Kenyataan ini 

menjadikan fikrah atau gagasan kita menyeluruh merangkumi semua sudut 

perubahan. Kesyumulan ini mengarah aktiviti Ikhwan ke seluruh sudut ini. Pada 

ketika orang lain hanya tertumpu kepada sesuatu sudut, Ikhwan memberikan 

tumpuannya ke arah semua sudut. Mereka sedar Islam menuntut mereka supaya 

memberikan tumpuan kepada semua sudut ini. 

Dari sini, kebanyakan kerja-kerja Ikhwan kelihatan bercanggah antara satu 

sama lain sedangkan ia sebenarnya tidak bercanggah. 

Masyarakat dapat melihat seorang Ikhwan berada di mihrabnya dengan penuh 

khusyuk, bermunajat, menangis dan merendahkan dirinya. Namun tidak lama 

kemudian orang yang sama berubah menjadi seorang yang memberi nasihat dan 

pengajaran yang mengetuk pintu hati dengan bimbingan-bimbingannya. Tidak lama 

kemudian anda lihat orang yang sama berubah menjadi ahli sukan yang cergas 

sedang menendang bola atau sedang berlatih berlari atau berenang. Tidak lama 

kemudian orang yang sama berada di kedainya atau bengkelnya menjalankan 

urusniaga dengan amanah dan ikhlas. Masyarakat mungkin melihat semua keadaan 

ini tiada kaitan antara satu sama lain. Jika mereka tahu semua ini wujud di dalam 

Islam dan diperintahkan oleh Islam malah digalakkan oleh Islam sudah tentu 

mereka dapat merasakan hubungan semua ini. Walaupun berfahaman syumul 

namun Ikhwan akan menjauhkan diri daripada perkara yang boleh menyebabkan 

mereka dikritik atau dicemuh. 

Mereka juga tidak akan bersikap fanatik dengan nama kerana Islam yang 

bersifat menyeluruh ini telah menggabungkan mereka semua di bawah satu nama 

iaitu “Saudara-saudara Seislam” atau Ikhwan al-Muslimin. 



Ciri-ciri Dakwah Ikhwan 

Barangkali Allah telah takdirkan dakwah Ikhwan ini tumbuh di Ismailiah. Ia 

muncul akibat perselisihan fikah antara dua kumpulan penduduk. Mereka berpecah 

selama bertahun-tahun kerana beberapa masalah kecil. Malangnya perpecahan ini 

dihangatkan lagi oleh mereka yang berkepentingan. Secara kebetulan juga dakwah 

Ikhwan muncul pada zaman berlakunya pertembungan sengit antara bangsa asing 

yang ekstrimis dengan pejuang patriotik. Segala keadaan ini menyebabkan dakwah 

ini memiliki beberapa ciri yang tidak dimiliki oleh gerakan-gerakan lain yang 

sezaman dengannya. 

Ciri-ciri tersebut ialah: 

1.  Menjauhi perkara-perkara yang menjadi perselisihan. 

2.  Menjauhi pengaruh mana-mana tokoh dan pembesar. 

3.  Tidak terlibat dengan parti-parti politik atau mana-mana pertubuhan. 

4.  Tumpuan diberikan kepada aspek pembinaan dan berperingkat dalam setiap 

langkah. 

5.  Keutamaan diberikan kepada  aspek yang praktikal dan produktif berbanding 

aspek diayah dan propaganda. 

6.  Sambutan hebat daripada pemuda. 

7.  Cepat tersebar di kampung dan seluruh negara. 

1. Menjauhi Perkara-Perkara Yang Menjadi Perselisihan 

Ikhwan menjauhkan diri daripada perkara-perkara fikah yang diperselisihkan 

kerana Ikhwan berkeyakinan perselisihan dalam masalah fikah yang kecil pasti 

akan timbul. Puncanya, sumber asasi Islam iaitu al-Quran, hadis dan amalan-

amalan Islam difahami dengan cara yang berbeza-beza. Malah atas sebab yang sama 

wujud perbezaan pendapat di kalangan para sahabat sendiri. Keadaan ini akan 

terus wujud dan akan berterusan hingga ke hari kiamat. Tepat sekali kata-kata 

Imam Malik ketika beliau berkata kepada Abu Jaafar al-Mansur yang mahu 

memaksa masyarakat melaksanakan al-Muwatta’, beliau berkata: “Para sahabat 

Rasulullah s.a.w. bertaburan di seluruh pelusuk bumi dan kesemua mereka 

mempunyai fahaman tersendiri. Jika engkau paksa mereka mengamalkan satu 

pendapat sahaja sudah tentu akan timbul masalah.” 

Sebenarnya tidak salah berbeza pendapat tetapi yang salah ialah terlalu 

fanatik dengan sesuatu pendapat sehingga mengenepikan fikiran dan pendapat 

orang lain. Jika sikap seperti ini diamalkan dalam soal perbezaan pendapat, ia 

sudah tentu akan mampu menyatukan hati-hati yang retak. Apatah lagi untuk 

menyatukan mereka dalam satu gagasan. 

Masyarakat hanya perlu bersatu pendapat dalam soal yang perlu iaitu dalam 

soal yang menentukan seseorang itu muslim seperti yang dikatakan oleh Zaid r.a.. 

Sikap seperti ini adalah perlu bagi sebuah jamaah yang mahu mengembangkan 

suatu gagasan di sebuah kawasan yang tidak pernah aman daripada perbezaan 

pendapat. Apatah lagi masalah tersebut sebenarnya tidak perlu dibahaskan atau 

diperselisihkan. 

2. Menjauhi Pengaruh Mana-Mana Tokoh Dan Pembesar  

Menjauhi pengaruh mana-mana tokoh dan pembesar bertujuan supaya mereka 

dapat dijauhkan daripada dakwah yang masih baru dan tidak mempunyai apa-apa 

kepentingan ini. Mudah-mudahan mereka akan beralih kepada gerakan-gerakan 



lain yang sedia ada yang hanya mencari keuntungan atau mengaut kekayaan. 

Walaupun sebenarnya semua keuntungan itu hanyalah khayalan dan bukan 

kenyataan. 

Kami para pendokong dakwah Ikhwan sengaja bersikap demikian pada 

peringkat awal kemunculan dakwah ini supaya kesucian dakwah ini tidak diwarnai 

oleh perancangan yang telah diatur oleh para pemimpin tadi. Di samping itu 

langkah ini juga bertujuan agar mereka tidak mengeksploitasi dakwah ini atau cuba 

mengubah halatuju dakwah ini. Kebanyakan pemimpin ini tidak memiliki nilai-nilai 

Islam yang sempurna yang sepatutnya mereka miliki sebagai seorang muslim. 

Apatah lagi sebagai seorang muslim agung yang akan menampilkan nama dakwah 

Islam kepada semua manusia. Atas sebab itulah, golongan ini masih tersisih jauh 

daripada Ikhwan. Hanya segelintir kecil sahaja di kalangan mereka yang memiliki 

akhlak yang mulia dan dihormati, memahami fikrah Ikhwan, turut sama 

mendokong matlamat Ikhwan, turut serta beramal bersama Ikhwan dan 

mengharapkan taufik serta kejayaan untuk Ikhwan. 

3. Tidak Terlibat Dengan Parti-Parti Politik Atau Mana-Mana Pertubuhan 

Tujuan kita tidak terlibat dengan mana-mana parti politik atau mana-mana 

pertubuhan ialah semua pertubuhan ini masih saling bercakaran dan saling tikam-

menikam antara satu sama lain. Sedangkan amalan seperti ini tidak bertepatan 

sama sekali dengan semangat persaudaraan Islam. Dakwah Islam adalah untuk 

semua. Dakwah ini menyatukan bukan memecah belahkan. Hanya mereka yang 

mengenepikan segala bentuk perpecahan dan ikhlas hanya kepada Allah sahaja 

yang akan mendokong dan bekerja untuk dakwah Islam ini. Sifat seperti ini agak 

sukar untuk diamalkan oleh manusia yang berkepentingan; Mereka yang hanya 

mahu mencari nama dan harta melalui kegiatan kepartian dan pertubuhan mereka. 

Atas sebab itu, kita lebih rela menjauhkan diri daripada mereka. Kita perlu 

bersabar walaupun terpaksa mengenepikan ramai anasir yang baik sehinggalah 

sampai masanya apabila segala tirai ini berjaya disingkap. Sehingga masyarakat 

menyedari beberapa hakikat yang selama ini tidak mereka fahami. Ketika itu 

mereka akan kembali ke jalan yang benar. Iaitu setelah mereka melalui segala pahit 

manis. Setelah hati mereka berisi keyakinan dan keimanan. 

Namun pada hari ini kita telah memiliki sandaran dan tunjang dakwah yang 

kuat. Dakwah ini kini mampu menentukan sendiri halatuju bukan lagi ditentukan. 

Dakwah ini sudah mampu mempengaruhi bukan lagi dipengaruhi. Oleh itu kita kini 

mengalu-alukan para pemimpin, pembesar, pertubuhan dan parti untuk bergabung 

bersama kita. Kita kini mengalu-alukan mereka mengikut jalan kita dan bekerja 

bersama kita dengan membuang segala budaya sia-sia yang diamalkan selama ini. 

Agar mereka bersatu di bawah panji al-Quran yang agung, bernaung di bawah panji 

nabi yang mulia dan ajaran Islam yang benar. Jika mereka menyahut pelawaan ini 

ia adalah untuk kebaikan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Dengan 

kewujudan mereka bersama dakwah ini, banyak masa dan tenaga dapat dijimatkan. 

Namun jika mereka masih enggan, tidak mengapa. Kita akan bersabar menanti 

sambil mengharapkan segala-galanya pada Allah. Sehingga Allah mengepung 

mereka dan memaksa mereka supaya bekerja untuk dakwah sebagai pengikut 

sedangkan mereka mampu menjadi pemimpin. Allah pasti akan menang malangnya 

kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. 

4. Beransur-ansur Dalam Setiap Langkah 

Berperingkat, menekankan aspek tarbiyah, di samping memahami dengan jelas 

setiap langkah yang dilalui oleh Ikhwan al-Muslimin. Semua ini diambil kerana 

Ikhwan meyakini bahawa mana-mana gerakan perlu melalui tiga fasa (marhalah) 



iaitu fasa penerangan, menyebarkan fikrah dan menyampaikannya kepada segenap 

lapisan masyarakat. Fasa seterusnya adalah fasa pembinaan, memilih pendokong, 

membentuk kader dan menggabungkan mereka yang diseru tadi. Fasa berikutnya 

adalah fasa pelaksanaan, beramal dan mengeluarkan hasil. Pada kebiasaannya 

ketiga-tiga fasa ini berjalan serentak bergantung kepada keutuhan dakwah dan 

kekuatan hubungan sesama pendokong dakwah. Ini bermakna seorang pendakwah 

akan berdakwah, dalam masa yang sama dia akan memilih dan mendidik, dalam 

masa yang sama juga dia akan bekerja dan melaksana. 

Sudah tentu, matlamat akhir atau hasil keseluruhan hanya akan dapat dirasai 

apabila penerangan telah cukup meluas, pendokong telah bertambah ramai dan 

pembinaan telah mantap. 

Dakwah kita telah bergerak berpandukan ketiga-tiga fasa ini dan ia masih 

terus bergerak. Kita telah mulakan dakwah ini. Kita telah kemukakan dakwah ini 

kepada umat Islam melalui pelbagai siri pengajian, melalui lawatan-lawatan dari 

semasa ke semasa, melalui pelbagai bahan cetakan, melalui keramaian terbuka 

mahupun tertutup, melalui akhbar Ikhwan al-Muslimin yang pertama kemudian 

diikuti dengan majalah mingguan al-Nazir. Kita masih berdakwah dan kita akan 

terus berdakwah sehingga semua orang tahu tentang dakwah Ikhwan al-Muslimin 

yang sebenar dengan gambaran yang betul. Allah pasti akan menyempurnakan 

cahaya-Nya. 

Pada tahap ini, saya merasakan kita telah tiba ke satu tahap di mana kita 

merasa yakin bahawa kita telah melakukan segala-galanya. Hasilnya, setiap orang 

yang beriltizam dengan tanggungjawab yang telah kita gariskan kini boleh 

melangkah ke fasa kedua iaitu fasa memilih, membina dan mengerah tenaga. 

Kita melangkah ke fasa kedua melalui tiga cara: 

1.  Katibah. Bertujuan menguatkan saf melalui saling kenal mengenali, 

menjalinkan semua jiwa dan roh, menentang adat kebiasaan, berlatih supaya 

mempunyai hubungan yang erat dengan Allah dan mengharapkan bantuan-Nya. 

Ini adalah institut pentarbiyahan rohani Ikhwan al-Muslimin. 

2.  Pasukan pengakap, peninjau, pengembara dan sukan. Langkah ini bertujuan 

menguatkan saf dengan meningkatkan jasmani Ikhwan, membiasakan Ikhwan 

supaya taat, berdisiplin, memiliki ciri-ciri kesukanan yang baik, mendidik 

mereka dengan ciri-ciri ketenteraan yang betul sebagaimana diwajibkan oleh 

Islam kepada semua muslim. Ini adalah institut pendidikan jasmani Ikhwan al-

Muslimin. 

3.  Pengajian ilmu melalui katibah atau pusat-pusat Ikhwan al-Muslimin. Langkah 

ini bertujuan meningkatkan fahaman Ikhwan melalui perbincangan menyeluruh 

yang menyentuh perkara-perkara penting yang perlu diketahui oleh seorang 

saudara muslim berkenaan agama dan dunianya. Ini adalah institut pendidikan 

ilmu dan pemikiran Ikhwan al-Muslimin. 

Selain itu, terdapat pelbagai kegiatan lain yang bertujuan melatih Ikhwan 

melaksanakan tanggungjawab yang menanti mereka sebagai sebuah jamaah yang 

mempersiapkan diri untuk memimpin umat Islam malah untuk membimbing 

seluruh manusia. 

Selepas kita yakin dengan kedudukan kita dalam fasa ini, barulah dengan izin 

Allah kita akan melangkah ke fasa ketiga iaitu fasa pelaksanaan yang akan 

menunjukkan hasil lengkap dakwah Ikhwan al-Muslimin. 

Telus 



Wahai Ikhwan al-Muslimin terutama mereka yang bersemangat dan gopoh, 

dengarlah kata-kata saya yang bergema dari atas pentas dalam perhimpunan agung 

ini. Segala langkah dan sempadan dalam jalan kamu ini telahpun digariskan. Saya 

tidak akan melanggar sempadan ini yang saya sendiri yakini sepenuhnya bahawa ia 

adalah jalan yang paling selamat untuk sampai ke matlamat. Benar, jalan ini 

mungkin jauh namun tiada jalan lain selain jalan ini. Kejantanan akan terserlah 

melalui keupayaan untuk bersabar, tabah, gigih dan usaha yang berterusan. Sesiapa 

di kalangan kamu yang terlalu cepat mahu mengutip hasil sebelum tempoh matang 

atau memetik bunga sebelum sampai masanya maka saya tidak akan bersetuju 

dengannya sama sekali. Lebih baik dia berundur daripada dakwah ini kepada 

gerakan lain. Sesiapa yang mampu bersabar dengan saya hingga benih tadi 

berkembang, tumbuh sebagai pokok, mengeluarkan buah yang baik dan tiba masa 

untuk memetiknya maka kesabarannya akan diberikan ganjaran oleh Allah. Kita 

akan memperolehi salah satu daripada ganjaran berikut iaitu kemenangan dan 

ketuanan atau mati syahid dan kebahagiaan yang abadi. 

Wahai Ikhwan Al-Muslimin, 

Jalinkan sentuhan emosi dengan pandangan akal. Sinari pancaran akal dengan 

kehangatan emosi. Iringi imaginasi dengan realiti. Terokailah realiti dengan 

bertemankan khayalan yang indah. Janganlah kamu cenderung kepada sesuatu 

secara melampau-lampau, sehingga kamu menjadikan yang lain seperti barang yang 

tergantung di awang-awangan. Janganlah kamu melawan hukum alam kerana 

hukum alam ini begitu berkuasa. Namun kuasailah ia, gunakanlah ia, alihkanlah 

haluannya dan gabungkan segala elemen yang ada. Selepas itu, nantikanlah detik 

kemenangan yang akan kamu perolehi tidak lama lagi. 

Wahai Ikhwan al-Muslimin, 

Kamu mencari keredaan Allah dan berharap semoga memperolehi ganjaran 

serta reda-Nya. Semua itu akan kamu nikmati jika kamu benar-benar ikhlas. Kamu 

tidak akan disoal tentang hasil usaha kamu sebaliknya Allah menuntut supaya 

kamu jujur dalam halatuju kamu dan benar-benar membuat persediaan. Jika apa 

yang kita lakukan ini silap kita akan mendapat ganjaran sebagai orang yang bekerja 

dan berjuang. Jika apa yang kita lakukan itu benar kita akan beroleh ganjaran 

sebagai orang yang beroleh kejayaan dan orang yang melakukan tindakan yang 

betul. Walau bagaimanapun, pengalaman yang lalu dan masakini membuktikan 

bahawa hanya jalan kamu ini sahaja yang membawa kebaikan, hanya pendekatan 

kamu ini sahaja yang membuahkan hasil, hanya melalui apa yang kamu lakukan 

inilah yang betul. Oleh itu jangan kamu sia-siakan usaha kamu dan jangan kamu 

pertaruhkan kejayaan kamu. Bekerjalah, Allah akan bersama kamu. Allah tidak 

akan mensia-siakan amalan kamu dan kejayaan hanyalah untuk orang yang 

bekerja. 
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Dan Allah tidak akan menghilangkan (bukti) iman kamu. Sesungguhnya Allah 

Amat melimpah belas kasihan dan rahmat-Nya kepada orang-orang (yang 

beriman). (Al-Baqarah: 143) 

Bilakah Tibanya Fasa Pelaksanaan Kita? 

Wahai Ikhwan al-Muslimin, 

Kita berada di dalam suatu perhimpunan yang saya anggap sebagai 

perhimpunan keluarga yang menggabungkan seluruh keluarga Ikhwan al-Muslimin. 



Jadi saya mahu berterus terang dengan kamu kerana tiada guna lagi saya 

berselindung. 

Medan bercakap tidak sama dengan medan berkhayal. Medan beramal tidak 

sama dengan medan bercakap. Medan berjihad tidak sama dengan medan beramal. 

Medan berjihad yang hakiki tidak sama dengan medan berjihad yang palsu. 

Ramai yang mudah berkhayal namun tidak semua apa yang terbayang di 

kepala mampu diungkapkan dengan kata-kata. Ramai yang mampu bercakap 

namun hanya segelintir daripadanya yang mampu bersabar ketika beramal. Ramai 

di kalangan segelintir ini yang mampu beramal namun hanya segelintir sahaja di 

kalangan mereka yang mampu memikul bebanan jihad yang sukar dan amal yang 

nekad. Para mujahid yang kecil jumlahnya ini mungkin akan tersilap jalan dan 

tidak menepati sasaran jika tidak kerana mereka dipelihara oleh Allah. Kisah Talut 

menjelaskan apa yang saya katakan ini. Oleh itu, siapkanlah diri kamu, pupuklah 

jiwa kamu dengan tarbiyah yang betul, latihan yang ketat dan ujilah diri kamu 

beramal dengan kerja-kerja yang keras, tidak disukai dan menyukarkan. Kekanglah 

segala kehendak dan adat kebiasaannya. 

Wahai Ikhwan al-Muslimin sekalian, suatu masa nanti apabila jumlah kamu 

mencecah tiga ratus katibah di mana setiap katibah telah melengkapkan rohani 

mereka dengan iman dan akidah, mental mereka dengan ilmu dan pengetahuan, 

tubuh mereka dengan latihan dan riadah, pada ketika itu, jika kamu tuntut agar 

saya mengharungi gelora laut bersama kamu atau merempuh angkasa raya atau 

memerangi semua manusia yang engkar dan bermaharalela, dengan izin Allah saya 

akan setuju. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Rasulullah s.a.w:  
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“Dua belas ribu orang tidak akan ditewaskan kerana bilangan mereka yang 

sedikit.”  

Saya menjangkakan masa yang dinanti itu akan tiba tidak lama lagi setelah 

Allah memberikan taufik-Nya dan membekalkan bantuan-Nya serta keizinan-Nya. 

Kamu wahai para anggota dan pemimpin Ikhwan, kamu boleh memendekkan 

tempoh ini jika kamu kerahkan segala tumpuan kamu dan kamu gandakan usaha 

kamu. Jika kamu cuai maka andaian ini akan berubah dan hasilnya akan berbeza. 

Oleh itu, tanamkan dalam diri kamu rasa tanggungjawab ini, bentuklah katibah dan 

kumpulan, tumpukan pada pengajian, percepatkan latihan dan sebarkan dakwah 

kamu ke kawasan yang masih belum menerimanya. Jangan kamu sia-siakan 

walaupun seminit tanpa sebarang usaha. 

Mungkin sesiapa yang mendengar ucapan ini akan beranggapan bilangan 

Ikhwan al-Muslimin masih belum ramai atau usaha mereka masih belum mantap. 

Bukan itu tujuan saya dan bukan itu yang saya maksudkan. Segala puji bagi Allah, 

anggota Ikhwan al-Muslimin ramai. Sebuah jamaah yang beribu anggotanya hadir 

ke dalam perhimpunan seperti ini di mana setiap yang hadir ini adalah wakil 

kepada setiap bahagian sudah tentu tidak boleh diperkecilkan jumlah atau usaha 

atau haknya. Walau bagaimanapun apa yang ingin saya maksudkan di sini 

sebenarnya merujuk kepada apa yang saya katakan di awal tadi iaitu lelaki yang 

bercakap bukan lelaki yang bekerja, lelaki yang bekerja bukan lelaki yang berjihad, 

lelaki yang berjihad sahaja bukan lelaki yang berjihad secara produktif dan bijak 

memperolehi keuntungan maksimum dengan usaha minimum. 

5. Utamakan Aspek Yang Praktikal 



Ikhwan memilih untuk mengutamakan aspek praktikal berbanding aspek 

diayah dan propaganda. Ikhwan meletakkan keutamaan ini dalam pendekatan 

mereka kerana beberapa perkara: 

- Antaranya ialah kerana mengambil kira saranan Islam dalam aspek ini di 

samping rasa bimbang apabila segala amalan dicemari sifat riak. Sifat riak ini akan 

menyebabkan segala-galanya menjadi sia-sia. Dasar ini juga bagi mengambil jalan 

tengah antara sikap menunjuk-nunjuk (riak) dengan saranan Islam sendiri yang 

menggalakkan usaha menghebohkan amalan yang baik, menyuruh manusia 

melakukannya dan segera menzahirkan kebaikan supaya dirasai oleh orang lain. 

Kesemua aspek ini pada zahirnya tidak jauh berbeza. Jarang sekali yang berjaya 

membezakannya kecuali dengan taufik Allah. 

- Antara sebabnya lagi ialah Ikhwan pada dasarnya tidak mahu manusia 

bergantung hanya kepada propaganda palsu dan provokasi yang tidak diiringi 

dengan amalan. Semua cara ini sebenarnya hanya menimbulkan pelbagai 

keburukan, penyelewengan dan kepincangan yang besar kepada umat ini. 

- Antaranya lagi ialah Ikhwan bimbang cara ini akan menyebabkan dakwah 

terpaksa berhadapan dengan tindakan keras musuh atau muslihat sahabat. Kedua-

dua ancaman ini boleh menghalang atau membantutkan segala usaha ke arah 

mencapai matlamat. 

Ikhwan mengambil kira semua perkara ini. Mereka memilih untuk bekerja 

dengan gigih dan pantas dalam jalan dakwah ini. Walaupun itu bermakna apa yang 

mereka lakukan tidak disedari oleh sesiapa kecuali orang yang berada di sekeliling 

mereka atau tidak memberi kesan kecuali pada persekitaran mereka sahaja. 

Tidak ramai yang tahu bahawa ada antara pendakwah Ikhwan yang tamat 

bekerja pada waktu Asar hari Khamis, pada waktu Isyak dia telahpun berada di 

Elminya berceramah kepada masyarakat setempat, pada waktu sembahyang 

Jumaat pula dia menyampaikan khutbah di Manfalut, pada waktu Asar dia 

berceramah di Asyout, selepas Isyak dia memberi ceramah di Sohaj kemudian 

seperti biasa pada awal pagi Sabtu dia telah berada di tempat kerjanya di Kaherah 

sebelum rakan-rakan sekerja yang lain tiba. Empat perhimpunan besar dihadiri oleh 

seorang pendakwah Ikhwan di pelusuk negara dalam tempoh tiga puluh jam. 

Setelah itu dia kembali bekerja seperti biasa dengan jiwa yang tenang. Dia 

bersyukur kepada Allah kerana telah memberikan taufik kepadanya. walaupun 

tiada siapa yang menyedarinya kecuali mereka yang mendengar ceramahnya. 

Jika usaha ini dilakukan oleh bukan Ikhwan sudah tentu riuh rendah dunia ini 

dengan pelbagai diayah dan propaganda. Namun Ikhwan sebagaimana yang saya 

katakan lebih memilih agar masyarakat melihat mereka sebagai orang yang bekerja. 

Terserahlah kepada sesiapa yang tertarik dengan gerak kerja ini. Orang yang tidak 

mampu dipengaruh dengan gerak kerja tidak akan mampu dibimbing dengan kata-

kata. 

Kemungkinan seorang Ikhwan akan berjauhan selama sebulan atau dua bulan 

daripada keluarga, rumah, isteri dan anak kerana berdakwah. Pada waktu malam 

dia berceramah dan pada waktu siang dia mengembara. Satu hari di Hazwa dan 

satu hari di Aqiq. Dia menyampaikan lebih daripada enam puluh ceramah di timur 

dan barat negara. Mungkin ceramah-ceramah ini dihadiri oleh beribu-ribu manusia 

daripada pelbagai lapisan masyarakat. Namun demikian selepas berceramah dia 

berpesan supaya ceramah itu tidak dijadikan bahan propaganda atau diayah. 

Ikhwan telah mengadakan perkhemahan contoh di Iskandariah yang 

berlangsung selama hampir sebulan dan benar-benar menjadi perkhemahan contoh. 



Perkhemahan ini menggabungkan latihan mental dan rohani dengan latihan badan 

dan fizikal. Perkhemahan ini dapat menonjolkan dengan jelas nilai-nilai riadah dan 

ketenteraan yang bersepadu. Nilai-nilai ini dapat dilihat sepanjang tempoh 

perkhemahan ini. Perkhemahan yang penuh berkat ini menyatukan seratus pemuda 

yang bertakwa dan beriman. Namun perkhemahan ini hanya diketahui oleh Ikhwan 

al-Muslimin yang hadir sahaja. 

Perhimpunan agung seperti yang kamu adakan inilah sebenarnya parlimen 

Mesir. Di sini semua wakil daerah, kawasan, kampung dan bandar dari segenap 

lapisan masyarakat hadir. Kamu hadir di sini semata-mata kerana keinginan yang 

tinggi untuk melakukan tindakan yang produktif. Oleh itu kita jemput kamu semua. 

Di sini di tempat yang penuh berkat ini kamu wahai sekalian Ikhwan al-Muslimin 

datang berhimpun. 

Ikhwan telah melakukan semua ini dan akan melakukan apa sahaja 

pengislahan yang dapat menghasilkan natijah yang terbaik namun mereka tidak 

menghebohkannya dan tidak pula akan mencanangkannya. Mereka tidak 

menghebahkan apa yang berlaku apatah lagi untuk menokok tambah. Jika 

kegiatan-kegiatan seperti ini dilakukan oleh pertubuhan lain sudah tentu seluruh 

dunia akan riuh rendah. Semua yang ada di timur dan barat akan dapat 

mendengarnya. Semua itu tidak menghairankan kerana kita berada di era 

propaganda. 

Wahai Ikhwan, 

Nilai yang kamu perjuangkan ini adalah nilai yang baik dan betul, langkah 

yang dipuji oleh Allah dan manusia. Oleh itu teruskanlah, apa yang kamu lakukan 

ini tidak salah. Cuma kini kamu perlu ambil perhatian kerana dakwah telah 

memaksa kamu untuk menjangkaui sempadan yang sempit kepada medan amal 

yang luas. Dakwah itu sendiri telah menonjol dan masyarakat mula bertanya 

tentang dakwah dan tentang kamu. Ada pula pihak yang tidak berkenaan secara 

sukarela menceritakan tentang kamu kepada orang lain walaupun dia tidak tahu 

menahu tentang kamu. Oleh itu, kamu wajib jelaskan kedudukan kamu, cara kerja 

kamu, gagasan kamu dan pendekatan kamu kepada orang ramai. Kamu perlu 

tonjolkan langkah-langkah ini kepada orang ramai bukan untuk tujuan berbangga 

tetapi untuk membimbing umat ke arah kebaikan. Hantarkanlah tulisan kamu 

kepada al-Nazir kerana ia adalah lidah rasmi kamu. Hantarlah tulisan kamu 

kepada akhbar harian kerana saya rasa ia tidak menghalang kerja kamu. Cuma 

pastikan kamu jujur dan tidak menulis perkara yang tidak benar. Pastikan diayah 

kamu terikat dengan tatasusila dan akhlak. Berusahalah memastikan kamu dapat 

menyatukan hati-hati manusia. Hendaklah setiap kali dakwah kamu melangkah 

setapak ke hadapan kamu merasakan semua itu adalah kurniaan Allah. 
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Bahkan (kalaulah sah dakwaan kamu itu sekalipun maka) Allah jualah yang 

berhak membangkit-bangkitkan budi-Nya kepada kamu, kerana Dialah yang 

memimpin kamu kepada iman (yang kamu dakwakan itu), kalau betul kamu 

orang-orang yang benar (pengakuan imannya). (Al-Hujurat: 17) 

6. Sambutan Para Pemuda Terhadap Dakwah Ini 

Soal sambutan pemuda terhadap dakwah ini, dan perkembangan yang 

memberangsangkan di tempat yang paling subur untuk apa jua gerakan iaitu 

golongan pekerja dan pertengahan, semuanya itu adalah taufik Allah dan kita 

bersyukur kepada Allah. Di mana-mana, para pemuda menyambut dakwah Ikhwan. 



Mereka menyakini, membantu dan menyokongnya. Mereka berikrar dengan nama 

Allah untuk bangkit dan bekerja demi dakwah ini. 

Beberapa tahun yang lalu terdapat enam orang pemuda universiti tampil ke 

hadapan menyerahkan jiwa dan tenaga mereka untuk Allah. Allah mengetahui niat 

mereka dan Allah membantu serta memberi kekuatan kepada mereka. Hasilnya, 

seluruh universiti menjadi penyokong Ikhwan al-Muslimin yang mengasihi, 

menghormati dan mendoakan kejayaan mereka. Di kalangan para pemuda 

universiti ini lahir sekumpulan pemuda yang baik dan beriman. Mereka bekerja 

berhempas pulas untuk dakwah dan menyebarkan dakwah Ikhwan ke seluruh 

negara. 

Demikian juga dengan Universiti al-Azhar al-Sharif. Al-Azhar adalah sebuah 

pusat dakwah Islam dan penyumbang besar kepada Islam. Tidak hairan jika al-

Azhar mengisytiharkan dakwah Ikhwan adalah dakwah mereka dan matlamat 

Ikhwan adalah matlamat mereka. Malah keanggotaan dan pusat-pusat Ikhwan 

dipenuhi para pemuda al-Azhar yang bersemangat tinggi, para ulamaknya yang 

dihormati termasuk para guru dan penceramahnya. Kewujudan mereka memberi 

kesan yang besar kepada penyebaran dakwah dan sokongan yang diperolehi di 

segenap tempat. 

Namun demikian bukan para pemuda di kalangan penuntut universiti sahaja 

yang menerima dakwah ini. Malahan hampir kesemua lapisan masyakarat yang 

beriman menyambut baik dakwah ini. Ini sudah tentu menjadi faktor yang 

membantu kemenangan dakwah ini. Jika dahulu kebanyakan pemuda ini 

terumbang-ambing namun kini Allah telah memberikan mereka hidayah. Jika 

mereka selama ini kebingungan namun kini Allah membimbing mereka. Jika dahulu 

jenayah suatu kebiasaan bagi mereka namun kini Allah memberi taufik supaya 

mereka taat kepada-Nya. Mereka selama ini tidak tahu matlamat hidup mereka 

namun kini matlamat sudah terpampang di hadapan mereka. 
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Allah memimpin sesiapa yang dikehendaki-Nya (menurut undang-undang dan 

peraturan-Nya) kepada nur hidayah-Nya itu. (An-Nur: 35) 

Kita merasakan semua itu adalah tanda-tanda wujudnya taufik Allah. Kita 

dapat rasakan wujudnya perkembangan baru yang memberi semangat kepada kita 

untuk terus bersabar dan melipat gandakan usaha. Namun kita yakin segala 

kemenangan itu datang daripada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. 

7. Cepat Tersebar Di Kampung Dan Seluruh Negara 

Tentang cepatnya dakwah ini tersebar di kampung dan bandar, saya telah 

ceritakan sebelum ini. Dakwah bermula di Ismailiah, dakwah ini membesar 

menghirup udaranya yang segar dan berkembang di buminya yang luas dan indah. 

Dakwah ini mendapat semangat dan berkembang apabila setiap hari melihat kesan 

penjajahan asing dan monopoli Eropah kepada hasil mahsul negara ini. Terusan 

Suez menjadi punca penyakit dan musibah ini. Di sebelah barat terusan terdapat 

kem tentera British yang lengkap. Di sebelah timur pula terdapat ibu pejabat 

syarikat terusan yang lengkap dengan segala kemudahan, kuasa dan kedudukan. 

Namun rakyat Mesir sendiri terasing di bumi sendiri. Tidak memiliki apa-apa hak 

sebaliknya orang lain menikmati segala kekayaan sumber buminya. Rakyat Mesir 

dipandang rendah sementara rakyat asing merasa bangga kerana berjaya merampas 

sumber kekayaannya. 



Sentimen ini menjadi pencetus yang baik kepada dakwah Ikhwan 

menyebabkan dakwah ini berkembang di kawasan Terusan Suez. Dakwah ini 

seterusnya berkembang ke al-Bahr al-Saghir kemudian ke daerah al-Duqhuliah. 

Dakwah ini serba sedikit berjaya menyentuh hati orang yang mengimaninya. Tidak 

lama kemudian ia berjaya menawan hati mereka dan menguasai sentimen dan 

fikiran mereka. Seterusnya mengubah jiwa seorang lelaki supaya menaruh harapan 

dan membulatkan azam untuk berdakwah dan berkorban. 

Setelah itu dakwah melebarkan sayapnya ke Kaherah melalui penyertaan 

semua anggota termasuk prasarana Pertubuhan Tamadun Islam ke dalam Ikhwan 

kerana mereka meyakini pemikiran Ikhwan dan mahu beramal bersama satu 

jamaah. Masing-masing mengenepikan pangkat dan nama. Masing-masing 

memandang rendah kepada amalan keakuan yang telah membawa kesan negatif 

kepada kita. Peristiwa ini diikuti pula dengan terbentuknya Ibu Pejabat al-Irshad 

(Maktab al-Irshad) di Kaherah yang bertanggungjawab menyelia cawangan-

cawangan jamaah yang tumbuh di seluruh kawasan dan negara. Di samping 

peranan utamanya untuk mengembangkan gagasan Ikhwan ke seluruh pelusuk 

negara yang masih belum menerima dakwah ini. 

Ibu pejabat menjalankan segala rancangan mereka ini dengan cara mencatu 

makanan, masa dan tenaga para anggotanya. Semua ini sedia dilakukan demi 

berkhidmat untuk akidah mereka. Mereka tidak pernah menghulurkan tangan 

mereka mengharapkan sumbangan sesiapa. Mereka tidak akan meminta walau 

sedikitpun bantuan daripada mana-mana pembesar atau pertubuhan. Mereka tidak 

pernah menerima wang kerajaan dan tidak pernah meminta bantuan daripada 

sesiapa kecuali kepada Allah. Namun cawangan-cawangan Ikhwan tetap 

berkembang pesat ke seluruh pelusuk bumi Mesir dari Aswan ke Iskandariah, dari 

Rashid ke Suez dan ke Tanta, ke Fayyoum, ke Bani Suef, ke Elmania, ke Asyout, ke 

Jurja, ke Qena dan ke semua kampung dan daerah. 

Malah tidak terhad hanya di bumi Mesir sahaja. Dakwah kini melangkah ke 

bahagian selatan ke bumi Sudan, bumi para pejuang. Seterusnya ke negara-negara 

Islam yang lain di Syria serta negara-negara di sebelah timur dan di Maghribi serta 

negara-negara di sebelah barat. Demikian juga negara-negara Islam yang lain. 

Sebelum ini kita yang perlu menggerakkan dakwah ini dan kita bekerja untuk 

mengembangkannya. Namun kini arus dakwah mendahului kita hingga sampai ke 

seluruh negara dan kampung. Sehinggakan kita pula terpaksa mengejarnya dan 

menunaikan segala tuntutannya walaupun terpaksa menanggung segala perit 

jerihnya. Apa yang penting hubungan antara semua cawangan ini bukan sekadar 

kerana mempunyai nama yang sama atau kerana berkongsi matlamat yang sama 

malah kerana memiliki hubungan yang paling kuat iaitu hubungan kasih sayang 

yang amat mendalam, kerjasama yang erat, hubungan yang suci dan utuh, 

berganding bahu bersama dakwah dan fokus dakwah, berkongsi segala suka duka, 

impian, jihad, kerja, kaedah, matlamat, manhaj dan langkah. Segala-galanya ada. 

Kesemua cawangan di setiap daerah dan kampung ini bukan sahaja 

melaksanakan arahan ibu pejabat di Kaherah sahaja, sebaliknya semua cawangan 

ini gigih berusaha dalam segenap lapangan khidmat masyarakat. Mereka 

menubuhkan pusat mereka sendiri. Kebanyakannya telah membina pejabat mereka 

sendiri dan menjadi hak milik mereka sepenuhnya. Selain itu kebanyakan mereka 

juga menjalankan kegiatan-kegiatan kebajikan, ekonomi dan sosial. Kesemuanya 

bergiat cergas dan amat produktif.  

Selain itu, hubungan ibu pejabat dengan cawangan ini bukan sekadar 

hubungan ketua dengan pekerja atau sekadar hubungan pentadbiran semata-mata 



atau penyeliaan semata-mata. Sebaliknya hubungan ini lebih daripada itu, pertama-

tamanya hubungan ini adalah hubungan rohani. Hubungan ini seperti hubungan 

anggota keluarga. Mereka saling ziarah-menziarahi kerana Allah. Para pendakwah 

Ikhwan akan menziarahi Ikhwan yang lain dan mereka akan bergaul mesra. Mereka 

menyelami setiap sudut hidup saudara mereka termasuk segala urusan peribadi dan 

sosial mereka. Setahu saya hubungan seperti ini tidak wujud dalam pertubuhan-

pertubuhan yang lain dan ini adalah kurniaan Allah yang dianugerahkan kepada 

sesiapa yang dikehendaki-Nya. 

Wahai Ikhwan, 

Saya tidak dapat sembunyikan betapa gembiranya saya dengan keharmonian 

yang wujud di dalam Ikhwan ini. Saya berbangga kerana wujudnya hubungan 

rabbani yang erat dan kental ini. Betapa masa depan begitu cerah selagimana kita 

kekal dengan persaudaraan kerana Allah, saling berkasih sayang dan saling 

bekerjasama. Dengan itu, peliharalah perpaduan ini kerana ia adalah senjata dan 

bekalan kamu. 

Ramai yang bertanya: Bagaimana Ikhwan al-Muslimin mampu menampung 

segala perbelanjaan dakwah ini kerana ia membabitkan peruntukan yang besar. 

Perbelanjaan seperti ini tidak mampu ditanggung oleh pertubuhan yang kaya 

apatah lagi oleh yang miskin? 

Ketahuilah dan beritahulah kepada semua bahawa Ikhwan al-Muslimin tidak 

pernah merasa kedekut untuk menyumbangkan makanan anak-anak mereka, 

keringat mereka atau barangan keperluan mereka apatah lagi barangan mewah dan 

perbelanjaan tambahan mereka. Pada hari mereka mula memikul tanggungjawab 

ini dan memahami bahawa dakwah ini lebih mahal daripada darah dan harta, maka 

mereka menyerahkan segala-galanya untuk Allah. Mereka amat memahami firman 

Allah Taala: 
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Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa 

mereka dan harta benda mereka dengan (balasan) bahawa mereka akan beroleh 

Syurga. (Al-Taubah: 111) 

Mereka menawarkan hak milik mereka dengan penuh rela hati kerana mereka 

yakin segala kurniaan itu daripada Allah. Mereka berpada dengan apa yang ada 

pada mereka tanpa memerlukan bantuan orang lain. Dengan itu, Allah 

anugerahkan mereka keberkatan. Walaupun jumlahnya sedikit tetapi hasilnya 

lumayan. Wahai Ikhwan, sehingga setakat ini Maktab al-Irshad tidak pernah 

menerima apa-apa bentuk bantuan daripada kerajaan. Ibu pejabat boleh berbangga 

dan mencabar sesiapa yang dapat mengatakan bahawa dana ibu pejabat ini ada 

menerima walau satu sen pun daripada yang lain selain daripada saku ahlinya. 

Inilah yang kita mahukan dan kita tidak akan menerima bantuan kecuali daripada 

ahli sendiri atau pencinta Ikhwan. Kita tidak akan bergantung kepada mana-mana 

kerajaan sekalipun. Jangan sekali-kali kamu letakkan perkara ini di dalam tarbiyah 

dan kaedah kamu. Malah jangan sekali-kali terlintas di kepala kamu atau kamu 

berusaha ke arah itu. Mintalah kurniaan Allah kerana Allah Maha Mengetahui 

segala-galanya. 

Wahai Ikhwan, inilah antara ciri-ciri dakwah kamu. Saya ambil kesempatan ini 

untuk saya kemukakannya kepada kamu. Kini saya akan beralih pula kepada suatu 

aspek yang penting dalam dakwah ini. Ramai pihak yang terkeliru dengan pendirian 

Ikhwan berhubung beberapa perkara. Malah mungkin sesetengah anggota Ikhwan 



sendiri agak terkeliru. Dengan ini saya berharap kita sama-sama memahami dengan 

jelas segala kekeliruan yang mungkin timbul. 

Pendekatan Ikhwan al-Muslimin 

Matlamat Dan Cara 

Wahai Ikhwan yang dihormati, saya rasa melalui ucapan panjang lebar ini 

saudara sekalian telah memahami dengan jelas mengenai matlamat, cara kerja dan 

peranan Ikhwan. 

Matlamat Ikhwan tertumpu kepada membina generasi baru orang-orang 

beriman melalui ajaran Islam yang betul. Ikhwan berusaha mengadun umat ini 

menurut acuan Islam sepenuhnya dalam setiap aspek kehidupan. 

�z�4�6��O��Oa"��O�#�6���z�4 
(Katakanlah wahai orang-orang yang beriman: Ugama Islam, yang kami telah 

sebati dengannya ialah): Celupan Allah (yang mencorakkan seluruh kehidupan 

kami dengan corak Islam); dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada 

Allah? (Al-Baqarah: 138) 

Kaedah yang mereka gunakan pula tertumpu kepada mengubah budaya 

masyarakat dan membentuk pendokong-pendokong dakwah mengikut ajaran ini 

supaya mereka menjadi contoh kepada yang lain bagaimana berpegang dengan 

ajaran ini dan bagaimana beriltizam serta akur dengan hukumnya. Mereka menuju 

matlamat mereka menurut cara ini. Mereka akan beroleh kejayaan bergantung 

sejauhmana mereka yakini dan bersyukur kepada Allah. Saya rasa saya tidak perlu 

huraikan lebih lanjut lagi soal ini. 

Ikhwan, Kekuatan Dan Revolusi 

Ramai yang bertanya: Adakah Ikhwan al-Muslimin mempunyai tekad untuk 

menggunakan kekuatan dalam mencapai sasaran mereka? Adakah Ikhwan al-

Muslimin terfikir untuk melancarkan revolusi terhadap pemerintah atau 

masyakarat di Mesir? Saya tidak mahu mereka ini terus tertanya-tanya. Saya 

mengambil kesempatan ini untuk menjawab segala persoalan ini dengan jelas 

sejelas-jelasnya. Jadi dengarlah. 

Kekuatan adalah lambang Islam dalam setiap sistem dan undang-undangnya. 

Al-Quran al-Karim sendiri menyebut dengan jelas dan nyata: 
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Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala 

jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda 

yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah 

dan musuh kamu. (Al-Anfal: 60) 

Nabi s.a.w. juga ada bersabda:  

·��U���O��B��O��C&������O��B� 
“Orang beriman yang kuat lebih baik daripada orang beriman yang lemah.” 

Malah kekuatan menjadi lambang Islam termasuk di dalam doa, sekalipin doa 

adalah lambang kekhusyukan dan ketenangan. Dengarlah doa Nabi s.a.w. untuk 



dirinya sendiri dan diajarkan kepada para sahabatnya. Baginda bermunajat kepada 

tuhannya: 
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“Ya Allah, aku memohon agar Engkau jauhi diriku daripada rasa murung dan 

sedih, aku memohon agar Engkau jauhi diriku daripada rasa lemah dan 

malas, aku memohon agar Engkau jauhi diriku daripada rasa takut dan 

kedekut, aku memohon agar Engkau jauhi diriku daripada kongkongan hutang 

dan kuasa manusia.” 

Bukankah kesemua doa-doa ini bertujuan agar Allah menjauhkan segala sifat-

sifat lemah. Lemah kehendak kerana murung dan sedih. Lemah bekerja kerana 

tidak berupaya dan malas. Lemah dengan wang kerana takut dan kedekut. Lemah 

harga diri kerana hutang dan kuasa orang lain. Apa lagi yang kamu mahu daripada 

penganut agama ini selain mempunyai kekuatan dalam segenap aspek; slogannya 

ialah kuat dalam segala hal? Ini bermakna setiap anggota Ikhwan al-Muslimin 

mestilah kuat dan mereka juga perlu bekerja dengan kuat. 

Namun Ikhwan al-Muslimin berfikiran lebih luas dan lebih jauh daripada 

sekadar bertindak atau berfikiran singkat. Ikhwan akan menyelami segala perkara 

hingga ke dasarnya, menimbangkan segala kesan serta yang tersirat di sebalik 

segala perkara. Mereka memahami bahawa peringkat pertama kekuatan ialah 

kekuatan akidah dan iman. Diikuti dengan kekuatan perpaduan kemudian 

kekuatan tangan dan senjata. Sesebuah jamaah akan hanya dianggap kuat apabila 

memiliki segala elemen ini. Jika sebuah jamaah menggunakan kekuatan tangan dan 

senjata sedangkan akar umbinya goyah dan rangkaiannya tidak stabil atau 

akidahnya lemah dan imannya tidak membara, jamaah ini akan diakhiri dengan 

porak peranda. 

Ini satu perkara, ada satu lagi perkara iaitu; walaupun kekuatan menjadi 

simbol Islam namun adakah Islam memerintahkan agar umat Islam menggunakan 

kekuatan dalam semua keadaan? Ataupun sebaliknya Islam telah menggariskan 

panduan, meletakkan syarat-syarat tertentu dan memerintahkan agar kekuatan 

diarahkan kepada tujuan tertentu? 

Perkara ketiga, adakah kekuatan menjadi jalan penyelesaian pertama ataupun 

jalan penyelesaian terakhir? Adakah manusia wajib mempertimbangkan antara 

kesan baik dan kesan buruk penggunaan kekuatan serta kesan-kesan 

sampingannya. Ataupun manusia wajib menggunakan kekuatan tanpa 

mempedulikan apa sahaja yang akan berlaku seterusnya? 

Kesemua perkara yang berkenaan dengan penggunaan kekuatan ini akan 

dipertimbangkan oleh Ikhwan al-Muslimin sebelum Ikhwan menggunakannya. 

Revolusi adalah implementasi paling keras dalam penggunaan kekuatan. Oleh itu, 

Ikhwan al-Muslimin meneliti perkara ini sedalam-dalamnya terutama dalam sebuah 

negara seperti Mesir yang pernah melalui pelbagai revolusi. Namun sepertimana 

yang kamu tahu kesemua revolusi ini tidak pernah mendatangkan apa-apa hasil. 

Setelah menilai segala perkara dan segala andaian ini saya boleh katakan 

kepada mereka yang bertanya tadi: Ikhwan al-Muslimin akan menggunakan 

kekuatan hanya apabila tiada pilihan lain iaitu apabila mereka meyakini mereka 

telah melengkapkan diri dengan iman dan perpaduan. Apabila suatu masa nanti 

mereka menggunakan kekuatan ini, mereka akan gunakannya dengan penuh berani 



dan berterus terang. Mula-mula mereka akan memberi amaran, kemudian mereka 

akan menunggu, setelah itu mereka akan mara dengan penuh rasa yakin dan 

terhormat. Mereka akan bersedia menanggung segala kesan akibat tindakan mereka 

itu dengan penuh reda dan pasrah. 

Namun Ikhwan al-Muslimin tidak pernah terlintas untuk membangkitkan 

revolusi malah tidak pernah menaruh harapan dengan revolusi. Ikhwan tidak 

pernah meyakini keberkesanan revolusi. Walaupun demikian Ikhwan dengan jelas 

memberi amaran kepada setiap kerajaan di Mesir ini bahawa jika keadaan terus 

menerus dalam situasi seperti ini di mana pihak pemerintah tidak pernah terfikir 

untuk membuat perubahan segera kepada masalah yang melanda, sudah tentu 

keadaan ini akan membawa kepada revolusi. Namun revolusi tetap bukan cara 

Ikhwan al-Muslimin dan tidak termasuk dalam agenda Ikhwan. Sebaliknya revolusi 

tercetus akibat desakan suasana dan keadaan selain pengabaian kepada aspek 

perubahan. Semua masalah yang semakin meruncing dan semakin kritikal ini 

hanyalah petanda. Oleh itu, semua pihak perlu segera bertindak. 

Ikhwan Al-Muslimin Dan Pemerintahan 

Segolongan lain pula bertanya: Adakah termasuk dalam pendekatan Ikhwan al-

Muslimin untuk membentuk sebuah kerajaan dan memerintah? Apakah cara 

mereka untuk mencapai tujuan itu? 

Saya tidak akan membiarkan mereka yang bertanya dalam kebingungan. Saya 

dengan penuh berbesar hati akan menjawab. 

Dalam setiap langkah yang diambil, dalam setiap impian dan setiap tindakan, 

Ikhwan al-Muslimin sentiasa menuju ke arah membawa Islam yang  suci seperti 

yang mereka fahami. Kamu sendiri boleh memahami hakikat ini semenjak awal 

ucapan ini. Islam yang diimani oleh Ikhwan al-Muslimin ini ialah Islam yang 

meletakkan kerajaan sebagai salah satu rukunnya. Islam yang bergantung kepada 

pelaksanaan sama seperti ia bergantung kepada pendidikan. Suatu ketika dahulu 

khalifah ketiga pernah berkata: 

“Allah akan menghalang dengan kuasa apa yang tidak boleh dihalang dengan 

al-Quran.” 

Nabi s.a.w. meletakkan pemerintahan sebagai salah satu rangkaian Islam. 

Dalam buku-buku fikah kita, pemerintahan disenaraikan dalam masalah akidah 

dan asas, bukan dalam masalah fikah dan sampingan. Islam adalah pemerintahan 

dan pelaksanaan selain sebagai perlembagaan dan pendidikan, selain sebagai 

undang-undang dan kehakiman. Semua elemen ini tidak dapat dipisahkan antara 

satu sama lain. Bayangkan, seorang reformis Islam yang rela menjadi seorang faqih 

dan pendidik yang mampu memutuskan hukum, mengajar ajaran Islam, 

membentangkan masalah kecil dan besar tetapi membiarkan ahli politik 

menentukan undang-undang yang tidak diizinkan Allah untuk umat Islam dan 

memaksa umat Islam melaksanakannya dengan menggunakan segala kekuatan. 

Sudah tentu secara semulajadi suara reformis ini ibarat kata orang hanyalah 

umpama anjing menyalak bukit sahaja. 

Mungkin kita boleh faham jika para reformis Islam merasa selesa dengan 

hanya berperanan sebagai penasihat dan pembimbing ketika mereka mendapati ada 

ahli politik dan pemerintah yang patuh kepada perintah Allah dan melaksanakan 

segala hukum-Nya, menyampaikan segala ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi s.a.w.. 

Namun hakikatnya seperti yang kita lihat, perlembagaan Islam berada di suatu 

tempat dan perlembagaan yang diguna pakai berada di tempat yang lain. Sikap para 

reformis Islam yang berpeluk tubuh tidak mahu menuntut supaya hukum Islam 



dijalankan merupakan suatu jenayah menurut Islam; Jenayah yang tidak akan 

dimaafkan kecuali dengan cara bangkit dan mengambil semula kuasa eksekutif 

daripada genggaman pihak yang tidak meyakini undang-undang Islam yang suci. 

Perkara ini jelas dan bukan hasil rekaan kami. Apa yang kami mahukan ialah 

menegakkan undang-undang Islam yang suci. Atas dasar ini, Ikhwan al-Muslimin 

tidak pernah menuntut kuasa untuk kepentingan diri sendiri. Jika Ikhwan 

merasakan ada di kalangan umat ini yang bersedia memikul tanggungjawab dan 

amanah ini serta bersedia memimpin masyarakat berlandaskan ajaran Islam dan al-

Quran maka Ikhwan akan menjadi jentera, pembantu dan pendokongnya. Jika tiada 

maka kuasa pemerintahan adalah sebahagian pendekatan Ikhwan. Mereka akan 

berusaha mengambil semula kuasa daripada genggaman setiap kerajaan yang tidak 

melaksanakan perintah Allah. 

Atas dasar ini juga, Ikhwan amat waras dan amat berhati-hati untuk tidak 

menerima tanggungjawab kuasa ini dalam keadaan jiwa umat Islam di tahap 

sekarang ini. Perlu ada suatu tempoh yang diperuntukkan untuk menyebar dan 

mengetengahkan dasar-dasar Ikhwan. Dalam tempoh ini masyarakat dididik 

bagaimana untuk mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan 

peribadi. 

Suatu perkara yang perlu saya katakan di sini ialah Ikhwan al-Muslimin tidak 

pernah merasakan mana-mana kerajaan yang ada pada zaman ini baik kerajaan 

yang sedia ada atau kerajaan sebelumnya atau mana-mana kerajaan sekalipun, 

telah memikul tanggungjawab ini atau menunjukkan kesediaan yang sebenar untuk 

mendokong gagasan Islam. Semoga umat Islam menyedari hakikat ini. Semoga 

mereka menuntut supaya kerajaan mereka melaksanakan hak-hak Islam. Dalam 

pada itu Ikhwan akan terus berusaha dan bekerja. 

Seperkara lagi, suatu kesilapan yang amat besar apabila sesetengah 

masyarakat mendakwa Ikhwan al-Muslimin sampai bila-bila pun akan menjadi 

kuda tunggangan kerajaan atau menjadi agen kepada matlamat orang lain atau 

bekerja menggunakan pendekatan orang lain. Semoga perkara ini difahami oleh 

mereka yang masih belum memahaminya sama ada di kalangan Ikhwan sendiri 

mahupun bukan Ikhwan. 

Ikhwan Al-Muslimin Dan Perlembagaan Mesir 

Dalam pada itu ada sesetengah pihak yang bertanya, apakah sikap Ikhwan al-

Muslimin terhadap perlembagaan Mesir? Apatah lagi selepas saudara Saleh Affandi 

Asymawi, ketua pengarang majalah al-Nazir menulis berkenaan tajuk ini. Tulisan 

beliau telah dikritik dan dikecam oleh akhbar Misr al-Fatat. 

Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin berucap kepada sidang hadirin 

sekalian berkenaan pandangan Ikhwan al-Muslimin berhubung perkara ini dan 

pendirian Ikhwan berkenaan perlembagaan Mesir. Namun sebelum itu saya ingin 

jelaskan perbezaan antara perlembagaan dengan undang-undang. Perlembagaan 

ialah suatu sistem pemerintahan am yang mengatur bidang kuasa dan 

tanggungjawab pemerintah serta sejauhmana hubungan mereka dengan rakyat. 

Sementara undang-undang pula ialah sistem yang mengatur hubungan antara 

individu, memelihara hak-hak emosi dan fizikal mereka serta hukuman yang 

dikenakan ke atas setiap tingkah laku mereka. Selepas penjelasan ini, saya kini 

dapat huraikan kepada kamu pendirian kita terhadap sistem pemerintahan 

berperlembagaan amnya dan perlembagaan Mesir khususnya. 

Wahai Ikhwan, bagi orang yang mengkaji perkara ini, prinsip pemerintahan 

berperlembagaan yang mengandungi prinsip-prinsip memelihara segala bentuk 



kebebasan individu, prinsip syura dan kuasa rakyat iaitu prinsip pemerintah 

bertanggungjawab kepada rakyat dan rakyat boleh mengadili setiap tindakan 

mereka, menggariskan kuasa setiap pemerintah, kesemua prinsip ini bagi sesiapa 

sahaja yang mengkaji jelas menunjukkan ia bertepatan dengan ajaran serta sistem 

dan dasar Islam dalam aspek pemerintahan. 

Dengan ini Ikhwan al-Muslimin meyakini sistem pemerintahan 

berperlembagaan adalah suatu sistem pemerintahan sedia ada yang paling hampir 

dengan Islam. Oleh itu Ikhwan tidak akan mengubah sistem ini kepada sistem yang 

lain. 

Cuma ada dua perkara di sini. Pertama, teks-teks yang terkandung dalam 

prinsip ini. Kedua, cara pelaksanaan yang merupakan tafsiran praktikal kepada 

teks ini. Sesuatu prinsip yang betul dan tepat kemungkinan akan diungkapkan 

dalam suatu teks yang mengelirukan menyebabkan prinsip itu sendiri boleh 

dipermainkan. Dalam masa yang sama sesuatu teks undang-undang yang 

bertepatan dengan prinsip yang betul dan baik kemungkinan akan dilaksanakan 

dengan cara yang bersesuaian dengan kepentingan peribadi menyebabkan 

pelaksanaan undang-undang ini tidak membawa kepada apa-apa kebaikan. 

Dengan ini, menurut pandangan Ikhwan al-Muslimin ada beberapa teks 

perlembagaan Mesir yang dilihat sebagai mengelirukan dan kabur. Ini boleh 

membuka ruang seluasnya untuk pelbagai tafsiran yang bersesuaian dengan 

kepentingan dan hawa nafsu. Perlembagaan ni perlukan suatu huraian, keterangan 

dan panduan. Ini perkara pertama. Kedua, kaedah pelaksanaan perlembagaan ini 

sendiri. Kaedah yang diguna pakai sepatutnya melahirkan hasil yang dikehendaki 

daripada pemerintahan berperlembagaan di Mesir. Tetapi sebaliknya, pengalaman 

lalu membuktikan kegagalannya dan membawa keburukan kepada rakyat. Dengan 

itu, kaedah ini perlukan pindaan dan perubahan yang boleh merealisasikan hasrat 

murninya. 

Sebagai contoh cukup saya tunjukkan di sini akta pilihanraya iaitu suatu 

kaedah untuk memilih wakil rakyat, orang-orang yang akan mewakili rakyat dan 

melaksanakan perlembagaan negara. Lihatlah bagaimana akta ini menimbulkan 

pelbagai pertikaian di kalangan rakyat. Kesan buruknya dapat dilihat dengan jelas. 

Kita perlu berani untuk akur dengan kesilapan ini dan berusaha memindanya. 

Dengan itu, Ikhwan al-Muslimin berusaha sedaya upaya supaya segala teks 

yang mengelirukan dalam perlembagaan Mesir ini diperincikan dan kaedah 

pelaksanaan perlembagaan negara ini diperbaiki. Melalui penjelasan ini saya rasa 

pendirian Ikhwan kini jelas. Segala perkara sepatutnya diletakkan pada tempatnya 

yang betul. 

Saudara Saleh Affandi dalam artikelnya cuba mengkritik aspek yang 

diperkatakan oleh Ikhwan tetapi dengan cara yang agak keras. Apabila kita jelaskan 

kepada beliau, kita jelaskan sehingga kita mengatakan bahawa secara realitinya itu 

bukanlah pendirian kita. Pada dasarnya, kita menerima pemerintahan 

berperlembagaan kerana ia bukan sahaja bertepatan malah berpandukan sistem 

Islam. Kita hanya mengkritik kekeliruan yang ada dan cara pelaksanaannya. 

Setelah itu beliau cuba pula menulis aspek ini dengan menjelaskan bentuk yang 

diterima oleh Ikhwan tetapi cara beliau kelihatan agak berkompromi. Namun 

demikian dalam kedua-dua keadaan beliau mendapat pahala kerana apa yang 

beliau inginkan hanyalah yang baik. Niat seseorang itu lebih baik daripada apa 

yang dilakukannya. Kita berterima kasih kepada mereka yang bersikap sedemikian 

terhadap Saleh Affandi. Segala teguran ini saya rasa akan memberi pengajaran 

kepada beliau supaya beliau bersikap sederhana dalam semua keadaan. Saya rasa 



tidak perlu lagi saya mengulas perkara ini dengan panjang lebar. Mengenai contoh-

contoh secara terperinci, hujah-hujah kukuh dan kaedah penyelesaian yang lain, ia 

memerlukan ruang yang khusus, dengan izin Allah. 

Ikhwan Al-Muslimin Dan Undang-Undang 

Tadi saya telah jelaskan bahawa perlembagaan berbeza dengan undang-

undang. Saya telahpun jelaskan pendirian Ikhwan berhubung perlembagaan. Kini 

saya ingin jelaskan kepada sidang hadirin sekalian pendirian Ikhwan berhubung 

undang-undang. 

Islam datang bersama undang-undang. Malah Islam telah menghuraikan 

kebanyakan dasar-dasar perundangan dan undang-undang secara terperinci; Sama 

ada undang-undang yang berkaitan dengan benda atau jenayah atau urusniaga atau 

hal ehwal antarabangsa. Al-Quran dan hadis mengandungi kesemua elemen ini. 

Buku-buku fikah juga cukup kaya dengan segala aspek ini. Malah bangsa asing juga 

turut mengakui hakikat ini dan mengesahkannya di hadapan Konvensyen 

Antarabangsa di The Hague di hadapan pakar-pakar undang-undang seluruh dunia. 

Tidak mungkin dan tidak logik jika undang-undang yang diamalkan di 

kalangan umat Islam bercanggah sama sekali dengan ajaran agama mereka, 

hukum-hakam al-Quran dan sunnah nabi mereka; bertentangan sama sekali dengan 

ajaran yang dibawa oleh Allah dan rasul-Nya. Allah sendiri pernah mengingatkan 

nabi-Nya mengenai perkara ini. Firman Allah Taala: 
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Dan hendaklah engkau menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang 

telah diturunkan oleh Allah dan janganlah engkau menurut kehendak hawa 

nafsu mereka, dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkanmu dari 

sesuatu hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Kemudian jika 

mereka berpaling (enggan menerima hukum Allah itu), maka ketahuilah, 

hanyasanya Allah mahu menyeksa mereka dengan sebab sesetengah dari dosa-

dosa mereka; dan sesungguhnya kebanyakan dari umat manusia itu adalah 

orang-orang yang fasik. Sesudah itu, patutkah mereka berkehendak lagi kepada 

hukum-hukum jahiliyah? Padahal - kepada orang-orang yang penuh keyakinan - 

tidak ada sesiapa yang boleh membuat hukum yang lebih baik daripada Allah. 

(Al-Maidah: 49-50) 

Ayat ini dinyatakan setelah Allah mengingatkan: 
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Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh 

Allah (kerana mengingkarinya), maka mereka itulah orang-orang kafir. (Al-

Maidah: 44) 

Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh 

Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (Al-Maidah: 45) 



Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh 

Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (Al-Maidah: 47) 

Bagaimana agaknya sikap seorang muslim yang beriman dengan Allah serta 

kalimah-Nya apabila mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis ini kemudian menyedari 

dia dihukum berdasarkan undang-undang yang bercanggah dengan kenyataan ini. 

Apabila dia menuntut perubahan, mereka menjawab, bangsa asing tidak dapat 

menerima perubahan ini dan tidak akan mempersetujuinya. Namun dalam masa 

yang sama mereka boleh mengatakan rakyat Mesir adalah rakyat yang merdeka 

sedangkan mereka sendiri belum mempunyai hak menentukan kebebasan 

beragama. Bukankah kebebasan agama adalah hak kebebasan yang paling suci? 

Tambahan pula selain bercanggah dengan agama, undang-undang ciptaan 

manusia ini juga bercanggah dengan perlembagaan ciptaan manusia itu sendiri 

yang mengakui bahawa agama negara adalah agama Islam. Jadi bagaimana kita 

dapat gabungkan kedua-dua hakikat ini, wahai orang-orang yang bijaksana? 

Allah dan rasul-Nya telah mengharamkan zina, menghalang riba, menyekat 

arak dan memerangi judi. Namun undang-undang manusia melindungi penzina, 

mewajibkan riba, membolehkan arak dan menyusun aktiviti perjudian. Bagaimana 

sikap seorang Islam dalam masalah ini? Adakah dia akan mentaati Allah dan rasul-

Nya sedangkan itu bermakna dia menderhakai kerajaan dan undang-undang 

kerajaan? Allah lebih baik dan lebih kekal. Ataupun dia akan menderhakai Allah 

dan rasul-Nya, serta mentaati kerajaan sedangkan itu bermakna dia akan 

menerima padahnya di akhirat dan di dunia? Kita mahu masalah ini dijawab oleh 

yang dimuliakan ketua kerajaan, yang dihormati menteri kehakiman dan para 

ulamak yang dihormati sekalian. 

Ikhwan al-Muslimin tidak pernah bersetuju dengan undang-undang ini. 

Mereka akan berusaha supaya undang-undang ini digantikan dengan undang-

undang Islam yang adil dan mulia. Walau bagaimanapun saya tidak berhasrat 

menjawab semua kekeliruan atau halangan yang timbul dalam masalah ini. Dalam 

kesempatan ini kita hanya mahu jelaskan pendirian yang kita ambil dan yang akan 

kita usahakan. Kita akan tempuh segala rintangan untuk mencapai hasrat ini. Kita 

akan jelaskan segala kekeliruan. Mudah-mudahan tidak timbul lagi sebarang 

masalah dan segala ketundukan hanya kepada Allah. 

Ikhwan al-Muslimin telahpun menghantar memorandum kepada Menteri 

Kehakiman berhubung masalah ini. Mereka mengingatkan kerajaan tentang rasa 

tidak senang rakyat berhubung perkara ini. Akidah adalah suatu yang paling 

berharga dalam hidup ini. Semoga mereka akan berjaya mengulangi sejarah lampau 

dan semoga tindakan mereka tidak akan terhenti setakat itu sahaja. 
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Sedang Allah tidak menghendaki melainkan menyempurnakan cahaya-Nya, 

sekalipun orang-orang kafir tidak suka (akan yang demikian). (At-Taubah: 32) 

Pendirian Ikhwan Al-Muslimin Berhubung Perpaduan Negara, Bangsa 

Arab Dan Umat Islam 

Biasanya pemikiran masyarakat akan berlegar sekitar ketiga-tiga aspek ini 

iaitu perpaduan negara, perpaduan Arab dan perpaduan umat Islam. Ada juga yang 

menambah satu lagi aspek iaitu perpaduan timur. Masyarakat kemudiannya akan 

berbicara dan berfikir untuk mempertimbangkannya; Sama ada kesemua aspek ini 



boleh dicapai atau sukar untuk dicapai, atau sejauhmana positif dan negatifnya, 

atau mungkin mereka hanya mahu memikirkan satu aspek sahaja. 

Apakah pendirian Ikhwan al-Muslimin berhubung segala aspek dan idea ini? 

Tambahan pula ramai yang mencurigai semangat patriotik Ikhwan al-Muslimin. 

Ramai yang merasakan pegangan Ikhwan kepada gagasan Islam akan menghalang 

mereka untuk bersikap jujur dan setia kepada nilai patriotik. 

Jawapan bagi perkara ini ialah kita tidak akan beralih daripada kaedah yang 

kita jadikan sebagai landasan kepada gagasan pemikiran kita iaitu mengorak 

langkah menurut hidayah Islam dan ajaran Islam yang agung. Apakah sebenarnya 

pendirian Islam berhubung segala aspek ini? 

Islam telah menggariskan perkara-perkara yang wajib dilaksanakan. Setiap 

manusia perlu bertindak demi kebaikan tanahairnya dan bersedia berkorban untuk 

tujuan itu. Manusia perlu mencurahkan sebaik mungkin apa yang boleh untuk 

bangsa yang mendiami negara itu. Manusia perlu mengutamakan orang yang paling 

hampir dengannya sama ada dari segi hubungan darah dan hubungan kejiranan. 

Hingga ke tahap kutipan zakat tidak boleh dipindahkan ke kawasan yang melebihi 

jarak qasar sembahyang (kecuali jika terdesak) semata-mata kerana mengutamakan 

apa yang baik untuk orang yang paling dekat. Setiap orang Islam perlu menjaga 

keselamatan kawasannya dan bersedia berkhidmat untuk negara tanah tumpah 

darahnya. Ini bermakna orang Islam adalah orang yang paling patriotik. Orang 

Islam adalah orang yang paling berjasa kepada tanahair mereka kerana ia adalah 

kewajipan yang ditetapkan oleh tuhan sekalian alam. 

Oleh itu Ikhwan adalah orang yang paling gigih berusaha demi kebaikan 

negara mereka dan sedia berkorban demi bangsa mereka. Mereka sentiasa 

mendoakan kegemilangan dan keagungan serta kemajuan negara yang mulia ini. 

Mereka sentiasa mendoakan kejayaan negara ini. Negara ini pernah menerajui 

bangsa-bangsa Islam yang lain dalam banyak situasi. 

Kecintaan Rasulullah s.a.w. kepada Madinah tidak menghalang baginda 

merindui Mekah dan bersabda kepada Usail ketika Usail mengimbas keindahan 

Mekah. Baginda bersabda: 
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 “Wahai Usail, biarkanlah hati-hati ini tenang.”  

Malah pernah suatu ketika Bilal meluahkan perasaannya: 
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“Alangkah baiknya jika pada malam ini 

Aku bermalam di sebuah lembah 

Di kelilingku rumput dan tumbuhan-tumbuhan 

Apakah suatu hari nanti 

Aku akan meneguk semula air Majinnah 

Apakah aku akan melihat semula Gunung Syamah dan Tufail.” 

Ikhwan al-Muslimin mencintai tanahair mereka. Dengan semangat yang sama 

mereka akan menjaga keutuhan bangsa mereka. Bagi mereka tidak salah untuk 

meletakkan kesetiaan mereka kepada tanahair mereka dan berkorban demi 



kesejahteraan bangsa mereka. Tidak salah untuk melihat tanahairnya mencapai 

kegemilangan dan keagungan. Hakikat ini hanya merujuk kepada perpaduan 

bangsa dan negara yang didiami. 

Seperkara lagi, Islam yang suci ini lahir dalam budaya Arab dan sampai ke 

bangsa-bangsa lain melalui orang Arab. Kitab suci Islam juga berbahasa Arab. 

Seluruh bangsa bersatu di bawah nama Islam dengan menggunakan bahasa ini, 

iaitu pada zaman seluruh umat Islam adalah umat Islam yang sebenar. Ada 

dinyatakan dalam suatu riwayat bahawa apabila Arab lemah maka lemahlah Islam. 

Hakikat ini menjadi kenyataan apabila kuasa politik Arab berpindah ke tangan 

bangsa lain seperti Dailam dan sebagainya. Pada hakikatnya bangsa Arab adalah 

tonggak dan penjaga Islam. 

Di sini saya ingin ingatkan bahawa Ikhwan al-Muslimin mentakrif Arab 

mengikut takrif Nabi s.a.w. yang dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh 

Ibnu Kathir daripada Muaz bin Jabal r.a.:  
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“Ketahuilah Arab itu adalah lisan, ketahuilah Arab itu adalah lisan (bahasa).” 

Dengan ini penyatuan bangsa Arab adalah perlu bagi mengembalikan 

kegemilangan Islam, bagi menegakkan negara Islam dan mengukuhkan kuasa 

Islam. Dengan ini juga setiap orang Islam perlu berusaha untuk mengembalikan 

perpaduan Arab, berusaha membantu serta menyokong perpaduan ini. Ini adalah 

pendirian Ikhwan al-Muslimin berhubung perpaduan Arab. 

Kini saya perlu jelaskan pula pendirian kita tentang perpaduan umat Islam. 

Pada hakikatnya selain sebagai suatu akidah, Islam juga menghapuskan jurang 

keturunan sesama manusia. Allah Taala berfirman: 

�J���&�%�����+v���������)��w5�% 
Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. (Al-Hujurat: 10) 

Nabi s.a.w. juga pernah bersabda: 
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“Seorang muslim adalah saudara kepada seorang muslim yang lain.” 

Nabi s.a.w. juga bersabda yang bermaksud: 

Orang-orang Islam akan sentiasa memelihara darah umat Islam yang lain. 

Umat Islam akan sentiasa menjaga keselamatan umat Islam yang lain. Mereka 

akan sentiasa saling bantu-membantu. 

Dengan hakikat ini, Islam tidak menerima persempadanan geografi dan tidak 

menerima diskriminasi berasaskan bangsa dan keturunan. Islam beranggapan 

seluruh umat Islam sebagai satu bangsa dan bumi Islam sebagai satu negara, walau 

sejauhmana sekalipun kedudukan dan sempadannya. Ikhwan al-Muslimin 

menghormati perpaduan ini dan mengimani penyatuan ini. Ikhwan akan sentiasa 

bekerja untuk menyatukan umat Islam dan memantapkan persaudaraan Islam. 

Ikhwan al-Muslimin melaungkan bahawa negara mereka adalah setiap inci muka 

bumi ini yang ada seorang muslim yang mengucapkan, “tiada tuhan melainkan 

Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.” Alangkah indahnya ungkapan yang 

diilhamkan oleh seorang penyair Ikhwan: 
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Setahuku hanya Islamlah tanahairku 

Syam dan lembah Nil adalah satu 

Setiap kali nama Allah disebut  

Akan kukira negeri itu sebahagian tanahairku 

Ada setengah pihak yang berkata fahaman ini bertentangan dengan arus 

perdana dunia kini iaitu fahaman fanatik perkauman dan warna kulit. Dunia hari 

ini dilanda arus perkauman. Bagaimana kamu akan melawan arus ini? Bagaimana 

kamu akan menolak suatu yang telah diiktiraf oleh semua manusia ini? 

Jawapannya, masyarakat dunia membuat kesilapan dan kesan kesilapan ini 

dapat dirasakan apabila keharmonian bangsa manusia tergugat dan jiwa manusia 

terseksa. Hakikat ini tidak perlu dinafikan lagi. Tugas doktor bukanlah melayan 

pesakit tetapi sebaliknya merawat dan menunjukkan jalan yang betul. Inilah tugas 

Islam dan tugas orang yang menghubungkan dakwah mereka dengan Islam. 

Ada pula pihak yang berkata perkara ini mustahil. Segala usaha ke arah itu 

adalah sia-sia dan tidak akan membawa kepada hasil. Adalah baik bagi mereka 

yang mahu bekerja untuk perpaduan seluruh manusia supaya bekerja untuk 

kepentingan bangsanya dan berkhidmat untuk negaranya sahaja. 

Jawapannya, kata-kata seperti ini adalah kata-kata orang yang lemah dan 

putus asa. Kesemua bangsa ini sebelum ini memang ketinggalan dalam semua 

perkara; dalam soal agama, bahasa, perasaan, harapan dan dukacita. Lalu Islam 

menyatukan kesemua mereka. Islam menyatukan hati-hati manusia di bawah satu 

kalimah. Islam ini kini masih dalam keadaan asalnya, masih menurut garis 

sempadannya. Jika ada di kalangan penganut Islam ini yang bangkit memikul 

tanggungjawab dakwah ini dan menghidupkan Islam di dalam jiwa umat Islam, 

sudah tentu dia akan dapat menyatukan semula seluruh bangsa ini sepertimana 

yang berlaku suatu ketika dahulu. Mengembalikan sesuatu lebih mudah daripada 

memulakannya. Sejarah menjadi bukti paling kukuh menyokong hakikat ini. 

Dalam pada itu, ada setengah pihak yang melaungkan perpaduan Timur. Saya 

rasa semangat ini lahir dalam diri pejuang sebenarnya sebagai tindak balas kepada 

sikap masyarakat Barat yang fanatik dengan dunia Barat mereka. Kesan daripada 

persepsi Barat yang tidak betul tentang timur dan bangsa timur. Mereka ini 

sebenarnya silap. Jika masyarakat Barat masih mahu beranggapan sedemikian 

mereka pasti akan menerima padah dan bencana. Ikhwan al-Muslimin melihat nilai 

perpaduan Timur ini dari kacamata sentimen ini. Bagi Ikhwan, Timur atau Barat 

adalah sama jika kedua-duanya mempunyai pendirian yang sama terhadap Islam. 

Ikhwan akan hanya menilai manusia berdasarkan kepada nilai ini. 

Dengan ini jelas, Ikhwan al-Muslimin menghormati bangsa mereka sendiri 

dengan tanggapan bahawa bangsa mereka adalah landasan awal untuk mereka 

bangkit. Mereka merasakan tidak salah jika setiap manusia bekerja demi tanahair 

mereka dan mengutamakannya lebih daripada negara yang lain. Langkah 

seterusnya ialah Ikhwan akan menyokong perpaduan Arab dengan tanggapan 

perpaduan ini adalah langkah kedua ke arah kebangkitan semula. Berikutnya 

mereka akan memperjuangkan kesatuan Islam dengan tanggapan kesatuan ini 

adalah pelengkap kepada tanahair Islam yang satu. Boleh saya katakan di sini 

bahawa Ikhwan mahukan kebaikan untuk seluruh manusia. Ikhwan menyeru 



kepada perpaduan seluruh dunia kerana itu adalah objektif dan matlamat Islam. 

Inilah yang dimaksudkan dengan firman Allah Taala: 
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Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad), melainkan untuk 

menjadi rahmat bagi sekalian alam. (Al-Anbiya’: 107) 

Setelah semua penjelasan ini saya rasa tidak perlu saya jelaskan lagi bahawa 

tidak wujud percanggahan antara semua aspek perpaduan tadi. Malah semua 

bentuk perpaduan ini sebenarnya saling sokong-menyokong antara satu sama lain 

dalam mencapai tujuan masing-masing. Jika ada pihak yang mahu mengembangkan 

fahaman perkauman sempit ini sebagai senjata untuk mematikan arus perpaduan 

yang lain maka Ikhwan al-Muslimin tidak terlibat dengan mereka. Mungkin inilah 

perbezaan antara kita dengan orang lain. 

Ikhwan Al-Muslimin Dan Khilafah 

Sebagai pelengkap kepada perbincangan ini saya ingin nyatakan pendirian 

Ikhwan al-Muslimin berhubung khilafah dan segala perkara yang berkaitan 

dengannya. Jelasnya, Ikhwan meyakini bahawa khilafah adalah simbol perpaduan 

Islam dan lambang wujudnya ikatan antara semua bangsa Islam. Khilafah adalah 

syiar Islam yang perlu difikir dan ditekankan oleh umat Islam. Khilafah menjadi 

penentu kepada pelaksanaan banyak hukum dalam agama Allah. Oleh itu para 

sahabat yang diredai Allah menekankan aspek ini lebih daripada persiapan dan 

pengebumian jenazah Nabi s.a.w. Mereka telah memastikan masalah ini selesai 

terlebih dahulu. 

Banyak hadis yang menyebut tentang kewajipan melantik pemerintah dan 

segala hukum yang berkaitan dengan pemerintah. Sehingga tidak syak lagi umat 

Islam perlu memberi penekanan kepada soal khilafah bermula daripada zaman 

penyimpangannya daripada landasan yang sebenar hinggalah ke hari ini di mana 

khilafah dimansuhkan sama sekali. 

Atas dasar ini Ikhwan al-Muslimin meletakkan khilafah dan usaha ke arah 

mengembalikan khilafah sebagai agenda utama mereka. Namun demikian Ikhwan 

yakin semua itu memerlukan kepada pelbagai langkah awal. Langkah ke arah 

mengembalikan khilafah perlu bermula dengan langkah-langkah berikut: 

Perlu wujud persefahaman penuh dalam soal ilmu pengetahuan, sosial dan 

ekonomi di kalangan seluruh bangsa Islam. Ini diikuti dengan wujudnya perjanjian-

perjanjian, perhimpunan-perhimpunan dan persidangan-persidangan antara 

kesemua negara Islam. Persidangan parlimen Islam berhubung isu Palestin dan 

kehadiran wakil-wakil kerajaan Islam ke London untuk menuntut hak-hak orang 

Arab di tanah suci Palestin merupakan dua contoh dan langkah yang baik serta 

berkesan ke arah ini. Langkah ini diikuti pula dengan pembentukan sebuah 

Pertubuhan Bangsa-bangsa Islam. Apabila ini berlaku umat Islam akan dapat 

melahirkan seorang pemerintah (imam) yang akan menjadi perantara kepada ikatan 

tersebut, penyatu kepada segala kekuatan, penghubung hati dan naungan Allah di 

muka bumi. 

Pendirian Ikhwan Tentang Pertubuhan-Pertubuhan Yang Lain 

Ikhwan Al-Muslimin Dan Pertubuhan Islam 

Saya telah jelaskan pendapat serta pendirian Islam berhubung pelbagai 

masalah yang bermain di kotak fikiran umat Islam ketika ini. Dalam kesempatan 



ini juga saya ingin jelaskan kepada sidang hadirin sekalian pendirian Ikhwan al-

Muslimin tentang pertubuhan-pertubuhan Islam yang ada di Mesir. Ramai di 

kalangan pencinta kebaikan berharap semoga semua pertubuhan ini bergabung dan 

bersatu di bawah satu pertubuhan Islam yang menuju ke arah satu matlamat. Ia 

suatu harapan yang besar dan cita-cita yang mulia dicitakan oleh setiap orang yang 

cintakan kebaikan untuk negara ini. 

Ikhwan al-Muslimin melihat kesemua pertubuhan ini walau apa sekalipun 

pendekatannya semuanya bekerja untuk menaikkan Islam. Ikhwan mengharapkan 

kejayaan buat semua pertubuhan ini. Ikhwan tidak pernah lupa untuk meletakkan 

satu agenda bagi mendekatkan kesemua pertubuhan ini, berusaha untuk 

menggabungkan dan menyatukan kesemua pertubuhan ini dalam suatu agenda 

yang disepakati bersama. Perkara ini telah diputuskan di dalam Muktamar 

Tahunan Ikhwan Kali Ke-4 yang diadakan di Mansoura dan Asyout pada tahun 

lepas. Saya sampaikan berita gembira kepada kamu bahawa apabila Maktab al-

Irshad mula melaksanakan keputusan ini mereka menerima sambutan yang baik 

daripada semua pertubuhan yang mereka hubungi. Sambutan ini menandakan 

usaha ini akan berjaya tidak lama lagi, dengan izin Allah. 

Ikhwan Dan Syubban al-Muslimin 

Persoalan ini selalu berlegar dalam kotak fikiran orang ramai, apakah 

perbezaan antara jamaah Ikhwan dan jamaah Syubban? Kenapa kedua-dua jamaah 

ini tidak bergabung menjadi satu dan menggunakan pendekatan yang satu? 

Sebelum saya menjawab soalan ini suka saya tegaskan kepada pihak yang 

mahukan wujudnya penyatuan tenaga dan kerjasama yang erat antara kedua-dua 

jamaah, bahawa Ikhwan dan Syubban terutama di Kaherah ini tidak pernah 

merasakan mereka berada dalam suasana persaingan. Sebaliknya mereka 

merasakan mereka berada dalam suasana kerjasama yang erat dan teguh. 

Kebanyakan isu-isu umum berkenaan Islam yang dibangkitkan oleh Ikhwan dan 

Syubban adalah sama dan bersama. Sebabnya matlamat yang dikongsi bersama oleh 

kedua-dua jamaah ialah berusaha dengan apa jua yang boleh bagi memartabatkan 

Islam dan membawa manfaat untuk umat Islam. Cuma wujud sedikit perbezaan 

mengenai cara berdakwah dan strategi yang diamalkan oleh kedua-dua penggerak 

serta cara penggemblengan tenaga dilakukan. Saya yakin kesemua jamaah Islam ini 

akan bersatu di bawah satu badan tidak lama lagi. Masa menentukan segala-

galanya, dengan izin Allah. 

Ikhwan Al-Muslimin Dan Parti-Parti Politik 

Ikhwan al-Muslimin berpendapat kesemua parti-parti politik di Mesir ini 

muncul kerana sebab-sebab tertentu dan kerana faktor-faktor yang kebanyakannya 

didorong oleh matlamat peribadi bukan untuk kepentingan umum. Kamu semua 

memahami hakikat ini. 

Ikhwan juga meyakini kesemua parti-parti ini tidak mempunyai program dan 

agenda yang tersusun sehingga kini. Masing-masing akan mengaku mereka bekerja 

untuk kepentingan umum dalam semua aspek. Namun apakah perincian kepada 

usaha-usaha yang akan dilakukan dan langkah-langkah yang akan diambil untuk 

mencapainya? Apakah persiapan yang telah dilakukan untuk memulakan langkah-

langkah ini? Apakah masalah yang akan menghalang pelaksanaannya? Apakah 

persiapan yang dilakukan untuk mengatasi halangan ini? Semua pemimpin dan 

jentera parti tiada jawapan bagi semua masalah ini. Mereka semua setuju dengan 

perkara yang membuang masa. Mereka juga bersetuju dengan satu perkara lagi 

iaitu bermati-matian untuk memperolehi kuasa dengan menggunakan segala bentuk 



propaganda parti dan segala cara yang berakhlak atau tidak berakhlak untuk 

mencapai tujuan mereka. Mereka akan memburuk-burukkan mana-mana musuh 

politik yang cuba menghalang agenda mereka. 

Ikhwan juga meyakini bahawa amalan kepartian ini telah merosakkan semua 

aspek hidup masyarakat. Malah telah mencemarkan nilai-nilai murni yang ada pada 

mereka, akhlak mereka dan memecah belahkan hubungan sesama masyarakat. 

Amalan kepartian ini mempunyai kesan yang amat buruk kepada budaya individu 

dan juga masyarakat. 

Ikhwan juga meyakini sistem perwakilan rakyat malah sistem parlimen itu 

sendiri sebenarnya tidak semestinya berlandasan kepada amalan kepelbagaian parti 

seperti yang diamalkan di Mesir hari ini. Jika tidak kenapa wujud kerajaan hasil 

gabungan pelbagai parti dalam sebuah negara demokrasi. Alasan yang mengatakan 

sistem parlimen hanya wujud apabila adanya pelbagai parti sebenarnya adalah 

alasan yang tidak kukuh. Banyak negara yang mengamalkan sistem parlimen 

berperlembagaan mengamalkan sistem satu parti. Ini bermakna ia boleh dilakukan. 

Ikhwan turut meyakini wujudnya perbezaan antara amalan kebebasan berfikir, 

bersuara, memberi pendapat dan nasihat (amalan-amalan yang diwajibkan oleh 

Islam) dengan amalan fanatik dengan pendapat sendiri, membelakangkan pendapat 

ramai, tindakan yang berterusan meluaskan jurang perpecahan umat Islam dan 

menggugat kuasa pemerintah. Memang benar semua ini adalah sifat semulajadi 

sebuah parti tetapi amalan ini ditolak dan diharamkan sama sekali oleh Islam. 

Semua undang-undang Islam membawa ke arah perpaduan dan kerjasama. 

Ini adalah pandangan Ikhwan secara umum terhadap amalan kepartian dan 

parti-parti di Mesir. Jadi semenjak hampir setahun yang lalu Ikhwan telah meminta 

para pemimpin parti agar mengenepikan segala persengketaan sebaliknya mengajak 

mereka bergabung sesama mereka. Ikhwan turut mencadangkan jalan penyelesaian 

bagi masalah ini kepada Yang Mulia Putera Muhammad Ali dan Yang Mulia Putera 

Umar Tusoun. Ikhwan juga telah meminta agar Yang Mulia Raja Mesir 

membubarkan semua parti yang ada supaya semuanya bergabung dalam satu majlis 

rakyat yang bertindak demi kepentingan umat berlandaskan kaedah Islam. 

Jika situasi tahun lalu tidak banyak membantu untuk kita mencapai gagasan 

ini, kita yakin tahun ini akan menjadi bukti kepada kebenaran pendirian Ikhwan 

ini. Pandangan Ikhwan ini akan mampu meyakinkan mereka yang meragui kesan 

buruk kewujudan parti-parti ini. Ikhwan akan terus berusaha ke arah itu. Dengan 

taufik Allah dan dengan kesedaran umat Islam, Ikhwan akan mencapai apa yang 

mereka citakan. Para ahli politik akan gagal dalam lapangan mereka dan hukum 

Allah pasti akan terlaksana: 
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Adapun buih itu maka akan hilang lenyaplah ia hanyut terbuang, manakala 

benda-benda yang berfaedah kepada manusia maka ia tetap tinggal di bumi. 

(Ar-Ra’d: 17) 

Ada sesetengah pemimpin parti yang menyangka apa yang kita nyatakan ini 

bertujuan untuk menghancurkan parti mereka bagi kepentingan parti lain atau 

kerana tujuan-tujuan tertentu. Bukti paling jelas bahawa sangkaan ini silap ialah 

semua parti berpandangan serong sedemikian terhadap Ikhwan. Ramai di kalangan 

pemimpin Parti Wafd mendakwa Ikhwan al-Muslimin mengajak orang ramai supaya 

menolak dan menentang mereka. Mereka mendakwa apa yang dilakukan oleh 

Ikhwan itu adalah demi kepentingan kerajaan dan bagi mengukuhkan parti yang 



memerintah. Sedangkan dalam masa yang sama kita turut mendengar dakwaan 

yang sama daripada parti yang memerintah kerajaan. Apakah ada bukti yang lebih 

kukuh menunjukkan Ikhwan mempunyai pendirian yang sama terhadap semua 

parti. Semua usaha ini lahir daripada keyakinan Ikhwan. Ikhwan bertindak dengan 

berpandukan rasa hati dan iman mereka. 

Saya ingin nyatakan kepada saudara-saudara kita yang menjadi para 

pemimpin dan pendokong parti-parti politik bahawa Ikhwan al-Muslimin tidak akan 

dan selama-lamanya tidak akan menggunakan cara lain selain daripada agenda 

Islam mereka walaupun sehari. Ikhwan tidak pernah menaruh dendam terhadap 

mana-mana parti walau bagaimana sekalipun prejudis mereka terhadap Ikhwan. 

Namun jauh di lubuk hati Ikhwan berkeyakinan bahawa hanya dengan 

membubarkan seluruh parti-parti ini sahaja yang akan membawa kebaikan dan 

akan menyelamatkan Mesir. Ini dapat dicapai apabila terbentuknya sebuah Majlis 

Negara yang akan bertindak memimpin umat ke arah kejayaan menurut ajaran al-

Quran al-Karim. 

Dalam kesempatan ini ingin saya nyatakan bahawa Ikhwan al-Muslimin yakin 

idea persefahaman antara parti-parti tidak mendatangkan apa-apa kebaikan. 

Ikhwan yakin cara ini hanyalah bersifat sementara bukannya penyelesai masalah 

yang sebenar. Lambat laun parti-parti yang menjalin persefahaman ini akan 

berpecah semula. Malah persengketaan mereka akan bertambah sengit lebih buruk 

daripada sebelum persefahaman diwujudkan. Penyelesaian yang sebenar ialah 

dengan membubarkan kesemua parti ini dengan cara yang baik kerana peranan 

mereka sudah tamat dan situasi sekarang sudah berbeza. Seperti kata orang: 

“Setiap zaman ada negara dan tokoh-tokohnya yang tersendiri”. 

Ikhwan Dan Misr Al-Fatat 

Dalam kesempatan ini saya perlu bentangkan pendirian Ikhwan al-Muslimin 

terhadap pertubuhan Masr al-Fatat. Ikhwan telah ditubuhkan semenjak sepuluh 

tahun yang lalu sementara pertubuhan Misr al-Fatat hanya ditubuhkan semenjak 

lima tahun yang lalu. Jadi usia Ikhwan lebih tua sekali ganda daripada usia Misr al-

Fatat. Malangnya masih terdengar desas-desus yang mengatakan Ikhwan adalah 

cabang Misr al-Fatat. Punca timbulnya perkara ini ialah Misr al-Fatat lebih banyak 

menggunakan propaganda dan publisiti sementara Ikhwan lebih mengutamakan 

kerja dan hasil. Namun semua itu tidak penting, sama ada Ikhwan yang mengajar 

Misr al-Fatat jalan jihad dan beramal untuk Islam atau Misr al-Fatat yang 

menonjolkan Ikhwan kepada orang ramai. Apa yang penting Ikhwan telahpun 

wujud sebelum mereka dan telahpun ke hadapan dalam jihad dan medan amal lebih 

lima tahun iaitu seumur dengan mereka. Semua ini hanyalah teori dan Ikhwan 

tidak mengambil berat perkara ini. Cuma apa yang ingin saya ketengahkan di sini 

ialah Ikhwan al-Muslimin tidak pernah walau sehari pun berada dalam Misr al-

Fatat atau bekerja untuk Misr al-Fatat. Saya tidak bermaksud untuk mengecam 

Misr al-Fatat atau pendokong mereka. Saya cuma ingin nyatakan hakikat sebenar. 

Akhbar Misr al-Fatat telah menghentam Ikhwan dengan pelbagai tuduhan yang 

tidak benar dan mendakwa Ikhwan telah memusuhi dan menuduh mereka 

sedangkan perkara itu tidak benar. Kita Ikhwan tidak akan memberikan sebarang 

komen kepada tulisan yang mempunyai motif tertentu. Kita juga tidak suka 

memanjangkan perkara itu. Saya berharap inilah sikap semua Ikhwan. 

Ramai kalangan yang mahukan pertubuhan Misr al-Fatat bergabung dengan 

Ikhwan al-Muslimin. Keinginan ini sudah tentu bertujuan baik kerana tidak ada 

yang lebih baik daripada perpaduan dan kerjasama yang terjalin ke arah kebaikan. 

Namun ada beberapa perkara yang hanya masa sahaja yang menentukannya. Ada 



kalangan ahli Misr al-Fatat yang berpendapat Ikhwan Muslimin hanyalah jamaah 

pemberi nasihat dan tiada yang lain dalam manhaj Ikhwan selain cara itu. Ada di 

kalangan Ikhwan pula yang berpandangan Misr al-Fatat masih tidak mampu 

memantapkan nilai-nilai Islam yang betul ke dalam diri ahli-ahlinya yang 

membolehkan mereka membawa dakwah Islam dengan betul. Jadi kita biarkan 

masa memainkan peranannya. Masa akan menentukan segalanya kerana masa 

sahaja yang dapat menentukan perbezaan ini. 

Namun ini tidak bermakna Ikhwan akan memusuhi Misr al-Fatat. Malah kita 

lebih suka untuk membuat persefahaman dengan semua pendokong kebaikan. 

Ikhwan tidak mahu membina dalam masa yang sama meroboh. Ruang untuk 

berjihad ini luas untuk dikongsi bersama. 

Inilah pendirian kita terhadap Misr al-Fatat selagimana mereka tidak 

mengisytiharkan mereka adalah parti politik. Selagimana mereka bekerja dan terus 

bekerja untuk gagasan Islam dan untuk prinsip Islam. Pada dasarnya ini juga 

adalah kejayaan baru untuk perjuangan Ikhwan al-Muslimin. 

Hanya tinggal satu perkara lagi iaitu pendirian Ikhwan terhadap Misr al-Fatat 

berhubung isu memusnahkan kedai-kedai arak. Semua orang tahu tiada siapapun 

yang cintakan Mesir ini mahukan adanya walau sebuah kedai arak di sini. Ikhwan 

telah meletakkan tanggungjawab insiden ini kepada kerajaan sebelum insiden ini 

berlaku lagi kerana kerajaan yang bertanggungjawab melukakan hati rakyat 

Islamnya dan tidak peka dengan perubahan sikap dan aliran baru yang kuat hari ini 

yang mengagungkan Islam dan ajaran Islam. Pepatah dahulu ada yang berkata: 

“Sebelum kamu menyuruh orang yang menangis berhenti menangis suruh dulu 

orang yang memukul berhenti memukul.” Namun demikian kita merasakan 

tindakan keras seperti ini belum sesuai pada masanya. Kita perlu memilih masa 

yang sesuai atau menggunakan cara yang terbaik dalam menyelesaikan perkara ini 

atau melakukannya dengan cara yang paling selamat tetapi paling berkesan untuk 

mencapai maksudnya atau mendesak kerajaan melaksanakan tanggungjawabnya 

terhadap Islam. Walaupun mereka yang ditahan tidak mengaku bersalah namun 

Ikhwan telah mengutus sepucuk surat kepada Menteri Kehakiman menarik 

perhatian beliau supaya melihat perkara ini dengan menilai tujuan baik yang 

mendorong tindakan ini. Selain meminta menteri supaya mengeluarkan undang-

undang yang dapat menjaga negara ini daripada perkara-perkara yang boleh 

mencemar nilai akhlak. 

Pendirian Ikhwan Terhadap Negara-Negara Eropah 

Setelah segala keterangan berkenaan pendirian Ikhwan al-Muslimin 

berhubung beberapa isu penting dalam negara yang dikurniakan kepada mereka 

oleh Islam rasanya ada baiknya saya kemukakan kepada sidang hadirin sekalian 

pendirian Ikhwan terhadap negara-negara Eropah. 

Seperti yang saya jelaskan, Islam meletakkan umat Islam sebagai satu bangsa 

yang disatukan oleh satu akidah dan saling berkongsi segala suka dan duka. Mana-

mana ancaman kepada mana-mana bahagian bangsa ini atau mana-mana individu 

umat ini ia sebenarnya adalah ancaman kepada semua. 

Saya merasa gembira bercampur sedih apabila membaca satu hukum fikah 

yang dinyatakan oleh buku, “Al-Sharh al-Saghir Ala Aqrab al-Masalik”. Di mana 

pengarangnya menulis: Masalah seorang wanita Islam yang ditawan di sebelah 

Timur, seluruh penduduk Barat diwajibkan membebaskannya dan menebusnya 

walaupun ia bermakna membelanjakan seluruh harta umat Islam.” Saya juga 

pernah membaca hukum yang sama dalam buku, “Al-Bahr Fi Mazhab al-Ahnaf”. 



Saya baca hukum ini dengan perasaan gembira bercampur sedih. Saya tertanya 

sendirian: Bagaimanakah agaknya jika para penulis buku ini melihat seluruh umat 

Islam berada dalam tawanan bangsa lain yang kufur dan memusuhi mereka? 

Ingin saya simpulkan di sini bahawa bumi Islam adalah satu dan tidak boleh 

dipisahkan. Mana-mana pencerobohan kepada mana-mana bahagian bumi ini 

adalah pencerobohan kepada seluruh bumi ini. Ini perkara yang pertama. Kedua, 

Islam telah mewajibkan umat Islam supaya menjadi pemerintah di bumi mereka. 

Malah bukan setakat itu sahaja malah umat Islam juga bertanggungjawab 

menyampaikan dakwah kepada seluruh manusia. Umat Islam bertanggungjawab 

membimbing manusia mengecapi sinar Islam sama seperti mereka, yang selama ini 

mendapat bimbingan Islam. 

Dengan ini Ikhwan al-Muslimin berkeyakinan bahawa mana-mana negara yang 

menceroboh bumi Islam adalah negara yang zalim dan perlu disekat. Seluruh umat 

Islam perlu mempersiapkan diri dan berganding bahu untuk menghentikan 

pencerobohan ini. 

British masih menekan Mesir walaupun telah ada perjanjian antara kedua-dua 

pihak. Tidak perlu kita katakan bahawa perjanjian ini baik atau tidak baik atau 

perlu dipinda atau wajib dilaksanakan kerana semua ini tidak berfaedah. Tidak 

syak lagi, perjanjian ini membelenggu dan mengongkong rakyat Mesir. Belenggu ini 

hanya boleh dirongkaikan dengan usaha dan persiapan yang sebaiknya. Bahasa 

tangan adalah bahasa yang paling berkesan dan ampuh. Oleh itu hendaklah kamu 

berusaha ke arah itu dan bersegeralah jika kamu mahukan kebebasan dan 

kemerdekaan. 

British masih terus menindas Palestin dan cuba mengenepikan hak-hak 

penduduknya. Palestin adalah bumi setiap orang Islam kerana Palestin adalah bumi 

Islam, Palestin adalah tempat kelahiran para nabi dan kerana di Palestin 

terletaknya Masjid al-Aqsa yang diberkati oleh Allah. Jadi Palestin adalah hutang 

yang perlu dibayar oleh British kepada umat Islam. Umat Islam tidak akan berdiam 

diri sehingga mereka memperolehi hak mereka semula. British memahami hakikat 

ini. Inilah yang mendorong mereka untuk menjemput wakil-wakil negara Islam ke 

persidangan London. Kita mengambil peluang ini untuk mengingatkan mereka 

bahawa hak-hak orang Arab tidak boleh dicabul. Tindakan-tindakan keras yang 

sentiasa dilakukan oleh wakil-wakil British di Palestin tidak akan membantu 

mengubah pendirian umat Islam terhadap British. Adalah lebih baik jika mereka 

menghentikan tindakan kejam terhadap mereka yang tidak bersalah. Kita utuskan 

kepada yang berbahagia Mufti Besar Palestin dari atas mimbar ini ucapan salam 

daripada Ikhwan al-Muslimin. Segala tindakan menggeledah rumah dan menahan 

para pejuang mereka tidak akan memudaratkan yang berbahagia Mufti dan 

keluarga al-Husseini. Malah semua itu akan meningkatkan lagi darjat mereka dan 

mereka akan lebih dihormati. Kita mengingatkan wakil-wakil negara Islam tentang 

helah British. Mereka wajib mempertahankan kesemua hak-hak Arab dan tidak 

menggadaikannya walau sedikitpun. 

Dalam kesempatan ini saya mengingatkan Ikhwan bahawa sebuah badan 

induk telah ditubuhkan di pejabat Syubban al-Muslimin yang mewakili semua 

pertubuhan Islam. Badan ini bertujuan mewujudkan kerjasama bagi menghasilkan 

syiling bersama yang akan diedarkan pada awal tahun Hijrah bertujuan membantu 

para pejuang Palestin. Setem ini akan menggantikan kesemua setem-setem yang 

sedia dimiliki oleh semua pertubuhan. Semua ahli Ikhwan diminta supaya berusaha 

sedaya upaya untuk memberi sokongan kepada badan ini dengan cara mengagihkan 

setem-setem ini ketika ia diterbitkan nanti. Ikhwan juga perlu menyimpan semua 



setem lama yang ada pada mereka dan mengembalikannya ke ibu pejabat untuk 

dilupuskan. 

Selepas itu kita ada perhitungan lain dengan Inggeris di negara-negara Islam 

lain yang dijajah oleh mereka. Islam telah mewajibkan penduduk negara-negara ini 

dan juga kita untuk berusaha menyelamatkan dan membebaskan bumi yang 

terjajah itu. 

Berkenaan dengan Perancis yang ada kalanya mendakwa sebagai sahabat 

Islam. Sebenarnya umat Islam ada perhitungan yang panjang dengan Perancis. Kita 

tidak akan lupa sikap Perancis terhadap saudara kita di Syria yang amat 

mengaibkan. Kita juga tidak lupa pendiriannya terhadap isu Maghribi dan kaum 

Barbar. Kita tidak pernah lupa. Ramai di kalangan saudara-saudara kita yang 

dikasihi, para pemuda yang merdeka dan berjuang di Maghribi ketika ini sedang 

merengkuk di dalam penjara atau dibuang negeri. Akan tiba masanya segala 

perhitungan ini akan diselesaikan. Masa akan sentiasa bersilih ganti antara 

manusia. 

Perhitungan kita dengan Itali juga tidak kurang sepertimana dengan Perancis. 

Tripoli adalah ibu kota Arab dan Islam serta jiran kita yang rapat dan dikasihi. 

Duetches dan kuncu-kuncunya cuba memusnahkan Tripoli, menghapuskan 

penduduknya dan melenyapkan mana-mana nilai Arab dan Islam yang ada. Tidak 

mungkin nilai-nilai ini akan wujud lagi setelah Tripoli diisytiharkan menjadi 

sebahagian daripada Itali. Seterusnya Duetches tanpa rasa bersalah dan malu 

mendakwa dirinya adalah penjaga Islam atau memperkenalkan dirinya sebagai 

sahabat Islam!! 

Wahai Ikhwan al-Muslimin 

Semua ini sungguh menyayat hati! Cukuplah setakat ini sahaja yang saya 

dapat kemukakan berita-berita yang menyedihkan ini. Cerita seperti ini tidak ada 

kesudahannya, kamu pun tahu. Namun kamu tetap bertanggungjawab untuk 

menjelaskannya kepada masyarakat. Kamu perlu didik masyarakat supaya mereka 

memahami Islam tidak akan rela melainkan melihat penganutnya sekurang-kurang 

bebas dan merdeka. Lebih baik daripada itu ialah memimpin dan melaungkan jihad. 

Walaupun itu bermakna mereka perlu berkorban darah dan harta. Mati lebih baik 

daripada hidup seperti ini, hidup sebagai hamba dan dihina! Jika kamu lakukan ini 

dan kamu jujur bersama Allah maka kemenangan pasti akan tiba dengan izin Allah. 
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Allah telah menetapkan: Sesungguhnya Aku dan Rasul-rasulKu tetap 

mengalahkan (golongan yang menentang). Sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi 

Maha kuasa. (Al-Mujadalah: 21) 

Penutup 

Wahai Ikhwan al-Muslimin 

Melalui penjelasan ini saya telah bentangkan kepada kamu rumusan yang 

ringkas dan padat tentang gagasan atau fikrah kamu melalui beberapa contoh. Hari 

ini saya ingin kemukakan kepada kamu beberapa masalah sosial dan ekonomi yang 

wujud dalam masyarakat Mesir. Jika mahu, kamu boleh katakan masyarakat ini 

sebagai masyarakat Islam. Sebenarnya hanya ada satu sahaja penyakit yang 

dihidapi oleh semua, namun kita kesuntukan masa. Penyakit ini hanya satu iaitu 

kepincangan akhlak, kehilangan contoh teladan, mengutamakan kepentingan 

peribadi lebih daripada kepentingan umum, takut untuk berhadapan dengan 



kenyataan, tidak mahu memikul tanggungjawab rawatan ini dan perpecahan yang 

dilaknat oleh Allah. Inilah penyakit yang sebenar. Ubat bagi penyakit ini juga hanya 

satu iaitu lawan kepada sikap tadi tidak lain selain merawat diri sendiri dan 

memperbetulkan akhlak masyarakat. 
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Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya - yang sedia bersih - 

bertambah-tambah bersih (dengan iman dan amal kebajikan), Dan 

sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya - yang sedia bersih - 

itu susut dan terbenam kebersihannya (dengan sebab kekotoran maksiat). (As-

Shams: 9-10) 

Wahai Ikhwan al-Muslimin 

Agama ini membangun melalui jihad generasi silam yang berlandaskan asas-

asas yang kukuh iaitu keimanan kepada Allah, mengenepikan kesenangan hidup 

yang sementara kerana mengutamakan kehidupan yang kekal abadi, berkorban 

dengan darah, nyawa dan harta demi menegakkan kebenaran, cintakan mati pada 

jalan Allah dan semua ini dilalui dengan berlandaskan pimpinan al-Quran al-Karim. 

Jadikanlah segala asas yang kukuh ini sebagai landasan kebangkitan kamu, 

perbaiki diri kamu, pusatkan dakwah kamu dan pimpinlah umat ini ke arah 

kebaikan. Allah akan bersama kamu dan Allah tidak akan mensia-siakan amalan 

kamu. 

Wahai Ikhwan al-Muslimin 

Janganlah kamu berputus asa kerana ia bukan sifat orang Islam. Kenyataan 

hari ini adalah impian semalam dan impian hari ini adalah kenyataan hari esok. 

Masa masih panjang dan anasir-anasir yang baik dan kuat masih ada dalam diri 

bangsa kamu yang beriman walau bagaimana dahsyat sekalipun kedurjanaan yang 

melanda. Orang yang lemah tidak selamanya akan lemah sepanjang hidupnya. 

Manakala orang yang kuat tidak selamanya akan kuat. 
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Dan Kami hendak berihsan dengan memberikan pertolongan kepada kaum yang 

tertindas di negeri itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, 

serta hendak menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (apa yang dimiliki 

oleh Firaun dan kaumnya). Dan Kami hendak memberi mereka kedudukan yang 

kukuh di negeri itu. (Al-Qasas: 5-6) 

Masa mencipta pelbagai peristiwa yang penting. Peluang akan tiba untuk 

melakukan sesuatu yang besar. Dunia sedang menanti dakwah kamu iaitu dakwah 

yang memimpin, membawa kejayaan dan kesejahteraan untuk membebaskan 

mereka daripada segala kepahitan yang mereka alami selama ini. Kini tiba giliran 

kamu untuk memimpin bangsa manusia. Ini hari-hari yang kami silih gantikan 

antara manusia. Kamu mengharapkan Allah dan mereka tidak. Bersedialah dan 

mulalah beramal hari ini kerana mungkin esok kamu tidak lagi berupaya. 

Saya sampaikan pesanan buat mereka yang bersemangat di kalangan kamu 

supaya mereka bersabar dan menunggu pusingan masa. Saya sampaikan pesanan 

kepada mereka yang tidak mahu bangkit dan beramal bahawa jihad ini tidak 

mengenal erti rehat. 
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Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi 

kehendak ugama Kami, sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-

jalan Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan); dan 

sesungguhnya (pertolongan dan bantuan) Allah adalah berserta orang-orang 

yang berusaha membaiki amalannya. (Al-Ankabut: 69) 

Sentiasalah mara ke hadapan. 

Allah Maha Besar dan segala pujian buat Allah. 

Hasan al-Banna. 
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MASALAH KITA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM 

 

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
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Telah timbul berbagai 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). (Ar-Rum: 41) 

Ditujukan 

Buat ketua kerajaan sebagai orang pertama yang bertanggungjawab. 

Semua ahli majlis parlimen sebagai orang yang secara rasmi 

bertanggungjawab dengan sistem Islam. 

Pemimpin-pemimpin badan-badan rakyat, parti-parti politik, badan-badan 

patriotik dan sosial sebagai pemimpin-pemimpin dan penggerak rakyat. 

Buat setiap orang yang cintakan kesejahteraan dunia dan bangsa manusia. 

Saya tujukan bingkisan ini sebagai menunaikan tanggungjawab dan 

melaksanakan hak dakwah. 

Sesungguhnya saya telah sampaikan, ya Allah saksikanlah. 

 



TIGA FENOMENA 

 

Fenomena pertama: Keadaan yang menyelubungi negara kita yang tercinta 

ini, lembah Nil yang teruk dilanda pelbagai kepincangan dalam setiap aspek dan 

seluruh sudut kehidupan. 

Semangat patriotik kita tidak ke mana… 

Semangat rakyat hancur berkecai akibat segala krisis ini. Persengketaan dan 

perpecahan menghantui jiwa para pemimpin, malah tiada beza antara pemimpin 

dan rakyat… 

Jentera pentadbiran kerajaan dicemari budaya mementingkan diri sendiri, 

menurut kepentingan parti, salah guna kuasa dan salah laku. Dengan pentadbiran 

pusat yang menyulitkan dan karenah birokrasi yang rumit. Di tambah pula dengan 

masing-masing tidak mahu memikul tanggungjawab. 

Undang-undang tidak lagi berkuasa mendidik manusia dan budaya kerana 

telah dicemar oleh amalan berpihak dan diskriminasi. 

Harga barangan melambung tinggi. Kadar penganggur yang semakin 

meningkat akibat tiada peluang pekerjaan. Taraf hidup yang semakin menurun di 

kalangan majoriti rakyat hingga ke tahap yang tidak dapat dibayangkan oleh 

manusia. Ditambah pula dengan pupusnya sifat kasih sayang, keganasan 

bermaharajalela, wujud kecenderungan untuk bertindak kejam dan zalim. Semua 

keadaan ini akan menimbulkan kemarahan rakyat yang bakal diluahkan melalui 

beberapa tunjuk perasaan atau ditonjolkan dengan pelbagai cara… 

Tiada lagi atau hampir tiada lagi tempat untuk akhlak. Akhlak 

dikesampingkan kerana kejahilan atau kemiskinan atau keperluan yang mendesak. 

Amalan keji dan budaya yang bercanggah dengan akhlak tersebar di merata 

tempat… 

Fikiran tertekan dan jiwa meronta tidak mampu lagi menghadapi apa jua 

keadaan. 

Semua fenomena ini semakin bertambah buruk dari sehari ke sehari, sesaat 

demi sesaat. Semua ini menandakan bencana yang bakal tiba jika tidak segera 

disedari oleh mereka yang berakal sebelum terlewat… 

* * * 

Fenomena kedua: Fenomena yang berlaku di negara-negara Arab dan negara-

negara Islam lain yang amat dicintai. 

Palestin: Palestin diancam oleh penjajahan yang akhirnya membawa kepada 

konspirasi antarabangsa yang dilancarkan oleh Amerika, Rusia dan Inggeris. Semua 

tindakan ini direncana oleh Zionis antarabangsa yang menguasai kerajaan dan 

rakyat Barat dengan wang mereka. Mereka masih berdendam dan bersikap prejudis 

terhadap bangsa Arab dan umat Islam di mana sahaja… 

Pakistan sebuah negara baru: Terpaksa berhadapan dengan ancaman 

daripada militan Hindu yang disokong oleh muslihat penjajah dan senjata yang 

dibekalkan oleh penjajah daripada pelbagai negara. Malah Rusia yang cuba 

menampilkan semangat menghormati citarasa bangsa-bangsa lain turut serta 



berkomplot menindas negara yang baru ini, jika benar sumber yang kita perolehi 

daripada telegram dan akhbar hari ini… 

Indonesia: Negara yang mempunyai penduduk seramai tujuh puluh juta 

orang6  dan kebanyakannya beragama Islam. Negara ini ditekan oleh Belanda, 

sebuah negara yang hanya mampu melepaskan diri daripada penjajahan Jerman 

hanya dengan bantuan Tentera Bersekutu. Belanda cuba menghalang bangsa Islam 

yang gagah ini daripada mengecapi hak semulajadi mereka iaitu kebebasan dan 

kemerdekaan. 

Tripoli Barat dan Barca: Mereka diperangkap dengan pungutan suara 

namun hanya Allah sahaja yang tahu akibat buruk agenda ini. 

Utara Afrika seperti Tunisia, Algeria dan Maghribi mengharapkan bantuan 

tetapi tiada siapa yang dapat memberi bantuan. Mereka berjuang sedaya upaya 

untuk membebaskan diri daripada belenggu cengkaman Perancis. Perancis 

menafikan hak mereka untuk hidup dalam keadaan merdeka dan bermaruah. Hak 

mereka untuk mengecapi kemerdekaan sepenuhnya dinafikan… 

Begitulah yang dialami oleh semua bangsa Arab dan Islam yang lain. Tiada 

satupun yang terlepas daripada pencabulan dan angkara penjajahan. Ini daripada 

aspek politik. Aspek sosial juga tidak jauh bezanya dengan apa yang saya katakan 

berlaku di Lembah Nil. Kita semua berhadapan dengan masalah yang sama. 

* * * 

Fenomena ketiga: Agenda para pemimpin dunia dan bangsa-bangsa yang 

diberi peluang untuk menjadi pemimpin dunia pada hari ini selepas tamatnya 

Perang Dunia Kedua. 

Tidak wujud lagi satu contoh teladan yang terbaik. Semua cita-cita murni yang 

dilaungkan oleh manusia ketika saat genting dahulu kini telah lenyap daripada 

pandangan mata dan hati. Malah suatu ketika dahulu mereka pernah 

menggabungkan seluruh kekuatan antarabangsa untuk menentang kezaliman dan 

kekejaman. Keadilan sosial, empat hak asasi, prinsip-prinsip yang dipersetujui oleh 

masyarakat antarabangsa dan sebagainya yang menggariskan segala prinsip murni 

semuanya kini hanya tinggal kenangan. Para pemimpin dunia ini sudah tidak lagi 

mendokong falsafah murni untuk memimpin dunia ini. Apa yang ada hanyalah 

falsafah material, penjajahan, jajahan takluk, monopoli bahan mentah! Semua ini 

dilakukan dengan rakus dan haloba yang tiada tandingnya dalam sejarah manusia. 

Malah sikap sedemikian tidak pernah wujud selepas Perang Dunia Pertama. Nilai-

nilai inilah yang menjadi persaingan antara negara-negara yang menang. Rusia di 

sebelah pihak sementara Amerika dan Inggeris di satu pihak yang lain. Walaupun 

mereka cuba menyembunyikan sikap rakus mereka dengan berselindung di sebalik 

slogan mempertahankan prinsip-prinsip masyarakat harmoni, sistem hidup yang 

murni dan mengunakan nama sosialisme atau demokrasi. Namun di sebalik istilah-

istilah ini sebenarnya tersembunyi sikap rakus kolonialisme dan materialisme 

mereka. 

Kepincangan ini yang pada hakikatnya melunturkan nilai perikemanusiaan 

yang ada pada manusia akan hanya membawa kepada Perang Dunia Ketiga. Perang 

akan datang akan dilengkapi dengan senjata atom, gas beracun, senjata membunuh 

dan banyak lagi senjata-senjata pemusnah yang pernah kita dengar dan yang masih 

belum kita dengar. Semua ini dinyatakan oleh kitab-kitab langit sebagai 

kedahsyatan kiamat. 

                                                 
6 Statistik terkini(2002), seramai 210 juta orang. 
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(Hari itu ialah: hari kiamat), hari manusia menjadi seperti kelkatu yang terbang 

berkeliaran, dan gunung-ganang menjadi seperti bulu yang dibusar 

berterbangan. (Al-Qari‘ah: 4-5) 

* * * 

Inilah hakikat yang berlaku di negara kita ini. Di negara-negara kita yang lain 

iaitu negara-negara Arab dan Islam yang lain serta negara-negara yang didiami oleh 

seluruh manusia yang juga adalah negara kita. Jika tidak wujud generasi “dakwah 

baru” yang bersedia mengibar panji kebenaran dan kesejahteraan ke seluruh dunia 

nescaya kita tiada pilihan lain selain terpaksa mengucapkan selamat tinggal buat 

dunia ini dan bangsa manusia amnya. 

Oleh kerana di tangan kita ini ada obor penyuluh dan botol ubat maka kita 

bertanggungjawab untuk ke hadapan memperbaiki diri sendiri dan mengajak orang 

lain untuk memperbaiki diri. Mungkin kita akan berjaya. Jikalau tidak berjaya 

sekurang-kurangnya kita telah sampaikan risalah ini dan kita telah tunaikan 

tanggungjawab ini. Apa yang kita mahukan hanyalah untuk kebaikan seluruh 

manusia. Kita tidak sepatutnya merasa rendah diri. Bagi mereka yang memikul 

tanggungjawab ini dan melaksanakan dakwah ini, tanda-tanda kejayaan yang ada 

sudah cukup untuk menjadikan dia yakin, ikhlas dan sedia berjuang untuk 

merealisasikannya. Masa akan menentukannya dan dunia akan menanti-nanti 

ketibaannya. Adakah sesiapa yang akan menyahutnya? 
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Katakanlah (wahai Muhammad): Aku hanyalah mengajar dan menasihati kamu 

dengan satu perkara sahaja, iaitu; hendaklah kamu bersungguh-sungguh 

berusaha mencari kebenaran kerana Allah semata-mata, sama ada dengan cara 

berdua (dengan orang lain), atau seorang diri; kemudian hendaklah kamu 

berfikir sematang-matangnya (untuk mengetahui salah benarnya ajaranKu). 

Sebenarnya tidak ada pada (Muhammad) yang menjadi sahabat kamu sebarang 

penyakit gila (sebagaimana yang dituduh); ia hanyalah seorang Rasul pemberi 

amaran kepada kamu, sebelum kamu ditimpa azab yang berat (di akhirat). 

(Saba’: 46) 

Apakah Corak Yang Kita Pilih? 
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(Katakanlah wahai orang-orang yang beriman: Agama Islam, yang kami telah 

sebati dengannya ialah); celupan Allah (yang mencorakkan seluruh kehidupan 

kami dengan corak Islam); dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada 

Allah? (Kami tetap percayakan Allah) dan kepada-Nyalah kami beribadat. (Al-

Baqarah: 138) 

Masyarakat kita hari ini diselubungi kekeliruan. Lambat laun kekeliruan ini 

akan membawa kepada pemberontakan. Pemberontakan yang dilakukan tanpa 

sebarang tujuan, tanpa sebarang peraturan atau sistem atau batasan. Implikasinya 

hanya satu iaitu kemusnahan, kehancuran dan kerugian besar. Terutama jika ia 

berlaku di zaman ini yang tidak lagi wujud semangat kasih sayang. Zaman di mana 



manusia ditemani hawa nafsu ibarat anjing yang menemani tuannya. Apatah lagi di 

negara seperti Mesir ini yang sentiasa menjadi tumpuan dan persaingan dari dalam 

dan luar negara. 

Perkara ini sudah tentu diakui oleh semua orang yang prihatin dengan nasib 

negara ini. Anda boleh dengar perkara ini dinyatakan oleh para pemimpin dan ahli 

fikir. Anda juga akan mendengar orang awam membincangkannya apabila mereka 

berkumpul di kelab-kelab mereka. Diperkatakan oleh para pekerja di tempat kerja 

mereka. Diperkatakan oleh pemandu jika anda menumpang kenderaan mereka. 

Dibicarakan oleh penjual sayur jika anda berbual dengan mereka. Jika kita nafikan 

fenomena ini atau kita abaikan kesannya atau kita perkecilkan akibatnya kita 

sebenarnya ibarat burung kasawari yang membenamkan kepalanya ke tanah. Ia 

merasakan tindakannya itu akan dapat memperdaya pemburu. 

* * * 

Melalui ruang ini, bertepatan dengan teori sosial, segala ideologi dan fahaman 

baru akan menyelusup masuk ke dalam Mesir. Dalam usaha untuk menguasai jiwa 

dan hati rakyat Mesir semua ideologi ini akan berjuang habis-habisan. Mereka 

menggunakan segala cara yang boleh dan tidak dibolehkan. Bermula dari sinilah 

kita mula mendengar pelbagai suara berkumandang di akhbar-akhbar dan majlis-

majlis keramaian. Komunis berusaha gigih menerapkan fahaman mereka ke dalam 

jiwa masyarakat. Demokrasi kolonialisme yang tertekan kini berusaha pula untuk 

melawan aliran ini. Di tengah pergolakan ini muncul pula golongan yang 

memperjuangkan sosialisme. Di antara ideologi-ideologi  ini dan umat kita 

berdirinya Islam yang telah sekian lama bertapak dalam hati umat Islam selama 

empat belas kurun. Islam telah sebati dengan mereka. Islam telah mempengaruhi 

mereka melalui keindahan, keagungan dan kemurniannya. Islam tidak akan rela 

merendahkan martabatnya atau mengalah membiarkan sahaja hati-hati ini yang 

telah sekian lama mengimaninya dan berjuang bermati-matian untuk 

memartabatkannya. Jihadlah yang telah mempertahankan Islam daripada 

serangan-serangan tentera salib, tentera Tartar dan tipudaya Zionis. 
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Dan Allah Maha Kuasa melakukan segala perkara yang telah ditetapkan-Nya, 

akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Yusuf: 21) 

* * * 

Namun sampai bila kita akan terus bergelumang dalam pelbagai aliran dan 

budaya ini. Walaupun perkara ini kini masih kecil namun ia tidak akan selama-

lamanya kecil. 

Sampai bilakah para pemikir di Mesir ini akan terus tidak menghiraukan 

pertembungan ini. Seolah-olah perkara ini tidak ada kena mengena dengan mereka. 

Seolah-olah perkara ini berlaku di negara lain bukan negara mereka. Atau ia 

berlaku pada orang lain bukan pada mereka?! Oleh itu kita sebenarnya tiada pilihan 

lain selain terpaksa membuat pilihan. 

Jika pada hari ini kita tidak memilih sedangkan kita masih mampu memilih 

maka hari esok (esok terlalu hampir) kita terpaksa menerima dalam keadaan 

terpaksa. Saya dapat melihat ada bara di celah-celah unggun yang tidak syak lagi 

akan marak menyala. 

* * * 



Kita terpaksa memilih satu corak hidup baru yang akan menjadi landasan 

hidup kita. Bukan semua sudut hidup masyarakat di Mesir kini sesuai berhadapan 

dengan perkembangan semasa dalam aspek akhlak, pemikiran dan keperluan 

manusia. Orang yang bijak akan merencana sebelum sesuatu berlaku dan bersiap 

sedia menghadapinya. 

Kita berhadapan dengan komunisme dan sosialisme. Dalam persefahaman 

antarabangsa hari ini kedua-dua fahaman ini dianggap sebagai sebahagian nilai 

demokrasi. Ini sahaja yang mampu dilakukan oleh pejuang demokrasi. Di hadapan 

kita juga ada sistem Islam, saranan Islam, ajaran Islam dan hukum-hakam Islam. 

Pada hakikatnya, kita tiada pilihan dan kita tidak bebas membuat pilihan. Kita 

semua beriman bahawa Islam agama suci ini mencakupi agama dan negara. Kita 

telah meletakkan Mesir sebagai sebuah negara Islam bahkan Mesir adalah 

pemimpin negara-negara Islam. Perlembagaan kita dengan jelas menyatakan dalam 

fasal keseratus empat puluh sembilan: “Agama rasmi negara adalah Islam dan 

bahasa rasmi negara adalah bahasa Arab.” 

Bangsa ini iaitu rakyat Lembah Nil dari utara ke selatan semuanya menganut 

agama yang suci ini. Minoriti bukan Islam yang menjadi penduduk negara ini dapat 

mengecapi bagaimana rasanya keharmonian, keamanan, keadilan dan kesaksamaan 

yang wujud dalam ajaran dan undang-undang Islam. Inilah yang dinyatakan oleh al-

Quran: 
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Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada 

orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama (kamu), dan tidak 

mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu; sesungguhnya Allah 

mengasihi orang-orang yang berlaku adil. (Al-Mumtahanah: 8) 

Perbincangan mengenai nilai ini tidak perlu diperpanjangkan lagi. Lipatan 

sejarah yang menceritakan tentang hubungan baik antara penduduk negara ini, 

Islam dan bukan Islam sudah memadai membuktikan semua ini. Ada eloknya kita 

rakamkan sanjungan kita kepada anak watan yang mulia ini bahawa mereka 

menghormati segala nilai-nilai ini dalam setiap perkara dan mereka beranggapan 

Islam sebagai sebahagian daripada nilai patriotik mereka. Ini berlaku walaupun 

mereka tidak menerima undang-undang dan ajaran Islam sebagai akidah mereka. 

Oleh itu, kerajaan Mesir, pertubuhan-pertubuhan dan parti-parti politik di 

Mesir sebenarnya tiada pilihan lain selain menunaikan ikrar yang mereka lafazkan 

kepada Allah dan rasul-Nya ketika mereka mengucapkan dua kalimah syahadah 

yang bermakna mereka terikat dengan Islam. Begitu juga dengan sumpah setia 

mereka kepada rakyat negara ini ketika mereka menggubal undang-undang ini. 

Ketika mereka menyatakan bahawa agama rasmi negara ini adalah agama Islam. 

Jika tidak mereka telah mengingkari ikrar mereka dan mengkhianati amanah Allah 

dan rakyat. Mereka perlu berterus terang kepada rakyat berhubung pendirian 

mereka terhadap Islam. Hari ini mereka tidak boleh lagi bermuka-muka dan 

berhelah. 

Kejujuran mereka ini akan menyelamatkan negara ini daripada perkara yang 

mengancam masyarakat. Kejujuran mereka juga akan mengembalikan ketenangan 

dalam jiwa dan hati rakyat. Ini bermakna perlu wujud perubahan kepada seluruh 

agenda dan budaya negara. Di samping itu mereka perlu nyatakan dengan lantang 



bahawa Lembah Nil ini adalah pengibar dan pengembang risalah Islam, tanpa rasa 

goyah dan gentar. Namun kata-kata sahaja tidak cukup tanpa amal. 

Apakah mungkin telinga-telinga yang tertutup selama ini mampu terdetik 

mendengar peringatan ini dan akan kembali kepada Islam dengan bersuara, 

beramal dan melaksanakannya?? 
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Maka demi Tuhanmu (wahai Muhammad)! Mereka tidak disifatkan beriman 

sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan 

yang timbul di antara mereka, kemudian mereka pula tidak merasa di hati 

mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka 

menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. (An-Nisa’: 65) 

Wahai ketua negara dan kerajaan, 

Wahai ulamak-ulamak al-Azhar al-Sharif 

Wahai pemimpin-pemimpin pertubuhan, kumpulan dan parti. 

Wahai mereka yang prihatin dengan kesejahteraan negara tercinta ini. 

Wahai anak watan sekalian. 

Saya tujukan seruan ini kepada kamu sekalian, marilah kita kembali kepada 

ajaran Islam. 
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(Katakanlah wahai orang-orang yang beriman: Agama Islam, yang kami telah 

sebati dengannya ialah); celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan 

kami dengan corak Islam); dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada 

Allah? (Kami tetap percayakan Allah) dan kepada-Nyalah kami beribadat. (Al-

Baqarah: 138) 

Sesungguhnya saya telah sampaikan, ya Allah saksikanlah. 

Bantahan Dan Kritikan 
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Dalam pada itu, engkau lihat orang-orang (munafik) yang ada penyakit dalam 

hatinya segera berusaha mendampingkan diri kepada mereka (Yahudi dan 

Nasrani), sambil berkata: Kami takut bahawa kami akan ditimpa bencana (yang 

memaksa kami meminta pertolongan mereka). Mudah-mudahan Allah akan 

mendatangkan kemenangan (kepada Rasul-Nya dan umat Islam) atau 

mendatangkan sesuatu hukuman dari sisi-Nya (terhadap golongan yang 

munafik itu); maka sebab itu mereka akan menyesal mengenai apa yang telah 

mereka sembunyikan dalam hatinya. (Al-Maidah: 52) 



Saya mengajak bangsa saya supaya mereka membuat pilihan. Ataupun dalam 

perkataan yang lebih tepat ialah supaya mereka menunaikan ikrar mereka dengan 

Allah dan dengan diri mereka sendiri. Mereka perlu melentur seluruh sudut 

kehidupan masyarakat kita ini menurut landasan Islam yang suci. Dengan ini, 

masyarakat kita akan terselamat daripada sebarang kekacauan, ketidak stabilan 

dan perpecahan yang kini wujud dalam setiap aspek. Keadaan ini menghalang kita 

untuk terus mara. Keadaan ini menghalang kita untuk memahami jalan 

penyelesaian sebenar yang dapat menyelesaikan segala krisis yang melanda kita di 

dalam dan di luar. Di sini saya tegaskan bahawa tiada jalan lain yang dapat 

menyelamatkan kita melainkan kita perlu melalui jalan ini dengan penuh yakin. 

Kita perlu lakukan apa sahaja yang kita mampu. Kita perlu lakukan dengan tekun 

dan pantas. 

Mungkin ada yang berkata: Ini tidak mungkin dicapai ketika seluruh elemen 

hidup moden hari ini tidak langsung berlandaskan landasan agama. Pertubuhan 

Bangsa-bangsa Bersatu yang hari ini memegang tampuk kuasa dan boleh 

menentukan halatuju semua bangsa telah menetapkan bahawa kehidupan manusia 

perlu dipisahkan daripada pegangan agama. Agama perlu dipisahkan daripada 

semua sudut kehidupan dan dipencilkan hanya dalam hati dan tempat ibadat 

sahaja. Itulah satu-satunya laluan orang yang beriman untuk berhubung dengan 

Allah. 

Pihak yang berkata sedemikian sebenarnya tidak mengenali Islam dan tidak 

belajar tentang ajaran-ajaran dan hukum-hakam Islam. Mereka tidak memahami 

tabiat dan hakikat Islam yang sebenar. Mereka tidak memahami bahawa Islam 

merangkumi aspek keagamaan dan kemasyarakatan, masjid dan negara, dunia dan 

akhirat. Malah Islam menyentuh sudut praktikal dalam hidup dunia lebih daripada 

ia menyentuh sudut amal ibadat. Namun demikian Islam tetap berjaya meletakkan 

kedua-dua bahagian hidup ini supaya berada di atas landasan hati yang sejahtera, 

emosi yang hidup, merasai kehadiran Allah dan jiwa yang suci. Ini bermakna agama 

adalah sebahagian elemen Islam. Islam mengatur aspek agama sama seperti ia 

mengatur aspek dunia. Sebagai umat Islam, kita dituntut supaya meletakkan 

agama dan dunia kita di atas landasan Islam. 
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Padahal - kepada orang-orang yang penuh keyakinan - tidak ada sesiapa yang 

boleh membuat hukum yang lebih baik daripada Allah. (Al-Maidah: 50) 

Atas dasar ini para ulamak Islam meletakkan dasar hukum mualamat dan 

urusan hidup masyarakat sebagai dua perkara yang berbeza menurut pandangan 

syarak. Ini bermakna ruang untuk memberi pendapat dan ijtihad dalam perkara 

kedua lebih luas berbanding perkara pertama. Ini bertujuan agar masyarakat tidak 

terbeban dan merasa sukar. 
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Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan, dan Dia tidak menghendaki 

kamu menanggung kesukaran. (Al-Baqarah: 185) 

Jika dasar ini tidak wujud akan timbul pelbagai masalah dalam masyarakat 

dan menambah lagi kesalahan yang telah sedia mereka lakukan. 

* * * 



Mungkin ada yang berkata: Bukankah ini bererti kita kolot dan kita membawa 

dunia berundur seribu tahun ke belakang. Adakah betul tindakan kita jika kita pada 

hari ini melaksanakan suatu sistem yang dibentuk untuk masyarakat yang hidup 

empat belas generasi sebelum kita. Apatah lagi ia dibentuk bukan di negara kita 

dan dalam budaya yang berbeza dengan budaya kita?! Bukankah zaman telah 

berubah dan semakin maju? 

Bagi kita mereka ini juga tidak memahami tabiat agama Islam yang suci ini. 

Islam ini didatangkan kepada manusia membawa suatu gagasan yang suci dan 

menggariskan beberapa matlamat yang agung. Gagasan ini menggariskan dasar-

dasar utama dan segala persoalan utama dengan tidak memperincikan masalah-

masalah kecil. Islam seterusnya menyerahkan kepada perubahan sosial dan 

perkembangan semasa untuk memainkan peranannya. Islam membuka ruang 

seluas-luasnya untuk semua perubahan ini dan tidak akan bertembung dengan 

mana-mana perkara. 

Sejarah perundangan Islam menceritakan kepada kita bagaimana Ibnu Umar 

r.a. pernah suatu ketika dalam satu tahun memberikan satu pendapat dalam suatu 

masalah. Namun pada tahun berikutnya dalam masalah yang sama dia memberikan 

pendapat yang berbeza. Apabila beliau ditanya mengenai perbezaan fatwa ini beliau 

menjawab: Dahulu pendapat saya itu berpandukan pengetahuan saya ketika itu 

sementara pendapat saya ini pula berpandukan kepada apa yang saya tahu 

sekarang ini. Demikian apa yang dikatakannya. 

Sejarah turut memaparkan bagaimana al-Shafie r.a. mengasaskan mazhab 

lamanya di Iraq. Apabila beliau berpindah ke Mesir beliau mengasaskan pula 

mazhab baru kerana mengambil kira keadaan setempat dan seiringan dengan 

budaya hidup baru. Apa yang penting ia tidak bercanggah dengan dasar-dasar 

utama Islam. Akhirnya kini kita boleh mendengar kata-kata: “Al-Shafie berkata 

dalam mazhab lama atau al-Shafie berkata dalam mazhab baru.” Jadi kita boleh 

lihat bagaimana pendapat seseorang berkenaan masalah yang sama boleh berubah. 

Adakalanya perubahan berlaku kerana masa seperti yang dilakukan oleh Ibnu 

Umar. Adakalanya perubahan berlaku menurut tempat seperti yang dilakukan oleh 

al-Shafie. Malah adakalanya kedua-dua asas ini diambil kira seperti yang kita 

pernah dengar bagaimana Umar r.a. memerintahkan agar hukum potong tangan 

tidak dijalankan ke atas pencuri ketika berlaku Tahun Kebuluran. Pada ketika itu 

seorang lelaki datang mengadu hamba-hambanya mencuri. Lalu Umar 

memerintahkan agar hamba-hambanya dibawa menghadap. Hamba-hamba ini 

mengaku dan mengatakan sebab mereka mencuri ialah tuan mereka tidak 

memberikan makanan dan pakaian yang mencukupi kepada mereka. Lantas Umar 

melepaskan mereka dan memberi amaran kepada lelaki tadi dengan berkata: “Jika 

hamba-hambamu mencuri sekali lagi tanganmu itu yang akan saya potong.” Umar 

melihat perkara itu sebagai keraguan yang boleh menghalang hukuman hudud 

dilaksanakan dengan melihat suasana dan faktor penyebab. 

Apakah dengan ini masih timbul soal kembali kepada sistem Islam sebagai 

kolot dan mundur. Tidak ada satu undang-undang pun di dunia ini yang begitu 

terbuka menerima perubahan, selari dengan kehendak kemajuan dan begitu anjal 

setanding dengan undang-undang Islam yang suci ini. 
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Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan, tetapi Dia 

berkehendak membersihkan kamu dan hendak menyempurnakan nikmat-Nya 

kepada kamu supaya kamu bersyukur. (Al-Maidah: 6) 

Mungkin ada yang berkata kenyataan terbuka untuk kembali kepada Islam 

adalah perkara yang akan membimbangkan negara-negara asing dan Barat. 

Kesannya mereka akan bersatu mengenakan tindakan terhadap kita. Kita tidak 

akan mampu berhadapan atau melawan tindakan ini. 

Alangkah daifnya, alangkah teruk dan cetek sekali penilaian dan fikiran ini. 

Cuba renung semula bagaimana sikap kita dengan negara-negara tersebut. Kita 

telah meniru sistem mereka. Kita tiru cara hidup mereka dan kita ikut bulat-bulat 

budaya mereka. Adakah semua ini memberi faedah kepada kita?! Adakah kita 

terselamat daripada manipulasi mereka? Adakah apa yang kita lakukan ini dapat 

menghalang mereka daripada menjajah kita, merampas kemerdekaan kita dan 

mengaut semua kekayaan bumi kita? Malah lebih buruk lagi, mereka berhimpun 

pula di persidangan atau forum antarabangsa untuk menafikan hak-hak kita. 

Mereka wujudkan pelbagai masalah, kekangan dan rintangan di hadapan kita. Apa 

yang mereka utamakan hanya satu iaitu kepentingan mereka sahaja. Apa yang 

mereka pentingkan hanyalah kedudukan dan kepentingan mereka. Apa yang 

mereka lebih utamakan ialah bangsa Kristian. Namun dalam perang dunia yang 

lepas kita dapat lihat sendiri bagaimana mereka saling bersengketa sesama sendiri 

sedangkan mereka semua adalah bangsa Kristian. Malangnya negara-negara Islam 

masih bersedia untuk berlembut lidah dan bermanis bahasa dengan mereka. Kini, 

mereka bantu pula Yahudi Zionis walaupun mereka dengan Yahudi tidak pernah 

sebulu semata-mata kerana wujud kepentingan materialisme dan kolonialisme. 

Justeru, perkara sebegini sedia dimaklumi dalam setiap gerak geri para politikus 

barat. 

Jadi kita sebenarnya tidak mendapat apa-apa keuntungan apabila kita 

membelakangkan Islam. Kita juga sebenarnya tidak akan menokok kemarahan 

mereka kepada kita jika kita isytiharkan kita berpegang dengan Islam dan menurut 

hidayah Islam. Apatah lagi sekarang ini mereka terbahagi kepada dua kem yang 

berbeza dan saling bersaing merebut kekayaan material. 

Pada hakikatnya kesan kita membelakangkan dan mengenepikan Islam 

sebenarnya membawa padah kepada kita sendiri. Selagimana kita jauh daripada roh 

Islam dan tidak melaksanakan ajaran Islam kita akan terus terumbang-ambing dan 

semangat kita akan lemah. Kita akan berpecah dan kekuatan kita akan goyah. Jika 

kita dengan tegas dan berani menyatakan bahawa kami seluruh umat Islam bukan 

penganut komunisme, bukan demokrasisme dan bukan apa yang kamu sangka. 

Sebaliknya dengan segala puji bagi Allah kami adalah orang-orang Islam. Nescaya 

ketika itu akan terpampang jalan hidayah dan cahaya. Islam akan menggabungkan 

kita. Seluruh saudara-saudara kita di seluruh muka bumi ini akan bersatu. Inilah 

satu-satunya (tiada yang lain) kekuatan dan penyelamat kita untuk berhadapan 

dengan pencabulan penjajahan Barat yang telah menggugat seluruh bumi kita. 

Secara ringkasnya apa yang saya katakan ialah apabila kita mengambil kira 

kemurkaan atau keredaan Barat untuk kita berpegang atau tidak dengan Islam, 

pada hakikatnya walaupun kita tidak berpegang dengan Islam kita tetap tidak akan 

mendapat keredaan mereka. Pada ketika itu sudah tentu kita sendiri yang akan 

rugi. Sedangkan jika kita berpegang dengan Islam, kita bergabung di bawah nama 

Islam dan kita menerima pedoman Islam, tidak syak lagi kita akan berjaya. Malah 

ada kemungkinan kesan keutuhan perpaduan yang ada pada kita akan 



membolehkan kita mengatasi mereka. Jadi di antara dua pandangan ini yang mana 

satukah yang patut kita ikut, wahai saudara yang bijak pandai? 

Berkenaan dengan bantahan minoriti bukan Islam, kita telahpun jelaskan 

mengenainya sebelum ini dan hari ini kita tidak bermaksud untuk 

memanjangkannya lagi. Perkara ini sudah cukup jelas tidak perlu lagi 

diperdebatkan. 

Sebenarnya umat Islam hari ini tiada peluang lain. Negara-negara Barat amat 

memahami hakikat ini kerana itu mereka menimbulkan ketidak stabilan di 

kalangan kita dan membiarkan kita terumbang-ambing. Kita tiada masa lagi untuk 

teragak-agak. Tanggungjawab orang yang tidak tahu akan dipikul oleh orang yang 

tahu. Tiada faedah masyarakat kita terus terumbang-ambing tanpa penghujung. 

Wahai ketua kerajaan… Wahai ulamak-ulamak al-Azhar al-Sharif… 

Wahai anggota pelbagai pertubuhan dan parti… 

Wahai mereka yang peka dengan negara ini… 

Wahai anak watan sekalian… saya tujukan ucapan ini kepada kamu: 

Kembalilah kepada Islam, kamu akan beruntung dan kamu akan hidup 

sejahtera. 
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Sesungguhnya perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman ketika 

mereka diajak ke pada Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, supaya menjadi 

hakim memutuskan sesuatu di antara mereka, hanyalah mereka berkata: Kami 

dengar dan kami taat. (An-Nur: 51) 

Sesungguhnya saya telah sampaikan, ya Allah saksikanlah. 

 

Krisis Nasional… 

Bagaimana Krisis Ini Dapat Diselesaikan Menurut Perspektif Islam 

Kita semua maklum mengenai tanggungjawab kita sebagai warganegara. 

Semua ini diutarakan dengan jelas oleh rakyat negara ini melalui lidah rasmi 

pelbagai parti, pertubuhan, jamaah dan oleh individu dalam setiap kesempatan. 

Tanggungjawab ini ialah mewujudkan perpaduan seluruh Lembah Nil dari utara 

hingga ke selatan dan mengusir seluruh kuasa asing agar kita beroleh kebebasan 

dan kemerdekaan yang hakiki. 

Islam yang suci ini mengisytiharkan dan mengiktiraf hak kebebasan manusia. 

Hak ini diberikan kepada semua individu, bangsa dan komuniti dalam bentuk yang 

paling mulia. Islam mengajak manusia supaya menghargai dan memelihara hak ini. 

Nabi s.a.w. pernah bersabda:  
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“Orang yang menjadikan dirinya hina secara rela tanpa dipaksa maka dia 

bukan dari kalangan saya.” 



Islam menentang perompak antarabangsa yang bernama penjajah ini dengan 

menggunakan segala kekuatan. Ajaran Islam tidak akan reda umatnya dijajah atau 

ditindas oleh bangsa lain. Kata-kata Umar r.a. masih terngiang-ngiang di telinga ini 

ketika beliau berkata kepada petugasnya, Amru bin al-As: “Semenjak bila kamu 

memperhambakan manusia sedangkan mereka dilahirkan oleh ibu mereka sebagai 

orang yang merdeka?” 

Pada hari ketika seorang penakluk Islam menghunus pedangnya, mara 

berjuang di jalan Allah, dia bukan mengharapkan kekayaan dunia dan bukan 

mengharapkan keistimewaan yang ada pada bangsa lain untuk dimonopoli. 

Walaupun semua itu hadir dalam genggamannya tanpa dicari. Namun dia tetap 

beriman dengan dakwah ini dan memikul tanggungjawab risalah ini. Dia 

memelihara prinsip-prinsip kebenaran, keadilan dan keharmonian dunia ini. 

Sejarah generasi awal yang ditunjukkan oleh para pemimpin Islam yang terpimpin 

(mereka adalah contoh untuk Islam ini) dapat memberikan kamu gambaran yang 

jelas. 

Dalam masa yang sama Islam meletakkan umat Islam sebagai pemegang 

amanah risalah Allah di muka bumi ini. Di dunia ini, umat Islam berada pada tahap 

ustaziah atau pemimpin (saya tidak katakan sebagai ketua) kerana amanah yang 

diberikan ini. Kedudukan ini tidak membenarkan mereka menghina sesiapa atau 

memperhambakan sesiapa atau menundukkan diri kepada perampas dan 

penceroboh. 
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Dan Allah tidak sekali-kali akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk 

membinasakan orang-orang yang beriman. (An-Nisa’: 141) 

Pada hari Islam kemukakan hakikat ini, Islam juga kemukakan cara-cara 

pelaksanaan untuk mengekalkan kebebasan ini. Untuk tujuan itu, Islam 

mewajibkan jihad nyawa dan harta. Islam menjadikan jihad sebagai fardhu kifayah 

bagi menjamin kelangsungan dakwah. Namun jihad berubah menjadi fardhu ain 

yang wajib dilaksanakan oleh semua umat Islam bagi menentang mana-mana 

pencerobohan jika negara Islam diserang oleh tentera bukan Islam. Islam 

meletakkan mati syahid sebagai martabat iman yang tertinggi. Islam menjanjikan 

para mujahidin kemenangan dan bantuan di dunia sementara hidup dan nikmat 

yang abadi di akhirat kelak. Islam mengisytiharkan jihad adalah amalan yang 

terbaik selepas beriman. 
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(Sesungguhnya) orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada 

jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah lebih besar dan tinggi 

darjatnya di sisi Allah (daripada orang-orang yang hanya memberi minum 

orang-orang haji dan orang yang memakmurkan masjid sahaja); dan mereka 

itulah orang-orang yang berjaya. Mereka digembirakan oleh Tuhan mereka 

dengan pemberian rahmat daripadanya dan keredaan serta syurga; mereka 

beroleh di dalam syurga itu nikmat kesenangan yang kekal. Mereka kekal di 



dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah, menyediakan di sisi-Nya 

pahala yang besar. (At-Taubah: 20-22) 

Namun demikian Islam tetap mengalu-alukan semua kaedah perdamaian dan 

akan menghentikan segala permusuhan jika cara ini dapat mengembalikan 

kebenaran kepada pihak yang berhak. 
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Dan jika mereka (pihak musuh) cenderung kepada perdamaian, maka engkau 

juga hendaklah cenderung kepadanya serta bertawakallah kepada Allah. (Al-

Anfal: 61) 

Setiap kali Nabi s.a.w. terpaksa membuat pilihan baginda akan memilih 

penyelesaian yang paling mudah selagimana ia tidak haram. Salah satu cara 

berdamai ialah melalui perjanjian damai jika perjanjian ini mampu menegakkan 

kebenaran. Rasulullah s.a.w. pernah membuat perjanjian damai di Hudaibiyyah. 

Satu lagi cara berdamai ialah melalui penghakiman jika cara ini dapat menegakkan 

kebenaran. Walaupun setahu kita Rasulullah dan mana-mana khalifah al-Rashidin 

tidak pernah bersetuju dengan penghakiman orang kafir namun langkah ini 

bertepatan dengan ayat di atas secara amnya. Perlu juga wujud persefahaman 

untuk tujuan yang baik iaitu yang tidak dilarang oleh Islam jika ia membawa 

kepada kebaikan umat Islam dan tidak memudaratkan mereka. 

Namun jika segala langkah-langkah berdamai ini gagal maka pandangan Islam 

cukup jelas berhubung sebarang tindakan yang secara jelas menunjukkan 

permusuhan. Selanjutnya Islam akan menggunakan segala kaedah jihad yang 

diperuntukkan. 
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Dan jika engkau mengetahui adanya perbuatan khianat dari sesuatu kaum 

(yang mengikat perjanjian setia denganmu) maka campakkanlah (perjanjian itu) 

kepada mereka dengan cara terus terang dan adil. Sesungguhnya Allah tidak 

suka kepada orang-orang yang khianat. Dan janganlah orang-orang yang kafir 

itu menyangka (bahawa) mereka telah terlepas (dari kekuasaan dan balasan 

Kami); sesungguhnya mereka tidak akan dapat melemahkan (kekuasaan Kami). 

Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala 

jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda 

yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah 

dan musuh kamu. (Al-Anfal: 58-60) 

Allah telah berjanji untuk mempertahankan mereka yang berjuang demi 

kebenaran. Allah akan memberikan mereka kemenangan melawan musuh mereka 

walau sehebat mana sekalipun persediaan, jumlah, senjata dan tinggi teknologi 

musuh mereka. Para pejuang tidak perlu menghiraukan semua itu. Mereka perlu 

menaruh segala harapan hanya kepada Allah. 

���+v������������n�5�)�+�����7��)u�"���)�8�# 



Dan sememangnya adalah menjadi tanggungjawab Kami menolong orang-orang 

yang beriman. (Ar-Rum: 47) 

Kesemua hukum ini wujud dalam Islam. Hukum ini difahami secara jelas 

berlandaskan dalil-dalil yang kukuh, terperinci dan menyeluruh oleh setiap orang 

yang merujuk kepada sumber asalnya dan mempunyai pengetahuan dalam bidang 

fikah. Dengan berpandukan hukum-hukum ini kita dapat selesaikan segala krisis 

negara yang kini telah mencapai tahap kritikal, mengelirukan dan 

membimbangkan. Keterangannya seperti berikut: 

Kita pernah adakan perbincangan namun kita tidak pernah mencapai apa-apa 

hasil disebabkan oleh sikap kedegilan dan kelicikan Inggeris. 

Kita pernah membawa masalah ini ke muka pengadilan namun kita tetap tidak 

memperolehi apa-apa hasil. Sebabnya kita terpaksa berhadapan dengan dominasi 

kepentingan antarabangsa dan kehendak penjajahan. Seorang penulis yang 

dihormati pernah berkata: “Kita telah berjaya mencapai kemenangan moral yang 

besar melalui kempen yang meluas ketika mengenengahkan isu kita untuk 

perhatian dunia. Kita berjaya mengubah isu ini daripada hanya dianggap sebagai 

masalah persefahaman dua hala dalam ruang yang sempit sehingga ke tahap ia 

diadili di peringkat antarabangsa. Ini benar namun kemenangan moral ini 

sebenarnya tidak membawa apa-apa erti kerana kita masih dijajah oleh Inggeris. 

Kita sebenarnya tidak mencapai apa-apa kemajuan dalam isu ini. Sebaliknya segala 

krisis ini hanya menimbulkan pelbagai persoalan dan tanda tanya.” 

Tiada cara lain selain perlunya “pertembungan seimbang” iaitu dengan kita 

tunjukkan kepada mereka tindak balas kita secara terang-terang. Kita nyatakan 

dengan lantang bahawa segala pejanjian dan persefahaman yang wujud antara kita 

dengan mereka telah dimansuhkan. Kita isytiharkan bahawa penduduk lembah ini 

dalam situasi perang terhadap mereka (walaupun secara pasif). Kita atur hidup kita 

agar sesuai dengan pengisytiharan ini. 

Dalam bidang ekonomi: Kita akan hanya bergantung kepada keluaran kita 

sendiri dan saudara-saudara kita yang lain di kalangan negara Arab, negara Islam 

dan negara sahabat jika ada. 

Dalam bidang sosial: Kita bangkitkan semangat jatidiri, maruah dan cintakan 

kemerdekaan. 

Dalam aspek praktikal: Kita latih rakyat kita menurut latihan ketenteraan 

hingga tiba masa yang ditetapkan oleh Allah. 

Kita bangkitkan kesedaran rakyat melalui kempen yang meluas dan bersepadu 

sepertimana yang dilakukan oleh mana-mana bangsa yang berhadapan dengan 

situasi perang yang sebenar. Budaya masyarakat perlu diubah sesuai dengan 

landasan ini. 

Pada dasarnya, tanggungjawab ini bukanlah tanggungjawab individu atau 

mana-mana pertubuhan. Sebaliknya tanggungjawab ini perlu dipikul sepenuhnya 

oleh kerajaan. Apa yang menghairankan, perdana menteri telah kemukakan dengan 

jelas perkara ini dalam Majlis Keselamatan Bangsa-bangsa Bersatu. Malangnya 

apabila pulang tiada apa yang dilakukannya. Beliau tidak lakukan apa-apa ke arah 

itu. Apa yang jelas, ini sepatutnya adalah tanggungjawab kerajaan. 

Sebagai rakyat, kita nyatakan dengan lantang dan yakin bahawa kita bersedia 

untuk mengorbankan segala-galanya jika kerajaan bersedia mengorak langkah. Kita 

bersedia untuk menanggung kelaparan dan hidup sebatang kara. Kita bersedia 

untuk mati dan berkorban. Kita bersedia untuk berjuang bermati-matian. Namun 



dengan syarat usaha ini dilakukan untuk memperolehi kebebasan dan kemerdekaan 

negara ini bukan kerana percakaran antara jabatan kerajaan. Bukan kerana 

kelemahan jentera pentadbiran dan bukan kerana kelemahan dasar ekonomi. Kita 

tidak sepatutnya tunduk menyerah dan lemah dengan manipulasi dan tekanan 

pihak Inggeris.  

Saya pernah terdengar seorang buruh yang miskin berkata ketika dikeluarkan 

perintah mencampurkan kandungan roti dengan bahan lain, katanya: “Saya dan 

anak-anak saya bersedia untuk makan hanya sekali dalam sehari jika kami yakin 

apa yang kami lakukan itu adalah demi kemerdekaan dan bebas daripada 

penjajahan Inggeris. Walau bagaimanapun saya merasa sangat marah kerana saya 

tidak faham kenapa kita perlu melakukan percampuran ini sedangkan negara kita 

adalah negara pertanian dan kebanyakan hasil mahsulnya adalah bahan makanan?! 

Rakyat sebenarnya bersedia sepenuhnya untuk berkorban tetapi dengan cara 

yang betul dan teratur yang boleh membawa kepada kemerdekaan ataupun mati 

syahid, di bawah pimpinan sebuah kerajaan yang mantap dan dapat 

memperlihatkan kepada mereka dengan kukuh dan ikhlas fasa-fasa yang bakal 

mereka lalui. Selagimana kerajaan ini teragak-agak dan keliru, rakyat akan bangun 

sama ada memberontak atau mati. Kedua-dua kesan ini adalah suatu jenayah 

kepada negara dan tidak akan dapat diampunkan sepanjang sejarah. 

Oleh itu wahai ketua kerajaan, wahai ulamak-ulamak al-Azhar al-Sharif… 

Wahai para pemimpin pertubuhan dan parti… Wahai mereka yang prihatin dengan 

nasib negara ini… Wahai sekalian anak watan: 

Inilah jalan penyelesaiannya maka tempuhilah dengan berlandaskan pimpinan 

Islam, Allah pasti bersama kamu. Sesungguhnya saya telah sampaikan, ya Allah 

saksikanlah… 

Perpaduan Menurut Perspektif Islam 
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Dan sesungguhnya ugama Islam ini ialah agama kamu - agama yang satu asas 

pokoknya, dan Akulah Tuhan kamu; maka bertaqwalah kamu kepadaKu. (Al-

Mukminun: 52) 

Semalam saya telah jelaskan kepada bangsa saya perspektif Islam berhubung 

krisis dalaman negara kita. Islam mengemukakan jalan pintas untuk menyelesaikan 

segala masalah dengan cara yang yakin dan mulia. Tiada lain selain dengan cara 

menyekat tindakan musuh dan mempersiapkan diri dengan kemampuan jihad. 

Apabila perkara ini dapat kita lakukan barulah kita dapat keluar daripada krisis 

ini. Kita akan dapat jawapan yang betul bagi persoalan yang sentiasa meniti di bibir 

kita dan bermain di kotak fikiran setiap rakyat iaitu: “Apakah yang perlu kami 

lakukan sekarang?” 

Sebenarnya kita tidak kebingungan kerana kita sebenarnya tidak mahu 

melakukan apa-apa. Kita mahu lari daripada tanggungjawab ini. Kita tidak mahu 

memikul akibat daripada pengorbanan dan perjuangan ini. Kita sentiasa mahukan 

yang senang dan mudah sahaja. Tiada yang lain yang kita fikir selain itu. Kita 

membayangkan kebebasan dan kemerdekaan akan turun dari langit tanpa perlu 

berusaha. Sedangkan langit tidak pernah menurunkan emas ataupun perak. Langit 

tidak pernah melimpahkan kebebasan dan kemerdekaan. Jika permintaan kita itu 

benar-benar lahir daripada hati kita sudah tentu kita akan tempuh jalan ini selepas 



kita sedar jalan ini terungkap dalam dua perkataan iaitu “Kita melawan dan kita 

berjihad”. Bantuan Allah pasti akan menyusul kemudian. 

* * * 

Sekarang saya ingin kemukakan satu topik lain yang ada kaitan dengan krisis 

negara-negara Islam. Perkara ini berkaitan dengan masalah negara-negara Arab 

dan seluruh negara Islam yang lain. Agar kita dapat selesaikan masalah ini 

menurut perspektif Islam yang suci ini. 

Seperti yang dimaklumi Islam adalah perutusan untuk seluruh dunia dan 

didatangkan untuk kebaikan seluruh bangsa manusia. Islam tidak membezakan 

antara Arab dan bukan Arab, Timur atau Barat. 
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Maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya 

(Muhammad), untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk 

alam. (Al-Furqan: 1) 

Atas dasar ini, Islam menganjurkan agar manusia menghapuskan amalan 

diskriminasi kebangsaan dan perkauman. Malah Islam mengisytiharkan bahawa 

seluruh manusia bersaudara. Buat pertama kali dalam sejarah, Islam melaungkan 

semangat kesejagatan di kalangan manusia. 
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Wahai sekalian manusia! Bertaqwalah kepada Tuhan kamu yang telah 

menjadikan kamu (bermula) dari diri yang satu (Adam), dan yang menjadikan 

daripada (Adam) itu pasangannya (isterinya - Hawa), dan juga yang 

membiakkan dari keduanya - zuriat keturunan - lelaki dan perempuan yang 

ramai. Dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan 

menyebut-yebut nama-Nya, serta peliharalah hubungan (silaturrahim) kaum 

kerabat; kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawas) kamu. (An-

Nisa’: 1) 

Sebagaimana yang dimaklumi, Islam meletakkan nilai persaudaraan sebagai 

nilai utama di kalangan mereka yang mengimani Islam dan meyakini risalah Islam. 

Islam meletakkan nilai persaudaraan ini sebagai sebahagian daripada nilai iman. 

Malah persaudaraan ini adalah pelengkap kepada iman. 

�J���&�%�����+v���������)��w5�% 
Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. (Al-Hujurat: 10) 

D��a���#�D��I����H���aB���&����aB� 
“Orang Islam adalah saudara kepada orang Islam yang lain, dia tidak akan 

menzaliminya dan tidak akan membiarkannya.” 
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“Orang-orang mukmin yang saling mencinta, saling mengasihi dan saling 

menyayangi sesama mereka umpama satu tubuh, apabila salah satu anggota 

tubuhnya sakit, maka seluruh tubuh merasa sakit, tidak dapat tidur dan terasa 

demam.” 
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“Orang mukmin ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan antara satu 

sama lain.” 

* * * 

Pada hari ketika seluruh umat Islam berhadapan dengan seluruh dunia dalam 

satu barisan dan satu hati, bernaung di bawah nilai persaudaraan yang jujur dan 

tulus ini, tiada satupun kuasa pentadbiran atau politik yang mampu bertahan walau 

sesaat. Rom dan Parsi telah rebah di hadapan mereka walaupun mereka tidak 

tersusun. Mereka berjaya membina sebuah empayar yang agung, terbentang luas 

daripada lautan ke lautan, mendokong ilmu, tamadun, kekuatan dan keunggulan. 

Namun pada hari ketika mereka lupa rahsia kekuatan mereka. Ketika mereka 

tidak lagi berpegang dengan pimpinan kitab mereka. 
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Dan janganlah kamu berbantah-bantahan; kalau tidak nescaya kamu menjadi 

lemah semangat dan hilang kekuatan kamu, dan sabarlah (menghadapi segala 

kesukaran dengan cekal hati); sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang 

sabar. (Al-Anfal: 46) 

Mereka pun ditimpa penyakit yang melanda bangsa-bangsa sebelum mereka. 

Kepentingan materialistik yang tidak kekal lebih utama bagi mereka daripada 

hubungan persaudaraan iman yang abadi. Empayar ini dicerai-beraikan oleh 

perpecahan. Empayar ini menjadi rebutan dari dalam dan luar. Akhirnya selepas 

Perang Dunia Pertama riwayat empayar ini tamat. Ia jatuh ke tangan musuh-

musuh yang bukan Islam yang kini menjajah buminya, menentukan nasibnya dan 

membahagi-bahagikan empayar ini sesama mereka. Musuh merasakan tamatlah 

riwayat Islam dan berakhirlah siri perang salib selama-lamanya. 

Bencana besar yang pada mulanya menyerang akal dan hati umat Islam 

seterusnya menyerang bumi dan tanahair umat Islam ini sebenarnya ialah 

semangat taksub perkauman. Masing-masing hanya menjaga kepentingan bangsa 

masing-masing. Mereka lupa usaha Islam yang telah menghapuskan fanatik 

jahiliyyah, berbangga dengan bangsa, warna kulit dan keturunan. 

* * * 

Perang Dunia Kedua telah tamat dan ia berjaya menghapuskan fahaman 

fanatik moden di Eropah iaitu fahaman Nazi dan Fasis. Setelah era perang kita 

dapat lihat bagaimana negera-negara besar Eropah segera berusaha membentuk 

penyatuan dan komplot. Adakala mereka mempergunakan nama perkauman. Dalam 

masa yang lain mereka bertindak berdasar sesuatu kepentingan. Rusia cuba 

menyatukan semua bangsa Slav di bawah nama Kesatuan Soviet. Sementara 



England dan Amerika bersatu di atas dasar satu bangsa dan satu bahasa. Setelah 

itu mereka membahagi-bahagikan bangsa-bangsa di dunia ini dan kawasan takluk 

mereka dengan menggunakan nama kepentingan dan keperluan hidup. Mereka 

berselindung di sebalik pembentukan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk 

mengaburi mata masyarakat dunia bahawa apa yang mereka lakukan bersifat 

sejagat dan demi kebaikan seluruh manusia. Kita dapat lihat bagaimana negara-

negara ini bersatu untuk menindas hak-hak negara kita dan mengkhianati kita 

dalam semua isu utama. Sama ada isu tersebut dikemukakan di Majlis Keselamatan 

atau di Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu, contohnya apa yang berlaku dalam isu 

Mesir, Palestin dan Indonesia. 

* * * 

Kita kini berhadapan dengan suasana dunia yang baru. Kita sedang 

berhadapan dengan pelbagai isu. Namun kesemua isu ini sebenarnya hanya 

berpunca daripada satu isu sahaja iaitu melengkapkan kebebasan dan kemerdekaan 

serta menghapuskan belenggu manipulasi dan penjajahan. Kita perlu kembali 

semula kepada perkara yang diwajibkan oleh Islam kepada umat Islam di zaman 

awal. Ketikamana Islam menjadikan perpaduan sebagai sebahagian daripada nilai 

iman. Kita perlu bergabung dan bersatu. Kita telah berjaya wujudkan Liga Arab. 

Walaupun liga ini masih belum cukup stabil namun ia tetap suatu permulaan yang 

baik dan diberkati. Kita perlu sokong dan kukuhkan liga ini. Kita perlu ketepikan 

segala kelemahan dan kepincangan yang ada. Langkah selanjutnya ialah kita perlu 

luaskan ruang ini supaya ia merangkumi seluruh umat Islam, Arab dan bukan Arab. 

Semoga ia menjadi titik tolak kepada penubuhan sebuah Kesatuan Umat Islam, 

dengan izin Allah. 

Cara ini akan menambah satu lagi kekuatan kita iaitu kekuatan perpaduan 

dan penyatuan sebagai tambahan daripada kekuatan sedia ada dalam berhadapan 

dengan bangsa lain iaitu melawan dan berjihad. Dengan kedua-dua cara ini kita 

akan dapat bebaskan diri kita. Dengan cara ini juga kita akan dapat memelihara 

imbangan kuasa dunia yang kini berada pada negara-negara yang tamak dan 

berlumba-lumba untuk mengejar kekayaan. 

Pihak yang bertanggungjawab merealisasikan langkah-langkah ini ialah 

kerajaan-kerajaan di negara-negara Arab dan Islam. Begitu juga semua pendokong 

pembaharuan sama ada yang rasmi mahupun tidak. 

Pada hari ini saya menyeru: 
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Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (agama Islam), dan 

janganlah kamu bercerai-berai. (Aali-Imran: 103) 

Sesungguhnya saya telah sampaikan, ya Allah saksikanlah. 
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SISTEM POLITIK 

Krisis Dalaman Menurut Perspektif Islam 

1. Sistem Politik 
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Dan hendaklah engkau menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang 

telah diturunkan oleh Allah dan janganlah engkau menurut kehendak hawa 

nafsu mereka, dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkanmu dari 

sesuatu hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. (Al-Maidah: 49) 

Kerajaan Menurut Pandangan Islam 

Islam yang suci ini meletakkan kerajaan sebagai salah satu elemen sistem 

sosial Islam kerana Islam tidak dapat menerima suasana yang tidak stabil. Islam 

juga tidak membenarkan masyarakat Islam hidup tanpa pemimpin. Rasulullah 

s.a.w. pernah bersabda kepada beberapa orang sahabatnya: 
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“Apabila kamu tiba di sebuah negeri yang tiada pemimpin hendaklah kamu 

beredar meninggalkannya.” 

Pada ketika yang lain baginda bersabda kepada beberapa orang sahabatnya:  
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“Jika kamu bertiga, hendaklah kamu melantik seseorang mengetuai kamu.” 

Sesiapa yang mendakwa agama ini (atau lebih tepat Islam) tidak menyentuh 

aspek politik atau politik tidak termasuk dalam bidang Islam, dia sebenarnya telah 

menzalimi diri sendiri atau menzalimi ilmunya. Saya tidak katakan dia menzalimi 

Islam kerana Islam adalah syariat Allah yang tiada sedikitpun salah silap dan cacat 

celanya. Alangkah indah sekali kata-kata Imam al-Ghazali r.a.: “Sedarlah bahawa 

syariat itu adalah dasar dan kuasa itu adalah penjaganya. Perkara yang tiada dasar 

akan roboh dan perkara yang tiada penjaga akan lenyap.” 

Negara Islam mestilah dibina berlandaskan dakwah supaya negara ini 

mempunyai wawasan tersendiri bukan sekadar sebuah jentera pentadbiran. 

Kerajaan bukanlah suatu struktur yang beku dan kaku tanpa sebarang roh. 

Demikian juga dakwah mestilah diletakkan di bawah suatu pengawasan yang akan 

menjaga, menyebar, menyampai dan memantapkannya. 

* * * 

Kesilapan kita yang pertama ialah kita lupa dasar ini. Akibatnya kita 

memisahkan agama dan politik secara praktikal walaupun kita tidak sanggup untuk 

memisahkannya secara teori. Kita masih muatkan dalam perlembagaan kita 



bahawa agama rasmi negara adalah agama Islam. Namun teks perlembagaan ini 

tidak menghalang tokoh-tokoh politik atau pemimpin parti politik untuk 

menimbulkan tanggapan buruk kepada nilai-nilai Islam. Tindakan mereka juga 

tidak dapat memperlihatkan wawasan Islam atau keindahan Islam dalam diri dan 

budaya masyarakat. Keyakinan, ucapan serta tindakan mereka sentiasa 

memisahkan antara ajaran agama dan tuntutan politik. Inilah kelemahan utama 

dan punca segala masalah. 

Asas-Asas Politik Islam 

Kerajaan dalam Islam tertegak berlandaskan asas-asas yang telah diketahui 

dan diakui umum. Kerajaan adalah elemen utama kepada sistem politik Islam. 

Kerajaan ini mestilah berlandaskan kepada asas-asas iaitu tanggungjawab 

pemerintah, perpaduan umat dan menghormati aspirasi rakyat. Tanpa mengira 

walau apapun istilah atau struktur yang digunakan. 

Tanggungjawab Pemerintah 

Pemerintah adalah orang yang bertanggungjawab di hadapan Allah dan rakyat. 

Pemerintah adalah orang suruhan dan khadam kepada rakyat. Rasulullah sendiri 

pernah bersabda: 

DQ�7(�O7�E�sa���L�8#�3�(��L�8  
“Kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan ditanya tentang 

pimpinan kamu.” 

Ketika Abu Bakar r.a. ditabalkan sebagai Khalifah dan naik ke mimbar, beliau 

berucap: “Wahai sekalian manusia, dahulu saya bekerja untuk keluarga saya dan 

saya mencari makan minum mereka tetapi sekarang saya bekerja untuk kamu maka 

tetapkanlah bahagian saya daripada perbendaharaan kamu.” 

Melalui ucapan ini, beliau telah mengemukakan tafsiran yang terbaik dan adil 

berhubung teori kontrak sosial. Malah beliau adalah orang pertama yang 

meletakkan batu asasnya. Kontrak ini ialah perjanjian antara rakyat dan 

pemerintah bertujuan memelihara kepentingan umum. Jika pemerintah 

melakukannya dengan baik dia akan mendapat ganjarannya dan jika tidak dia akan 

menerima akibatnya. 

Perpaduan Umat 

Umat Islam adalah umat yang satu kerana persaudaraan yang menyatukan 

hati-hati manusia atas nama Islam adalah salah satu asas iman. Iman ini tidak 

lengkap tanpa persaudaraan dan persaudaraan tidak akan dicapai tanpa kewujudan 

iman. Namun ini tidak bermakna tidak wujudnya kebebasan bersuara atau memberi 

nasihat daripada pihak bawahan kepada pihak atasan atau daripada pihak atasan 

kepada pihak bawahan. Inilah yang dikenali dalam budaya Islam sebagai memberi 

nasihat dan amar makruf nahi mungkar. Rasulullah s.a.w. bersabda: 
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“Agama itu nasihat. Para sahabat bertanya: Untuk siapa, wahai Rasulullah? 

Baginda menjawab: Untuk Allah, rasul-Nya, kitab-Nya dan untuk para 

pemerintah dan rakyat Islam.” 

Baginda juga bersabda: 
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“Jika engkau lihat umatku takut untuk berkata kepada orang yang zalim: 

Wahai, orang zalim. Maka ucapkanlah selamat tinggal kepada mereka.” 

Dalam satu riwayat:  
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“Berada di perut bumi lebih baik untuk mereka daripada mereka berada di 

atas bumi.” 

Baginda bersabda:  
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“Pemimpin para syahid ialah Hamzah bin Abdul Mutalib dan lelaki yang 

berhadapan dengan pemerintah yang kejam. Dia menasihat dan menegur 

pemerintah itu lalu pemerintah itu membunuhnya.” 

Tidak wujud perpecahan di kalangan umat Islam dalam soal-soal asasi kerana 

sistem sosial yang diamalkan oleh umat ini hanya satu iaitu Islam. Islam diiktiraf 

oleh semua anggota umat ini. Tiada masalah jika wujud perbezaan pendapat dalam 

soal-soal kecil. Perbezaan pendapat tidak semestinya menimbulkan ketegangan atau 

permusuhan atau amalan berpuak selagimana ia hanya membabitkan masalah 

cabang. Sebaliknya masalah ini boleh dibahas, dikaji dan dibincang dalam budaya 

nasihat menasihati. Perkara-perkara yang telah disentuh nas tidak lagi boleh 

diijtihad. Sementara perkara yang tidak disentuh oleh nas maka keputusan 

pemerintah akan dapat menyatukan umat. Dengan ini tidak timbul lagi sebarang 

masalah. 

Hormati Aspirasi Rakyat 

Salah satu hak rakyat ialah mengawasi setiap tingkah laku pemerintah. 

Rakyat perlu memberi pandangan kepada pemerintah jika ada sesuatu yang baik. 

Pemerintah pula perlu meminta pandangan rakyat dan menghormati kehendak 

mereka. Pemerintah perlu menerima pandangan yang baik yang diutarakan oleh 

rakyat. Malah Allah telah memerintahkan agar pemerintah menjadikan perkara ini 

sebagai amalannya: 
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v�������(�#)���# 
Dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan (peperangan dan hal-

hal keduniaan) itu. (Aali Imran:159) 

Allah turut memuji orang-orang beriman kerana amalan baik mereka ini: 

�����+�����P�(���������������# 



Dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka. (As-Shura: 

38) 

Amalan ini tercatat dalam sunnah Rasulullah s.a.w. dan amalan para khalifah 

al-rashidin selepas baginda. Apabila berlaku sesuatu perkara mereka akan 

menghimpunkan para cendikiawan di kalangan umat Islam. Mereka akan 

bermesyuarat dan akur dengan pendapat yang betul. Malah mereka akan melantik 

atau menggalakkan mereka untuk turut serta dalam mesyuarat tersebut. Abu Bakar 

r.a. pernah berkata: “Jika kamu lihat saya di pihak yang benar bantulah saya dan 

jika kamu lihat saya di pihak yang salah perbetulkanlah saya.” 

Umar bin al-Khattab pernah berkata: “Siapa yang melihat ada kepincangan 

pada diri saya perbetulkanlah saya.” 

Sistem Islam tidak mementingkan struktur atau istilah selagimana dasar-

dasar utama yang perlu bagi mewujudkan politik yang baik ini wujud. Selagimana 

ia dilaksanakan secara seimbang tidak hanya mementingkan satu-satu sudut 

sahaja. Namun sudah tentu keseimbangan ini tidak dapat dipertahankan tanpa 

wujudnya penghayatan sebenar kepada kesucian ajaran Islam ini. Apabila dasar-

dasar ini mampu dipertahankan ia akan membawa kepada kejayaan di dunia dan 

akhirat. Dalam dunia moden hari ini perkara ini disebut sebagai “kesedaran 

nasional” atau “kematangan politik” atau “pendidikan patriotik” atau sebagainya. 

Namun sebenarnya kesemua istilah ini hanya merujuk kepada satu maksud sahaja 

iaitu keyakinan kepada keberkesanan sistem yang ada dan merasakan sistem ini 

perlu dipertahankan. Sebabnya, teks sahaja tidak akan mampu membangkitkan 

sebuah bangsa. Tidak ubah seperti undang-undang kerana undang-undang tidak 

akan berguna jika tidak dilaksanakan oleh hakim yang adil dan bersih. 

Kita pada hari ini meminjam sistem parlimen daripada Eropah yang kini 

menjadi landasan kepada kerajaan kita. Kita gubal perlembagaan kita berasaskan 

sistem ini. Kita pernah pinda perlembagaan kita kerana mahu menurut sistem ini. 

Kita telah lalui pelbagai pengalaman dalam melaksanakan sistem ini. Sejauhmana 

sistem ini selari dengan Islam? Sejauhmana pula hasil yang kita perolehi sepanjang 

tempoh ini? 

Perkara ini akan kita bincangkan, dengan izin Allah. 

2. Sistem Politik 
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Sesudah itu, patutkah mereka berkehendak lagi kepada hukum-hukum 

jahiliyah? Padahal - kepada orang-orang yang penuh keyakinan - tidak ada 

sesiapa yang boleh membuat hukum yang lebih pada daripada Allah. (Al-

Maidah: 50) 

Dalam kandungan yang lalu saya telah bentangkan tiga elemen yang menjadi 

landasan kepada sistem politik Islam: 

a.  Tanggungjawab pemerintah. 

b.  Perpaduan rakyat. 

c.  Menghormati aspirasi rakyat. 

Sistem ini telah berjaya dipraktikkan sepenuhnya pada zaman Khulafa al-

Rashidin selepas zaman Rasulullah s.a.w. berlalu. Mereka menghayati sepenuhnya 

tanggungjawab yang terpikul di bahu mereka sebagai seorang pemerintah yang 

bertanggungjawab dengan rakyat. Kenyataan ini dapat dilihat melalui ucapan dan 



tindakan mereka. Anda sendiri boleh membaca apa yang dikatakan oleh Umar bin 

al-Khattab r.a. ketika beliau ditabalkan sebagai khalifah. Begitu juga dengan 

ucapan Umar bin Abdul Aziz ketika beliau ditabalkan. 

Seluruh hidup mereka bertepatan dengan apa yang mereka katakan: Umar r.a 

berkata: “Wahai sekalian hadirin, saya telah ditabalkan memerintah kamu. Hanya 

kerana saya merasakan saya akan dapat melakukan yang terbaik untuk memimpin 

kamu. Saya merasakan saya  paling berkemampuan memerintah kamu dan paling 

berkebolehan menjalankan segala urusan kamu. Jika tidak sudah tentu saya tidak 

akan menerima perlantikan ini. Biarlah Umar menanggung segala kerisauan dan 

kesedihan sementara menunggu perhitungan. Dia mengambil hak-hak kamu. 

Bagaimana dia akan mengambilnya? Bagaimana dan di mana pula dia akan 

menyerahkannya? Dia akan memerintah kamu. Namun bagaimana dia akan 

memerintah? Moga-moga Allah akan membantu.” 

Umar seolah-olah tidak lagi yakin dengan mana-mana kuasa dan 

keupayaannya namun Allah melimpahkan rahmat, bantuan dan sokongan 

kepadanya. Umar pernah berkata: “Mungkin kerana seekor unta yang mati akibat 

kelalaian di tebing Sungai Furat, keluarga al-Khattab akan ditanya.” 

Umar bin Abdul Aziz pernah berucap: “Tiada nabi selepas Nabi s.a.w. dan tiada 

kitab lain selain kitab yang diturunkan kepada baginda. Ketahuilah apa yang 

dihalalkan oleh Allah adalah halal hingga ke hari kiamat. Apa yang diharamkan 

oleh Allah adalah haram hingga ke hari kiamat. Ketahuilah saya bukanlah penentu 

tetapi saya hanyalah pelaksana. Ketahuilah saya bukan orang yang mereka-reka 

tetapi saya hanyalah orang yang akan mengikut. Ketahuilah bahawa tiada siapapun 

yang boleh ditaati jika semata-mata untuk menderhakai Allah Taala. Ketahuilah 

saya bukan orang yang terbaik di antara kamu. Saya sama seperti kamu tetapi 

Allah telah letakkan saya sebagai orang yang paling berat bebanannya.” 

Setelah upacara pengkebumian Sulaiman bin Abdul Malik, sebuah kenderaan 

khalifah telah dihadapkan di hadapan beliau. Namun beliau menyuruh kenderaan 

tersebut dikembalikan. Sebaliknya beliau menunggang baghalnya dan pulang ke 

rumah. Khadam beliau, Muzahim menemui beliau dan berkata: Wahai Amirul 

Mukminin, adakah engkau rungsing?! Beliau membalas: Sudah tentu dengan 

perkara ini dibebankan kepada saya, saya pasti akan rungsing. Setiap seorang umat 

Muhammad baik di timur mahupun di barat mempunyai hak terhadap saya yang 

perlu saya tunaikan. Itu tidak termasuk yang menulis kepada saya atau menuntut 

hak daripada saya. 

Suatu ketika dahulu, umat ini bersatu padu dengan memelihara sempadan 

agama. Mereka amat-amat meyakini segala hukum yang dinyatakan oleh agama. 

Mereka mengambil berat segala perintah Rasulullah s.a.w. dan ketegasan baginda 

dalam soal perpaduan. Malah baginda pernah memerintah supaya orang yang 

memecah belahkan jamaah atau tidak taat kepada jamaah agar dibunuh. Baginda 

bersabda: 
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“Barangsiapa yang mendatangkan kepada kamu sesuatu perkara sedangkan 

kamu bersatu padu semata-mata kerana mahu memecah belahkan kekuatan 

kamu maka pancunlah kepalanya dengan pedang meskipun siapa dia” 

Baginda juga bersabda: 
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“Sesiapa yang engkar untuk taat dan membelakangkan jamaah maka dia mati 

dalam keadaan jahiliyyah. Sesiapa yang berperang di bawah panji amiyyah7  

di mana dia marah kerana asabah8  atau menyeru ke arah asabah atau 

memenangkan asabah lalu dia mati maka dia mati dalam keadaan jahiliyyah. 

Sesiapa yang menyerang umatku lalu membunuh sesiapa sahaja yang baik 

mahupun yang jahat, tidak mengecualikan orang yang beriman dan tidak 

memelihara janji yang dibuat dengan orang dalam perjanjian, maka dia 

bukan dari kalangan saya dan saya bukan dari kalangannya.” 

Begitu juga suatu ketika dahulu segala kehendak umat ini dihormati dan 

diambil kira. Abu Bakar r.a tidak akan memutuskan sesuatu perkara kecuali 

setelah mengambil pandangan mereka terutama dalam perkara yang tiada nas. 

Demikian juga dengan Umar bin al-Khattab, beliau menetapkan khalifah selepas 

beliau ditentukan melalui mesyuarat enam orang sahabat yang diredai oleh 

Rasulullah s.a.w. 

Seperti yang saya katakan tadi, sistem parlimen yang menjadi landasan 

kerajaan kita ini kita cedok daripada Eropah. Namun sejauhmana sistem ini 

bertepatan dengan Islam? Apakah faedah yang kita perolehi semenjak kita 

melaksanakan sistem ini di negara kita hingga ke hari ini iaitu dalam tempoh 

hampir mencecah suku abad? 

Pendirian Islam Terhadap Sistem Parlimen Dan Perlembagaan Mesir 

Para ahli perlembagaan menyebut bahawa sistem parlimen mestilah 

berlandaskan kepada asas pemerintah yang bertanggungjawab, kuasa rakyat dan 

hormat kepada aspirasi rakyat. Jadi tidak sepatutnya wujud dalam sistem ini 

perkara yang boleh menghalang perpaduan rakyat. Perpecahan dan persengketaan 

sebenarnya bukan syarat sistem ini. Walaupun ada sesetengah pihak yang 

mendakwa salah satu elemen sistem parlimen ialah kepelbagaian parti. Namun ia 

hanya dalam sesetengah budaya sahaja bukan menjadi dasar dalam sistem ini. 

Sistem ini tetap boleh dilaksanakan walaupun tanpa kepelbagaian parti ini dan 

tanpa mengenepikan dasar-dasar utamanya. 

Atas dasar ini tidak wujud sebarang perkara dalam sistem parlimen yang 

bercanggah dengan dasar yang ditetapkan oleh Islam untuk sistem politik. Dengan 

ini sistem parlimen tidak jauh berbeza dengan sistem Islam. Atas landasan ini juga 

dengan yakin kita nyatakan di sini bahawa dasar-dasar yang menjadi landasan 

kepada perlembagaan Mesir tidak bercanggah dengan dasar-dasar Islam. Dasar-

dasar ini tidak jauh berbeza dengan sistem Islam. Malah walaupun penggubal 

perlembagaan Mesir menggubal perlembagaan ini berdasarkan prinsip-prinsip dan 

pendapat-pendapat moden yang berkenaan dengan perlembagaan namun mereka 

                                                 
7 Kekacauan dan kejahilan. 
8 Ahli keluarga. Maksud di sini ialah dia berperang, mengajak dan membantu seseorang 

bukan kerana agama dan kebenaran tetapi kerana taksub kepada kaum dan nafsunya. 



telah memastikan tiada kandungan perlembagaan ini yang bertentangan dengan 

dasar-dasar Islam. Ada di antara perlembagaan ini jelas bertepatan dengan dasar 

Islam seperti fasal: “Agama negara adalah Islam.” Ada juga yang boleh ditafsirkan 

bahawa ia tidak bercanggah dengan dasar Islam seperti fasal: “Kebebasan beragama 

dibenarkan.” 

Ingin saya sentuh di sini perbezaan antara perlembagaan dengan undang-

undang yang dilaksanakan di mahkamah. Kebanyakan undang-undang ini jelas 

bercanggah dengan ajaran Islam. Walau bagaimanapun perkara ini akan 

dibincangkan dalam tajuk lain yang akan kita bincangkan kemudian, dengan izin 

Allah. 

Walaupun dasar-dasar sistem parlimen dan perlembagaan Mesir tidak 

bercanggah dengan sistem politik Islam namun terus terang kita katakan bahawa 

masih ada kelemahan dalam teks perlembagaan dan pelaksanaan perlembagaan ini. 

Masih wujud kecuaian dalam memelihara dasar-dasar yang disepakati bersama oleh 

Islam dan perlembagaan. Semua ini menyebabkan berlakunya penyelewengan dan 

kepincangan dalam setiap perjalanan parlimen. 

Saya akan huraikan perkara ini dengan lebih mendalam. 

Tanggungjawab Pemerintah – Kementerian 

Berhubung dengan pemerintah yang bertanggungjawab, perkara yang menjadi 

asas dalam sistem Islam ialah orang yang bertanggungjawab ialah ketua negara itu 

sendiri. Ketua negara ini boleh bertindak tetapi perlu mengemukakan segala 

tindakannya kepada rakyat. Jika baik rakyat akan membantunya dan jika tidak 

rakyat akan membetulkannya. Dalam Islam tidak salah jika ketua negara melantik 

seorang wakil untuk menjalankan kuasa ini atau memikul tanggungjawab sesuatu 

tugas. Di zaman Islam perkara ini dikenali sebagai “wizarah tafwid”. Para ulamak 

Islam membenarkan perkara ini selagimana ada keperluan. Perkara seumpama ini 

berlandaskan konsep “memelihara kepentingan umum”. Menurut al-Mawardi dalam 

bukunya, al-Ahkam al-Sultaniyyah: “Wizarah (kementerian) terbahagi kepada dua 

iaitu wizarah tafwid dan wizarah tanfiz. Wizarah tafwid ialah apabila pemerintah 

melantik seorang menteri supaya mentadbir sesuatu masalah menurut pandangan 

sendiri dan menjalankan perkara tersebut menurut ijtihadnya sendiri. Kementerian 

seperti ini dibenarkan. Allah berfirman menceritakan kisah nabi-Nya Musa a.s.: 
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Dan jadikanlah bagiku, seorang penyokong dari keluargaku. Iaitu Harun 

saudaraku; kuatkanlah dengan sokongannya, pendirianku, dan jadikanlah dia 

turut campur bertanggungjawab dalam urusanku. (Taha: 29-32) 

Jika perkara ini dibolehkan kepada nabi maka apatah lagi pada pemerintah. 

Pemerintah tidak mampu melakukan semua tanggungjawab mentadbir rakyat 

tanpa memerlukan sebarang bantuan. Menyerahkan sesuatu tugas kepada menteri 

untuk berganding bahu mentadbir adalah tindakan yang lebih tepat berbanding jika 

ia dilakukan secara sendirian. Menteri ini akan membantu kerja-kerjanya. Dengan 

cara ini juga akan mengurangkan kesilapan dan penyelewengan.” 

Dalam sistem parlimen adalah menjadi dasar segala tanggungjawab dipikul 

oleh menteri bukan dipikul oleh ketua negara. Dasar ini telah diamalkan dalam 

perlembagaan Mesir dan Inggeris. Kedua-dua perlembagaan ini dengan jelas 

menyatakan menteri sebagai orang yang bertanggungjawab. Dasar ini 

mengecualikan sebarang tanggungjawab ketua negara kerana ketua negara 



dianggap tidak boleh melakukan kesalahan di samping kedudukan ketua negara 

adalah kedudukan yang terpelihara dan tidak boleh disentuh. 

Walau bagaimanapun, amalan sistem parlimen sebenarnya tidak menghalang 

untuk meletakkan ketua negara sebagai orang yang bertanggungjawab dan menteri 

hanya sebagai menurut arahan. Ini diamalkan dalam perlembagaan Amerika 

Syarikat. Apa yang aneh, buku-buku perundangan Islam turut menyentuh dasar ini. 

Perkara ini dinamakan sebagai “wizarat tanfiz”. Al-Mawardi dalam bukunya, al-

Ahkam al-Sultaniyyah ada menyebut: “Wizarat tanfiz mempunyai kuasa yang lebih 

rendah dan syarat-syaratnya lebih longgar kerana semua pandangan mestilah 

berdasarkan pandangan dan arahan pemerintah. Menteri ini hanyalah sebagai 

orang tengah antara pemerintah dengan rakyat dan gabenor. Menteri ini hanya 

melaksanakan arahan dan menjalankan keputusan pemerintah…” 

Tidak syak lagi, inilah tanda bahawa kandungan perundangan Islam adalah 

lengkap, bersifat anjal dan sesuai untuk setiap masa dan tempat. 

Kekaburan Perlembagaan Mesir  

Apa yang dikatakan tadi adalah dasar-dasar yang ada pada Islam dan yang ada 

pada sesebuah sistem parlimen berhubung tanggungjawab pemerintah. Apakah 

yang kita lakukan di Mesir? Kita berada di pertengahan jalan antara teks 

perlembagaan dan pelaksanaan. Perlembagaan kita kabur dan berbelit, tidak jelas 

dan tidak terperinci. Sedangkan ia adalah titik tolak penting untuk menentukan 

corak perjalanan parlimen dan corak hidup Islam yang kita amalkan. Bagi 

menjelaskan apa yang saya katakan ini saya akan petik apa yang ditulis oleh Dr. 

Ibrahim Madkur, ahli Majlis Senat Mesir dan Tuan Murait Ghali, dalam laporan 

mereka bertajuk “Sistem Baru” di bawah tajuk kecil, “Perlembagaan dan 

kekaburan”. 

“Faktor pertama secara ringkasnya ialah walaupun perlembagaan kita agak 

terperinci dan menggunakan istilah yang tepat namun masih kabur sama seperti 

perlembagaan lain sebelum ini. Ia mengabaikan isi penting berkenaan kuasa 

parlimen dengan tidak memberikan huraian yang secukupnya. Apa yang saya 

maksudkan ini merujuk kepada  kuasa menteri dan hubungan mereka dengan 

rakyat. Dari satu sudut mereka adalah wakil kepada rakyat. Dari sudut lain pula 

mereka bertanggungjawab menyediakan khidmat kepada rakyat melalui jabatan 

dan agensi kerajaan yang ada. Perlembagaan juga tidak menyatakan dengan jelas 

kedudukan mereka dengan ketua negara atau raja. Dalam perkara ini, 

perlembagaan hanya mengemukakan beberapa potong ayat. Malangnya ayat-ayat 

ini boleh membawa pelbagai maksud. Apa yang jelas, kabinet menteri adalah 

tonggak kepada struktur sistem parlimen. Mereka menjadi perantara antara 

undang-undang dan pelaksanaan. Mereka menjadi penentu kepada hidup dan 

halatuju suatu sistem yang berperanan untuk menghormati kuasa rakyat. Mereka 

juga bertanggungjawab mentadbir urusan negara dengan cara yang bijak dan 

pantas. Apabila kita rujuk perlembagaan ini kita akan dapati fasal yang menyentuh 

perkara yang penting ini tidak lebih daripada tiga baris sahaja dan semuanya kabur 

serta mengelirukan. Dalam fasal 29 disebut; “Kuasa eksekutif adalah di bawah 

kuasa raja dalam batasan (yang dibenarkan) perlembagaan ini.” Fasal 48 pula 

menyebut: “Raja mengamalkan kuasanya melalui menteri-menterinya.” Fasal 49 

pula: “Raja boleh melantik dan melucutkan menteri-menterinya.” Fasal 57 

menyebut: “Kabinet menteri berkuasa menentukan kepentingan negara.” Fasal 61 

menyebut: “Menteri-menteri bertanggungjawab sepenuhnya dalam parlimen 

berhubung dasar am negara dan masing-masing bertanggungjawab dengan setiap 

tindakan kementerian mereka.” Fasal 63 pula menyebut: “Titah diraja sama ada 



secara lisan atau bertulis tidak akan dalam apa keadaan sekalipun melucutkan 

tanggungjawab menteri.” 

Inilah secara ringkasnya teks perlembagaan yang ada menyentuh mengenai 

perkara ini. Saya rasa tiada satupun kandungan teks perlembagaan ini yang mampu 

menyelesaikan segala masalah yang saya sebutkan tadi. 

Kedua-dua tokoh tadi turut memberikan huraian lanjut berserta contoh bagi 

menjelaskan masalah ini. Apa yang penting ialah perkara ini yang dianggap sebagai 

perkara pokok masih perlu kepada penjelasan dan pemantapan. Perkara ini adalah 

teras utama kepada sistem Islam dan juga sistem parlimen. Tanpa teras ini tidak 

mungkin perkara lain dapat diselesaikan. 

3. Sistem Politik 
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Maka jalankanlah hukum di antara mereka (Ahli Kitab) itu dengan apa yang 

telah diturunkan oleh Allah (kepadamu), dan janganlah engkau mengikut 

kehendak hawa nafsu mereka (dengan menyeleweng) dari apa yang telah datang 

kepadamu dari kebenaran. Bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, Kami 

jadikan (tetapkan) suatu Syariat dan jalan ugama (yang wajib diikuti oleh 

masing-masing). Dan kalau Allah menghendaki nescaya Dia menjadikan kamu 

satu umat. (Al-Maidah: 48) 

Perpaduan Rakyat 

Saya telahpun jelaskan bahawa Islam yang suci ini amat mengambil berat soal 

perpaduan. Islam meletakkan soal perpaduan ini sebagai aspek asasi dalam 

kehidupan masyarakat Islam. Bagi Islam aspek ini tidak boleh sama sekali 

dipandang ringan. Apatah lagi Islam telah meletakkan perpaduan seiring dengan 

iman: 

�J�&����+��B��)©% 
Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. (Al-Hujurat: 10) 

Malah Islam juga meletakkan perpecahan dan persengketaan setaraf dengan 

kekufuran. 
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Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu taat akan sesuatu puak dari 

orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu, nescaya mereka 

akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir sesudah kamu beriman. 

(Aali Imran: 100) 

Iaitu setelah perpaduan kamu hancur. 

Rasulullah s.a.w. juga pernah bersabda:  
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“Janganlah kamu kembali kufur selepas saya apabila kamu saling berbunuh 

antara satu sama lain.” 

Jadi baginda menggunakan perkataan kufur bagi melambangkan perpecahan 

dan persengketaan, apabila mereka saling berbunuh antara satu sama lain. 

Saya yakin sistem perwakilan sama ada parlimen atau bukan parlimen tidak 

bercanggah dengan semangat perpaduan ini. Apatah lagi apabila budaya hidup 

masyarakat adalah sama dari sudut dasar dan fahaman seperti apa yang diamalkan 

oleh umat Islam hari ini. Amalan kepartian, perpecahan dan persengketaan dalam 

arena parlimen ini hanya berlaku di Eropah dan tempat-tempat yang lain kerana 

Eropah membangun di atas runtuhan ini. Di sana persengketaan berdarah yang 

kerap berlaku antara rakyat dengan pemerintah adalah punca pertumbuhan sistem 

perwakilan ini. Walaupun demikian masih wujud perbezaan sumber dan pendapat. 

Keadaan ini berbeza dengan umat Islam kerana Allah memelihara mereka daripada 

segala keretakan dan ketidak stabilan ini. Allah mengukuhkan ikatan mereka 

melalui ikatan Islam dan semangat toleransi. 

Namun demikian sistem parlimen dengan amalan pelbagai parti yang 

membuang masa ini tidak berlaku di tempat asalnya. Di England hanya terdapat 

dua parti sahaja. Kuasa memerintah pula hanya bergilir antara dua parti ini. Malah 

amalan kepartian ini hanya dianggap sebagai masalah dalaman negara. Mereka 

akan sentiasa bersatu apabila berhadapan dengan masalah bersama. Dengan ini, 

amalan kepartian ini tidak mempengaruhi budaya mereka. Demikian juga dengan 

Amerika, di sana hanya dua parti sahaja yang wujud. Malah kedua-dua parti ini 

hanya wujud pada musim pilihanraya sahaja. Selepas tamat musim pilihanraya 

tidak wujud lagi amalan kepartian dan juga parti. Sementara negara yang 

mempunyai pelbagai parti dan berlumba-lumba membentuk pelbagai parti 

berhadapan dengan pelbagai masalah. Baik ketika perang mahupun ketika aman. 

Perancis adalah contoh terbaik untuk itu. 

Jika perpaduan rakyat menjadi asas kepada sistem sosial Islam dan ia tidak 

bercanggah dengan sistem parlimen, ini bermakna kita kini wajib segera berubah ke 

arah perpaduan. Amalan kepartian di Mesir ini telah memusnahkan segala-galanya. 

Parti-Parti Di Mesir 

Suatu perkara yang maklum ialah parti-parti yang ada di Mesir ini hanya 

membawa imej buruk kepada negara yang hebat ini. Parti-parti ini adalah punca 

segala kepincangan masyarakat yang kita alami sekarang ini. Parti-parti ini 

sebenarnya bukanlah parti-parti dalam erti kata sebenar sebagaimana yang 

difahami oleh negara-negara dunia yang lain. Ia hanyalah suatu siri persengketaan 

akibat perselisihan peribadi antara beberapa orang tokoh dalam negara ini. Secara 

kebetulan keadaan ketika itu mendorong mereka untuk berucap atas nama parti 

dan berjuang menuntut hak-hak sebagai warganegara. Seperkara lagi yang semua 

maklumi ialah kesemua parti ini tidak mempunyai sebarang program atau agenda. 

Persengketaan yang berlaku antara parti-parti ini tidak lain hanyalah soal-soal 

peribadi. Buktinya jelas melalui kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan ketika 

tidak berkuasa dan ucapan-ucapan yang disampaikan ketika berkuasa. Oleh kerana 

parti-parti ini membekalkan ahli senat dan ahli parlimen maka mereka inilah yang 

menentukan corak pemerintahan dalam parlimen. Ini bermakna apa yang pasti, 

politik tidak akan stabil selagimana inilah sikap mereka yang menentukan corak 

pemerintahan. 

Kenyataan ini diakui oleh semua pihak dan pernah disebut sendiri oleh 

beberapa tokoh ahli senat, ahli parlimen, ahli perundangan dan ahli-ahli 



perlembagaan. Sesiapa yang pernah membaca tulisan Alwi Basha dalam bukunya, 

“Dasar Patriotisme” atau buku Hasan al-Gadawi, “Kepincangan Politik Mesir” atau 

penulis-penulis lain nescaya anda akan dapati apa yang saya katakan ini adalah 

benar. Di sini saya ingin memetik tulisan seorang pakar perlembagaan, Sayed Sobri 

dalam buku “Prinsip Undang-undang Perlembagaan” berkenaan dengan parti-parti 

di Mesir, menurut beliau: “Pada hakikatnya, kebanyakan parti-parti politik di Mesir 

tidak lagi mempunyai program yang diperjuangkan oleh ahlinya. Malah setiap parti 

kini hanyalah sebagai lambang kepada seorang bekas menteri yang mempunyai 

pengikut dan ahli. Perkara ini memberikan kesan yang amat besar kerana kini 

pilihanraya bukan lagi berdasarkan perbandingan antara manifesto yang diajukan. 

Sebaliknya kini semua parti mempunyai manifesto yang sama. Pilihanraya lebih 

bergantung kepada kepercayaan kepada individu tertentu atau persaingan antara 

individu tertentu. Pilihanraya kini lebih bersifat persaingan peribadi bukan bersifat 

persaingan antara parti sepertimana yang diamalkan oleh masyarakat di Barat. 

Sudah tentu kewujudan pelbagai parti dengan budaya yang sedemikian akan 

memecah belahkan negara kepada puak-puak dan kumpulan. Keadaan ini juga 

menimbulkan persengketaan dan perbalahan antara individu dan antara keluarga 

tanpa sebab yang munasabah atau rasional.” 

Apa yang lebih memburukkan lagi ialah Mesir sehingga kini masih lagi 

merupakan sebuah negara yang dijajah. Satu-satunya pihak yang mendapat 

keuntungan akibat perpecahan ini ialah pihak penjajah. Sepatutnya penduduk 

Lembah Nil ini bersatu padu untuk memperjuangkan kemerdekaan dan melakukan 

usaha transformasi dalaman. Jika semua ini diambil kira, perkara ini amat berat 

untuk diambil ringan atau dipandang sambil lewa. 

Pembubaran Parti-Parti Di Mesir 

Jika demikian keadaannya, kita tidak faham kenapa bangsa yang baik, gagah 

dan mulia ini perlu berpuak-puak dengan bertopengkan nama parti-parti politik? 

Perkara ini sebenarnya sangat serius. Ada pihak yang cuba menyatukan parti-parti 

ini. Mereka cuba untuk menghentikan budaya berpuak yang melanda negara ini 

walaupun untuk seketika namun mereka gagal. Keadaan ini sudah tidak dapat 

dipulihkan lagi. Kini tiada jalan lain selain semua parti-parti ini perlu dibubarkan. 

Seluruh keupayaan rakyat perlu disatukan di bawah satu parti yang akan bertindak 

memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan negara. Sebuah parti yang akan 

mengatur dasar-dasar pemulihan yang menyeluruh dalam negara. Seterusnya 

segala peristiwa yang berlaku selepas itu akan menentukan cara-cara bagaimana 

masyarakat akan berganding bahu dalam suasana perpaduan yang diwajibkan oleh 

Islam. 

4. Sistem Politik 
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Sesungguhnya perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman ketika 

mereka diajak kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, supaya menjadi 

hakim memutuskan sesuatu di antara mereka, hanyalah mereka berkata: Kami 

dengar dan kami taat. (An-Nur: 51) 

Menghormati Aspirasi Rakyat – Sistem Pilihanraya 

Berhubung soal menghormati aspirasi rakyat di samping perlunya perkongsian 

kuasa dengan cara yang betul bersama rakyat, Islam tidak mewajibkan pandangan 



setiap rakyat diambil dalam semua perkara. Dalam istilah moden masalah ini 

dinamakan pungutan suara. Bagi sesuatu situasi yang biasa memadai dengan 

mengambil kira pandangan ahl al-hal wa al-aqd. Namun tidak pula ditentukan 

siapa nama atau bagaimana peribadi mereka. Berpandukan kepada pendapat 

ulamak dan sifat-sifat yang diberikan, sifat yang dinyatakan itu wujud pada tiga 

golongan: 

1.  Para ulamak mujtahid yang mana fatwa dan terbitan hukum mereka diguna 

pakai. 

2.  Golongan yang pakar dalam pelbagai bidang. 

3.  Golongan yang memiliki kuasa sebagai pemimpin atau ketua seperti ketua 

rumah, ketua keluarga, ketua kabilah dan ketua kumpulan. 

Kesemua mereka ini termasuk dalam erti kata “ahl al-hal wa al-aqd”. 

Sistem parlimen hari ini telah menggariskan kaedah untuk memilih ahl al-hal 

wa al-aqd. Ia dilakukan melalui pilihanraya atau pelbagai cara yang digariskan oleh 

para pakar perlembagaan. Islam tidak menolak kaedah ini selagimana kaedah ini 

membantu pemilihan ahl al-hal wa al-aqd. Malah ia boleh dilakukan jika wujud 

dalam sesebuah sistem itu ciri-ciri ahl al-hal wa al-aqd yang ditetapkan. Hanya 

mereka yang memenuhi ciri-ciri ini sahaja yang dibenarkan untuk mewakili rakyat. 

Kelemahan Sistem Pilihanraya Di Mesir 

Kita di Mesir telah mengamalkan sistem pilihanraya satu pusingan pada tahun 

1923. Dalam tahun 1930 pula kita mengamalkan sistem pilihanraya dua pusingan. 

Malangnya kedua-dua sistem ini tidak mencapai maksud yang diharapkan. Ketika 

sistem ini diamalkan wujud beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki secara 

menyeluruh. Sebenarnya kelemahan bukanlah suatu kesalahan. Apa yang salah 

ialah kekal dan mempertahankan kelemahan tersebut. Semua pihak merasakan 

akta pilihanraya yang sedia ada tidak mampu mencapai maksud pilihanraya itu 

sendiri iaitu memilih orang yang layak untuk mewakili rakyat. Pelbagai kritikan 

diajukan yang mendedahkan pelbagai kelemahan sistem ini. Kelemahan yang paling 

ketara telah dinyatakan oleh Sayed Sobri dalam bukunya, “Prinsip undang-undang 

perlembagaan”: “Sistem ini mewujudkan satu badan yang dipilih tetapi tidak 

mampu untuk merealisasikan maksud sebenar di sebalik pilihanraya ini. Sistem ini 

juga tidak merealisasikan idea perwakilan rakyat yang sebenar. Sistem ini tidak 

berjaya mewujudkan suatu badan yang bertindak untuk kepentingan semua tanpa 

terikat dengan sebarang halangan…” Beliau seterusnya membentangkan satu 

statistik lengkap yang menunjukkan keputusan yang dicapai dalam beberapa sesi 

parlimen Mesir sebenarnya tidak menggambarkan keputusan keseluruhan rakyat 

ataupun majoriti rakyat. Malah langsung tidak menggambarkan pandangan 

minoriti rakyat. Sebaliknya ia hanya mewakili segelintir kecil rakyat yang layak 

mengundi dan tidak pernah walau sekalipun mencecah 12 peratus. Kenyataannya 

adalah seperti berikut:  

Pada sesi parlimen tahun 1936, walaupun dari segi undang-undang badan ini 

sah dan berkuasa namun hanya 10.75 peratus daripada ahli sesi ini yang terlibat 

membuat keputusan. 

Sesi tahun 1929 hanya 9.25 peratus. 

Sesi tahun 1936 hanya 9.25 peratus. 

Sesi tahun 1938 hanya 11.75 peratus. 

Sesi tahun 1942 hanya 9.75 peratus. 



Sesi tahun ini juga tidak jauh berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya. 

Oleh yang demikian tidak mungkin keputusan yang dicapai di sini boleh 

menggambarkan keputusan rakyat atau boleh mewakili rakyat yang sah! 

Pindaan Dan Pengubalan 

Akta pilihanraya perlu dipinda dan dibaiki. Beberapa kandungan yang perlu 

diubah adalah seperti berikut: 

1.  Garis panduan bagi memilih calon-calon yang layak bertanding dalam 

pilihanraya. Jika mereka mewakili badan-badan tertentu badan-badan ini 

mestilah mempunyai program yang tersusun dan agenda terperinci yang akan 

dibentang oleh calon. Jika mereka tidak mewakili mana-mana badan mereka 

perlu mempunyai sifat-sifat tertentu dan progam pembangunan tertentu yang 

melayakkan mereka untuk mewakili rakyat. Perkara ini secara tidak langsung 

memerlukan parti-parti di Mesir dipulihkan dan perubahan kepada segala asas 

yang menjadi landasan parti-parti politik. 

2.  Garis panduan bagi kempen pilihanraya. Hukuman perlu dikenakan bagi 

mereka yang melanggar garis panduan ini. Kempen pilihanraya tidak boleh 

menyentuh soal keluarga atau rumah atau soal peribadi yang tiada kena 

mengena dengan kelayakan calon. Sebaliknya kempen mesti tertumpu kepada 

program dan rancangan pembangunan. 

3.  Proses pilihanraya perlu dibaiki dan proses pengesahan identiti pengundi perlu 

diluaskan. Proses pilihanraya ini kini menjadi suatu yang mengelirukan apabila 

ia menjadi mainan parti-parti politik dan kerajaan semenjak kebelakangan ini. 

Pengundian kini dijalankan secara paksa. 

4.  Hukuman yang berat kepada apa jua bentuk penipuan termasuklah amalan 

rasuah. 

5.  Jika boleh pilihanraya dibuat secara berkumpulan bukan secara individu kerana 

ia lebih baik. Dengan ini wakil rakyat tidak perlu berhadapan dengan tekanan 

pengundi. Di samping itu, wakil rakyat dan para pengundi akan lebih 

mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan peribadi. 

Namun demikian, masih banyak yang perlu dipinda dan dibaiki. Ini hanyalah 

sebagai contoh. Jika kita berazam dengan penuh kesungguhan jalan akan terbuka 

luas. Kesilapan besar kita ialah masih mahu mengekalkan dan menerima keadaan 

ini tanpa cuba untuk mengubah dan membaikinya. 

5. Sistem Politik 
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Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab (Al-

Quran) dengan membawa kebenaran, supaya engkau menghukum di antara 

manusia menurut apa yang Allah telah tunjukkan kepadamu (melalui wahyu-

Nya); dan janganlah engkau menjadi pembela bagi orang-orang yang khianat. 

(Al-Nisa’: 105) 

Dalam tulisan saya yang lalu saya membentangkan tiga elemen utama kepada 

sistem politik Islam atau sistem parlimen hari ini iaitu: 

1.  Pemerintah yang bertanggungjawab. 



2.  Perpaduan umat. 

3.  Menghormati aspirasi rakyat. 

Secara amat ringkas saya telah jelaskan beberapa perkara yang kabur dalam 

perlembagaan dan kelemahan yang wujud dalam pelaksanaannya. Begitu juga 

kelemahan yang wujud dalam corak pemerintahan yang kita amalkan semenjak 

wujudnya perlembagaan Mesir hingga ke hari ini. Akibat segala kekaburan dan 

kelemahan ini, kita hari ini menjadi bingung, gelisah dan terumbang-ambing. Malah 

kita berhadapan dengan perpecahan. 

Kelemahan kerajaan  

Tiada siapa yang dapat menyangkal bahawa kerajaan-kerajaan yang wujud 

sejak kebelakangan ini gagal melaksanakan tanggungjawab mereka. Kewibawaan 

mereka sebagai kerajaan telah dipertikaikan disebabkan oleh budaya kata mengata 

sama ada benar mahupun palsu yang menjadi budaya dalam parti. Di samping 

kelemahan yang sedia ada disebabkan tidak wujudnya garis panduan kepada 

tanggungjawab yang perlu dimainkan dan dipikul sepenuhnya oleh kerajaan. 

Jikalau tidak kerana masyarakat Mesir ini memiliki sifat ketaatan dan kesediaan 

yang tinggi dan dalam masa yang sama semua urusan masih dapat berjalan dengan 

lancar secara rutin walaupun tanpa sebarang pembaharuan dan inovasi, nescaya 

segala urusan akan terbantut dan jentera pentadbiran yang kucar-kacir ini tidak 

akan mampu memenuhi keperluan rakyat atau mewujudkan ruang kerja untuk 

rakyat. 

Kewibawaan Undang-Undang 

Tidak dapat dinafikan kuasa undang-undang telah lemah dan tidak dihormati 

lagi. Ini disebabkan oleh wujudnya pelbagai amalan diskriminasi, nepotisme dan 

helah. Malah ada kalanya undang-undang dipinda demi kepentingan peribadi. 

Walaupun secara lahirnya pindaan ini mengikut undang-undang namun alasan 

pindaan ini biasanya diketahui oleh umum. Segala gejala ini memberi kesan kepada 

rakyat dan mengubah pandangan mereka terhadap kewibawaan undang-undang 

dan sistem. 

Amalan Kepartian Buta 

Tidak dinafikan api permusuhan dan hasad dengki telah merobek hati 

pemerintah dan juga rakyat akibat budaya kepartian yang sumbang ini. Suatu 

hakikat yang rakyat Mesir belum fahami ialah perbezaan pendapat tidak 

semestinya merosakkan hubungan mesra. Sebaliknya apa yang kita faham sekarang 

ialah perbezaan pendapat adalah suatu tanda permusuhan. Malah akibat perbezaan 

pendapat ini kita ketepikan segala kepentingan umum dengan memutuskan segala 

hubungan dalam semua perkara. Kita melihat kebenaran yang ada pada pihak parti 

lawan adalah salah dan kesalahan di pihak parti kita adalah benar. Sentimen ini 

mempengaruhi segala tindak-tanduk kita. Penyakit ini semakin tenat dan merebak 

walau dalam keadaan genting. Kita tidak mampu bersatu untuk berhadapan dengan 

apa jua krisis walaupun demi kebaikan bersama dan demi kepentingan negara. 

Sentimen seperti ini dan salah faham terhadap amalan kepartian mewujudkan 

budaya bermusuh yang sudah sebati. Kesannya, segala potensi akal dan tenaga 

pemimpin kita hanya tertumpu kepada dua perkara iaitu menjatuhkan parti lawan 

dan mengelakkan rancangan jahat lawan. Oleh itu segala tumpuan pemerintah 

hanya kepada dua perkara ini. Demikian juga dengan tumpuan pihak pembangkang. 

Dalam usaha mencapai matlamat ini, segala hak dan kepentingan rakyat 

diketepikan. Keadaan ini menyedihkan bagi seorang sahabat tetapi 



menggembirakan bagi seorang musuh. Musuh akan mengambil kesempatan ini 

untuk menguasai hasil bumi negara. 

* * * 

Fenomena ini menyebabkan semangat manusia menjadi lemah dan zahir 

mereka tidak stabil dan hancur. Masalah ini telah sampai ke kemuncak dan tidak 

boleh dibiarkan lagi. Justeru perlu wujud perubahan yang menyeluruh dan pantas. 

Golongan pemerintah perlu memahami hakikat ini dan segera mengambil tindakan 

sewajarnya untuk melakukan perubahan yang betul dengan inisiatif dan usaha 

sendiri. Jika mereka lakukan, itulah yang sebaik-baiknya demi menjamin 

kestabilan. Masa masih ada untuk membuat pengislahan. Sebaliknya jika mereka 

masih tidak peka, masalah ini akan menjadi tidak terkawal. Akhirnya kuasa mereka 

akan terancam dan hanya Allah sahaja yang tahu akibatnya. 

Wahai pemerintah negara ini… Wahai ketua kerajaan… wahai ulamak-ulamak 

al-Azhar… Wahai pemimpin-pemimpin parti, pertubuhan dan kumpulan… 

Wahai mereka yang prihatin dengan nasib negara yang malang ini: 

Sedarlah dan bertindaklah sebelum terlewat… di hadapan kamu ada sistem 

Islam sebagai penyelamat kamu… Namun segala-galanya terserah kepada Allah 

jua. 

Sesungguhnya saya telah sampaikan, ya Allah saksikanlah. 
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KRISIS DALAMAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM 

 

Sistem Ekonomi 

Di dalam tajuk krisis dalaman kita menurut perspektif Islam, saya telah 

menulis bahawa sistem politik Islam berlandaskan tiga asas iaitu: 

1.  Pemerintah yang bertanggungjawab. 

2.  Menghormati aspirasi rakyat. 

3.  Memelihara perpaduan rakyat. 

Secara kebetulan asas-asas ini juga adalah elemen utama sistem parlimen 

moden yang diamalkan. Saya juga sebutkan bahawa kita tidak melaksanakan 

dengan betul sistem Islam dan sistem parlimen moden ini. Kesannya semua perkara 

menjadi tidak stabil rentetan perkara tadi. Sesungguhnya urusan pemerintahan dan 

sistemnya adalah asas dan semua yang lain bergantung kepadanya. 

 

“Ketahuilah dalam badan ini ada seketul daging jika ia sihat sihatlah seluruh 

badan dan jika ia sakit sakitlah seluruh badan ketahuilah ia adalah hati.” 

Tidak dinafikan kerajaan adalah hati kepada pemulihan masyarakat secara 

menyeluruh. Jika kerajaan ini rosak rosaklah semuanya. Jika kerajaan ini elok, 

eloklah semuanya. Saya menggesa supaya mereka yang memegang tampuk kerajaan 

supaya segera membuat perubahan. Saya juga menyeru mereka supaya kembali 

kepada Islam yang suci, agama yang mengandungi segala kebaikan ini. Agar dengan 

ini mereka akan dipimpin dan melangkah berpandukan cahaya Islam. Tanpa 

panduan ini kita tidak mungkin akan dapat membuat perubahan sebenar seperti 

yang diharapkan. 

* * * 

Kali ini saya ingin menyentuh aspek ekonomi kita. Saya berharap tulisan yang 

ikhlas ini akan mendapat perhatian, menyentuh hati, memberi kesedaran dan 

seterusnya berbuat sesuatu untuk mengatasinya. Sebelum penyakit ini merebak dan 

tidak lagi dapat dirawat. Sebelum jurang ini semakin meluas. Tiada suatu perkara 

lain yang menyentuh hati dan perasaan selain masalah ekonomi. Masalah ini akan 

menjerut masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi mampu memperolehi 

keperluan hidup mereka. Apatah lagi untuk memperolehi lebih daripada itu. Ketika 

itu tidak ada krisis yang lebih besar daripada krisis roti. Tiada kesengsaraan yang 

lebih dahsyat daripada sengsara kebuluran. Tiada keperluan yang lebih penting 

daripada keperluan mendapatkan makanan asasi. “Orang yang mencari sesuap 

makanan tidak akan dipersalahkan”. Seorang hamba wanita menemui Muhammad 

bin al-Hasan al-Syaibani, sahabat Abu Hanifah seraya berkata: Tuan, tepung sudah 

habis. Muhammad membalas: Celaka engkau, engkau telah menghilangkan empat 

puluh masalah agama dalam kepalaku. 

Ada beberapa fakta yang tidak dapat dinafikan atau ditolak oleh sesiapa, iaitu: 

Kekayaan Hasil Bumi 



Negara ini bukanlah negara yang miskin. Malah mungkin negara ini adalah 

bumi Allah Taala yang paling kaya dengan sumber semulajadi atau pelbagai hasil 

mahsul yang lain seperti pertanian, perikanan, ternakan, galian, termasuklah 

Sungai Nilnya yang menakjubkan dan lembahnya yang subur. Malahan begitu 

banyak kurniaan Allah Taala yang dikurniakan kepada Mesir dan rakyat Mesir 

semenjak sekian lain. 
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Turunlah kamu ke bandar kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu 

minta itu. (Al-Baqarah: 61) 

Monopoli Asing 

Bangsa asing yang menjajah bumi ini akibat kelalaian rakyatnya, kerana sikap 

sambil lewa pemerintahnya di samping kerana kekejaman pihak yang menjajah, 

hidup mereka di bumi ini lebih senang berbanding rakyat dan peribuminya. Mereka 

telah menguasai sepenuhnya sumber kekayaan yang paling berharga dalam negara 

ini. Kesemua syarikat atau individu seperti kilang, syarikat perniagaan, kemudahan 

awam dan kemudahan asas berada dalam genggaman bangsa asing ataupun 

dipunyai oleh bangsa asing yang memiliki kerakyatan Mesir hanya pada zahirnya 

tetapi masih setia dengan negara asal mereka. Mereka menyalurkan kekayaan 

mereka kepada negara asal mereka. Kebanyakan bangsa asing ini masih 

memandang rendah rakyat, buruh dan pemerintah Mesir. 

Jurang Antara Kekayaan Dan Kemiskinan 

Wujudnya jurang yang jauh antara pelbagai lapisan masyarakat. Yang kaya 

terlalu kaya dan yang miskin terlalu miskin. Hampir-hampir tidak wujud kelas 

pertengahan. Golongan yang kita gelar sebagai kelas menengah hari ini sebenarnya 

masih merupakan golongan yang miskin walaupun kita senaraikan mereka sebagai 

kelas menengah. Namun sepertimana kata pepatah: “Setengah keburukan lebih 

ringan daripada sesetengah keburukan yang lain”. Semoga Allah merahmati para 

ulama kita yang telah membuat kajian mendalam bagi membezakan antara orang 

fakir dan orang miskin. Kedua-dua golongan ini masih dianggap golongan yang 

susah dan memerlukan bantuan. 

Ketidak Tentuan Ekonomi 

Suatu perkara yang amat penting ialah dalam kita mengharungi persaingan 

sengit antara teori-teori ekonomi seperti kapitalisme atau sosialisme atau 

komunisme, kita masih belum menetapkan corak ekonomi kita sendiri. Sedangkan 

masa mendesak kita untuk membuat keputusan. Keadaan semakin kompleks dan 

kita tidak lagi dapat mengambil jalan tengah. Kita tiada pilihan selain terpaksa 

membuat keputusan. Kita kini perlu menentukan halatuju kita dengan jelas. Kita 

perlu mengorak langkah bagi melaksanakannya dengan nekad dan bersungguh-

sungguh. 

Walaupun semua fenomena ini pada segi zahirnya dipengaruhi oleh aspek 

politik namun faktor dan kesannya masih dianggap sebagai fenomena ekonomi. 

Dengan ini kita perlu memilih salah satu daripada teori yang ada atau teori-teori 

lain jika ada. Agar kita dapat hidup dengan pengetahuan yang jelas tentang 

kelebihan dan keistimewaan teori tersebut. Seterusnya kita dapat tahu matlamat 

utama kita dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk sampai ke matlamat 

tersebut. 



Kembali Kepada Islam 

Namun demikian saya amat-amat yakin, tiada satupun di antara teori-teori 

tersebut yang mampu membawa kebaikan kepada kita. Setiap teori tersebut ada 

kelemahan yang ketara dan kelebihan yang tersendiri. Semua teori ini lahir bukan 

dalam negara kita dan ia lahir untuk budaya asing yang berbeza dengan budaya 

kita. Apatah lagi kita sendiri sebenarnya telahpun memiliki suatu sistem yang 

lengkap dan mampu membuat perubahan yang menyeluruh iaitu sistem Islam. 

Islam telah menggariskan beberapa asas ekonomi yang menyeluruh dan asasi. Jika 

asas-asas ini kita pelajari dan kita laksanakan dengan betul nescaya segala masalah 

kita akan selesai. Malah lebih dari itu kita mampu menggarap pula segala kelebihan 

yang ada dalam teori lain. Di samping itu kita juga dapat mengelak segala 

kelemahan yang ada dalam teori-teori tersebut. Seterusnya kita akan dapat 

mengetahui bagaimana cara untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Kita juga 

akan mampu memperbaiki keadaan hidup setiap lapisan masyarakat. Tidak syak 

lagi kita akan menemui cara yang terbaik untuk memperolehi kehidupan yang 

selesa. 

Asas Sistem Ekonomi Islam 

Dalam tulisan saya yang lalu saya ada menulis bahawa Mesir dihujani dengan 

pelbagai teori ekonomi. Dalam masa yang sama wujud pertembungan antara 

pelbagai teori ekonomi moden di Mesir seperti kapitalisme, sosialisme dan 

komunisme. Cara yang terbaik sebenarnya ialah kita ketepikan kesemua teori ini. 

Sebaliknya kita tumpukan segala aspek ekonomi kita kepada asas-asas dan ajaran 

Islam yang mulia ini. Kita perlu cedok dan laksanakan sepenuhnya asas-asas ini. 

Dengan ini, kita akan terselamat daripada terjebak dengan kesilapan dan 

kelemahan yang wujud dalam teori-teori yang lain. Seterusnya kita akan dapat 

menyelesaikan segala masalah ekonomi kita dengan cara yang paling mudah. 

Asas terpenting dalam sistem ekonomi Islam secara ringkasnya adalah seperti 

berikut: 

1.  Meletakkan harta yang baik sebagai tunjang kehidupan. Harta ini perlu dicari, 

diurus dan dilabur dengan baik. 

2.  Mewajibkan mereka yang berkemampuan supaya bekerja dan mencari rezeki. 

3.  Meneroka sumber asli dan semua sumber yang ada perlu dimanfaatkan. 

4.  Mengharamkan sumber pendapatan yang tidak bersih. 

5.  Merapatkan jurang antara lapisan masyarakat sehingga tidak wujud golongan 

yang terlalu kaya dan golongan yang terlalu miskin. 

6.  Jaminan sosial untuk setiap warganegara, melindungi kehidupan mereka dan 

berusaha mewujudkan suasana selesa dan bahagia untuk mereka. 

7.  Menggalakkan masyarakat supaya memberi sumbangan untuk tujuan 

kebajikan, mewujudkan budaya tolong-menolong di kalangan rakyat dan 

mewajibkan kerjasama untuk tujuan kebaikan dan ketakwaan. 

8.  Mengiktiraf hak milik peribadi selagimana tidak bertentangan dengan 

kepentingan awam. 

9.  Mengatur urusan kewangan melalui undang-undang yang adil dan penyayang. 

Mewujudkan kawalan yang ketat dalam soal matawang. 

10.  Meletakkan negara sebagai pihak yang bertanggungjawab memelihara sistem 

ini. 



Mereka yang mengkaji sistem Islam akan mendapati kesemua asas ini tercatat 

di dalam al-Quran al-Karim, sunnah dan buku-buku fikah Islam dengan keterangan 

yang mendalam. 

Harta Yang Baik Sebagai Tunjang Kehidupan 

Islam memuji harta yang baik. Islam mewajibkan harta ini dicari, diurus dan 

dilabur dengan baik. Islam menyanjung tinggi kedudukan orang kaya yang 

bersyukur iaitu orang kaya yang menggunakan hartanya untuk kepentingan orang 

ramai dan untuk mendapat keredaan Allah. Tiada satu nilai pun dalam Islam ini 

yang mengajak manusia supaya hidup dalam keadaan miskin dan melarat seperti 

yang disalah ertikan tentang zuhud. Kecaman yang ditujukan kepada dunia, harta 

dan kekayaan sebenarnya mengajak manusia supaya tidak terlalu mengejar dunia 

dan membazir atau menggunakan harta ini untuk tujuan melakukan dosa, maksiat, 

kejahatan dan mengkufuri nikmat Allah. Dalam sebuah hadis:  

“Alangkah eloknya, harta yang baik yang dimiliki oleh lelaki yang baik.”  

Dalam ayat al-Quran: 
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 Dan janganlah kamu berikan (serahkan) kepada orang-orang yang belum 

sempurna akalnya akan harta (mereka yang ada dalam jagaan) kamu, (harta) 

yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas pembangunan 

kehidupan kamu. (An-Nisa’: 5) 

Semua ini menunjukkan bahawa harta adalah asas atau tunjang kepada segala 

amalan. Rasulullah s.a.w. melarang manusia mensia-siakan harta mereka. Baginda 

bersabda:  

“Allah melarang kamu kata mengata, banyak bertanya dan mensia-siakan 

harta.”  

Tambahan pula orang yang mati kerana mempertahankan hartanya adalah 

syahid. Ini dinyatakan oleh sebuah hadis:  

“Orang yang mati kerana mempertahankan maruahnya adalah syahid dan 

orang yang mati kerana mempertahankan hartanya adalah syahid…” 

Bekerja Bagi Yang Mampu 

Islam menggalakkan supaya manusia bekerja dan mencari rezeki. Malah Islam 

menetapkan adalah wajib orang yang berkemampuan bekerja. Islam amat memuji 

pekerja-pekerja yang mahir lagi profesional. Islam juga mengharamkan manusia 

meminta-minta. Islam menjelaskan bahawa ibadat yang terbaik ialah bekerja. 

Bekerja adalah sunnah para nabi. Hasil usaha yang terbaik adalah hasil usaha 

tangan sendiri. Islam mengecam mereka yang menganggur. Islam mengecam 

mereka yang menjadi beban kepada masyarakat walau apa sekalipun alasan untuk 

mereka menganggur. Walaupun kerana mereka mahu memberi tumpuan kepada 

ibadat. Islam tidak pernah mengenal erti pengangguran sebegini. Bertawakal 

kepada Allah adalah dengan cara melakukan sesuatu dan yang boleh mendatangkan 

hasil. Jika salah satu perkara ini tidak dilakukan ia bukan tawakal. Rezeki yang 

ditentukan dikaitkan dengan usaha yang berterusan. Allah Taala berfirman: 
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Dan katakanlah (wahai Muhammad): Beramallah kamu (akan segala yang 

diperintahkan), maka Allah dan RasulNya serta orang-orang yang beriman 

akan melihat apa yang kamu kerjakan; dan kamu akan dikembalikan kepada 

(Allah) Yang Mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata, 

kemudian Ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. (At-

Taubah: 105) 

Rasulullah s.a.w. juga ada bersabda:  

“Makanan yang paling baik dimakan ialah makanan yang dimakan daripada 

usaha tangan sendiri. Nabi Allah Daud a.s. makan daripada hasil tangannya 

sendiri.” 

Umar r.a. pernah berkata: “Janganlah kamu berhenti mencari rezeki kemudian 

kamu berdoa pula: Ya Allah, berilah aku rezeki. Sedangkan kamu tahu langit tidak 

menurunkan emas dan perak.” 

Dalam sebuah hadis: 

“Seorang lelaki yang selalu meminta-minta daripada manusia akan datang 

pada hari kiamat nanti dalam keadaan mukanya tiada berdaging.” 

Meneroka Khazanah Bumi 

Islam juga mengajak manusia memerhatikan sumber bumi dan kekayaan yang 

ada. Sumber ini perlu dipelihara dan diguna. Setiap yang ada di alam yang 

menakjubkan ini adalah dijadikan untuk manusia supaya manusia menggunakan 

dan memanfaatkannya. 
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Tidakkah kamu memperhatikan bahawa Allah telah memudahkan untuk 

kegunaan kamu apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan telah 

melimpahkan kepada kami nikmat-nikmatNya yang zahir dan yang batin? 

(Luqman: 20) 
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Dan Ia memudahkan untuk (faedah dan kegunaan) kamu, segala yang ada di 

langit dan yang ada di bumi, (sebagai rahmat pemberian) daripadaNya; 

sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda (yang membuktikan 



kemurahan dan kekuasaanNya) bagi kaum yang memikirkannya dengan teliti. 

(Al-Jathiyah: 13) 

Sesiapa sahaja yang membaca ayat-ayat al-Quran pasti akan memahami 

huraian lebih lanjut mengenai perkara ini. 

Mengharamkan Pendapatan Yang Tidak Bersih 

Salah satu ajaran Islam ini ialah mengharamkan sumber pendapatan yang 

tidak bersih. Sumber pendapatan yang tidak bersih ialah pendapatan yang 

diperolehi tanpa sebarang usaha seperti riba, judi, loteri dan sebagainya. Ataupun 

pendapatan yang diperolehi dengan cara yang tidak betul seperti merompak, 

mencuri, menipu dan sebagainya. Termasuklah pendapatan yang diperolehi 

daripada hasil yang tidak baik seperti hasil jualan arak, khinzir, dadah dan 

sebagainya. Semua hasil pendapatan ini tidak dibenarkan dan tidak diiktiraf oleh 

Islam. 

Merapatkan Jurang Antara Lapisan Masyarakat 

Islam telah berusaha merapatkan jurang antara semua lapisan masyarakat 

dengan cara mengharamkan tindakan mengumpulkan harta simpanan dan orang 

kaya tidak dibenarkan menunjuk-nunjukkan kemewahan mereka. Islam 

menggalakkan supaya taraf hidup orang miskin ditingkatkan. Islam juga 

menetapkan hak fakir miskin dalam harta negara dan harta golongan kaya. Islam 

juga telah menggariskan langkah-langkah praktikal bagi mencapai tujuan itu. 

Islam sentiasa menggalakkan supaya manusia memberi sumbangan untuk 

tujuan kebajikan. Dalam masa yang sama Islam mengecam sikap bakhil, riak dan 

mengungkit-ungkit. Islam mewujudkan hubungan tolong-menolong dan budaya 

memberi pinjaman sebagai cara untuk memperolehi keredaan Allah dan 

mengharapkan ganjaranNya. 
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Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan 

bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa 

(maksiat) dan pencerobohan. (Al-Maidah: 2) 

Menjamin Keselamatan Harta Dan Menghormati Hak Milik Peribadi 

Islam menjamin keselamatan harta dan menghormati hak milik peribadi 

selagimana tidak bercanggah dengan kepentingan awam. 

“Maruah, harta dan darah setiap muslim adalah diharamkan ke atas muslim 

lain.” 

“Tidak boleh mendatangkan mudarat dan tiada pemudaratan.” 

Mentadbir Urusan Kewangan 

Islam mentadbir urusan kewangan dengan mengambil kira beberapa perkara 

iaitu memelihara kepentingan individu dan masyarakat, menghormati perjanjian 

dan peraturan serta mengawal ketat soal kewangan. Malah perundangan Islam 

mengkhususkan masalah ini dalam beberapa bab dan mengharamkan amalan 

spekulasi matawang seperti yang boleh berlaku dalam masalah tukaran matawang9  

                                                 
9 Tukaran matawang antara dua jenis matawang. Proses ini perlu menurut beberapa 

syarat yang dinyatakan dalam buku-buku fikah. 



dan sebagainya. Di sini jelas wujudnya hikmah di sebalik pengharaman penggunaan 

emas dan perak kerana kedua-duanya adalah aset matawang dunia.10  

Jaminan Sosial 

Islam mewujudkan jaminan sosial dan menjamin keselesaan setiap rakyat 

selagimana mereka melaksanakan tangungjawab mereka atau apabila mereka tidak 

berupaya untuk menunaikan tanggungjawab kerana sebab-sebab yang di luar 

kemampuan mereka. Suatu ketika Umar r.a. terserempak dengan seorang Yahudi 

yang sedang meminta-minta bantuan orang ramai. Lalu Umar menegurnya dan 

bertanya sebab dia meminta-minta sedekah. Apabila diketahui ketidak upayaan 

Yahudi ini mencari rezeki Umar mengkritik dirinya sendiri dan berkata kepada 

Yahudi tadi: “Alangkah tidak adil kami kepada engkau. Kami ambil jizyah ketika 

engkau kuat dan kami abaikan engkau ketika engkau lemah. Berikanlah kepadanya 

sumbangan Baitul Mal secukupnya.” 

Apa yang menarik, peristiwa ini berlaku ketika masih wujud suasana 

kemesraan dan keharmonian di kalangan anggota masyarakat. 

Tanggungjawab Negara 

Islam menegaskan bahawa negara perlu bertanggungjawab memelihara sistem 

ini dan cermat membelanjakan harta rakyat. Negara perlu mengambil harta ini 

dengan betul dan membelanjakannya dengan betul. Pengagihan hendaklah 

dilakukan dengan adil. Umar r.a. pernah berkata yang bermaksud: “Harta ini 

adalah harta Allah dan kamu adalah hamba-hambaNya. Seorang penggembala yang 

berhak menerima harta ini pasti akan menerima bahagiannya walaupun dia sedang 

mengembala kambing di hujung dunia. Sesiapa yang menyeleweng dia akan dibakar 

di neraka kelak.” 

Salahguna Kuasa… Dari Mana Kamu Memperolehi Harta Ini? 

Selain mengharamkan penyalahgunaan kuasa, Islam juga mengecam pemberi, 

penerima dan orang yang terlibat dengan rasuah. Islam mengharamkan pemberian 

hadiah kepada mana-mana pemerintah dan pegawai kerajaan. Pada zaman Umar 

dahulu, beliau akan menyoal siasat mana-mana pegawainya yang memiliki harta 

yang berlebihan. Beliau akan berkata kepada mereka: “Dari mana kamu perolehi 

semua ini? Adakah kamu mahu menghimpunkan bala dan melakukan perkara yang 

memalukan?” Pemerintah pula hanya berhak memperolehi peruntukan yang 

mencukupi untuk sara hidupnya. Abu Bakar r.a. pernah berkata kepada 

sekumpulan orang Islam ketika beliau dilantik sebagai khalifah: “Dahulu saya 

bekerja untuk keluarga saya. Saya mencari makanan untuk mereka. Namun 

sekarang saya bekerja untuk kamu maka peruntukkanlah untuk saya wang 

daripada Baitul Mal kamu.” Maka Abu Ubaidah telah memberikan Abu Bakar 

sejumlah makanan yang cukup untuk seorang Islam yang tidak terlalu kaya dan 

tidak terlalu miskin, pakaian untuk musim sejuk dan untuk musim panas, 

kenderaan untuk ditunggang dan untuk menunaikan haji. Segala peruntukan ini 

bernilai dua ribu dirham. Apabila Abu Bakar berkata: Ia tidak mencukupi untuk 

saya. Lalu Abu Ubaidah menambah lima ratus dirham lagi. 

                                                 
10 Islam mengharamkan sama sekali emas dan perak digunakan sebagai bekas minum 

dan alat-alat tertentu. Islam juga mengharamkan lelaki menggunakan emas sebagai 

perhiasan dan juga penggunaannya yang berlebihan oleh wanita. Mungkin kerana 

keperluan dunia kepada kedua-dua logam ini lebih utama berbanding kegunaan 

individu. 



Itulah nilai yang ada dalam sistem ekonomi Islam. Asas-asas sistem ini telah 

saya bentangkan secara ringkas. Setiap satu asas ini memerlukan huraian yang 

panjang. Jika kita benar-benar menggunakan panduan ini sudah tentu kita akan 

perolehi pelbagai manfaat. 

Matawang Yang Bebas 

Saya telah sebutkan beberapa asas yang menjadi landasan kepada sistem 

ekonomi Islam. Saya juga ada menyentuh tentang nilai yang perlu wujud bersama 

asas ini. Jika asas-asas ini dilaksanakan dengan betul ia akan menghasilkan 

suasana ekonomi yang selamat dan ideal. Asas ini memerlukan kita mengamalkan 

sistem matawang sendiri. Matawang ini perlu berdasarkan aset yang kukuh dalam 

simpanan dan emas kita sendiri. Bukan bergantung kepada kebenaran Jabatan 

Perbendaharaan Britain, Jabatan Cukai Britain dan Bank Nasional Britain 

walaupun semua premisnya berada di Mesir. Sila perhatikan ayat berikut: 
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Dan janganlah kamu berikan (serahkan) kepada orang-orang yang belum 

sempurna akalnya akan harta (mereka yang ada dalam jagaan) kamu, (harta) 

yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas pembangunan 

kehidupan kamu. (An-Nisa’: 5) 

Hukuman yang paling berat dikenakan kepada rakyat negara ini ialah apabila 

ia terpaksa menyerahkan segala tenaga dan hasil usaha mereka untuk memperolehi 

kertas-kertas saham yang hanya bernilai jika dijamin sah oleh kerajaan Inggeris. 

Jika Mesir benar-benar mengatur segala urusannya dan bertindak dengan bijak 

nescaya Mesir akan dapat memperolehi matawang sendiri. Kita telahpun 

memisahkan diri daripada blok matawang sterling. Kita juga telah mula 

memikirkan untuk mengambil alih Bank Nasional. Kita juga telah menuntut segala 

hutang yang dipinjam oleh Inggeris. Semua usaha-usaha ini dan usaha-usaha 

berikutnya akan membuka jalan untuk kita mewujudkan matawang Mesir. Namun 

apakah yang telah berlaku dengan usaha-usaha ini? Apakah persediaan kita untuk 

menjamin kejayaan usaha-usaha ini? 

Mungkin apa yang aneh ialah ketika saya menulis artikel ini tersebar berita 

yang mengatakan bahawa rundingan antara Mesir dan Inggeris berhubung aset 

matawang sterling telah atau hampir menemui kegagalan kerana keengganan 

Inggeris. Mereka hanya bersedia membayar tidak lebih daripada 12 juta kepada 

Mesir untuk tahun 1948. Walaupun jumlah yang dituntut oleh Mesir hanya sekadar 

18 juta. 

Kesan kelemahan dalam pengawalan matawang ditambah pula dengan sikap 

sambil lewa dan tidak serius dalam menangani masalah inflasi yang kita hadapi 

kini, menyebabkan harga barangan melambung naik dan wujud pelbagai masalah 

dalam urusan eksport dan import. 

Tidak pernah berlaku dalam sebuah negara maju sepanjang pengetahuan kita 

sebuah bank menyalahguna keputusan seorang menteri dengan begitu jelek sekali 

seperti kes yang berlaku kepada Bank Nasional. Dengan hanya keputusan Menteri 

Kewangan yang tidak ditandatangani, maka pada hari Ahad 5 Jun 1916 wang telah 

dikeluarkan dengan sewenang-wenangnya. 



Memiliknegara Syarikat-syarikat 

Asas ekonomi ini juga bererti tumpuan sepenuhnya perlu diberikan untuk 

memiliknegara dan mengambil alih syarikat-syarikat asing serta menukar modal 

asing kepada modal tempatan jika boleh. Di samping itu, usaha perlu dijalankan 

bagi mengambil alih prasarana awam (keperluan asasi rakyat) daripada bangsa 

asing. Tidak sepatutnya tanah, bangunan, pengangkutan, air, elektrik, perhubungan 

dalam dan luar negara malah garam dan soda dimiliki oleh syarikat asing. Aset dan 

keuntungannya mencecah berjuta-juta pound namun tidak sedikitpun dapat 

dinikmati oleh rakyat dan buruh negara ini. 

Memanfaatkan Sumber Khazanah Bumi 

Memanfaatkan hasil kekayaan semulajadi dengan pantas dan produktif adalah 

suatu yang diwajibkan oleh Islam. Al-Quran telah menarik perhatian kita kepada 

rahmat Allah yang dikurniakan di alam ini dan sumber kekayaan yang wujud di 

bumi dan di langit. Al-Quran mengemukakan undang-undang harta karun dan 

menggalakkan manusia supaya mencari kekayaan walau di mana sekalipun. 

Kekayaan yang ada di perairan kita. Kekayaan yang ada di padang pasir kita. 

Kekayaan yang ada di mana-mana. Segala kekayaan ini akan hanya diperolehi jika 

adanya tumpuan, keazaman dan usaha. Ambillah segala kekayaan yang kamu 

kehendaki. 
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Tidakkah engkau melihat bahawa Allah menurunkan hujan dari langit, lalu 

Kami keluarkan dengan air hujan itu buah-buahan yang berlainan jenis dan 

rupanya; dan di antara gunung-ganang pula ada yang mempunyai jalur-jalur 

serta lorong-lorong putih dan merah, yang berlainan warnanya (tua dan muda) 

dan ada juga yang hitam legam; Dan demikian pula di antara manusia dan 

binatang-binatang yang melata serta binatang-binatang ternak, ada yang 

berlainan jenis dan warnanya? Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut 

(melanggar perintah) Allah dari kalangan hamba-hambaNya hanyalah orang-

orang yang berilmu. (Faatir: 27-28) 

Ulama yang dimaksudkan di sini pada pandangan saya ialah mereka yang 

mengetahui tentang ilmu berkenaan alam ini. Ulama yang mengetahui tentang 

perkara yang baik untuk manusia. Ulama yang mengetahui tentang keluasan ilmu 

Allah, pencipta langit dan bumi. Semuanya diketahui melalui ciptaan Allah yang 

begitu kemas. 

Tumpuan perlu diberikan kepada projek mega negara yang terbengkalai terlalu 

lama. Mungkin akibat tindakan yang lembab dan malas. Termasuk projek yang 

terhenti akibat persengketaan di kalangan parti atau oleh manipulasi kepentingan 

peribadi atau akibat mainan politik dan rasuah. Semua perkara ini perlu diberikan 

tumpuan semula. 



“Allah suka jika kamu bekerja, kamu bekerja dengan tekun.” 

Berapakah keuntungan kita jika projek empangan Aswan benar-benar berjaya 

semenjak tahun 1937. Mungkin kita terpaksa menanggung sengsara jika tidak 

kerana Allah memberi ilham kepada Talaat Harb (semoga diredaiNya) untuk 

bertindak mewujudkan pelbagai projek lain (Muhalla). Terdapat pelbagai projek 

sebelum perang yang telah dirancang dan dikaji tetapi kemudian terbiar di atas rak 

dan terbengkalai. Sebenarnya tiada alasan yang boleh diterima kerana kecuaian ini. 

Padahal kesemua projek ini amat diperlukan dan tidak boleh ditangguhkan lagi. 

Buangkan debu-debu yang telah menutupi fail-fail tersebut dan ingatkan 

semula tentang projek-projek yang terbengkalai tadi. Dan..laksanakan. 
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Maka Allah dan RasulNya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa 

yang kamu kerjakan; (At-Taubah: 105) 

Industri Perusahaan 

Tindakan pantas untuk beralih kepada industri adalah digalakkan oleh Islam 

seperti yang dinyatakan oleh Nabi s.a.w.:  

“Allah suka orang beriman yang mahir bekerja.” 

“Sesiapa yang kepenatan pada waktu malam kerana bekerja sendiri maka 

pada malam itu dia diampunkan.” 

Al-Quran juga memuji Nabi Daud dan  Nabi Sulaiman kerana kerja yang 

mereka lakukan. Al-Quran juga menyebut kemahiran tinggi yang ada pada mereka 

yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Al-Quran menyebut bagaimana mereka 

menggunakan tenaga jin dan syaitan. 

Tidak sepatutnya umat Islam yang membaca pujian yang diberikan kepada 

Daud a.s. dalam kitab mereka namun mereka masih tidak memiliki sebarang 

industri membuat senjata. 
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Dan juga telah melembutkan besi baginya; (Serta Kami wahyukan kepadanya): 

Buatlah baju-baju besi yang luas labuh, dan sempurnakanlah jalinannya 

sekadar yang dikehendaki; dan kerjakanlah kamu (wahai Daud dan umatmu) 

amal-amal yang soleh, sesungguhnya Aku Maha Melihat akan segala yang kamu 

kerjakan. (Saba’: 10-11) 

Dan mereka juga membaca: 
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Dan Kami mengajar Nabi Daud membuat baju-baju besi untuk kamu, untuk 

menjaga keselamatan kamu dalam mana-mana peperangan kamu, maka 

adakah kamu sentiasa bersyukur? (Al-Anbiya’: 80) 

Malah mereka juga turut membaca di dalam kitab mereka: 
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Dan Kami kurniakan kepada Nabi Sulaiman kuasa menggunakan angin untuk 

perjalanannya: sepagi perjalanannya adalah menyamai perjalanan biasa 

sebulan, dan sepetang perjalanannya adalah menyamai perjalanan biasa 

sebulan; dan Kami alirkan baginya matair dari tembaga; dan (Kami mudahkan) 

sebahagian dari jin untuk bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Dan 

sesiapa dari jin itu yang menyeleweng dari perintah Kami, Kami akan 

merasakannya (pukulan) dari azab api neraka. Golongan jin itu membuat untuk 

Nabi Sulaiman apa yang ia kehendaki dari bangunan-bangunan yang tinggi, 

dan patung-patung, dan pinggan-pinggan hidangan yang besar seperti kolam, 

serta periuk-periuk besar yang tetap di atas tukunya. (Setelah itu Kami 

perintahkan): Bekerjalah kamu wahai keluarga Daud untuk bersyukur. (Saba’: 

12-13) 

Namun malangnya mereka masih tidak memiliki kilang besar atau industri 

untuk mengeluarkan alat-alat logam. 

Mereka membaca lagi: 
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Dan kami telah menciptakan besi dengan keadaannya mengandungi kekuatan 

yang handal serta berbagai faedah lagi bagi manusia. (Al-Hadid: 25) 

Malangnya mereka masih mengabaikan bahan logam yang mereka miliki ini. 

Sedangkan semua bahan logam ini bermutu tinggi. Menurut anggaran yang dibuat 

oleh para pakar, logam besi yang ada di bumi ini mencukupi untuk bekalan dunia 

selama dua ratus tahun. 

Kecuaian ini adalah haram!! 

Sistem Hakmilik Di Mesir 

Dalam tulisan saya yang lalu saya telah kemukakan beberapa cara 

pelaksanaan yang ditunjukkan kepada kita oleh kaedah-kaedah  sistem ekonomi 

Islam. Saya juga telah kemukakan beberapa cara yang ditunjukkan oleh asas ini 

untuk memulihkan ekonomi negara. 

Ajaran Islam yang suci ini dan asas-asas Islam dalam ekonomi sebuah negara 

telah mewajibkan kita untuk menilai semula pandangan kita terhadap sistem hak 

milik di Mesir. Kita hadkan hak milik mana-mana individu yang memiliki harta 

yang banyak. Kita berikan mereka pampasan yang setimpal dengan hak mereka dan 

sesuai dengan hak masyarakat. Dalam masa yang sama kita galakkan pemilikan 

harta secara kecil-kecilan. Dengan langkah ini golongan fakir miskin akan 

merasakan negara ini prihatin dengan masalah mereka. Seterusnya kita agih-



agihkan hak milik kerajaan kepada pemilik-pemilik kecil ini sehingga mereka 

meningkat maju. 

Pengurusan Cukai 

Budaya Islam dalam sistem ekonomi mewajibkan kita bertindak mengurus 

cukai-cukai rakyat terutama zakat. Tiada satupun sistem cukai di dunia yang 

mengenakan cukai ke atas aset bukan sahaja ke atas keuntungan seperti yang 

dilakukan oleh Islam. Amalan ini membawa kebaikan yang besar. Antaranya 

menghalang pembolotan dan penimbunan harta serta sebarang bentuk amalan yang 

menghalang aliran matawang. Sebenarnya matlamat diwujudkan harta adalah 

sebagai cara untuk mewujudkan aliran matawang. Ini akan memberi faedah kepada 

sesiapa sahaja yang menerima aliran matawang ini. 

Islam menetapkan seluruh kutipan zakat diagihkan sepenuhnya kepada 

masyarakat. Langkah ini bagi menampung kelemahan yang mungkin tidak mampu 

ditampung oleh sifat prihatin dan perikemanusiaan yang ada pada masyarakat. 

Dengan usaha ini budaya masyarakat akan dapat dimurnikan. Jiwa manusia juga 

akan menjadi suci dan mulia. 

Z� �]��� ����0 �V �W7	
�����7G �� ������0 ���"�;2 �9 ���0 �,T �J��3 �� 	�� �,�S��9��� 	���0 �2 �"�#������ ����! �� �
�#���c� �% ����0 �VCW�&��	��	��

.5"�� ���/'	 �#������R������

Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya 

dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka 

(dari akhlak yang buruk). (At-Taubah: 103) 

Oleh itu tumpuan perlu diberikan untuk mengenakan cukai sosial berdasarkan 

sistem percukaian progresif iaitu sistem cukai yang berdasarkan seluruh 

pendapatan bukan berdasarkan keuntungan sahaja. Sudah tentu sistem ini tidak 

dikenakan kepada fakir miskin. Cukai ini akan dipungut daripada golongan kaya. 

Hasilnya akan digunakan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dengan 

menggunakan segala cara yang boleh. Salah satu kepintaran Umar r.a. ialah beliau 

mengenakan cukai yang tinggi kepada buah anggur kerana buah ini adalah 

makanan orang kaya. Dalam pada itu beliau mengenakan cukai yang terlalu rendah 

kepada buah tamar kerana buah ini adalah makanan fakir miskin. Beliau adalah 

orang yang pertama di kalangan pemerintah yang menyedari nilai sosial ini. 

Menghapuskan Amalan Riba 

Ajaran Islam mewajibkan kita menghapuskan sama sekali amalan riba. Kita 

mengharamkan dan menghapuskan semua amalan yang berlandaskan riba. 

“Ketahuilah bahawa riba telah dihapuskan dan riba pertama yang saya 

hapuskan ialah riba bapa saudara saya, al-Abbas bin Abdul Mutalib.”  

Benarlah Rasulullah s.a.w. 

Suatu ketika dahulu para penggerak pembaharuan mengelak untuk 

membincangkan persoalan ini kerana bimbang ia dikatakan sebagai suatu yang 

mustahil atas alasan semua urusan ekonomi dunia mengamalkannya. Namun pada 

hari ini, segala hujah ini tidak boleh dipakai lagi. Rusia telah mengharamkan riba 

dan meletakkan riba sebagai jenayah paling berat dalam negara mereka. Tidak 

sepatutnya negara Rusia yang mengamalkan komunisme itu lebih terkehadapan 



berbanding kita di negara Islam ini. Riba adalah haram, haram dan haram. Umat 

Islam dan negara Islam adalah orang yang pertama sepatutnya mengharamkannya. 

Menggalakkan Perusahaan Rumah (Industri Ringan) 

Ajaran Islam mewajibkan kita menggalakkan perusahaan tangan di rumah. 

Langkah ini sebagai tindakan segera bagi menyelamatkan keluarga yang malang. Di 

samping itu langkah ini juga sebagai permulaan untuk beralih kepada budaya 

bekerja. Perusahaan pertama yang boleh diusahakan untuk mereka yang 

menganggur ini ialah menenun dengan alat tenun yang kecil, perusahaan membuat 

sabun, membuat minyak wangi dan jem. Terdapat pelbagai perusahaan yang dapat 

diusahakan oleh wanita dan anak-anak bagi mengisi masa mereka. Hasilnya mereka 

akan memperolehi keuntungan yang besar. Ini akan menghindar mereka daripada 

merempat dan terpaksa memohon belas orang ramai. 

Kita dapat lihat sendiri keadaan ini tidak berapa lama dahulu. Keadaan ini 

pernah berlaku di Fauh Gharbiah, Bani Adi Manfalut dan beberapa daerah lain di 

Mesir. Kita dapat lihat keadaan kawasan-kawasan ini yang kaya-raya dan senang. 

Suatu ketika dahulu pihak kementerian ada merancang projek kampung ini dan 

telah membekalkan beberapa jenis alat tenun. Namun kita tidak tahu apakah 

kesudahan projek ini…Hangat-hangat tahi ayam…Walau bagaimanapun masalah 

ini tidak boleh ditangguhkan lagi. 

Mengurangkan Budaya Bermewah Dan Berpada Dengan Yang Perlu 

Rakyat perlu dididik supaya tidak terlalu bermewah sebaliknya mereka perlu 

hidup berpada. Golongan dewasa perlu menjadi contoh kepada golongan muda 

dalam mengamalkan budaya ini. Hentikanlah segala majlis yang tidak sopan. 

Hentikan segala amalan bermewah dan membazir. Penampilan dengan tubuh badan 

yang mantap, tegar, personaliti yang tenang dan hebat serta tidak merasa rendah 

diri apabila berada di rumah-rumah besar dan istana juga apabila berhadapan 

dengan orang-orang ternama dan kelab-kelab, semuanya ini diwajibkan oleh Islam 

yang mulia dan ia memerlukan persediaan..  

Semua ini adalah kewajipan yang perlu kita laksanakan segera. Ayuhlah 

lakukannya. 

* * * 

Akhirnya, berdasarkan kepada kenyataan tadi kita dapat lihat kita sebenarnya 

tidak  menurut sistem ekonomi yang sebenar. Baik dari segi teori mahupun dari segi 

amali. Segala kekeliruan dan sikap tidak tetap pendirian ini menyebabkan kita 

hidup dalam kesengsaraan dan menjerut seluruh rakyat. 

Kita tidak sepatutnya tergopoh-gapah dalam menyelesaikan masalah ini. Kita 

juga tidak sepatutnya menghadapi situasi ini dengan menelan pil pelali kerana ia 

akan hanya membawa kepada kesan yang lebih buruk. Apa yang penting ialah kita 

perlu melihat masalah ini secara menyeluruh. Kita perlu menilai masalah ini 

berdasarkan asas yang kukuh dan boleh diharapkan. Sudah tentu hanya ada satu 

sahaja jalan penyelesaiannya iaitu sistem Islam. Islam yang bersifat menyeluruh 

dan mempunyai cara penyelesaian yang tepat. 

Allah telah mengurniakan kita asas-asas ekonomi yang mantap. Kita juga 

menikmati kelebihan dari sudut material yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Kita 

mempunyai hubungan yang kukuh dari sudut bahasa, akidah, kepentingan 

bersama, sejarah dengan bangsa-bangsa Arab dan Islam yang lain. Syukur kepada 

Allah kesemua negara ini adalah negara yang terkaya di dunia, paling subur, 



beriklim sederhana, paling banyak sumber bumi dan paling kaya dengan segala 

bahan mentah. 

Semua hubungan ini akan membuka jalan kepada kita (jika mahu 

memanfaatkan hubungan ini) untuk kita berdikari dan menguasai ekonomi kita 

sendiri. Seterusnya akan membebaskan kita daripada kongkongan Barat yang 

menguasai eksport dan import. 

Apa yang perlu kita lakukan hanyalah tanamkan azam dan kita mula 

melangkah. Kita perkukuhkan hubungan kita, kita eratkan solidariti kita, kita 

adakan hubungan dua hala dan kita adakan kajian bersama. Kita cuba sedaya 

upaya kita untuk mewujudkan rangkaian perniagaan. Kita suburkan semangat 

perpaduan dan kerjasama antara bangsa-bangsa Arab dan Islam yang lain. 

Rakyat Mesir sudah terlalu lama menjalani hidup yang amat sengsara ini. 

Serba kekurangan yang kita alami ini tidak akan mampu ditanggung oleh mana-

mana manusia kecuali hanya dengan bantuan mukjizat iman sahaja. Sesiapa yang 

memerhatikan golongan buruh, peladang dan rakyat kebanyakan Mesir akan 

merasa kagum dengan ketahanan dan kesabaran mereka. 

Saya merasa malu dengan seorang saudara kita daripada India yang datang 

daripada England baru-baru ini. Beliau berpeluang membuat lawatan ringkas ke 

Kaherah. Beliau berkata kepada saya: “Dahulu kami sangka apa yang disebarkan 

oleh akhbar-akhbar di England mengenai keadaan rakyat Mesir yang begitu teruk 

dan taraf hidup mereka yang rendah hanyalah sebagai propaganda yang bertujuan 

menjatuhkan imej Mesir. Namun apabila saya berada di Kaherah dalam tempoh 

yang singkat ini dan saya berpeluang melawat ke beberapa penempatan rakyat 

Mesir saya merasa amat sedih dengan apa yang saya lihat.” Saya merasa malu 

mendengar apa yang beliau katakan itu. Namun saya menjawab bagi pihak diri saya 

dan rakyat Mesir: Beritahulah akhbar-akhbar yang menyiarkan berita ini, 

bukankah kemelaratan ini akibat kekejaman penjajah. 

Sekali lagi hati saya terasa sedih apabila seorang pengarah syarikat asing 

berkata kepada saya: Apakah engkau rela melihat keadaan para pekerja yang 

miskin itu? Namun saya membalas: Bukankah engkau tahu punca kemiskinan ini 

ialah monopoli syarikat ini dan sikap bakhil syarikat yang tidak mahu memberikan 

upah yang memenuhi keperluan hidup para pekerja itu? 

Perkara ini serius dan tidak boleh dipandang ringan. Masalah ini telah sampai 

ke kemuncak. Ia perlu diatasi dengan tegas dan pantas. Seperti yang saya katakan 

tadi penyelesai kepada masalah ini hanyalah Islam. 

Wahai ketua kerajaan, wahai para pemimpin pertubuhan dan jamaah, wahai 

mereka yang peka dengan keharmonian dan kesejahteraan bumi ini, tanganilah 

perkara ini dengan bersungguh-sungguh dan kembalikan kepada Islam… 

Sesungguhnya saya telah sampaikan, ya Allah saksikanlah. 

Hasan al-Banna 
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JIHAD 



BINGKISAN JIHAD 

 

v*v )���'�w0�"��6��
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Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. 

(Al-Haj: 78) 

 



DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI 

MAHA PENYAYANG 

 

Segala puji bagi Allah tuhan sekalian alam. Selawat dan salam buat junjungan 

kita Muhammad, ketua para mujahidin dan imam para muttaqin, juga buat ahli 

keluarganya, para sahabatnya dan mereka yang berjuang demi syariatNya hingga 

hari akhirat. 

Jihad Adalah Kewajipan Setiap Muslim 

Allah meletakkan jihad sebagai suatu kewajipan yang perlu dilaksanakan dan 

tidak boleh dikesampingkan oleh setiap muslim. Allah memberi galakan penuh dan 

akan memberi ganjaran yang besar kepada para mujahidin dan para syuhada. Tiada 

siapa yang dapat menandingi ganjaran mereka ini kecuali mereka yang beramal 

setanding dengan amalan mereka yang berjihad dan menurut jejak mereka berjihad. 

Allah mengurniakan mereka keistimewaan dari sudut rohani dan amali di dunia 

dan akhirat yang tidak diberikan kepada manusia yang lain. Darah mereka suci dan 

menjadi bayaran pendahuluan kepada kemenangan di dunia dan tanda kejayaan di 

akhirat. 

Hukuman yang amat berat akan dikenakan kepada mereka yang menyepikan 

diri dan berpeluk tubuh. Mereka ini dikecam dan dikutuk sekeras-kerasnya kerana 

bersikap bacul dan kerana sikap berpeluk tubuh mereka. Allah mengingatkan 

mereka bahawa mereka akan dihina dan mundur. Mereka akan dihina di dunia 

selama- lamanya selagimana mereka tidak berjihad. Di akhirat pula mereka pasti 

akan dihukum. Mereka tidak akan terlepas daripada azab Allah walaupun mereka 

memiliki emas setinggi gunung Uhud. Allah meletakkan sikap berpeluk tubuh dan 

melarikan diri daripada jihad sebagai dosa besar dan salah satu daripada tujuh 

jenayah berat (dosa besar). 

Tiada satu sistem pun sejak dahulu hingga sekarang, baik berbentuk agama 

mahupun sosial yang memberi perhatian penuh kepada soal jihad, ketenteraan, 

kerahan rakyat dan menyatukan seluruh kekuatan rakyat untuk mempertahankan 

kebenaran sebagaimana yang ada dalam agama dan ajaran Islam. Ayat-ayat al-

Quran dan hadis-hadis Rasulullah s.a.w. yang agung mengandungi segala nilai yang 

mulia ini. Nilai ini dinyatakan dengan jelas dan terang ke arah mengajak manusia 

berjihad, berperang, menerapkan nilai ketenteraan, memperkukuh teknologi 

pertahanan dan peperangan dalam semua cabang, darat dan laut serta dalam semua 

keadaan. 

Di sini saya akan nyatakan tentang jihad dan pengertiannya hanya sebagai 

contoh bukan secara keseluruhan. Saya juga tidak perlu memberikan huraian 

panjang lebar terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis yang dikemukakan di sini. 

Hayatilah sendiri betapa hebat ungkapan yang digunakan, betapa indah bahasanya, 

betapa jelas maksudnya dan betapa kuat rohnya sehingga segalanya sudah 

memadai untuk anda. 

Beberapa Ayat Jihad Dalam Al-Quran 

Firman Allah: 

1.  
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Kamu diwajibkan berperang (untuk menentang pencerobohan) sedang 

peperangan itu ialah perkara yang kamu benci; dan boleh jadi kamu benci 

kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka kepada 

sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan (ingatlah), Allah jualah Yang 

mengetahui (semuanya itu), sedang kamu tidak mengetahuinya. (Al-Baqarah: 

216) 

Maksud di sini ialah jihad itu diwajibkan. Sama seperti firman Allah dalam 

surah yang sama dengan struktur ayat yang sama: 

�<)���n������L�����7��MvQ�8 
Kamu diwajibkan berpuasa. (Al-Baqarah: 183) 

2.  
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Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang 

(munafik) yang telah kufur dan berkata kepada saudara-saudaranya apabila 

mereka pergi mengembara di muka bumi untuk berniaga, atau keluar berperang 

(lalu mati atau terbunuh): Kalau mereka tinggal bersama-sama kita, tentulah 

mereka tidak mati dan tidak terbunuh. (Apa yang mereka katakan itu tidak ada 

faedahnya) bahkan akibatnya Allah menjadikan (kesan perkataan dan 

kepercayaan mereka) yang demikian itu, penyesalan dalam hati mereka. Dan 

(ingatlah), Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Allah sentiasa 

melihat akan segala yang kamu lakukan. Demi sesungguhnya! Jika kamu 

terbunuh pada jalan Allah (dalam perang Sabil), atau kamu mati (mati biasa - 

semasa mengerjakan kebajikan umum), sesungguhnya keampunan dari Allah 

dan rahmatNya adalah lebih baik (bagi kamu) dari apa yang mereka (orang-

orang kafir dan munafik) itu himpunkan (meliputi segala jenis kesenangan 

hidup). Demi sesungguhnya! jika kamu mati atau terbunuh, sudah tentu kepada 

Allah jualah kamu akan dihimpunkan (untuk menerima balasan). (Aali Imran: 

156-158) 

Sila lihat hubungan antara pengampunan dan rahmat Allah bagi orang yang 

terkorban atau mati di jalan Allah dalam ayat kedua. Sementara ayat yang ketiga 

tidak menyebutkannya sama sekali kerana tiada nilai jihad di sini. Ayat ini secara 

tidak langsung menunjukkan bahawa penakut adalah sifat orang kafir bukan sifat 

orang beriman. Sila lihat ayat ini dan fikirkan bagaimana kenyataan hari ini adalah 

sebaliknya. 



3.  
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Dan jangan sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang terbunuh (yang 

gugur Syahid) pada jalan Allah itu mati, (mereka tidak mati) bahkan mereka 

adalah hidup (secara istimewa) di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki; 

(Dan juga) mereka bersukacita dengan kurniaan Allah (balasan mati Syahid) 

yang telah dilimpahkan kepada mereka, dan mereka bergembira dengan berita 

baik mengenai (saudara-saudaranya) orang-orang (Islam yang sedang 

berjuang), yang masih tinggal di belakang, yang belum (mati dan belum) sampai 

kepada mereka, (iaitu) bahawa tidak ada kebimbangan (dari berlakunya 

kejadian yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan 

berdukacita. (Aali Imran: 169-170) 

Sila lihat sambungan ayat ini sehingga ke ayat 175 surah Aali Imran. 

4.  
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Oleh itu, orang-orang (yang beriman) yang mengutamakan kebahagiaan akhirat 

daripada (kesenangan) kehidupan dunia, hendaklah mereka berperang pada 

jalan Allah (untuk membela Islam). Dan sesiapa yang berperang pada jalan 

Allah lalu ia mati (gugur Syahid) atau beroleh kemenangan, maka Kami akan 

memberi kepadanya pahala yang besar. (Al-Nisa’: 74) 

Sila lihat sambungan ayat ini sehingga ayat 78 agar anda dapat lihat 

bagaimana Allah menggalakkan umat Islam supaya berwaspada. Melancarkan 

peperangan sama ada dalam satu angkatan atau satu pasukan atau bersendirian 

dilakukan menurut keperluan. Lihat juga bagaimana Allah mengecam mereka yang 

berpeluk tubuh, penakut, ketinggalan dan mementingkan diri sendiri. Lihatlah 

bagaimana Allah membangkitkan kesedaran untuk memelihara golongan yang 

lemah dan membebaskan mereka yang dizalimi. Lihat bagaimana Allah 

menghubung kaitkan peperangan dengan sembahyang dan puasa. Allah 

menjelaskan bahawa peperangan sama seperti sembahyang dan puasa yang menjadi 

sebahagian rukun Islam. Seterusnya Allah menempelak mereka yang tidak 

berkeyakinan diri. Allah juga memberi perangsang kepada mereka yang takut 

supaya menempuhi medan pertempuran dan menerima kematian dengan hati yang 

terbuka dan berani. Allah jelaskan kepada mereka bahawa mereka pasti akan mati. 

Jika mereka mati sebagai mujahid mereka akan menerima ganjaran yang jauh lebih 

besar. Setiap sumbangan dan pengorbanan mereka tidak akan disia-siakan. 

5. Seluruh surah al-Anfal tertumpu kepada menggalakkan jihad dan tabah 

sepanjang berjihad. Surah ini juga menjelaskan banyak hukum berkenaan jihad. 

Atas dasar ini, generasi Islam pertama yang diredai Allah menjadikan surah ini 

sebagai nasyid jihad yang dinyanyikan setiap kali berhadapan dengan situasi hebat 

dan genting. Firman Allah ini sudah memadai sebagai contoh: 
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Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala 

jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda 

yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah 

dan musuh kamu. (Al-Anfal: 60) 

Bacalah sehingga ke ayat: 
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Wahai Nabi, rangsangkanlah orang-orang yang beriman itu untuk berperang. 

Jika ada di antara kamu dua puluh orang yang sabar, nescaya mereka dapat 

menewaskan dua ratus orang (dari pihak musuh yang kafir itu); dan jika ada di 

antara kamu seratus orang, nescaya mereka dapat menewaskan seribu orang 

dari golongan yang kafir, disebabkan mereka (yang kafir itu) orang-orang yang 

tidak mengerti. (Al-Anfal: 65) 

6. Begitu juga dengan surah al-Taubah. Kandungan surah ini turut 

menggalakkan jihad dan menjelaskan beberapa hukum berkenaan jihad. Sebagai 

contoh, firman Allah berkenaan perang terhadap musyrikin. 
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Perangilah mereka, nescaya Allah akan menyeksa mereka dengan (perantaraan) 

tangan kamu, dan Allah akan menghinakan mereka serta menolong kamu 

menewaskan mereka, dan Dia akan memuaskan hati orang-orang yang beriman. 

Dan Dia juga akan menghapuskan kemarahan hati orang-orang yang beriman 

itu, dan Allah akan menerima taubat orang-orang yang dikehendakiNya; dan 

(ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. (Al-Taubah: 14-15) 

Demikian juga firman Allah berkenaan perang terhadap ahli kitab: 
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Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman 

kepada hari akhirat, dan mereka pula tidak mengharamkan apa yang telah 

diharamkan oleh Allah dan RasulNya, dan tidak beragama dengan agama yang 

benar, iaitu dari orang-orang yang diberikan Kitab (kaum Yahudi dan Nasrani), 

sehingga mereka membayar jizyah dengan keadaan taat dan merendah diri. (Al-

Taubah: 29) 

Diikuti pula kerahan am yang dinyatakan dengan nyata dan tegas diakhiri 

dengan: 
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Pergilah kamu beramai-ramai (untuk berperang pada jalan Allah), sama ada 

dengan keadaan ringan (dan mudah bergerak) ataupun dengan keadaan berat 

(disebabkan berbagai-bagai tanggungjawab); dan berjihadlah dengan harta 

benda dan jiwa kamu pada jalan Allah (untuk membela Islam). Yang demikian 

amatlah baik bagi kamu, jika kamu mengetahui. (Al-Taubah: 41) 

Diikuti selepas itu dengan kecaman keras ke atas sikap mereka yang berpeluk 

tubuh, bacul dan lemah. Mereka tidak akan merasai nikmat jihad selama-lamanya. 

Ini dinyatakan oleh firman Allah: 
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Orang-orang (munafik) yang ditinggalkan (tidak turut berperang) itu, 

bersukacita disebabkan mereka tinggal di belakang Rasulullah (di Madinah); 

dan mereka (sememangnya) tidak suka berjihad dengan harta benda dan jiwa 

mereka pada jalan Allah (dengan sebab kufurnya), dan mereka pula (menghasut 

dengan) berkata: Janganlah kamu keluar beramai-ramai (untuk berperang) 

pada musim panas ini. Katakanlah (wahai Muhammad): Api neraka Jahannam 

lebih panas membakar, kalaulah mereka itu orang-orang yang memahami. Oleh 

itu bolehlah mereka ketawa sedikit (di dunia ini) dan mereka akan menangis 

banyak (di akhirat kelak), sebagai balasan bagi apa yang mereka telah 

usahakan. Maka jika Allah mengembalikan engkau kepada segolongan dari 

mereka (orang-orang yang munafik itu di Madinah), kemudian mereka meminta 

izin kepadamu untuk keluar (turut berperang), maka katakanlah: Kamu tidak 

sekali-kali akan keluar bersama-samaku selama-lamanya, dan kamu tidak 

sekali-kali akan memerangi musuh bersama-samaku; sesungguhnya kamu telah 

bersetuju tinggal pada kali yang pertama, oleh itu duduklah kamu bersama-

sama orang-orang yang tinggal. (Al-Taubah:81-83) 

Ayat-ayat ini diikuti dengan sanjungan terhadap sikap para mujahid terutama 

pemimpin mereka iaitu Rasulullah s.a.w. Di sini dijelaskan bahawa inilah peranan 

suci Rasulullah dan inilah amalan para sahabat baginda yang mulia. Ini dinyatakan 

oleh firman Allah: 

����������ovs��#���#������a���5���#�����v������������#�-��)�'��D��������+��F��O�vr����#��E��>w�����OvL����}������j��
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(Mereka tetap tinggal) tetapi Rasulullah dan orang-orang yang beriman 

bersamanya, berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka; dan mereka itulah 

orang-orang yang mendapat kebaikan, dan mereka itulah juga yang berjaya. 

Allah telah menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di 

bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya; yang demikian itulah 

kemenangan yang besar. (Al-Taubah: 88-89) 

Ini diikuti oleh sumpah setia (baiah) yang padu. Seterusnya tiada ruang lagi 

untuk sebarang alasan. Firman Allah: 
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Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa 

mereka dan harta benda mereka dengan (balasan) bahawa mereka akan beroleh 

syurga, (disebabkan) mereka berjuang pada jalan Allah maka (di antara) 

mereka ada yang membunuh dan terbunuh. (Balasan Syurga yang demikian 

ialah) sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah di dalam (kitab-

kitab) Taurat dan Injil serta al-Quran; dan siapakah lagi yang lebih 

menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu, bergembiralah dengan 

jualan yang kamu jalankan jual-belinya itu, dan (ketahuilah bahawa) jual-beli 

(yang seperti itu) ialah kemenangan yang besar. (Al-Taubah: 111) 

7. Surah Perang (biasanya dikenali sebagai surah Muhammad), sila bayangkan 

seluruh surah ini dinamakan surah Perang di dalam kitab Allah. Sepertimana yang 

dikatakan sebelum ini, elemen asas kepada semangat ketenteraan ialah ketaatan 

dan disiplin. Kedua-dua elemen ini dinyatakan oleh Allah melalui dua ayat dalam 

kitabNya. Aspek ketaatan dinyatakan oleh surah ini dalam firman Allah: 
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Dan (kerana gemarkan pahala berjuang menegakkan Islam) orang-orang yang 

beriman berkata: Alangkah baiknya sekiranya diturunkan satu surah (dari Al-

Quran, yang memerintahkan kami berjuang)? Maka apabila diturunkan satu 

surah (dari Al-Quran) yang tegas keterangannya dan tersebut padanya hukum-

hukum yang mewajibkan perang Jihad (menentang pencerobohan musuh), 

sudah tentu engkau akan melihat orang-orang yang ada penyakit (kufur) dalam 

hatinya memandang kepadamu dengan terbeliak matanya kerana gerun takut 

menghadapi mati; dengan yang demikian, maka kebinasaanlah lebih hampir 

kepada mereka. (Mereka selalu berkata: Pendirian kami) mematuhi perintah dan 

memperkatakan perkataan yang baik (yang diredhai Allah). Dalam pada itu, 

apabila perkara (peperangan Jihad) itu ditetapkan wajibnya, (mereka tidak 

menyukainya); maka kalaulah mereka bersifat jujur kepada Allah (dengan 

mematuhi perintahNya), tentulah yang demikian itu amat baik bagi mereka. 

(Muhammad: 20-21) 

Aspek disiplin, dinyatakan pula dalam surah al-Saff, firman Allah: 
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Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela 

ugamaNya, dalam barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah 

bangunan yang tersusun kukuh. (Al-Saf: 4) 

8. Surah al-Fath, seluruh surah ini menceritakan salah satu peperangan yang 

disertai Rasulullah s.a.w. Surah ini memberikan sanjungan kepada sikap luhur yang 

ditonjolkan dalam situasi jihad di bawah sebatang pokok yang diberkati. Mereka 

bersumpah untuk taat setia dan bersedia untuk mati. Hasilnya mereka memperolehi 

ketenangan jiwa dan kemenangan “al-fath”. Ini dinyatakan oleh firman Allah Taala: 

��E���5���������������N�
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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; Dan juga dengan banyak harta rampasan perang, yang mereka akan 

dapat mengambilnya. Dan (ingatlah), Allah adalah Maha kuasa, lagi Maha 

Bijaksana. (Al-Fath: 18-19) 

Saudara, demikianlah beberapa ayat yang menyentuh aspek jihad. Dalam ayat-

ayat tadi dijelaskan kelebihan jihad, galakan kepada orang beriman supaya 

berjihad, ganjaran besar dan habuan menarik yang dijanjikan untuk mereka. 

Seluruh kitab Allah ini dipenuhi dengan segala nilai ini. Oleh itu bukalah dan 

telitilah kandungan al-Quran yang menyentuh aspek ini. Anda pasti akan kagum 

dan hairan dengan kealpaan umat Islam yang telah mengenepikan segala ganjaran 

ini. 

Seterusnya saya ingin kemukakan pula beberapa hadis Nabi s.a.w. yang mulia: 

Beberapa Contoh Hadis-Hadis Jihad 

1. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah katanya, saya dengar Nabi s.a.w. 

bersabda: 
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 “Demi tuhan yang menguasai jiwa ini, jikalau tidak kerana beberapa orang 

lelaki beriman yang tidak mahu ketinggalan mengikut saya tetapi saya tidak 

miliki apa-apa untuk membawa mereka bersama nescaya saya tidak akan 

ketinggalan untuk mengikut semua sariyah yang berperang di jalan Allah. 

Demi Tuhan yang menguasai jiwa ini, saya teringin untuk dibunuh di jalan 

Allah kemudian saya dihidupkan semula kemudian saya dibunuh kemudian 



saya dihidupkan semula kemudian saya dibunuh kemudian dihidupkan 

semula kemudian dibunuh.” Riwayat al-Bukhari dan Muslim. 

Sariyah ialah pasukan kecil tentera (platun) yang tidak disertai oleh panglima 

turus. 

2. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. 

bersabda:  
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“Demi tuhan yang menguasai jiwa ini, orang yang cedera di jalan Allah - Allah 

mengetahui siapa yang cedera di jalanNya - akan datang pada hari kiamat 

kelak dengan berwarna darah dan berbau kasturi.” 

3. Daripada Anas r.a. katanya:  
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Bapa saudara saya, Anas bin al-Nadhr tidak berkesempatan bersama ketika 

peperangan Badar lantas dia berkata: Wahai Rasulullah, saya tidak sempat 

bersama dalam perang pertama, di mana engkau berperang dengan musyrikin. 

Jika Allah beri saya peluang untuk berperang dengan musyrikin nescaya Allah 

pasti akan lihat apa yang akan saya lakukan. Ketika berlaku perang Uhud dan 

umat Islam bertempiaran lari, dia berkata: Ya Allah, saya mohon ampun 

kerana apa yang dilakukan oleh mereka (sahabatnya). Namun saya tidak akan 

rela dan berlepas diri dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Lalu 

dia mara sambil menoleh ke arah Saad bin Muaz. Dia berkata: Wahai Saad 

bin Muaz, Demi syurga dan demi tuhan al-Nadhr, saya kini dapat mencium 

bau syurga dari arah Uhud ini. Saad berkata: Wahai Rasulullah, saya tidak 

dapat lakukan seperti yang dilakukannya. Anas berkata: Kami temui lebih 

lapan puluh tetakan pedang atau tikaman tombak atau panahan anak panah 

pada badannya. Kami temui dia telah dibunuh dan dicincang oleh musyrikin. 

Tiada siapa yang dapat mengenalinya kecuali adik perempuannya yang dapat 



mengecam anak jarinya. Anas berkata: Kami berpendapat atau kami 

merasakan ayat ini diturunkan kepadanya atau mereka yang seumpama 

dengannya: 

D��7�6���#-�)7�)����N-4�E)'(��+��B��O� 
Di antara orang-orang yang beriman itu, ada yang bersikap benar menunaikan 

apa yang telah dijanjikannya kepada Allah (untuk berjuang membela Islam); 

maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu (lalu 

gugur syahid), dan di antaranya ada yang menunggu giliran; dan mereka pula 

tidak mengubah (apa yang mereka janjikan itu) sedikitpun. (Al-Ahzab: 23)” 

Riwayat al-Bukhari. 

4. Daripada Ummu Harithah binti Suraqah, dia datang menemui Rasulullah 

s.a.w. dan berkata:  
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Wahai nabi Allah, bolehkah engkau ceritakan tentang anakku Harithah 

(sebelum perang Badar Harithah telah terkena panah sesat). Jika dia di syurga 

saya akan terima dengan sabar. Jika dia tidak di sana saya akan menangis 

untuknya. Baginda bersabda: Wahai Ummu Harithah, dia di syurga. Anakmu 

itu beroleh syurga Firdaus yang tertinggi.” Riwayat al-Bukhari. 

Saudara lihatlah, bagaimana syurga boleh melupakan masalah dan malapetaka 

yang menimpa dan membolehkan mereka sabar menerima segala bencana. 

5. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abu Aufa r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. 

bersabda:  

h��a���E=X��¿��+;���������7�# 
“Ketahuilah bahawa syurga di bawah kilauan pedang.” Diriwayatkan oleh al-

Bukhari, Muslim11  dan Abu Daud. 

6. Diriwayatkan daripada Zaid bin Khalid al-Juhani r.a. bahawa Rasulullah 

s.a.w. bersabda:  
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“Sesiapa yang melengkapkan seorang pejuang yang akan berperang di jalan 

Allah, dia telah berperang. Sesiapa yang menanggung keluarga seorang 

pejuang ketika ketiadaannya, dia telah berperang.” Riwayat al-Bukhari, 

Muslim, Abu Daud dan al-Tirmizi. 

Maksudnya: Dia memperolehi pahala yang sama dengan orang yang pergi 

berperang. 

7. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. 

bersabda:  

                                                 
11 Dua buku hadis yang paling dipercayai. 
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“Sesiapa yang memelihara seekor kuda untuk berperang di jalan Allah kerana 

beriman dengan Allah dan mempercayai janjiNya maka segala makanan, 

minuman dan najis kuda ini akan dimasukkan dalam timbangannya di hari 

kiamat.” Riwayat al-Bukhari. 

Selain kuda termasuklah apa juga kelengkapan untuk berperang. 

8. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. bahawa ada orang bertanya:  

Wahai Rasulullah, apakah bandingan jihad di jalan Allah? Baginda menjawab:  
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Kamu tidak akan mampu. Mereka bertanya lagi buat kali kedua dan ketiga 

namun baginda hanya menjawab: Kamu tidak akan mampu. Akhirnya 

baginda bersabda: Orang yang berjuang di jalan Allah ibarat orang yang 

puasa, sembahyang dan membaca ayat Allah terus menerus hingga orang yang 

berjuang tadi kembali.” Riwayat enam periwayat12  kecuali Abu Daud. 

9. Diriwayatkan daripada Abu Sa‘id al-Khudri r.a. katanya:  
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Rasulullah s.a.w. bersabda: Mahukah jika saya beritahu tentang orang yang 

paling baik dan orang yang paling jahat? Orang yang paling baik ialah lelaki 

yang berjuang di jalan Allah sambil berada di atas kudanya atau untanya 

atau berjalan kaki hingga dia menemui maut. Dan orang yang paling jahat 

ialah lelaki yang membaca kitab Allah tetapi tidak langsung mengambil 

pengajaran daripadanya.” Riwayat al-Nasaie. 

10. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas r.a. katanya:  
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Saya dengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Dua jenis mata yang tidak akan 

disentuh api neraka ialah mata yang menangis kerana takutkan Allah dan 

mata yang berjaga kerana berkawal di jalan Allah Taala.” Riwayat al-Tirmizi. 

11. Diriwayatkan daripada Abu Umairah r.a. katanya:  

                                                 
12 Enam buku hadis iaitu al-Bukhari, Muslim, al-Nasaie, Ibnu Majah, al-Tirmizi dan Abu 

Daud. 
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Rasulullah s.a.w. bersabda: “Jika saya dibunuh di jalan Allah adalah lebih 

saya suka daripada saya menguasai seluruh dunia ini.” Riwayat al-Nasaie. 

12. Diriwayatkan daripada Rashid bin Saad r.a. daripada seorang sahabat 

bahawa seorang lelaki bertanya:  
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Wahai Rasulullah, kenapa orang beriman diuji di kubur mereka melainkan 

orang yang syahid? Baginda menjawab: “Cukuplah hayunan pedang di 

kepalanya itu sebagai ujiannya.” Riwayat al-Nasaie. 

Ini adalah salah satu keistimewaan orang yang mati syahid di medan tempur. 

Banyak lagi keistimewaan mereka yang akan dinyatakan selepas ini. 

13. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. 

bersabda:  
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“Orang yang mati syahid akan hanya merasa sakit seperti kamu merasa sakit 

akibat dicubit.”Riwayat al-Tirmizi, al-Nasaie dan al-Darimi. Menurut al-

Tirmizi hadis ini hadis hasan gharib. 

Satu lagi keistimewaan mati syahid. 

14. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas‘ud r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. 

bersabda:  
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“Tuhan kita yang Maha Tinggi dan Mulia kagum dengan seorang lelaki yang 

berperang di jalan Allah lalu sahabat-sahabatnya berundur, lantas dia 

menyedari kesalahannya dan kembali ke medan tempur sehingga mengalir 

darahnya. Allah berfirman kepada para malaikat: Lihatlah hambaKu ini dia 

kembali semula ke medan tempur kerana mahukan apa yang ada padaKu dan 

takut dengan seksaanKu sehingga mengalir darahnya. Saksikanlah bahawa 

Aku telah mengampunkannya.” 

15. Diriwayatkan daripada Abdul Khair bin Thabit bin Qais bin Shammas 

daripada bapanya daripada datuknya katanya:  
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Seorang wanita dikenali sebagai Ummu Khallad datang menemui Rasulullah 

s.a.w. dengan berniqab, dia bertanya tentang anaknya yang terbunuh di jalan 

Allah. Beberapa orang sahabat baginda bertanya wanita itu: Kenapa engkau 

datang bertanya tentang anakmu sambil berniqab? Wanita itu menjawab: Jika 

sekalipun saya kehilangan anak saya, saya tidak akan kehilangan malu saya. 

Lantas Nabi s.a.w. bersabda kepadanya: Anakmu memperolehi ganjaran dua 

orang syahid. Wanita itu bertanya: Kenapa? Baginda menjawab: Kerana dia 

dibunuh oleh ahli kitab.” Riwayat Abu Daud. 

Hadis ini menunjukkan adalah wajib memerangi ahli kitab. Allah akan 

menggandakan ganjaran bagi orang yang memerangi mereka. Ini bermakna jihad 

bukan ditujukan terhadap musyrikin sahaja tetapi terhadap sesiapa sahaja yang 

tidak menganut Islam. 

16. Diriwayatkan oleh Sahl bin Hanif r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:  
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“Sesiapa yang benar-benar memohon syahid daripada Allah, nescaya Allah 

akan tempatkannya di kedudukan para syahid walaupun dia mati di atas 

katilnya.” Riwayat lima periwayat13  kecuali al-Bukhari. 

17. Diriwayatkan daripada Khuraim bin Faatik katanya: Rasulullah s.a.w. 

bersabda: 
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“Sesiapa yang memberikan sumbangan untuk jalan Allah nescaya Allah akan 

menuliskannya tujuh ratus kali ganda.” Riwayat al-Tirmizi dan al-Nasaie. 

Menurut al-Tirmizi hadis ini hadis hasan. 

18. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. katanya:  
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Seorang sahabat Rasulullah s.a.w. melalui sebuah lembah yang mempunyai 

mata air kecil yang mengalirkan air yang menyegarkan. Lantas kerana 

terpesona dia berkata: Alangkah baik jika saya menjauhi manusia dan tinggal 

di lembah ini. Lalu dia menyebut perkara itu kepada Rasulullah s.a.w. dan 

baginda bersabda: “Jangan, kewujudan kamu di jalan Allah adalah lebih baik 

daripada kamu sembahyang di rumah selama tujuh puluh tahun. Tidakkah 

kamu suka Allah mengampunkan kamu dan memasukkan kamu ke dalam 

syurga. Berperanglah di jalan Allah. Sesiapa yang berperang di jalan Allah di 

atas unta nescaya wajib dia mendapat syurga.” Riwayat al-Tirmizi. 

                                                 
13 Riwayat Abu Daud, al-Tirmizi, al-Nasaie dan Ibnu Majah. 



19. Diriwayatkan daripada al-Miqdam bin Maadi Yakrab katanya: Rasulullah 

s.a.w. bersabda: 

O���*-���P���#�q���� ��Ew#��:��D�����z��¥E)n&���>��6���-+7��-��w�����()É#�v�w+;��
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 “Orang yang mati syahid ada enam keistimewaan di sisi Allah: Allah 

mengampunkannya di kalangan mereka yang pertama diampunkan. Dia 

diperlihatkan tempatnya di syurga. Dia dijauhi daripada azab kubur. Dia 

dipelihara daripada kedahsyatan hari kiamat. Dia dimahkotakan di 

kepalanya mahkota yang diperbuat daripada batu delima yang jauh lebih 

berharga daripada dunia dan segala isinya. Dia dikahwinkan dengan tujuh 

puluh dua wanita syurga. Dia boleh memberi syafaat kepada tujuh puluh 

orang saudara maranya.” Riwayat al-Tirmizi dan Ibnu Majah. 

20. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. katanya:  

�������vD��#��6���
��q )�'�O��¥�����Cz���6���
��O� 
Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesiapa yang bertemu dengan Allah tanpa 

sebarang tanda jihad dia akan bertemu Allah dalam keadaan cacat.” Riwayat 

al-Tirmizi dan Ibnu Majah. 

21. Diriwayatkan daripada Anas r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda:  
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Sesiapa yang benar-benar menginginkan syahid, ganjarannya akan diberikan 

sekalipun dia tidak menghadapinya. Riwayat Muslim.  

22. Daripada Usman ibn Affan r.a. Rasulullah s.a.w. bersabda:  
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“Sesiapa yang berkawal selama satu malam di jalan Allah Taala samalah 

pahalanya seperti seribu malam dia berpuasa dan sembahyang malam.” 

Riwayat Ibnu Majah. 

23. Diriwayatkan oleh Abu Darda’ r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:  
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“Perang di laut sama seperti sepuluh kali perang di darat. Orang yang mabuk 

terumbang-ambing di laut sama seperti orang yang bergelumang dengan 

darahnya di jalan Allah.” Riwayat Ibnu Majah. 

Hadis ini merujuk kepada perang di laut dan menarik perhatian ummah 

supaya memberi tumpuan kepada keselamatan pantai dan angkatan laut mereka. 



Demikian juga dengan perang di udara kerana Allah akan menggandakan 

pahalanya berlipat kali ganda. 

24. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah r.a. katanya: Ketika Abdullah 

bin Amru bin Hazzam terbunuh dalam perang Uhud Rasulullah s.a.w. bersabda:  
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“Wahai Jabir, tidakkah engkau mahu saya beritahu apakah yang Allah 

katakan kepada bapamu? Saya menjawab: Ya. Baginda bersabda: Allah akan 

bercakap dengan seseorang di sebalik tirai tetapi Allah bercakap dengan 

bapamu sambil bersemuka. Allah berfirman: Wahai hambaku, mintalah 

nescaya Aku akan berikan. Dia berkata: Wahai Tuhan, hidupkanlah saya dan 

saya akan berperang untukMu sekali lagi. Allah berfirman: Telah Aku 

tetapkan bahawa mereka tidak akan kembali ke dunia. Dia berkata: Tuhanku, 

sampaikanlah berita ini kepada orang lain. Lalu Allah turunkan ayat ini: 

�)1���������6�����.�>�:�����vQ�N��O��r����wO�.�a���1����#  
Dan jangan sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang terbunuh (yang 

gugur syahid) pada jalan Allah itu mati, (mereka tidak mati) bahkan mereka 

adalah hidup (secara istimewa) di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki; 

(Aali Imran: 169) 

Riwayat Ibnu Majah. 

25. Diriwayatkan daripada Anas r.a. bahawa baginda bersabda: 
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“Saya lebih suka mengiringi seorang pejuang di jalan Allah dan membantu 

perjalanannya pergi dan balik daripada beroleh dunia dan segala isinya.” 

Riwayat Ibnu Majah. 

26. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: 
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“Wakil Allah ada tiga; pejuang, orang yang menunaikan haji dan orang yang 

menunaikan umrah.” Riwayat Muslim. 

27. Diriwayatkan daripada Abu Darda’ katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda:  
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“Orang yang mati syahid akan memberi syafaat kepada tujuh puluh orang ahli 

keluarganya.” Riwayat Abu Daud. 

28. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar katanya: Rasulullah s.a.w. 

bersabda:  
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“Apabila kamu berjualbeli dengan nasi`ah (riba) dan kamu hanya sibuk 

dengan ternakan dan tanaman sehingga kamu tinggalkan jihad nescaya Allah 

akan datangkan kehinaan kepada kamu. Allah tidak akan membuang 

kehinaan itu daripada kamu kecuali setelah kamu kembali kepada agama 

kamu (berjihad).” Riwayat Ahmad dan Abu Daud. Hadis ini sahih menurut al-

Hakim. 

29. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. katanya:  
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“Suatu ketika Rasulullah s.a.w. dan para sahabat baginda berangkat hingga 

berjaya tiba lebih awal di Badar daripada pihak musyrikin. Apabila musyrikin 

tiba Rasulullah s.a.w. bersabda: Bangkitlah menuju syurga yang luas seluas 

langit-langit dan bumi. Umair bin al-Hammam berkata: Hebat! Hebat! Lalu 

Rasulullah s.a.w. bertanya: Kenapa engkau berkata hebat, hebat. Umair 

menjawab: Wahai Rasulullah, demi Allah tidak lain selain kerana saya 

mengharapkan saya menjadi penghuninya. Baginda bersabda: Memang 

engkau salah seorang penghuninya. Kata periwayat: Lalu Umair 

mengeluarkan tamar-tamar yang ada pada sarung busurnya dan terus makan. 

Kemudian dia berkata: Masih ada masa untuk saya makan semua tamar ini, 

alangkah hidup ini terasa amat panjang. Lantas dia melemparkan tamar itu 

dan terus memerangi musyrikin hingga dia terbunuh.” Riwayat Muslim. 

30. Diriwayatkan daripada Abu Umran katanya:  
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Suatu ketika kami berada di kota Rom. Lalu mereka keluar untuk berhadapan 

dengan kami dalam angkatan yang sangat besar. Umat Islam juga keluar 

berhadapan dengan kekuatan yang setanding malah lebih ramai. Uqbah bin 

Amir memimpin penduduk Mesir dan Fudaalah bin Ubaid menjadi 

pemerintah tertinggi tentera Islam. Suatu ketika seorang lelaki di kalangan 

tentera Islam telah merempuh barisan tentera Rom dan berjaya masuk di celah 

mereka. Orang ramai berteriak dan berkata: Maha suci Allah, dia mengundang 

padah. Lalu Abu Ayub al-Ansari berdiri dan berkata: Wahai sekalian manusia, 

kamu mentafsirkan ayat ini kepada makna itu. Ayat ini sebenarnya turun 

kepada kami golongan Ansar. Ketika itu Allah telah menjadikan Islam ini 

dihormati dan penganutnya semakin ramai. Secara diam-diam kami berkata 

antara satu sama lain tanpa diketahui oleh Rasulullah s.a.w.: Harta kita telah 

lenyap. Kini Allah telah menjadikan Islam ini dihormati dan penganutnya 

semakin ramai. Apa kata kalau kita kumpul dan kembangkan harta kita 

semula. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada nabiNya menjawab kata-kata 

kami itu. 

Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya 

kebinasaan (dengan bersikap bakhil). (Al-Baqarah: 195) 

Kebinasaan sebenarnya ialah sibuk mencari dan melonggok harta serta 

meninggalkan peperangan. Abu Ayub terus berada di jalan Allah hingga dia 

dikebumikan di bumi Rom.” Riwayat al-Tirmizi. 

Saudara, perhatikanlah ketika itu Abu Ayub sudahpun tua melampaui zaman 

muda dan tuanya. Namun hati, semangat dan imannya menjadi contoh manusia 

berjiwa muda yang berjuang untuk membantu Allah dan menaikkan nama Islam. 

31. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. 

bersabda:  
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“Orang yang mati tetapi tidak pernah berperang atau tidak pernah terlintas di 

hatinya untuk berperang, dia mati dalam keadaan nifaq.” Riwayat Muslim, 

Abu Daud dan banyak hadis lain yang seumpama dengannya. 

Banyak lagi hadis lain berkenaan jihad ini. Ada juga hadis berkenaan perang di 

laut yang ganjarannya berlipat kali ganda berbanding perang di darat. Demikian 

juga dengan perang terhadap ahli kitab. 

Banyak hadis lain yang menyentuh secara mendalam berhubung hukum-

hakam perang. Namun semua ini tidak cukup untuk dimuatkan dalam satu buku. 

Saya sebutkan beberapa buku seperti buku “Al-`Ibra Fi Ma Warada Anillah Wa 

Rasulihi Fi al-Ghuzw Wa al-Jihad Wa al-Hijrah” karangan Hasan Sadiq Khan yang 

khusus berkenaan tajuk ini. Demikian juga buku “Mashari’ al-Ashwaq Ila Masari’ 

al-Ashshaq Wa Muthir al-Gharam Ila Dar al-Salam”. Demikian juga dengan semua 

buku hadis yang memuatkan bab jihad. Anda pasti akan memperolehi banyak bahan 

yang menarik. 

Hukum Jihad Menurut Para Fuqaha 

Saya telah kemukakan ayat-ayat dan hadis-hadis berhubung kelebihan jihad. 

Di sini ingin saya petik beberapa pendapat ulama mazhab termasuk para ulama 

terkini berhubung hukum jihad dan persediaan berjihad. Agar anda sedar betapa 

jauh umat Islam hari ini daripada hukum-hakam agama mereka. Sedangkan 

hukum-hakam jihad ini disepakati oleh seluruh ulama Islam di sepanjang zaman. 

Perhatikanlah: 

1. Menurut pengarang, “Majma’ al-Anhar Fi Sharh Multaqa al-Abhar” yang 

menjelaskan hukum jihad dalam mazhab Hanafi: “Jihad menurut bahasa ialah 

memberikan apa yang termampu baik dalam bentuk kata-kata atau tindakan. 

Menurut syariat pula ialah membunuh orang kafir atau seumpama dengannya 

dengan cara memukul mereka, merampas harta, menghancurkan tempat ibadat dan 

memecahkan berhala mereka. Tujuannya ialah untuk mengukuhkan agama dengan 

cara memerangi kafir harbi atau kafir zimmi yang melanggar perjanjian 

termasuklah orang murtad yang merupakan orang kafir paling keji kerana dia 

membatalkan pengakuannya. Jika kita yang mulakan peperangan ini ia adalah 

fardhu kifayah. Maksudnya kita diwajibkan memulakan peperangan selepas kita 

sampaikan dakwah Islam. Jika mereka tidak memerangi kita maka pemerintah 

wajib mengutus pasukan tentera ke negara musuh setiap tahun sekali atau dua kali. 

Rakyat pula perlu menyokong pemerintah. Apabila perkara ini dilaksanakan oleh 

sebahagian maka yang lain tidak lagi diwajibkan. Jika kewajipan ini tidak 

terlaksana maka penduduk yang berdekatan dan seterusnya yang terdekat wajib 

melaksanakannya. Jika masih tidak cukup dan memerlukan penyertaan semua 

maka ketika itu jihad adalah fardhu ain sama seperti sembahyang. Hukum wajib ini 

berdasarkan firman Allah yang bermaksud: “Maka perangilah orang-orang 

musyrikin itu”. Ia juga berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w.: Jihad itu terus hingga 

ke hari kiamat.” Jika ditinggalkan semua orang Islam  akan berdosa.  

Di akhirnya pengarang menyebut: “Jika musuh berjaya menguasai sebahagian 

bumi Islam atau sebahagian wilayah Islam maka hukum ketika itu adalah fardhu 

ain. Wanita dan hamba boleh keluar tanpa izin suami dan tuannya. Begitu juga 

anak boleh keluar tanpa izin ibubapanya. Pemiutang boleh keluar tanpa izin 

penghutangnya.” 



Dalam buku al-Bahr dinyatakan: “Jika seorang wanita Islam ditawan di 

sebelah Timur maka wajib seluruh penduduk Barat membebaskannya selagi wanita 

itu tidak dibawa pulang ke kota dan kubu mereka.” 

2. Menurut pengarang “Bulghah al-Masalik Li Aqrab al-Masalik Fi Mazhab 

Imam Malik” (Mazhab Maliki): “Jihad di jalan Allah untuk memartabatkan kalimah 

Allah Taala pada setiap tahun adalah fardhu kifayah. Jika telah dilaksanakan oleh 

sebahagian, yang lain tidak diwajibkan. Namun jihad menjadi fardhu ain seperti 

sembahyang dan puasa apabila diwajibkan oleh pemerintah atau apabila sebuah 

wilayah Islam diserang musuh. Ketika itu penduduk wilayah itu wajib dan jika 

tidak mampu penduduk berdekatan turut diwajibkan. Dalam keadaan ini, wanita 

dan hamba juga diwajibkan walaupun mereka dilarang oleh wali, suami, tuan dan 

peminjam bagi yang berhutang. Jihad juga wajib jika bernazar. Ibubapa hanya boleh 

melarang jika jihad adalah fardhu kifayah. Membebaskan seorang tawanan perang 

daripada pihak musuh adalah fardhu kifayah jika wangnya tidak mencukupi untuk 

membebaskan dirinya. Walaupun ini bermakna terpaksa menggunakan semua harta 

umat Islam untuk membebaskannya. 

3. Menurut Matan al-Minhaj karangan Imam Nawawi bermazhab Syafie: Jihad 

di zaman Rasulullah adalah fardhu kifayah dan ada yang berpendapat ia adalah 

fardhu ain. Selepas zaman Rasulullah s.a.w. pula bergantung kepada kedudukan 

orang kafir: 

 Pertama: Jika orang kafir berada di negara mereka maka jihad adalah fardhu 

kifayah. Jika jihad ini dapat dilaksanakan oleh sebahagian umat Islam maka 

yang lain tidak perlu melaksanakannya. 

 Kedua: Jika orang kafir menceroboh ke dalam negara kita maka penduduknya 

wajib mempertahankannya dengan segala upaya mereka. Jika mereka boleh 

bersiap sedia untuk berperang mereka diwajibkan termasuklah orang miskin, 

anak lelaki, pemiutang dan hamba walaupun tanpa izin. 

4. Menurut kitab al-Mughni karangan Ibnu Qudamah bermazhab Hanbali: 

“Masalah jihad adalah fardhu kifayah iaitu apabila dilaksanakan oleh sebahagian 

maka yang lain tidak perlu. Namun ia menjadi wajib dalam tiga keadaan: 

a.  Jika dua bala tentera bertembung dan bersemuka maka sesiapa yang ada ketika 

ini diharamkan beredar dan masing-masing wajib berada di tempat masing-

masing. 

b.  Jika orang kafir menceroboh sesebuah wilayah, seluruh penduduk wilayah itu 

wajib berperang dan bertahan. 

c.  Apabila pemerintah mengerah kumpulan tertentu maka kumpulan itu wajib 

keluar bersamanya. 

Sekurang-kurangnya jihad ini dilakukan sekali dalam setahun. 

Menurut Abu Abdullah iaitu Imam Ahmad bin Hanbal: “Setahu saya tidak ada 

amalan fardhu yang lebih baik daripada jihad. Manakala perang di laut lebih baik 

daripada perang di darat.” 

Menurut Anas bin Malik r.a.:  
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“Suatu ketika Rasulullah s.a.w. sedang tidur tiba-tiba baginda bangun dan 

ketawa: Ummu Haram berkata: Saya bertanya: Apakah yang engkau 

ketawakan, wahai Rasulullah? Baginda bersabda: Sekumpulan umatku telah 

dipaparkan kepadaku sedang berperang di jalan Allah. Mereka mengharungi 

gelombang laut seperti raja-raja duduk di atas takhta atau umpama raja-raja 

duduk di atas takhta.” Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.  

Kesudahan hadis ini menyebut bahawa Ummu Haram meminta Nabi s.a.w. 

supaya mendoakan semoga Allah memberikan dia berada bersama mereka itu. 

Lantas baginda doakan untuknya. Ummu Haram dipanjangkan usianya sehingga 

dia berjaya menaiki kapal bersama armada Islam yang membuka Pulau Cyprus. Dia 

meninggal dunia dan dikebumikan di sana. Di sana terdapat sebuah masjid dan 

kawasan kubur yang dinamakan sempena namanya. Moga Allah merahmati dan 

meredainya.” 

5. Menurut kitab “al-Muhalla” karangan Ibnu Hazm bermazhab Zahiri: 

“Masalah jihad adalah fardhu kepada umat Islam. Jika telah ada yang menghadapi 

serangan musuh atau memerangi musuh di kubu mereka atau memelihara 

sempadan umat Islam maka yang lain tidak diwajibkan. Jika tidak ada maka jihad 

diwajibkan kepada semua orang Islam. Allah telah berfirman yang bermaksud:  
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“Pergilah kamu beramai-ramai (untuk berperang pada jalan Allah), sama ada 

dengan keadaan ringan (dan mudah bergerak) ataupun dengan keadaan berat 

(disebabkan berbagai-bagai tanggungjawab); dan berjihadlah dengan harta 

benda dan jiwa kamu.” (At-Taubah: 41) 

Jihad hanya boleh dilaksanakan jika diizinkan oleh ibubapa. Namun jika 

musuh menyerang sekumpulan umat Islam maka jihad menjadi wajib kepada semua 

yang mampu menolong mereka sama ada ibubapa izinkan atau tidak. Kecuali jika 

tanpa kehadirannya boleh menyebabkan kedua-dua ibubapanya atau salah seorang 

daripada mereka akan terbiar.” 

6. Menurut al-Syaukani dalam buku, “Al-Sail al-Jarrar”: Dalil-dalil daripada 

al-Quran dan sunnah yang menyatakan jihad adalah wajib terlalu banyak untuk 

dituliskan di sini. Walau bagaimanapun jihad ini hanya fardhu kifayah iaitu jika 

telah dilaksanakan oleh sesebahagian maka yang lain tidak perlu. Namun sebelum 

sebahagian tadi melaksanakannya jihad ini adalah fardhu ain kepada semua yang 

mampu. Oleh itu, bagi sesiapa yang dikerah untuk berperang oleh pemerintah dia 

wajib berperang dan hukum baginya adalah fardhu ain. 

Anda boleh lihat bagaimana seluruh ulama baik mujtahid mahupun muqallid, 

salaf mahupun khalaf sependapat bahawa jihad adalah fardhu kifayah yang perlu 

dilaksanakan oleh umat Islam untuk mengembangkan dakwah. Jihad menjadi 

fardhu ain untuk menahan serangan musuh. Sebagaimana yang dimaklumi umat 

Islam hari ini telah dijajah oleh bangsa lain dan diperintah oleh orang kafir. Bumi 

mereka dirampas dan maruah mereka dicemar. Urusan mereka ditadbir oleh musuh 

mereka dan syiar agama mereka dihalang di negara mereka sendiri. Malah mereka 

tidak berupaya untuk menyebarkan dakwah mereka. Jadi sudah tentu adalah 

fardhu ain bagi setiap muslim bersiap sedia dan menyegarkan niat jihad, 

mempersiapkan diri menanti masa dan ketentuan Allah. 

Bagi melengkapkan perbincangan ini ingin saya sebutkan di sini bahawa umat 

Islam di sepanjang sejarah mereka sebelum tibanya zaman kegelapan ini, zaman di 

mana maruah mereka telah pupus, umat Islam tidak pernah meninggalkan dan 



mengabaikan jihad baik, para ulama, ahli sufi, ahli profesional dan sebagainya. 

Mereka sentiasa bersiap sedia. Abdullah bin al-Mubarak, seorang ahli fikah yang 

zuhud sentiasa secara sukarela menyumbangkan kebanyakan masanya untuk jihad. 

Demikian juga Abdul Wahid bin Zaid, seorang ahli sufi yang zuhud. Shaqiq al-

Balkhi, mahaguru sufi di zamannya sentiasa membawa diri dan anak murid untuk 

berjihad. 

Bagi al-Badar al-Aini, penulis huraian hadis al-Bukhari seorang ulama fikah 

dan hadis, beliau akan membuat giliran, tahun ini berperang, tahun hadapan 

mengajar dan tahun berikutnya menunaikan haji. Al-Qadi Asad bin al-Furat al-

Maliki adalah ketua tentera laut pada zamannya. Al-Imam al-Syafie apabila 

memanah sepuluh anak panah, tiada satupun yang tersasar. 

Demikianlah budaya ulama silam. Cuba bandingkan kita dengan sejarah ini. 

Kenapa Orang Islam Berperang? 

Pernah suatu ketika manusia mengecam Islam kerana Islam mewajibkan jihad 

dan membenarkan peperangan. Namun apabila ayat Allah ini menjadi suatu 

kenyataan: 
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Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Kami di merata-

rata tempat (dalam alam yang terbentang luas ini) dan pada diri mereka 

sendiri, sehingga ternyata jelas kepada mereka bahawa Al-Quran adalah benar.  

(Fussilat: 53) 

Mereka kini mengakui bahawa siapsiaga adalah jalan terbaik untuk mencapai 

kesejahteraan. Allah mewajibkan umat Islam berjihad bukan bertujuan untuk 

menindas atau untuk mencapai kepentingan peribadi. Sebaliknya jihad bertujuan 

memelihara dakwah Islam, menjaga kesejahteraan dan bagi membolehkan umat 

Islam menunaikan tanggungjawab besar yang mereka pikul iaitu membimbing 

manusia ke arah jalan yang benar dan adil. Walaupun Islam mewajibkan perang 

tetapi Islam menganjurkan keamanan dan kedamaian. Allah Taala berfirman: 
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Dan jika mereka (pihak musuh) cenderung kepada perdamaian, maka engkau 

juga hendaklah cenderung kepadanya serta bertawakkallah kepada Allah.  (Al-

Anfal: 61) 

Apabila orang Islam keluar berperang hanya ada satu tujuan sahaja dalam 

dirinya iaitu berjuang untuk menegakkan kalimah Allah yang mulia. Agama Islam 

mewajibkannya supaya tidak mencampur adukkan matlamat suci ini dengan 

matlamat-matlamat yang lain. Dia diharamkan mencari kedudukan. Dia 

diharamkan mencari nama. Dia diharamkan mencari harta. Dia diharamkan 

mengejar harta perang. Dia diharamkan memperolehi kemenangan dengan cara 

yang salah. Satu tujuan sahaja yang dihalalkan untuknya iaitu menyerahkan darah 

dan nyawanya demi kerana akidah dan demi membimbing manusia. 

Diriwayatkan daripada al-Harith bin Muslim bin al-Harith daripada bapanya, 

katanya:  

“Rasulullah s.a.w. mengutuskan kami dalam satu pasukan. Apabila kami 

sampai di tempat yang dituju saya memacu kuda saya mendahului sahabat-

sahabat saya. Lalu penduduk tempatan menemui saya sambil merayu-rayu. 



Saya katakan kepada mereka: Ucapkanlah, tiada tuhan melainkan Allah, 

nescaya kamu akan selamat. Merekapun mengucapkannya. Lantas sahabat-

sahabat saya memarahi saya dengan berkata: Engkau telah menghalang kami 

daripada mendapat harta perolehan perang. Apabila kami sampai di hadapan 

Rasulullah mereka ceritakan kepada baginda apa yang telah saya lakukan. 

Lalu baginda memanggil saya dan memuji saya kerana apa yang saya 

lakukan. Kemudian baginda bersabda kepada saya: Ketahuilah, bahawa Allah 

telah tuliskan ganjaran untuk engkau bagi setiap orang itu. Baginda bersabda: 

Saya pula akan tuliskan untuk engkau satu wasiat selepas kematian saya 

nanti. Baginda pun menulis, meletakkan mohornya dan kemudian 

menyerahkannya kepadaku.” Riwayat Abu Daud. 

Diriwayatkan oleh Shaddad bin al-Hadi r.a. bahawa seorang lelaki Arab badwi 

datang untuk beriman dengan Nabi sa.w. kemudian dia berkata:  

Saya akan berhijrah denganmu lalu Nabi s.a.w. menyerahkannya kepada 

beberapa orang sahabatnya. Suatu ketika dalam satu peperangan, Nabi s.a.w. 

memperolehi harta perolehan perang dan harta tersebut dibahagikan dan 

diserahkan kepada lelaki badwi tadi. Namun dia berkata: Apa ini? Saya 

berikan bahagian ini untukmu. Dia berkata: Bukan kerana ini saya 

mengikutmu tetapi saya mengikutmu supaya saya dipanah di sini (sambil 

tangannya menunjuk ke arah halkumnya) lalu saya mati dan saya 

dimasukkan ke dalam syurga. Baginda bersabda: Jika engkau jujur maka 

Allah akan kabulkan hasratmu. Tidak berapa lama kemudian mereka kembali 

berperang melawan musuh. Setelah tamat peperangan lelaki itu dibawa ke 

hadapan nabi setelah dia terkorban akibat dipanah di tempat yang 

ditunjukkannya dulu. Lantas Nabi s.a.w. bertanya: Inikah dia orang badwi 

itu? Mereka menjawab: Ya. Baginda bersabda: Dia jujur dengan Allah maka 

Allah kabulkan permintaannya. Lelaki itu dikafankan dengan jubah Nabi 

s.a.w. kemudian dihadapkan di hadapan Nabi s.a.w. lalu baginda 

mendoakannya. Antara doa baginda: Ya Allah, hambaMu ini keluar untuk 

berhijrah demi jalanMu lalu dia dibunuh sebagai syahid dan saya adalah 

saksinya.” Riwayat al-Nasaie. 

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. bahawa seorang lelaki berkata:  

“Wahai Rasulullah, seorang lelaki berjihad di jalan Allah kerana mencari 

keuntungan dunia. Baginda bersabda: Tiada pahala untuknya. Lelaki tadi 

bertanya lagi sehingga tiga kali dan setiap kali itu baginda menjawab: Tiada 

pahala untuknya.” Riwayat Abu Daud. 

(Dalam matan diulang sebanyak 3 kali) 

Diriwayatkan daripada Abu Musa r.a. katanya:  
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“Rasulullah s.a.w. bertanya tentang lelaki yang berperang dengan berani, 

berperang dengan penuh semangat, berperang kerana menunjuk-nunjuk yang 

mana satukah yang berperang di jalan Allah? Baginda bersabda: Orang yang 



berperang untuk memartabatkan kalimah Allah yang mulia dialah yang 

berperang di jalan Allah.” Riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud dan 

Nasaei. 

Jika anda membaca sejarah para sahabat yang diredai Allah dan bagaimana 

mereka mara menakluk sesebuah negara, anda akan dapat lihat bagaimana mereka 

mengenepikan ketamakan dan hawa nafsu mereka. Sebaliknya mereka hanya 

memberikan tumpuan sepenuhnya kepada matlamat asasi mereka iaitu memimpin 

manusia ke jalan yang benar supaya kalimah Allah berada di tempat yang mulia. 

Anda akan lihat sendiri kepalsuan tuduhan yang dilemparkan kepada para sahabat 

yang diredai Allah bahawa mereka ini sebenarnya mahu menguasai bangsa, 

menindas mereka serta membolot harta kekayaan. 

Belas Ihsan Dalam Jihad Islam 

Selain jihad Islam mempunyai matlamat yang suci, jihad Islam juga hanya 

menggunakan cara yang terbaik. Allah mengharamkan mereka melakukan 

penindasan dan pencerobohan. Allah berfirman: 
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Dan janganlah kamu menceroboh kerana sesungguhnya Allah tidak suka 

kepada orang-orang yang menceroboh. (Al-Baqarah: 190) 

Allah memerintahkan mereka supaya bersikap adil walaupun kepada musuh 

mereka. Firman Allah: 
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Dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong 

kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil (kepada 

sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. (Al-Maidah: 8) 

Allah membimbing umat Islam supaya bersifat belas ihsan. 

Apabila umat Islam berperang mereka tidak akan menindas, menceroboh, 

bertindak kejam, mencincang mayat musuh, mencuri, merampas harta, mencabul 

maruah manusia dan tidak akan bertindak sewenang-wenangnya. Ketika perang 

mereka adalah pejuang yang paling bersopan. Demikian juga ketika aman mereka 

adalah yang paling bersopan. 

Diriwayatkan daripada Abu Buraidah r.a. katanya:  
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Apabila Rasulullah s.a.w. mengarahkan seseorang mengetuai bala tentera atau 

pasukan tentera baginda akan menasihatkan ketua ini supaya bertakwa dan 

menjaga dengan baik tentera Islam yang bersamanya. Setelah itu baginda 

bersabda: Berperanglah kamu dengan nama Allah dan bunuhlah mereka yang 

tidak mempercayai Allah. Berperanglah tetapi janganlah kamu bertindak 

keterlaluan, janganlah kamu mungkiri janji, janganlah kamu mencincang 

mayat musuh, dan janganlah kamu membunuh kanak-kanak.” Hadis riwayat 

Muslim. 

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda:  
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“Jika kamu membunuh elakkanlah mengenai bahagian muka.” Riwayat al-

Bukhari dan Muslim. 

Diriwayatkan daripada Ibnu Mas‘ud r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda:  
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“Orang yang paling baik ketika membunuh ialah orang yang beriman.” 

Riwayat Abu Daud. 

Diriwayatkan daripada Abdullah bin Yazid al-Ansari r.a. katanya:  

“Rasulullah s.a.w. melarang umat Islam merompak dan mencincang mayat .” 

Riwayat al-Bukhari. 

Selain itu, terdapat larangan agar tidak membunuh wanita, kanak-kanak, 

orang tua, orang yang cedera, mengganggu paderi, orang yang bertapa dan orang 

yang tidak terlibat dalam peperangan. Alangkah jauh bezanya sifat ehsan ini 

berbanding peperangan moden hari ini yang kejam dan keji. Alangkah jauh bezanya 

undang-undang antarabangsa yang ada pada mereka berbanding dengan keadilan 

tuhan yang sempurna ini. 

Ya Allah, ajarlah umat Islam tentang agama mereka. Selamatkanlah dunia ini 

daripada kegelapan dan gantikanlah kegelapan ini dengan sinaran Islam. 

Perkara Yang Berkaitan Dengan Jihad 

Tersebar luas di kalangan ramai umat Islam hari ini bahawa memerangi 

musuh adalah jihad kecil dan di sana ada jihad besar iaitu jihad nafsu. Kebanyakan 

mereka berpandukan sebuah riwayat: “Kita balik daripada jihad kecil kepada jihad 

besar. Sahabat bertanya: Apakah jihad besar? Sabda baginda: Jihad hati atau jihad 

nafsu.” 

Dengan berpandukan riwayat ini sesetengah umat Islam cuba mengalih 

tumpuan orang ramai daripada jihad dan persiapan berjihad. Riwayat tersebut 

sebenarnya bukan hadis. Menurut Amirul Mukminin dalam bidang hadis iaitu al-

Hafiz Ibnu Hajar di dalam buku, “Tasdid al-Qaus”: Riwayat ini begitu masyhur 

tetapi ia sebenarnya adalah kata-kata Ibrahim bin `Ablah. 

Menurut al-Iraqi yang menyelidik hadis-hadis buku Ihya’Ulumuddin: Riwayat 

ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang lemah daripada Jabir. Ia juga 

diriwayatkan oleh al-Khatib daripada Jabir dalam buku sejarahnya. Jika 

diandaikan hadis ini sahih, ia tidak sama sekali bermaksud mengenepikan jihad dan 

persiapan jihad untuk menyelamatkan negara Islam dan menghadapi ancaman 

musuh yang kufur. Sebaliknya riwayat tersebut bermaksud umat Islam wajib 

melawan nafsu mereka supaya segala amalan mereka ikhlas kepada Allah. Sedarlah 

bahawa di sana ada beberapa perkara yang menyamai pahala jihad contohnya 

seperti amar makruf dan nahi mungkar. Ada sebuah hadis menyebut: 

�f)'��)]�>�-+7�0"����8� )�;���I7��O���% 
“Jihad yang terbesar ialah bercakap benar kepada pemerintah yang kejam.” 

Namun demikian tiada satupun amalan-amalan ini yang membolehkan 

pelakunya memperolehi pahala syahid terbesar dan pahala para pejuang kecuali jika 

dia dibunuh ataupun dia terkorban ketika berperang di jalan Allah. 



Penutup 

Wahai Ikhwan, umat yang dapat mencipta kematiannya dengan baik dan 

memahami bagaimana untuk mati dengan cara yang terhormat nescaya Allah akan 

kurniakan mereka kehidupan yang mulia di dunia dan nikmat yang abadi di 

akhirat. Krisis yang melanda kita ini tidak lain hanya kerana kita cintakan dunia 

dan takutkan mati. Persiapkanlah diri kamu untuk tugas yang besar dan bercita-

citalah untuk mati nescaya kamu akan diberikan kehidupan. 

Sedarlah bahawa mati pasti akan tiba dan ia hanya sekali. Jika kamu jadikan 

kematian kamu di jalan Allah kamu akan beroleh keuntungan di dunia dan pahala 

di akhirat. Segala yang berlaku pada kamu telah ditentukan oleh Allah. Perhatikan 

baik-baik firman Allah: 
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Kemudian sesudah (kamu mengalami kejadian) yang mendukacitakan itu, Allah 

menurunkan kepada kamu perasaan aman tenteram, iaitu rasa mengantuk yang 

meliputi segolongan dari kamu (yang teguh imannya lagi ikhlas), sedang 

segolongan yang lain yang hanya mementingkan diri sendiri, menyangka 

terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar, seperti sangkaan orang-

orang jahiliyah. Mereka berkata: Adakah bagi kita sesuatu bahagian dari 

pertolongan kemenangan yang dijanjikan itu? Katakanlah (wahai Muhammad): 

Sesungguhnya perkara (yang telah dijanjikan) itu semuanya tertentu bagi Allah, 

(Dia lah sahaja yang berkuasa melakukannya menurut peraturan yang 

ditetapkanNya). Mereka sembunyikan dalam hati mereka apa yang mereka tidak 

nyatakan kepadamu. Mereka berkata (sesama sendiri): Kalaulah ada sedikit 

bahagian kita dari pertolongan yang dijanjikan itu, tentulah (orang-orang) kita 

tidak terbunuh di tempat ini? Katakanlah (wahai Muhammad): Kalau kamu 

berada di rumah kamu sekalipun nescaya keluarlah juga orang-orang yang telah 

ditakdirkan (oleh Allah) akan terbunuh itu ke tempat mati masing-masing. Dan 

(apa yang berlaku di medan perang Uhud itu) dijadikan oleh Allah untuk 

menguji apa yang ada dalam dada kamu, dan untuk membersihkan apa yang 

ada dalam hati kamu. Dan (ingatlah), Allah sentiasa mengetahui akan segala 

(isi hati) yang ada di dalam dada. (Aali Imran: 154) 

Sedarlah jika kamu mati dengan cara yang terhormat kamu akan beroleh 

kebahagiaan mutlak. Semoga Allah mengurniakan kita semua penghormatan untuk 

mati syahid di jalanNya. 

Hasan al-Banna. 
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WANITA ISLAM 

 



DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI 

MAHA PENYAYANG 
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Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu 

dari neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu (berhala); neraka 

itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar (layanannya); 

mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkanNya 

kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. 

(Al-Tahrim: 6) 

 

Wanita Islam 

Seorang penulis telah menulis surat kepada saya meminta saya menulis 

berkenaan wanita, kedudukan wanita dengan lelaki dan kedudukan lelaki dengan 

wanita serta pandangan Islam terhadap wanita agar masyarakat dapat berpegang 

dengan pandangan Islam dan akur dengan hukum Islam. 

Sebenarnya, bukan saya tidak sedar betapa perlunya tajuk seperti ini ditulis. 

Saya tidak menafikan kedudukan wanita di tengah umat ini. Wanita merupakan 

setengah daripada bangsa ini. Malah mereka adalah elemen terpenting dalam hidup 

sesebuah bangsa kerana wanita adalah institusi pertama yang membentuk generasi 

muda. Nasib sesebuah bangsa dan hala tuju ummah bergantung kepada sejauhmana 

didikan yang diterima oleh seorang anak daripada ibunya. Wanita juga merupakan 

faktor utama yang mempengaruhi kehidupan pemuda dan juga lelaki. 

Bukan saya tidak sedar. Malah aspek ini tidak pernah diabaikan oleh Islam 

yang suci ini. Apatah lagi Islam sebagai agama yang membawa cahaya dan petunjuk 

kepada manusia. Islam mengatur seluruh aspek urusan hidup manusia. Malah 

Islam merupakan dasar dan sistem yang terbaik. Memang benar, Islam tidak 

pernah mengabaikan aspek ini. Islam tidak pernah membiarkan manusia 

terumbang-ambing mencari jawapan sendiri. Malah Islam menjelaskan secara 

mendalam perkara ini sedalam-dalamnya sehingga tidak perlu kepada penjelasan 

lagi. 

Namun demikian apa yang penting bukanlah untuk kita tahu pandangan Islam 

mengenai wanita dan lelaki. Ataupun hubungan dan tanggungjawab antara kedua-

dua jenis ini. Perkara ini telahpun dimaklumi oleh semua. Apa yang penting 

sebenarnya ialah kita perlu bertanya diri kita apakah kita bersedia untuk akur 

dengan hukum Allah? 

Hakikatnya, negara ini dan negara-negara Islam yang lain sedang dilanda 

budaya suka meniru gaya hidup Eropah dan tenggelam dalam budaya ini. 

Malah bukan setakat tenggelam dengan budaya meniru ini sahaja. Lebih 

dahsyat lagi mereka cuba menipu diri sendiri dengan mengubahsuai hukum Islam 

agar ia sesuai dengan kehendak dan budaya Barat. Mereka mengeksploitasi sikap 

keterbukaan dan keanjalan agama ini sebaik-baiknya semata-mata untuk 



mengubah sama sekali hukum Islam. Mereka menukar hukum Islam sehingga ia 

berubah menjadi sesuatu yang lain dan berbeza sama sekali. Mereka mengenepikan 

sama sekali landasan perundangan Islam dan kebanyakan nas yang bercanggah 

dengan kehendak mereka. 

Pada hakikatnya, apa yang dilakukan ini amat serius. Mereka tidak akan 

berhenti membuat jenayah ini. Malah mereka akan menggunakan saluran undang-

undang untuk membenarkan jenayah mereka. Mereka akan jadikan apa yang 

mereka lakukan itu sebagai sah agar mereka tidak perlu bertaubat dan sentiasa 

boleh melakukannya. 

Apa yang penting kini sebenarnya ialah kita perlu melihat hukum-hakam 

Islam tanpa dipengaruhi oleh hawa nafsu. Kita perlu bersedia menerima perintah 

Allah Taala terutama dalam masalah ini. Apatah lagi masalah ini dianggap sebagai 

masalah penting dan mustahak dalam kehidupan kita hari ini. 

Atas dasar ini, saya akan menyatakan di sini hukum Islam yang telah dan 

perlu diketahui oleh masyarakat dalam soal ini. 

Pertama: Islam mengangkat darjat wanita dan menjadikan wanita setaraf 

dengan lelaki dari segi hak dan tanggungjawab 

Hakikat ini tidak boleh dipertikaikan lagi. Islam telah mengangkat darjat 

wanita dan meletakkan wanita sebagai saudara dan rakan kongsi dalam hidup 

lelaki. Wanita bergantung pada lelaki dan lelaki bergantung pada wanita. 

“Sesetengah kamu adalah daripada sesetengah yang lain”. Islam mengiktiraf 

sepenuhnya hak-hak asasi wanita, hak-hak mereka dalam aspek kemasyarakatan 

dan politik. Islam melayan wanita sebagai manusia yang sempurna, manusia yang 

mempunyai hak dan tanggungjawab. Jika tanggungjawab ini ditunaikan mereka 

akan diberikan penghargaan sekaligus mereka berhak menerima hak mereka. 

Banyak nas al-Quran dan hadis yang menyokong dan menjelaskan nilai ini. 

Kedua: Perbezaan hak antara lelaki dan wanita dilakukan berdasarkan 

perbezaan semulajadi antara lelaki dan wanita yang tidak dapat dinafikan. Juga 

berdasarkan perbezaan peranan yang perlu dimainkan oleh mereka. Bertujuan 

memelihara hak-hak yang telah diberikan kepada kedua-dua jenis. 

Seperti yang dikatakan, Islam membezakan antara lelaki dan wanita dalam 

banyak keadaan dan ketika. Malah Islam tidak pernah menyamakan mereka sama 

sekali. Ini benar. Walau bagaimanapun dari sudut lain perlu disedari bahawa 

walaupun Islam mengurangkan hak wanita dalam satu hal namun Islam telah 

menggantikannya dengan suatu yang lebih baik dalam hal yang lain.14 Ataupun 

ketidak samaan hak ini hanya demi kebaikan wanita itu sendiri. Adakah sesiapa 

yang mendakwa tubuh dan emosi wanita sama seperti lelaki tanpa sebarang 

perbezaan? Adakah sesiapa yang boleh mendakwa peranan yang perlu dimainkan 

oleh wanita dalam hidup ini sama seperti peranan yang perlu dimainkan oleh lelaki? 

Itupun jika kita akui di sana ada apa yang dinamakan sebagai ibu dan juga bapa. 

Saya yakin apabila struktur tubuh berbeza sudah tentu peranan juga berbeza. 

Perbezaan ini sudah tentu membawa kepada perbezaan seluruh budaya hidup yang 

ada kaitan dengan kedua-dua jenis ini. Inilah rahsia apabila Islam meletakkan hak 

dan tanggungjawab lelaki dan wanita berbeza. 

                                                 
14 Contohnya dalam pusaka, Islam memberikan bahagian perempuan separuh daripada 

bahagian lelaki tetapi Islam mewajibkan lelaki menanggung nafkah hidup. 



Ketiga: Tarikan semulajadi yang kuat antara wanita dan lelaki menjadi asas 

kepada hubungan antara mereka. Matlamat hubungan ini bukan sahaja untuk 

berseronok atau sebagainya. Malah tujuan utamanya ialah untuk bekerjasama 

menjaga kelangsungan bangsa manusia dan juga bekerjasama memikul beban 

hidup. 

Islam turut mengambil kira naluri ini. Islam berusaha membersihkan naluri 

tersebut dan mahu mengubah naluri yang bersifat haiwani kepada yang lebih baik 

dan bersifat rohani. Ini akan membawa perubahan besar kepada matlamat dan 

halatuju naluri ini daripada sekadar berbentuk keseronokan kepada berbentuk 

kerjasama erat. Silalah dengar firman Allah Taala: 
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Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatNya, 

bahawa Ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis 

kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan 

dijadikanNya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas 

kasihan. (Ar-Rum: 21) 

Inilah asas-asas yang diambil kira oleh Islam dan asas-asas ini dijadikan 

landasan dalam persoalan wanita. Berdasarkan kepada asas-asas ini juga Islam 

mengemukakan undang-undangnya yang bijaksana. Ia cukup bagi mewujudkan 

kerjasama erat antara dua jenis jantina ini. Dengan ini masing-masing memperolehi 

faedah hasil kerjasama ini serta saling bantu-membantu menjalankan urusan hidup. 

Perbincangan mengenai kedudukan wanita dalam masyarakat menurut 

perspektif Islam dapat digariskan dalam beberapa noktah berikut: 

Pertama: Kewajipan mendidik wanita 

Islam berpandangan akhlak wanita wajib dibentuk. Semenjak lahir lagi mereka 

perlu dididik supaya memiliki sopan santun dan budi pekerti yang tinggi. Islam 

menggalakkan ibu bapa atau penjaga seseorang wanita supaya mengambil berat 

soal ini. Allah menjanjikan mereka pahala yang besar. Namun dalam masa yang 

sama Allah ingatkan mereka azab berat yang bakal mereka terima jika mereka cuai. 

Firman Allah: 
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Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu 

dari neraka yang bahan-bahan bakarannya: manusia dan batu (berhala); 

neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar 

(layanannya); mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang 

diperintahkanNya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala 

yang diperintahkan. (At-Tahrim: 6) 

Sebuah hadis sahih menyebut:  



“Kamu semua adalah penjaga dan kamu akan ditanya tentang jagaannya. 

Imam (pemerintah) adalah penjaga dan akan ditanya tentang jagaannya. 

7Lelaki adalah penjaga keluarganya dan dia akan ditanya tentang jagaannya. 

Wanita adalah penjaga di rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang 

jagaannya. Khadam adalah penjaga dan dia akan ditanya tentang jagaannya. 

Kamu semua adalah penjaga dan kamu akan ditanya tentang jagaan kamu.” 

Riwayat al-Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Umar. 

Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: 

 “Setiap orang Islam yang mempunyai dua orang anak perempuan, lalu dia 

melayan mereka dengan baik sepanjang dia bersama mereka dan mereka 

bersamanya, nescaya kerana anak-anak perempuan ini dia akan dimasukkan 

ke dalam syurga.” Riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dan riwayat 

Ibnu Hibban dalam Sahihnya.  

Diriwayatkan daripada Abu Sa‘id al-Khudri r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. 

bersabda: 

“Sesiapa yang mempunyai tiga orang anak perempuan atau tiga orang saudara 

perempuan atau dua orang anak perempuan atau dua orang saudara 

perempuan lalu dia menjaga mereka dengan baik dan menjauhi kemurkaan 

Allah sepanjang menjaga mereka ini nescaya dia akan beroleh syurga.” 

Riwayat al-Tirmizi.  

Hadis ini riwayat al-Tirmizi dan Abu Daud.  

Riwayat Abu Daud menyebut:  

 “Lalu dia mendidik mereka dengan adab sopan dan menjaga mereka dengan 

baik kemudian mengahwinkan mereka, dia akan beroleh syurga.” 

Antara didikan yang baik ialah mengajar mereka apa yang perlu supaya 

mereka mampu melaksanakan peranan mereka. Contohnya membaca, menulis, 

mengira, mempelajari agama dan sejarah (sejarah generasi yang baik di zaman 

silam, lelaki dan perempuan), cara mengurus rumah, aspek kesihatan, asas-asas 

kependidikan dan penjagaan kanak-kanak. Termasuk juga segala pengetahuan yang 

diperlukan oleh seorang ibu untuk mengurus rumahtangga dan mendidik anak-

anaknya. Dalam sebuah hadis riwayat al-Bukhari r.a.:  

Wanita paling baik adalah wanita Ansar, perasaan malu mereka tidak 

menghalang mereka untuk mempelajari agama ini.” 

Ramai di kalangan wanita generasi silam mempunyai ilmu, adab dan 

kefahaman yang luas mengenai agama Allah Taala. 

Namun mengenai ilmu-ilmu lain yang tidak diperlukan oleh wanita, ia adalah 

sia-sia dan tidak berfaedah untuk dipelajari. Wanita tidak memerlukannya. Lebih 

baik mereka tumpukan masa mereka kepada perkara yang berfaedah dan 

bermanfaat. 

Wanita tidak perlu mendalami pelbagai ilmu bahasa. 

Wanita juga tidak perlu mempelajari ilmu-ilmu kemahiran tertentu. Lambat 

laun anda akan tahu bahawa tempat wanita hanya di rumah, dari mula hingga ke 

akhir. 

Wanita tidak perlu mendalami ilmu undang-undang. Mereka hanya perlu tahu 

apa yang perlu diketahui oleh orang biasa sahaja. 



Abu al-‘Ala al-Maari pernah menasihatkan kaum wanita, katanya: 

“Ajarlah mereka menenun, menganyam dan menjahit 

Tidak perlulah ajar mereka menulis dan membaca 

Sembahyang anak gadis dengan membaca al-Hamd dan al-Ikhlas 

Sudah menyamai Yunus dan Bara‘ah.” 

Namun kita tidak mahu hingga ke tahap itu. Dalam masa yang sama kita juga 

tidak mahu sepertimana mereka yang bertindak keterlaluan mengajak wanita 

mempelajari pelbagai bidang ilmu. Kita tegaskan di sini: Ajarlah wanita apa yang 

mereka perlukan sesuai dengan tugas dan peranan mereka yang Allah tentukan 

untuk mereka iaitu mengurus rumahtangga dan menjaga anak-anak. 

Kedua: Perbezaan antara lelaki dan wanita 

Islam berpandangan pergaulan antara lelaki dan wanita adalah suatu ancaman 

besar. Kedua-dua jenis perlu dipisahkan kecuali setelah berkahwin. Atas dasar ini 

masyarakat Islam adalah masyarakat yang terasing, (***299) bukan masyarakat 

kolektif. 

Mereka yang memperjuangkan pergaulan antara lelaki dan perempuan 

mendakwa tindakan ini (menyekat pergaulan) menghalang kedua-dua jenis 

menikmati hubungan yang menyeronokkan dan intim apabila mereka berdua-

duaan. Bagi mereka, hubungan ini akan mewujudkan perasaan yang akan membina 

tatasusila sosial seperti sikap prihatin, berbudi bahasa, bersopan santun dan 

sebagainya. Menurut mereka lagi, penyisihan ini akan menyebabkan kedua-dua 

jenis sentiasa saling mengimpikan pasangannya. Sebaliknya dengan adanya 

hubungan antara dua jenis ini tumpuan mereka kepada perkara ini akan 

berkurangan. Seterusnya hubungan ini akan diterima sebagai suatu yang biasa. 

Seperti kata pepatah: “Perkara yang paling disukai oleh manusia ialah perkara yang 

paling dilarang.” “Apa yang telah ada di tangan tidak akan diminta oleh hati.” 

Itulah yang mereka katakan dan pandangan ini mempengaruhi ramai pemuda. 

Apatah lagi fahaman ini sesuai dengan hawa nafsu dan selari dengan kehendak 

mereka. Kita katakan kepada mereka: Kami tidak bersetuju dengan apa yang kamu 

sebutkan pada awal tadi. Malah kami tegaskan di sini bahawa akibat keseronokan 

dan keintiman ini akan membawa mereka hilang maruah diri, fikiran tidak 

menentu, jiwa mereka akan ternoda, rumahtangga akan hancur, hubungan 

kekeluargaan akan renggang dan jenayah bermaharajalela. Pergaulan bebas ini 

bukan sahaja menanam sifat-sifat kelembutan dan mengikis sifat kejantanan para 

lelaki malah melahirkan lelaki yang pondan dan lembik. Hakikat ini sudah tentu 

tidak boleh dipertikaikan. 

Kesan negatif akibat pergaulan bebas jauh beribu kali ganda berbanding 

faedah yang diharapkan. Jika perlu membuat pilihan antara satu yang baik dan 

satu yang tidak baik, menolak perkara yang tidak baik adalah lebih utama. Apatah 

lagi jika perkara yang baik itu amat kecil berbanding keburukan yang bakal 

menimpa. 

Demikian juga dengan alasan kedua tadi. Dakwaan itu tidak benar. Sebaliknya 

pergaulan bebas akan meningkatkan lagi kecenderungan mereka untuk sentiasa 

berdua-duaan. Pepatah lama ada menyebut: “Makan akan menguatkan lagi selera 

makan.” Walaupun telah sekian lama bergaul dengan isterinya namun itu tidak 

menghalang seorang lelaki untuk semakin intim dengan isterinya. Jadi kenapa 

hubungannya dengan seseorang wanita tidak boleh menjadi faktor untuk dia lebih 

intim dengan wanita tersebut? Sementara wanita yang selalu bergaul dengan lelaki 



pula akan sentiasa terdorong untuk mempamerkan segala kecantikannya. Dia tidak 

akan berhenti menarik perhatian lelaki. Selain kesan itu, masalah ini juga 

membawa kesan buruk kepada sektor ekonomi kesan pergaulan bebas ini. Wujud 

amalan membazir wang untuk membeli hiasan sehingga boleh menyebabkan 

manusia jatuh muflis dan miskin. 

Atas dasar ini kita dengan tegas menyatakan bahawa masyarakat Islam adalah 

masyarakat tunggal bukan masyarakat berpasangan. Dalam masyarakat Islam 

kaum lelaki ada ruangnya yang tersendiri dan kaum wanita ada ruangnya yang 

tersendiri. Memang benar, Islam membenarkan wanita turut serta dalam majlis 

perayaan, menghadiri perhimpunan dan keluar berperang ketika darurat tetapi 

kebenaran yang diberikan hanya setakat itu sahaja. Malah Islam meletakkan 

pelbagai syarat yang ketat seperti tidak memakai sebarang bentuk perhiasan, 

menutup tubuh, berpakaian yang melitupi seluruh tubuh, pakaian yang tidak 

menunjuk bentuk badan dan tidak jarang, tidak berdua-dua dengan lelaki asing 

walau apa keadaan sekalipun dan sebagainya. 

Salah satu kesalahan besar dalam Islam ialah apabila lelaki dan wanita 

berdua-duaan tanpa muhrim. Islam telah letakkan syarat-syarat yang ketat 

berhubung pergaulan kedua-dua jantina ini. 

Pakaian yang menutup badan adalah salah satu daripada adab Islam. 

Mengharamkan khalwat adalah salah satu hukum Islam. 

Mengelak pandangan adalah antara yang diwajibkan oleh Islam. 

Memerintahkan wanita supaya menetap di rumah walaupun untuk 

sembahyang adalah sebahagian syiar Islam. 

Mengharamkan percakapan dan penampilan yang menggoda, termasuk segala 

bentuk hiasan terutama ketika keluar rumah menjadi sebahagian batas yang 

ditetapkan oleh Islam. 

Semua peraturan ini bertujuan menyelamatkan kaum lelaki daripada godaan 

wanita yang sudah tentu merupakan sesuatu yang paling disukai oleh lelaki. Ia juga 

bertujuan menyelamatkan wanita daripada godaan lelaki yang juga merupakan 

suatu yang paling disukai oleh hati wanita. Banyak ayat dan hadis yang menyentuh 

perkara ini. 

Allah berfirman dalam surah al-Nur: 
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Katakanlah (wahai Muhammad) kepada orang-orang lelaki yang beriman 

supaya mereka menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang 

haram), dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi 

mereka; sesungguhnya Allah Amat Mendalam PengetahuanNya tentang apa 

yang mereka kerjakan. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang 

beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang 

haram), dan memelihara kehormatan mereka; dan janganlah mereka 

memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya; dan 

hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala 

mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka 

melainkan kepada suami mereka, atau bapa mereka atau bapa mertua mereka 

atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau saudara-saudara 

mereka, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki, atau anak bagi 

saudara-saudara mereka yang perempuan, atau perempuan-perempuan Islam, 

atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah 

tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum 

mengerti lagi tentang aurat perempuan; dan janganlah mereka menghentakkan 

kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka; 

dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang 

beriman, supaya kamu berjaya. (An-Nur: 30-31) 

Dalam surah al-Ahzab: 
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Wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta 

perempuan-perempuan yang beriman, supaya melabuhkan pakaiannya bagi 

menutup seluruh tubuhnya (semasa mereka keluar); cara yang demikian lebih 

sesuai untuk mereka dikenal (sebagai perempuan yang baik-baik) maka dengan 

itu mereka tidak diganggu. (Al-Ahzab: 59) 

Banyak lagi ayat lain yang berkenaan hal tersebut 

Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas‘ud r.a. katanya:  

Rasulullah s.a.w. bersabda meriwayatkan daripadaTuhannya Azza wa Jalla: 

“Pandangan itu adalah panahan beracun Iblis. Siapa yang meninggalkannya 

kerana takutkan Aku nescaya akan Aku gantikan ia dengan iman dan dia 

akan memperolehi kemanisan di dalam hatinya.” Riwayat al-Tabarani dan al-

Hakim meriwayatkan daripada Huzaifah. 

Diriwayatkan daripada Abu Umamah r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda:  



“Hendaklah kamu menundukkan pandangan kamu dan menjaga kemaluan 

kamu atau Allah akan benamkan muka kamu.” Riwayat al-Tabarani. 

Diriwayatkan daripada Abu Sa‘id r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda:  

“Setiap pagi dua malaikat akan menyeru: Celakalah lelaki kerana wanita dan 

celakalah wanita kerana lelaki.” Riwayat Ibnu Majah dan al-Hakim. 

Diriwayatkan daripada Uqbah bin Amir r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. 

bersabda: 

“Janganlah kamu datang kepada wanita (bersendirian). Lalu seorang lelaki 

Ansar bertanya: Apakah pandanganmu tentang “hamu”? Baginda bersabda: 

Hamu15  itu maut.” Riwayat al-Bukhari, Muslim dan al-Tirmizi.  

Ayat “kamu datang kepada wanita” membawa maksud bersendirian dengan 

wanita. Hadis ini sama seperti sabda Rasulullah s.a.w.:  

“Setiap kali seorang lelaki bersendirian dengan seorang wanita, syaitan akan 

menjadi orang ketiga.” 

Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:  

“Janganlah kamu bersendirian dengan seorang wanita kecuali jika ada 

muhrim.” Riwayat al-Bukhari dan Muslim. 

Diriwayatkan daripada Ma’qal bin Yassar r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. 

bersabda:  

“Jika kepala kamu ditikam dengan jarum besi itu adalah lebih baik daripada 

kamu menyentuh wanita yang tidak halal untuk kamu.” Riwayat al-Tabarani 

dan al-Baihaqi. Sanad al-Tabari adalah siqah dan sahih menurut al-Hafiz al-

Munziri. 

Diriwayatkan daripada Abu Umamah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:  

“Jangan sekali-kali kamu bersendirian dengan wanita. Demi Tuhan yang 

menguasai jiwaku, setiap kali seorang lelaki bersendirian dengan seorang 

wanita syaitan akan berada di tengah mereka. Adalah lebih baik jika seorang 

lelaki itu berselisih dengan khinzir yang diselaputi tanah atau lumpur 

daripada bahunya berselisih dengan bahu wanita yang tidak halal untuknya.” 

Riwayat al-Tabarani. 

Diriwayatkan daripada Abu Musa r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda:  

“Semua mata berzina termasuklah seorang wanita yang memakai wangian 

kemudian melalui suatu majlis, dia juga sedemikian.” 

Frasa, “dia juga sedemikian” bermaksud dia juga berzina. Riwayat Abu Daud, 

al-Tirmizi (katanya hadis ini hasan sahih), al-Nasaie serta Ibnu Khuzaimah dan 

Ibnu Hibban yang meriwayatkan hadis ini dalam buku sahih mereka. Menurut 

hadis riwayat mereka, Nabi s.a.w. bersabda:  

“Mana-mana wanita yang memakai wangian kemudian melalui satu 

kumpulan manusia dan mereka boleh mencium baunya maka wanita itu 

berzina dan semua mata itu berzina.”  

Ia merujuk kepada setiap mata yang tertarik melihat wanita. 

                                                 
15 Lelaki daripada sebelah suami seperti abang ipar dan bapa mertua. Hadis ini 

diriwayatkan oleh al-Bukhari. 



Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas r.a. katanya:  

Rasulullah s.a.w. melaknat  lelaki-lelaki yang menyerupai wanita dan wanita-

wanita yang menyerupai lelaki.” Riwayat al-Bukhari, Abu Daud, al-Tirmizi, al-

Nasaie, Ibnu Majah dan al-Tabarani. 

Diriwayatkan juga daripada Ibnu Abbas r.a. bahawa seorang wanita lalu di 

hadapan Rasulullah s.a.w. sambil memegang sebatang busar panah. Lantas baginda 

bersabda:  

 “Allah melaknat wanita-wanita yang menyerupai lelaki dan lelaki-lelaki yang 

menyerupai wanita.” 

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. katanya: 

Rasulullah s.a.w. melaknat lelaki yang memakai pakaian wanita dan wanita 

yang memakai pakaian lelaki.” Riwayat Abu Daud, al-Nasaie, Ibnu Majah, 

Ibnu Hibban (dalam buku sahihnya) dan al-Hakim (menurut beliau hadis ini 

sahih menurut syarat Muslim). 

Diriwayatkan daripada Ibnu Mas‘ud r.a. katanya:  

 “Allah melaknat wanita yang membuat tatu, wanita yang bertatu, wanita yang 

mencabut rambut untuk kelihatan cantik, wanita yang mengikir gigi untuk 

kelihatan cantik dan wanita yang mengubah ciptaan Allah.” Lalu seorang 

wanita bertanya kepadanya (ibnu Mas’ud) mengenai perkara ini dan beliau 

membalas: Kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah 

s.a.w. sedangkan ada dinyatakan dalam kitab Allah, firman Allah Taala: 
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Dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah (s.a.w) kepada kamu maka 

terimalah serta amalkan, dan apa jua yang dilarangNya kamu melakukannya 

maka patuhilah laranganNya. (Al-Hasyr: 7) 

Hadis ini riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Tirmizi, Ibnu Majah dan 

al-Nasaie. 

Diriwayatkan daripada Aisyah r.a. bahawa suatu ketika seorang hamba 

wanita Ansar berkahwin. Dia menghidap penyakit yang menyebabkan 

rambutnya gugur. Lalu mereka mahu menyambungkan rambutnya. Mereka 

bertanya Nabi s.a.w. dan baginda menjawab: “Allah melaknat wanita yang 

menyambungkan rambut dan wanita yang disambungkan rambut.”  

Dalam riwayat yang lain:  

 “Seorang wanita Ansar ingin mengahwinkan anaknya kemudian rambut 

anaknya gugur. Dia datang bertemu Nabi s.a.w. dan menceritakannya kepada 

baginda. Dia berkata: Suami anak perempuannya menyuruh saya 

menyambungkan rambut isterinya. Lalu baginda bersabda: Tidak, kerana 

wanita yang menyambungkan rambut akan dilaknat.” Riwayat al-Bukhari dan 

Muslim. 



Diriwayatkan daripada Abu Sa‘id al-Khudri r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. 

bersabda:  

 “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman dengan Allah dan hari 

akhirat bermusafir selama tiga hari atau lebih kecuali jika dia bersama 

bapanya atau saudara lelakinya atau suaminya atau anak lelakinya atau 

mahram lelakinya.” Riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Tirmizi dan 

Ibnu Majah.  

Menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim:  

 “Seorang wanita tidak boleh bermusafir selama dua hari kecuali jika dia 

bersama mahram lelaki ataupun suaminya.” 

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. katanya:  

Rasulullah s.a.w. bersabda: Ada dua golongan penghuni neraka yang saya 

belum pernah melihat mereka: Satu golongan yang mempunyai cemeti seperti 

ekor lembu yang digunakan untuk memukul manusia. Satu golongan lagi ialah 

wanita yang berpakaian seperti telanjang, wanita yang melinggang-

linggangkan tubuh badan (apabila berjalan), kepala mereka seperti bonggol 

unta yang condong (tidak bertudung). Mereka ini tidak akan masuk ke syurga 

dan tidak akan mencium baunya. Walaupun bau syurga boleh dicium sejauh 

ini.” Riwayat Muslim dan yang lain.(***304) 

Diriwayatkan daripada Aisyah r.a. bahawa Asma’ binti Abu Bakar bertemu 

Rasulullah s.a.w. dengan memakai pakaian yang nipis. Lalu Rasulullah s.a.w. 

mengalihkan mukanya sambil berkata:  

 “Wahai Asma’, wanita yang telah didatangi haid tidak boleh dilihat kecuali 

ini, sambil tangannya menunjuk ke arah muka dan tapak tangannya.” Riwayat 

Abu Daud, katanya hadis ini hadis mursal kerana Khalid bin Duraik tidak 

sempat bertemu Aisyah. 

Diriwayatkan bahawa Ummu Humaid, isteri kepada Abu Humaid al-Sa‘idi r.a. 

datang bertemu Nabi s.a.w. lalu dia berkata:  

Wahai Rasulullah, saya suka sembahyang bersamamu. Baginda bersabda: 

Saya tahu engkau suka sembahyang bersama saya tetapi sembahyangmu di 

tempat tidurmu lebih baik daripada sembahyangmu di bilikmu, 

sembahyangmu di bilikmu lebih baik daripada sembahyangmu di dalam 

rumahmu, sembahyangmu di dalam rumahmu lebih baik daripada 

sembahyangmu di masjid kaummu, sembahyangmu di masjid kaummu lebih 

baik daripada sembahyangmu di masjid saya ini.” Lalu wanita ini menyuruh 

supaya dibina untuknya sebuah tempat sembahyang paling tersorok dan paling 

gelap di bilik tidurnya. Dia sembahyang di situ sehingga dia menemui 

tuhannya Azza wa Jalla.” Riwayat Ahmad serta Ibnu Khuzaimah dan Ibnu 

Hibban dalam sahih mereka. 

Rasanya, dengan segala penjelasan ini semuanya kini jelas. Dari sini kita sedar 

bahawa amalan kita hari ini tidak sedikitpun bertepatan dengan Islam. Pergaulan 

yang wujud di sekolah, kuliah, universiti dan tempat umum. Demikian juga dengan 

kunjungan ke tempat-tempat hiburan, restoran dan taman bunga. Begitu juga 

budaya berfesyen dan bersolek hingga ke tahap berkelakuan tidak senonoh. Semua 

budaya asing ini tidak sedikitpun ada kaitan dengan Islam. Sementelah pula semua 

budaya tersebut akan membawa kesan yang amat negatif terhadap budaya 

masyarakat kita. 



Ramai yang berkata Islam tidak mengharamkan wanita melakukan kerja-kerja 

umum dan tiada nas berhubung perkara tersebut. Jadi bawakan nas yang 

mengharamkan amalan ini. Orang seperti ini sama sahaja dengan mereka yang 

berkata: Memukul ibubapa itu boleh kerana al-Quran hanya melarang berkata “oh” 

kepada ibubapa. Tiada nas yang melarang memukul ibubapa. 

Islam mengharamkan wanita mendedahkan tubuhnya. Wanita tidak boleh 

bersendirian dengan lelaki. Wanita juga hanya dibenarkan bergaul sesama mereka. 

Mereka digalakkan sembahyang di rumah. Melihat wanita dianggap sebagai 

panahan iblis. Wanita dilarang membawa busar panah semata-mata kerana ia 

menyerupai lelaki. Apakah dengan semua tegahan ini masih timbul pendapat yang 

mengatakan Islam tidak mengemukakan nas yang mengharamkan wanita 

melakukan kerja-kerja umum? 

Islam berpandangan wanita mempunyai tugas yang sesuai dengan semulajadi 

mereka iaitu di rumah dan bersama anak-anak. Sebagai anak gadis dia perlu 

mempersiapkan dirinya untuk memikul tanggungjawab keluarga di masa depan. 

Sebagai isteri dia perlu memberikan seluruh tumpuannya kepada rumah dan 

suaminya. Sebagai ibu dia perlu berkhidmat untuk suami dan anak-anaknya. Dia 

perlu memberi tumpuan kepada rumahnya. Dia adalah surirumah dan pengurus 

rumahtangga. Apakah dengan segala urusan rumahtangga ini wanita ada masa 

lapang untuk melakukan perkara-perkara lain…? 

Jika wujud tuntutan masyarakat yang memerlukan wanita melakukan kerja-

kerja lain selain tugas semulajadi mereka ini, ketika itu mereka perlu memelihara 

beberapa syarat yang ditetapkan oleh Islam bagi mengelak godaan wanita terhadap 

lelaki dan godaan lelaki kepada wanita. Salah satu syaratnya ialah kerja yang 

dilakukan itu mestilah hanya mengikut keperluan bukan menjadi suatu dasar 

umum di mana setiap wanita perlu bekerja menurut dasar ini. 

Perbincangan mengenai perkara ini terlalu luas terutama di zaman teknologi 

ini. Satu zaman di mana masalah pengangguran kaum lelaki menjadi masalah 

terbesar dalam mana-mana masyarakat dan negara di dunia ini. 

Islam juga menjaga beberapa adab sopan berhubung hak suami terhadap 

isterinya, hak isteri terhadap suaminya, hak ibubapa terhadap anak-anak mereka, 

hak anak-anak terhadap ibubapa mereka. Islam juga menjaga suasana kasih sayang 

dan saling bekerjasama yang perlu wujud dalam sebuah keluarga. Islam menjaga 

tanggungjawab besar yang perlu dimainkan demi kepentingan ummah ini. Jika 

tanggungjawab ini dilaksanakan nescaya seluruh manusia akan berjaya menikmati 

kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Hasan al-Banna 
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BUAT MAHASISWA 

 

Ucapan Ini Disampaikan Sempena Perhimpunan Mahasiswa Ikhwan Al-

Muslimin Pada Bulan Muharram Tahun 1357 Hjrah 

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 

Segala puji bagi Allah, selawat dan salam buat junjungan kita Muhammad, 

juga buat keluarga dan para sahabat baginda. 
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Wahai sekalian umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu: Bukti 

dari Tuhan kamu, dan Kami pula telah menurunkan kepada kamu (Al-Quran 

sebagai) Nur (cahaya) yang menerangi (segala apa jua yang membawa kejayaan 

di dunia ini dan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak). Oleh itu, orang-

orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada (ajaran Al-

Quran) ini, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatNya (yang 

khas iaitu Syurga) dan limpah kurniaNya (yang tidak terkira), dan Allah akan 

menunjukkan mereka ke jalan yang lurus (jalan ugama Islam), yang membawa 

kepadaNya. (Al-Nisa’: 174-175) 

Mari Beramal 

Saudara sekalian, 

Setiap kali saya berada di hadapan sidang hadirin yang mendengar ini, saya 

memohon kepada Allah semoga hari di mana kita beralih daripada medan bercakap 

kepada medan bekerja, medan mengatur strategi dan kaedah kepada medan 

melaksana dan mempraktikkan itu akan semakin hampir. Sudah sekian lama kita 

habiskan masa kita berucap dan bercakap. Masa menuntut kita supaya segera 

melangkah ke arah kerja yang serius dan produktif. Seluruh aspek di dunia ini 

bergantung kepada aspek kekuatan dan kesiap siagaan sedangkan kita masih dalam 

dunia bercakap dan berkhayal. 

���v�����+��F��O�vr����)��~����)�������������1���)�����������1�\���)����������1�������6���-�+v7��)Q�������.�8
�����������1�\|Â��4�������)���+�������w5���8��)u��4�vDv���.�>�
v�������v1)�����O�vr����~Mv�����6�����% 

Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu memperkatakan apa yang 

kamu tidak melakukannya! Amat besar kebenciannya di sisi Allah - kamu 

memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Sesungguhnya Allah 

mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela ugamaNya, dalam 

barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun 

kukuh. (Al-Saf: 2-4) 

Saudara sekalian, 



Ikhwan mengutarakan kepada saudara tentang betapa sempurnanya Islam ini. 

Islam mencakupi seluruh aspek hidup manusia, baik bangsa yang sedang 

membangun atau bangsa yang sudah stabil atau bangsa yang mengejar 

kesempurnaan. Ada sesetengah Ikhwan yang mengemukakan pandangan Islam 

terhadap semangat patriotisme. Justeru saudara memahami bahawa patriotisme 

Islam lebih luas sempadannya, lebih menyeluruh dan lebih abadi. Walaupun 

sefanatik mana sekalipun seseorang itu dengan negara dan bangsanya, namun dia 

tetap tidak dapat menandingi semangat patriotisme yang ada pada diri seorang 

mukmin. Saya tidak mahu huraikan perkara ini kerana ia telah dihuraikan dengan 

panjang lebar. Di sini saya hanya ingin menyentuh satu perkara yang masih disalah 

erti oleh masyarakat menyebabkan mereka banyak melakukan kesilapan akibat 

kekeliruan ini. Masalah yang saya maksudkan ialah masalah Islam dan politik. 

Agama Dan Politik 

Jarang sekali anda bertemu dengan seseorang yang tidak memisahkan antara 

politik dan Islam apabila dia memperkatakannya. Kedua-dua perkara akan 

diletakkan di tempat yang berasingan. Bagi sesetengah masyarakat, kedua-dua 

perkara ini tidak boleh bersama. Oleh kerana itu dinamakan sesebuah pertubuhan 

sebagai pertubuhan Islam dan bukannya pertubuhan politik atau perhimpunan ini 

satu perhimpunan agama bukannya  perhimpunan politik. Anda juga boleh lihat 

perlembagaan pertubuhan-pertubuhan Islam ada mencatatkan: “Pertubuhan ini 

tidak terlibat dengan soal politik.” 

Sebelum saya bincangkan perkara ini dengan lebih mendalam ingin saya bawa 

saudara melihat dua perkara penting: 

Pertama: Wujud perbezaan antara amalan kepartian dan politik. Adakala 

kedua aspek ini seiringan dan adakalanya tidak. Adakala seorang lelaki itu 

berpolitik dengan ertikata yang sebenar tetapi dia bukan menjadi ahli mana-mana 

parti. Adakalanya seorang lelaki itu menjadi ahli parti tetapi dia tidak tahu menahu 

soal politik. Mungkin ada yang menggabungkan kedua-duanya sekali. Dengan itu 

dia menjadi ahli politik yang berparti atau ahli parti yang berpolitik. Apabila saya 

berbicara tentang politik, saya merujuk kepada ertikata politik yang mutlak iaitu 

mengambil berat soal dalaman dan luaran ummah tanpa terikat dengan mana-mana 

parti. 

Kedua: Apabila kalangan yang bukan Islam jahil tentang Islam atau apabila 

mereka tidak menyedari bahawa Islam tertanam teguh dalam jiwa penganutnya, 

mantap di dalam hati orang yang mengimaninya, dan setiap muslim bersedia 

mengorbankan jiwa dan harta mereka demi Islam, maka mereka tidak akan cuba 

menyentuh sensitiviti umat Islam dengan cara mengkritik nama Islam atau 

penampilan Islam. Sebaliknya mereka akan cuba mengecilkan ruang lingkup Islam 

dalam ruang yang sempit dengan mengenepikan segala aspek yang mengandungi 

unsur kekuatan dan tindakan. Mereka akan membiarkan umat Islam hanya tinggal 

kulit, hanya tinggal nama, rupa dan penampilan sahaja. Mereka mengajar umat 

Islam bahawa Islam satu perkara dan sosial satu perkara. Islam lain undang-

undang lain. Islam lain dan masalah ekonomi satu perkara yang lain. Islam lain dan 

pengetahuan am adalah suatu perkara yang lain. Islam perlu diletakkan jauh 

daripada aspek politik. 

Saudara, katakan kepada saya, jika Islam ini bukan politik, bukan sosial, 

bukan ekonomi dan bukan ilmu pengetahuan jadi Islam ini apa? Adakah Islam ini 

hanya rakaat-rakaat yang dilakukan dengan hati yang kosong atau hanya sekadar 

lafaz umpama kata-kata Rabi‘ah al-Adawiyah: “Istighfar yang memerlukan kepada 



istighfar.” Saudara adakah hanya kerana ini al-Quran perlu turun membawa suatu 

sistem yang lengkap. 
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Menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadi hidayah petunjuk, serta membawa 

rahmat dan berita yang menggembirakan, bagi orang-orang Islam. (An-Nahl: 

89) 

Nilai Islam yang amat terhad inilah yang diinginkan oleh musuh Islam agar 

diamalkan oleh umat Islam. Mereka mahu mempermainkan umat Islam apabila 

mereka berkata kepada umat Islam, kami telah berikan kamu kebebasan beragama. 

Perlembagaan kamu juga telah mencatatkan bahawa agama rasmi negara adalah 

agama Islam. 

Islam Yang Syumul 

Saudara, di sini ingin saya tegaskan bahawa Islam berbeza sama sekali dengan 

ertikata sempit yang cuba ditonjolkan oleh musuh Islam. Sebaliknya, Islam 

merangkumi akidah dan ibadah, negara dan bangsa, toleransi dan kuasa, rohani dan 

jasmani, pengetahuan dan undang-undang. Pegangan Islam yang ada pada seorang 

muslim menuntut dia mengambil berat masalah umat Islam. Orang yang tidak 

pernah mengambil berat masalah umat Islam tidak dianggap sebagai orang Islam. 

Saya yakin, asas inilah yang difahami oleh generasi silam yang diredai Allah. 

Asas inilah yang menjadi panduan mereka. Asas inilah yang menjadi landasan 

perjuangan mereka. Atas asas inilah mereka melakukan segala urusan mereka. 

Dengan berpandukan asas inilah juga mereka jalankan segala urusan dunia mereka 

di samping urusan akhirat mereka. Semoga Allah merahmati khalifah pertama yang 

berkata: “Jika saya kehilangan seutas tali unta nescaya saya akan temuinya dalam 

kitab Allah.” 

Setelah saya letakkan garis panduan am tentang Islam yang syumul dan politik 

yang terpisah daripada amalan kepartian, kini dengan tegas ingin saya nyatakan di 

sini seorang muslim tidak akan memiliki Islam yang sempurna kecuali apabila dia 

menjadi seorang ahli politik. Apabila dia meninjau segala masalah umatnya. Apabila 

dia mengambil berat tentang nasib mereka dan peka dengan segala masalah 

mereka. Saya juga ingin jelaskan di sini bahawa segala batasan dan pemisahan yang 

wujud kini adalah suatu yang tidak dapat diterima oleh Islam. Setiap pertubuhan 

Islam perlu meletakkan aspek politik umat Islam sebagai agenda utama mereka. 

Jika tidak mereka perlu menilai semula fahaman mereka tentang Islam. 

Saudara, izinkan saya untuk berbicara lebih lanjut mengenai perkara ini yang 

kini kelihatan agak asing di kalangan pihak yang sudah biasa mendengar suara-

suara yang memisahkan antara Islam dan politik. Mudah-mudahan selepas kita 

meninggalkan majlis ini nanti tiada hadirin yang akan berkata: Jamaah Ikhwan al-

Muslimin telah menggadaikan prinsip mereka dan mereka telah menyimpang 

daripada identiti asal mereka. Mereka kini adalah pertubuhan politik bukan lagi 

pertubuhan agama. Seterusnya masing-masing akan cuba memberikan pandangan 

masing-masing tentang sebab berlakunya perubahan ini. 

Tuan-tuan, ketahuilah bahawa tidak pernah walau sehari pun Ikhwan bukan 

ahli politik dan tidak pernah walau sehari pun Ikhwan bukan orang Islam. Dakwah 

mereka tidak pernah memisahkan antara politik dan agama. Mereka juga tidak 

pernah dilihat sebagai ahli mana-mana parti walau sesaatpun. 
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Dan apabila mereka mendengar perkataan yang sia-sia, mereka berpaling 

daripadanya sambil berkata: Bagi kami amal kami dan bagi kamu pula amal 

kamu; selamat tinggalah kamu; kami tidak ingin berdamping dengan orang-

orang yang jahil. (Al-Qasas: 55) 

Mustahil mereka menyimpang daripada matlamat mereka atau bekerja untuk 

agenda yang lain selain agenda mereka atau mereka mencerminkan identiti lain 

selain identiti Islam yang suci ini. 
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(Katakanlah wahai orang-orang yang beriman: Agama Islam, yang kami telah 

sebati dengannya ialah): celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan 

kami dengan corak Islam); dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada 

Allah? (Kami tetap percayakan Allah) dan kepadaNyalah kami beribadat. (Al-

Baqarah: 138) 

Politik Dalam Negeri 

Saudara, izinkan saya huraikan dengan lebih lanjut berkenaan perkara ini. 

Pada saya, jika apa yang dimaksudkan dengan politik ialah mengendalikan urusan 

kerajaan, memperjelaskan peranan, hak dan tanggungjawab kerajaan, 

memerhatikan setiap tindakan pemerintah agar apabila mereka melakukan yang 

baik mereka boleh ditaati dan apabila mereka melakukan kesilapan mereka boleh 

dikritik. Islam memberi tumpuan kepada perkara ini dan Islam telah menggariskan 

beberapa dasar dan asas dalam masalah ini. Islam menjelaskan hak-hak pemerintah 

dan rakyat. Islam menjelaskan kedudukan orang yang zalim dan yang dizalimi. 

Islam menggariskan sempadan untuk setiap perkara agar ia tidak dicerobohi. 

Perlembagaan, undang-undang sivil, undang-undang jenayah dan segala 

perkara yang berkaitan telah disentuh oleh Islam. Islam adalah sumber rujukan 

utama dan unggul dalam perkara ini. Islam bertindak menggariskan asas, kaedah 

am dan objektif kepada undang-undang ini. Seterusnya Islam mewajibkan manusia 

supaya melaksanakannya. Namun Islam telah menyerahkan kepada manusia segala 

aspek perincian dan huraian kepada undang-undang ini supaya mereka dapat 

melaksanakannya menurut kesesuaian zaman dan keadaan mereka. Mereka boleh 

berijtihad menentukan apa yang baik menurut ijtihad mereka. 

Islam telah mengiktiraf dan mengakui kuasa rakyat. Islam mewajibkan setiap 

muslim supaya memerhatikan setiap tindak-tanduk kerajaan mereka. Mereka perlu 

memberikan nasihat, bantuan dan membahaskan tentang perbelanjaan yang 

dilakukan oleh kerajaan. Islam mewajibkan pemerintah supaya mengutamakan 

kepentingan rakyat dengan memberikan keadilan kepada yang berhak dan 

menghukum sesiapa yang bersalah. Islam juga mewajibkan rakyat supaya taat setia 

kepada pemerintah selama mana pemerintah berada pada jalan yang betul. Jika 

pemerintah didapati menyeleweng, rakyat perlu memperbetulkannya supaya 

pemerintah sentiasa berada pada jalan yang betul. Rakyat perlu memastikan 

pemerintah sentiasa berada dalam batas undang-undang dan mengembalikannya ke 

landasan yang benar. Semua ini ada dinyatakan oleh kitab Allah dan hadis-hadis 

Rasulullah s.a.w., bukan kita reka atau ada-adakan. Cuba sidang hadirin perhatikan 

firman Allah Taala: 
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Dan Kami turunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab (Al-Quran) dengan 

membawa kebenaran, untuk mengesahkan benarnya Kitab-kitab Suci yang telah 

diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka 

jalankanlah hukum di antara mereka (Ahli Kitab) itu dengan apa yang telah 

diturunkan oleh Allah (kepadamu), dan janganlah engkau mengikut kehendak 

hawa nafsu mereka (dengan menyeleweng) dari apa yang telah datang 

kepadamu dari kebenaran. Bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, Kami 

jadikan (tetapkan) suatu Syariat dan jalan agama (yang wajib diikuti oleh 

masing-masing). Dan kalau Allah menghendaki nescaya Ia menjadikan kamu 

satu umat (yang bersatu dalam ugama yang satu), tetapi Ia hendak menguji 

kamu (dalam menjalankan) apa yang telah disampaikan kepada kamu. Oleh itu 

berlumba-lumbalah kamu membuat kebaikan (beriman dan beramal soleh). 

Kepada Allah jualah tempat kembali kamu semuanya, maka Ia akan 

memberitahu kamu apa yang kamu berselisihan padanya. Dan hendaklah 

engkau menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang telah 

diturunkan oleh Allah dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu 

mereka, dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkanmu dari sesuatu 

hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Kemudian jika mereka 

berpaling (enggan menerima hukum Allah itu), maka ketahuilah, hanyasanya 

Allah mahu menyeksa mereka dengan sebab setengah dari dosa-dosa mereka; 

dan sesungguhnya kebanyakan dari umat manusia itu adalah orang-orang yang 

fasik. Sesudah itu, patutkah mereka berkehendak lagi kepada hukum-hukum 

jahiliyah? Padahal - kepada orang-orang yang penuh keyakinan - tidak ada 

sesiapa yang boleh membuat hukum yang lebih pada daripada Allah. (Al-

Maidah: 48-50) 

Terdapat berpuluh-puluh lagi ayat al-Quran al-Karim yang menyentuh secara 

jelas perkara yang saya sebutkan ini. 

Rasulullah s.a.w. juga pernah bersabda tentang kuasa rakyat dan tentang 

suara ramai. Baginda bersabda:  
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“Agama itu nasihat. Sahabat bertanya: Untuk siapa, wahai Rasulullah? 

Baginda bersabda: Untuk Allah, rasulNya, kitabNya, para pemerintah dan 

rakyat Islam.” 

Baginda juga bersabda: 
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“Jihad yang paling mulia ialah bercakap benar kepada pemerintah yang 

zalim.” 

Baginda juga bersabda:  
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“Pemimpin para syuhada ialah Hamzah bin Abdul Mutalib dan juga lelaki 

yang bangun berhadapan dengan pemerintah yang zalim, dia menyuruh 

(melakukan kebaikan) dan melarang pemerintah ini (melakukan kejahatan) 

lalu pemerintah ini membunuhnya.” 

Ada beratus-ratus lagi hadis yang menghuraikan perkara ini dan mewajibkan 

umat Islam supaya menyuruh manusia melakukan kebaikan dan melarang manusia 

melakukan kejahatan. Mereka perlu mengawasi pemerintah mereka, sejauhmana 

pemerintah menghormati kebenaran dan melaksanakan perintah Allah. 

Adakah apabila Rasulullah s.a.w. menyuruh umat Islam supaya campur tangan 

atau mengawasi atau memberi nasihat atau segala-galanya ini, apabila baginda 

menggalakkan perkara ini dan menegaskan bahawa amalan ini adalah sebahagian 

amalan agama dan perkara ini merupakan jihad yang paling besar dan ganjaran 

bagi perkara ini ialah mati syahid yang paling mulia, adakah ini bermakna baginda 

telah melanggar ajaran Islam di mana baginda telah mencampur adukkan politik 

dengan agama. Ataupun inilah sebenarnya budaya Islam yang telah dibawa oleh 

Nabi s.a.w. daripada Allah. Jadi apabila kita mengenepikan perkara ini daripada 

Islam kita sebenarnya mahu Islam mengikut citarasa kita sendiri bukan Islam yang 

dibawa oleh Rasulullah s.a.w. daripada Tuhannya. 

Ertikata yang luas kepada Islam yang sebenar ini tertanam kukuh dalam diri 

generasi silam yang soleh. Nilai ini tertanam dalam roh serta akal mereka. Ia 

diamalkan dalam setiap sudut hidup mereka yang bebas merdeka, sebelum muncul 

Islam hasil ciptaan penjajah ini. 

Saudara, atas dasar inilah para sahabat Rasulullah s.a.w. berbicara soal politik. 

Mereka berjuang demi menegakkan kebenaran. Mereka memikul masalah politik 

umat Islam. Mereka menampilkan diri mereka sebagai “rahib di malam hari dan 

pejuang di siang hari”. Malah Ummu Mukminin, Aisyah sendiri berucap di hadapan 

orang ramai mengenai isu politik dan menghuraikan soal kerajaan dengan huraian 

yang menarik dan hujah yang jitu. Atas dasar yang sama satu pasukan yang 

menentang al-Hajjaj, di bawah pimpinan Ibnu al-Ash`ath telah dinamakan sebagai 

briged fuqaha’ kerana pasukan ini disertai oleh Sa`id bin Jabir, Amir al-Sha’bi dan 

para tabiin serta ulama besar yang lain. 

Kita dapat lihat begitu banyak contoh para ulama yang diredai Allah yang 

memberi nasihat kepada raja dan pemerintah supaya para pemerintah sentiasa 

berpegang kepada kebenaran. Contoh-contoh ini terlalu banyak untuk dimuatkan di 

sini walaupun sebahagiannya  apatah lagi kesemuanya.(*** 314) 



Atas dasar ini juga banyak buku-buku fikah Islam daripada dahulu hingga 

sekarang dipenuhi dengan hukum-hukum berkenaan pemerintahan, penghakiman, 

pengakuan, pendakwaan, jual beli, urusniaga, hukum hudud dan takzir. Semua ini 

membawa maksud Islam mengandungi hukum-hukum amali dan rohani. Jika 

hukum-hukum ini diakui oleh kuasa legislatif ia bermakna hukum-hukum ini perlu 

dipelihara dan dilaksanakan oleh kuasa eksekutif dan kehakiman. Tiada guna 

khatib berucap setiap Jumaat di atas mimbar: 
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Bahawa sesungguhnya arak, dan judi, dan pemujaan berhala, dan mengundi 

nasib dengan batang-batang anak panah, adalah (semuanya) kotor (keji) dari 

perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya. (Al-Maidah: 90) 

Dalam masa yang sama ada undang-undang membenarkan minuman yang 

memabukkan ini. Malah pihak berkuasa menjaga keselamatan mereka yang mabuk 

dan menghantar mereka hingga ke rumah dengan selamat. Oleh itu, ajaran al-

Quran tidak dapat dipisahkan dengan kuasa. Atas dasar ini juga politik dan 

kerajaan adalah sebahagian daripada agama. Orang Islam diwajibkan memberikan 

tumpuan kepada aspek kerajaan sama seperti tumpuan yang diberikan kepada 

aspek rohani. 

Inilah pendirian Islam tentang politik dalam negara. 

Politik Luar Negara 

Jika apa yang dimaksudkan dengan politik luar negara ialah menjaga 

kemerdekaan dan kebebasan rakyat, menanamkan rasa harga diri, mengorak 

langkah ke arah mencapai matlamat agung yang akan menempatkan rakyat negara 

ini setanding dengan bangsa-bangsa lain atau negara-negara lain, membebaskan 

rakyat daripada penjajahan dan campur tangan asing, menentukan hubungan 

negara ini dengan negara lain serta hak-hak yang dimiliki oleh mereka, membawa 

negara-negara di dunia ke arah kesejahteraan sejagat yang mereka namakan 

sebagai undang-undang antarabangsa, maka semua ini telah diberikan perhatian 

sepenuhnya oleh Islam dan semuanya telah dihuraikan dengan sejelas-jelasnya oleh 

Islam. Islam mewajibkan umat Islam supaya berpegang dengan segala hukum-

hakam yang ada hubungan dengan keamanan dan peperangan. Mereka yang cuai 

dan mengabaikannya adalah orang yang jahil tentang Islam atau terkeluar daripada 

Islam. 

Islam telah menegaskan kedudukan umat Islam sebagai pemimpin dan tonggak 

kepada manusia dalam pelbagai ayat dalam al-Quran. Antaranya firman Allah 

Taala: 
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Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi 

(faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang 

baik dan melarang daripada segala perkara yang salah (buruk dan keji), serta 

kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman). (Aali Imran: 

110) 
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Dan demikianlah (sebagaimana Kami telah memimpin kamu ke jalan yang 

lurus), Kami jadikan kamu (wahai umat Muhammad) satu umat pilihan lagi 

adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat 

manusia (tentang yang benar dan yang salah). (Al-Baqarah: 143) 
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Padahal bagi Allah jualah kemuliaan dan kekuatan itu dan bagi RasulNya 

serta bagi orang-orang yang beriman; akan tetapi golongan yang munafik itu 

tidak mengetahui (hakikat yang sebenarnya). (Al-Munafiqun: 8) 

Al-Quran tegaskan juga kewibawaan umat ini dan menunjuk ajar mereka cara 

untuk memelihara umat ini agar mereka sentiasa berwaspada dengan ancaman 

campur tangan asing dalam hal ehwal mereka. Firman Allah: 
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Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang-orang 

yang bukan dari kalangan kamu menjadi “orang dalam” (yang dipercayai). 

Mereka tidak akan berhenti-henti berusaha mendatangkan bencana kepada 

kamu. Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Telahpun nyata (tanda) 

kebencian mereka pada pertuturan mulutnya, dan apa yang disembunyikan oleh 

hati mereka lebih besar lagi. Sesungguhnya telah kami jelaskan kepada kamu 

keterangan-keterangan itu jika kamu (mahu) memahaminya. Awaslah! Kamu 

ini adalah orang-orang (yang melanggar larangan), kamu sahajalah yang suka 

(dan percayakan mereka, sedang mereka tidak suka kepada kamu. (Aali Imran: 

118-119) 

Al-Quran juga mengingatkan bangsa yang dijajah kesan buruk akibat 

penjajahan. Firman Allah Taala: 
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Sesungguhnya raja-raja, apabila masuk ke sebuah negeri, mereka 

merosakkannya, dan mereka menjadikan penduduknya yang mulia hina-dina; 

dan sedemikian itulah mereka akan lakukan. (An-Naml: 34) 

Islam mewajibkan umat ini supaya menjaga kepimpinan umat. Islam 

memerintahkan mereka supaya membuat persiapan dan melengkapkan kekuatan 

agar kebenaran dapat dipelihara dengan kuasa bukan sahaja dengan cahaya 

hidayah. 
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Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala 

jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan. (Al-Anfal: 60) 



Di samping itu, Islam juga tidak lupa untuk mengingatkan umat Islam seperti 

yang dinyatakan oleh surah al-Nasr dan sikap bongkak yang akan menyebabkan 

mereka mengenepikan keadilan dan hak-hak manusia. Islam mengingatkan umat 

Islam supaya tidak melakukan apa jua pencabulan, firman Allah: 

�1�����S���7�¥<���N�����+������Lw+�����R�����#����v-�� 
Dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong 

kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil (kepada 

sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. (Al-Maidah: 8) 

Dan juga firman Allah: 

�������5�#�vh#��������)����#�������#��J)�8w��������1F�#��J=wn�������)�N������(�Z��
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Iaitu mereka (umat Islam) yang jika Kami berikan mereka kekuasaan 

memerintah di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi 

zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan 

kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan (ingatlah) bagi Allah jualah 

kesudahan segala urusan. (Al-Haj: 41) 

Saudara, atas dasar ini kita dapat lihat generasi silam yang diredai Allah baik 

yang merupakan ahli-ahli masjid dan ibadat, penghafal kitab Allah malah ahli-ahli 

ribat dan sufi tidak hanya berpada dengan kemerdekaan negara mereka atau 

kemegahan bangsa mereka sebaliknya mereka bertebaran ke seluruh muka bumi 

menakluk negara dan menyebarkan ajaran Islam. Mereka akan memerdekakan 

bangsa-bangsa lain supaya bangsa-bangsa ini juga merdeka seperti mereka. Mereka 

memimpin bangsa-bangsa ini ke arah cahaya Allah yang telah memimpin mereka 

selama ini. Mereka membawa bangsa-bangsa ini ke arah kesejahteraan di dunia dan 

akhirat. Mereka tidak bertindak kejam atau khianat. Mereka tidak bersikap biadap 

dan tidak memperhambakan manusia kerana sebagai manusia mereka dilahirkan 

oleh ibu mereka sebagai orang yang merdeka. 

Atas dasar ini, kita dapat lihat Uqbah bin Nafi’ yang mencecah lautan Atlantik 

dengan kaki kudanya, berkata: “Ya Allah, jikalau saya tahu di sebalik lautan ini 

wujud daratan lain nescaya saya akan ke sana untuk berjuang di jalanMu.” 

Ketika seorang anak al-Abbas dikebumikan di Taif berdekatan dengan Mekah, 

anak yang kedua sedang dikebumikan di bumi Turki di timur jauh, anak yang 

ketiga dikebumikan di Afrika di barat jauh. Semuanya berjihad di jalan Allah 

mencari keredaanNya. Inilah yang difahami oleh para sahabat dan tabiin bahawa 

politik luar negara adalah sebahagian daripada ajaran Islam sebenar. 

Hak-Hak Antarabangsa 

Sebelum saya akhiri penjelasan saya yang panjang lebar ini saya ingin 

tegaskan kepada sidang hadirin sekalian bahawa politik Islam, dalam dan luar 

negara menjamin sepenuhnya hak-hak bukan Islam, baik hak-hak antarabangsa 

mahupun hak-hak dalam negara seperti hak-hak minoriti bukan Islam. Ini kerana 

kejujuran Islam di peringkat hubungan antarabangsa tidak dapat ditandingi di 

sepanjang sejarah. Firman Allah: 

���+vf)�j����~Mv�������6�����%�¤A����>�S���7����������%��r�.�5)������5)��v&�¥<���N��Ov��wO��)�j�1�)w��%�# 



Dan jika engkau mengetahui adanya perbuatan khianat dari sesuatu kaum 

(yang mengikat perjanjian setia denganmu) maka campakkanlah (perjanjian itu) 

kepada mereka dengan cara terus terang dan adil. Sesungguhnya Allah tidak 

suka orang-orang yang khianat. (Al-Anfal: 58) 

Firman Allah lagi: 
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Kecuali mereka yang kamu mengikat perjanjian setia (dengannya) dari orang-

orang musyrik, kemudian mereka tidak mencabuli perjanjian kamu itu 

sedikitpun, dan mereka tidak menolong seorangpun yang memusuhi kamu, 

maka sempurnakanlah kepada mereka perjanjian mereka sehingga (habis) 

tempohnya. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaqwa. (At-

Taubah: 4) 

Firman Allah: 

���v��������d�v�wa���������Dw5�%��6��S���7����8���1�#�)��������+�')�������wa�v�������+�'����%�# 
Dan jika mereka (pihak musuh) cenderung kepada perdamaian, maka engkau 

juga hendaklah cenderung kepadanya serta bertawakallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Ia Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. (Al-Anfal: 61) 

Itali yang dianggap sebagai negara bertamadun telah menyerang dan menjajah 

Habsyah tanpa mengisytiharkan perang dan tanpa memberi amaran terlebih 

dahulu. Demikian juga dengan Jepun, sebuah negara maju telah menyerang China 

tanpa sebarang amaran atau pengisytiharan. Namun tidak pernah tercatat dalam 

sejarah Rasulullah s.a.w. mahupun sejarah para sahabat baginda bahawa mereka 

telah melancarkan peperangan tanpa mengemukakan dakwah mereka terlebih 

dahulu atau memberikan amaran atau melancarkan serangan secara mengejut. 

Islam telah menjamin hak-hak minoriti melalui nas al-Quran dalam firman 

Allah Taala: 

����8�()��v � �Ov�����8��'���j��� �����#��O��-���
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Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada 

orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana ugama (kamu), dan tidak 

mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu; sesungguhnya Allah 

mengasihi orang-orang yang berlaku adil. (Al-Mumtahanah: 8) 

Dalam masa yang sama politik Islam ini tidak pernah bercanggah dengan 

sistem berperlembagaan dan syura. Malah sebaliknya Islam yang meletakkan batu 

asas dan mengajar manusia sistem ini. Allah berfirman menggambarkan sifat orang 

beriman: 
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Dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka. (As-Shura: 

38) 

Firman Allah: 

���7���$����������Z��
v�������(�#)���#�6��S���7����8���Q������� 
Dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan (peperangan dan hal-

hal keduniaan) itu. kemudian apabila engkau telah berazam (sesudah 

bermesyuarat, untuk membuat sesuatu) maka bertawakkallah kepada Allah. 

(Aali Imran: 159) 

Rasulullah s.a.w. sentiasa bermesyuarat dengan para sahabat. Malah baginda 

menerima pendapat peribadi mereka jika ternyata pendapat tersebut benar. Inilah 

yang berlaku antara baginda dengan al-Habbab bin al-Munzir ketika perang badar. 

Baginda pernah bersabda kepada Abu Bakar dan Umar:  

)�LQ��)&�)��)�Q��Q'���� 
“Jika kamu berdua sependapat saya tidak akan mengenepikan pendapat kamu 

berdua.” 

Rentetan daripada itu, Umar telah menyerahkan kuasa kepada ahli syura 

untuk memilih khalifah. Umat Islam akan sentiasa beroleh faedah selagimana 

mereka mengamalkan syura. 

Keluasan Perundangan Islam  

Ajaran Islam dan politik Islam tidak pernah bersifat kolot. Malah undang-

undang Islam merupakan undang-undang yang paling lengkap. (Masa akan 

mendedahkan hakikat besar yang tidak diketahui oleh manusia ini). Bidang 

perundangan telah memperakui bahawa undang-undang Islam telah jauh 

terkehadapan dalam menghuraikan setiap undang-undang dan masalah secara 

mendalam dan lengkap. Hakikat ini diakui oleh ramai kalangan bukan Islam seperti 

yang banyak tercatat dalam buku-buku karangan Mr. Lambert dan yang lain. 

Persidangan-persidangan perundangan antarabangsa mengiktiraf bahawa Islam 

telah meletakkan asas-asas bagi membolehkan setiap orang Islam memanfaatkan 

undang-undang yang baik selagimana tidak bercanggah dengan asas-asas Islam. 

Islam membenarkan ijtihad dengan menggariskan syarat-syaratnya. Islam 

mengakui kaedah masalih mursalah. Islam mengiktiraf adat dan menghormati 

pandangan pemerintah. Segala asas ini meletakkan undang-undang Islam sebagai 

undang-undang yang terulung di kalangan undang-undang yang lain. 

Tuan-tuan sekalian, saya mahu saudara sebarkan hakikat ini sesama sendiri 

dan kepada orang ramai. Masih ramai yang tidak memahami hakikat sebenar 

sistem-sistem Islam. Akibatnya mereka menjauhkan diri daripada Islam atau 

menolak sebarang ajakan untuk kembali kepada Islam. Jika mereka memahami 

hakikat sebenar Islam nescaya mereka akan kembali kepada Islam. Sudah tentu 

mereka akan jadi orang pertama yang mendokongnya. Mereka akan menjadi orang 

yang paling bersemangat bersuara mengajak manusia kembali kepada Islam. 

Politik Kepartian 

Saudara yang dihormati, 



Ada satu lagi definisi politik yang saya rasakan amat malang untuk saya 

katakan di sini bahawa inilah satu-satunya definisi yang berlegar dalam fikiran 

kebanyakan kita, iaitu politik kepartian. 

Saya ada pandangan tersendiri berhubung politik kepartian ini. Saya tidak 

suka untuk memaksa sesiapa untuk menerimanya kerana ini adalah pandangan 

saya semata-mata. Walau bagaimanapun saya tidak mahu sembunyikan pandangan 

saya ini daripada orang ramai. Bagi saya atas dasar kewajipan memberi nasihat 

kepada manusia terutama dalam keadaan sekarang ini mendesak saya untuk 

menyatakan pandangan saya ini dengan jelas. Saya juga ingin saudara-saudara 

memahami dengan betul bahawa apabila saya bercakap tentang politik kepartian 

saya tidak tujukan ucapan saya ini hanya kepada parti tertentu atau saya berpihak 

kepada parti tertentu atau saya menolak satu parti dan menyokong satu parti, 

bukan itu maksud saya. Sebaliknya saya akan sentuh secara dasar dan saya akan 

kemukakan kesan kewujudan parti-parti ini. Kemudian saya serahkan segala-

galanya kepada sejarah dan pandangan umum untuk menilai parti-parti ini. Segala 

ganjaran hanyalah daripada Allah. 
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(Ingatlah) hari (kiamat yang padanya) tiap-tiap seorang akan mendapati apa 

sahaja kebaikan yang telah dikerjakannya, sedia (dibentangkan kepadanya 

dalam surat-surat amalnya); dan demikian juga apa sahaja kejahatan yang 

telah dikerjakannya. (ketika itu tiap-tiap orang yang bersalah) ingin kalau ada 

jarak yang jauh di antaranya dengan amalnya yang jahat itu. (Aali Imran: 30) 

Tuan-tuan, saya yakin walaupun politik kepartian sesuai untuk sesetengah 

keadaan dan di sesetengah negara namun amalan ini tidak semestinya sesuai dalam 

semua keadaan. Amalan ini tidak sesuai sama sekali di Mesir. Terutama di zaman 

di mana kita sedang membina era baru. Di zaman di mana kita sedang membina 

sebuah masyarakat baru yang utuh dan memerlukan kepada penggemblengan 

semua tenaga, kekuatan dan kebolehan. Di zaman di mana kita perlukan kestabilan 

dan tumpuan sepenuhnya ke arah pemulihan. Terlalu banyak kerja yang perlu kita 

lakukan untuk proses pemulihan dalaman ini. Untuk itu kita perlu tumpukan 

segala tenaga kita ke arah merealisasikannya bagi menyelamatkan bangsa yang 

memiliki jiwa yang sentiasa bersemangat dan bertenaga, memiliki segala unsur 

kejayaan. Bangsa ini hanya ketiadaan kepimpinan yang baik dan betul yang akan 

membolehkan bangsa ini dibina dengan betul dan menghapuskan segala kelemahan, 

kemiskinan, kejahilan dan kehinaan. Kepimpinan ini pencetus dan pendorong ke 

arah kebangkitan. Walau bagaimanapun perkara ini tidak dapat dihuraikan dengan 

panjang lebar di sini, mungkin di lain masa. Saya sedar kita semua merasakan 

betapa beratnya tanggungjawab ini dan betapa banyaknya kerja-kerja yang perlu 

dilakukan ke arah memulihkan setiap elemen dalam masyarakat ini. 

Saya akui kita pernah bersatu sebanyak dua kali. Setiap kali kita bersatu ia 

merupakan hari yang gemilang dalam sejarah kebangkitan kita. Pertama ketika di 

awal kebangkitan apabila bangsa ini berada dalam satu barisan dan bersatu 

menuntut haknya untuk berhimpun. Peristiwa ini amat menggerunkan penjajah 

yang zalim dan mereka tunduk di bawah kuasa bangsa ini. 

Kedua ketika penubuhan barisan kebangsaan yang berjaya membawa 

perubahan penting walaupun dalam ruang yang terbatas tetapi perubahan ini sudah 

cukup membawa kita maju ke hadapan. Malangnya selain pernah bersatu kita juga 



telah banyak kali berpecah dan segala perpecahan ini hanya mensia-siakan segala 

tenaga yang telah dicurahkan selama ini. Ia menghancurkan segala-galanya, 

merosakkan akhlak, memporak perandakan rumah tangga, memutuskan hubungan 

mesra sementara musuh pula mengambil kesempatan di sebalik percakaran ini. 

Kepartian Dan Campurtangan Asing 

Tuan-tuan, saya yakin campurtangan bangsa asing dalam urusan rakyat 

negara ini hanyalah kerana wujudnya percakaran, perpecahan dan amalan 

kepartian yang tidak baik ini. Mana-mana parti yang menang pasti akan 

diperhatikan oleh musuh dan musuh akan terus menggalakkan percakaran ini. 

Musuh akan bertindak ibarat kisah monyet dengan dua ekor kucing. Tiada 

keuntungan yang diperolehi rakyat negara ini hasil percakaran ini selain segala 

maruah, kemerdekaan, akhlak dan kepentingan mereka tergadai. 

Saudara, kita masih belum mencapai kemerdekaan sepenuhnya. Kita masih 

terumbang-ambing. Kita masih berada dalam cengkaman pelbagai pihak yang 

berkepentingan. Tidak ada jalan lain untuk kita mempertahankan kemerdekaan ini 

atau menghapuskan segala cengkaman ini selain kita bersatu dan berganding bahu. 

Mungkin boleh diterima jika ada beberapa negara yang telah menerima 

kemerdekaan sepenuhnya dan sudah lengkap membina negara mereka, mereka kini 

berpecah dan berpuak dalam beberapa isu. Namun bagi negara yang masih baru, 

perpecahan seperti itu tidak sepatutnya berlaku. Perhatikan, krisis dunia yang 

berlaku hari ini menyebabkan semua negara di dunia mengenepikan amalan 

kepartian mereka sama sekali atau mereka hanya mengekalkan amalan kepartian 

tradisi pada zahir sahaja tetapi pada hakikatnya mereka bersatu dalam semua 

perkara. 

Parti-Parti Tiada Tempat Di Mesir 

Saya yakin semua parti yang wujud di Mesir hari ini adalah parti-parti boneka 

bukan parti-parti yang benar-benar diperlukan. Faktor kewujudan parti-parti ini 

lebih bersifat peribadi daripada patriotik. Punca atau peristiwa yang menyebabkan 

lahirnya parti-parti ini telah berakhir dan ini bermakna amalan kepartian ini juga 

perlu dihentikan. 

Parti al-Wafd adalah wakil seluruh rakyat Mesir untuk menuntut 

kemerdekaan melalui cara rundingan dan ini adalah peranan parti ini. Setelah itu 

muncul Parti al-Ahrar al-Dusturi akibat pergeseran yang timbul berhubung cara 

rundingan. Namun rundingan ini akhirnya tamat melalui pelbagai cara dan kaedah. 

Ini bermakna peranan parti ini telah tamat. Parti al-Sha‘ab lahir bagi mewujudkan 

sistem dan perlembagaan tertentu. Perlembagaan tersebut telah ada dan begitu juga 

sistem dengan pelbagai bentuk dan kedudukannya. Ini bermakna peranan parti ini 

juga tidak diperlukan lagi. Parti al-Ittihad wujud akibat isu tertentu yang timbul 

antara istana dan parti-parti yang ada. Semua isu ini telah selesai dan keadaan 

telah berubah. Keadaan sekarang memerlukan tindakan yang berbeza. Jadi tiada 

sebab untuk semua parti ini terus kekal wujud. Tiada alasan untuk kita berundur ke 

belakang. Sedangkan masa hadapan mengajak kita supaya berusaha dan terus mara 

secepat mungkin. 

Islam Tidak Menerima Amalan Kepartian 

Tuan-tuan, berlandaskan semua aspek ini saya yakin Islam sebagai agama 

yang menganjurkan perpaduan dalam segala keadaan, agama yang berlandaskan 

keterbukaan, hati yang tulus, persaudaraan dalam ertikata sebenar, kerjasama yang 

jujur antara semua manusia apatah lagi antara ummah yang sama dan bangsa yang 



sama, sudah tentu agama ini tidak menerima dan bersetuju dengan amalan 

kepartian. Al-Quran al-Karim menyebut: 
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Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (ugama Islam), dan 

janganlah kamu bercerai-berai. (Aali Imran: 103) 

Rasulullah s.a.w. juga ada bersabda:  
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“Adakah boleh saya tunjukkan kepada kamu amalan yang lebih tinggi 

darjatnya daripada sembahyang dan puasa? Para sahabat menjawab: Sudah 

tentu, wahai Rasulullah. Baginda bersabda: Perbaiki hubungan yang retak 

kerana hubungzzzan yang retak itu ibarat pencukur. Saya tidak katakan ia 

mencukur rambut tetapi ia mencukur agama.” 

Amalan kepartian seperti berpecah dan bersengketa serta benci membenci 

membawa akibat yang amat tidak disenangi oleh Islam. Islam memberi amaran 

tentang perkara tersebut  melalui banyak ayat dan hadis. Perbincangan mengenai 

masalah ini terlalu luas dan sidang hadirin sendiri maklum mengenai masalah ini. 

Kebebasan Bersuara 

Saudara, bezakan antara amalan kepartian yang budayanya ialah berpecah 

dan berbeza pendapat dalam semua keadaan dengan kebebasan bersuara yang 

bukan sahaja dibenarkan malah digalakkan oleh Islam. Bezakan amalan kepartian 

ini dengan amalan mengkaji sesuatu perkara dan berbeza pendapat untuk mencari 

kebenaran kemudian apabila suatu keputusan dibuat semua pihak akur dengan 

keputusan tersebut. Sama ada kerana keputusan itu adalah keputusan majoriti atau 

keputusan itu adalah keputusan sebulat suara. Dengan ini umat ini akan dilihat 

sentiasa bersatu dan para pemimpin akan dilihat sentiasa sependapat. 

Saudara, sudah tiba masanya untuk kita menuntut supaya budaya berparti di 

Mesir ini dihapuskan. Budaya ini perlu digantikan dengan budaya yang akan 

menyatukan suara kita. Budaya yang akan menggabungkan segala potensi bagi 

mendokong manhaj Islam yang bakal memanfaatkan dan menggembleng segala 

kuasa dan tenaga yang ada. 

Atas dasar inilah bagi memenuhi kewajipan kepada Islam, negara dan seluruh 

manusia, Ikhwan al-Muslimin merasakan mereka perlu mengetengahkan perkara 

ini kepada seluruh manusia. Dengan berbekalkan keimanan yang mendalam dan 

hujah yang mantap, mereka yakin bahawa perkara ini adalah satu-satunya cara 

untuk mendokong suatu kebangkitan dengan berteraskan landasan dan asas yang 

kuat. 
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Wahai orang-orang yang beriman, sahut dan sambutlah seruan Allah dan 

seruan RasulNya apabila Ia menyeru kamu kepada perkara-perkara yang 

menjadikan kamu hidup sempurna; dan ketahuilah bahawa sesungguhnya 

Allah berkuasa mengubah atau menyekat di antara seseorang itu dengan 

(pekerjaan) hatinya, dan sesungguhnya kepadaNyalah kamu akan 

dihimpunkan. (Al-Anfal: 24) 

Hasan al-Banna 

 

Penutup 

Saudara, segala teori ini mungkin akan dipersendakan oleh orang ramai sebaik 

sahaja mereka mendengarnya. Mereka adalah orang-orang yang telah putus asa dan 

lupa bahawa Allah akan membantu hamba-hambanya yang beriman. Mereka tidak 

tahu bahawa apa yang kamu kemukakan hari ini sebenarnya bukanlah perkara 

yang baru sebaliknya ia adalah dakwah Islam yang diketengahkan oleh Rasulullah 

s.a.w. dan diperjuangkan oleh baginda serta para sahabatnya. Setiap orang Islam 

yang beriman dengan Allah, rasulNya dan kitabNya wajib beramal seperti amalan 

mereka dan berjuang seperti perjuangan mereka. 

Wahai Ikhwan, kamu beriman dengan semua ini dan kamu yakin bahawa Allah 

akan memberikan kemenangan. Kamu miliki segala hujah ilmiah, sejarah, faktor 

geografi dan bantuan Tuhan untuk melaksanakan. Kamu mendapat janji Allah yang 

dinyatakan dalam firman Allah: 
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Dan Kami hendak berihsan dengan memberikan pertolongan kepada kaum yang 

tertindas di negeri itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, 

serta hendak menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (apa yang dimiliki 

oleh Firaun dan kaumnya). (Al-Qasas: 5) 

Ketahuilah bahawa Allah bersama kamu. Tidak perlulah saya huraikan dengan 

panjang lebar tanggungjawab kamu kerana kamu sendiri mengetahuinya. Oleh itu, 

yakinlah, ikhlaslah, beramallah dan nantikanlah akan tiba masa kemenangan. 

Segala-galanya terserah kepada Allah. Pada hari itu, orang-orang yang beriman 

akan merasa gembira menerima bantuan Allah. Allah membantu sesiapa sahaja 

yang dikehendakiNya dan Allah Maha Perkasa dan Maha Pengasih. 

Salam serta rahmat dan keberkatan Allah untuk saudara sekalian. 

 

Hasan al-Banna. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

��������	
�� 

������������������������������������
	�
����	�
����	�
����	�
��������

MUKTAMAR 

KEENAM 

 



MUKTAMAR KEENAM 

 

Pada Januari 1941 

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang 

Segala puji bagi Allah yang telah memimpin kita ke arah ini dan kita tidak 

akan mendapat hidayah ini jika tidak kerana hidayah Allah. Selawat dan salam 

buat junjungan kita Muhammad s.a.w, pemimpin para mujahidin, buat kaum 

keluarga dan para sahabat baginda serta mereka yang berjuang demi menegakkan 

dakwah baginda hingga ke hari kiamat. 

Siapakah Ikhwan Al-Muslimin 

Wahai Ikhwan al-Muslimin, 

Dua tahun telah berlalu semenjak muktamar terakhir yang diadakan di rumah 

keluarga Lutfillah (pada tiga belas Zul Hijjah tahun 1357 Hijrah), semenjak itu 

banyak peristiwa yang telah berlaku. Sepanjang tempoh itu dunia berkesempatan 

melihat pelbagai perkembangan. Baru-baru ini berlaku letupan di gedung simpanan 

peluru dan dunia dikejutkan semula dengan paluan gendang perang. Walaupun 

selama ini dunia mendakwa mereka telah berjaya mewujudkan keamanan. Wahai 

Ikhwan, kini kamu berhimpun untuk menilai semula segala yang telah kamu 

lakukan dan mengenal pasti di mana kedudukan kamu kini. Mudah-mudahan kamu 

dapat berbincang sesama sendiri seterusnya kamu dapat berbicara kepada 

masyarakat tentang dakwah kamu. Moga-moga langkah ini dapat memberikan kita 

peringatan. Sememangnya peringatan itu amat bermanfaat bagi orang-orang yang 

beriman. 

Wahai Ikhwan mujahid yang berhimpun pada malam ini dari seluruh pelusuk 

Mesir. 

Saya mahu kamu memahami dengan jelas kedudukan kamu di celah-celah 

masyarakat dunia hari ini. Apakah perbezaan dakwah kamu dengan dakwah yang 

lain? Apakah jamaah kamu ini? Apakah tujuan Allah menggabungkan kamu dan 

menyatukan hati kamu? Kenapa Allah mengenengahkan gagasan kamu di saat 

dunia begitu mengharapkan keamanan dan kesejahteraan. 

Saudara, ingatlah baik-baik bahawa kamu adalah orang asing yang mengajak 

ke arah kebaikan ketika nilai kemanusiaan sedang hancur luluh. Kamu adalah 

pemikiran baru.  Allah mahu dengan kewujudan kamu ini kamu akan dapat 

memisahkan manusia kepada dua pihak, pihak yang benar dan pihak yang salah. 

Ketika ini manusia sedang bergelumang dengan kebenaran dan kepalsuan. Kamu 

mengajak manusia ke arah Islam, kamu mendokong al-Quran, kamu 

menghubungkan bumi dengan langit, kamu adalah pewaris Muhammad s.a.w. dan 

kamu adalah pengganti para sahabat selepas ketiadaan baginda. Dengan ini, 

dakwah kamu lebih mulia berbanding gerakan yang lain. Matlamat kamu lebih 

tinggi berbanding gerakan yang lain. Kamu bersandar kepada landasan yang kukuh. 

Kamu berpegang kepada tali yang kukuh dan tidak akan terputus. Kamu dilimpahi 

cahaya yang terang benderang tatkala seluruh manusia sedang tersasar daripada 

jalan yang sebenar. 
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Dan Allah Maha Kuasa melakukan segala perkara yang telah ditetapkanNya. 

(Yusuf: 21) 

Tajarrud (Jatidiri) 

Saudara, ingatlah baik-baik tiada seorang pun di kalangan kamu (termasuk 

saudara-saudara kamu yang tidak dapat hadir pada hari ini kerana sesuatu sebab) 

yang bertekad memperjuangkan dakwah ini dan bekerja di bawah naungan dakwah 

ini, mempunyai matlamat mengejar kepentingan dunia atau apa jua kesenangan 

dunia. Sebaliknya kamu mengorbankan segala-gala hasil usaha kamu dan hasil 

usaha tangan kamu. Kamu hanya bergantung kepada Allah. Kamu hanya 

mengharapkan bantuan Allah. Kamu hanya mengharapkan ganjaran Allah. Kamu 

hanya mencari keredaan Allah. 
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Dan cukuplah Allah sebagai Pengawal yang melindungi, dan cukuplah Allah 

sebagai Penolong (yang menyelamatkan kamu dari angkara mereka). (Al-Nisa’: 

45) 

Faham 

Saudara, ingatlah baik-baik… kerana nikmat Allah, kamu telah memahami 

Islam ini dengan fahaman yang sebenar dan sejati. Kamu memahami bahawa Islam 

itu mudah, menyeluruh dan lengkap. Islam seiringan dengan zaman dan mampu 

memenuhi kehendak seluruh manusia, seterusnya mampu memberikan 

kebahagiaan kepada manusia. Islam tidak jumud seperti yang dimahukan oleh 

golongan yang jumud namun Islam itu tidaklah terlalu bebas seperti golongan yang 

terlalu bebas. Islam tidaklah rumit seperti yang difahami oleh ahli falsafah. Islam 

bersifat sederhana, tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Ia bersumberkan 

kitab Allah, sunnah rasulNya dan cara hidup para generasi silam yang soleh. Kamu 

kutip sumber ini dengan penuh rasional dan sedar, dengan hati yang yakin dan 

percaya, dengan akal yang cerdas dan tajam. Kamu mengenali Islam yang sebenar 

iaitu Islam yang mencakupi akidah dan ibadah, negara dan bangsa, akhlak dan 

material, toleransi dan kuasa, ilmu dan undang-undang. Kamu yakini Islam dengan 

ertikata yang sebenar iaitu Islam yang mencakupi agama dan negara, kerajaan dan 

rakyat, mashaf dan pedang. Kamu yakin Allah telah melantik umat Islam sebagai 

khalifah kepada seluruh manusia di muka bumi ini. 
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Dan demikianlah (sebagaimana Kami telah memimpin kamu ke jalan yang 

lurus), Kami jadikan kamu (wahai umat Muhammad) satu umat yang pilihan 

lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada 

umat manusia (tentang yang benar dan yang salah) dan Rasulullah 

(Muhammad) pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran 

perbuatan kamu. (Al-Baqarah: 143) 

Ukhuwwah (Persaudaraan) 

Saudara, ingatlah baik-baik… semua cawangan kamu ini ibarat satu unit. 

Semuanya dihubungkan oleh roh dan hati yang saling bertaut. Demi satu matlamat 



semua cawangan ini telah berjaya disatukan ke satu arah, satu cita-cita, satu derita 

dan satu jihad. Kesemua unit ini saling bertaut antara satu sama lain, saling 

berhubung antara satu sama lain, saling bermesra antara satu sama lain, saling 

hormat-menghormati antara satu sama lain. Setiap unit merasakan mereka tidak 

lengkap tanpa hubungan persaudaraan sesama mereka. Persaudaraan mereka juga 

tidak lengkap tanpa hubungan sesama unit ini. Unit-unit ini ibarat batu-bata yang 

saling sokong menyokong antara satu sama lain. Semua unit ini mempunyai 

hubungan yang amat erat dan amat suci dengan ibu pejabat dari segi semangat, 

organisasi, tugas dan imej. Semua unit-unit berpaksi dengan ibu pejabat ibarat 

bintang-bintang yang mengelilingi paksinya. Agar dengan ini terlaksanalah firman 

Allah. 
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Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. (Al-Hujurat: 10) 

Jihad 

Saudara, ingatlah baik-baik… Allah Taala memberkati jihad kamu ini. Dialah 

yang mengembangkan gagasan kamu ini dan Dialah yang menyatukan hati-hati 

kamu. Setiap hari ada cawangan baru yang ditubuhkan. Prinsip yang kamu 

perjuangkan kini diperjuangkan oleh mereka yang sebelum ini tidak memahaminya 

atau tidak yakin dengan kejayaannya atau menolaknya atau bertindak jahat 

terhadapnya. Ini bermakna dakwah kamu telah diterima oleh segenap lapisan 

masyarakat. Dakwah kamu telah menyerap masuk ke tengah masyarakat. Kini 

pengikut dan pendokong dakwah kamu wujud di segenap lapisan masyarakat dan 

persekitaran. 

Beribu-ribu pemuda yang beriman kini bersedia untuk beramal dan berjihad 

demi melakukan perubahan sebenar. 

Markas-markas wujud di merata tempat sedia beroperasi bagi tujuan dakwah 

dan bimbingan. 

Kumpulan-kumpulan yang tersusun dan mengamalkan riadah jasmani dan 

rohani dengan penuh semangat dan riang. 

Cawangan-cawangan yang tumbuh di kampung-kampung dan bandar-bandar 

berjumlah lebih lima ratus buah semuanya, bekerjasama berganding bahu dan 

berlumba-lumba melakukan kebajikan. 

Lisan dan pena yang petah dan lantang mengenengahkan keindahan Islam, 

keunikan Islam dan hakikat Islam yang sebenar kepada masyarakat. 

Utusan-utusan dihantar bertebaran di jalan Allah untuk mendalami agama 

dan mengajarkannya pula kepada masyarakat. 

Saudara, ini adalah sebahagian hasil jihad kamu. Kamu dapat lihat hasilnya 

begitu ketara. Ia semakin berkembang dan bertambah. 
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Yang demikian itu ialah petunjuk Allah, yang dengannya Ia memimpin sesiapa 

yang dihendakiNya. (Al-An‘am: 88) 

Pengorbanan 



Saudara, ingatlah baik-baik… dakwah kamu adalah dakwah yang terbaik. 

Jamaah kamu adalah jamaah yang paling mulia. Sumber kewangan kamu adalah 

dari saku kamu sendiri bukan daripada saku orang lain. Perbelanjaan untuk 

dakwah kamu adalah daripada catuan makanan anak-anak kamu dan perbelanjaan 

rumah kamu sendiri. Kamu tidak mengharapkan bantuan daripada mana-mana 

individu atau pertubuhan atau kerajaan atau negara. Bagi sebuah gerakan yang 

menuntut ahli-ahlinya mengorbankan sekurang-kurang nyawa dan harta, 

pengorbanan seperti ini adalah kecil. 
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Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa 

mereka dan harta benda mereka dengan (balasan) bahawa mereka akan beroleh 

syurga. (Al-Taubah: 111) 

Ikhlas 

Saudara, ingatlah baik-baik… Janganlah kamu merasa angkuh dan besar diri. 

Sedarlah bahawa Allah mewajibkan dakwah kamu ini diiringi oleh iman, ikhlas, 

faham, sentiasa bersatu, bekerjasama dan berkorban tidak sepertimana gerakan-

gerakan lain yang ada di medan, gerakan-gerakan yang kelihatan hebat dan 

ternama. Sifat-sifat tadi adalah tonggak kepada gerakan dakwah yang betul. Oleh 

itu, berusahalah dengan gigih untuk memiliki kesemua nilai-nilai itu. 

Mantapkanlah nilai-nilai itu dalam diri kamu. Sedarlah bahawa apa sahaja yang 

telah kamu lakukan ia bukan kerana kelebihan dan kehendak kamu. 
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Kerana Dia lah yang memimpin kamu kepada iman (yang kamu dakwakan itu), 

kalau betul kamu orang-orang yang benar (pengakuan imannya). (Al-Hujurat: 

17) 

Adakah Kita Sukar Difahami atau Misteri? 

Ikhwan al-Muslimin, 

Sudah dua belas tahun kamu kemukakan dakwah kamu kepada masyarakat. 

Namun masih ada yang tertanya-tanya tentang Ikhwan al-Muslimin. Mereka 

melihat jamaah ini jamaah yang sukar difahami dan misteri. Adakah kamu manusia 

yang sukar difahami? Saya akan jawab soalan ini dengan jelas. Saya juga akan 

berucap mengenai matlamat Ikhwan al-Muslimin, tentang cara yang mereka 

gunakan, tentang pendirian mereka terhadap pertubuhan yang lain, dan pendirian 

mereka terhadap keadaan yang melanda masyarakat hari ini. Kebanyakan daripada 

kamu sendiripun telah mengetahuinya. Kita sendiri telahpun menjelaskan perkara 

ini di dalam risalah-risalah, buku-buku dan ceramah-ceramah Ikhwan. Namun kita 

ingin jelaskan sekali lagi perkara ini sebagai renungan semula kepada yang lupa 

dan sebagai pengetahuan bagi yang masih tidak tahu. 

Matlamat Ikhwan al-Muslimin 

Ikhwan al-Muslimin bekerja bagi mencapai dua matlamat. Pertama, matlamat 

jangka pendek yang boleh difahami dan dirasai kesannya pada hari pertama 

seseorang itu terlibat dalam jamaah ini ataupun matlamat ini boleh dilihat melalui 

kerja-kerja yang dilakukan oleh beberapa orang Ikhwan di lapangan umum. Kedua, 

matlamat jangka panjang yang memerlukan Ikhwan menanti peluang, menunggu 

masa yang sesuai, melakukan persediaan yang baik dan melalui pembinaan insan. 



Matlamat yang pertama ialah melibatkan diri dengan kerja-kerja kebajikan 

umum walau apapun bentuknya dan memberikan khidmat kemasyarakatan apabila 

peluang tersedia. 

Apabila seorang saudara berhubung dengan Ikhwan, dia dituntut supaya 

membersihkan jiwanya, memperbaiki akhlaknya, mempersiapkan roh, akal dan 

jasmaninya untuk mengharungi jihad yang lama yang akan ditempuhinya satu 

masa nanti. Setelah itu dia diminta pula untuk mengembangkan semangat itu 

kepada ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang di sekelilingnya. 

Seorang akh akan hanya menjadi seorang muslim yang sebenar jika dia 

melaksanakan hukum dan akhlak Islam. Dia juga perlu berpegang kuat dengan 

segala perintah dan larangan yang dinyatakan oleh Rasulullah s.a.w. daripada 

Tuhannya. 
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Demi diri manusia dan Yang menyempurnakan kejadiannya (dengan 

kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya); serta mengilhamkannya (untuk 

mengenal) jalan yang membawanya kepada kejahatan, dan yang membawanya 

kepada bertaqwa; - Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya - 

yang sedia bersih - bertambah-tambah bersih (dengan iman dan amal 

kebajikan), Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya - yang 

sedia bersih - itu susut dan terbenam kebersihannya (dengan sebab kekotoran 

maksiat). (Al-Syams: 7-10) 

Akhirnya terbentuk sebuah jamaah hasil gabungan kumpulan-kumpulan 

Ikhwan. Jamaah ini menubuhkan sebuah pejabat dan kemudian mengorak langkah 

mendidik orang-orang yang buta huruf dan mengajar orang ramai hukum-hukum 

agama. Jamaah ini menyampaikan nasihat dan bimbingan, meleraikan perkelahian, 

memberikan bantuan kepada yang memerlukan, mendirikan infrastruktur yang 

yang diperlukan seperti sekolah, institut, hospital dan masjid menurut keupayaan 

dan keperluan semasa. Kebanyakan cawangan Ikhwan telahpun melaksanakan 

tanggungjawab ini dengan sebaik-baiknya. 

Adakah ini yang Ikhwan al-Muslimin mahukan dan adakah kerana ini mereka 

membuat persiapan diri? 

Tidak saudara, bukan ini sahaja yang kita inginkan. Ini hanyalah sebahagian 

kecil yang kita lakukan kerana mencari keredaan Allah. Ini adalah matlamat jangka 

pendek kita. Kita memenuhi masa dengan melakukan amalan-amalan kebajikan 

sehingga tiba masa dan suasana yang sesuai untuk kita melakukan perubahan yang 

menyeluruh seperti yang kita impikan. 

Tentang matlamat utama Ikhwan… Tentang matlamat agung Ikhwan… 

Tentang perubahan yang diinginkan oleh Ikhwan. Di mana mereka membuat 

persediaan untuk perubahan ini… Perubahan yang Ikhwan mahukan ialah 

perubahan yang menyeluruh dan bersepadu yang dibantu oleh seluruh potensi 

ummah yang melangkah ke satu arah mengganti dan menukar keadaan yang sedia 

ada.. 

Dakwah inilah yang diketengahkan oleh Ikhwan al-Muslimin. Mereka 

meyakini cara ini dan mendokong akidah ini. Mereka bekerja demi membimbing 

manusia ke arah satu sistem masyarakat yang akan menyentuh seluruh aspek 

hidup yang dinamakan sebagai Islam. Islam itu dibawa oleh Roh al-Amin dan 



disematkan ke dalam hati penghulu para rasul dalam bahasa Arab yang fasih. 

Ikhwan mahu melahirkan satu ummah contoh yang berpegang dengan Islam yang 

sebenar. Ummah ini pula bakal menjadi petunjuk dan pemimpin. Masyarakat 

manusia inilah contoh negara al-Quran yang menghayati al-Quran, yang 

berpandukan al-Quran, yang mengajak ke arah al-Quran, yang berjuang demi al-

Quran, berkorban dengan nyawa dan harta mereka. 

Islam datang sebagai satu sistem dan sebagai pemimpin, sebagai agama dan 

negara, sebagai undang-undang dan pengamalan. Namun yang tinggal hanyalah 

sistem sementara kepemimpinan telah lenyap. Apa yang kekal hanyalah agama 

sementara negara telah pupus. Apa yang berkembang ialah undang-undang 

sementara pengamalannya telah terhakis. Saudara, bukankah ini hakikat hari ini! 

Jika ini tidak benar, maka di manakah letaknya hukum yang Allah tetapkan bagi 

memelihara darah, harta dan harga diri? Allah Taala berfirman kepada nabiNya. 
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Dan hendaklah engkau menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang 

telah diturunkan oleh Allah dan janganlah engkau menurut kehendak hawa 

nafsu mereka, dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkanmu dari 

sesuatu hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Kemudian jika 

mereka berpaling (enggan menerima hukum Allah itu), maka ketahuilah, 

hanyasanya Allah mahu menyeksa mereka dengan sebab setengah dari dosa-

dosa mereka; dan sesungguhnya kebanyakan dari umat manusia itu adalah 

orang-orang yang fasik. Sesudah itu, patutkah mereka berkehendak lagi kepada 

hukum-hukum jahiliyah? Padahal - kepada orang-orang yang penuh keyakinan - 

tidak ada sesiapa yang boleh membuat hukum yang lebih baik daripada Allah. 

(Al-Maidah: 49-50) 

Ikhwan al-Muslimin bekerja supaya sistem ini disokong oleh pemerintah, 

supaya sebuah negara Islam yang baru akan muncul, supaya segala hukum-hakam 

Islam ini dilaksanakan sepenuhnya, supaya muncul sebuah kerajaan Islam di 

tengah masyarakat yang akan didokong oleh umat Islam. di mana kehidupan 

masyarakat ini akan diatur menurut syariat Islam sepertimana perintah Allah yang 

disampaikan kepada Nabi s.a.w. di dalam kitabNya. Firman Allah: 
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Kesudahannya Kami jadikan engkau (wahai Muhammad dan utuskan engkau) 

menjalankan satu Syariat (yang cukup lengkap) dari hukum-hukum ugama; 

maka turutlah Syariat itu, dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-

orang yang tidak mengetahui (perkara yang benar). Sesungguhnya mereka tidak 

sekali-kali akan dapat menyelamatkanmu sedikitpun dari (azab) Allah (kalau 

engkau menurut mereka); dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu 

setengahnya menjadi penolong dan penyokong bagi setengahnya yang lain 

(dalam perkara yang salah); dan (sebaliknya) Allah menjadi penolong dan 



pelindung bagi orang-orang yang bertaqwa (yang engkaulah pemimpinnya). (Al-

Jathiyah: 18-19) 

Beberapa Kesan Buruk Akibat Kepincangan Sistem Sosial Di Mesir Hari Ini 

Saudara, 

Kita berada di bumi yang paling subur, airnya paling menyegarkan, berhawa 

sederhana, rezeki yang melimpah, negara paling kaya, terletak di tengah-tengah, 

tamadun paling tua dengan ilmu pengetahuan, negara yang paling banyak warisan 

sejarah kerohanian, kebendaan, kemahiran dan kebudayaan. Negara kita ini 

memiliki bahan asli, bahan-bahan industri, hasil pertanian dan segala yang 

diperlukan oleh sebuah bangsa yang kuat dan mahu berdikari serta memimpin 

bangsa lain ke arah kesejahteraan. Mana-mana bangsa asing yang menjejakkan 

kakinya ke bumi yang aman sentosa ini pasti akan hilang segala rasa sakit mereka, 

hilang segala kesulitan mereka, hilang rasa rendah diri mereka, hilang segala 

kemiskinan mereka. Malangnya apakah yang dinikmati oleh rakyat Mesir sendiri? 

Tiada apa-apa. Apakah ada sebuah negara bertamadun tetapi rakyatnya hidup 

dalam keadaan miskin, jahil, berpenyakit dan daif seperti yang berlaku pada Mesir 

danyang kaya raya ini? Sebuah negara tempat lahir segala tamadun dan ilmu. 

Negara yang menjadi pemimpin rantau timur ini. 

Saudara, di sini ada beberapa statistik yang menunjukkan ancaman sosial yang 

amat hebat yang sedang kita hadapi. Jika tidak kerana rahmat Allah sudah tentu 

kesannya terlalu berat untuk kita terima. 

1. Petani di Mesir berjumlah 8 juta orang dan tanah yang sesuai untuk 

diusahakan hampir 6 juta ekar. Ini bermakna nisbah setiap petani ialah dua pertiga 

ekar. 

Di sebalik fakta ini kita dapat perhatikan, bumi Mesir kini hilang kelebihannya 

kerana kelemahan sistem pengairan dan penggunaan yang berlebihan. Atas alasan 

ini tanah pertanian di Mesir memerlukan baja buatan yang berlipat kali ganda lebih 

banyak berbanding kawasan pertanian yang lebih rendah dari segi kualiti dan 

kesuburannya.  Jumlah penduduk bertambah dengan pesat. Agihan tanah pertanian 

pula adalah seperti berikut, 4 juta petani tidak memiliki sebarang tanah, 2 juta 

hanya memiliki tidak sampai setengah ekar sementara kebanyakan petani yang lain 

hanya memiliki tidak lebih lima ekar tanah. Keadaan ini menunjukkan sejauhmana 

kadar kemiskinan para petani Mesir. Taraf hidup mereka berada di tahap yang 

membimbangkan. 

4 juta rakyat Mesir memperolehi pendapatan maksimum hanya sebanyak 80 

sen sebulan. Jika kita andaikan mereka memiliki seorang isteri dan tiga orang anak 

iaitu mengikut purata keadaan hidup penduduk desa di Mesir malah seluruh 

penduduk Mesir amnya maka purata pendapatan penduduk Mesir dalam setahun 

ialah 2 pound. Jumlah ini jauh lebih rendah berbanding perbelanjaan diperlukan 

untuk seekor keldai. Bagi perbelanjaan seekor keldai, pemiliknya perlu 

membelanjakan: 

140 sen untuk 5 ikat rumput kering. 

30 sen untuk 1 ½ pikul makanan haiwan. 

150 sen untuk satu guni kacang. 

20 sen untuk 4 qirat bijirin jagung. 



Semuanya berjumlah 340 sen. Jumlah ini jauh lebih besar berbanding 

perbelanjaan hidup untuk seorang di Mesir. Ini bermakna 4 juta rakyat Mesir hidup 

di bawah tahap haiwan. 

Dalam pada itu, golongan yang memiliki jumlah tanah yang luas pula 

dicengkam hutang. Mereka terpaksa tunduk kepada mahkamah dan bank. 

Bank Pertanian sahaja memperolehi hasil gadaian sehingga setengah juta ekar. 

Pinjaman yang dikeluarkan untuk pemilik tanah di Mesir sehingga Oktober 1936 

mencecah 17 juta pound. Ini baru satu bank. 

Pada tahun 1939, nilai tanah dan rumah yang dirampas akibat kegagalan 

membayar hutang berjumlah 346,256 pound. Apakah petunjuk di sebalik angka ini? 

2. Buruh di Mesir berjumlah 5,718,127 orang iaitu hampir 6 juta orang. 

Seramai 511,119 orang menganggur iaitu lebih daripada setengah juta orang tidak 

mempunyai sebarang pekerjaan. Dalam masa yang sama ramai anggota tentera kini 

memegang sijil menganggur. 

Bagaimana seorang manusia mampu menghayati nilai mereka sebagai seorang 

manusia yang bermaruah atau memahami nilai semangat kebangsaan atau 

patriotik jika dalam negara sendiri mereka masih tidak mampu makan. Nabi s.a.w. 

sendiri pernah memohon dijauhkan daripada kefakiran. Pepatah ada menyebut, 

kefakiran itu boleh membawa kepada kekufuran. Lebih buruk lagi, mereka yang 

mempunyai pekerjaan pula terpaksa berhadapan dengan eksploitasi majikan, 

dengan upah yang rendah dan kerja yang berat. Kerajaan masih gagal menggubal 

akta yang mampu mempertahankan golongan yang tertindas ini. Suasana perang 

kini menyebabkan jumlah penganggur semakin bertambah. Mereka yang 

mempunyai pekerjaan pula semakin susah dan tertindas. 

3. Syarikat-syarikat monopoli di Mesir telah menguasai sepenuhnya 

infrastruktur utama seperti elektrik, air, garam, pengangkutan dan sebagainya. 

Semua keperluan ini dimiliki syarikat-syarikat yang tidak sedikitpun mempedulikan 

nasib rakyat Mesir. Walaupun mereka memperolehi keuntungan yang besar tetapi 

masih terlalu kedekut untuk mengambil rakyat Mesir sebagai pekerja mereka. 

Semenjak ditubuhkan pada 27 Mei 1865 hingga tahun 1933, keuntungan 

syarikat-syarikat pembekal air di Kaherah mencecah 20 juta pound. Sikap tidak 

peka dan sambil lewa menyaksikan kerajaan Mesir pada zaman Riyadh Basha 

(Menteri Buruh ketika itu ialah Muhammad Zaki Basha) telah menjual pegangan 

dalam saham syarikat hanya dengan harga 20 ribu pound walaupun keuntungan 

bersih hasil pegangan saham pada tarikh dijual iaitu antara 10 Julai 1889 hingga 

1934 sahaja mencecah 2 ½ juta pound. 

Di Mesir terdapat 320 buah syarikat asing yang menguasai sepenuhnya 

infrastruktur utama. Pada tahun 1938 yang lalu, jumlah keuntungan yang 

diperolehi oleh syarikat-syarikat ini ialah 7,637,482 pound. Semua ini hasil titik 

peluh rakyat Mesir walaupun setengah daripada jumlah penduduk tidak mampu 

menikmati sebarang makanan. Pada tahun 1938, Syarikat Air Iskandariah sahaja 

memperolehi keuntungan berjumlah 122,850 pound. Kesemua syarikat ini tidak 

mematuhi syarat-syarat perjanjian yang telah ditandatangani. Dalam pada itu 

segala urusan yang dijalankan dengan syarikat-syarikat ini terlalu lembab dan 

hanya merugikan pihak kerajaan dan rakyat. 

Apa yang menarik dan menyedihkan ialah jumlah syarikat milik Mesir 

sehingga tahun 1938 hanya berjumlah 11 buah syarikat jika hendak dibandingkan 

dengan 320 buah syarikat asing. 



4. Pada tahun 1934, klinik-klinik kerajaan menerima seramai 7,241,383 orang 

pesakit. 1 juta di antara mereka menghidap bilharsia. Setengah juta menghidap 

penyakit inklastoma dan 1 ½ juta orang menghidap penyakit ophthalmia. Di Mesir, 

90% penduduk menghidap penyakit mata dan parasit. Dari jumlah itu seramai 

55,575 orang hilang penglihatan mereka. Pemeriksaan perubatan yang dijalankan di 

sekolah, kolej, universiti termasuk akademi tentera menunjukkan sesuatu yang 

luarbiasa iaitu para pelajar memiliki tubuh badan yang lemah. Padahal mereka 

adalah golongan muda dalam negara ini. Hakikat ini wujud dalam sebuah bangsa 

yang diajar oleh Nabi mereka supaya memohon agar Allah memberikan mereka 

kekuatan pada tubuh, pendengar dan penglihatan. 

5. Di Mesir walaupun sekian lama usaha dijalankan namun masih wujud 

beribu-ribu rakyat yang masih belum boleh menulis huruf alif. Sementara jumlah 

yang mendapat pendidikan tidak lebih 20%. Jumlah tersebut termasuk pelajar-

pelajar yang mendapat pendidikan di sekolah wajib yang tidak mengetahui apa-apa. 

Kebanyakan mereka tidak berjaya mencapai sijil penuh sekolah rendah. Malahan 

mereka yang menerima pendidikan tinggi turut tidak terlepas daripada menerima 

kritikan kerana kelayakan mereka dikatakan tidak membolehkan mereka untuk 

berjaya dalam dunia kerjaya. Kritikan ini kerapkali dinyatakan oleh Menteri 

Pendidikan, pegawai-pegawai jabatan pendidikan dan sebagainya. 

6. Kemerosotan prestasi akhlak begitu membimbangkan. Dalam tahun 1938, 

jumlah mereka yang dihukum kerana pelbagai jenayah melebihi satu juta orang, 

lelaki dan wanita. Dari jumlah itu, 100 ribu atau lebih merengkok dalam penjara. 

Ini tidak termasuk mereka yang masih bebas dan tidak dihukum lagi. 

Dalam pada itu, ramai di kalangan pemuda dan pemudi begitu berani 

melanggar hukum agama yang tidak dititik beratkan oleh undang-undang manusia 

seperti minum arak, berjudi, main loteri, perlumbaan(lumba kuda) dan 

seumpamanya Ada yang berjoli sana sini dan banyak lagi, semuanya dilakukan 

tanpa rasa takut atau malu. 

7. Setelah kita kehilangan segala keupayaan material kita dalam bidang ilmu 

dunia, kekayaan, kewangan dan kesihatan, apakah kita masih mahu 

mempertahankan kekuatan rohani kita? Tidak, sama sekali tidak. 

Berapa ramai rakyat Mesir yang benar-benar mengimani Allah dan benar-

benar bergantung padaNya? Berapa ramai rakyat Mesir yang masih merasa bangga 

dengan identiti mereka sebagai Islam? Berapa ramai yang mendirikan sembahyang? 

Berapa ramai yang mendirikan sembahyang benar-benar sembahyang dengan cara 

yang betul dan memahami hukum dan rahsia sembahyang? Berapa ramai yang 

membayar zakat serta peka dengan agihan dan matlamat zakat? Berapa ramai yang 

takutkan Allah, menjauhi kemurkaan Allah, menjauhi maksiat, dosa besar dan 

amalan yang keji? 

Berdasarkan kepada kenyataan hari ini ternyata jawapan bagi segala soalan 

tadi amat menyedihkan dan membimbangkan hati orang yang benar-benar beriman. 

Penyakit Dan Rawatan 

Saudara sekalian, inilah yang dinyatakan oleh statistik. Apa yang ditunjukkan 

ini hanya sedikit daripada segala gejala buruk yang melanda Mesir. Apakah punca 

semua fenomena ini? Siapakah yang bertanggungjawab? Bagaimana kita boleh 

selesaikan segala masalah ini? Apakah cara penyelesaiannya? 

Punca segala gejala ini ialah kepincangan sistem sosial yang diamalkan di 

Mesir yang sememangnya perlu diubah. Semenjak seratus tahun yang lalu kita 



telah diserang oleh Eropah melalui serangan politik, ketenteraan, undang-undang, 

sistem, pendidikan, bahasa, ilmu dan kesenian. Kita juga dilanda serangan arak, 

wanita, hiburan, kemewahan dan budaya buatan Eropah. Ada di kalangan kita 

dengan hati yang terbuka menerima segala yang disajikan kepada kita. Kita begitu 

kagum dengan segala yang kita terima. Tidak cukup setakat memanfaatkan segala 

ilmu pengetahuan, kesenian, sistem, kekuatan, kekuasaan, harga diri dan jatidiri, 

malah dengan tanpa syak wasangka kita serahkan teraju kepimpinan kita kepada 

penjajah. Demi menurut telunjuk mereka kita ketepikan agama kita. Mereka 

hulurkan kepada kita barangan yang tidak berguna dan kita dengan mudah 

menerimanya. Mereka sembunyikan barangan yang berguna dan kita dengan 

mudah mendiamkannya. Lebih dahsyat lagi, kita berpecah kepada puak-puak yang 

saling bercakaran sesama sendiri, tanpa sebarang matlamat dan agenda. 

Pemerintah dan rakyat adalah orang yang bertanggungjawab dengan apa yang 

berlaku. Pemerintah telah tunduk menyerah diri kepada penjajah. Mereka 

menyerahkan tampuk kuasa kepada penjajah. Mereka lebih mementingkan diri 

sendiri daripada nasib bangsa. Seluruh jentera pentadbiran Mesir telah dijangkiti 

penyakit yang menyebabkan jentera ini sudah tidak berfungsi dan membawa 

kesengsaraan kepada rakyat. Sikap keakuan, amalan rasuah, pilih kasih, lembab, 

malas dan remeh menjadi amalan dalam semua jabatan kerajaan Mesir. 

Dalam masa yang sama rakyat pula, lebih rela berada di tempat yang hina, 

tidak peka dengan tanggungjawab mereka, terpedaya dengan segala kepalsuan, 

tunduk kepada hawa nafsu. Mereka hilang kekuatan iman dan kekuatan perpaduan 

menyebabkan mereka sentiasa menjadi mainan golongan yang berkuasa. 

Cara untuk kita bebaskan diri kita daripada segala gejala ini ialah dengan 

jihad dan perjuangan. Kita tidak boleh berputus asa dalam hidup ini. Kita akan 

selamat daripada segala gejala ini apabila kita berjaya hapuskan segala budaya 

yang tidak baik ini dan kita ubah kepada budaya yang lebih baik. Budaya ini pula 

perlu dijaga oleh sebuah kerajaan yang tegas dan sedia berkorban untuk negara, 

berusaha gigih untuk menyelamatkan rakyatnya. Kerajaan ini pula disokong oleh 

rakyat yang bersatu padu, mempunyai keazaman yang tinggi dan iman yang 

mantap. Walaupun dalam melangkah ke arah perubahan ini, manusia lain telah 

kehilangan cahaya penunjuk jalan. Namun Islam yang ada pada kita ini boleh 

menjadi cahaya yang akan memimpin kita ke arah jalan yang betul. 

Kerajaan Mesir tidak akan mampu melakukan perubahan dalam masyarakat 

kecuali setelah ia bebas sepenuhnya daripada sifat lemah dan takut. Bebas daripada 

campur tangan politik yang menyebabkan Mesir tidak mampu melangkah ke 

hadapan akibat campur tangan Eropah yang telah melemahkan kita serta 

kebangkitan kita. 

Kini kita berhadapan dengan pelbagai peristiwa penting yang banyak 

mengubah sistem dan budaya. Banyak negara dan kerajaan baru muncul. Kita 

sepatutnya mengambil kesempatan ini untuk membuang segala halangan lama. 

Kita bina masa hadapan yang lebih gemilang berlandaskan asas yang kukuh iaitu 

asas Islam yang sebenar. 

Dengan ini matlamat Ikhwan al-Muslimin boleh disimpulkan kepada dua iaitu 

kembali kepada sistem Islam dan sistem kemasyarakatan, kemudian membebaskan 

diri sepenuhnya daripada cengkaman kuasa asing. Hanya dengan cara ini sahaja 

kita akan dapat menyelamatkan Mesir daripada segala malapetaka. 



Ini diikuti dengan impian setinggi gunung untuk mengembalikan semua 

kegemilangan Islam. Manusia melihat semua ini hanyalah khayalan tetapi kita lihat 

ia bakal menjadi adalah suatu kenyataan. 
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Oleh itu, bersabarlah (wahai Muhammad), sesungguhnya janji Allah itu benar. 

(Al-Rum: 60) 

Pendekatan Ikhwan al-Muslimin 

Cara-cara atau wahana  yang kita gunakan ialah, meyakinkan orang ramai, 

sebarkan dakwah dengan apa cara sekalipun supaya seluruh masyarakat 

memahami dan menegakkannya dengan penuh keyakinan dan keimanan. Selepas 

itu, kita saring anasir-anasir yang baik untuk dijadikan tonggak yang kukuh bagi 

mendokong gagasan perubahan ini. Seterusnya kita melangkah ke medan 

perjuangan mengikut lunas undang-undang dengan tujuan dakwah ini dapat 

diketengahkan ke institusi-institusi rasmi. Dengan ini dakwah akan dibantu dan 

didokong oleh kuasa yang efektif. Atas dasar ini, apabila tiba masa yang sesuai 

calon-calon daripada Ikhwan al-Muslimin akan tampil ke hadapan menjadi wakil 

kepada rakyat di badan-badan perwakilan rakyat. Kami amat yakin Allah akan 

membantu kami memperoleh kejayaan jika apa yang kami lakukan ini hanya demi 

keredaan Allah. 
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Sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agamaNya (agama 

Islam); sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa; - (Al-Haj: 40) 

Cara yang lain selain daripada yang dikemukakan ini akan hanya kita guna 

jika terpaksa. Kita tidak akan guna cara-cara lain kecuali jika terdesak. Ketika itu 

kita akan tampil ke hadapan dengan penuh yakin. Kita akan nyatakan pendirian 

kita dengan tegas, tanpa berselindung dan bermuka-muka. Ketika itu kita bersedia 

menanggung walau apa sekalipun akibat tindakan kita. Kita tidak akan menunding 

jari ke arah orang lain dan kita tidak akan mencari kesalahan orang lain. Kita 

memahami bahawa apa yang ada pada Allah lebih baik dan lebih kekal abadi. 

Berkorban demi menegakkan kebenaran adalah jalan menuju hidup yang abadi. 

Dakwah menuntut perjuangan dan perjuangan bererti terdedah kepada penyeksaan. 

Pada ketika itu, saat kemenangan sudah hampir tiba. Itulah saat kejayaan. 

Terlaksanalah firman Allah yang pasti benar: 
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(Orang-orang yang mendustakan ugama Allah itu telah diberi tempoh yang 

lanjut sebelum ditimpakan dengan azab) hingga apabila rasul-rasul berputus 

asa terhadap kaumnya yang ingkar dan menyangka bahawa mereka telah 

disifatkan oleh kaumnya sebagai orang-orang yang berdusta, datanglah 

pertolongan Kami kepada mereka, lalu diselamatkanlah sesiapa yang Kami 

kehendaki. Dan (ingatlah bahawa) azab Kami tidak akan dapat ditolak oleh 

sesiapapun daripada menimpa kaum yang berdosa. (Yusuf: 110) 

Kita Dan Politik 



Ada sesetengah pihak yang mempersoalkan: Apa kena mengena Ikhwan 

dengan Parlimen? Ikhwan adalah pertubuhan agama sedangkan parlimen adalah 

ruang untuk badan politik? Bukankah betul apa yang dikatakan oleh orang ramai 

bahawa Ikhwan al-Muslimin adalah pertubuhan politik. Mereka bukan mengajak 

manusia kepada Islam sahaja, seperti yang mereka dakwa. 

Dengan penuh yakin saya menjawab segala persoalan ini: Saudara, jika ada 

yang mengatakan kita pertubuhan politik kepartian dan amalan kami ialah 

menyokong parti tertentu dan menentang parti yang lain, bukan ini sifat kami dan 

kami tidak akan sama sekali bertindak sedemikian. Tiada siapapun yang dapat 

mendatangkan sebarang bukti membuktikan tuduhan ini. Jika kami dikatakan 

sebagai pertubuhan politik atas dasar kami mengambil berat soal umat Islam ini, 

atau kerana kami berfahaman bahawa kuasa eksekutif dan maruah bangsa adalah 

sebahagian rukun atau fardhu Islam, atau kerana kami bekerja dengan penuh gigih 

untuk memperolehi kemerdekaan mutlak dan memulihkan badan pentadbiran, 

maka memang benar itulah kami. Kami yakin kami bukan bawa perkara yang baru. 

Apa yang diperkatakan ini difahami oleh setiap orang Islam yang benar-benar 

mempelajari Islam. Kami amat memahami apa yang kami perjuangkan. Apalah erti 

hidup ini jika kami tidak berusaha mencapai segala matlamat ini. Dalam usaha ini, 

kami tidak akan terseleweng daripada hanya mahu mengajak manusia ke arah 

Islam. Islam tidak sahaja menuntut umatnya supaya memberi nasihat dan 

bimbingan sebaliknya Islam sentiasa mendesak mereka supaya mereka berjuang 

dan berjihad. 
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Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi 

kehendak ugama Kami, sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-

jalan Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan); dan 

sesungguhnya (pertolongan dan bantuan) Allah adalah berserta orang-orang 

yang berusaha membaiki amalannya. (Al-Ankabut: 69) 

Berkenaan dengan pendirian kita terhadap pertubuhan-pertubuhan lain di 

Mesir, pendirian kita cukup jelas, pendirian ini kita suarakan dan kita catatkan 

dalam segenap kesempatan yang ada. 

Kita Dan Kerajaan 

Pendirian kita terhadap kerajaan-kerajaan yang memerintah Mesir walau apa 

sekalipun bentuknya ialah kita berperanan sebagai memberi nasihat dan 

bersimpati. Kita berharap kerajaan ini bertindak tepat dan mendapat petunjuk. Kita 

berharap semoga kerajaan ini mampu memulihkan segala kepincangan yang ada 

dengan izin Allah. Walau bagaimanapun pengalaman banyak mengajar dan 

meyakinkan kita bahawa kita dan kerajaan-kerajaan ini tidak pernah sehaluan.  

Kita telah banyak kali mengemukakan cadangan pemulihan kepada kerajaan-

kerajaan Mesir yang silih berganti. Malah kita telah kemukakan beberapa 

memorandum yang menyentuh isu utama masyarakat Mesir. 

Kita telah cuba sedarkan mereka betapa perlunya usaha dijalankan bagi 

memulihkan jentera pentadbiran kerajaan dengan cara memilih pegawai yang betul, 

memberi tumpuan kepada sesuatu kerja, memudahkan segala urusan, mengambil 

kira aspek kelayakan dan menghapuskan keistimewaan yang diberikan. 

Kita juga menuntut supaya bidang pendidikan dibaiki dengan cara mengkaji 

semula dasar pendidikan dan memantau penerbitan akhbar, buku, filem, 



pementasan dan radio. Segala kelemahan bidang ini perlu diatasi dan dipimpin ke 

arah yang betul. 

Lakukan perubahan kepada aspek undang-undang supaya ia hanya 

bersumberkan syariat Islam, mencegah kemungkaran, membanteras jenayah 

melalui undang-undang hudud dan hukuman yang menginsafkan. 

Mendidik rakyat supaya mengamalkan budaya kerja yang bermanfaat ketika 

masa lapang. 

Namun apakah hasil segala usaha ini? Tiada. Kementerian Hal Ehwal 

Masyarakat telah berusaha mengisi kekosongan ini tetapi apa yang telah 

dilakukannya selama satu tahun setengah ini? 

Apakah yang diperolehi daripada segala usaha ini? Tiada. Jawapan bagi segala 

persoalan ini akan kekal tiada, selagimana kita masih tidak cukup berani untuk 

keluar daripada kepompong taqlid buta dan masih tidak bangkit melawan rutin 

kuno ini. Semua ini tiada penghujungnya. Selagimana kita tidak menggariskan 

agenda kita dan kita tidak memilih pegawai-pegawai yang berkelayakan bagi 

melaksanakan agenda ini. Dalam tempoh ini kita akan terus memberi nasihat 

sehingga tiba harinya Allah akan memutuskan siapakah yang benar antara kita dan 

kaum kita itu. Allah jua sebaik-sebaik yang membuat keputusan. 

Kita Dan Parti-Parti Yang Ada 

Berhubung sikap kita terhadap parti-parti politik yang ada, sikap kita ialah 

kita tidak menyebelahi mana-mana parti. Namun kita yakin semua parti adalah 

sama dari beberapa segi: 

Kebanyakan tokoh parti-parti ini telah berjasa menangani isu-isu politik di 

Mesir. Mereka turut serta berjuang demi kepentingan Mesir. Sedikit sebanyak apa 

yang berjaya dicapai oleh Mesir hari ini adalah hasil perjuangan mereka. Dari aspek 

ini, kita perlu hargai sumbangan mereka ini. 

Namun dalam masa yang sama tiada satupun antara parti-parti ini yang 

menggariskan agenda yang mantap dalam usaha melakukan perubahan. Mereka 

tidak menggariskan matlamat yang ingin dicapai. Atas sebab ini, semua parti ini 

mempunyai agenda dan matlamat yang berbeza. 

Parti-parti ini juga masih tidak yakin bahawa perubahan masyarakat yang 

diperjuangkan perlu berlandaskan asas dan ajaran Islam. Kebanyakan tokoh-tokoh 

penting parti-parti ini memahami Islam hanyalah amalan ibadat dan kerohanian 

yang tiada kaitan sama sekali dalam mencorak hidup manusia, aspek 

kemasyarakatan dan keduniaan. 

Walapun parti-parti ini silih berganti memerintah Mesir namun tiada satupun 

yang membawa perkara baru. Di bawah pemerintahan mereka, rakyat tidak 

memperolehi sebarang kemajuan fizikal dan mental sebagaimana yang diharapkan. 

Suasana ini mewujudkan kesan negatif apabila beberapa kerajaan bukan parti 

muncul di Mesir dalam keadaan yang kritikal termasuk kerajaan yang memerintah 

hari ini.  

Dengan ini, sebenarnya tidak wujud sebarang perbezaan antara parti-parti 

yang ada di Mesir. Perbezaan yang ada hanyalah dari aspek penampilan dan tokoh 

sedangkan aspek ini tidak penting bagi Ikhwan al-Muslimin. Atas dasar ini juga 

Ikhwan mempunyai pandangan yang sama terhadap semua parti ini. Mereka 

meletakkan dakwah mereka (warisan Rasulullah s.a.w. ini) berada di tahap yang 

lebih tinggi berbanding parti-parti yang ada. Mereka mengemukakan dakwah ini 



secara jelas dan nyata kepada semua pemimpin parti secara saksama. Mereka 

berharap supaya para pemimpin parti ini memahami hakikat yang berlaku dan 

membuat penilaian yang tepat. Ikhwan berharap mereka ini akur kepada semangat 

patriotik yang sebenar supaya mereka boleh bersatu dan memperjuangkan agenda 

yang satu. Mudah-mudahan mereka mampu mengubah keadaan dan merealisasikan 

segala impian. Mereka tiada pilihan lain selain terpaksa menerima agenda yang 

dianjur oleh Ikhwan al-Muslimin. Lebih tepat lagi, hidayah yang diturunkan oleh 

Tuhan sekalian alam. 

�(����Z���Cvn�1��6��S���%��������(�Z��
v��)���#�v}��#)��wa���
v��)����D����vr�����6��vª���v4 
Iaitu jalan Allah yang memiliki dan menguasai segala yang ada di langit dan 

yang ada di bumi. Ingatlah! Kepada Allah jualah kembali segala urusan. (Al-

Shura: 53) 

Kenyataan Sebenar 

Kini, kita ingin jelaskan kepada pihak yang masih merasakan bahawa Ikhwan 

al-Muslimin bekerja demi kepentingan individu tertentu atau organisasi tertentu: 

Saudara, takutilah kemurkaan Allah dan janganlah kamu katakan apa yang kamu 

tidak tahu. Ingatlah firman Allah Taala: 
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Dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang-orang lelaki yang 

beriman dan orang-orang perempuan yang beriman dengan perkataan atau 

perbuatan yang tidak tepat dengan sesuatu kesalahan yang dilakukannya, maka 

sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta, dan 

berbuat dosa yang amat nyata. (Al-Ahzab: 58) 

Rasulullah s.a.w. juga pernah bersabda:  

“Orang yang paling saya murkai dan orang yang paling jauh daripada saya 

pada hari kiamat nanti ialah orang yang menyebarkan fitnah, memecah 

belahkan mereka yang berkasih sayang dan mencari keaiban orang yang tidak 

berdosa.” 

Mereka perlu betul-betul faham bahawa hari di mana Ikhwan al-Muslimin 

akan bekerja untuk orang lain atau menjadi alat kepada agenda yang tiada kena 

mengena dengan agenda Ikhwan, masih belum wujud lagi. Saya masih ingat, dalam 

satu kesempatan saya pernah menulis sepucuk surat kepada seorang Basha, di 

mana di akhir surat tersebut saya catatkan: 

“Yang dimuliakan Basha, Ikhwan al-Muslimin tidak akan tunduk kepada 

sebarang sogokan ataupun ancaman. Mereka tidak akan takut kepada sesiapa 

kecuali hanya kepada Allah. Mereka tidak akan terpedaya dengan kedudukan dan 

pangkat. Mereka tidak mengharapkan kekayaan dan harta. Hati mereka tidak akan 

terpikat dengan kesenangan dunia yang akan lenyap ini. Mereka hanya mencari 

keredaan Allah dan mengharapkan ganjaran akhirat. Mereka akur kepada firman 

Allah Taala: 
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(Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka): Maka segeralah kamu kembali 

kepada Allah (dengan bertaubat dan taat), sesungguhnya aku diutuskan Allah 

kepada kamu, sebagai pemberi amaran yang nyata. (Al-Zariyat: 50) 

Ikhwan mengenepikan segala matlamat dan cita-cita yang lain demi matlamat 

yang satu dan hasrat yang satu iaitu keredaan Allah. Atas dasar ini mereka tidak 

akan menggunakan agenda lain selain agenda mereka. Mereka tidak akan 

menerima dakwah lain selain dakwah mereka. Mereka tidak akan membawa 

penampilan lain selain penampilan Islam. 
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Celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam); 

dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah?  (Al-Baqarah: 138) 

Sesiapa yang cuba memperdaya atau mengambil kesempatan daripada mereka 

pasti akan menyesal. Sesiapa yang cuba mempergunakan Ikhwan untuk 

kepentingan mereka pasti akan kecewa. Sesiapa yang ikhlas untuk berkongsi 

matlamat dan turut serta bersama perjuangan mereka pasti akan merasa senang 

hati dan akan disambut dengan senang hati. Dia akan dapat lihat mereka ini adalah 

tentera yang gagah berani dan teman yang setia. Mereka akan mengorbankan 

nyawa mereka untuknya, menyerahkan segala hati dan tenaga mereka untuknya. 

Dalam masa sama mereka akan tetap merasakan dia lebih baik daripada mereka. 

Yang dimuliakan Basha, saya tulis surat ini kepada tuan bukan kerana ingin 

meminta sumbangan untuk Jamaah Ikhwan al-Muslimin atau untuk tujuan 

membantu seorang anggota Ikhwan. Surat ini bertujuan mengajak tuan untuk turut 

sama dalam barisan Ikhwan setelah tuan mengkaji secara mendalam tentang 

mereka. Setelah tuan yakin dengan agenda mereka dan tuan bersedia untuk 

bekerjasama dengan mereka dalam usaha memajukan masyarakat Mesir dengan 

berteraskan akhlak dan ajaran Islam. 
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Kepada pentadbiran Allah jualah terpulang segala urusan, sebelum berlakunya 

dan sesudah berlakunya; dan pada ketika berlakunya (kemenangan Rom) itu, 

orang-orang yang beriman akan bergembira - Dengan kemenangan yang diberi 

Allah. Ia memberi kemenangan kepada sesiapa yang dikehendakiNya, dan Dia 

lah jua yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani. (Ar-Rum: 4-5) 

Cara inilah yang kita gunakan ketika kita berinteraksi dengan orang ramai. 

Kita pernah menulis kepada Yang Mulia al-Nahhas Basha, Muhammad Mahmud 

Basha, Ali Mahir Basha, Hussein Sari Basha dan ramai lagi. Tujuan kita ialah 

dengan menyampaikan dakwah ini kita akan menghindari kemurkaan Allah. Di 

samping itu kita dapat pandu mereka ke arah apa yang kita yakin ia baik untuk 

mereka dan untuk semua manusia. 

Apakah dengan segala keterangan ini masih ada yang mendakwa Ikhwan al-

Muslimin bekerja untuk individu tertentu atau organisasi tertentu, yang kecil atau 

yang besar? Sedikit atau ramai… 
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Sepatutnya semasa kamu mendengar tuduhan itu, orang-orang yang beriman - 

lelaki dan perempuan, menaruh baik sangka kepada diri (orang-orang) mereka 

sendiri. dan berkata: Ini ialah tuduhan dusta yang nyata. (An-Nur: 12) 

Peliharalah kami ya Allah, semoga kami bekerja hanya untuk membawa 

manusia ke arah al-Quran dan ajaran Islam. 

Sikap Kita Berhubung Beberapa Isu Semasa 

Dua tahun telah berlalu semenjak Muktamar Ke-5 hingga ke Muktamar ke-6 

ini. Pelbagai peristiwa penting telah berlaku di dalam dan di luar negara yang 

membabitkan Mesir. Ibu pejabat Ikhwan al-Muslimin dan semua cawangannya telah 

menyatakan sikap mereka terhadap kesemua peristiwa ini. Mereka memberikan 

tindak balas yang sesuai dengan kesemua peristiwa ini. Mereka membantu atau 

memperbetulkan atau mengkritik atau menyokong, berbekalkan satu matlamat 

yang agung dan berlandaskan manhaj yang betul. 

Peristiwa yang paling hebat dan paling penting ialah peristiwa pengisytiharan 

perang yang turut membabitkan Mesir. Ketika itu Eropah terbahagi kepada dua 

paksi yang saling berperang untuk menghancurkan pihak lawan. Segala cara damai 

telah gagal dan kata bicara sudah tidak berguna lagi. 

Kerajaan Mesir ketika itu telah menyatakan pendirian Mesir dan pendirian ini 

disokong oleh parlimen. Rakyat menyokong pendirian ini begitu juga dengan Ikhwan 

al-Muslimin. Secara ringkas pendirian ini boleh disifatkan sebagai, “berkecuali dan 

bersiap sedia.” 

Pendirian ini amat tegas dan tepat jika ia dinyatakan secara ikhlas. Namun 

pada hakikatnya sikap berkecuali ini mustahil dilaksanakan kerana perjanjian 

Mesir-British mewajibkan kita membekalkan segala bentuk bantuan kepada 

angkatan tentera British. Kita telahpun laksanakan isi perjanjian ini dan pada 

hakikatnya rakyat Mesir sendiri telah dikerahkan untuk membantu British. Mesir 

telah diisytiharkan dalam undang-undang darurat, akhbar dikawal ketat, segala 

alat perhubungan seperti jalan keretapi, lapangan terbang, pelabuhan, telefon dan 

telegraf telah digunakan. Arahan pihak tentera British akan diberikan keutamaan 

dalam segala urusan. Bahan-bahan yang diperlukan oleh tentera dan perang telah 

disimpan walaupun ia diperlukan untuk keperluan lain. Tentera Mesir telah 

dihantar ke sempadan dan ke Sudan. Tidak dapat dinafikan Mesir kini berada 

dalam suasana perang dan sikap berkecuali seperti yang didakwa sebenarnya tidak 

wujud. 

Langkah bersiap siaga juga tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya kerana 

wujudnya pelbagai halangan, dari segi material dan politik. Akibatnya setelah 

sekian lama, kita masih belum mampu mempersiapkan diri dengan keupayaan 

tentera dan rakyat. 

Ini bermakna, sikap hipokrit yang ditunjukkan oleh Mesir ini bukan lahir 

secara sukarela atau pilihan sendiri sebaliknya ia hasil paksaan dan tekanan. Inilah 

sikap terbaik sekarang ini ketika kita terpaksa untuk mempersetujuinya. Kita 

merayu kerajaan Mesir agar berusaha sedaya upaya untuk melengkapkan 

keupayaan negara, melengkapkan negara dengan keupayaan pertahanan, tentera 

dan rakyat sebagai langkah berjaga-jaga dan bersiap sedia 

Kedudukan Mesir sepatutnya hanya dua iaitu sama ada: 

1.  British tidak yakin dan tidak mempercayai kita serta tidak mengiktiraf kita 

sebagai sekutu mereka. Ini bermakna British perlu jelaskan pendirian mereka 

dan tinggalkan bumi kita ini. Kembalikan segala bantuan kita dan bebaskan 



kita daripada terpaksa terikat kepada penjanjian yang meletakkan kita sebagai 

sekutu dan mewajibkan kita memberikan bantuan. Kemungkinan ini sudah 

tentu tidak benar. 

2.  Ataupun British yakin dan mengiktiraf kita sebagai sekutu mereka. Mereka 

perlu mengakui kejujuran kita dan bantuan yang akan kita berikan. Kita telah 

buktikan perkara ini. Semenjak tercetusnya perang hingga ke hari ini, kerajaan 

Mesir tidak kedekut untuk turut sama menghadapi pahit getir peperangan. Ini 

bermakna, British perlu meyakinkan kita berhubung masa depan kita selepas 

ini. Kini British perlu jelaskan secara rasmi bahawa mereka akan menghormati 

sepenuhnya taraf kemerdekaan Mesir dan Sudan. Kewujudan angkatan tentera 

British di Lembah Nil perlulah bersifat sementara hanya dalam tempoh perang 

ini sahaja . Pengiktirafan ini juga bermakna mereka perlu memberikan bantuan 

kepada kita. Mereka perlu membenarkan kita menambah bilangan tentera kita, 

mempertingkatkan keupayaan persenjataan kita dan melatih rakyat kita. Ketika 

itu, kita akan memberikan kerjasama sepenuhnya dan kita akan turut sama 

menanggung kesan perang. Kita akan mengagihkan tugas-tugas ketenteraan 

dan kemasyarakatan. Contohnya, tentera Mesir akan memikul tugas 

ketenteraan di Sudan bagi mengusir musuh. Tentera British pula akan 

mengawal sempadan bahagian barat. Mereka akan berada di sana sehingga 

perang tamat. 

Kenyataan yang tegas ini kita yakin ada baiknya ia difahami dengan jelas. 

Mesir tidak mendapat apa-apa faedah di sebalik sanjungan yang diberikan oleh 

pihak akhbar dan majalah British ataupun di sebaliknya sanjungan yang diucapkan 

oleh para pemimpin British. Tidak cukup sekadar ucapan penghargaan bagi 

membalas bantuan yang diberikan oleh Mesir. Sebaliknya ia perlu dibalas dengan 

kenyataan rasmi dan tindakan yang efektif. 

Mesir pasti akan mengotakan segala butir yang dipersetujui di dalam 

perjanjian tersebut kerana Mesir tiada pilihan lain dan tiada kemampuan dari segi 

material dan moral. Namun sikap kerajaan British terhadap perjanjian ini begitu 

dingin. Tambahan pula, mereka mentafsir isi perjanjian ini secara berat sebelah. 

Dalam keadaan lain, mereka menidakkan hak banyak negara, bangsa, harta, nyawa, 

rakyat, kerajaan dan perjanjian. Sikap sebegini mungkin boleh diterima dalam 

budaya politik tetapi tidak boleh diterima oleh bangsa yang mempunyai harga diri. 

Rakyat Mesir telah berjuang demi mencapai kemerdekaan ini dan mereka akan 

terus berjuang demi kemerdekaan jika itu yang diperlukan. Rakyat Mesir tidak 

akan rela kemerdekaan ini dirampas atau dihancurkan. Mesir tidak rela berada di 

bawah telunjuk atau simpati orang lain  walaupun ia bermakna mereka terpaksa 

berkorban. Jika kerajaan British terdengar kenyataan yang lain daripada kenyataan 

ini daripada kerajaan Mesir maka itu hanyalah kenyataan politik. 

Kita hanya mahu meluahkan perasaan sebenar rakyat dalam bentuk yang 

sebenar. Tujuan kita hanya mahu melihat kerjasama yang adil dan berlandaskan 

asas yang betul. 

Malah kita mahu mengambil kesempatan ini untuk mengemukakan secara 

ikhlas kepada para pemimpin Barat bahawa mereka perlu peka dengan peluang 

yang tersedia untuk mereka. Mungkin peluang ini hanya datang sekali dan tidak 

akan datang lagi selepas ini. Jika mereka sedia untuk mengambil kesempatan ini ia 

adalah untuk kebaikan mereka dan untuk kebaikan seluruh dunia. 

Para pemimpin dunia hari ini sering mengungkapkan istilah “Orde Baru”. 

Hitler mahu membawa masyarakat dunia ke arah Orde Baru. Churchill pernah 

berkata bahawa Britain akan memimpin masyarakat dunia berdasarkan Orde Baru. 



Roosevelt pernah membayangkan dan mengalu-alukan Orde Baru ini. Semua pihak 

bersetuju Orde Baru ini akan menyusun semula Eropah dan akan mengembalikan 

semula keamanan dan kesejahteraan Eropah. Namun apakah nasib Timur dan umat 

Islam dalam Orde Baru ini? 

Kita mahu menarik perhatian para pemimpin Barat hakikat bahawa idea 

penjajahan yang pernah gagal pada suatu ketika dahulu pasti akan menemui 

kegagalan lebih besar pada masa akan datang. Jiwa dan sentimen masyarakat 

dunia hari ini amat peka. Dasar memaksa dan menindas semenjak dahulu lagi 

hanya membawa kesan negatif. Dasar ini telah gagal menguasai hati masyarakat 

dunia hari ini apatah lagi pada masa hadapan. 

Kaedah menipu, putar belit, muslihat politik walaupun adakalanya mampu 

menenangkan keadaan namun ia tidak akan mampu bertahan selamanya. Jelas 

kaedah ini membawa banyak keburukan, masalah dan krisis. Sudah tentu kaedah 

yang sama tidak akan dapat merealisasikan segala impian pada masa akan datang.  

Jadi kita memerlukan dasar baru iaitu dasar bekerjasama dan berganding 

bahu secara jujur berlandaskan semangat persaudaraan, berkongsi kepentingan 

material dan moral sebagai satu keluarga antara Timur dan Barat bukan hanya 

sesama negara-negara Eropah sahaja. Hanya dengan mengamalkan dasar ini sahaja 

akan dapat menjamin kestabilan Orde Baru Dunia dan akan mewujudkan 

keamanan dan kesejahteraan di seluruh dunia. 

Dasar kuku besi dan diktator sudah ketinggalan zaman. Hari ini Eropah tidak 

akan mampu menguasai Timur dengan cengkaman besi dan api. Dasar yang telah 

lapuk ini sudah tidak bersesuaian dengan perkembangan semasa dan kemajuan 

yang dinikmati negara Islam. Sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip dan sentimen 

yang bakal diyakini oleh masyarakat dunia selepas peperangan ini. Bukan kita 

sahaja yang mengenengahkan perkara ini. Malah hakikat ini diakui sendiri oleh 

para pemimpin Eropah. Kita kemukakan teori ini untuk perhatian para pimpinan 

British, Perancis dan negara-negara penjajah yang lain sebagai nasihat yang lebih 

untuk kebaikan mereka daripada kebaikan kita sendiri. Terserahlah jika mereka 

hendak menerimanya atau tidak. Kita telahpun bertekad untuk hidup sebagai orang 

yang merdeka atau mati sebagai orang yang bermaruah. Kita tidak meminta hak 

orang lain dalam masa yang sama tiada siapa yang boleh menidakkan hak kita. Apa 

yang baik ialah setiap bangsa hidup saling bekerjasama antara satu sama lain 

daripada saling bersaing sepanjang masa. Akibat persaingan inilah timbulnya 

pelbagai pemberontakan di negara yang dijajah dan dalam masa yang sama tercetus 

peperangan di kalangan negara-negara yang menjajah. 

Mungkin ada yang merasakan kenyataan ini terlalu optimis dan lebih bersifat 

fantasi. Mungkin ada yang merasakan adalah lebih baik kenyataan seperti ini tidak 

dikeluarkan dalam suasana sekarang ini. Namun saya yakin, kenyataan secara 

terbuka dalam semua keadaan adalah lebih baik untuk mencapai apa yang 

diharapkan. Kita tidak tahu bila dan bagaimana peperangan ini akan berakhir. Oleh 

itu, adalah lebih baik jika kita dapat sedarkan bangsa kita dan seluruh masyarakat 

dunia tentang apa yang sepatutnya berlaku. Semoga dengan usaha ini kita telah 

menunaikan tanggungjawab kita. Adalah lebih baik kita memberikan nasihat 

daripada kita hanya biarkan kesempatan ini berlalu begitu sahaja. 
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Dan (ingatlah) Allah menerangkan yang benar dan Dia lah jua yang memimpin 

ke jalan yang betul. (Al-Ahzab: 4) 



Semoga dengan asas-asas yang adil ini dunia akan menikmati kerjasama yang 

murni dan kesejahteraan yang berpanjangan. Irama demokrasi dan diktator akan 

diubah kepada irama baru selepas peperangan ini. Selepas segala musibah ini, 

demokrasi tidak akan wujud lagi di dunia ini sepertimana sekarang. Demikian juga 

dengan sistem diktator yang pernah dikenali oleh manusia. Tidak akan wujud lagi 

fahaman fasis atau komunis selepas ini. Sebaliknya akan muncul pula sistem 

pemerintahan dan tatacara sosial baru yang akan diwujudkan oleh perang ini dan 

oleh pemimpin dunia. Mereka sekali lagi akan mencuba sistem tersebut. Begitulah 

ketentuan Allah dan sistem masyarakat manusia. 

Alangkah baiknya, jika para pemimpin ini dapat menikmati pimpinan Allah. 

Semoga tirai fanatik yang ada dalam hati, telinga dan mata mereka akan 

tersingkap. Semoga mereka akan menerima Islam yang suci ini, agama yang 

meletakkan asas yang terbaik sebagai landasan kepada segala dasar politik dan 

sosialnya. Semoga dengan ini seluruh hati manusia akan bersatu dan kesatuan ini 

akan hanya dapat dicapai melalui semangat tolak ansur atau toleransi yang 

dianjurkan oleh Islam. 
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Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya kebenaran (Nabi Muhammad) 

dari Allah, dan sebuah Kitab (Al-Quran) yang jelas nyata keterangannya. 

Dengan (Al-Quran) itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan serta 

kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikut keredaanNya, dan (dengannya) 

Tuhan keluarkan mereka dari gelap-gelita (kufur) kepada cahaya (iman) yang 

terang-benderang, dengan izinNya; dan (dengannya juga) Tuhan menunjukkan 

mereka ke jalan yang lurus. (Al-Maidah: 15-16) 
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ADAKAH KITA GOLONGAN YANG BEKERJA? 



ADAKAH KITA GOLONGAN YANG BEKERJA? 

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang16 

  
Dalam risalah “Halatuju Dakwah Kita”2  saya telah menjawab tentang soalan 

yang sering dikemukakan oleh ramai pihak. Mereka sering bertanya setiap kali 

mereka diundang untuk membantu pertubuhan Ikhwan al-Muslimin, apakah 

sebenarnya yang diperjuangkan oleh pertubuhan Ikhwan al-Muslimin. Saya rasa 

saya telah menjelaskan prinsip-prinsip dakwah ini dalam risalah tersebut sekaligus 

menjawab segala persoalan tadi dengan cukup jelas, tiada lagi kekeliruan dan salah 

faham. Bagi pihak yang bertanya tadi, saya telah gariskan prinsip-prinsip dakwah 

ini dalam tajuk yang pertama kemudian saya huraikan pula secara terperinci dalam 

tajuk-tajuk berikutnya. Jadi tiada alasan lagi bagi mereka yang mahu mengenali 

hakikat dakwah Ikhwan al-Muslimin baik secara ringkas mahupun secara 

mendalam.17 

Namun masih ada satu soalan lagi yang sering diperkatakan oleh orang ramai 

setiap kali mereka diajak membantu dakwah ini, dakwah yang sentiasa bekerja 

siang dan malam tanpa mengharapkan balasan atau sanjungan daripada sesiapa, 

sebaliknya dakwah ini hanya bekerja kerana Allah sahaja. Dalam setiap 

langkahnya, dakwah ini hanya mengharapkan bantuan dan dokongan Allah. Hanya 

daripada Allah sahaja akan tiba segala bantuan. Slogan mereka yang bekerja dalam 

dakwah ini ialah: 

�� ����� �) D���$����8��#�� �e��� ����� ���9 ���� ���	��� 	�����m	� �
����$����	����	��@ �"�#����� %# (�	
����@ �"���� 	��V(	 �� D�����������

Aku hanya bertujuan hendak memperbaiki sedaya upayaku; dan tiadalah aku 

akan beroleh taufik untuk menjayakannya melainkan dengan pertolongan Allah. 

Kepada Allah jualah aku berserah diri dan kepadaNyalah aku kembali. (Hud: 

88) 

Soalan ini biasanya lahir dalam bentuk sindiran atau rasa curiga daripada 

mereka yang saudara dakwah. Soalannya: Adakah jamaah ini jamaah yang 

praktikal? Atau adakah anggota jamaah ini adalah orang-orang yang praktikal juga? 

Orang yang bertanya ini mungkin terdiri daripada salah satu kumpulan 

manusia berikut: 

Seorang yang tidak bertanggungjawab dan hanya mementingkan diri sendiri. 

Soalan seperti ini diajukan hanya bertujuan memperkecilkan jamaah-jamaah, 

dakwah-dakwah, prinsip-prinsip dan penggerak perubahan yang ada. Apa yang 

penting bagi mereka ialah kepentingan peribadinya. Bagi golongan ini isu 

masyarakat yang penting hanyalah isu yang boleh digunakan untuk kepentingan 

diri mereka. 

Orang ini juga mungkin orang yang hidup dalam dunia sendiri, mereka tiada 

tujuan, tiada wawasan dan tiada pegangan. 

                                                 
16 Diterbitkan dalam Akhbar Ikhwan al-Muslimin (mingguan) bilangan 14, tahun ke-2 

bertarikh 28 Rabiul Awal 1353 Hijrah. 
17 Disiarkan secara bersiri dalam akhbar Ikhwan al-Muslimin pada 4 Safar tahun 1353 

Hijrah dan diterbitkan juga bersama risalah-risalah Ikhwan al-Muslimin yang lain. 



Orang ini juga mungkin golongan yang gemar bermain bahasa, suka 

melahirkan kata-kata yang berbelit dan cenderung melahirkan ucapan yang hebat-

hebat supaya para pendengar akan memuji mereka sebagai orang yang bijak. 

Mereka mahu masyarakat melihat mereka ini hebat sedangkan mereka sebenarnya 

tiada memiliki apa-apa. Selain itu mereka juga mahu kamu menyangka mereka ini 

mahu bekerja. Mereka tidak melaksanakannya kerana mereka belum tahu cara 

untuk melaksanakannya. Namun mereka sedar mereka sebenarnya membohongi 

diri mereka sendiri. Apa yang mereka lakukan ini sebenarnya hanya untuk menutup 

kelemahan dan keegoan mereka. 

Orang ini juga mungkin adalah golongan yang mahu melemahkan semangat 

orang yang menyeru mereka supaya kelemahan pendakwah ini nanti akan menjadi 

alasan untuk mereka terus berpeluk tubuh, culas dan menjadi sebab untuk tidak 

beramal. Buktinya, jika anda dapat kemukakan kepada mereka cara untuk beramal 

dan anda gariskan kepada mereka langkah-langkah yang produktif kemudian 

apabila anda alihkan mata, telinga, akal dan tangan mereka ke arah jalan yang 

benar nescaya mereka akan memalingkan wajah mereka, kebingungan, teragak-

agak untuk bercakap dan bertindak. Akhirnya mereka akan mencari segala alasan 

dan cara untuk melarikan diri daripada anda. Itupun setelah mereka kemukakan 

kepada anda pelbagai kritikan. Setelah mereka berdebat serta berbahas namun 

akhirnya mereka meninggalkan anda dengan penuh angkuh. 

Mereka ini ibarat seorang lelaki yang menyiapkan pedang yang tajam, tombak 

yang berkilauan dan pelbagai senjata lain kemudian setiap malam melihat kesemua 

senjata ini sambil menunjukkan rasa kesalnya kerana tiada seorang musuh pun di 

hadapannya untuk dia memperlihatkan kehebatan dan keberaniannya. Lantas 

isterinya cuba menguji kesungguhannya. Suatu malam si isteri mengejutkan 

suaminya sambil menjerit meminta tolong: “Bangun, bang kita telah diserang seekor 

kuda.” Lantas lelaki ini terjaga ketakutan dengan muka yang pucat dan menggigil 

sambil mulutnya tidak henti-henti menyebut, “kuda, kuda”. Itu sahaja yang 

dilakukannya tanpa cuba untuk menyelamatkan diri. Menjelang pagi, lelaki ini 

sudah tidak tentu arah akibat ketakutan. Walaupun dia tidak berhadapan dengan 

musuh ataupun melihat musuh. Inilah yang diungkapkan oleh seorang penyair: 
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Apabila si pengecut bersendirian di tengah medan 

Dia akan mencabar mengangkat senjata menuntut peperangan. 

Tepat sepertimana firman Allah: 
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Sesungguhnya Allah mengetahui akan orang-orang (munafik) yang menghalangi 

di antara kamu, dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya: 

Marilah bersatu dengan kami, sedang mereka tidak turut berperang melainkan 



sebentar sahaja. Mereka bersikap bakhil kedekut terhadap kamu (wahai orang-

orang mukmin untuk memberikan sebarang pertolongan); dalam pada itu 

apabila datang (ancaman musuh yang menimbulkan) ketakutan, engkau 

melihat mereka memandang kepadamu (wahai Muhammad, meminta 

pertolonganmu) dengan keadaan mata mereka berputar seperti orang yang 

pengsan semasa hampir mati. Kemudian apabila hilang perasaan takut itu, 

mereka mencela kamu dengan lidah yang tajam, sambil mereka tamakkan 

kebaikan (yang diberikan Allah kepada kamu). Mereka itu tidak beriman, lalu 

Allah gugurkan amal-amal mereka. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi 

Allah melaksanakannya. (Al-Ahzab: 18-19) 

Tiada apa yang ingin kita perkatakan kepada manusia-manusia seperti ini. 

Kitapun tiada sebarang jawapan untuk diberikan kepada mereka. Cuma untuk 

mereka kita katakan: Salam sejahtera kepada kamu, kami tidak mahu bersama 

dengan orang-orang yang jahil. Tulisan kita bukan ditujukan untuk mereka dan 

ceramah kita juga bukan untuk mereka. Kita telah terlalu lama menaruh harapan 

pada mereka dan kita telah terpedaya dengan kata-kata manis mereka. Namun 

akhirnya sikap sebenar mereka terbongkar juga setelah banyak masa terbuang, 

banyak tenaga disia-siakan dan kelancaran jalan kita terbantut. Kita mengenali 

semua golongan ini dengan pelbagai rupa dan gaya mereka. Kini diri ini sudah tidak 

lagi yakin dengan mereka dan tidak akan mengharapkan mereka dalam apa juga 

hal walau sekecil mana sekalipun. 

Walau bagaimanapun ada sekumpulan manusia yang jumlah mereka sedikit 

tetapi usaha mereka hebat. Kumpulan seperti ini jarang sekali wujud tetapi mereka 

diberkati dan boleh diharapkan. Mereka akan bertanya soalan ini dengan penuh 

semangat dan ikhlas kepada anda apabila anda mengajak mereka untuk bersama 

anda dan membantu anda. Semangat ini mendorong mereka untuk bekerja jika 

mereka tahu cara bekerja yang boleh membuahkan hasil. Semangat ini akan 

mendorong mereka untuk bermujahadah cuma mereka tidak bertemu dengan ruang 

untuk menampilkan kehebatan sebenar mereka. Mereka bersama dengan 

masyarakat, mereka mengkaji semua pertubuhan, mereka aktif bersama pelbagai 

jamaah. Namun mereka masih belum bertemu dengan sesuatu yang dapat 

memenuhi kehendak mereka. Sesuatu yang  sesuai dengan kemahuan mereka, 

meyakinkan hati mereka, bertepatan dengan semangat dan jiwa mereka. Jika 

mereka ini bertemu dengan apa yang dikehendaki sudah tentu mereka akan berada 

di barisan hadapan. Malah kewujudan mereka ini walaupun seorang di medan sama 

seumpama seribu orang. Nescaya mereka akan berada bersama mereka yang 

bekerja mencurahkan segala tenaga dan keringat. 

Kumpulan manusia seperti inilah yang sedang dicari-cari. Saya yakin jika 

mereka ini terdengar seruan ini dan menerima harapan ini nescaya mereka akan 

menjadi orang yang akan bekerja bersama mereka yang gigih atau mereka akan 

menjadi orang yang bersimpati bersama mereka yang mencintai jalan ini. Mereka 

ini tidak akan beralih kepada yang lain. Sekiranya mereka tidak bersama gagasan 

ini mereka tidak akan menentang gagasan ini. Tulisan ini kita tujukan kepada 

kumpulan manusia seperti ini. Kepada mereka inilah kita sampaikan ceramah kita. 

Kita cuba pupuk persefahaman bersama mereka. Walau bagaimanapun hanya Allah 

sahaja yang memilih tenteraNya dan memilih mereka yang akan bekerja untukNya. 
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Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) tidak berkuasa memberi hidayah 

petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi (supaya ia menerima Islam), tetapi 



Allah jualah yang berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang 

dikehendakiNya. (Al-Qasas: 56) 

Semoga kita dipimpin ke arah yang kita ingini ini dan Allah pasti benar. Dialah 

yang memimpin jalan ini. 

Buat Umat Islam Yang Bersemangat Tinggi18 

Buat manusia seperti ini yang diibarat umpama permata yang berharga, 

semangat mereka tinggi, jiwa mereka suci, mereka mahu dan sentiasa bersedia 

untuk bekerja. Cuma mungkin ada sesuatu yang menghalang mereka, seperti kata 

penyair: 
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Aku tinggalkan manusia kerana aku mengenali mereka 

Telah banyak pengalamanku bersama teman demi teman 

Setiap hari, aku gembira menyambut permulaannya 

Namun akhirnya aku sedih melihat penghujungnya. 

Buat mereka ini kita katakan: Anda kini berada di hadapan sebuah dakwah 

baru bersama manusia yang bangkit mengajak anda supaya bekerja bersama 

mereka, bergabung bersama mereka, bekerja dalam kumpulan mereka menuju ke 

matlamat yang menjadi harapan dan impian setiap muslim dan mukmin. Anda 

berhak untuk bertanya sejauhmana keberkesanan agenda dakwah ini. Malah anda 

perlu menilai dan memahami apakah yang mereka kemukakan kepada anda ini. 

Saya kagum dengan seorang teman yang saya pelawa untuk bersama jamaah kita 

ini, dia membincangkan semua kata-kata saya, dia cuba memahami setiap perkara 

dan dia membahaskan setiap agenda sehingga setelah dia yakin dia meluahkan 

kata-katanya yang sehingga kini masih dipelihara dan dikotakannya. Dia sehingga 

kini masih menjadi orang yang gigih bekerja. Saya berharap semoga dia akan terus 

demikian dengan izin Allah Taala. Namun bagi orang-orang seperti saudara yang 

dihormati ini kita kemukakan kepada mereka beberapa perkara: 

Tidakkah saudara sependapat dengan kami bahawa daripada kita kemukakan 

semua soalan ini adalah lebih baik kita terus sertai jamaah ini. Kita bekerja 

berganding bahu bersama para aktivisnya. Jika kita lihat apa yang dilakukan itu 

baik kita teruskan. Jika tidak, jalan keluar terbuka luas terutama pintu untuk 

sesiapa sahaja keluar dan masuk. Seperti yang diperkatakan,  semua tindakan 

jamaah ini nampak jelas. Tiada perkara yang disembunyikan dan tiada perkara 

yang dirahsiakan. Terdapat suatu kisah di mana suatu ketika ahli-ahli bahasa tidak 

sependapat tentang jumlah rangkap syair Alfiyah Ibnu Malik. Perselisihan yang 

timbul ini nampaknya tiada jalan penyelesaian sehinggalah suatu ketika  ada 

seorang pakar bahasa membawakan sebuah naskhah Alfiyah Ibnu Malik sambil 

berkata: Ini dia, kiralah jumlahnya. Akhirnya mereka berjaya mencapai kata 

sepakat. Tindakan pakar tersebut berjaya menyelesaikan masalah mereka. 

Saudara yang dihormati, inilah pertubuhan Ikhwan al-Muslimin, di mana jua 

mereka berada mereka mengajak manusia, mereka membuka hati, pintu dan 

markas mereka kepada semua manusia. Oleh itu marilah bersama-sama kami. Jika 

                                                 
18 Disiarkan dalam bilangan ke-15, akhbar Ikhwan al-Muslimin bertarikh 6 Jamadil 

Awal 1353 Hijrah. 



anda lihat ada sesuatu yang sesuai dengan anda maka ianya berkat daripada Allah. 

Namun jika sebaliknya, katakanlah sebagaimana kata Bashar: 
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“Jika satu kampung tidak mempedulikan aku atau aku tidak mempedulikannya 

Nescaya aku akan keluar bersama sang helang ke tengah malam yang gelap 

gelita.” 

Tidakkah saudara sependapat dengan kami bahawa sebuah jamaah bererti 

gabungan sekumpulan individu, jika semua orang bertanya soalan ini maka di mana 

letaknya sebuah jamaah? Sebenarnya ini adalah mainan akal yang sering berlaku 

pada ramai manusia. Jika anda ingin takrifkan sebuah kerusi anda akan katakan ia 

adalah sebuah struktur yang terdiri daripada tempat duduk, tempat sandar dan 

empat kaki. Namun tidakkah anda rasakan ini hanyalah mainan akal. Bukankah 

itu tidak benar kerana bukankah struktur itu mesti terdiri daripada ketiga-tiga 

elemen tadi. Jika sebuah kerusi dipisahkan daripada kaki, tempat duduk dan 

tempat sandarnya adakah masih ada lagi struktur tersebut? Adakah masih wujud 

lagi kerusi tersebut? 

Demikianlah bagaimana manusia menipu diri mereka sendiri. Mereka 

merasakan jamaah dan individu adalah dua perkara yang berlainan. Pada 

hakikatnya jamaah adalah individu itu sendiri dan individu adalah jamaah itu 

sendiri. Individu menjadi sel-sel yang membina jamaah tersebut. Jika semua sel ini 

bertaburan dan setiap individu bertanya tentang apa itu jamaah, maka di manakah 

jamaah itu? Siapakah yang bertanya dan siapakah yang ditanya? Kesilapan ini 

timbul kerana sikap terlalu berserah menyebabkan kita selalu menyerahkan 

sesuatu tanggungjawab kepada hanya seseorang atau masing-masing menolak 

kepada seseorang. Seterusnya orang ini dibiarkan bersendirian tanpa ada sesiapa 

yang membantunya. Di sini ingin saya tegaskan kepada sesiapa sahaja di kalangan 

umat Islam yang bersemangat tinggi, mana-mana jamaah Islam di zaman ini amat-

amat memerlukan individu-individu yang mahu bekerja dan berfikir. Mereka 

memerlukan orang-orang yang berani dan produktif. Oleh itu, diharamkan kepada 

sesiapa sahaja yang memahami hakikat ini untuk melewatkan diri menyahut 

seruan ini walaupun sesaat. 

Selain itu, tidakkah saudara ini merasakan bahawa dia perlu menyertai mana-

mana jamaah yang mengajaknya. Jika dia dapati jamaah tersebut aktif 

sebagaimana yang sepatutnya dia menerimanya dengan penuh gembira dan lapang 

dada. Jika apa yang dicari tidak ditemui, dia perlu menggunakan segala kekuatan 

peribadi dan pengaruhnya untuk mendesak jamaah ini supaya melaksanakan kerja 

yang wajib tersebut. Jika dia gagal untuk mengubah jamaah ini ia bermakna dia 

kini mempunyai alasan daripada tuhan dan dirinya sendiri. Mudah-mudahan 

anggota jamaah ini bertakwa. Langkah ini adalah perlu lebih-lebih lagi jika jamaah 

yang menyampaikan dakwah kepadanya itu ialah jamaah yang memahami bahawa 

sentiasa ada orang yang lebih tahu daripada mereka. Jamaah tersebut memahami 

bahawa setiap orang yang mempunyai pendapat berhak untuk menyuarakan 

pendapatnya. Malah Nabi s.a.w., seorang yang mempunyai pendapat dan akal yang 

paling bernas dan matang tidak keberatan untuk menerima pendapat al-Hubab 

dalam Perang Badar dan pendapat Salman ketika Perang Khandak. Mereka ini 

sentiasa gembira menerima sesiapa sahaja yang bersedia membawa fikrah mereka 

ke arah amal yang sahih. 

Tidakkah saudara ini juga sependapat bahawa walaupun telah sekali atau dua 

kali atau lebih pengalaman yang dilalui namun itu tidak bermakna dia boleh 



berputus asa. Dia perlu melakukannya berulang kali sehingga dia beroleh apa yang 

diidamkannya. Jika dia berputus asa dia sendiri yang akan rugi. Ada diceritakan 

seorang pemburu berjaya memperolehi seekor ikan yang besar kemudian tiba-tiba 

dia ternampak cengkerang yang disangkanya mutiara. Lantas dia membuang ikan 

yang telah ditangkapnya dan mengambil cengkerang itu. Apabila dia melihat isinya 

dia rasa menyesal kerana mensia-siakan apa yang telah diperolehinya. Setelah itu, 

dia berjaya pula menangkap seekor ikan kecil. Tiba-tiba dia ternampak sebiji 

mutiara yang disangkanya cengkerang. Namun dia membiarkan sahaja mutiara itu 

dan berpada dengan ikan kecil yang telah ditangkapnya. Ini bermakna dia telah 

kerugian besar sekali lagi. Demikian juga cerita seekor itik di sebuah kolam. Itik ini 

ternampak bayang-bayang dalam air yang disangkanya seekor ikan. Lalu dia 

menyudu-nyudu dengan paruhnya untuk menangkap ikan tersebut hingga akhirnya 

dia keletihan. Dengan rasa marah dia meninggalkannya. Setelah itu, seekor ikan 

lalu berhampiran dengannya tetapi dia menyangka ikan itu adalah bayang-bayang. 

Dia membiarkan sahaja ikan itu berlalu. Jadi ikan ini telah kehilangan peluangnya 

dan terlepas segala impiannya. 

Saya kemukakan segala pandangan ini kepada umat Islam yang bersemangat 

mahu bekerja untuk Islam. Saya rasa semua pandangan ini perlu diberikan 

perhatian. Saya mengajak mereka untuk memahami dakwah Ikhwan al-Muslimin. 

Mereka perlu mencuba dan jangan berserah sahaja. Mereka perlu menggabungkan 

diri bersama. Jika mereka temui sesuatu yang baik mereka perlu berikan sokongan. 

Jika mereka temui perkara yang menyeleweng mereka perlu perbetulkan. Jangan 

jadikan pengalaman mereka sebagai penghalang untuk mereka ke hadapan. Kami 

berharap mereka akan dapat lihat sesuatu yang akan menarik perhatian mereka 

apabila mereka melihat Ikhwan, dengan izin Allah. Saya akan jelaskan lagi masalah 

ini dalam tajuk berikutnya. 

Institusi Dan Program19 

Ramai di kalangan saudara kita yang merasakan jamaah yang aktif ialah 

jamaah yang melaksanakan program-program umum dan bermanfaat. Program-

program yang  memberikan kesan yang kekal dalam bentuk institusi-institusi yang 

berfaedah. Kita akan bincangkan perkara ini dan kita akan nilai pertubuhan 

Ikhwan al-Muslimin menurut neraca ini. Namun dengan izin Allah kita juga akan 

bincangkan neraca lain yang kita gunakan untuk menilai jamaah kita. Kita gunakan 

neraca ini untuk menilai usaha-usaha yang praktikal. Dari aspek tamadun manusia, 

neraca yang kita gunakan ini sebenarnya lebih betul dan lebih tepat berbanding 

neraca yang diguna pakai hari ini. Namun Allah tetap janjikan ganjaran yang baik 

untuk setiap amalan. 

Fikrah atau gagasan Ikhwan al-Muslimin telah tersebar ke lebih lima puluh 

daerah di Mesir. Di setiap daerah ini telah dilancarkan beberapa program yang 

bermanfaat dan ada ditubuhkan beberapa institusi penting. Di Ismailiah sebuah 

masjid Ikhwan al-Muslimin dan sebuah kelab Ikhwan al-Muslimin telah 

ditubuhkan. Sebuah Maahad Hira’ Islami untuk pelajar lelaki dan sebuah Madrasah 

Ummahat al-Mukminin untuk pelajar perempuan juga telah turut dibina. 

Di Syubrakhit sebuah masjid Ikhwan, sebuah kelab Ikhwan dan Maahad Hira’ 

telah berjaya dibina. Di sebelah bangunan yang besar ini dibina pula sebuah bengkel 

kerja untuk pelajar sekolah yang tidak mampu meneruskan pengajian mereka. 

                                                 
19 Disiarkan dalam bilangan ke-16 akhbar Ikhwan al-Muslimin bertarikh 13 jamadil 
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Ikhwan mahu memberikan mereka kemahiran hidup supaya apabila mereka keluar 

mereka akan menjadi seorang pekerja yang mahir dan terlatih. 

Begitu juga di Mahmudiyah, al-Buhairah, sebuah bengkel tenun untuk 

menenun kain dan permaidani telah dibina bersebelahan dengan Maahad Tahfiz al-

Quran di Kelab Ikhwan al-Muslimin. Di al-Manzilah, Daqahliyah sebuah Maahad 

Tahfiz al-Quran telah berjaya dibina dan kini telah mengeluarkan hasilnya 

walaupun masih baru. Dalam tempoh yang singkat maahad ini kini telah berjaya 

melahirkan beberapa orang penghafal al-Quran. Demikianlah juga dengan setiap 

cawangan Ikhwan al-Muslimin di seluruh Mesir dari Edfu hingga ke Iskandariah. 

Masing-masing mempunyai pencapaian yang sama atau hampir sama. 

Kebanyakan cawangan Ikhwan al-Muslimin mempunyai sebuah unit khas yang 

secara sukarela memberi khidmat memulihkan hubungan individu atau keluarga 

yang bermasalah. Dengan izin Allah, banyak masalah telah dapat diselesaikan 

walaupun masalah yang sama telah sekian lama cuba diselesaikan oleh pihak 

mahkamah. 

Kebanyakan cawangan Ikhwan al-Muslimin juga mempunyai unit yang 

memberikan sumbangan derma kepada mereka yang bermasalah dan memerlukan 

bantuan ketika musim perayaan atau hari-hari tertentu. Dari satu segi unit ini 

berusaha memenuhi keperluan golongan-golongan tersebut. Dalam masa yang sama 

unit ini juga akan berusaha menangkis dakyah kristian yang ditujukan kepada 

golongan ini. 

Selain itu, wujud di kebanyakan cawangan Ikhwan unit-unit yang akan 

memberikan nasihat dan ceramah di tempat-tempat awam yang biasanya bukan 

tempat berceramah seperti di kedai kopi, dewan sukan, majlis perkahwinan, majlis 

kematian atau sebagainya. 

Kebanyakan cawangan terutama di kawasan kampung juga mempunyai unit 

yang secara sukarela menyelia kemudahan awam di kampung seperti membaik 

pulih masjid, membersihkan jalan, memasang lampu jalan, mewujudkan klinik 

bergerak dan apa sahaja kemudahan yang dapat memberi keselesaan dari aspek 

agama dan dunia penduduk kampung. 

Kebanyakan cawangan Ikhwan juga mempunyai unit mencegah adat-adat 

songsang yang sering diamalkan di kawasan yang jauh daripada budaya ilmu 

seperti di al-Zar dan kawasan seumpama dengannya. Di samping itu wujud unit 

yang berperanan menghidupkan sunnah dan amalan wajib yang hanya 

diperkatakan tetapi pengamalannya sering diabaikan oleh masyarakat contohnya 

amalan seperti mengumpul dan menyimpan kutipan zakat bijirin dalam gedung 

yang khusus dan diagihkan melalui pengetahuan cawangan Ikhwan kepada mereka 

yang layak menerimanya tanpa dicemari amalan pilih kasih atau kronisme. 

Contohnya apa yang dilakukan oleh cawangan Ikhwan di Rambal al-Qadimah. 

Di Kaherah, “Akhbar Ikhwan al-Muslimin” sebuah akhbar mingguan telah 

diterbitkan. Tidak lama kemudian muncul pula kilang percetakan Ikhwan al-

Muslimin. Semua ini berlaku dalam tempoh tidak sampai setahun. 

Pertubuhan Ikhwan al-Muslimin telah memainkan peranan yang besar dalam 

berhadapan dengan ancaman gerakan kristianisasi yang ditujukan kepada golongan 

kurang upaya dan miskin. Masalah ini bukan sahaja berlaku sejak akhir-akhir ini 

malah semenjak sekian lama. Rumah-rumah milik anggota Ikhwan akan menjadi 

tempat perlindungan golongan yang menjadi sasaran kristianisasi ini. Bengkel-

bengkel pertukangan Ikhwan bersedia menjadi tempat pengajian mereka. Sekolah 

Ikhwan sedia menerima kedatangan mereka. Unit-unit Ikhwan mengingatkan orang 



ramai berkenaan ancaman gerakan kristianisasi ini. Gerakan ini menggugat akidah 

orang ramai dengan mengambil kesempatan keadaan kemiskinan dan penyakit yang 

melanda untuk menyesatkan orang ramai. 

Ini adalah peranan yang telah dimainkan oleh pertubuhan Ikhwan al-

Muslimin. Ini tidak termasuk kelas-kelas pengajian, ceramah, khutbah, penulisan 

rencana, perutusan, lawatan, perhimpunan dan ziarah. Mungkin menurut 

masyarakat semua tindakan ini dalam bentuk percakapan. Kami sudah terlalu 

banyak bercakap. Kami telah banyak berbicara sehingga rasa jemu untuk berbicara. 

Apa yang perlu kami lakukan kini ialah bekerja secara praktikal. 

Mungkin anda akan merasa hairan jika anda tahu bahawa pertubuhan Ikhwan 

al-Muslimin yang melakukan segala program yang hebat ini tidak pernah menerima 

bantuan kerajaan walaupun sekali. Pertubuhan ini juga tidak pernah meminta 

bantuan mana-mana pertubuhan selain 500 pound yang pernah diterima daripada 

Syarikat Suez Canal. Bantuan ini dihulurkan sempena pembinaan sebuah masjid 

dan sebuah sekolah di Ismailiah. 

Mungkin banyak pihak yang akan memperkatakannya. Ramai yang akan 

bersikap prasangka (sebahagian prasangka itu adalah dosa). Ramai yang akan 

memperkatakan apa yang mereka tidak tahu. Semua itu tidak kami hiraukan, apa 

yang penting bagi kami ialah Allah tahu apa yang berlaku itu semuanya adalah 

hasil hidayahNya. Allah tahu wang-wang itu adalah wang anggota Ikhwan sendiri. 

Sumbangan ini diberikan secara ikhlas atas sebab itu ia berkembang, diberkati dan 

membuahkan hasil apabila diizinkan Allah. Terus-terang kita katakan kepada 

semua orang, semua pertubuhan dan semua individu walau siapapun mereka, 

pertubuhan Ikhwan al-Muslimin tidak pernah meminta bantuan sesiapa pun selain 

daripada ahlinya sahaja dalam melaksanakan programnya. Ikhwan boleh berbangga 

kerana dapat menikmati erti pengorbanan ini. Malah Ikhwan bergembira kerana 

mampu memberi sumbangan demi Allah. 

Mungkin lebih mengejutkan lagi jika anda tahu bahawa yuran di dalam 

pertubuhan Ikhwan al-Muslimin hanya dikutip secara sukarela bukannya wajib. 

Ahli yang gagal membayar yuran mereka tidak akan ditarik balik hak ukhuwwah 

mereka sedikitpun. Walaupun pada hakikatnya soal yuran ini telah dinyatakan 

dengan jelas dalam perlembagaan Ikhwan. Malah anggota-anggota Ikhwan, moga 

Allah membalas jasa baik mereka, telah mengambil inisiatif untuk berkorban di 

jalan Allah jika mereka diseru berbuat demikian dan mereka bersedia memberikan 

sesuatu yang di luar dugaan. Saya ingin ceritakan kepada anda kisah pembinaan 

masjid Ismailiah. Suatu ketika pemimpin Ikhwan menyeru anggota-anggota Ikhwan 

supaya memberi sumbangan lalu selepas tiga hari salah seorang anggota yang 

bekerja sebagai tukang telah memberikan satu setengah pound sedangkan dia 

seorang tukang yang miskin. Dari mana dia memperolehi jumlah ini? Dia cuba 

untuk berhutang tetapi dia belum bersedia kerana takut tidak mampu 

membayarnya. Lalu dia cuba memperolehi jumlah tersebut melalui cara lain tetapi 

tiada cara yang mudah. Akhirnya dia hanya ada satu sahaja pilihan iaitu dia 

menjual basikal yang digunakan untuk pergi dari rumah ke tempat kerjanya dan 

dari tempat kerja ke rumahnya yang terletak sejauh enam kilometer. Dia 

melaksanakan idea tersebut dan kemudian dia menyerahkan jumlah tersebut pada 

hari terakhir yang dijanjikan. Dengan ini dia telah memberikan sumbangannya dan 

menunaikan apa yang dijanjikannya. 

Suatu ketika pemimpin Ikhwan menyedari dia selalu lewat menghadiri 

pengajian Isyak dan setiap kali tiba dia kelihatan kepenatan. Pemimpin itu 

bertanya mengenainya tetapi dia tidak menjawabnya. Namun seorang sahabat yang 



mengetahui rahsianya menjawab bagi pihaknya dan memberitahu pemimpin tadi 

bahawa dia telah menjual basikalnya semata-mata untuk memberikan 

sumbangannya. Oleh itu dia terpaksa berlari ke tempat perjumpaan dan lewat 

menghadiri pengajian. Ketua dan semua Ikhwan bertakbir kagum dengan sikap 

menarik yang ditunjukkan itu. Mereka setuju menerima sumbangannya tetapi 

mereka juga telah bersetuju untuk mengumpul wang bagi membelikannya sebuah 

basikal baru yang lebih baik. Mudah-mudahan basikal baru ini akan menjadi bukti 

kesetiaannya. 

Sikap ini sama seperti sikap generasi Islam yang pertama dan inilah yang 

menjadi landasan kepada gagasan Ikhwan al-Muslimin. Dengan sentimen inilah 

segala institusi dan program mereka akan berjaya. Mereka adalah orang-orang yang 

miskin tetapi mereka berjiwa mulia. Mereka tidak mempunyai banyak harta tetapi 

mereka mempunyai jiwa yang kaya. Mereka memberikan pengorbanan yang besar 

melalui harta yang sedikit menjadikan harta ini menjadi besar dan diberkati dengan 

nikmat Allah seterusnya membawa kebaikan kepada seluruh manusia. Mungkin 

aspek ini mendedahkan kekeliruan sesetengah pihak yang melihat kegigihan 

Ikhwan tetapi mereka tidak mengetahui rahsia di sebalik kejayaan Ikhwan. 

Akhirnya mereka menuduh Ikhwan meminta bantuan pertubuhan-pertubuhan lain 

atau Ikhwan bekerja untuk kepentingan sesuatu pihak. Namun segala puji bagi 

Allah, Ikhwan tidak sedemikian. 

Ini adalah catatan kegigihan Ikhwan al-Muslimin di medan kerja yang kita 

paparkan buat mereka yang mahu menilai jamaah ini menurut nilai institusi dan 

program. Ikhwan sentiasa akan memastikan lembaran ini akan terus mencatatkan 

dengan izin Allah segala amalan baik, yang tulus, suci dan ikhlas kerana Allah 

Taala. Semoga dengan segala catatan ini mereka akan terfikir untuk menyokong 

jamaah yang sedang mara melangkah ke arah matlamatnya ini. Melangkah dengan 

hanya mengharapkan tuhannya dan yakin dengan janjiNya. Masih ada catatan lain 

yang akan kita bicarakan di masa hadapan, dengan izin Allah. 

Membina Lelaki Sejati20 

Melalui artikel sebelum ini anda dapat saksikan Pertubuhan Ikhwan al-

Muslimin merupakan jamaah yang terkehadapan dalam menjalankan program-

program umum dan membina institusi yang berguna seperti masjid, sekolah, unit 

kebajikan, pengajian umum, ceramah, khutbah, nasihat dan kelab-kelab yang 

mengisi program berbentuk ceramah dan amali. 

Namun suatu bangsa yang sedang berjuang ke arah kebangkitan semula dan 

berhadapan dengan zaman peralihan yang kritikal. Suatu bangsa yang mahu 

membina masa depannya di atas landasan yang mantap. Masa depan yang 

menjamin kesejahteraan dan keselesaan buat generasi baru. Bangsa yang mahu 

menuntut hak dan harga diri mereka yang telah dirampas. Bangsa ini sebenarnya 

memerlukan pembangunan yang berbeza. 

Bangsa ini sebenarnya memerlukan pembangunan jiwa dan pemurnian akhlak. 

Anak bangsanya perlu dididik agar memiliki sifat kelelakian yang sebenar. Agar 

mereka mampu menghadapi segala rintangan di sepanjang jalan serta sedia 

menanggung segala kesulitan. 

Lelaki adalah formula hidup sesebuah bangsa dan menjadi faktor utama yang 

menentukan kebangkitan mereka. Sejarah manusia sebenarnya adalah sejarah 
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kelahiran lelaki-lelaki yang berketrampilan dan memiliki jiwa serta kemahuan yang 

tinggi. Kekuatan atau kelemahan sesebuah bangsa diukur sejauhmana bangsa ini 

mampu melahirkan lelaki-lelaki yang memiliki sifat-sifat kelelakian yang sebenar. 

Saya yakin dan sejarah membuktikan bahawa seorang lelaki mampu untuk 

membina sebuah bangsa jika dia memiliki sifat kelelakian yang sebenarnya. Dalam 

masa yang sama dia juga mampu menghancurkan bangsa ini jika sifat 

kelelakiannya dihalakan ke arah kehancuran bukan ke arah pembangunan 

bangsanya. 

Sesebuah bangsa juga terpaksa melalui zaman-zaman peralihan sepanjang 

hidupnya sama seperti zaman-zaman peralihan yang terpaksa dilalui oleh setiap 

individu. Ada kalanya seorang manusia dibesarkan oleh ibu bapa yang kaya dan 

penyayang. Orang ini tidak pernah berhadapan dengan masalah yang mengganggu 

fikirannya atau menghiris hatinya. Dia juga tidak pernah diminta melakukan 

sesuatu yang memenatkan dan menyulitkan. Dalam masa yang sama, ada seorang 

lagi yang terpaksa membesar dalam keadaan yang sukar. Dia dibesarkan oleh ibu 

bapa yang miskin dan tidak berupaya. Setiap kali menjelang pagi, pelbagai masalah 

akan bermain di kepalanya. Pelbagai kerja yang perlu dilakukannya. Maha suci 

Allah yang melahirkan manusia dengan nasib yang berbeza. 

Kita ditakdirkan untuk lahir dalam generasi yang sedang menjadi habuan 

pelbagai bangsa lain. Generasi yang sedang berjuang bermati-matian untuk hidup. 

Kemenangan pasti akan memihak kepada pihak yang kuat dan terkehadapan. 

Suasana yang ada juga memaksa kita menghadapi peninggalan masa silam 

yang sangat getir dan kita merasai kepahitannya. Kitalah yang bertanggungjawab 

memecahkan belenggu dan halangan serta menyelematkan diri kita dan anak-anak 

kita. Di samping itu kita perlu mengembalikan kemuliaan dan kegemilangan kita 

serta  menghidupkan semula tamadun dan ajaran agama kita. 

Takdir juga telah menentukan kita terpaksa menempuhi era peralihan yang 

sengit. Di zaman di mana pelbagai gelombang fikiran, aliran fahaman dan 

kepentingan peribadi mencorak individu, bangsa, kerajaan, pertubuhan dan dunia 

seluruhnya. Akibatnya fikiran dan jiwa manusia menjadi keliru dan tidak menentu. 

Manusia ibarat pengemudi kapal yang hanyut di tengah gelombang, tercari-cari 

arah tujunya. Malangnya tiada sebarang petanda yang dapat dilihat dengan jelas. 

Segala-galanya kelihatan kelam. Di sepanjang jalan, di tengah malam yang gelap 

gelita ini kedengaran suara sayup-sayup memekik memanggilnya. Hanya ada satu 

perkataan sahaja yang tepat menggambarkan situasi manusia di ketika itu iaitu 

“gawat”. 

Begitulah kita ditakdirkan untuk berhadapan dengan semua situasi ini. Ia 

meminta kita supaya berusaha menyelamatkan bangsa ini yang sedang diancam 

bahaya. 

Sebuah bangsa yang sedang dilanda masalah seperti masalah kita ini, sebuah 

bangsa yang sedang bangkit melaksanakan tugas seperti tugas kita ini, sebuah 

bangsa yang sedang memikul tanggungjawab seperti tanggungjawab kita ini, bangsa 

ini tidak boleh sama sekali mengubat hatinya dengan ubat pelali atau bergantung 

hanya kepada impian dan angan-angan. Sebaliknya mereka perlu mempersiapkan 

diri untuk mengharungi perjuangan yang panjang dan sengit. Pertembungan yang 

hebat antara hak dan batil, antara yang berguna dan yang tidak, antara pemilik dan 

perampas, antara orang yang mengikut arus dan yang menongkah arus, antara 

orang yang ikhlas dan orang yang khianat. Bangsa ini perlu memahami bahawa 

jihad bererti bersusah payah dan bersusah bererti berpenat lelah. Jihad bererti 



berakhir masa untuk berehat kecuali setelah selesai perjuangan ini. Pada pagi 

esoknya barulah mereka boleh bergembira. 

Persediaan yang diperlukan oleh bangsa ini dalam mengharungi jalan yang 

berliku ini hanyalah dengan jiwa yang beriman, tekad yang jitu, kejujuran, 

kesediaan berkorban dan berani menghadapi kesusahan. Tanpa persediaan ini 

mereka tidak akan mampu menang dan kegagalan pasti memihak kepada mereka. 

Walaupun situasi kita hari ini adalah seperti yang anda tahu. Malangnya kita 

masih memiliki jiwa yang layu, lemah dan manja. Pipinya begitu halus hingga bisa 

terluka dihembus bayu. Jari jemarinya bisa terguris disentuh sutera. Para pemuda 

dan pemudi kita yang merupakan generasi harapan di masa hadapan lebih tertarik 

dengan fesyen mewah atau makanan yang sedap atau hiasan yang menawan atau 

kenderaan mewah atau kerjaya yang hebat atau gelaran yang tiada nilainya. 

Walaupun ia bermakna mereka terpaksa menggadai segala kebebasan diri mereka 

atau kehormatan mereka atau terpaksa hilang segala hak bangsa mereka. 

Lihatlah golongan muda ini, raut wajah mereka memperlihatkan semangat 

muda mereka. Gaya mereka memperlihatkan ketangkasan mereka. Air muka 

mereka begitu jernih. Mereka menempuh pintu ketua jabatan sambil borang 

permohonan kerja tersisip di lengan mereka. Anda dapat lihat bagaimana mereka 

akan menggunakan apa sahaja cara. Mereka akan meminta bantuan yang 

berpangkat rendah dan tinggi. Mereka akan menggunakan perantaraan kerani dan 

pegawai kementerian untuk mencapai hasrat mereka bagi memperoleh kerja. 

Saudara pembaca yang dikasihi, apabila pemuda ini bernasib baik, apabila apa yang 

dicitakannya tercapai dan berjaya menjawat jawatan rasmi ini, apakah dia akan 

bersedia meninggalkan kerja ini demi mempertahankan harga dirinya walaupun 

terpaksa berhadapan dengan seksaan? 

Hari ini, diri kita memerlukan rawatan yang rapi, perubahan yang menyeluruh 

dan pemulihan dalam pelbagai aspek akibat semangat kita telah yang luntur, 

akhlak kita yang tercemar dan sikap mementingkan diri kita. Harapan besar yang 

diimpikan oleh para penggerak perubahan di tambah pula dengan situasi kritikal 

yang melanda umat ini menuntut kita supaya segera memulihkan diri kita. Kita 

bina semula roh kita setelah sekian lama ia dilanda kemarau dan setelah pelbagai 

peristiwa menggugat kekebalan dan keutuhannya. Tanpa kekuatan rohani dan 

pemulihan jiwa ini kita tidak akan mampu melangkah ke hadapan walau selangkah. 

Jika anda dapat memahami hakikat ini dan anda bersetuju bersama saya 

bahawa inilah ukuran sebenar yang menentukan kemajuan sesebuah bangsa, 

ketahuilah matlamat utama yang disasarkan oleh pertubuhan Ikhwan al-Muslimin 

ialah pentarbiyahan yang sebenar. Mendidik umat ini supaya memiliki peribadi 

yang mulia dan akhlak yang luhur dan agung. Di samping itu, ia menghidupkan 

semula semangat yang akan merangsang sesebuah bangsa untuk mempertahankan 

maruah mereka, bersungguh-sungguh untuk mengembalikan kegemilangan mereka, 

bersedia mengharungi segala susah payah demi mencapai cita-cita mereka. 

Anda mungkin bertanya apakah cara yang digunakan oleh Ikhwan al-Muslimin 

untuk memulihkan semula jiwa manusia serta memantapkan akhlak mereka? 

Apakah Ikhwan pernah menggunakan kesemua cara ini? Sejauhmana kejayaan 

mereka? 

Bertemu lagi di lain masa, dengan izin Allah. 



Menentukan Cara Sambil Berpegang Kepada Prinsip21 

Sidang pembaca yang dihormati sekalian, anda kini sudah memahami bahawa 

matlamat utama Ikhwan al-Muslimin ialah mendidik keperibadian, memulihkan 

rohani, memantapkan akhlak dan membina sifat kelelakian yang sebenar dalam diri 

umat Islam. Ikhwan meyakini bahawa ini adalah asas utama yang menjadi 

landasan kepada kemajuan sesebuah bangsa. 

Ikhwan telah memikirkan pelbagai cara untuk mencapai maksud tersebut. 

Namun mereka tidak temui cara lain yang lebih baik dan lebih berkesan selain cara 

berpegang kepada agama. 

Maksudnya, agama ini mampu memberi nafas kepada hati, menyentuh 

perasaan, memberi kesedaran kepada hati di samping menjadi pengawas dan 

penjaga agar jiwa manusia tidak alpa dan tidak lupa. Agama ini akan sentiasa 

memerhati tanpa bermuka-muka, pilih kasih, menyesatkan dan tidak akan lupa 

untuk menemani jiwa manusia sepanjang masa, siang dan malam, ketika sendirian 

atau berkumpulan. Agama ini akan mengawasi manusia setiap masa di setiap 

tempat, mengajak jiwa manusia supaya melakukan kebaikan dan mencegah 

manusia agar tidak melakukan kejahatan, mengingatkan manusia agar tidak 

tergelincir, memimpin manusia supaya dapat membezakan jalan yang betul dan 

jalan yang salah. 
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Patutkah mereka menyangka bahawa Kami tidak mendengar apa yang mereka 

sembunyikan (dalam hati) dan apa yang mereka perkatakan (dengan berbisik) 

sesama sendiri? (Bukan sebagaimana yang mereka sangka) bahkan utusan-

utusan Kami (malaikat) yang menjaga mereka, ada menulis segala yang mereka 

lakukan. (Al-Zukhruf: 80) 

Agama ini menggabungkan segala elemen yang baik dan memiliki segala nilai 

yang baik. Setiap nilai yang baik itu akan diberikan ganjaran dan balasan yang 

setimpal. Agama yang mengajak manusia supaya membersihkan jiwa, membawa 

jiwa manusia ke puncak. Agama yang membersihkan serta memurnikan rohani 

manusia. 
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Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya - yang sedia bersih - 

bertambah-tambah bersih (dengan iman dan amal kebajikan), Dan 

sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya - yang sedia bersih - 

itu susut dan terbenam kebersihannya (dengan sebab kekotoran maksiat). (Al-

Shams: 9-10) 

Agama ini mengajak manusia supaya berkorban demi kebenaran, berkorban 

demi memimpin seluruh manusia. Agama ini juga menjanjikan ganjaran yang besar 

bagi mereka yang melaksanakannya. Agama ini menilai walau sekecil mana 

sekalipun kebaikan yang dibuat dan akan menilai walau sehalus mana sekalipun 

kejahatan yang dibuat seterusnya menggantikan pengorbanan yang dicurahkan 

dengan anugerah yang abadi. Terkorban ketika jihad bererti hidup yang abadi. 

                                                 
21 Disiarkan dalam bilangan ke-18, akhbar Ikhwan al-Muslimin bertarikh 27 Jamadil 

Awal 1353 Hijrah. 
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Dan jangan sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang terbunuh (yang 

gugur Syahid) pada jalan Allah itu mati, (mereka tidak mati) bahkan mereka 

adalah hidup (secara istimewa) di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki; 

(Dan juga) mereka bersukacita dengan kurniaan Allah (balasan mati Syahid) 

yang telah dilimpahkan kepada mereka. (Aali Imran: 169-170) 

�5 �4�� 	���)1 ��7 	
�� ������q�& �= ������B�
	"����G ���		 �= ������M� ��0 �# �B ���4b �/ ���T] �"�F���� �� 	��F��6��8 �= �H���

!G h������� ��Y8���"������L �� ��� �, �S�&����v�� 	�� ��������� �&�����?*������

Dan (ingatlah) Kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk 

(menimbang amal makhluk-makhluk pada) hari kiamat; maka tidak ada diri 

sesiapa akan teraniaya sedikitpun; dan jika (amalnya) itu seberat biji sawi 

(sekalipun), nescaya Kami akan mendatangkannya (untuk ditimbang dan 

dihitung); dan cukuplah Kami sebagai Penghitung. (Al-Anbiya’: 47) 

Agama ini akan membeli segala kesenangan dunia serta segala benda yang ada 

ini, dan akan menggantikannya dengan kebahagiaan hidup yang akan mengisi 

jiwanya dan dinikmati oleh hatinya, dengan anugerah, rahmat, keredaan dan kasih 

sayangNya. 
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(Sebenarnya) apa yang ada pada kamu akan habis dan hilang lenyap, dan apa 

yang ada di sisi Allah tetap kekal. (Al-Nahl: 96) 

Agama ini menggabungkan segala elemen ini seterusnya ia menjalin pula 

semua fitrah, hati dan jiwa manusia sehingga agama ini bersatu dalam semua ini 

dan semua ini bersatu dalam agama ini. Agama ini menembusi roh manusia dan 

berjalan seiring dengan akal manusia sehingga agama ini tidak janggal dengan roh 

dan akal manusia. Roh dan akal manusia juga tidak janggal dengan agama ini. 

Agama ini diterima dengan gembira oleh peladang yang bertani di ladangnya. 

Agama ini disambut dengan riang oleh seorang tukang yang bekerja di bengkelnya. 

Agama ini boleh difahami oleh kanak-kanak di bilik bacaannya. Agama ini 

dirasakan begitu indah oleh seorang cendikiawan yang mengkajinya. Agama ini 

dipandang hebat oleh ahli falsafah yang menelitinya. Pernahkah anda lihat suatu 

kuasa yang berjaya mempengaruhi jiwa manusia lebih daripada agama? Sepanjang 

sejarah manusia pernahkah anda lihat suatu perkara yang lebih hebat 

mempengaruhi kehidupan manusia sehebat agama? Pernahkah anda lihat 

bagaimana para ahli falsafah dan cendiakawan begitu terpengaruh dengan 

kehidupan para rasul dan nabi? 



Tiada yang setanding dengan agama. Agama adalah cebisan roh Allah yang 

mengalir dalam jiwa dan fitrah manusia. Agama menerangi kegelapan jiwa 

manusia, memancarkan sinar cahayanya dan menjadi tempat pergantungannya. 

Dengan ini jiwa ini dengan penuh senang hati akan menerimanya. Apabila agama 

ini sudah bertapak kukuh dalam jiwa segala-galanya akan sedia dikorbankan untuk 

agama. 
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Katakanlah (wahai Muhammad): Jika bapa-bapa kamu, dan anak-anak kamu, 

dan saudara-saudara kamu, dan isteri-isteri (atau suami-suami) kamu, dan 

kaum keluarga kamu, dan harta benda yang kamu usahakan, dan perniagaan 

yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang 

kamu sukai, - (jika semuanya itu) menjadi perkara-perkara yang kamu cintai 

lebih daripada Allah dan RasulNya dan (daripada) berjihad untuk ugamaNya, 

maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusanNya (azab seksaNya); 

kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik 

(derhaka). (Al-Taubah: 24) 

Agama ini dihormati kerana kesucian dan keagungannya. Agama ini tidak 

akan dicemari unsur penyelewengan. Agama ini juga bersih daripada amalan taqlid 

dan mengikut membabi buta. Atas dasar ini agama ini mampu menyatukan hati 

manusia dan mampu meleraikan apa jua persengketaan. Malah hubungan sesama 

manusia akan menjadi lebih erat dan mantap apabila hati-hati manusia dibimbing 

hanya ke arah Allah. Iaitu apabila jiwa manusia dipisahkan daripada kepentingan 

diri, ketamakan, kecurangan dan keseronokan dunia. Malah melalui niat dan 

amalan, jiwa manusia akan semakin meningkat ke tahap manusia yang ikhlas dan 

jujur. Ia akan meningkat ke tahap manusia yang beramal kerana mencari keredaan 

Allah bukan kerana mengharapkan balasan dan pujian. 

P��r 	
 �s�0 �% ����� � ���)1�9����� ����� -t	����@ ����eT
���a+ ��(� ��	��� 	(�	 ���� ����! �"����� ��	�� 	( �	 A� 	��,� �@ ����N^ ��7 �"�����

���D
��	�����u	��	������ �����
�`	 �� ����)1 �9������$	����
��0" �/ ������@	� �	�	
�< ������ ����)� �� �
�� �� ���������0 ��
���� ����@ �	 �����

	��	���F� �X�� �# �C��@�"������ ����.� �� �/�a+ ���, 	-	���@ �"������ ���V("�p� ���R������

Allah telah menerangkan kepada kamu - di antara perkara-perkara agama yang 

Ia tetapkan hukumnya - apa yang telah diperintahkanNya kepada Nabi Nuh, 

dan yang telah Kami (Allah) wahyukan kepadamu (wahai Muhammad), dan 

juga yang telah Kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa serta 

Nabi Isa, iaitu: Tegakkanlah pendirian agama, dan janganlah kamu berpecah 

belah atau berselisihan pada dasarnya. (As-Shura: 13) 

Agama ini mengagungkan sifat jujur yang ada pada manusia sehingga mereka 

bersedia untuk mati syahid. Malah agama ini meletakkan kejujuran ini sebagai 

suatu kewajipan yang akan ditanya di hadapan Allah kelak. Kejujuran ini 

diletakkan sebagai akhlak mulia yang akan mendekatkan diri manusia kepada 



Allah. Sifat ini juga menjadi bukti sifat kelelakian yang sempurna dan keazaman 

yang sejati. 
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Di antara orang-orang yang beriman itu, ada yang bersikap benar menunaikan 

apa yang telah dijanjikannya kepada Allah (untuk berjuang membela Islam); 

maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu (lalu 

gugur syahid), dan di antaranya ada yang menunggu giliran; dan mereka pula 

tidak mengubah (apa yang mereka janjikan itu) sedikitpun. (Berlakunya yang 

demikian) supaya Allah membalas orang-orang yang benar disebabkan 

kebenaran mereka. (Al-Ahzab: 23-24) 

Agama ini menggabungkan segala fahaman yang betul, merealisasikan 

pelbagai impian dan menjadi cita-cita setiap individu, masyarakat, bangsa dan 

dunia. Ini diungkapkan oleh al-Quran: 
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Padahal bagi Allah jualah kemuliaan dan kekuatan itu dan bagi RasulNya 

serta bagi orang-orang yang beriman; akan tetapi golongan yang munafik itu 

tidak mengetahui (hakikat yang sebenarnya). (Al-Munafiqun: 8) 

Ada sesetengah pihak yang berpendapat pemulihan akhlak umat perlu 

dijalankan melalui pengajaran ilmu pengetahuan. Ada setengah pihak pula 

berpendapat pemulihan ummah perlu melalui pendidikan budaya dan sastera. Ada 

pihak pula yang berpendapat pemulihan perlu melalui kaedah latihan jasmani. 

Semua pendapat ini mungkin betul dan mungkin silap. Saya tidak bermaksud untuk 

mengkritik dan membincangkan perkara ini dengan lebih mendalam Cuma di sini 

saya ingin katakan bahawa Ikhwan al-Muslimin berpendapat cara terbaik untuk 

memulihkan jiwa ummah adalah dengan agama. Ikhwan juga berpendapat agama 

Islam memiliki segala elemen yang baik dalam semua pendekatan tadi dan 

mengenepikan elemen yang tidak baik. Atas dasar ini Ikhwan yakin dengan agama 

ini dan risalah pertama Ikhwan dalam usaha mensucikan jiwa dan memperbaharui 

roh ialah “menentukan cara dan memilih prinsip”. Atas dasar ini juga “Aqidah 

Ikhwan al-Muslimin” telah ditulis dengan hanya berpandukan Kitab Allah dan 

sunnah Rasulullah s.a.w. tanpa menyimpang walau seurat rambut. Ikhwan 

mewajibkan diri mereka untuk menghafalnya, berpegang dengan batasnya, 

melaksanakan segala perintahnya, menunaikan segala ikrarnya. Saya yakin akidah 

ini adalah cara yang praktikal untuk mendidik jiwa dan menyemai akhlak. Dalam 

kesempatan ini saya ingin mengingatkan semua saudara seislam bahawa mereka 

wajib memelihara akidah mereka dan berusaha mengamalkan segala ikrarnya. 
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Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah, dan 

hendaklah kamu berada bersama-sama orang-orang yang benar. (Al-Taubah: 

119) 



 

Kedudukan Sembahyang22 

Saudara yang dimuliakan oleh Allah, kini anda memahami bahawa Ikhwan al-

Muslimin berpendapat Islam adalah cara yang terbaik untuk mendidik jiwa, 

memperbaharui roh dan memurnikan akhlak. Ikhwan perlu menerima pegangan 

hidup  mereka daripada cahaya Islam ini. Sudah tentu anda tahu bahawa dalam 

Islam sembahyang ibarat kepala pada tubuh manusia. Sembahyang adalah tiang, 

tunjang, rukun dan lambang Islam yang kekal abadi. Sembahyang juga adalah 

penyeri hidup, penenang jiwa, penghibur hati, penghubung antara hamba dan 

tuhan, pelantar untuk roh kekasih naik ke tingkat tertinggi menikmati belaian ilahi 

dan bergembira di taman suci. Sembahyang menggabungkan kebahagiaan dua alam, 

alam ghaib dan alam nyata. Sembahyang seolah cahaya yang bersinar di dalam jiwa 

yang menghayatinya. Sembahyang akan terasa indah bagi sesiapa yang 

menikmatinya. Pernahkah anda lihat suasana yang lebih indah, lebih menarik dan 

lebih agung daripada suasana seorang yang sedang khusyuk beribadat, rukuk dan 

sujud, berdoa di tengah malam kerana takutkan akhirat dan mengharapkan rahmat 

tuhannya. Di saat semua mata sedang tidur dan tenang berada di pembaringan. Di 

saat kekasih sedang berada bersama kekasihnya. Namun pada saat itu orang yang 

memahami akan berkata: 
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Sia-sia bersengkang mata bukan kerana mencari keredaanMu 

Alangkah malang jika mata ini menangis bukan kerana merinduiMu 

Saudara, seketika berada dalam suasana ini lebih baik untuk hati, lebih 

bermakna untuk jiwa dan lebih suci untuk roh, jika dibandingkan dengan seribu kali 

mendengar nasihat atau seribu kali melihat filem atau seribu kali kamu mendengar 

ceramah. Cubalah dan anda akan dapat merasai perbezaannya. 

Entah kenapa al-Quran menyifatkan ia sebagai tanda keihsanan. 
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Sesungguhnya mereka di dunia dahulu adalah orang-orang yang berbuat 

kebaikan. Mereka sentiasa mengambil sedikit sahaja: masa dari waktu malam, 

untuk mereka tidur. Dan pada waktu akhir malam (sebelum fajar) pula, mereka 

selalu beristighfar kepada Allah (memohon ampun). (Az-Zaariyat: 16-18) 

Entah kenapa ganjaran untuk mereka ini tidak didedahkan. 
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Maka tidak ada seseorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang 

telah dirahsiakan untuk mereka (dari segala jenis nikmat) yang amat indah 

dipandang dan mengembirakan, sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang 

mereka telah kerjakan. (As-Sajdah: 17) 

                                                 
22 Disiarkan dalam bilangan ke-21, akhbar Ikhwan al-Muslimin bertarikh 18 Jamadil 

Akhir 1353 Hijrah. 



Bukankah kerana amalan itu mereka lakukan secara tersembunyi. Apa 

gunanya bersendirian jika diperhatikan. Apa seronoknya berasmara jika tidak 

berdua-duaan? Bukankah ganjaran yang layak untuk ihsan ialah ihsan juga? 

Pernah diceritakan bahawa Abu Qasim al-Junaid dilihat dalam mimpi selepas 

kematiannya. Al-Junaid ditanya: Apakah yang Allah lakukan padamu? Al-Junaid 

menjawab: Lenyap segala isyarat, punah segala ibarat, hilang segala resam, sia-sia 

segala ilmu dan apa yang berguna pada saya hanya rakaat-rakaat yang saya 

lakukan di tengah malam. 

Saudara sidang pembaca yang dihormati sekalian, jangan anda terkejut, apa 

yang terbaik untuk hati ialah ibadah secara bersendirian yang dibawa bersama ke 

medan perjuangan. Cara terbaik untuk membersihkan jiwa manusia adalah dengan 

sembahyang-sembahyang yang khusyuk. Sembahyang yang dapat menggilap hati. 

Sembahyang yang dapat membuang segala noda dosa dan membersihkan segala 

kekotoran hati. Sembahyang yang dapat mengurniakan cahaya iman ke dalam hati. 

Sembahyang yang dapat melegakan dada dengan kedinginan takwa. Umat Islam 

hari ini mempunyai pandangan yang berbeza tentang sembahyang. Ada yang 

mengabaikan serta tidak mengendahkan sembahyang. Apabila anda ingatkan 

mereka atau anda berbincang dengan mereka tentang sembahyang mereka akan 

memalingkan muka. Anda lihat mereka cuba mengelak dengan penuh sombong. 

Mereka merasakan soal ini kecil sedangkan ia sebenarnya suatu yang besar di sisi 

Allah. Malah ada yang menghalang orang lain mendirikan sembahyang. Ada yang 

memandang hina orang yang mendirikan sembahyang. Ada yang menyifatkan orang 

yang mendirikan sebagai mundur dan kolot. Anda pasti akan terdengar kata-kata 

yang menyakitkan hati anda daripada orang seperti ini. Anda akan terdengar kata-

kata yang menghairankan dan amat memeranjatkan anda. Seolah-olah mereka ini 

tidak pernah terdengar firman Allah Taala: 

��� 	
 � ��� �J� ���� %#�J���?�����)1 �� (�����0 ���� ����0 �, �� �M�����
�� ����3������

(Kalau orang yang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang 

mendustakan agama), maka kecelakaan besar bagi orang-orang ahli 

sembahyang - (laitu) mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan 

sembahyangnya.  (Al-Ma‘un: 4-5) 

Namun mungkin apa yang lebih memeranjatkan anda ialah apabila anda 

menyedari bahawa ada di kalangan mereka yang bekerja untuk dakwah Islam dan 

terkehadapan dalam mempertahankan isu-isu berkenaan Islam, malangnya mereka 

ini turut mengabaikan aspek sembahyang dan memandang mudah soal ini. Seolah-

olah Nabi s.a.w. tidak pernah menyatakan bahawa sembahyang adalah tiang agama 

dan sembahyang adalah kewajipan setiap mukmin. Seolah-olah mereka tidak 

pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:  
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“Tiada pemisah antara seorang hamba dan kesyirikan melainkan apabila dia 

meninggalkan sembahyang dan apabila dia meninggalkan sembahyang dia 

telah mensyirikkan Allah.” 23 

Walau bagaimanapun kita tidak perlu meyakinkan mereka tentang perkara ini 

kerana ia ibarat sudah terang lagi bersuluh. Cuma kita memohon agar Allah 

                                                 
23 Riwayat Ibnu Majah, hadis ini ditanda dengan tanda hadis sahih oleh al-Suyuti 

dalam al-Jami’ al-Saghir. 



memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan mereka. Dalam soal ini kita 

berhadapan dengan dua golongan manusia. 

Golongan majoriti atau teramai iaitu mereka yang menunaikan sembahyang 

secara teknikal yang mereka warisi daripada bapa mereka. Saban hari dan tahun 

mereka terbiasa melakukannya walaupun mereka tidak memahami rahsianya atau 

merasai kesannya. Apa yang penting bagi mereka ialah mereka membaca sesuatu, 

melakukan sesuatu, menampilkan sesuatu gaya kemudian mengakhirinya. Masing-

masing merasa yakin mereka telah menunaikan kewajipan mereka dan mereka 

telah sembahyang. Mereka yakin mereka kini terselamat daripada azab dan bakal 

menerima pahala. 

Tanggapan ini tidak berpijak di bumi nyata. Sebenarnya segala bacaan dan 

perbuatan dalam sembahyang ini hanyalah ibarat jasad, rohnya adalah kefahaman, 

tunjangnya adalah khusyuk dan tiangnya ialah kesan. Sebuah hadis menyebut:  
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“Sembahyang itu ialah kamu berpegang, merendah diri, tunduk, pasrah…” 24 

Oleh itu anda dapat lihat kenapa kebanyakan manusia tidak memperolehi apa-

apa manfaat daripada sembahyang mereka. Walaupun bersembahyang namun 

mereka masih tidak berhenti melakukan jenayah. Sedangkan sepatutnya jika 

sembahyang ini dilakukan dengan betul ia pasti akan membersihkan jiwa dan hati 

mereka. Sembahyang ini akan menghalang pelakunya melakukan dosa dan perkara 

yang diharamkan. 

Golongan kedua pula amat sedikit jumlahnya. Mereka ini memahami nilai yang 

ada di sebalik sembahyang. Mereka bersungguh-sungguh cuba mencapainya dan 

cuba untuk melakukannya dengan sempurna. Mereka sembahyang dengan khusyuk, 

memberi perhatian, tenang, berfikir dan apabila selesai sembahyang mereka dapat 

merasai kemanisan sembahyang. Mereka merasai nilai ketaatan. Mereka menuruti 

cahaya Allah yang akan terpancar pada mereka yang merasai betapa agungnya 

mengenali Allah. Sebuah hadis menyebut:  
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“Orang yang sembahyang pada waktunya, dia menjaga wudu’nya serta 

melakukannya dengan sempurna dalam rukuk, sujud dan khusyuknya, 

sembahyang ini akan naik ke langit dalam bentuk cahaya putih yang terang 

benderang dan ia akan berkata: Semoga Allah memeliharaimu sepertimana 

engkau memeliharaiku. Orang yang sembahyang di luar waktunya dan tidak 

menjaga wuduknya serta tidak melakukan dengan sempurna dalam rukuk, 

                                                 
24 Disebutkan sebagai hadis riwayat al-Tirmizi dan al-Nasaie. 
 



sujud dan khusyuknya, sembahyang itu akan naik dalam bentuk cahaya hitam 

pekat dan akan berkata: Semoga Allah mengabaikanmu sebagaimana engkau 

mengabaikanku. Apabila ia berada di tempat yang dikehendaki Allah 

sembahyang itu akan dilipat seperti baju kusam lalu ia digunakan untuk 

memukul muka pelakunya.” 25 

Atas sebab inilah darjat manusia ini berbeza begitu juga dengan pahala 

mereka. Walaupun pada zahirnya sembahyang mereka sama sahaja baik dari segi 

cara, gaya, bacaan dan perbuatan. Oleh itu generasi silam yang soleh dan diredai 

Allah memberikan perhatian yang utama dalam menghadirkan hati mereka ketika 

sembahyang dan menjaga kekhusyukan mereka ketika beribadat. Atas sebab yang 

sama sifat ini menjadi sifat pertama orang-orang yang beriman: 

�)1�� (� ����0 �����*��0 �, �� �M�����
���������>������

Iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya. (Al-Mukminun: 2) 

Ikhwan al-Muslimin amat memahami hakikat ini. Oleh kerana itu mereka 

mendidik diri mereka dengan sembahyang dan cuba untuk membiasakannya. Salah 

satu imej utama Ikhwan ialah mereka melakukan sembahyang dengan baik. Mereka 

yakin dengan cara ini mereka telah melakukan yang terbaik untuk memperbaharui 

diri dan membersihkan rohani. 
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Mintalah pertolongan (untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan 

sesuatu perintah Tuhan) dengan bersabar dan dengan (mengerjakan) 

sembahyang; kerana sesungguhnya Allah menyertai (menolong) orang-orang 

yang sabar (Al-Baqarah: 153) 

Saudara seislam, cubalah fahami dengan baik dan jadilah contoh orang yang 

melakukan sembahyang yang terbaik. Saya yakin langkah praktikal yang pertama 

sesama kita ialah kita memperbaiki sembahyang kita. 

Zakat 26 

Terdapat dua amalan yang difardhukan oleh Allah dan Allah jadikan kedua-

dua amalan ini sebagai ciri utama agama ini dan sebagai lambang syariah. Kedua-

dua amalan ini seringkali digabungkan dalam ayat-ayat al-Quran menunjukkan 

betapa besarnya kelebihan dan betapa tingginya nilai kedua-dua amalan ini. 

Amalan yang dimaksudkan ialah sembahyang dan zakat. Amalan pertama 

menjalinkan hubungan antara anda dan Allah. Amalan kedua menjalinkan 

hubungan antara anda dan manusia lain. Bukankah segala yang ada tidak lain 

selain yang mencipta dan yang dicipta. Jika anda dapat melakukan dengan baik 

kedua-dua amalan ini anda telah mencapai kedudukan yang baik dan anda berada 

di kemuncak kebahagiaan. Jika sembahyang adalah penyuci jiwa dan roh, zakat 

pula ialah penyuci harta dan rezeki. 

                                                 
25 Hadis ini hadis Anas diriwayatkan oleh al-Tabarani dalam al-Awsat. Al-Tayalisi dan 

al-Baihaqi meriwayatkannya dalam al-Sya‘ab daripada Ubadah bin al-Somit. 
 
26 Disiarkan dalam bilangan ke-22, akhbar Ikhwan al-Muslimin bertarikh 25 Jamadil 

Akhir 1353 Hijrah. 
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Ambilah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya 

dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka 

(dari akhlak yang buruk); dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya 

doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. (Al-Taubah: 103) 

Allah Taala telah meletakkan sembahyang dan zakat sebagai lambang 

keimanan dan bukti kepada akidah yang sahih. Al-Quran menyatakan hakikat ini: 
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Oleh itu, jika mereka bertaubat (dari kekufuran), dan mendirikan sembahyang 

serta memberi zakat, maka mereka itu adalah saudara kamu yang seagama. (Al-

Taubah: 11) 

Ayat ini menjelaskan bahawa sesiapa yang cuai dalam melaksanakan 

sembahyang dan zakat dia bukan saudara seagama. Makna inilah yang difahami 

oleh Abu Bakar r.a. ketika beliau memerangi mereka yang enggan membayar zakat. 

Tindakan beliau ini dipersetujui oleh para sahabat dan kebanyakan mereka yang 

enggan membayar zakat digelar sebagai golongan murtad. Dalam Sunan Sittah ada 

meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah r.a.a, katanya:  
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“Setelah Nabi s.a.w. wafat ada sebahagian orang Arab yang kembali kufur 

lantas Umar berkata kepada Abu Bakar r.a.: Bagaimana engkau akan 

memerangi mereka sedangkan Rasulullah s.a.w. pernah bersabda: Saya 

diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka berkata tiada tuhan 

melainkan Allah. Barangsiapa mengucapkannya dia akan terselamat, baik 

harta dan nyawanya kecuali dengan hakNya dan segala nasibnya terserah 

kepada Allah? Abu Bakar r.a. membalas: Demi Allah, saya akan memerangi 

mereka yang memisahkan antara sembahyang dan zakat. Sembahyang adalah 

hak Allah dan zakat adalah hak harta. Demi Allah, jika mereka enggan 



membayar walau seekor kambing betina yang mereka pernah tunaikan kepada 

Rasulullah s.a.w. nescaya saya akan memerangi mereka kerana keengganan 

mereka itu. Umar berkata: Demi Allah, sebenarnya Allah telah membuka hati 

Abu Bakar untuk berperang dan saya tahu dia di pihak yang benar.” Menurut 

riwayat lain: “Tali unta”. 

Saudara yang dipelihara Allah, lihatlah bagaimana Abu Hurairah r.a. 

menggambarkan mereka yang enggan membayar zakat sebagai “orang kafir” dan 

bagaimana Abu Bakar melihat keengganan membayar zakat ibarat tindakan 

menghancurkan agama ini. Mereka perlu diperangi walaupun mereka mengakui 

tiada tuhan melainkan Allah. Lihatlah bagaimana Umar bersetuju dengan 

pandangan Abu Bakar dan beliau percaya Abu Bakar berada di pihak yang benar. 

Allah dan rasulNya telah menjanjikan hukuman yang berat kepada orang yang 

enggan membayar zakat. Firman Allah: 
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Dan (ingatlah) orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak 

membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka 

dengan (balasan) azab seksa yang tidak terperi sakitnya. (Iaitu) pada hari 

dibakar emas perak (dan harta benda) itu dalam neraka jahanam, lalu diselar 

dengannya dahi mereka, dan rusuk mereka, serta belakang mereka (sambil 

dikatakan kepada mereka): Inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu 

sendiri, oleh itu rasalah (azab dari) apa yang kamu simpan itu. (Al-Taubah: 34-

35) 

Dalam sebuah hadis, Rasulullah s.a.w. bersabda:  
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“Orang yang Allah berikan harta tetapi tidak menunaikan zakatnya, di hari 

akhirat kelak akan dihadapkan kepada seekor ular yang berbisa lalu ular ini 

membelitnya pada hari kiamat dengan menggigit rahangnya sambil berkata: 

Akulah harta dan simpananmu.” 

Dalam hadis yang seumpama dengannya: 
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“Pada hari kiamat kelak orang-orang miskin akan mengecam orang-orang 

kaya dengan berkata: Tuhan kami, mereka menzalimi hak-hak kami yang 

Engkau jadikan untuk kami. Lalu Allah Taala berfirman: Demi keagungan 

dan kebesaranKu, Aku akan dekatkan kamu dan Aku akan jauhkan mereka.” 

Semua ini kerana zakat adalah suatu sistem yang telah disyariatkan. Zakat 

menjadi asas kepada amalan yang baik, memperbetulkan fitrah yang tamak, 

mendidik jiwa pemurah, melatih manusia supaya berniat baik, menyemai sifat 

penyayang dalam hati, mengajak manusia supaya bersatu-padu, menghapuskan 

kekangan dan sifat dengki, menyemai semangat kerjasama, saling bantu-membantu 

melakukan kebajikan, menjauhkan punca kejahatan, memadamkan keinginan 

memberontak dan keadaan yang tidak stabil. Setiap individu yang melakukan 

sesuatu yang baik pasti akan disayangi. Orang yang berbuat baik pasti akan dibalas 

baik. 

Zakat adalah salah satu tugas pemerintah. Pemerintah bertanggungjawab 

mengutip dan menguruskan kutipan zakat serta mengendalikan proses 

pengagihannya kepada sasaran yang telah ditetapkan oleh Allah. Jika seluruh 

kerajaan Islam mengambil berat soal kutipan zakat sudah tentu mereka akan 

memiliki sumber pendapatan yang bersih dan tidak lagi perlu mengutip cukai dan 

tol yang membebankan. Sekaligus menghidupkan semula amalan yang telah pupus, 

iaitu salah satu rukun Islam yang telah dilupakan. Jika kerajaan Islam gagal 

menjalankan kewajipan mengutip dan mengagihkan zakat maka setiap individu 

perlu menghidupkan semula amalan ini dan mengambil hak Allah yang ditetapkan 

untuk ahli keluarga Allah. Sesiapa yang cuai dia berdosa dan hukuman akan 

dikenakan di bahunya. Hukumannya adalah berat di sisi Allah. 

Anda sendiri dapat lihat bagaimana umat Islam mengabaikan hak Allah yang 

ada dalam harta mereka. Mereka tidak memberikan hak fakir miskin yang ada 

dalam pendapatan mereka. Perbuatan ini menyebabkan hubungan sesama mereka 

terputus dan berlaku pelbagai jenayah. Jiwa manusia makin tercemar dan sikap 

berdengki makin ketara. 

Ikhwan al-Muslimin melihat semua aspek ini dan mereka mahu menjadi 

perintis yang mempraktikkan semula rukun ini. Mereka mulakan dengan diri 

mereka sendiri dan mereka keluarkan zakat harta mereka dengan penuh rela hati. 

Jika tindakan mereka ini berjaya kejayaan ini akan menempelak golongan yang 

mengabaikan zakat dan akan menjadi pendorong kepada mereka yang mahu 

melaksanakannya. Amalan yang baik ini telahpun dirintis di Barmabal al-Qadimah, 

sebuah daerah di Daqahliah, Mesir. Mereka telah mengutip zakat dan 

mengagihkannya menurut yang dicatatkan oleh ayat al-Quran: 
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Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, 

dan orang-orang miskin, dan amil-amil yang mengurusnya, dan orang-orang 

muallaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak 

memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk 

(dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) 

dalam perjalanan. (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu 

ketetapan (yang datangnya) dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, 

lagi Maha Bijaksana. (Al-Taubah: 60) 



Sebelum ini saya merasa khuatir dan bimbang jika timbul sebarang perpecahan 

kerana wujud pelbagai faktor di dalam diri umat Islam yang menyebabkan mereka 

sukar untuk bersatu dalam amal-amal kebajikan terutama jika perkara tersebut ada 

kaitan dengan harta dan wang. Apatah lagi jika projek tersebut memang berasaskan 

wang. Saya bimbang Ikhwan Barmabal akan berhadapan dengan orang-orang kaya 

yang bakhil dan tidak mahu memberikan sumbangan atau akan timbul pelbagai 

tuduhan yang akan dilemparkan oleh golongan yang suka mencari keaiban. 

Kalaupun projek ini dapat dijalankan dengan sempurna saya bimbang mungkin 

anggota sukarelawan ini akan dijangkiti penyakit riak atau pengutip zakat akan 

bersikap pilih kasih ataupun sifat tamak penerima zakat yang mahu mengaut 

semua kutipan zakat ataupun tradisi kita selama ini yang mana keluarga yang 

masih mengamalkan zakat lebih suka mengendalikan sendiri pengagihan zakat 

harta mereka dan tidak akan menyerahkannya kepada yang lain walaupun 

faedahnya lebih besar. 

Saya khuatir Ikhwan Barmabal terpaksa berhadapan dengan empat masalah 

ini yang malangnya begitu ketara dalam masyarakat kita. Walau bagaimanapun 

Ikhwan Barmabal dan penduduk Barmabal lebih hebat daripada yang disangka. 

Mereka berjaya menawan hati penduduk Barmabal dan meyakinkan mereka dengan 

setiap kerja amal yang mereka lakukan. Mereka berjaya membuktikan kepada 

masyarakat bahawa jika niat mereka suci dan wujud sifat saling percaya 

mempercayai nescaya segala halangan akan berjaya ditempuhi. Demikian juga 

dengan orang-orang kaya Barmabal, mereka lebih hebat daripada yang disangka. 

Mereka dengan segera menunaikan hak Allah sebaik sahaja mereka diajak supaya 

menunaikan zakat. Begitu juga dengan fakir miskin di Barmabal, mereka tidak 

mahu merampas hak-hak saudara mereka. Sebaliknya sebaik sahaja mereka 

menerima agihan zakat yang dikutip, mereka merasa puas dan mulut mereka tidak 

henti-henti mendoakan orang-orang yang membayar dan yang menguruskan zakat 

tersebut. Hasil taufik Allah, Ikhwan Barmabal amat bijak dan teliti sehingga tiada 

ruang untuk sebarang tuduhan dan syak wasangka. Mereka telah menubuhkan unit 

pertama yang bertanggungjawab mencari orang-orang yang layak. Mereka ini akan 

membuat perjanjian untuk tidak mengampu atau bermuka atau membocorkan 

rahsia atau mendedahkan keaiban. Unit berikutnya ialah unit yang 

bertanggungjawab menyelidik senarai yang ada dan mengesahkan kesahihan 

maklumatnya. Seterusnya, unit keempat akan bertanggungjawab menyemak dan 

mengesahkan jumlah yang akan diberikan. Berikutnya unit kelima yang akan 

menjalankan pengagihan. Sistem pengurusan yang begitu rapi ini mendapat 

sanjungan masyarakat. Setiap orang yang melihat dan membantu pengurusan atau 

melihat kesan positif yang dinikmati oleh penduduk Barmabal dan tetangga 

Barmabal pasti akan berpuas hati. Hasilnya penduduk Barmabal tidak lagi terikat 

dengan tradisi dan adat sebaliknya mereka mampu bersikap rasional. Mereka lebih 

mengutamakan semangat kerjasama dan menjadi contoh terbaik bagaimana untuk 

merealisasikan cita-cita yang telah kita idamkan sejak sekian lama. 

Sidang pembaca sekalian, dengan segala penjelasan ini adakah anda masih 

belum merasakan Ikhwan al-Muslimin adalah kumpulan yang bekerja? 

Tidakkah anggota Ikhwan al-Muslimin merasakan semua ini bertepatan 

dengan impian mereka. Semoga mereka akan terus bekerja supaya tidak lama lagi 

kita akan dapat dengar kejayaan-kejayaan lain yang dicapai oleh cawangan-

cawangan lain pula. 

�Cvnw+��������5�#�S���������������+������8������������6)�������vn�Q�7��#��J)�8w�������1F�#��J=wn��������vN���� 



Oleh itu, dirikanlah sembahyang, dan berilah zakat, serta berpegang teguhlah 

kamu kepada Allah! Dia lah Pelindung kamu. Maka (Allah yang demikian 

sifatNya) Dia lah sahaja sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Pemberi 

pertolongan. (Al-Haj: 78) 

 

Jihad Adalah Kebanggaan Kita 

(8)27  

Seminggu telah berlalu dan saya tidak berkesempatan untuk berbicara kepada 

sidang pembaca yang dihormati tentang beberapa usaha yang dijalankan oleh 

Ikhwan al-Muslimin yang dapat menyentuh hati dan perasaan kita. Saya tidak 

dapat sembunyikan rasa terkilan dan sedih saya di hadapan sidang pembaca bukan 

kerana kami suka untuk menunjuk-nunjuk apa yang telah kami lakukan atau 

menonjolkan segala usaha kami kerana Allah tahu bahawa setiap kali Ikhwan al-

Muslimin bekerja mereka akan bekerja hanya demi Allah dan mereka lakukannya 

kerana mahukan keredaan Allah. Mereka tidak pernah mengharapkan balasan atau 

pujian. Mereka yakin apa yang mereka lakukan hanyalah sebahagian 

tanggungjawab yang diwajibkan oleh Islam kepada umatnya dan masih banyak lagi 

yang perlu dilakukan. Apa yang kami lakukan ini hanyalah kerana kami mahu 

menyampaikan dakwah kami kepada masyarakat. Kami mahu menjelaskan kepada 

mereka halatuju kami. Kami mahu paparkan kepada mereka siapakah kami yang 

sebenarnya. Mudah-mudahan ada di antara mereka yang akan membantu kami 

melakukan kebaikan dan memimpin manusia ke arah kebaikan. Dengan ini 

kesannya akan berlipat ganda, jarak akan semakin hampir, matlamat akan semakin 

dekat. Semoga perubahan menyeluruh dan usaha menyelamat yang pantas akan 

tercapai. Satu hari umat ini tidak bekerja untuk bangkit daripada lenanya bererti 

umat ini sedang mundur jauh ke belakang. Jika masyarakat benar-benar memahami 

dakwah Ikhwan ini nescaya dakwah ini akan mampu menyelamatkan mereka. Jika 

masyarakat bersedia menurut jejak Ikhwan sudah tentu mereka akan beroleh 

kejayaan. Jika masyarakat bersedia membantu segala usaha Ikhwan sudah tentu 

segala impian akan tercapai. Kemenangan hanya datang daripada Allah, tuhan yang 

Maha perkasa dan Maha Bijaksana. 

Sebuah hadis sahih yang maksudnya menyebut bahawa suatu ketika Muaz r.a. 

berjalan bersama Rasulullah s.a.w. lalu baginda bersabda kepadanya:  

“Muaz, adakah engkau mahu saya bercakap tentang teras dan kemuncak 

agama ini.  
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27 Disiarkan dalam bilangan ke-24, akhbar Ikhwan al-Muslimin bertarikh 9 Rejab 1353 

Hijrah. 
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Teras kepada agama ini ialah engkau mengakui bahawa tiada tuhan 

melainkan Allah yang tiada sekutu bagiNya dan Muhammad adalah hamba 

dan utusanNya. Tunjang agama ini ialah mendirikan sembahyang dan 

menunaikan zakat. Kemuncak agama ini pula ialah jihad di jalan Allah. 

Sebenarnya saya telah diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga 

mereka mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mengakui 

bahawa tiada tuhan melainkan Allah yang tiada sekutu bagiNya dan 

Muhammad adalah hamba dan utusanNya. Jika mereka melaksanakannya 

mereka akan terselamat dan mereka telah menyelamatkan darah dan harta 

mereka kecuali dengan haknya dan nasib mereka terserah kepada Allah Azza 

wa Jalla. Demi Tuhan yang memegang nyawa Muhammad, apabila air muka 

berubah dan kaki berdebu kerana bekerja mencari kedudukan di syurga, tidak 

ada satupun amalan selain sembahyang fardhu yang dapat menandingi jihad 

di jalan Allah. Tidak ada timbangan yang lebih berat daripada timbangan 

seekor haiwan yang terkorban di jalan Allah atau haiwan yang membawa 

tuannya menuju ke jalan Allah.” 

Inilah takrif Islam menurut Nabi s.a.w., orang yang paling memahami Islam. 

Ikhwan al-Muslimin tidak akan membimbing manusia ke arah yang lain selain 

daripada Islam dan prinsip Islam. Mereka tidak akan menggunakan cara lain selain 

cara Islam dan ajaran Islam. Saya telah bicarakan tentang pendirian Ikhwan dalam 

soal sembahyang dan zakat. Saya juga telah berbicara tentang apakah yang Ikhwan 

mahukan supaya mereka dan masyarakat mereka lakukan dalam soal sembahyang 

dan zakat kerana kedua-dua amalan ini adalah tunjang agama ini. Sekarang saya 

ingin berbicara tentang perjuangan Ikhwan al-Muslimin. Apakah yang mereka 

mahu diri mereka dan masyarakat mereka lakukan dalam soal jihad di jalan Allah 

kerana jihad adalah kemuncak Islam. 

Saudara yang dikasihi, salah satu medan jihad dalam Islam ialah semangat 

yang kental merindui kegemilangan Islam, semangat yang membara untuk melihat 

kuasa Islam, menangis hiba kerana nasib yang menimpa umat Islam, kehinaan yang 

mereka alami, dukacita meratapi fenomena yang tidak diredai oleh Allah dan 

Muhammad s.a.w. Malahan jiwa seorang muslim yang beriman pasti tidak akan 

meredainya. 

��+��[�������aB��������Q���½�O� 
“Orang yang tidak mengambil berat nasib umat Islam bukanlah dia di 

kalangan mereka.”  

Inilah yang dinyatakan oleh hadis yang sahih. 

Kata penyair: 
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“Hancur luluh hati ini sedih melihat keadaan ini 

Itupun jika hati ini masih memiliki Islam dan iman.” 

Saudara yang dikasihi, salah satu cara jihad di jalan Allah ialah masalah yang 

berpanjangan ini mendorong anda untuk berfikir bersungguh-sungguh mencari jalan 

penyelesaian. Jalan untuk membebaskan diri. Anda menghabiskan masa yang 

panjang untuk berfikir sedalam-dalamnya. Anda mengkaji pelbagai cara dan 

meneliti pelbagai muslihat. Mungkin dengan ini anda akan temui jalan penyelesaian 

atau penyelamat buat umat ini. Bukankah niat seseorang itu lebih baik daripada 

amalannya? Allah mengetahui mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di 

dalam hati. 

Saudara yang dikasihi, satu lagi cara jihad ialah anda korbankan sebahagian 

masa anda, sebahagian harta anda dan sebahagian keperluan anda untuk 

kepentingan Islam dan umat Islam. Jika anda seorang pemimpin anda akan 

memberi sumbangan sebagai seorang pemimpin. Jika anda seorang pengikut anda 

akan menjadi pembantu kepada para pendakwah untuk setiap perkara yang baik. 

Kesemuanya Allah janjikan balasan yang baik. Allah Taala berfirman: 
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Tidaklah patut bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang di sekeliling 

mereka dari orang-orang A’raab(penduduk pedalaman) ketinggalan daripada 

(turut berperang bersama) Rasulullah; dan tidaklah patut mereka mengasihi 

diri mereka sendiri dengan tidak menghiraukan Rasulullah. Yang demikian 

kerana sesungguhnya (tiap-tiap kali) mereka merasai dahaga, dan merasai 

penat lelah, dan juga merasai lapar (dalam perjuangan) pada jalan Allah; dan 

(tiap-tiap kali) mereka menjejak sesuatu tempat yang menimbulkan kemarahan 

orang-orang kafir; dan juga (tiap-tiap kali) mereka menderita sesuatu yang 

mencederakan dari pihak musuh - melainkan semuanya itu ditulis bagi mereka: 

(pahala) amal yang soleh. Sesungguhnya Allah tidak menghilangkan pahala 

orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Dan tidak pula mereka 

membelanjakan sesuatu perbelanjaan yang kecil, atau yang besar; dan tidak 

mereka melintas sesuatu lembah, melainkan ditulis pahala bagi mereka, supaya 

Allah membalas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah 

kerjakan. (Al-Taubah: 120-121) 

Saudara yang dikasihi, satu lagi cara jihad di jalan Allah ialah anda menyuruh 

manusia melakukan kebaikan dan melarang manusia melakukan kejahatan. Di 

samping itu anda perlu memberi nasihat kerana Allah, rasulNya, kitabNya, untuk 

para pemimpin dan rakyat Islam. Anda mengajak manusia supaya menyembah 

Allah dengan cara yang bijaksana dan nasihat yang berguna. Mana-mana manusia 

yang tidak saling nasihat-menasihati mereka akan menjadi masyarakat yang hina. 



Manusia yang mengabaikan usaha menyuruh manusia melakukan kebaikan dan 

melarang manusia melakukan kejahatan pasti akan tewas. 

�)����� �ov��$� ��������� �O����S�a�v7�#� � �#�� � v�)�av��S���7� ���f���>�%�
�+��� �Ov�� �#�����8� �O�vr���� �Ov���
���#�-�Q��������5)�8�#�����n�7�\���������������5)�8�)����[�s�.����*��������¥��L�+����O�7�������)�+�Q��������5)�8 

Orang-orang kafir Yahudi dari Bani Israil telah dilaknat (di dalam Kitab-kitab 

Zabur dan Injil) melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam. Yang 

demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu menceroboh. Mereka 

sentiasa tidak berlarang-larangan (sesama sendiri) dari perbuatan mungkar 

(derhaka dan ceroboh), yang mereka lakukan. Demi sesungguhnya amatlah 

buruknya apa yang mereka telah lakukan. (Al-Maidah: 78-79) 

Saudara yang dikasihi, satu lagi cara jihad di jalan Allah ialah anda 

menyangkal mereka yang membelakangkan agama. Anda memutuskan hubungan 

dengan orang yang memusuhi Allah dan rasulNya. Jangan ada sebarang hubungan 

di antara anda dan orang seperti ini. Jangan anda duduk bersama, makan bersama 

atau minum bersama mereka. Sebuah hadis menyebut:  
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“Kesilapan yang pertama berlaku pada Bani Israel ialah apabila seorang lelaki 

bertemu seorang lelaki lalu berkata: “Saudara, takutilah kemurkaan Allah dan 

tinggalkanlah apa yang sedang engkau lakukan kerana ia tidak halal 

dilakukan.” Lalu pada keesokannya apabila dia bertemu sekali lagi, dia terus 

makan, minum dan duduk bersamanya walaupun orang itu masih melakukan 

apa yang dilarang. Jika inilah sikap mereka maka Allah melaga-lagakan hati 

mereka.” 

Saudara yang dikasihi, satu lagi cara jihad di jalan Allah ialah anda menjadi 

tentera Allah. Anda serahkan segala jiwa dan harta anda untuk Allah. Apabila 

kegemilangan Islam diancam, maruah Islam dicemar atau umat Islam dikerah 

untuk bangkit mengembalikan kegemilangan Islam anda adalah orang yang 

pertama menyahutnya dan anda adalah orang yang pertama mara ke medan jihad. 
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Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa 

mereka dan harta benda mereka dengan (balasan) bahawa mereka akan beroleh 

syurga. (Al-Taubah: 111) 

Sebuah hadis menyebut:  
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“Orang yang mati dan tidak pernah berperang atau tidak pernah terdetik di 

hatinya untuk berperang dia mati di atas salah satu cabang nifaq.” Hadis ini 

riwayat Muslim, Abu Daud dan al-Nasaie.  

Dengan segala tindakan ini akan tercapailah apa yang dikehendaki oleh Allah 

iaitu tersebarnya Islam hingga ke seluruh muka bumi. 

Saudara yang dikasihi, salah satu cara jihad ialah anda bekerja untuk 

menegakkan keadilan, memperbaiki kehidupan manusia, membantu orang yang 

dizalimi dan menyekat tindakan orang yang zalim walau apa sekali kedudukan dan 

kuasanya.  

Sebuah hadis diriwayatkan daripada Abu Sa‘id al-Khudri r.a. bahawa Nabi 

s.a.w. bersabda:  
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“Jihad yang terbaik ialah ucapan yang benar di hadapan pemerintah atau 

penguasa yang kejam.” Riwayat Abu Daud dan diriwayatkan juga oleh al-

Bukhari dengan maksud yang hampir sama. 

Diriwayatkan daripada Jabir r.a. katanya:  
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Rasulullah s.a.w. bersabda: “Pemimpin para syuhada ialah Hamzah bin Abdul 

Mutalib dan juga lelaki yang bangkit di hadapan pemerintah yang kejam lalu 

dia menyuruh pemerintah ini (melakukan kebaikan) dan melarang (melakukan 

kejahatan) lantas dia dibunuh.” Riwayat Ibnu Majah dengan sanad sahih. 

Termasuk salah satu cara jihad di jalan Allah juga ialah jika anda seorang yang 

tidak berkemampuan untuk melakukan semua yang disebut di atas tadi hendaklah 

anda menyayangi para mujahid dengan sepenuh hati dan anda berikan mereka 

nasihat setiap kali anda menemui mereka. Nescaya Allah akan berikan ganjaran 

kepada anda untuk itu dan Allah akan ketepikan tanggungjawab kamu. Janganlah 

anda lakukan sebaliknya nescaya Allah akan tutup hati anda dan Allah akan 

jatuhkan hukuman yang amat berat untuk anda. 
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Orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sakit, dan juga orang-orang 

yang tidak mempunyai sesuatu yang akan dibelanjakan, tidaklah menanggung 

dosa (kerana tidak turut berperang) apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah 

dan RasulNya. Tidak ada jalan sedikitpun bagi menyalahkan orang-orang yang 

berusaha memperbaiki amalannya; dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha 

Mengasihani. Dan tidak juga berdosa orang-orang yang ketika mereka datang 

kepadamu (memohon) supaya engkau memberi kenderaan kepada mereka, 



engkau berkata: Tidak ada padaku kenderaan yang hendak kuberikan untuk 

membawa kamu, mereka kembali sedang mata mereka mengalirkan airmata 

yang bercucuran, kerana sedih bahawa mereka tidak mempunyai sesuatupun 

yang hendak mereka belanjakan (untuk pergi berjihad pada jalan Allah). 

Sesungguhnya jalan (untuk menyalahkan dan mengenakan seksa) hanyalah 

terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu sedang mereka kaya dan 

mampu. Mereka suka tinggal bersama-sama orang yang ditinggalkan (kerana 

uzur) dan (dengan sebab itu) Allah meteraikan atas hati mereka, sehingga 

mereka tidak dapat mengetahui (perkara yang baik). (Al-Taubah: 91-93) 

Semua itu adalah beberapa peringkat jihad di dalam Islam. Di manakah 

kedudukan Ikhwan al-Muslimin dalam semua peringkat ini? 

Adakah mereka merasa sedih dengan apa yang berlaku kepada umat Islam dan 

merasa amat-amat dukacita? Hanya Allah sahaja yang tahu betapa setiap Ikhwan 

merasakan apa yang berlaku itu begitu menghiris hati mereka. Perasaan mereka 

tersentuh sehingga ke lubuk hati mereka. Hinggakan kerapkali perasaan ini 

membantutkan keinginan mereka untuk bermesra dengan keluarga dan saudara 

mereka. Apatah lagi untuk berseronok dengan segala kenikmatan dan keindahan 

dunia. 

Apakah mereka ada melakukan sesuatu? Hanya Allah sahaja yang tahu betapa 

segala ingatan, rancangan dan tumpuan mereka semuanya tertumpu kepada soal 

ini. Masalah ini menguasai segala fikiran dan hati mereka. 

Apakah mereka mengorbankan masa dan harta untuk tujuan ini? Jika anda 

melawat cawangan-cawangan Ikhwan anda pasti akan dapat lihat bagaimana mata-

mata mereka cengkung kerana berjaga malam. Muka mereka kelihatan tidak 

bermaya kerana keletihan. Tubuh mereka kurus kerana kelesuan dan kepenatan. 

Cuma yang tinggal hanyalah kekuatan iman dan akidah mereka. Mereka adalah 

para pemuda yang menghabiskan masa mereka sehingga larut malam bertungkus 

lumus di pejabat sedangkan rakan-rakan sebaya mereka sedang berseronok, 

berhibur dan bergembira. Barangkali mata yang berjaga ini untuk mata yang 

sedang lena. Namun kami hanya mengharapkan ganjaran Allah dan kami tidak 

mengharapkan sebarang pujian. 

��vNv )�4����Q�+�8����%�v�)��¶v�����8��-�����������L�����7�~O������6������ 
Bahkan Allah jualah yang berhak membangkit-bangkitkan budiNya kepada 

kamu, kerana Dia lah yang memimpin kamu kepada iman (yang kamu 

dakwakan itu), kalau betul kamu orang-orang yang benar (pengakuan imannya). 

(Al-Hujurat: 17) 

Jika anda bertanya tentang wang yang digunakan untuk menampung 

perbelanjaan dakwah mereka, jawapannya wang itu datang daripada wang mereka 

sendiri. Walaupun sedikit tetapi mereka sumbangkan dengan murah hati, reda, 

senang dan tenang. Mereka akan memuji Allah jika pengorbanan ini memerlukan 

mereka mengorbankan kesenangan hidup mereka ataupun hingga ke tahap mereka 

terpaksa mengurangkan belanja keperluan hidup mereka dan kemudian mereka 

sumbangkan simpanan tersebut untuk tujuan dakwah. 
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Dan (ingatlah), sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada 

dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. 

(Al-Hasyr: 9) 



Alangkah bahagianya jika Allah menerima segala pengorbanan kita itu. Semua 

itu daripada Allah dan kepada Allah ia kembali. 

Apakah Ikhwan menjalankan usaha mengajak manusia melakukan kebaikan 

dan menegah mereka melakukan kejahatan? Dalam soal ini, Ikhwan mulakan 

terlebih dahulu dengan diri mereka sendiri kemudian ahli keluarga dan saudara 

mara mereka. Seterusnya dengan saudara dan sahabat-handai mereka. Mereka 

lakukan semua ini dengan berbekalkan kesabaran, kecekalan, kebijaksanaan dan 

nasihat. Anda dapat lihat akhbar mereka menjadi manifestasi kepada amar makruf 

dan nahi mungkar. Anda dapat lihat nasihat dan ucapan mereka kesemuanya 

menuju ke arah itu. 

Menyentuh tentang kaedah jihad yang lain, ia adalah kewajipan masyarakat. 

Masyarakatlah yang perlu berikan jawapan mereka. Ikhwan al-Muslimin bersedia 

untuk berada di barisan hadapan. Mereka tidak akan kedekut untuk 

menyumbangkan usaha dan tenaga mereka. Mereka memahami kedudukan jihad di 

dalam Islam. Mereka juga tahu bahawa Nabi s.a.w. pernah bersabda: 
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“Orang yang menemui Allah tanpa mempunyai kesan jihad nescaya dia akan 

menemui Allah dalam keadaan tubuhnya berlubang.” Riwayat al-Tirmizi dan 

Ibnu Majah. 

Ikhwan memohon semoga Allah memberikan taufik kepada mereka supaya 

mereka tidak bertemu Allah dalam keadaan tubuh yang berlubang. Allah telah 

berfirman kepada nabiNya. 

���+v��������������"�#��o�a���5���%��·���L�1�� 
Engkau tidak diberati selain daripada kewajipanmu sendiri. Dan berilah 

peransang kepada orang-orang yang beriman (supaya turut berjuang dengan 

gagah berani). (Al-Nisa’: 84) 

Dengan segala keterangan ini, kami berharap semoga kami telah sampaikan 

perkara ini kepada masyarakat dan semoga suara ini menembusi pintu hati mereka. 

Semoga akan bertambah bilangan yang bekerja dan bersama-sama barisan para 

mujahid. 
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Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi 

kehendak agama Kami, sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-

jalan Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan); dan 

sesungguhnya (pertolongan dan bantuan) Allah adalah berserta orang-orang 

yang berusaha membaiki amalannya. (Al-Ankabut: 69) 

 

Hak Al-Quran 
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Saya tidak pernah lihat sesuatu yang kelihatan seolah-olah dijaga rapi tetapi 

sebenarnya ia disia-siakan atau seolah-olah ia dipelihara tetapi sebenarnya ia telah 

diabaikan sepertimana yang berlaku pada al-Quran yang ada pada umat kita ini. 

Allah telah menurunkan al-Quran al-Karim sebagai sebuah kitab yang lengkap, 

suatu sistem yang bersepadu dan menjadi tunjang kepada segala urusan agama dan 

dunia. 
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Yang tidak dapat didatangi sebarang kepalsuan dari mana-mana arah dan 

seginya; ia diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana, lagi Maha Terpuji. 

(Fussilat: 42) 

Menyentuh tentang al-Quran al-Karim ini saya yakin ada tiga perkara penting 

yang perlu ditekankan oleh umat Islam. 

Pertama: Kerapkan membaca al-Quran, beribadat dengan membaca al-Quran 

dan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membaca al-Quran. 

Kedua: Meletakkan al-Quran sebagai sumber rujukan kepada hukum dan 

syariat agama. Al-Quran ini perlu diambil, dipetik, dicedok dan dipelajari. 

Ketiga: Meletakkan al-Quran sebagai asas kepada undang-undang dunia yang 

akan dirujuk. Fasal-fasal dalam al-Quran yang bijaksana ini perlu dilaksanakan. 

Ini adalah objektif utama Allah menurunkan kitab ini dan matlamat Allah 

mengutuskan rasulNya. Allah mewariskan kitabNya untuk kita agar ia menjadi 

penasihat, pembimbing, menjadi hukum yang adil dan neraca yang benar. Generasi 

silam yang diredai Allah memahami objektif ini dan kerana itu mereka bangkit 

melaksanakannya sebaik-baiknya. Ada di kalangan mereka yang membaca seluruh 

al-Quran selama tiga hari. Ada yang membaca selama tujuh hari. Ada yang 

membaca seluruh al-Quran kurang dari tempoh itu dan ada yang lebih. Ada di 

antara mereka apabila tidak berkesempatan membaca al-Quran mereka akan 

melihat mashaf al-Quran dan membaca beberapa ayat al-Quran kemudian mereka 

akan berkata: “Mudah-mudahan saya tidak termasuk dalam golongan yang 

menyisihkan al-Quran.” Al-Quran adalah teman mereka. Al-Quran adalah wirid 

dalam ibadat mereka. Sepanjang malam dan siang mereka akan membaca al-Quran. 

Semoga Allah meredai khalifah ketiga iaitu Saidina Uthman r.a yang masih tidak 

bercerai daripada mashaf walaupun dia dikepung dan pedang terhunus di 

tengkuknya. 
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Di awal malam dia membaca kitab Allah 

Di hujung malam dia menemui ajalnya 

Semoga Allah merahmati orang yang sedang meratap sedih kematiannya 

dengan ratapan yang paling indah ungkapannya: 
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Mereka membunuh orang tua yang padanya ada tanda sujud 

Orang yang menghabiskan malam dengan mengucap tasbih dan membaca al-

Quran. 

Jika anda kaji sejarah hidup mereka anda akan dapati tiada seorang pun di 

antara mereka yang mengabaikan kitab Allah atau tidak  membaca kitab Allah 



selama seminggu. Apatah lagi untuk mengabaikannya selama sebulan atau setahun 

atau bertahun-tahun. Tidak perlulah saya bentangkan kepada anda kisah-kisah 

menarik dan mengkagumkan seperti yang tercatat dalam buku-buku sejarah. 

Apabila mereka mahu meneroka hukum agama Allah, al-Quran akan menjadi 

rujukan pertama mereka. Apa lagi jika tidak kitab Allah yang akan menjadi rujukan 

pertama mereka? Anda dapat lihat bagaimana Nabi s.a.w. telah bersetuju dengan 

Muaz apabila baginda bertanya Muaz tentang apakah asas dia menjatuhkan 

hukuman. Muaz menjawab: Dengan kitab Allah. Muaz mulakan dengan kitab Allah 

kemudian barulah diikuti dengan sunnah yang suci. Anda sendiri tahu bagaimana 

Umar r.a. telah melarang ramai sahabat yang dihormati daripada menyampaikan 

hadis kepada orang ramai. Sedangkan mereka begitu hampir dengan zaman Islam, 

mereka amat tahu tentang hadis dan pelbagai kisah. Apa yang dilakukan oleh Umar 

itu bertujuan supaya mereka dapat mengajar al-Quran terlebih dahulu kepada 

orang ramai agar mereka diajar tentang apa yang dihalal dan diharamkan oleh al-

Quran. 

Anda juga tahu bagaimana para imam yang masyhur di kalangan tabiin dan 

tabi’ tabiin seperti Sa‘id bin al-Musayyab, mereka tidak membenarkan orang ramai 

menulis fatwa mereka kerana mereka tidak mahu orang ramai hanya tertumpu 

kepada fatwa mereka dan mengabaikan kitab Allah. Sa‘id pernah mengoyakkan 

sehelai kertas daripada tangan orang yang menulis fatwanya. Beliau berkata: Anda 

ambil kata-kata saya tetapi meninggalkan kitab Allah kemudian anda pergi sambil 

berkata: Sa‘id berkata begini! Said berkata begini! Sepatutnya anda berpegang 

dengan kitab Allah dan sunnah rasulNya. 

Apakah dengan kisah-kisah seperti ini anda masih tidak dapat melihat 

bagaimana generasi silam yang soleh dan diredai Allah meletakkan kitab Allah 

sebagai asas yang menjadi rujukan ketika mereka mendalami agama dan hukum 

Allah? 

Bagi mereka segala urusan dunia perlu menurut apa yang diperintahkan oleh 

kitab Allah dan akur kepada hukum al-Quran. Segala hak perlu ditunaikan, segala 

hukuman perlu dilangsungkan, segala hukum perlu dilaksanakan, segala perintah 

perlu dijalankan. Semua ini tidak boleh dimansuhkan atau diabaikan atau 

diubahsuai atau dipinda. Itulah yang berlaku suatu ketika dahulu, di mana Islam 

ketika itu masih aktif dan segar. Agama ketika itu merupakan nikmat yang dirasai 

oleh semua. Pada hari itu seluruh umat Islam memahami apakah faedah kewujudan 

al-Quran bersama mereka, seperti yang diajari oleh Tuhan kepada al-Quran dan 

nabi pembawa al-Quran. 
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(Al-Quran ini) sebuah Kitab yang Kami turunkan kepadamu (dan umatmu 

wahai Muhammad), Kitab yang banyak faedah dan manfaatnya, untuk mereka 

memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya, dan untuk orang-orang yang 

berakal sempurna beringat mengambil iktibar. (Sad: 29) 

Setelah itu, tamatlah riwayat negara ini, pengaruh al-Quran pun mula hilang 

daripada ingatan umat Islam. Lidah dan akal mereka kini dicemari pengaruh asing. 

Ketika itu mereka dan al-Quran berada di tempat yang berasingan ibarat timur 

dengan barat. 
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“Dia berjalan ke timur aku berjalan ke barat 



Alangkah jauh bezanya antara timur dan barat” 

Menyentuh tentang beribadat dengan membaca al-Quran di tengah malam dan 

di siang hari, hanya segelintir sahaja di kalangan kita yang menjaga dan 

mengamalkannya. Ahli-ahli ibadat pula mempunyai wirid atau himpunan atau 

amalan atau selawat yang mereka susun sendiri ataupun disusun oleh tuan-tuan 

guru mereka. Ini menyebabkan mereka mengenepikan kitab Allah dan mereka 

gantikan dengan amalan-amalan tadi yang mereka hafal, mereka amal, mereka 

baca, mereka ulangi sepanjang masa. Kita tidak pernah mengharamkan wirid-wirid 

yang sahih. Kita juga tidak pernah menghalang masyarakat mengamalkan doa dan 

himpunan yang tidak bercanggah pada dasarnya dengan syariat. Cuma kita katakan 

adalah lebih baik mereka amalkan kitab Allah. Pada peringkat permulaan, latih diri 

kamu untuk membaca beberapa juzuk al-Quran sehingga ia menyentuh hati kamu 

dan roh kamu sebati dengan limpahan cahayanya. Setelah itu barulah kamu 

berzikir mengingati Allah sebanyak mana yang kamu mahukan. Cuma bacaan 

tersebut hendaklah bertepatan dengan hukum agama. Namun apabila kamu 

abaikan al-Quran sebaliknya semua ibadat kamu hanya menggunakan wirid yang 

kamu susun sendiri atau disusun oleh orang lain bererti kamu telah meninggalkan 

kitab Allah dan kamu abaikan hak-haknya. 

Menyentuh tentang pencedokan hukum daripada al-Quran, kejahilan orang 

ramai tentang kitab Allah menyebabkan wujud tembok pemisah antara mereka 

dengan al-Quran. Ini memaksa mereka hanya berpuashati dengan ringkasan dan 

huraian. Mereka tidak berminat untuk mengkaji ke tahap yang lebih tinggi. 

Menyentuh tentang pelaksanaan hukum-hukum al-Quran yang berkaitan 

dengan urusan dunia, apa yang nyata hukum-hukum ini telah ditukar kepada 

undang-undang lain. Mereka meletakkan undang-undang bangsa asing serta 

undang-undang ciptaan Perancis dan Rom sebagai asas kepada undang-undang 

mereka. Kesannya, hukum-hukum kitab Allah dibekukan dan kewujudannya 

dilupakan oleh umat Islam. Melalui hukum-hukum ini Allah sebenarnya mahukan 

apa yang terbaik untuk mereka, jika mereka benar-benar mendengar. Akhirnya 

umat Islam hanya menjadikan al-Quran sebagai jampi buat menyembuhkan 

penyakit atau dijadikan perhiasan atau hiburan dalam majlis iaitu ketika majlis 

keraian atau kematian. Mungkin tidak salah jika ketika itu mereka tetap 

menunaikan hak-hak al-Quran. Malangnya anda dapat lihat sendiri bagaimana 

sikap mereka dalam majlis tersebut, mereka tetap alpa dan leka. Mereka lebih 

banyak berhibur, bersembang dan membuang masa. Sedangkan Allah berfirman: 
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Dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah akan dia serta diamlah 

(dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya), supaya kamu beroleh 

rahmat. (Al-A’raf: 204) 

Suatu ketika dahulu al-Quran adalah hiasan dalam sembahyang. Namun 

sekarang al-Quran hanya hiasan dalam majlis keramaian. Dahulu al-Quran menjadi 

neraca keadilan dalam mahkamah. Namun sekarang ia menjadi bahan hiburan 

dalam pelbagai perayaan. Dahulu al-Quran disematkan dalam ceramah dan nasihat. 

Namun sekarang ia hanya disematkan dalam hiasan dan jampi serapah. Tidakkah 

benar apa yang saya katakan tadi: Saya tidak pernah lihat sesuatu yang kelihatan 

dijaga rapi tetapi sebenarnya ia disia-siakan seperti al-Quran!! 

Layanan kita terhadap al-Quran ini adalah silap sama sekali. Memang betul 

kita mengagungkannya. Memang betul kita mempertahankannya. Memang betul 



kita gunakan al-Quran untuk mendekatkan diri dengan Allah. Namun saudara, cara 

kamu mengagungkan al-Quran itu silap. Cara kamu mempertahankan al-Quran itu 

terseleweng. Cara kamu menggunakan al-Quran untuk mendekatkan diri dengan 

Allah itu juga salah. Bukankah kita sebenarnya telah mensia-siakan kitab Allah 

apabila pusat-pusat menghafal al-Quran yang selama ini boleh mengecualikan 

sejumlah besar pemuda daripada terpaksa menyertai kerahan tentera kini lengang. 

Tiada siapa yang menghafal al-Quran dan tiada siapa yang mahu menghafal al-

Quran kerana tiada pengecualian. 

Bukankah kita sebenarnya mensia-siakan al-Quran apabila lita lihat seorang 

pelajar yang ingin memasuki al-Azhar al-Sharif hanya menghafal al-Quran kerana 

itu adalah syarat kemasukannya. Apabila dia keluar dia akan melupakannya kerana 

tidak disyaratkan dia perlu menghafal al-Quran sehingga tamat pengajian. Oleh itu 

anda lihat apabila mereka keluar dan menjadi imam mereka lakukannya sambil 

lewa. Apabila mereka menjadi penceramah mereka terpaksa bergantung kepada 

para ulama kampung yang menghafal al-Quran. Apabila mereka menjadi peguam 

atau hakim mereka terpaksa merujuk mashaf untuk memastikan ketepatan ayat 

yang mereka gunakan sebagai sandaran mereka. 

Kita sebenarnya telah mensia-siakan al-Quran. Seolah-olah al-Quran itu kitab 

kuno yang sudah tidak berguna lagi atau tidak boleh dilaksanakan lagi. Inilah 

sebenarnya punca kenapa kita menerima segala bencana dan malapetaka ini. 

Sidang pembaca yang dihormati, setelah anda memahami semua hakikat ini, 

sedarlah bahawa Ikhwan al-Muslimin sentiasa berusaha dengan gigih untuk 

membawa diri mereka terlebih dahulu kembali kepada kitab Allah. Mereka 

beribadat membaca al-Quran. Mereka menggunakan ayat-ayat al-Quran untuk 

memahami pendapat para ulama. Mereka menuntut supaya masyarakat 

melaksanakan segala hukum-hakam al-Quran. Mereka mengajak masyarakat 

supaya bersama-sama mereka bagi mencapai hasrat ini iaitu hasrat yang paling 

mulia bagi seorang muslim dalam hidupnya. Namun segala-galanya terserah kepada 

Allah jua. 

Pendekatan dan neraca Ikhwan29 

Jika anda mengkaji sejarah kebangkitan sesebuah bangsa baik di timur 

mahupun di barat, di zaman silam mahupun di zaman moden, anda pasti akan 

dapati setiap mereka yang menjadi pendokong kepada sebuah kebangkitan yang 

berjaya pasti mempunyai pendekatan tertentu yang mereka laksanakan dan 

matlamat tertentu yang mereka sasarkan. Pendekatan dan matlamat ini disusun 

oleh penggerak kebangkitan ini. Mereka berusaha untuk mencapainya selagi 

mereka hidup dan selagi mereka boleh bekerja. Apabila usaha mereka ini terhalang 

ataupun tiba ajal mereka yang telah ditentukan dalam hidup ini, usaha mereka ini 

akan disambung pula oleh generasi seterusnya yang akan menyambung agenda 

mereka. Generasi baru ini akan bermula di mana generasi awal mereka berhenti. 

Mereka tidak menghentikan apa yang telah dicapai. Mereka tidak akan 

meruntuhkan apa yang telah dibina. Mereka tidak akan memusnahkan apa yang 

telah diasaskan. Mereka memperkukuh bukannya meruntuhkan apa yang telah 

dibangunkan. Apa yang mereka lakukan ialah sama ada mereka memperbaiki apa 

yang telah dilakukan oleh generasi awal ataupun mereka meneruskan jejak langkah 

generasi awal mereka. Dengan ini mereka melangkah setapak lagi dan mereka 

membawa bangsa mereka melangkah ke arah matlamat. Mungkin suatu ketika 
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nanti mereka akan tiba ke destinasi mereka atau mungkin mereka terpaksa 

berundur atau terpaksa menyerahkan tugas ini kepada generasi berikutnya pula. 

Beginilah proses ini berjalan sehingga apa yang mereka cita dan impikan tercapai. 

Akhirnya kebangkitan ini mencapai kejayaan dan perjuangan mereka membuahkan 

hasil. Bangsa ini akhirnya berjaya mencapai apa yang mereka sasar dan usahakan. 
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Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam 

surat amalnya)! (Az-Zalzalah: 7) 

Sila kaji sejarah perkembangan semua organisasi dan bangsa. Anda pasti akan 

setuju bahawa apa yang saya katakan ini benar. Faktor kejayaan bagi semua 

kebangkitan ialah manhaj atau pendekatan yang tersusun dan wujudnya 

sekumpulan manusia yang bekerja mengikut pendekatan ini tanpa rasa jemu, lemah 

semangat, putus asa atau berkira. Hakikat ini tampak nyata melalui pengalaman 

dakwah Islam yang pertama. Allah telah tetapkan pendekatan tertentu yang akan 

dilalui oleh umat Islam pertama yang diredai Allah iaitu dakwah secara rahsia 

kemudian secara terang-terangan. Masa berlalu dan mereka terus berjuang di jalan 

Allah tanpa rasa jemu. Setelah itu mereka berhijrah ke bumi yang memiliki hati dan 

jiwa yang subur dan bersedia. Langkah ini berjaya mempersaudarakan semua 

manusia ini dan memantapkan ikatan iman dalam diri mereka. Seterusnya mereka 

berjuang bersungguh-sungguh bagi mengubah kebatilan kepada kebenaran. 

Suatu ketika Abu Bakar r.a. ingin keluar dari Mekah ke Madinah tetapi Nabi 

s.a.w. menyuruh dia tunggu sehingga baginda diberikan keizinan oleh Allah untuk 

berhijrah. Akhirnya selesailah segala proses peringkat awal pendekatan dakwah 

apabila Rasulullah s.a.w. berpeluang melaksanakan syariat Allah. Justeru Allah 

pun menurunkan firmanNya: 
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Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan Aku telah 

cukupkan nikmatKu kepada kamu, dan Aku telah redai Islam itu menjadi 

agama untuk kamu. (Al-Maidah: 3) 

Setelah ketiadaan Rasulullah s.a.w. tiba pula zaman sahabat dan tabiin untuk 

memindahkan model lengkap ini daripada Semenanjung Tanah Arab ke seluruh 

dunia. Dengan langkah ini kalimah Allah akan dapat ditempatkan di tempat yang 

tinggi. 
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Sehingga tidak ada lagi fitnah, dan (sehingga) menjadilah ugama itu semata-

mata kerana Allah. (Al-Baqarah: 193) 

Jika anda ingat kembali sejarah puak-puak Islam dan zaman-zaman sebelum 

dan semasa pembentukan negara Abbasiah di timur kemudian kebangkitan negara-

negara baru di Eropah seperti Perancis, Itali, Rusia dan Turki sama ada di zaman 

awal iaitu zaman penyatuan dan pembentukan kerajaan atau di zaman ini iaitu 

zaman pembentukan prinsip dan ideologi maka anda akan lihat semua perubahan 

ini mengikut suatu pendekatan atau manhaj yang tersusun yang akan membawa 

hasil yang dicitakan oleh sesebuah bangsa. 

Saudara yang dihormati, saya yakin setiap revolusi yang berlaku dalam sejarah 

manusia semuanya menurut teori ini. Termasuklah kebangkitan agama yang 

dipimpin oleh para nabi dan para rasul, selawat Allah untuk mereka. Bezanya 

kaedah kebangkitan ini digariskan sendiri oleh Allah Taala. Allah sendiri yang 

memimpin rasul dan kaumnya. Allah memimpin setiap langkah dalam pendekatan 

ini selangkah demi selangkah mengikut masa yang sesuai. Allah membantu mereka 

sepanjang tempoh itu dan sudah tentu kebangkitan ini akan berjaya. 
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Allah telah menetapkan: Sesungguhnya Aku dan rasul-rasulKu tetap 

mengalahkan (golongan yang menentang). Sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi 

Maha kuasa. (Al-Mujadalah: 21) 

Apakah mungkin wujud kesilapan pada pendekatan ini sedangkan pendekatan 

ini diatur oleh Tuhan yang Maha Mengetahui. Ia dilaksanakan pula orang yang 

terpelihara daripada sebarang kesilapan. Terpelihara daripada melakukan perkara 

yang tidak bijak malah disokong oleh taufik dan bantuan Allah. Perutusan nabi 

inilah sebenarnya apa yang dikatakan sebagai rahmat untuk sekalian alam. 

Dalam membincangkan perkara ini saya merasakan para pembaca terbahagi 

kepada dua kumpulan. Satu kumpulan telah mengkaji sejarah manusia dan zaman-

zaman kebangkitan mereka. Kumpulan ini pasti yakin dengan apa yang 

dibincangkan ini. Satu kumpulan lagi belum berpeluang lagi untuk mengkaji. 

Terserahlah, anda boleh mengkaji supaya anda tahu apa yang saya katakan ini 

semuanya benar ataupun anda boleh percaya pada saya sepenuhnya. Tujuan saya 

hanya mahu membawa kebaikan sekadar kemampuan saya. 

Demikian apa yang berlaku dalam sebuah kebangkitan yang berjaya. Adakah 

kebangkitan kita akan berjalan selari dengan teori alam dan teori sosial ini? 

Kenyataan ini amat saya ragui. Saya perhatikan tabiat gopoh dan terlalu emosional 

begitu ketara dalam diri kita. Di samping itu wujud faktor-faktor sosial dan bukan 

sosial lain yang menyebabkan kebangkitan kita lebih dipengaruhi oleh dorongan 

emosi yang akan bangkit dan berkembang mengikut faktor yang bersifat sementara 

kemudian semangat ini akan padam seolah-olah tiada apa yang pernah berlaku. 

Walaupun matlamat yang kita perjuangkan bersama cukup jelas dan difahami 

ramai. Saya yakin ada dua perkara yang ada hubung kaitnya dengan pemahaman 

ini. Pertama, cara yang digunakan tidak difahami dan tidak digariskan dengan 

terperinci menyebabkan ada kemungkinan cara-cara ini akan saling bercanggah 



antara satu sama lain tanpa kita sedari. Kedua, hubungan antara generasi lama dan 

generasi baru terputus sama sekali menyebabkan walaupun generasi lama telah 

berusaha mencapai agenda mereka sehingga ke separuh jalan namun apabila 

datang generasi baru mereka tidak menyambung usaha tadi kerana hubungan 

antara mereka telah terputus. Mungkin mereka akan memulakan usaha yang baru. 

Akibatnya mereka hanya mencapai tahap yang telahpun dicapai oleh generasi lama 

ataupun kurang daripada itu atau lebih sedikit. Walau apa keadaan sekalipun 

usaha itu tidak akan membawa bangsa itu mencapai matlamatnya kerana usia 

individu begitu singkat berbanding usia sebuah kebangkitan atau usia sebuah 

bangsa. Bagi kita, teori seorang individu boleh merealisasikan cita-cita bangsanya 

adalah suatu teori yang bersifat khayalan, ilusi dan emosi. Idea ini perlu dibuang 

daripada diri setiap pejuang supaya mereka memanfaatkan usaha yang telah 

dilakukan oleh generasi silam mereka. 

Perkara ini perlu dijelaskan secara mendalam. Di sini ingin saya nyatakan 

bahawa Ikhwan al-Muslimin mempunyai pendekatan yang tersusun. Mereka 

bergerak menurut pendekatan ini. Mereka menilai diri mereka menurut neraca ini. 

Mereka memahami dari semasa ke semasa kedudukan mereka menurut neraca ini. 

Apabila anda bertanya apakah asas kepada pendekatan dan teori ini? 

Saya akan jawab dengan penuh keterbukaan, asas-asas dan kaedah-kaedah ini 

dipetik daripada al-Quran al-Karim. 

Apabila anda bertanya apakah cara dan tindakan yang akan mereka ambil? 

Saya akan jawab secara terbuka bahawa cara dan langkah-langkah mereka adalah 

menurut apa yang dipelajari daripada Rasulullah s.a.w. Ini kerana umat di akhir 

zaman ini tidak akan dapat dipulihkan kecuali dengan cara yang digunakan bagi 

memulihkan generasi yang awal dahulu. 

* * * 

Tulisan ini merupakan penutup kepada beberapa siri ringkas yang 

membicarakan tentang tindakan yang telah diambil oleh Ikhwan al-Muslimin. Saya 

berharap semoga tulisan-tulisan ini membawa kesan yang diharapkan kepada hati 

para pembaca yang dihormati sekalian. Semoga dengan ini mereka akan terdorong 

untuk membantu kumpulan manusia ini yang telah mewakafkan segala-gala milik 

mereka untuk jalan Allah dan untuk dakwah. Semoga mereka akan bersatu 

bersama kumpulan ini untuk sama-sama memberi saham dalam kebangkitan yang 

bakal berjaya ini. Setiap orang yang berjuang ke arah kebangkitan ini pasti akan 

memperolehi kejayaan setiap hari. Walaupun mereka tidak sempat mengecapi 

kemenangan namun berkat usaha mereka kemenangan ini pasti dengan izin Allah 

akan dicapai oleh generasi selepas mereka. 
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Dan katakanlah (wahai Muhammad): Bekerjalah kamu (akan segala yang 

diperintahkan), maka Allah dan RasulNya serta orang-orang yang beriman 

akan melihat apa yang kamu kerjakan; dan kamu akan dikembalikan kepada 

(Allah) Yang Mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata, 

kemudian Dia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan”. (Al-

Taubah: 105) 

Hasan al-Banna 
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Segala puji bagi Allah serta salawat dan salam buat imamul muttaqin, 

panglima para mujahidin, junjungan kita Muhammad s.a.w, seorang Nabi yang 

amanah serta buat kaum keluarganya, para sahabatnya dan mereka yang mengikut 

pimpinan mereka hingga ke hari kiamat. 

Ini adalah perutusan saya kepada para mujahid di kalangan Ikhwan al-

Muslimin. Mereka yang meyakini kemuliaan dakwah mereka serta kesucian 

gagasan mereka. Mereka yang mempunyai tekad yang suci untuk hidup bersama 

dan mati di jalannya. Khusus buat mereka ini saya tujukan tulisan yang ringkas ini. 

Tulisan ini bukanlah pelajaran yang perlu dihafal tetapi ia adalah taklimat yang 

perlu dilaksanakan. Ayuh ke medan amal, wahai saudara yang jujur. 
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Dan katakanlah (wahai Muhammad): Bekerjalah kamu (akan segala yang 

diperintahkan), maka Allah dan RasulNya serta orang-orang yang beriman 

akan melihat apa yang kamu kerjakan; dan kamu akan dikembalikan kepada 

(Allah) Yang Mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata, 

kemudian Dia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. (Al-

Taubah: 105) 
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Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanKu (agama Islam) yang betul lurus, 

maka hendaklah kamu menurutnya; dan janganlah kamu menurut jalan-jalan 

(yang lain dari Islam), kerana jalan-jalan (yang lain itu) mencerai-beraikan 

kamu dari jalan Allah. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu, 

supaya kamu bertaqwa. (Al-An‘am: 153) 

Buat yang lain selain daripada mereka ini ada pengajian, ceramah, buku dan 

artikel, gaya dan kaedah yang khusus untuk mereka. Setiap umat ada arah yang 

dituju. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan. Semuanya 

dijanjikan Allah kebaikan. 

Salam serta rahmat dan keberkatan Allah untuk kamu semua. 

 

Hasan al-Banna 

 



Saudara yang jujur 
Rukun baiah kamu ada sepuluh, hayati dan hafallah: 
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1.  Faham. 

2.  Ikhlas. 

3.  Amal. 

4.  Jihad. 

5.  Berkorban (Tadhiyah). 

6.  Taat. 

7.  Tabah (Thabat).) 

8.  Tajarrud (Jatidiri). 

9.  Bersaudara (Ukhuwwah). 

10.  Menaruh kepercayaan (Thiqah). 

Wahai Saudara Yang Jujur, 

1. Faham 

Apa Yang Saya Maksudkan Dengan Faham: 

Faham yang dimaksudkan ialah anda yakin fikrah atau gagasan anda adalah 

sepenuhnya berlandaskan Islam. Anda faham Islam sebagaimana yang kami faham, 

dalam skop dua puluh usul yang ringkas seringkas-ringkasnya ini: 

1.  Islam adalah satu sistem yang bersepadu mencakupi seluruh aspek kehidupan. 

Islam adalah negara dan tanahair atau kerajaan dan rakyat. Islam adalah 

akhlak dan kekuatan atau rahmat dan keadilan. Islam adalah pengetahuan dan 

undang-undang atau ilmu dan kehakiman. Islam adalah benda dan harta atau 

pendapatan dan kekayaan. Islam adalah jihad dan dakwah atau tentera dan 

gagasan. Selain itu Islam juga adalah akidah yang sejahtera dan ibadah yang 

sahih. 

2.  Al-Quran al-Karim dan sunnah yang suci adalah rujukan setiap muslim untuk 

memahami hukum-hakam Islam. Al-Quran perlu difahami menurut kaedah 

bahasa Arab tanpa mengada-adakan atau keterlaluan. Sementara sunnah pula 

perlu difahami melalui ahli hadis yang dipercayai. 

3.  Iman yang benar, ibadat yang sahih dan mujahadah mengandungi cahaya dan 

kemanisan yang diberikan Allah ke dalam hati hambaNya yang dikehendaki. 

Namun ilham, lintasan hati, kasyaf dan mimpi bukanlah dalil hukum syarak 

dan tidak diambil kira kecuali jika tidak bercanggah dengan hukum-hukum dan 

nas-nas agama. 

4.  Tangkal, jampi, kulit kerang yang dijadikan pendinding, menilik dengan cara 

melukis di pasir, tenung nasib, sihir dan dakwaan mengaku mengetahui perkara 

ghaib, semua ini adalah amalan sesat yang wajib diperangi, kecuali jampi yang 

menggunakan ayat al-Quran atau hadis yang ma’thur. 

5.  Pendapat imam atau wakilnya dalam perkara yang tiada nas ataupun nas 

tersebut mempunyai pelbagai maksud dan dalam soal masalih mursalah 



(kepentingan umum) boleh dilaksanakan selagi tidak bertentangan dengan asas 

syarak. Pendapat ini mungkin berubah mengikut keadaan, budaya dan adat. 

Asas dalam soal ibadat ialah pengabdian (ta’abbud) tanpa perlu melihat kepada 

maksud. Sementara dalam soal yang lain ia perlu melihat kepada sebab, hikmah 

dan maksud. 

6.  Kata-kata manusia boleh diterima dan boleh ditolak kecuali kata-kata manusia 

yang maksum iaitu Nabi s.a.w. Segala yang datang daripada generasi silam yang 

diredai Allah jika bertepatan dengan kitab dan sunnah kita akan terima. Jika 

tidak kitab Allah dan sunnah rasulNya lebih utama untuk diikut. Walau 

bagaimanapun kita tidak akan mengecam atau mengkritik mana-mana individu 

yang tidak sependapat. Kita serahkan kepada niat mereka.Mereka telahpun 

menyampaikan apa yang telah mereka kemukakan.. 

7.  Setiap orang Islam yang masih belum mencapai tahap ahli nadzar iaitu dapat 

mengkaji dalil-dalil hukum dalam masalah furu’ hendaklah mengikut salah satu 

imam dalam agama ini. Namun demikian adalah lebih baik selain mengikut dia 

berusaha sedaya upaya untuk memahami dalil-dalil tersebut. Dia juga perlu 

menerima segala tunjuk ajar yang disertakan dengan dalil setelah dipastikan 

orang yang menunjuk ajar itu adalah orang yang berkebolehan dan 

berkelayakan. Jika dia memang adalah ahli ilmu dia hendaklah mengatasi 

kelemahannya dalam bidang ilmu supaya dia mampu mencapai tahap yang 

membolehkan dia mengkaji. 

8.  Perbezaan pendapat fikah dalam soal yang kecil tidak sepatutnya menjadi sebab 

untuk berpecah. Perbezaan pendapat ini tidak sepatutnya menimbulkan 

permusuhan dan persengketaan kerana setiap mujtahid akan mendapat 

pahalanya. Namun tidak salah untuk membuat kajian ilmiah dalam masalah-

masalah yang dipertikaikan selagimana ia dilakukan dalam suasana penuh 

kemesraan dan saling bekerjasama untuk mencari kebenaran. Dengan syarat ia 

tidak menimbulkan perselisihan yang tidak diingini dan budaya taksub. 

9.  Setiap masalah yang tidak membuahkan amalan tidak perlu dibincangkan 

secara mendalam kerana tindakan itu dianggap membebankan diri yang 

dilarang oleh syarak. Ini termasuklah tindakan mencambah hukum-hakam yang 

masih belum berlaku, mengkaji maksud ayat-ayat al-Quran yang masih belum 

dicapai oleh sains, berbincang mengenai kemuliaan seorang sahabat berbanding 

sahabat yang lain dan persengketaan yang berlaku di kalangan mereka. Setiap 

sahabat ada kelebihan mereka sebagai seorang sahabat nabi dan mereka akan 

mendapat pahala bergantung kepada niat mereka. Begitu juga dengan takwil 

yang dibenarkan. 

10.  Mengenali, mengesakan dan mensucikan Allah Taala adalah akidah Islam yang 

paling suci. Semua ayat dan hadis sahih yang menyebut tentang sifat Allah dan 

apa sahaja yang berkenaan dengannya kita yakini sepertimana yang disebutkan 

itu tanpa kita tafsirkan mengikut kehendak kita atau kita tolak sama sekali. 

Kita tidak akan libatkan diri kita dalam perselisihan pendapat di kalangan 

ulama. Kita sepatutnya meniru sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. 

dan para sahabat baginda. 
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Dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-

ilmu agama, berkata: Kami beriman kepadanya, semuanya itu datangnya dari 

sisi Tuhan kami. (Aali Imran: 7) 



11.  Setiap amalan bid‘ah yang dimasukkan ke dalam agama Allah dan tidak berasas 

(diamalkan oleh manusia kerana mengikut selera mereka sama ada mereka 

menokok tambah atau mengabaikannya) adalah sesat dan perlu diperangi serta 

dihapuskan dengan cara yang terbaik dan tidak membawa kepada keadaan yang 

lebih buruk. 

12.  Bid‘ah yang dilakukan dengan cara menambah ataupun meninggalkan atau 

beriltizam dengan mengamalkan sesuatu ibadat merupakan masalah perbezaan 

pendapat dari sudut fikah. Masing-masing mempunyai pendapat yang tersendiri. 

Namun tidak salah untuk mencari kebenaran dengan berpandukan dalil dan 

bukti. 

13. Mengasihi, menghormati dan memuji orang-orang yang soleh kerana amalan 

baik yang mereka lakukan adalah suatu amalan mendekatkan diri dengan Allah 

Taala. Apa yang dimaksudkan dengan wali ialah mereka yang disebutkan oleh 

firman Allah: 
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(Wali-wali Allah itu ialah) orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa 

bertaqwa. (Yunus: 63) 

 Karamah berlaku pada mereka dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh 

syarak. Namun perlu diyakini mereka yang diredai oleh Allah ini tidak mampu 

mendatangkan kemudaratan dan kemanfaatan untuk diri mereka sendiri ketika 

hayat mereka dan juga setelah kematian mereka, apatah lagi untuk 

melakukannya kepada orang lain. 

14.  Menziarahi kubur adalah sunnah dan disyariatkan dengan cara yang 

dinyatakan oleh sunnah. Walaupun bagaimanapun meminta bantuan ahli kubur 

walau siapapun mereka atau menyeru nama mereka atau meminta sesuatu 

hajat daripada mereka dari dekat atau jauh atau bernazar untuk mereka atau 

membuat binaan atas kubur atau menyelimutkan kubur atau memasang lampu 

di kubur atau menyentuh dan mengucup kubur itu atau bersumpah dengan 

nama yang lain daripada nama Allah atau apa sahaja bid‘ah yang berkenaan 

dengannya adalah dosa besar yang perlu diperangi. Kita tidak akan bertolak 

ansur dengan semua amalan ini agar tidak timbul perkara yang lebih buruk. 

15.  Doa yang dikaitkan dengan tawasul kepada Allah menggunakan perantaraan 

salah satu makhlukNya adalah perkara yang melibatkan perselisihan pendapat 

yang bersifat cabang. Masalah ini lebih kepada masalah dalam kaedah berdoa 

dan bukan masalah akidah. 

16.  Adat sumbang yang diamalkan tidak boleh mengubah hakikat lafaz-lafaz syarak. 

Malah apa yang dimaksudkan oleh istilah syarak ini perlu dikenal pasti dan 

dilaksanakan menurut erti istilah tersebut. Di samping itu budaya 

mempermainkan istilah perlu dielak dalam seluruh aspek dunia dan agama. 

Perkara yang diambil kira bukannya nama sebaliknya apa yang dimaksudkan 

oleh nama tersebut. 

17.  Akidah adalah landasan kepada amalan. Amalan hati lebih penting daripada 

amalan anggota badan. Melakukan yang terbaik dalam kedua-dua amalan ini 

adalah tuntutan syarak walaupun wujud perbezaan pada sejauhmana ia 

dituntut. 

18.  Islam membebaskan akal dan menggalakkan manusia memerhati alam semesta. 

Islam mengangkat darjat ilmu dan ulama. Islam juga mengalu-alukan segala 

perkara yang baik dan bermanfaat. 
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“Hikmah adalah hak orang mukmin yang telah hilang. Oleh itu di mana 

sahaja dia menemuinya dia adalah orang yang paling berhak untuk 

memilikinya.” 

19.  Ada pandangan syarak yang tidak bertepatan dengan pandangan akal namun 

akal dan syarak tidak akan bertembung dalam soal yang pasti. Penemuan sains 

yang sah tidak akan bertembung dengan kaedah syarak yang tetap. Bagi 

perkara yang tidak dipastikan oleh akal atau oleh syarak, ia perlu disesuaikan 

supaya bertepatan dengan apa yang pasti. Bagi perkara yang tidak dapat 

dipastikan oleh syarak dan oleh akal, pandangan syarak perlu diutamakan 

sehingga akal dapat membuktikan kebenarannya atau sebaliknya. 

20.  Kita tidak mengkufurkan seorang muslim yang mengucap dua kalimah 

syahadah dan masih mengamalkan tuntutan dua kalimah syahadah serta 

menunaikan amalan fardhu –sama ada mengikut suatu pendapat atau kerana 

melakukan suatu maksiat-kecuali jika dia mengeluarkan ucapan kufur dan 

mengakuinya, atau menolak sesuatu yang menjadi asas agama atau tidak 

mempercayai kenyataan al-Quran yang jelas, atau mentafsir al-Quran menurut 

cara yang tidak bertepatan sama sekali dengan gaya bahasa Arab, atau 

melakukan sesuatu yang tidak boleh diandaikan kecuali sebagai kufur. 

Setelah seorang muslim memahami agamanya berpandukan asas ini barulah 

dia memahami apa yang sering dilaungkannya: 
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“Al-Quran adalah perlembagaan kami dan rasul adalah ikutan kami.” 

2. Ikhlas 

Apa Yang Saya Maksudkan Dengan Ikhlas: 

Ikhlas ialah saudara muslim itu meniatkan setiap kata, tindakan dan jihad 

yang dilakukan hanya untuk Allah, mencari keredaan dan ganjaranNya tanpa 

mengharapkan harta atau kemasyhuran atau kedudukan atau pangkat atau 

kemajuan atau kemunduran. Ini bermakna dia merupakan pejuang fikrah dan 

akidah bukan memperjuangkan matlamat dan kepentingan peribadi. 
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Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku, 

hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian 

alam. Tiada sekutu bagiNya, dan dengan yang demikian sahaja aku 

diperintahkan. (Al-An‘am: 162-163) 

Dengan ini saudara muslim akan memahami maksud apa yang sering 

dilaungkannya: 
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“Allah matlamat kami” dan “Allah Maha besar dan segala puji bagi Allah”. 

3. Amal (Kerja) 

Apa Yang Saya Maksudkan Dengan Amal: 



Amal ialah hasil yang diperolehi daripada ilmu dan ikhlas. 
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Dan katakanlah (wahai Muhammad): Beramallah kamu (akan segala yang 

diperintahkan), maka Allah dan RasulNya serta orang-orang yang beriman 

akan melihat apa yang kamu kerjakan; dan kamu akan dikembalikan kepada 

(Allah) Yang Mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata, 

kemudian Ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. (Al-

Taubah: 105) 

Peringkat kerja yang perlu dilakukan oleh saudara yang jujur ialah: 

1. Memperbaiki diri sendiri sehingga dia memiliki tubuh yang kuat, akhlak 

yang mantap, berpendidikan, mampu berdikari, akidah yang sejahtera, ibadah yang 

betul, bermujahadah melawan diri, menjaga masa, segala urusannya tersusun dan 

berguna kepada orang lain. Semua ini wajib bagi saudara semua. 

2. Pembinaan keluarga muslim. Mendidik ahli keluarganya supaya 

menghormati gagasannya. Memelihara setiap adab Islam dalam setiap sudut hidup 

berumahtangga. Teliti ketika memilih isteri. Didik isteri tentang hak dan 

tanggungjawabnya. Didik anak dan pengasuh dengan baik dan besarkan mereka 

berdasarkan prinsip Islam. Ini juga wajib bagi saudara semua. 

3. Membimbing masyarakat dengan cara mengembangkan aspek yang baik 

dalam masyarakat. Menghapuskan segala amalan yang tidak baik di samping 

menggalakkan amalan yang baik. Menyuruh masyarakat melakukan perkara yang 

baik. Bertindak segera melakukan kebajikan. Menagih sokongan masyarakat 

supaya berpihak kepada gagasan Islam. Sentiasa berusaha menyemai budaya 

masyarakat menurut budaya Islam. Semua ini wajib dilakukan oleh saudara semua 

dan oleh jamaah sebagai badan pelaksana. 

4. Membebaskan tanahair dengan cara mengusir kuasa asing (bukan Islam) 

daripada menguasai aspek politik atau ekonomi atau moral. 

5. Memulihkan kerajaan supaya benar-benar bercirikan Islam. Dengan itu 

kerajaan ini akan menjalankan peranannya sebagai khadam kepada rakyat atau 

orang upahan rakyat dan bekerja demi kepentingan rakyat. Kerajaan Islam ialah 

kerajaan yang dianggotai oleh orang Islam dan melaksanakan segala fardhu Islam 

dengan tidak berterus terang melanggar perintah Islam. Kerajaan ini sebagai 

pelaksana hukum dan ajaran Islam. 

Namun tidak salah jika kerajaan ini meminta bantuan orang bukan Islam 

ketika keadaan terdesak tetapi bukan untuk melantik mereka sebagai pemimpin. 

Kerajaan ini tidak perlu terikat kepada bentuk atau jenis tertentu. Apa yang 

penting ia mesti bertepatan dengan dasar pemerintahan Islam. 

Sifat-sifat kerajaan ini ialah peka dengan tanggungjawab, prihatin dengan 

nasib rakyat, bertindak adil kepada semua, menjaga harta negara dan berjimat 

ketika menggunakannya. 

Tanggungjawab kerajaan ini ialah menjaga keamanan, melaksanakan undang-

undang, memberikan pendidikan kepada rakyat, membina kekuatan negara, 

menjaga mutu kesihatan, memelihara kepentingan rakyat, membangunkan sumber 



negara, menjaga keselamatan sumber negara, memantapkan akhlak rakyat dan 

mengembangkan dakwah. 

Hak kerajaan (setelah menunaikan tanggungjawabnya) ini ialah rakyat perlu 

memberikan kesetiaan dan ketaatan. Kerajaan ini perlu dibantu dengan nyawa dan 

harta. 

Jika kerajaan ini cuai, ia perlu dinasihat dan ditunjuk ajar. Jika tidak ia perlu 

dipecat dan disingkir. Tidak dibenarkan mentaati makhluk untuk menderhakai 

Allah. 

6. Mewujudkan kembali sebuah negara untuk umat Islam dengan cara 

memerdekakan semua tanahair umat Islam, menghidupkan semula sejarah 

kegemilangan mereka, merapatkan jurang budaya mereka dan menyatukan suara 

mereka sehinggalah muncul kembali khilafah Islam yang telah lama lenyap dan 

lahir semula perpaduan umat Islam yang dicitakan. 

7. Menjadi tonggak dunia (ustaziatul ‘alam) dengan cara menyebarkan Islam ke 

seluruh pelusuk dunia. 
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Sehingga tidak ada lagi fitnah, dan (sehingga) menjadilah agama itu 

seluruhnya (bebas) bagi Allah semata-mata. (Al-Anfal: 39) 
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Sedang Allah tidak menghendaki melainkan menyempurnakan cahayaNya. (Al-

Taubah: 32) 

Empat peringkat yang terakhir ini wajib dilaksanakan oleh sebuah jamaah dan 

oleh setiap saudara dengan kedudukan mereka sebagai anggota jamaah. Betapa 

beratnya tanggungjawab ini dan betapa besarnya peranan ini. Manusia akan 

melihat semua ini suatu khayalan namun saudara muslim melihatnya sebagai suatu 

kenyataan. Kita tidak akan berputus asa dan tetap menaruh harapan yang tinggi 

kepada Allah. 
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Dan Allah Maha Kuasa melakukan segala perkara yang telah ditetapkanNya, 

akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Yusuf: 21) 

4. Jihad 

Apa Yang Saya Maksudkan Dengan Jihad: 

Jihad adalah satu kefardhuan yang akan terus diwajibkan sehingga hari 

kiamat. Selain itu jihad juga ialah apa yang dimaksudkan oleh sabda Rasulullah 

s.a.w.:  

����)'��Q���})��#�z����+��½#��z��½#�})��O� 
“Orang yang mati tetapi tidak pernah berperang atau tidak pernah berniat 

untuk berperang dia mati dalam keadaan jahiliyah.” 

Tahap pertama jihad ialah mengengkari dengan hati dan tahap yang paling 

tinggi ialah perang di jalan Allah. Di antara dua tahap tadi ialah jihad dengan lidah, 

pena, tangan dan menyatakan kebenaran di hadapan pemerintah yang kejam. 



Dakwah ini tidak akan bererti tanpa jihad. Sehebat mana dan seluas mana dakwah 

ini sehebat itulah juga jihad yang diperlukan dan sebesar itu jugalah pengorbanan 

yang diperlukan untuk menyokong dakwah ini. Namun ganjarannya juga besar 

untuk mereka yang berusaha. 
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Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. 

(Al-Haj: 78) 

Dengan ini barulah anda faham apakah yang dimaksudkan setiap kali anda 

melaungkan:  ³)+��.>� )�;�´“Jihad adalah jalan kami.” 

5. Berkorban (Tadhiyyah) 

Apa Yang Saya Maksudkan Dengan Berkorban: 

Berkorban ialah menyumbang jiwa dan harta, masa dan nyawa serta segala-

galanya demi mencapai matlamat. Di dunia ini tiada jihad yang tidak menuntut 

pengorbanan. Segala pengorbanan yang disumbangkan demi gagasan ini tidak akan 

disia-siakan sebaliknya akan dibalas dengan ganjaran yang lebih besar dan pahala 

yang lebih baik. Sesiapa yang tidak mahu berkorban bersama kita dia akan 

menanggung dosa. 
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Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa 

mereka dan harta benda mereka. (Al-Taubah: 111) 
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Katakanlah (wahai Muhammad): Jika bapa-bapa kamu, dan anak-anak kamu… 

(Al-Taubah: 24) 
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Yang demikian kerana sesungguhnya (tiap-tiap kali) mereka merasai dahaga, 

dan merasai penat lelah.. (Al-Taubah: 120) 
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Jika kamu taat (menjalankan perintah Allah ini), Allah akan mengurniakan 

kamu dengan balasan yang baik. (Al-Fath: 16) 

Dengan ini anda memahami apakah yang dimaksudkan setiap kali anda 

melaungkan: 

)+�5)���Sg��6����.>�:�}�B�# 
“Mati di jalan Allah adalah cita-cita utama kami.” 

 

6. Taat 

Apa yang saya maksudkan dengan taat: 



Taat ialah akur kepada perintah dan melaksanakan secara sepontan dalam 

keadaan sukar atau senang, rela atau terpaksa. Ini adalah kerana fasa dakwah ini 

ada tiga: 

Pengenalan ������� (Takrif) 

Fasa ini dilaksanakan dengan menyebarkan fikrah Islam kepada masyarakat. 

Dalam fasa ini dakwah disusun melalui pertubuhan. Peranannya ialah bekerja 

untuk kebajikan masyarakat. Wahana atau wasilah yang digunakan adakalanya 

dalam bentuk nasihat dan tunjuk ajar, adakalanya dalam bentuk membina 

prasarana yang berguna untuk masyarakat dan pelbagai lagi wasilah yang 

praktikal. Semua cawangan Ikhwan yang wujud pada hari ini berada dalam fasa 

dakwah ini. Semuanya disusun oleh satu undang-undang asas yang dihuraikan oleh 

risalah-risalah dan akhbar-akhbar Ikhwan. Dakwah dalam fasa ini bersifat umum. 

Dalam fasa ini, jamaah berhubung dengan sesiapa sahaja yang mahu 

mengambil bahagian dalam kerja-kerja jamaah serta bersedia berjanji memelihara 

dasar-dasar jamaah. Dalam fasa ini ketaatan penuh tidak diperlukan. Cukup 

sekadar ia menghormati sistem dan dasar am jamaah. 

Pembinaan ��	
��� (Takwin) 

Memilih individu-individu yang sesuai untuk memikul tanggungjawab jihad 

dan mereka kemudiannya digabungkan dalam saf. Dalam fasa ini, dakwah disusun 

menggunakan kaedah sufi sepenuhnya dalam sudut rohani dan menggunakan 

kaedah ketenteraan sepenuhnya dalam sudut amali. Slogan bagi kedua-dua sudut 

ini ialah “perintah dan taat” tanpa ada rasa teragak-agak, bersoal jawab, ragu-ragu 

dan keberatan. Katibah-katibah Ikhwan merupakan pelaksana kepada fasa dakwah 

ini. Sebelum ini katibah ini disusun menurut Risalah al-Manhaj dan sekarang 

risalah ini. 

Dakwah dalam fasa ini adalah bersifat khusus. Dakwah hanya berhubung 

dengan orang yang sudah benar-benar bersedia untuk memikul tanggungjawab 

jihad yang akan berlangsung dalam tempoh yang lama dan menuntut pelbagai 

tanggungjawab. Tanda pertama kesediaan ini ialah “ketaatan mutlak”. 

Pelaksanaan ������ (Tanfiz) 

Dakwah dalam fasa ini adalah jihad tanpa kompromi, kerja yang berterusan ke 

arah mencapai matlamat, ujian dan cubaan yang akan hanya ditempuh dengan 

sabar oleh mereka yang jujur. Kejayaan dalam fasa ini hanya akan diperolehi 

melalui “ketaatan mutlak”. Barisan Ikhwan al-Muslimin yang pertama memberikan 

baiah ialah pada 5 Rabiul Awal 1359. 

Apabila anda bergabung dalam katibah ini dan menerima risalah ini serta 

berikrar dengan baiah ini anda telah berada di tahap kedua dan hampir dengan 

tahap ketiga. Oleh itu nilailah tanggungjawab yang anda laksanakan. Siapkanlah 

diri anda untuk memenuhi tanggungjawab ini. 

7. Tabah (Thabat) 

Apa Yang Saya Maksudkan Dengan Tabah; 

Tabah bermakna seorang akh terus menerus bekerja dan berjihad untuk 

mencapai matlamat walau sejauhmana tempoh yang ditempuh dan memakan masa 

bertahun-tahun lamanya, sehingga dia bertemu dengan Allah. Dia akan 



memperolehi dua kejayaan, sama ada dia mencapai matlamatnya atau dia mencapai 

syahid di akhir nanti. 
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Di antara orang-orang yang beriman itu, ada yang bersikap benar menunaikan 

apa yang telah dijanjikannya kepada Allah (untuk berjuang membela Islam); 

maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu (lalu 

gugur syahid), dan di antaranya ada yang menunggu giliran; dan mereka pula 

tidak mengubah (apa yang mereka janjikan itu) sedikitpun. (Al-Ahzab: 23) 

Bagi kita, masa adalah salah satu penyelesai masalah. Jalan ini memang jauh 

apatah lagi apabila ia terpaksa melalui pelbagai peringkat dan pelbagai rintangan. 

Namun demikian ini sahaja jalan yang mampu membawa kita kepada destinasi kita. 

Ditambah pula dengan ganjaran dan pahalanya yang besar. 

Ini kerana kesemua enam wasilah atau wahana kita memerlukan kita 

membuat persediaan yang rapi, menunggu masa yang sesuai dan merancang 

pelaksanaan yang teliti. Semua ini bergantung kepada masa. 
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Mereka bertanya secara mengejek: Bila berlakunya? Katakanlah: Dipercayai 

akan berlaku tidak lama lagi! (Al-Isra’: 51) 

8. Jatidiri (Tajarrud) 

Apa Yang Saya Maksudkan Dengan Jatidiri 

Jatidiri ialah anda memberikan tumpuan sepenuhnya kepada fikrah atau 

gagasan anda dan anda ketepikan semua prinsip dan tokoh lain selain daripada 

gagasan anda kerana gagasan anda adalah yang paling mulia, paling lengkap dan 

paling tinggi. 
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(Katakanlah wahai orang-orang yang beriman: Agama Islam, yang kami telah 

sebati dengannya ialah): celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan 

kami dengan corak Islam); dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada 

Allah? (Al-Baqarah: 138) 
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Sesungguhnya adalah bagi kamu pada bawaan Nabi Ibrahim (a.s) dan 

pengikut-pengikutnya - contoh ikutan yang baik, semasa mereka berkata kepada 

kaumnya (yang kufur ingkar): Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu 

dan daripada apa yang kamu sembah yang lain dari Allah; kami kufur 



ingkarkan (segala penyembahan) kamu dan (dengan ini) nyatalah perasaan 

permusuhan dan kebencian di antara kami dengan kamu selama-lamanya, 

sehingga kamu menyembah Allah semata-mata. (Al-Mumtahanah: 4) 

Bagi saudara yang jujur, manusia terbahagi kepada enam kumpulan: 

1.  Muslim yang berjihad. 

2.  Muslim yang berdiam diri. 

3.  Muslim yang melakukan dosa. 

4.  Ahli zimmi yang membuat perjanjian. 

5.  Manusia yang berkecuali. 

6.  Manusia yang memusuhi. 

Bagi setiap kumpulan ini ada hukum yang tersendiri menurut neraca Islam. 

Pengkelasan ini akan menjadi landasan dalam menilai individu ataupun 

pertubuhan, sahabat ataupun lawan. 

9. Persaudaraan (Ukhuwwah) 

Apa Yang Saya Maksudkan Dengan Persaudaraan; 

Persaudaraan itu ialah hati-hati dan roh-roh dihubungkan dengan ikatan 

akidah. Akidah adalah hubungan yang paling ampuh dan berharga. Persaudaraan 

adalah saudara iman dan perpecahan adalah saudara kufur. Kekuatan yang 

pertama ialah kekuatan perpaduan. Perpaduan tidak akan wujud tanpa kasih 

sayang. Rasa kasih sayang yang paling rendah ialah berlapang dada (bersikap 

terbuka) dan paling tinggi ialah mengutamakan orang lain. 
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Dan (ingatlah), sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada 

dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. 

(Al-Hasyr: 9) 

Saudara yang jujur akan merasakan saudara-saudaranya lebih utama dari 

dirinya sendiri kerana segala hidupnya bersama mereka. Sedangkan mereka, jika 

tidak bersamanya akan bersama dengan orang lain. Serigala akan hanya menerkam 

kambing yang bersendirian. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain 

umpama bangunan yang saling kuat memperkuat antara satu sama lain. 
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Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi 

penolong bagi setengahnya yang lain. (Al-Taubah: 71) 

Inilah yang sepatutnya kita lakukan. 

10. Percaya (Thiqah) 

Apa Yang Saya Maksudkan Dengan Thiqah; 

Seorang tentera menaruh kepercayaan penuh kepada kewibawaan dan 

keikhlasan pemimpin hingga ke tahap lahir rasa kasih, menyanjung tinggi, hormat 

dan taat. 
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Maka demi Tuhanmu (wahai Muhammad)! Mereka tidak disifatkan beriman 

sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan 

yang timbul di antara mereka, kemudian mereka pula tidak merasa di hati 

mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka 

menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. (Al-Nisa’: 65) 

Pimpinan adalah sebahagian daripada dakwah. Dakwah pula tidak akan wujud 

tanpa pimpinan. Sejauhmana wujud hubungan saling percaya-mempercayai antara 

pimpinan dan tentera ini akan menentukan kekuatan sistem sesebuah jamaah, 

kekemasan strateginya, kejayaannya untuk mencapai matlamat dan sejauhmana ia 

mampu mengatasi segala rintangan dan cabaran. 
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Maka kebinasaanlah lebih hampir kepada mereka. (Mereka selalu berkata: 

Pendirian kami) mematuhi perintah dan memperkatakan perkataan yang baik 

(yang diredhai Allah) (Muhammad: 20-21) 

Dalam dakwah Ikhwan, seorang pemimpin ibarat seorang ayah dari segi 

hubungan hati, seorang guru dari segi penyaluran ilmu, seorang syeikh dari segi 

didikan rohani, seorang ketua dari segi menentukan dasar am dakwah. Dakwah kita 

menggabungkan semua elemen ini. Kepercayaan kepada pemimpin merupakan asas 

kepada kejayaan mana-mana gerakan. Oleh itu, setiap akh yang jujur perlu menyoal 

dirinya soalan-soalan berikut bagi mengetahui sejauhmana kepercayaannya kepada 

pimpinannya: 

1.  Adakah dia mengenali siapakah pemimpinnya sebelum ini dan telah mengkaji 

latar belakangnya? 

2.  Adakah dia yakin dengan kemampuan dan keikhlasannya? 

3.  Adakah dia bersedia untuk menerima bahawa segala arahan yang tidak 

bertentangan dengan syarak yang dikeluarkan oleh pimpinan sebagai suatu 

keputusan mutlak yang tidak boleh dipertikai, disangsi, diabai dan 

diperdebatkan, di samping bersedia memberi nasihat dan menyatakan pendapat 

yang baik? 

4.  Adakah dia bersedia untuk merasakan kemungkinan bahawa pendapatnya salah 

dan pendapat pimpinan itu benar, dalam keadaan wujud percanggahan antara 

arahan pimpinan dan apa yang diketahuinya tentang soal ijtihad yang tidak 

dinyatakan sebarang nas syarak? 

5.  Adakah dia bersedia untuk meletakkan kehidupan hariannya di bawah telunjuk 

dakwah? Adakah pemimpin pada pandangannya berhak menentukan apa yang 

lebih penting antara kepentingan peribadinya dengan kepentingan dakwah? 

Berdasarkan jawapan kepada soalan-soalan ini atau yang seumpama 

dengannya, seseorang akh akan meyakini sejauhmana hubungannya dengan 

pimpinan dan sejauhmana dia mempercayai kewibawaannya. Namun hati-hati 

manusia di tangan Allah dan Dia mentadbir hati-hati ini menurut kehendaknya. 
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Kalaulah engkau belanjakan segala (harta benda) yang ada di bumi, nescaya 

engkau tidak dapat juga menyatu-padukan di antara hati mereka, akan tetapi 

Allah telah menyatu-padukan di antara (hati) mereka. Sesungguhnya Dia Maha 

Kuasa, lagi Maha Bijaksana. (Al-Anfal: 63) 

Wahai Saudara yang jujur, 

Keyakinan anda dengan baiah ini telah mewajibkan anda supaya menunaikan 

segala tanggungjawab berikut agar anda menjadi seketul bata yang kukuh dalam 

pembinaan ini: 

1.  Anda hendaklah mempunyai wirid harian, tidak kurang daripada satu juzuk al-

Quran. Berusahalah supaya menghabiskannya tidak melebihi sebulan dan tidak 

kurang daripada tiga hari. 

2.  Anda hendaklah memperelokkan bacaan al-Quran anda atau mendengar dan 

mentadabbur maknanya. Anda hendaklah mempelajari sirah dan sejarah 

generasi silam mengikut kelapangan masa yang ada pada anda. Sekurang-

kurangnya buku yang dibaca ialah, “Humatul Islam”. Anda hendaklah banyak 

membaca hadis Rasulullah s.a.w. dan hafallah sekurang-kurangnya empat puluh 

hadis, terutama hadis empat puluh Imam Nawawi. Anda hendaklah mempelajari 

buku-buku tentang asas akidah dan cabang fikah. 

3.  Anda hendaklah melakukan pemeriksaan perubatan yang menyeluruh dan 

berusaha merawat segala penyakit yang ada pada diri anda. Anda hendaklah 

mengambil berat aspek kekuatan dan penjagaan badan serta jauhkanlah 

daripada segala punca yang melemahkan tubuh badan. 

4.  Anda hendaklah menjauhkan tabiat mengambil minuman kopi, teh atau 

minuman perangsang secara berlebihan. Janganlah anda minum minuman 

seperti ini kecuali jika perlu dan jauhi sama sekali tabiat merokok. 

5.  Anda hendaklah mengambil berat soal kebersihan dalam semua keadaan, 

kediaman, pakaian, makanan, tubuh badan dan tempat kerja. Kebersihan 

adalah teras agama ini. 

6.  Anda hendaklah sentiasa bercakap benar dan tidak akan sekali-kali menipu. 

7.  Anda hendaklah bersikap amanah pada janji dan setiap percakapan. Janganlah 

anda mungkiri janji walau apa keadaan sekalipun. 

8.  Anda hendaklah bersikap berani dan bersemangat waja. Sikap berani yang 

paling baik ialah lantang menyatakan kebenaran, bersedia menyembunyikan 

rahsia, mengakui kesilapan, jujur dengan diri sendiri dan mengawal diri ketika 

marah. 

9.  Anda hendaklah bersikap serius dan sentiasa bersungguh-sungguh. Walau 

bagaimanapun sikap serius ini tidak bermakna anda mengenepikan senda gurau 

yang benar dan gelak ketawa. 

10.  Anda hendaklah bersikap pemalu dan sensitif, amat peka dengan perkara yang 

baik dan yang tidak baik. Gembira melihat yang baik dan sedih melihat yang 

tidak baik. Anda juga hendaklah bersikap merendah diri tetapi bukan menghina 

diri atau mengampu. Jika apa yang anda minta itu lebih rendah daripada 

kedudukan anda nescaya apa yang anda minta itu pasti akan tercapai. 



11.  Anda hendaklah bersikap adil dan mampu memberikan keputusan yang betul 

dalam semua keadaan. Janganlah kerana kemarahan anda melupakan kebaikan 

dan jangan juga anda melelapkan mata melihat keburukan. Janganlah kerana 

persengketaan, anda melupakan nilai-nilai murni. Nyatakanlah kebenaran 

walaupun kepada diri anda sendiri atau kepada orang yang paling hampir 

dengan anda, walaupun ia pahit. 

12.  Anda hendaklah bergiat cergas dan terlatih untuk berkhidmat kepada 

masyarakat. Anda perlu merasa seronok dan gembira jika anda mampu 

memberikan sesuatu khidmat kepada orang lain. Anda hendaklah melawat 

orang sakit, membantu mereka yang memerlukan bantuan, orang yang lemah 

dan orang yang ditimpa malapetaka walaupun sekadar mengucapkan kata-kata 

yang baik. Sentiasalah berusaha untuk melakukan kebaikan. 

13.  Anda hendaklah mempunyai hati yang penyayang, pemurah dan pemaaf, sedia 

memaafkan, melayan dengan baik dan bersabar dengan manusia dan haiwan. 

Anda hendaklah memberikan layan yang baik kepada semua manusia. Anda 

hendaklah memelihara adab-adab pergaulan dalam Islam. Dengan ini bermakna 

anda perlu mengasihi anak-anak kecil, menghormati orang tua, memberikan 

orang lain ruang untuk duduk dalam majlis. Janganlah anda mengintip, 

mengumpat dan mengangkat suara. Minta izinlah ketika ingin masuk dan 

keluar. Begitulah seterusnya. 

14.  Anda hendaklah berkemampuan untuk membaca dan menulis dengan baik. 

Perbanyakkanlah membaca tulisan-tulisan, akhbar, majalah atau sebagainya 

yang ditulis oleh Ikhwan. Anda sendiri hendaklah mempunyai sebuah 

perpustakaan walaupun kecil. Anda hendaklah meningkatkan penguasaan ilmu 

dan kemahiran anda jika anda merupakan orang yang berkepakaran. Anda 

hendaklah menguasai keseluruhan permasalahan Islam secara mendalam 

sehingga anda mampu memahami dan memberikan jawapan yang tepat sesuai 

dengan kehendak fikrah anda. 

15.  Anda hendaklah menjalankan kerja-kerja ekonomi walaupun anda seorang yang 

kaya. Anda hendaklah berusaha untuk bekerja sendiri walaupun secara kecil-

kecilan. Anda hendaklah tumpukan usaha anda dalam kerja tersebut walau 

setinggi mana sekalipun pencapaian akademik anda. 

16.  Elaklah jawatan dalam kerajaan dan anda hendaklah menjadikan jawatan 

dalam kerajaan ini sebagai pintu rezeki yang terakhir. Walau bagaimanapun 

janganlah anda menolak jika anda diberi peluang dan janganlah anda 

melepaskan jawatan tersebut kecuali jika jawatan tersebut bertentangan sama 

sekali dengan kewajipan dakwah anda. 

17.  Anda hendaklah bersungguh-sungguh menjalankan tugas anda dengan menjaga 

aspek kualiti, tekun, tidak korup dan hendaklah menepati janji. 

18.  Anda hendaklah menunaikan segala hak-hak anda dengan baik dan menunaikan 

segala hak orang lain tanpa perlu diminta dan tidak melewat-lewatkannya sama 

sekali. 

19.  Anda hendaklah menjauhi segala bentuk judi walau apa sekalipun tujuan di 

sebaliknya. Anda hendaklah menjauhi segala sumber rezeki yang haram 

walaupun ia memberikan keuntungan yang segera. 

20.  Anda hendaklah menjauhi semua urusan yang membabitkan riba dan 

bersihkanlah diri anda daripada segala unsur riba. 

21.  Anda hendaklah menggunakan kekayaan umat Islam dengan cara 

menggalakkan sektor perusahaan dan prasarana ekonomi Islam. Anda 



hendaklah memastikan tiada satu senpun wang anda yang jatuh ke tangan 

bukan Islam dalam apa keadaan sekalipun. Anda hendaklah hanya memakai 

dan memakan hasil buatan negara Islam. 

22.  Anda hendaklah memberikan sebahagian harta anda sebagai sumbangan kepada 

dakwah dan tunaikanlah zakat yang diwajibkan. Jadikanlah sejumlah harta 

anda sebagai sumbangan kepada orang yang memerlukan walau sekecil mana 

sekalipun pendapatan anda. 

23.  Anda hendaklah menyimpan sebahagian pendapatan anda walaupun sedikit 

untuk masa kecemasan. Janganlah anda terjerumus dalam kemewahan sama 

sekali. 

24.  Anda hendaklah berusaha sedaya upaya anda untuk menghidupkan budaya 

Islam dan menghapuskan budaya asing dalam setiap sudut hidup masyarakat. 

Budaya tersebut termasuklah cara mengucap salam, bahasa, sejarah, pakaian, 

perhiasan, waktu bekerja dan berehat, makan dan minum, waktu datang dan 

balik, waktu sedih dan gembira atau sebagainya. Berusahalah untuk 

mengamalkan sunnah dalam semua aspek tersebut. 

25.  Anda hendaklah memulaukan mahkamah tempatan dan semua undang-undang 

yang tidak Islamik. Anda juga perlu memulaukan semua kelab, akhbar, 

pertubuhan, sekolah dan badan yang bertentangan dengan fikrah Islam anda. 

26.  Anda hendaklah sentiasa merasai kehadiran Allah Taala, mengingati akhirat 

dan bersedia menghadapinya. Anda hendaklah melalui fasa bersuluk menuju 

keredaan Allah dengan penuh hemah dan azam yang tinggi. Anda hendaklah 

mendekatkan diri anda dengan Allah Taala dengan cara mendirikan ibadah 

sunat, antaranya sembahyang malam, puasa tiga hari setiap bulan sekurang-

kurangnya, membanyakkan zikir dalam hati dan lidah, membaca doa yang 

disebutkan pada setiap masa. 

27.  Bersucilah dengan cara yang baik dan dalam banyak ketika cubalah berada 

dalam keadaan berwuduk. 

28.  Lakukanlah sembahyang dengan baik dan cubalah dirikan sembahyang pada 

waktunya. Berusahalah sedaya upaya untuk mendirikan sembahyang secara 

berjemaah di masjid. 

29.  Berpuasalah di bulan Ramadan dan kerjakanlah haji jika anda berkemampuan. 

Berusahalah jika boleh untuk merealisasikannya. 

30.  Anda hendaklah sentiasa semaikan niat untuk berjihad, cintakan mati syahid 

dan bersedia sedaya upaya anda untuk merealisasikannya. 

31.  Anda hendaklah sentiasa memperbaharui taubat dan memohon keampunan 

serta berwaspada supaya tidak melakukan dosa-dosa kecil apatah lagi dosa-dosa 

besar. Anda perlu peruntukkan sejumlah masa sebelum tidur untuk anda 

menilai apakah amalan baik dan tidak baik yang telah anda lakukan. 

Berusahalah menjaga masa kerana masa adalah hayat anda. Janganlah 

gunakan masa anda untuk sesuatu yang tidak berfaedah. Anda hendaklah 

bersifat warak terhadap perkara yang meragukan supaya anda tidak terjerumus 

melakukan perkara yang haram. 

32.  Anda hendaklah melawan diri anda dengan tegas supaya anda mampu 

memimpinnya. Anda perlu menutup pandangan mata anda, kawal emosi anda 

dan naluri semulajadi anda. Anda perlu sentiasa membawa diri anda hanya 

kepada yang dihalalkan. Anda perlu menjauhkan dirinya daripada perkara 

haram walau apa keadaan sekalipun. 



33.  Anda hendaklah menjauhi sama sekali semua minuman arak, minuman yang 

memabukkan dan yang mengkhayalkan walau apa jenisnya sekalipun. 

34.  Anda hendaklah menjauhi sahabat-handai yang tidak baik serta tempat-tempat 

yang penuh noda dan dosa. 

35.  Anda hendaklah menghapuskan tempat-tempat hiburan apatah lagi untuk 

mendekatinya. Jauhkanlah diri anda daripada segala gaya hidup yang mewah. 

36.  Anda hendaklah mengenali anggota katibah anda seorang demi seorang secara 

mendalam. Anda juga hendaklah memperkenalkan diri anda kepada mereka 

secara mendalam. Anda hendaklah menunaikan hak-hak persaudaraan mereka 

seperti kasih sayang, hormat, saling bantu-membantu dan sentiasa berikan 

mereka keutamaan. Anda hendaklah menghadiri perjumpaan bersama mereka 

dan janganlah anda menguzurkan diri kecuali kerana terpaksa. Anda perlu 

sentiasa berikan mereka keutamaan dalam setiap urusan anda. 

37.  Anda hendaklah menghentikan segala hubungan anda dengan mana-mana 

badan atau pertubuhan yang tidak membawa kepentingan kepada gagasan atau 

fikrah anda terutama apabila anda diminta untuk berbuat demikian. 

38.  Anda hendaklah berusaha untuk mengembangkan dakwah anda di mana jua 

dan memaklumkan kepada pimpinan anda setiap perkembangan anda. Jangan 

anda lakukan sesuatu yang boleh memberikan kesan yang besar kepada dakwah 

melainkan setelah anda terlebih dahulu meminta izin. Anda perlu sentiasa 

menjalin hubungan rohani dan amali dengan pimpinan. Anda hendaklah 

sentiasa merasakan anda adalah seorang tentera yang sedang berada dalam kem 

yang sentiasa menunggu arahan. 

Wahai Saudara Yang Jujur, 

Inilah dakwah anda secara ringkas. Inilah penjelasan ringkas tentang gagasan 

anda. Anda boleh simpulkan keseluruhan asas inidi dalam lima ayat: 

�)+Q�)	�6��\�)+1#-N�E�>����#�\�)+Q7����F����#�\�)+��.>� )�;��#�\�J )�����#
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Allah adalah matlamat kami. 

Rasul adalah ikutan kami. 

Al-Quran adalah panduan kami. 

Jihad adalah jalan kami. 

Mati syahid adalah cita-cita kami. 

Anda juga mungkin boleh gabungkan gagasan ini dalam lima perkataan 

berikut: 

Sederhana, membaca, sembahyang, ketenteraan dan akhlak. 

Didiklah semua nilai-nilai ini ke dalam diri anda dengan bersungguh-sungguh. 

Jika tidak ruang untuk berpeluk tubuh bagi orang yang malas dan tidak 

berpendirian sentiasa terbuka luas. 

Saya yakin jika anda amalkan semua nilai ini dan anda jadikan nilai ini 

sebagai impian serta matlamat hidup, anda pasti akan beroleh kegemilangan di 

dunia dan kesenangan serta keredaan di akhirat. Di kala itu, anda menjadi 

sebahagian daripada kami dan kami menjadi sebahagian daripada anda. Namun 



jika anda menolak dan berpeluk tubuh tiada lagi hubungan di antara anda dan kami 

walaupun anda begitu menonjol dalam majlis kami atau anda menjawat jawatan 

yang tinggi di kalangan kami atau anda terkenal dengan penampilan yang hebat. 

Anda akan dihisab oleh Allah sekeras-kerasnya kerana sikap anda yang berpeluk 

tubuh. Buatlah pilihan dan kami memohon semoga kita semua beroleh hidayah dan 

taufik Allah. 

¥��v����¥2��r�7��Ov�����L��R�+�1�qJ�()�Rv1�S���7����L�̄� �����������+��F��O�vr����)��~����)�� 
“Wahai orang-orang yang beriman! Mahukah Aku tunjukkan sesuatu 

perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi 

sakitnya?” 

1. 

 v����1vDv���>�(�#��6)�������+ 
“Iaitu, kamu beriman kepada Allah dan rasulNya.” 

2.  

����������1����Q�+�8����%����L���|����&����Lv��$����L�a���5���#����Lv������������6������.�>�
v����#�-v�)�R�1�# 
“Serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta 

benda dan diri kamu; yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu, jika 

kamu hendak mengetahui (hakikat yang sebenarnya).”Al-Saf: 10-11. 

1.  

���L����5�$����L�����v��z�� 
“(Dengan itu) Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu.” 

2.  

w+�'����L��v&�-���#��ov��$�q��-�7�v})w+�'�
v�����.���/��Ov8)�a���#��()���5�Z��)��vQ���1��Ov������R�1�q})
���vI��������������� 

“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. Itulah kemenangan yang besar.” 

3. 

�6���Ov��|��n�5�)���5�~.v��1�P���&���# 
 “Dan ada lagi limpah kurnia yang kamu sukai, iaitu pertolongan dari Allah.” 

4.  

���+v����������������#�|M����N�|��Q���# 
“Dan kemenangan yang cepat (masa berlakunya). Dan sampaikanlah berita yang 

mengembirakan itu kepada orang-orang yang beriman.” (Al-Saf: 12-13) 
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�O���v�)�X������.�4�������v��#�-�7�S���7����+��F��O�vr����)�5�-w����������vf)�/��}�����8�# 
Wahai orang-orang yang beriman! Jadikanlah diri kamu pembela-pembela 

(agama) Allah sebagaimana (keadaan penyokong-penyokong) Nabi Isa ibnu 

Maryam (ketika ia) berkata kepada penyokong-penyokongnya itu: Siapakah 

penolong-penolongku (dalam perjalananku) kepada Allah (dengan menegakkan 

agamaNya)? Mereka menjawab: Kamilah pembela-pembela (agama) Allah! 

(Setelah Nabi Isa tidak berada di antara mereka) maka sepuak dari kaum Bani 

Israil beriman, dan sepuak lagi (tetap) kafir. Lalu Kami berikan pertolongan 

kepada orang-orang yang beriman untuk mengalahkan musuhnya, maka 

menjadilah mereka orang-orang yang menang. (Al-Saf: 14) 

Semoga anda beroleh salam, rahmat dan keberkatan Allah. 
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DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN 

MAHA PENYAYANG 

Segala puji bagi Allah serta salawat dan salam buat rasulNya dan mereka 

yang menyembahNya. 

Usrah 

Islam mengambil berat soal pembentukan keluarga di kalangan sesama umat 

Islam. Islam membimbing mereka ke arah kedudukan yang tinggi. Islam 

mengeratkan ikatan dan hubungan sesama mereka. Islam juga meningkatkan tahap 

persaudaraan mereka daripada hanya pada tahap teori ke tahap amali. Saudara, 

berusahalah supaya anda menjadi sebahagian daripada batu-bata yang baik dalam 

binaan Islam ini. 

Sistem usrah ini mempunyai tiga rukun. Jagalah rukun-rukun ini. Cubalah 

sedaya upaya untuk merealisasikannya supaya hubungan ini wujud bukan sekadar 

kerana suatu arahan sebaliknya ada roh di sebalik pelaksanaannya. 

1. Taaruf (kenal-mengenali) 

Ini adalah rukun yang pertama. Kenal mengenalilah antara satu sama lain dan 

wujudkanlah suasana kasih sayang sesama kamu dengan roh Allah. Hayatilah nilai 

persaudaraan yang sebenar dan ideal sesama kamu. Berusahalah sedaya upaya 

supaya kamu tidak melakukan sesuatu yang boleh mengeruhkan hubungan kamu. 

Sentiasalah laksanakan ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis yang mulia. 

Sentiasalah renungi ayat-ayat dan hadis-hadis berikut Ingatlah firman Allah Taala: 

�� >������
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Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. (Al-Hujurat: 10) 

��
�� �� ������	������ �1 d_��	���G�"�� �������
Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (agama Islam). (Aali 

Imran: 103) 

Rasulullah s.a.w. juga pernah bersabda:  

)U���DU���-����)�+.�)8�O������O��B� 
“Lelaki mukmin dengan lelaki mukmin yang lain ibarat bangunan yang saling 

menguatkan antara satu sama lain.” 

D��a���#�D��I������aB���&����aB� 
“Lelaki Islam adalah saudara lelaki Islam yang lain, dia tidak akan 

menzaliminya dan tidak akan membiarkannya.” 

-"�����-a;���y�8����/)�1#���¼��1#��� ��1�:��+��B���y� 
“Kasih sayang, belas kasihan dan simpati sesama orang-orang yang beriman 

ibarat satu tubuh.” 



Selepas berlalu zaman awal Islam, perintah Tuhan dan pedoman Muhammad 

ini hanya menjadi buah mulut dan khayalan umat Islam sahaja. Hinggalah lahirnya 

kamu wahai Ikhwan yang saling kenal mengenali. Kamu cuba laksanakan perintah 

ini sesama kamu. Kamu mahu wujudkan semula sebuah umat yang saling berkasih 

sayang dengan roh Allah. Kamu mahu hidupkan semula persaudaraan Islam. 

Kehadiran kamu ini amat dialu-alukan jika kamu benar-benar jujur. Itulah yang 

saya harapkan. Hanya Allah sahaja yang memberikan taufiq kepada kamu. 

2. Tafahum (faham-memahami) 

Inilah rukun kedua dalam sistem ini. Istiqamahlah di atas jalan yang benar. 

Laksanakanlah segala perintah Allah dan jauhilah segala larangan Allah. Nilailah 

diri kamu sehalus-halusnya. Adakah kamu orang yang taat atau orang yang 

derhaka.  

Setelah itu hendaklah kamu nasihatkan saudara kamu jika kamu lihat ada 

kelemahan padanya. Hendaklah saudara menerima nasihat daripada saudara kamu 

dengan gembira dan senang hati. Berterima kasihlah kepadanya kerana nasihatnya 

itu. Janganlah saudara yang memberi nasihat itu berubah hati walaupun sebesar 

kuman terhadap saudara yang dinasihatnya. Janganlah sehingga dia merasakan 

saudaranya itu lebih rendah daripadanya atau dia merasakan dia lebih baik 

daripada saudaranya itu.  

Hendaklah dia sembunyikan kelemahan itu selama sebulan dan dia tidak 

memberitahu apa yang diperhatikan itu kepada sesiapa kecuali kepada naqib usrah 

sahaja. Itupun jika dia gagal untuk mengubahnya. Namun selepas itu dia hendaklah 

mengekalkan semangat kasih sayang, rasa hormat dan kemesraannya dengan 

saudaranya itu sehinggalah Allah menentukannya. Janganlah pula saudara yang 

dinasihati bersikap ego dan degil. Janganlah hatinya berubah terhadap saudaranya 

yang memberi nasihat walau sebesar kuman. Kedudukan kasih sayang yang dijalin 

kerana Allah adalah kedudukan yang tertinggi. Selain nasihat itu sendiri adalah 

rukun agama ini: “Agama itu nasihat”. Semoga Allah memperkukuhkan hubungan 

sesama kamu dan Allah berikan kamu kekuatan untuk mentaatiNya. Semoga Allah 

menjauhkan kita semua daripada angkara tipu daya syaitan. 

3. Takaful (bantu-membantu) 

Ini adalah rukun ketiga. Hendaklah kamu saling bantu-membantu, pikullah 

tanggungjawab bersama-sama. Inilah tanda keimanan dan teras persaudaraan. 

Hendaklah kamu berjanji untuk saling bertanya khabar dan membuat kebajikan. 

Hendaklah kamu sentiasa bersedia membantu saudara kamu setiap kali diperlukan. 

Hayatilah sabda Rasulullah s.a.w.:  
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“Jika salah seorang di antara kamu berjalan kerana mahu menunaikan 

keperluan saudaranya itu adalah lebih baik daripada dia beriktikaf selama 

sebulan di masjid saya ini.” 
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“Sesiapa yang membawa kegembiraan kepada sebuah keluarga muslim nescaya 

Allah akan memperlihatkan kepadanya ganjaran yang tidak kurang daripada 

syurga.” 

Allah menyatukan hati kamu dengan rohNya, Dia adalah sebaik-baik 

pelindung dan sebaik-baik penolong. 



Wahai Ikhwan, kewajipan-kewajipan yang ada di hadapan kamu itu jika kamu 

peka dan amalan-amalan yang ada di hadapan kamu itu jika kamu ikuti sudah 

cukup untuk merealisasikan kesemua rukun ini. Sentiasalah semak kewajipan 

seorang akh (saudara) dalam aspek bekerjasama. Hendaklah setiap kamu menilai 

diri sendiri sejauhmana dia telah melaksanakannya. Kemudian setiap seorang akh 

mestilah berusaha menghadiri setiap perjumpaan yang ditetapkan walau apa 

sekalipun alasan yang ada. Setelah itu hendaklah setiap kamu cuba membayar 

kutipan yang perlu kamu bayar kepada tabung usrah supaya dengan ini kamu tidak 

ketinggalan melaksanakan kewajipan kamu. 

Jika semua kewajipan individu, kumpulan dan kewangan ini telah kamu 

laksanakan ia bermakna semua rukun dalam sistem ini telah terlaksana. Jika kamu 

abaikan kewajipan ini, sistem ini lemah dan akhirnya akan mati. Jika sistem ini 

tidak berfungsi ia merupakan suatu kerugian besar kepada dakwah ini. Dakwah ini 

adalah harapan Islam dan harapan umat Islam hari ini. Ramai yang bertanya, 

apakah yang perlu mereka lakukan sepanjang perjumpaan mingguan supaya ia 

bertindak sebagai sebuah keluarga. Perkara ini amat mudah, kita ada banyak 

kewajipan tetapi masa kita sedikit. Hendaklah di sepanjang perjumpaan, usrah ini 

bertindak seperti berikut: 

1. Setiap seorang saudara akan mengemukakan masalah dan saudara-saudara 

yang lain akan berkongsi bagi menyelesaikan masalah tersebut dalam suasana 

persaudaraan yang jujur dan ikhlas mengharapkan keredaan Allah. Cara ini akan 

memantapkan lagi kepercayaan dan mengukuhkan lagi hubungan, “Seorang 

mukmin adalah cermin kepada saudaranya”. 

Dengan ini kita akan dapat merealisasikan hadis Rasulullah s.a.w.:  
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“Kasih sayang, belas kasihan dan simpati sesama orang-orang yang beriman 

ibarat satu tubuh. Apabila satu anggota mengadu sakit seluruh tubuh akan 

bersama dengannya berjaga malam dan merasa demam.” 

2. Berbincang mengenai soal-soal Islam, membaca risalah dan arahan yang 

dinyatakan oleh pemimpin tertinggi kepada usrah-usrah. Dalam usrah tiada ruang 

untuk berdebat atau berbahasa kasar atau bersuara tinggi. Semua itu adalah 

dilarang dalam konteks usrah. Sebaliknya usrah adalah tempat untuk memberi 

keterangan atau meminta penjelasan dalam suasana yang penuh sopan dan saling 

hormat menghormati sesama ahli. Apabila sesuatu perkara telah diputuskan atau 

sesuatu cadangan ingin dikemukakan atau ada yang ingin meminta sesuatu 

penjelasan, ia hendaklah ditangguhkan oleh naqib sehingga dia merujuk kepada 

pimpinan. Allah pernah mengecam sekumpulan manusia: 
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Dan apabila datang kepada mereka sesuatu berita mengenai keamanan atau 

kecemasan, mereka terus menghebahkannya. (Al-Nisa’: 83) 

Namun Allah kemudiannya mengajar mereka apa yang sepatutnya mereka 

lakukan: 
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Padahal kalau mereka kembalikan sahaja hal itu kepada Rasulullah dan 

kepada - Ulil-Amri (orang-orang yang berkuasa) di antara mereka, tentulah hal 

itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan 

mengenainya di antara mereka. (Al-Nisa’: 83) 

3. Membuat kajian mengenai isi kandungan beberapa buku yang bermutu. 

Selepas itu, setiap Ikhwan perlu berusaha menerapkan nilai persaudaraan dalam 

setiap pergaulan mereka sepertimana yang dihuraikan oleh banyak buku dan 

panduan. 

Sebahagian bentuk pergaulan ini dinyatakan oleh Nabi s.a.w. seperti 

menziarahi orang sakit, membantu orang yang memerlukan walaupun dengan 

memberi kata-kata perangsang, mencari orang yang hilang dan mengikat semula 

hubungan yang terputus. Semua ini dapat mengukuhkan hubungan ukhuwwah dan 

menambah perasaan kasih sayang. 

Bagi mengukuhkan lagi hubungan sesama Ikhwan, mereka perlu melakukan 

beberapa aktiviti berikut: 

1.  Mengadakan lawatan ilmiah seperti melawat tempat bersejarah, kilang dan 

sebagainya. 

2.  Mengadakan rehlah riadah. 

3.  Mengadakan rehlah di sungai seperti berkayak. 

4.  Mengadakan rehlah ke gunung atau padang pasir atau ladang. 

5.  Mengadakan rehlah berbasikal. 

6.  Berpuasa sehari dalam seminggu atau dua minggu sekali. 

7.  Sembahyang Subuh berjamaah di masjid sekurang-kurangnya sekali dalam 

seminggu. 

8.  Cuba sedaya upaya bermalam sesama Ikhwan sekali dalam seminggu atau dua 

minggu. 
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DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI 

MAHA PENYAYANG 

 

Mukadimah 

1. Takrif Akidah 

Akidah ialah perkara-perkara yang wajib dipercayai oleh hati anda, diterima 

dengan tenang oleh diri anda dan diyakini oleh anda tanpa diselubungi oleh 

sebarang keraguan dan syak. 

2. Tahap-Tahap Kepercayaan Manusia 

Pegangan akidah manusia berbeza-beza bergantung kepada sejauhmana 

sesuatu dalil difahami dengan jelas dan bertapak kukuh dalam diri mereka. Bagi 

menjelaskan kenyataan ini kepada anda saya kemukakan kepada anda 

perumpamaan berikut: 

Ada seorang yang terdengar tentang kewujudan sebuah negara yang tidak 

pernah dilihatnya, contohnya negara Yaman daripada seorang lelaki lain yang boleh 

dipercayai. Orang ini sudah tentu akan percaya dan yakin dengan kewujudan 

negara tersebut. Apabila dia turut mendengar daripada ramai orang tentang negara 

ini dia akan semakin percaya. Namun kepercayaan ini mungkin tergugat jika ada 

yang cuba menimbulkan keraguannya. 

Apabila dia melihat sendiri gambar foto mengenai negara tersebut 

keyakinannya akan bertambah. Ini akan menyebabkan keyakinannya sukar digugat 

kerana dia telah mempunyai bukti yang kukuh. 

Apabila dia melancong dan melihat mercu tanda negara tersebut dia akan 

bertambah yakin. Perasaan syak yang ada padanya selama ini akan lenyap. Apabila 

dia menjejakkan kakinya dan melihat sendiri dengan mata kepalanya, lenyaplah 

segala keraguan. Keyakinannya akan bertapak kukuh. Mustahil dia akan menarik 

balik keyakinan ini sekalipun semua orang tidak mempercayainya. 

Apabila dia berjalan di jalan-jalan dan lorong-lorong negara ini kemudian dia 

mengkaji tentang keadaan negara ini pengetahuannya akan semakin bertambah. 

Pengetahuan ini akan menambahkan lagi keyakinannya yang sudah sedia ada. 

Dengan memahami perumpamaan ini anda akan memahami bahawa dalam 

soal akidah, manusia juga terbahagi kepada beberapa tahap. Ada di antara mereka 

yang telah mendengar mengenai akidah ini dan meyakininya secara tradisi. Orang 

seperti ini mungkin akan teragak-agak apabila ada yang cuba mengelirukan 

mereka. 

Ada yang akan mengkaji serta berfikir. Ini akan menambah keimanan mereka 

dan memantapkan keyakinan mereka. 

Ada pula yang benar-benar membuat kajian yang mendalam dan berfikir 

sambil mentaati dan melaksanakan perintah Allah selain tekun beribadat kepada 

Allah. Dengan cara ini hatinya akan bersinar dan dia akan melihat dengan mata 

hatinya perkara yang akan melengkapkan keimanan dan keyakinannya. Akhirnya 

jiwanya akan tenang. 
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Dan (sebaliknya) orang-orang yang menerima petunjuk (ke jalan yang benar), 

Allah menambahi mereka dengan hidayah petunjuk, serta memberi kepada 

mereka (dorongan) untuk mereka bertaqwa. (Muhammad: 17) 

Saya kemukakan perumpamaan ini supaya anda dapat meningkatkan diri anda 

daripada tahap taqlid (menurut orang lain) dalam soal tauhid. Dengan ini anda akan 

menjana fikiran anda untuk memahami akidah anda. Seterusnya anda gunakan 

ketaatan anda kepada Allah untuk anda memahami asas agama anda sehingga anda 

mencapai tahap mahir dan sempurna. 

Sebuah syair ada menyebut: 

Mereka pasti akan mencalonkan anda untuk sesuatu perkara 

jika anda mahir mengenainya 

Oleh itu jauhkan diri anda 

Agar anda tidak melakukan perkara yang remeh 

3. Penghormatan Islam Kepada Akal 

Asas akidah Islam sama seperti hukum syarak yang lain iaitu kitab Allah 

Taala dan sunnah Rasulullah s.a.w. 

Selain itu, suatu yang perlu anda ketahui, seluruh akidah ini disokong oleh 

akal dan dibuktikan oleh kajian yang sah. Atas dasar ini Allah memberi 

penghormatan kepada akal dan meletakkan akal sebagai asas pertanggungjawaban. 

Allah menggalakkan akal supaya mencari, mengkaji dan berfikir. Firman Allah 

Taala: 

�� ������ �""B� �����2�����*���7 	
��� �&�����E�) �J��	��	� ��	��� �� �;������� �Q ����) �������	��� ���!B�
����$���
�( �� �E� �

����������

Katakanlah (wahai Muhammad): Perhatikan dan fikirkanlah apa yang ada di 

langit dan di bumi dari segala kejadian yang menakjubkan, yang membuktikan 

keesaan Allah dan kekuasaanNya). Dalam pada itu, segala tanda dan bukti 

(yang menunjukkan kekuasaan Allah), dan segala Rasul (yang menyampaikan 

perintah-perintah Allah dan memberi amaran), tidak akan memberi faedah 

kepada orang-orang yang tidak menaruh kepercayaan kepadanya. (Yunus: 101) 

Firman Allah: 
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(Kalaulah mereka menyangka Kami tidak berkuasa mengembalikan mereka 

hidup semula) maka tidakkah mereka memandang ke langit yang ada di sebelah 

atas mereka (dengan tidak bertiang) bagaimana Kami membinanya (dengan 

rapi) serta Kami menghiasinya (dengan bintang-bintang), dan dengan keadaan 

tidak ada padanya retak-renggang? - Dan juga (keadaan) bumi ini, (bagaimana) 

Kami bentangkan dia sebagai hamparan, dan Kami letakkan padanya gunung-

ganang yang terdiri kukuh, serta Kami tumbuhkan padanya pelbagai jenis 

tanaman yang indah subur? (Kami adakan semuanya itu) untuk menjadi 

perhatian dan peringatan, (yang menunjukkan jalan kebenaran), kepada tiap-

tiap seorang hamba Allah yang mahu kembali kepadaNya (dengan taat dan 

berbakti). Dan juga Kami telah menurunkan dari langit air (hujan) yang banyak 

faedahnya, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu pokok-pokok tanaman (buah-

buahan) dan biji-bijian yang dituai; Serta pohon-pohon kurma yang tinggi 

menjulang, yang mengeluarkan mayang, berlapis-lapis, lagi lebat putiknya; 

(Semuanya itu) sebagai rezeki bagi hamba-hamba Kami. Dan lagi Kami telah 

hidupkan dengan air itu bumi yang mati; demikianlah pula keadaan keluarnya 

(orang-orang yang mati dari kubur setelah dibangkitkan hidup semula). (Qaf: 6-

11) 

Allah turut mengecam orang yang tidak berfikir dan mengkaji. 
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Dan berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang 

mereka menyaksikannya berulang-ulang semasa mereka pagi dan datang, 

sedang mereka tidak juga menghiraukan dan memikirkannya. (Yusuf: 105) 

Ketika berhadapan dengan mereka yang tidak percaya, Allah kemukakan 

segala dalil dan hujah walaupun dalam perkara yang nyata dan jelas tidak benar. Ia 

semata-mata kerana Allah mahu menghormati budaya pengadilan dan 

penghujahan. 

Sebuah hadis menyebut:  

“Bahawa suatu ketika Bilal datang memaklumkan kepada Nabi s.a.w. tentang 

masuknya waktu sembahyang Subuh. Ketika itu dia melihat baginda sedang 

menangis. Lalu dia bertanya sebab baginda menangis. Baginda menjawab: 

Mengapa dengan engkau Bilal, kenapa saya tidak menangis sedangkan pada 

malam tadi Allah Taala telah turunkan: 
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Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan 

siang, ada tanda-tanda (kekuasaan, kebijaksanaan, dan keluasan rahmat Allah) 

bagi orang-orang yang berakal. (Aali Imran: 190)30  

                                                 
30 Menurut al-Qurtubi: Allah mengakhiri surah ini dengan perintah supaya manusia 

melihat dan mengambil pengajaran daripada tanda-tanda kekuasaanNya yang dicipta 



Baginda bersabda lagi:  

Celakalah orang yang membacanya tetapi tidak berfikir mengenainya.” Hadis 

diriwayatkan oleh Abu al-Dunia dalam tajuk “al-Tafakkur”. 

Dengan ini kita memahami bahawa Islam tidak pernah membendung fikiran 

atau membekukan akal. Islam hanya mahu membimbing supaya akal ini 

mengetahui batas kemampuannya dan sedar akan kecetekan ilmunya. Islam mahu 

menggalakkan supaya akal sentiasa menambah pengetahuannya. Firman Allah: 
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Dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. (Al-

Isra’: 85) 

Firman Allah lagi: 
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Dan berdoalah dengan berkata: “Wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku”. (Taha: 

114) 

4. Pembahagian Akidah Islam 

Akidah Islam mengandungi empat bahagian dan setiap bahagian itu pula 

mengandungi perbahasan yang tersendiri. 

Bahagian pertama: Ketuhanan. Kajian tentang Allah s.w.t. dari aspek sifat, 

nama dan perbuatan. Ini termasuklah perkara yang perlu diyakini oleh hamba 

mengenai tuhannya. 

Bahagian kedua: Kenabian. Kajian tentang perkara yang berkaitan dengan 

para nabi salawat dan salam buat mereka, dari aspek sifat, kemaksuman, tugas dan 

keperluan manusia kepada kehadiran mereka. Termasuk dalam bahagian ini ialah 

semua perkara yang berkaitan dengan wali Allah yang diredai Allah, mukjizat, 

karamah dan kitab-kitab langit. 

Bahagian ketiga: Alam Kerohanian. Kajian berkenaan perkara yang 

berkaitan dengan alam bukan benda seperti malaikat a.s., jin dan roh. 

Bahagian keempat: Sam‘iyat. Kajian berkenaan perkara yang berkaitan 

dengan alam barzakh dan kehidupan akhirat seperti alam kubur, tanda kiamat, 

kebangkitan semula, tempat perhimpunan, pengadilan dan balasan. 

Bahagian Pertama: Ketuhanan 

1. Zat Allah Taala 

Saudara, ketahuilah (semoga kita sama-sama diberi pedoman) zat Allah Taala 

terlalu agung untuk dikuasai oleh akal manusia atau difikirkan oleh fikiran 

manusia. Ini kerana walau betapa tinggi sekalipun keupayaan dan kefahaman akal 

ini namun ia masih mempunyai keupayaan yang terbatas. Kita akan bincangkan 

perkara ini dalam tajuk yang khusus, dengan izin Allah. Anda akan tahu betapa 

akal manusia ini begitu cetek untuk memahami semua perkara. Di sini saya ingin 

                                                                                                                                            
oleh Tuhan yang hidup, berkuasa, suci dan tidak mengharapkan sesiapa. Mudah-

mudahan keimanan berlandaskan kepada sesuatu yang meyakinkan bukan hanya 

sekadar mengikut membabi buta. 



sebutkan kepada anda walaupun akal kita ini sama ada akal yang cemerlang 

mahupun yang lemah telah memanfaatkan banyak perkara namun ia masih tidak 

memahami hakikatnya. Contohnya, elektrik, magnetik dan sebagainya. Semua ini 

adalah kuasa yang kita gunakan dan kita manfaatkan tetapi kita masih tidak 

memahami hakikatnya. Malah saintis yang terbaik sekalipun tidak mampu untuk 

menjelaskan semua fenomena ini. Ini bermakna memahami sesuatu fenomena tidak 

semestinya memberikan manfaat kepada kita. Apa yang penting ialah kita tahu ciri-

ciri yang ada pada benda ini yang boleh kita gunakan untuk kebaikan kita. 

Jika ini sikap yang kita amalkan terhadap benda-benda yang boleh kita sentuh 

dan rasa apatah lagi sikap kita terhadap zat Allah Taala. Ramai pihak yang tersesat 

apabila mereka cuba bercakap tentang zat Allah. Perbincangan mereka inilah yang 

menjadi sebab mereka tersesat, terpesong dan saling berselisih. Mereka cuba 

bercakap tentang sesuatu yang mereka tidak fahami batasannya. Malah mereka 

tidak mampu untuk memahami fenomena kewujudannya. Atas dasar ini Rasulullah 

s.a.w. melarang kita berfikir tentang zat Allah. Sebaliknya baginda mengarahkan 

kita supaya hanya berfikir tentang ciptaan Allah. 

Memikirkan Zat Allah 

Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas r.a. bahawa sekumpulan sahabat cuba 

berfikir tentang zat Allah Azza wa Jalla lalu Nabi s.a.w. bersabda:  
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“Hendaklah kamu berfikir tentang ciptaan Allah. Janganlah kamu berfikir 

tentang zat Allah kerana kamu tidak akan mampu menjangkau kuasaNya.” 

Al-Iraqi berkata: Abu al-Nuaim meriwayatkan hadis ini dalam al-Hilyah 

dengan sanad yang daif. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Asbahani dalam al-

Targhib wa al-Tarhib dengan sanad yang lebih baik. Ia juga diriwayatkan oleh Abu 

al-Syeikh. Walau bagaimanapun apa yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah betul. 

Tindakan ini bukan sebagai langkah untuk membendung hak berfikir atau 

sebagai usaha membekukan penerokaan ilmu atau membataskan potensi akal. 

Langkah ini hanya bertujuan memelihara akal supaya tidak terjerumus dalam 

amalan yang menyesatkan. Agar akal ini tidak cuba untuk menyelesaikan sesuatu 

masalah sedangkan ia tidak mempunyai keupayaan yang cukup untuk 

menyelesaikannya, walau sehebat mana sekalipun kemampuan akal seseorang itu. 

Ini adalah sikap yang diamalkan oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Mereka yang 

memahami keagungan zat Allah dan hebatnya kuasa Allah. 

Al-Shibli rh.a.31  pernah ditanya tentang Allah Taala lalu beliau menjawab: Dia 

adalah Allah yang Esa dan dikenali oleh sesiapa sahaja. Dia wujud sebelum adanya 

batasan dan sebelum adanya huruf. 

Ada seorang berkata kepada Yahya bin Muaz: Terangkan kepada saya tentang 

Allah Azza wa Jalla? Yahya menjawab: Dia adalah Tuhan yang Esa. Beliau ditanya: 

Bagaimana? Beliau menjawab: Pemilik yang berkuasa. Beliau ditanya lagi: Di mana 

Dia? Beliau menjawab: Dia sedang memerhati. Orang yang bertanya tadi berkata: 

Bukan itu yang saya maksudkan. Beliau membalas: Apa yang lain daripada itu 

adalah sifat makhluk. Sifat Allah adalah sebagaimana yang saya jelaskan tadi. 

Tumpukan segala perhatian kamu untuk memahami keagungan Tuhanmu dengan 

                                                 
31 Abu Bakar Dalaf bin Jahdar al-Shibli. Abu al-Qasim al-Qushairi berkata: Beliau 

dilahirkan dan dibesarkan di Baghdad. Beliau menjadi sahabat al-Junaid dan orang 

yang sezaman dengannya. 



cara memikirkan tentang makhlukNya dan meyakini sifat-sifat yang wajib bagiNya. 

(***420) 

2. Nama-Nama Allah  

Allah Azza wa Jalla, Maha Pencipta yang berkuasa mutlak dikenali di 

kalangan makhluknya melalui nama-nama dan sifat-sifat yang hanya layak 

untukNya sesuai dengan keagunganNya. Seeloknya orang yang beriman menghafal 

nama-nama ini bagi mengambil keberkatannya. Justeru, mereka dapat menghayati 

nikmat menyebut nama-namaNya dan menghormati keagunganNya. Di sini saya 

kemukakan untuk anda sebuah hadis sahih yang menghimpunkan kesemua nama-

nama ini. Bukankah hadis Rasulullah s.a.w. merupakan guru yang terbaik? 

Bukankah penyampai wahyu merupakan pembimbing yang terbaik? 

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda:  
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“Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama iaitu seratus kurang satu32 . 

Sesiapa yang menghafalkannya pasti akan masuk ke syurga. Allah itu ganjil33  

(lawan genap) dan Dia sukakan yang ganjil.” Riwayat al-Bukhari dan Muslim. 

Dalam riwayat al-Bukhari yang lain,  

)�)�n�"���O�� 
“Sesiapa yang menghitungnya.” 

Al-Tirmizi meriwayatkan hadis ini dengan menambah: 
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32  “Seratus kurang satu”, menurut al-Hafiz al-Asqalani dalam Syarah al-Bukhari: 

Sekumpulan ulama menyebut bahawa “seratus kurang satu” disebutkan selepas 

“sembilan puluh sembilan” bertujuan menekankan jumlah ini kepada pendengar dengan 

menggabungkan ayat yang umum dan ayat yang khusus, ataupun ia bertujuan mengelak 

berlakunya kesilapan pada tulisan dan pendengaran. 
33 Membawa maksud Allah Taala itu Esa dan tiada sesiapa yang menyamaiNya. 

Sementara bagi maksud “Dia sukakan yang witr (ganjil)”, menurut al-Qurtubi: Witr di 

sini dinyatakan secara umum tanpa merujuk kepada sesuatu yang boleh dikaitkan di 

sini. Dengan ini apa yang dimaksudkan di sini ialah Dia suka setiap witr yang 

ditetapkanNya.  Apa yang dimaksudkan dengan Allah menyukainya ialah Allah 

memerintahkan supaya ia dilaksanakan dan Allah akan memberikan ganjarannya. Ini 

sesuai bagi merujuk kepada semua makhluk yang dicipta dengan jumlah ganjil. Ataupun 

apa yang dimaksudkan dengan Allah menyukainya ialah Allah mengkhususkannya 

kerana sesuatu sebab yang hanya diketahuiNya. Mungkin juga apa yang dimaksudkan 

ialah ganjil itu sendiri walaupun tiada hubungan dengan ayat sebelumnya. Kemudian 

setelah berbincang panjang beliau berkata: Saya merasakan ada makna lain ialai ganjil 

di sini bermaksud pengeesaan. Jadi maksudnya ialah zat, kesempurnaan dan perbuatan 

Allah adalah satu dan Allah sukakan tauhid. Maksudnya Allah suka jika manusia 

mengesakannya dan meyakini Dia sebagai tuhan yang esa. Dengan makna ini barulah 

ada kesinambungan antara ayat pertama da kedua. Wa Allah A’lam. 
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“Dia Allah yang tiada tuhan melainkan Dia, Maha Pengasih, Maha 

Penyayang, Maha Pemilik, Maha Suci, Maha Penyelamat, Maha Pengaman, 

Maha Penguasa, Maha Berkuasa, Maha Pemaksa, Maha Hebat, Maha 

Pencipta, Maha Pembuat, Maha Pereka, Maha Pengampun, Maha Penakluk, 

Maha Pengurnia, Maha Pemberi rezeki, Maha Pembuka, Maha Mengetahui, 

Maha Penahan, Maha Peluas, Maha Penjatuh, Maha Pengangkat, Maha 

Pemulia, Maha Penghina, Maha Pendengar, Maha Melihat, Maha Penghukum, 

Maha Pengadil, Maha Pengasihan, Maha Waspada, Maha Penyabar, Maha 

Agung, Maha Pengampun, Maha Pembalas, Maha Tinggi, Maha Besar, Maha 

Penjaga, Maha Pemberi, Maha Penjamin, Maha Mulia, Maha Pemurah, Maha 

Memerhati, Maha Mengabulkan, Maha Luas, Maha Bijaksana, Maha 

Penyayang, Maha Mulia, Maha Membangkitkan, Maha Menyaksikan, Maha 

Benar, Maha Dipercayai, Maha Kuat, Maha Kukuh, Maha Melindungi, Maha 

Terpuji, Maha Menghitung, Maha Pemula, Maha Mengembalikan, Maha 

Menghidupkan, Maha Mematikan, Maha Hidup, Maha Berdiri Sendiri, Maha 

Kaya, Maha Mulia, Maha Esa, Maha Diperlukan, Maha Kuasa, Maha 

Menentukan, Maha Mendahulukan, Maha Mengakhirkan, Maha Awal, Maha 

Akhir, Maha Zahir, Maha Batin, Maha Menguasai, Maha Suci, Maha 

Pemurah, Maha Penerima Taubat, Maha Penyiksa, Maha Pemaaf, Maha 

Pengasih, Maha Menguasai kerajaan, Maha memiliki kebesaran dan 

kemuliaan, Maha Mengadili, Maha Menghimpun, Maha Kaya, Maha Pemberi 

kekayaan, Maha Pembela, Maha Pemberi bahaya, Maha Pemberi manfaat, 

Maha Bercahaya, Maha Pemberi petunjuk, Maha Pencipta yang baru, Maha 

Kekal, Maha Pewaris, Maha Pembimbing, Maha Penyabar.” 

Maksud Beberapa Nama Allah 

Al-Qudus, suci daripada sebarang kelemahan. 

Al-Salam, memberikan keamanan kepada makhlukNya ataupun Dia tidak 

memiliki sebarang kelemahan. 



Al-Mukmin, menunaikan segala janjinya dan menjaga mereka daripada 

azabNya. 

Al-Muhaimin, penguasa atau pemerhati. 

Al-Aziz, perkasa dan menang. 

Al-Jabbar, mengotakan segala titahnya. 

Al-Mutakkabir, tidak memiliki sebarang sifat makhluk dan hanya memiliki 

sifat-sifat yang agung. 

Al-Bari, pencipta atau lebih tepat mencipta makhluk yang ada roh. Dikatakan, 

al-Bari ialah mencipta roh dan al-Khaliq ialah mencipta langit dan bumi. 

Al-Muqit, berilmu dan mengetahui. 

Al-Hasib, memenuhi keperluan makhluknya. 

Al-Muhsi, mengetahui segalanya melalui ilmunya dan tiada satupun yang di 

luar pengetahuannya. 

Al-Bar, pemurah dengan hamba-hambanya. 

Al-Muqsit, adil ketika menghukum. 

Al-Rashid, membimbing makhluk untuk kebaikan mereka. 

Al-Sabur, tidak segera membalas makhluknya yang melakukan dosa. 

Perbincangan Mengenai Nama-Nama Allah 

1. Nama-nama tambahan selain sembilan puluh sembilan nama. 

Sembilan puluh sembilan nama ini bukanlah kesemua nama-nama Allah. 

Malah ada banyak hadis yang menyenaraikan nama-nama lain. Sebuah hadis dalam 

riwayat lain ada menyebut: 

Al-Hannan (Penyayang), al-Mannan (Pemurah), Al-Badi’ (Pencipta). 

Terdapat beberapa nama yang lain: 

Al-Mugith (Penyelamat), Al-Kafil (Penjaga dan penjamin), Zu al-Taul (Yang 

melimpah-limpah kurniaNya), Zu al-Maarij (Yang memiliki tempat naik), Zu al-

Fadhl (Yang memiliki limpah kurnia), al-Khallaq (Pencipta).  

Abu Bakar bin al-Arabi dalam kitab Sharh al-Tirmizi ada memetik kata-kata 

beberapa orang ulama, bahawa dalam kitab Allah dan sunnah ada seribu nama yang 

lain. Penulis “Al-Qasd al-Mujarrad” juga ada menyebut mengenainya. Al-Syaukani 

di dalam kitab “Tuhfatul Zakirin” ada menyentuh mengenai nama-nama ini tetapi 

kemudian beliau menyebut: Amalkanlah apa yang disenaraikan oleh hadis tadi 

itupun sudah memadai. 

2. Hadis-Hadis Yang Ada Menyebut Nama Allah Secara Kiasan 

Terdapat beberapa hadis yang menyebut beberapa nama yang dikatakan 

sebagai nama-nama Allah. Walau bagaimanapun konteks ayat dan tema ayat 

membawa kepada maksud yang lain. Ini bermakna perkataan ini disebut hanya 

sebagai kiasan bukan merujuk kepada makna yang sebenar. Ataupun ia 

menggunakan nama yang sama kerana wujud persamaan antara kedua-dua perkara 

atau mungkin wujud maksud yang tersembunyi. Sebagai contoh sebuah hadis yang 

diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda:  
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“Janganlah kamu mencerca masa kerana Allah adalah masa.” Riwayat 

Muslim. 

Begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah r.a.:  
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Biarkanlah dia mengerang kerana al-Anin (mengerang) adalah salah satu 

nama-nama Allah Taala yang diberikan bagi melegakan pesakit.”  

Hadis ini disebutkan oleh al-Jalal al-Suyuti dalam al-Jami’ al-Saghir yang 

diriwayatkan daripada al-Rafie dan hadis ini disenaraikan sebagai hadis hasan. 

Namun demikian hadis ini bukan riwayat Muslim dan bukan hadis Abu Hurairah 

sebagaimana yang disangka oleh ramai. Termasuklah beberapa hadis yang 

menggunakan nama Ramadan sebagai salah satu nama Allah Taala. 

Semua nama ini tidak merujuk kepada makna asalnya. Contohnya seperti 

nama pertama tadi apa yang dimaksudkan ialah Allah menjadi penyebab kepada 

segala peristiwa yang berlaku dalam sesuatu masa. Jadi tidak sepatutnya sesuatu 

kejadian dikaitkan dengan masa dan masa tidak sepatutnya dikutuk.34 

Dalam hadis kedua: Mengerang adalah kesan kekuasaan Allah yang 

meringankan kesakitan yang dirasai oleh pesakit. Ini adalah contoh maksud yang 

bersesuaian dengan konteks keadaan. 

3. Penentuan Nama Dan Sifat Allah 

Untuk pengetahuan semua, kebanyakan ulama Islam berpendapat adalah tidak 

sah kita meletakkan nama atau sifat kepada Allah selain daripada yang dinyatakan 

oleh syarak. Walaupun dengan tujuan untuk mencipta nama baru dan bagi 

melambangkan kesempurnaan Allah. Adalah salah jika kita berkata “Jurutera alam 

yang teragung” ataupun “Pengurus besar hal ehwal makhluk”. Walaupun nama-

nama ini sesuai dengan Allah. Cuma jika nama ini dinyatakan bagi menjelaskan 

kekuasaan Allah dengan tujuan supaya mudah difahami maka ia tidak salah. Walau 

bagaimanapun adalah lebih baik jika ini tidak dilakukan sebagai tanda 

menghormati Allah Taala. 

4. Antara Kata Nama Khas Dan Kata Nama Sifat  

Salah satu daripada nama-nama tadi diletakkan sebagai nama khas kepada zat 

yang suci iaitu nama yang agung “Allah”. Sementara nama-nama lain lebih merujuk 

kepada sifat. Nama-nama lain ini boleh dikatakan sebagai menghuraikan nama 

yang agung. Adakah nama ini nama terbitan atau tidak? Perkara ini membabitkan 

perbezaan pendapat ulama tetapi ia tidak membuahkan apa-apa amal. Apa yang 

penting ialah kita mengetahui bahawa nama bagi zat tuhan ialah nama yang unggul 

ini. Sementara nama-nama lain lebih merujuk kepada sifat. Setakat ini sahaja yang 

perlu. 

5. Keistimewaan Nama-Nama Allah 

                                                 
34 Menurut al-Nawawi dalam Syarh Muslim: Maksudnya janganlah kamu mengutuk 

penyebab sesuatu malapetaka kerana apabila kamu mengutuk penyebabnya bermakna 

kutukan itu ditujukan kepada Allah kerana Allah yang menyebabkan sesuatu 

malapetaka itu. Malah masa bukanlah penyebab ia adalah makhluk yang dijadikan oleh 

Allah. 



Sesetengah pihak menyebut bahawa setiap nama Allah Taala ini mempunyai 

keistimewaan dan rahsia tertentu. Keistimewaan ini ada yang dihuraikan secara 

mendalam dan ada yang secara sepintas lalu sahaja. Malah ada sesetengah pihak 

yang agak keterlaluan apabila mendakwa setiap nama ini mempunyai khadam 

rohani yang akan berkhidmat kepada sesiapa yang mengamalkan nama-nama 

tertentu. Apa yang saya pasti, (setiap orang yang tahu itu ada yang lebih tahu 

daripadanya) nama-nama Allah Taala ini lebih mulia daripada nama-nama lain. 

Nama-nama ini mengandungi keberkatan. Ganjaran yang besar akan diberikan 

apabila nama-nama ini disebut. Apabila manusia berzikir menyebut nama Allah 

jiwanya akan suci, rohnya akan jernih. Terutama apabila dia menyebut nama-nama 

ini dengan sepenuh hati dan memahami maknanya. Lebih daripada perkara ini 

tidak pula dinyatakan oleh kitab Allah dan sunnah. Dalam soal agama Allah Taala 

ini kita dilarang untuk bersikap keterlaluan atau menokok tambah. Apa yang 

penting kita hanya menerima apa yang dinyatakan sahaja. 

6. Nama Allah Yang Teragung 

 Terdapat pelbagai hadis yang menyentuh tentang nama Allah yang teragung. 

Antara hadis-hadis tersebut ialah: 

1. Diriwayatkan daripada Buraidah r.a. katanya:  
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“Suatu ketika Nabi s.a.w. terdengar seorang lelaki berkata: Ya Allah, saya 

memohon kepadaMu dengan saya mengakui bahawa sesungguhnya Engkaulah 

Allah yang tiada tuhan melainkan Engkau, Tuhan yang esa dan tempat 

pergantungan, Tuhan yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, Tuhan 

yang tiada yang sekufu dengannya. Katanya lagi: Lalu baginda bersabda: 

Demi Tuhan yang memegang nyawaku, dia telah memohon daripada Allah 

menggunakan namaNya yang teragung35 , apabila berdoa dengannya nescaya 

akan diperkenankan, apabila diminta akan diberikan.” 

Riwayat Abu Daud, al-Tirmizi, al-Nasaie dan Ibnu Majah. Menurut al-Munziri: 

Menurut guru kami, Abu al-Hasan al-Maqdisi: Sanad hadis ini tidak dipertikaikan. 

Malah sepanjang pengetahuan saya inilah hadis yang terbaik sanadnya dalam bab 

ini. Menurut al-Hafiz Ibnu Hajar: Hadis ini adalah hadis yang terbaik dari segi 

sanad dalam bab ini. 

                                                 
35 Menurut al-Taibi, hadis ini menunjukkan bahawa Allah memiliki satu nama yang 

teragung. Apabila nama ini diseru doanya akan diperkenankan. Nama ini dinyatakan 

dalam hadis ini. Hadis ini menjadi hujah menjawab dakwaan mereka yang berkata, 

semua nama yang disebut dengan ikhlas dengan menolak semua yang lain selain Allah 

adalah nama yang teragung kerana kemuliaan bukan terletak pada huruf. Terdapat 

banyak lagi hadis yang membawa maksud yang sama seperti hadis ini tetapi tidak 

terdapat nama-nama yang disebutkan dalam hadis ini. Apa yang ada hanyalah nama 

Allah yang disebutkan bersama nama-nama tadi. Ini menandakan nama Allah tersebut 

adalah nama yang teragung. 



2. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik r.a. katanya:  
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Suatu ketika Nabi s.a.w. masuk ke masjid. Ketika itu terdapat seorang lelaki 

yang baru selesai menunaikan sembahyang36  sedang berdoa. Dalam doanya 

dia berkata: Ya Allah, tiada tuhan melainkan Allah, Engkau tuhan yang 

mengurniakan, Engkau tuhan yang mencipta langit dan bumi, Engkau Tuhan 

yang memiliki keagungan dan penghormatan37 . Lantas Nabi s.a.w. bersabda: 

Adakah kamu tahu dia menyeru Allah dengan apa? Dia menyeru Allah dengan 

namaNya yang teragung. Apabila nama ini diseru doanya akan diperkenankan 

dan apabila diminta dengannya akan diberikan.” Riwayat Abu Daud, al-

Tirmizi, al-Nasaie dan Ibnu Majah. 

3. Diriwayatkan daripada Asma’ binti Yazid r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda:  
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“Nama Allah yang teragung ada dalam dua-dua ayat ini: Dan Tuhan kamu 

ialah Tuhan yang Maha Esa; tiada Tuhan (Yang berhak disembah) selain dari 

Allah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. (Al-Baqarah: 163) Juga 

di awal surah Aali Imran: Alif, Laam, Miim. Allah tiada Tuhan (yang berhak 

disembah) melainkan Dia, Yang Tetap Hidup, Yang Kekal selama-lamanya 

mentadbirkan sekalian makhlukNya. (Aali Imran: 1-2) 

Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, al-Tirmizi dan Ibnu Majah. 

Menurut al-Tirmizi: Hadis ini hadis hasan sahih. 

4. Diriwayatkan daripada Sa‘ad bin Malik r.a. katanya:  

Saya terdengar Rasulullah s.a.w. bersabda: Adakah boleh saya tunjukkan 

kepada kamu nama Allah yang teragung. Apabila didoa dengan nama ini doa 

itu akan diperkenankan dan apabila diminta akan dikabulkan? Itulah doa 

nabi Yunus ketika baginda berseru dalam tiga kegelapan38 : 
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Sesungguhnya tiada Tuhan (yang dapat menolong) melainkan Engkau (ya 

Allah)! Maha Suci Engkau (daripada melakukan aniaya, tolongkanlah daku)! 

                                                 
36 Menurut al-Nawawi: Al-Khatib berkata: Lelaki itu ialah Abu Ayyash Zaid bin al-Samit 

al-Ansari Al-Rizqi. 
37 Memiliki keagungan dan memberikan penghormatan kepada wali-waliMu. 
38 Tiga kegelapan bermaksud kegelapan malam, kegelapan di dalam perut ikan dan 

kegelapan laut. 



Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri. (Al-

Anbiya’: 87) 

Lalu seorang lelaki bertanya:  

Wahai Rasulullah, apakah doa ini untuk Yunus sahaja atau untuk semua umat 

Islam? Rasulullah s.a.w. menjawab: Tidakkah engkau pernah mendengar 

firman Allah Azza wa Jalla: 
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Dan sebagaimana Kami menyelamatkannya Kami akan selamatkan orang-orang 

yang beriman (ketika mereka merayu kepada Kami). (Al-Anbiya’: 88) 

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Hakim. 

Melalui hadis ini dan hadis-hadis yang lain tadi anda dapat saksikan bahawa 

tiada sebenarnya nama yang teragung secara khusus. Malah para ulama berbeza 

pendapat dalam menentukan nama yang teragung ini kerana mereka tidak 

sependapat dalam menentukan hadis-hadis yang terkuat. Malah terdapat sehingga 

empat puluh pendapat berhubung masalah ini. Apa yang kita fahami daripada 

hadis-hadis ini dan melalui pendapat ulama-ulama yang diyakini, nama yang 

teragung ialah doa-doa yang terdiri daripada gabungan beberapa nama Allah Taala, 

apabila doa ini memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak ia akan 

diperkenankan oleh Allah. Perkara ini ada dinyatakan secara jelas oleh beberapa 

hadis. 

Dengan ini jelas apa yang didakwa oleh sesetengah pihak bahawa nama-nama 

ini adalah rahsia yang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, di mana hanya 

orang-orang ini boleh mendedahkan apa yang tersirat, melakukan perkara yang luar 

biasa dan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain, semua 

dakwaan ini hanya tokok tambah apa yang tidak dinyatakan oleh Allah dan 

rasulNya. 

Apabila ada sesetengah pihak berhujah menggunakan ayat al-Quran iaitu 

firman Allah: 
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Berkata pula seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dari Kitab Allah: Aku 

akan membawakannya kepadamu dalam sekelip mata. (Al-Naml: 40) 

Mereka berpendapat, frasa “seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dari 

kitab Allah” sebenarnya merujuk kepada pengetahuannya tentang nama Allah yang 

teragung. Kita menjawab: Para ahli tafsir dengan jelas menyatakan bahawa doa 

yang dibaca ialah: “Wahai tuhan yang kekal hidup dan kekal selama-lamanya 

mentadbir alam.” Ataupun, “Allah, tiada tuhan melainkan Dia yang kekal hidup dan 

kekal selama-lamanya mentadbir sekalian alam.”  

Ada pula yang mendakwa doa tersebut dalam bahasa Suryani, iaitu “Aahiya 

Syaraahiya”. Namun tiada bukti yang mengesahkan dakwaan ini dan dakwaan ini 

tidak dapat menyangkal apa yang disebutkan oleh hadis-hadis sahih. 

Ringkasnya, ada sesetengah pihak yang terlalu cenderung dengan perkara yang 

misteri dan mengaku memiliki sesuatu keistimewaan. Mereka menokok tambah apa 

yang diriwayatkan. Mereka mendakwa apa yang tidak dinyatakan oleh al-Quran 



dan sunnah padahal kita dilarang keras melakukannya. Oleh itu, hendaklah kita 

hanya menerima apa yang diriwayatkan sahaja. 

Sifat-Sifat Allah 

1. Sifat-Sifat Allah Taala Menurut Persepsi Akal 

Jika anda lihat alam ini dengan segala keajaibannya yang mengkagumkan, 

dengan makhluk yang ganjil, ciptaan yang menakjubkan, terlalu sistematik, terlalu 

hebat dan luas, teratur dan kreatif, sentiasa ada penemuan baru dan inovatif. Anda 

lihat langit ini yang hening, dengan segala planet dan bintangnya, sistem matahari 

dan bulan-bulannya serta orbitnya. 

Anda lihat bumi, tumbuh-tumbuhan dan kekayaannya, logam, hasil bumi, 

unsur dan bahannya. Anda lihat dunia haiwan, bagaimana keajaibannya memberi 

kesedaran dan keinsafan. Demikian juga apabila anda lihat struktur tubuh manusia 

yang memiliki segala macam sistem dan setiap sistem ini berfungsi sendiri. 

Anda lihat dunia lautan yang mengandungi pelbagai perkara yang pelik dan 

mengkagumkan. Anda memahami bahawa kuasa alam ini yang memiliki pelbagai 

misteri dan rahsia seperti kuasa elektrik, magnetik, ether dan radium. 

Setelah anda lihat alam ini dan segala unsur yang ada ini, lihat pula hubungan 

antara unsur alam ini. Bagaimana hubungan antara satu unsur dengan unsur yang 

lain kelihatan begitu teratur dan kemas. Hasil gabungan unsur-unsur ini 

membentuk satu unit dan setiap unit saling bergantung antara satu sama lain. 

Sama seperti satu anggota badan yang akan berkhidmat untuk anggota-anggota 

badan yang lain. Melalui pemerhatian yang mudah ini walaupun tanpa perlu kepada 

panduan atau bukti atau wahyu atau al-Quran, anda akan membuat satu keyakinan 

bahawa alam ini dicipta oleh Pencipta dan Pencipta ini sudah tentu hebat 

menjangkaui akal manusia yang lemah. Pencipta ini sudah tentu memiliki 

keupayaan yang di luar jangkaan manusia. Pencipta ini sudah tentu memiliki segala 

ciri kehidupan yang sempurna. Pencipta ini sudah tentu tidak mengharapkan segala 

yang dicipta ini kerana Dia telah wujud sebelum semua ciptaan ini wujud. Pencipta 

ini sudah tentu memiliki ilmu yang luas tanpa batasan. Pencipta ini sudah tentu 

tidak terikat dengan undang-undang alam ini kerana Dia yang menjadikannya. 

Sudah tentu Dia wujud sebelum semua ini wujud kerana Dia yang menjadikannya. 

Malah Dia juga akan wujud selepasnya kerana Dia sahaja yang akan menentukan 

kesudahan semua ini. Dengan mudah anda akan yakin bahawa pencipta dan 

pentadbir alam ini sudah tentu memiliki segala sifat kesempurnaan menjangkau 

apa yang mampu difikirkan oleh akal manusia yang kerdil ini. Pencipta ini juga 

sudah tentu tidak memiliki sebarang kekurangan. Anda akan dapat rasakan 

keyakinan ini lahir dari dalam diri dan perasaan anda sendiri. 
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Agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia (dengan keadaan 

bersedia dari semulajadinya) untuk menerimanya; tidaklah patut ada sebarang 

perubahan pada ciptaan Allah itu; itulah agama yang betul lurus. (Ar-Rum: 30) 

Setelah pendahuluan ini, saya akan kemukakan kepada anda beberapa 

pemerhatian terhadap unsur alam ini yang sungguh menakjubkan. Walaupun kecil 

jika mahu dibandingkan dengan alam yang serba luas ini namun keteraturan dan 

kekemasan unsur ini sudah cukup untuk melahirkan keyakinan yang saya katakan 

tadi wujud dalam diri anda. 



Pemerhatian pertama: Udara yang kita sedut ini terdiri daripada beberapa 

unsur. Terdapat dua unsur yang penting iaitu satu unsur yang sesuai bagi sistem 

pernafasan manusia yang dikenali dalam istilah kimia sebagai oksigen. Satu lagi 

unsur yang merbahaya dikenali sebagai karbon. Sebagai tanda wujudnya rangkaian 

yang begitu hebat antara segala elemen yang wujud ini, unsur yang merbahaya 

kepada manusia ini digunakan pula oleh tumbuhan. Di ketika manusia menyedut 

oksigen dan mengeluarkan karbon, tumbuhan pula membuat proses yang 

berlawanan. Di mana tumbuhan menyebut karbon dan mengeluarkan oksigen. Lihat 

bagaimana wujudnya hubungan kerjasama antara manusia dan tumbuhan dalam 

satu aktiviti yang penting untuk mereka hidup iaitu pernafasan. Jadi, adakah ini 

boleh dilakukan oleh suatu kuasa yang tidak hebat, tidak berkuasa, tidak berilmu 

dan tidak bijaksana? 

Pemerhatian kedua: Anda makan dan makanan anda itu terdiri daripada 

unsur tumbuhan atau haiwan. Para saintis membahagikan makanan ini kepada 

unsur protein atau karbohidrat atau lemak sebagai contoh. Anda dapat lihat air liur 

akan menghadamkan sesetengah unsur karbohidrat dan melarutkan unsur glikogen 

dan sebahagian yang boleh dilarutkan. Enzim perut pula akan menghadamkan 

unsur protein seperti daging dan sebagainya. Enzim yang dikeluarkan oleh hati pula 

akan menghadamkan lemak, memecahkannya kepada unsur-unsur yang lebih kecil 

agar mudah diserap. Setelah itu peranan pankreas pula mengeluarkan empat jenis 

enzim yang mana setiap satu enzim ini bertindak menyempurnakan penghadaman 

ketiga-tiga unsur tadi iaitu karbohidrat, protein dan lemak. Sementara enzim 

keempat akan menukar susu kepada keju. Sila perhatikan hubungan menakjubkan 

yang wujud dalam setiap unsur dalam badan manusia, unsur tumbuhan, haiwan 

dan makanan yang dimakan oleh manusia! 

Pemerhatian ketiga: Anda lihat bunga yang terdapat pada tumbuhan. Anda 

dapat lihat daun-daunnya yang cantik dan menarik dengan warna yang pelbagai. 

Apabila anda tanya ahli botani tentang peranan fenomena ini, mereka akan 

menjawab, suasana ini menarik perhatian lebah dan serangga lain yang menghisap 

madu bunga untuk hinggap pada bunga tersebut. Apabila serangga-serangga ini 

hinggap di kelopak bunga debunga daripada bunga ini akan melekat di kaki 

serangga tersebut. Dengan ini akan berlaku pemindahan debunga jantan ke 

debunga betina dan berlakulah proses pendebungaan. Lihatlah bagaimana daun-

daun yang menarik pada bunga-bunga ini membentuk rangkaian antara tumbuhan 

dan haiwan. Di mana tumbuhan menggunakan haiwan dalam proses pendebungaan 

yang diperlukan untuk proses pengeluaran dan penghasilan buah! 

Semua yang ada di alam ini memberitahu anda bahawa wujud suatu kuasa 

yang terlalu pintar, suatu kehendak yang unik, suatu kuasa yang begitu kuat dan 

undang-undang yang terlalu teratur dan kemas yang menjadi landasan kepada 

segala yang wujud. Tuhan bagi segala sistem yang pintar ini, tuhan yang memiliki 

segala keagungan dan tuhan yang menggubal segala sistem ini ialah Allah. 

Al-Quran telah kemukakan aspek ini secara mendalam dan cuba menarik 

perhatian manusia supaya melihat sistem yang pintar ini serta segala misteri ini. 

Hampir tiada satupun surah al-Quran yang tidak menyentuh tentang nikmat Allah 

dan tanda kekuasaan serta kebijaksanaanNya. Al-Quran juga menggalakkan 

manusia supaya sentiasa memerhati dan berfikir. 

Firman Allah: 
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Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaanNya (menghidupkan 

kamu semula), bahawa Ia menciptakan kamu dari tanah; setelah sempurna 

sahaja peringkat-peringkat kejadian kamu, kamu menjadi manusia yang hidup 

bertebaran di muka bumi. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan 

kekuasaannya dan rahmatNya, bahawa Ia menciptakan untuk kamu (wahai 

kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati 

dan hidup mesra dengannya, dan dijadikanNya di antara kamu (suami isteri) 

perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu 

mengandungi keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi 

orang-orang yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan 

kekuasaanNya dan kebijaksanaanNya ialah kejadian langit dan bumi, dan 

perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu39 . Sesungguhnya yang demikian 

itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang 

berpengetahuan. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kemurahannya 

dan kasih sayangNya ialah tidurnya kamu pada waktu malam dan pada siang 

hari, dan usaha kamu mencari rezeki dari limpah kurniaNya (pada kedua-dua 

waktu itu). Sesungguhnya keadaan yang demikian mengandungi keterangan-

keterangan bagi orang-orang yang mahu mendengar (nasihat pengajaran). Dan 

di antara tanda-tanda yang membuktikan kebesaranNya dan kekuasaanNya, Ia 

memperlihatkan kilat kepada kamu, untuk menakutkan (dari panahan petir) 

dan memberi harapan (dengan turunnya hujan); dan Ia menurunkan hujan dari 

langit, lalu Ia hidupkan bumi sesudah matinya dengan hujan itu. 

Sesungguhnya yang demikian mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-

orang yang menggunakan akal untuk memahamiNya. (Ar-Rum: 20-24) 

Firman Allah lagi: 

                                                 
39 Berlainan bahasa seperti bahasa Arab atau bahasa yang lain. Berlainan warna kulit 

seperti putih, hitam atau sebagainya. Padahal kamu berasal daripada lelaki dan wanita 

yang sama. 
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Allah jualah yang menghantarkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan; 

kemudian Allah menyebarkan awan itu di langit sebagaimana yang 

dikehendakiNya, dan menjadikannya berkelompok-kelompok; lalu engkau 

melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Allah menurunkan 

hujan itu mengenai sesiapa yang dikehendakiNya dari hamba-hambaNya, 

mereka serta merta bergembira; Dan sesungguhnya mereka dahulu, sebelum 

diturunkan hujan kepada mereka, adalah orang-orang yang telah berputus asa. 

Maka lihatlah olehmu kepada kesan-kesan rahmat Allah, bagaimana Ia 

menghidupkan bumi sesudah matinya (dengan tanaman-tanaman yang 

menghijau subur). Sesungguhnya Allah yang demikian kekuasaanNya, sudah 

tentu berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan (ingatlah) Ia 

Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. (Al-Rum: 48-50) 

Kandungan yang sama dinyatakan dalam surah al-Ra’d, al-Qasas, al-Anbiya’, 

al-Naml, Qaf dan surah-surah lain dalam al-Quran. 

2. Sifat-Sifat Allah Yang Dinyatakan Oleh Al-Quran: 

Beberapa ayat al-Quran mengemukakan beberapa sifat yang wajib bagi Allah 

Taala iaitu sifat-sifat yang merujuk kepada sifat-sifat ketuhanan yang sempurna. Di 

sini dinyatakan sebahagian ayat-ayat tersebut. 

Kewujudan Allah Taala (Wujud) 

1. Firman Allah Taala: 
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Allah jualah yang menjadikan langit terangkat tinggi dengan tiada bertiang 

sebagaimana yang kamu melihatnya, kemudian Ia bersemayam di atas Arasy; 

dan Ia memudahkan matahari dan bulan (untuk faedah makhluk-makhlukNya) 

tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. 

Allah jualah yang mentadbirkan segala urusan; Ia menerangkan tanda-tanda 

kekuasaanNya satu-persatu, supaya kamu yakin kepada pertemuan Tuhan 

kamu (untuk menerima balasan). Dan Dia lah yang menjadikan bumi 

terbentang luas, dan menjadikan padanya gunung-ganang (terdiri kukuh) serta 

sungai-sungai (yang mengalir). Dan dari tiap-tiap jenis buah-buahan, Ia 

jadikan padanya pasangan, dua-dua. Ia juga melindungi siang dengan malam 

silih berganti. Sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda 

kekuasaan Allah bagi kaum yang (mahu) berfikir. Dan di bumi ada beberapa 

potong tanah yang berdekatan (tetapi berlainan keadaannya); dan padanya ada 

kebun-kebun anggur, dan jenis-jenis tanaman serta pohon-pohon tamar (kurma) 

yang berumpun dan yang tidak berumpun; semuanya disiram dengan air yang 

sama; dan Kami lebihkan buah setengahnya dari setengahnya yang lain (pada 

bentuk, rasa, dan baunya) Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi 

tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang (mahu) berfikir serta 

memahaminya. (Ar-Ra’d: 2-4) 

Firman Allah lagi: 
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Dan Dialah jua yang mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan 

serta hati (untuk kamu bersyukur; tetapi) amatlah sedikit kamu bersyukur. Dan 

Dialah yang menciptakan serta mengembangkan kamu di bumi, dan 

kepadaNyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan 

mematikan; dan Dialah yang menentukan pertukaran malam dan siang. Maka 

tidakkah kamu mahu berfikir? (Al-Mukminun: 80) 

Semua ayat ini memberitahu anda tentang kewujudan Allah Taala dengan 

menjadikan peranan Allah kepada segala fenomena alam ini sebagai bukti 

kewujudannya. 

Qidam Dan Baqa’ Allah (Terdahulu Dan Kekal Abadi Allah Taala) 

2 & 3. Firman Allah Taala: 
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Dialah Yang Awal dan Yang Akhir; dan Yang Zahir serta Yang Batin; dan 

Dialah Yang Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. (Al-Hadid: 3) 

Firman Allah: 



�$	���r������5����	��� @2�������" ���	.�;��$��@�������$���	
���	�K����
.���P��! ������$���D �@ �2 ��	��	��������Z%�1 �b����@ �" ���� 	��

��
�����"������������

Dan janganlah engkau menyembah tuhan yang lain bersama-sama Allah. Tiada 

Tuhan melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan Zat Allah. 

BagiNyalah kuasa memutuskan segala hukum, dan kepadaNyalah kamu semua 

dikembalikan (untuk dihitung amal masing-masing dan menerima balasan). 

(Al-Qasas: 88) 

Firman Allah: 
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Segala yang ada di muka bumi itu akan binasa: Dan akan kekallah Zat 

Tuhanmu yang mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan: (Ar-Rahman: 26-27) 

Kesemua ayat ini merujuk kepada sifat qidam dan kekal bagi Allah Taala. 

4. Firman Allah Taala: 
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Katakanlah (wahai Muhammad): (Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa; Allah 

Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat; Ia 

tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan; Dan tidak ada sesiapapun yang 

serupa denganNya. (Al-Ikhlas: 1-4) 

Firman Allah: 
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Dia lah yang menciptakan langit dan bumi; Dia menjadikan bagi kamu 

pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan dari jenis 

binatang-binatang ternak pasangan-pasangan (bagi bintang-binatang itu); 

dengan jalan yang demikian dikembangkanNya (zuriat keturunan) kamu semua. 

Tiada sesuatupun yang sebanding dengan (ZatNya, sifat-sifatNya, dan 

pentadbiranNya) dan Dia lah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Melihat. (As-

Shura: 11) 

Ayat ini menunjukkan bahawa Allah tidak sama seperti makhlukNya yang 

baru. Ayat ini juga menolak segala kemungkinan bahawa Dia adalah anak atau 

bapa, atau ada yang setanding dan setaraf denganNya. 

Allah Berdiri Sendiri (Qiamuhu Taala Binafsihi) 

5. Firman Allah Taala: 
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(Oleh kerana Allah menguasai segala-galanya, maka) wahai umat manusia, 

kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah (dalam segala perkara), sedang 

Allah Dialah sahaja Yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. (Faatir: 15) 

Firman Allah: 
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Aku tidak memanggil mereka menyaksi atau membantuKu menciptakan langit 

dan bumi, dan tidak juga meminta bantuan setengahnya untuk menciptakan 

setengahnya yang lain; dan tidak sepatutnya Aku mengambil makhluk-makhluk 

yang menyesatkan itu sebagai pembantu. (Al-Kahfi: 51) 

Semua ayat ini menunjukkan bahawa Allah berdiri sendiri dan tidak 

bergantung kepada makhlukNya. Malah sebaliknya makhlukNya yang bergantung 

kepadaNya. 

Keesaan Allah Taala (Wahdaniyah) 

6. Firman Allah Taala: 

P��8�� 	���	����$���,� ���6#�����) ���2�������)�� 	( �>����� �� >� ���	
����@������4��T7	����#P�# �7 � ���
�����) � � ��3�����D �� ��	�� ���

��*��:7	
�	̀ �&�����E�) �J��	������	���)1 �9�����@���� 	��	�	
 ��;� ����	�����
�= #�����3>���� ��	��0 �% ����� ��!G �� ���s���� �� � �

�	�����A'�>���2����0 �% �& ���<
Kp�����@ �"���7 � �����"�] �#�$��3R������

Dan Allah berfirman: Janganlah kamu bertuhankan dua tuhan, kerana 

sesungguhnya Tuhan itu hanyalah Tuhan yang satu; maka kepada Akulah 

sahaja hendaknya kamu gerun gementar. Dan bagiNyalah (hak milik) segala 

yang ada di langit dan di bumi; dan kepadaNya sahaja tertentu ibadat dan 

ketaatan selama-lamanya; (sesudah kamu mengetahui yang demikian) maka 

tidaklah patut kamu takut kepada yang lain dari Allah. Dan apa-apa nikmat 

yang ada pada kamu maka adalah ia dari Allah; kemudian, apabila kamu 

ditimpa kesusahan maka kepadaNyalah kamu meraung meminta pertolongan. 

(An-Nahl: 51-53) 

Firman Allah: 
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Demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: Bahawasanya 

Allah ialah salah satu dari tiga tuhan. Padahal tiada Tuhan (yang berhak 

disembah) melainkan Tuhan yang Maha Esa. Dan jika mereka tidak berhenti 

dari apa yang mereka katakan itu, sudah tentu orang-orang yang kafir dari 

antara mereka akan dikenakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Oleh itu 

tidakkah mereka mahu bertaubat kepada Allah dan memohon keampunannya 

(sesudah mereka mendengar keterangan-keterangan tentang kepercayaan mereka 

yang salah dan balasan seksanya)? Padahal Allah Maha Pengampun, lagi Maha 

Mengasihani. (Al-Maidah: 73-74) 
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Patutkah mereka menyembah tuhan-tuhan yang lain dari Allah? Katakanlah 

(wahai Muhammad): Bawalah keterangan dan bukti kamu; kandungan Al-

Quran ini menjadi peringatan dan bukti tauhid umatku, juga peringatan dan 

bukti tauhid umat-umat yang dahulu daripadaku. (Kaum musyrik tidak 

mempunyai sebarang keterangan) bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui 

mana yang benar dan mana yang salah, dengan sebab itulah maka mereka 

berpaling ingkar. Dan Kami tidak mengutus sebelummu (wahai Muhammad) 

seseorang Rasul pun melainkan Kami wahyukan kepadanya: Bahawa 

sesungguhnya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Aku; oleh itu, 

beribadatlah kamu kepadaKu. (Al-Anbiya’: 24-25) 

Firman Allah: 
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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 yang mempunyai Arasy yang besar? Mereka akan 

menjawab: (Semuanya) kepunyaan Allah. Katakanlah: Mengapa kamu tidak 

mahu bertaqwa? Tanyakanlah lagi: Siapakah yang memegang kuasa 

pemerintahan tiap-tiap sesuatu, serta ia 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? (Bukanlah sebagaimana tuduhan mereka) 

bahkan Kami telah membawa kepada mereka keterangan yang benar, dan 

sesungguhnya mereka adalah berdusta. Allah tidak sekali-kali mempunyai 

anak, dan tidak ada sama sekali sebarang tuhan bersamaNya; (kalaulah ada 

banyak tuhan) tentulah tiap-tiap tuhan itu akan menguasai dan menguruskan 

segala yang diciptakannya dengan bersendirian, dan tentulah setengahnya akan 

bertindak mengalahkan setengahnya yang lain. Maha Suci Allah dari apa yang 

dikatakan oleh mereka (yang musyrik) itu. (Allah) Yang mengetahui segala yang 

tersembunyi dan yang nyata; maka (dengan yang demikian) Maha Tinggilah 

keadaanNya dari segala yang mereka sekutukan. (Al-Mukminun: 84-92) 

Firman Allah: 
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Katakanlah (wahai Muhammad): Segala puji tertentu bagi Allah dan selamat 

sejahtera kepada hamba-hambaNya (Nabi-nabi) yang dipilihNya. Manakah 

yang lebih baik? - Allah (yang demikian kekuasaanNya) atau benda-benda yang 

mereka jadikan sekutu-sekutu bagiNya? Bahkan siapakah yang telah mencipta 

langit dan bumi, dan menurunkan hujan dari langit untuk kamu? Lalu Kami 

tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman kebun-kebun (yang menghijau subur) 



dengan indahnya, yang kamu tidak dapat dan tidak berkuasa menumbuhkan 

pohon-pohonnya. Adakah sebarang tuhan yang lain bersama-sama Allah? 

(Tidak!) bahkan mereka (yang musyrik itu) adalah kaum yang menyeleweng dari 

kebenaran (tauhid). Atau siapakah yang telah menjadikan bumi tempat 

penetapan dan telah menjadikan sungai-sungai di antara bahagian-

bahagiannya dan telah menjadikan untuknya gunung-ganang yang menetapnya; 

dan juga telah menjadikan di antara dua laut (yang masin dan yang tawar) 

sekatan (semula jadi) yang memisahnya? Adakah sebarang tuhan yang lain 

bersama-sama Allah? (Tidak!) bahkan kebanyakan mereka (yang musyrik itu) 

tidak mengetahui. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang 

menderita apabila ia berdoa kepadaNya, dan yang menghapuskan kesusahan, 

serta menjadikan kamu pengganti (umat-umat yang telah lalu) mendiami dan 

menguasai bumi? Adakah sebarang tuhan yang lain bersama-sama Allah? Amat 

sedikit di antara kamu yang mengingati (nikmat Allah itu). Atau siapakah yang 

menunjukkan jalan kepada kamu dalam gelap-gelita darat dan laut40 , dan yang 

menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang mengembirakan sebelum 

kedatangan rahmatNya41 ? Adakah sebarang tuhan yang lain bersama-sama 

Allah? Maha Tinggilah keadaan Allah dari apa yang mereka sekutukan 

denganNya. Atau siapakah yang memulakan kejadian sekalian makhluk, 

kemudian dia mengembalikannya (hidup semula sesudah matinya). Dan 

siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Adakah 

sebarang tuhan yang lain bersama-sama Allah? Katakanlah (wahai 

Muhammad): Bawalah kemari keterangan-keterangan kamu, jika betul kamu 

orang-orang yang benar . (An-Naml: 59-64) 

Terdapat banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan hakikat ini dan dengan jelas 

membuktikan bahawa Allah adalah esa, esa pada zatNya, esa pada sifatNya, esa 

pada tindakanNya. Tiada tuhan selainNya dan tiada sembahan selainNya. 

Kekuasaan Allah Taala (Qudrat) 

7. Firman Allah Taala: 
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40 Ketika malam dengan bintang dan ketika siang dengan daratan. 
41 Hujan. 



Wahai umat manusia, sekiranya kamu menaruh syak (ragu-ragu) tentang 

kebangkitan makhluk (hidup semula pada hari kiamat), maka (perhatilah 

kepada tingkatan kejadian manusia) kerana sebenarnya Kami telah 

menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setitik air benih42 , kemudian dari 

sebuku darah beku, kemudian dari seketul daging yang disempurnakan 

kejadiannya dan yang tidak disempurnakan; (Kami jadikan secara yang 

demikian) kerana Kami hendak menerangkan kepada kamu (kekuasaan Kami); 

dan Kami pula menetapkan dalam kandungan rahim (ibu yang mengandung 

itu) apa yang Kami rancangkan hingga ke suatu masa yang ditentukan 

lahirnya; kemudian Kami mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak; kemudian 

(kamu dipelihara) hingga sampai ke peringkat umur dewasa43 ; dan (dalam 

pada itu) ada di antara kamu yang dimatikan (semasa kecil atau semasa 

dewasa) dan ada pula yang dilanjutkan umurnya ke peringkat tua nyanyuk 

sehingga ia tidak mengetahui lagi akan sesuatu yang telah diketahuinya dahulu. 

Dan (ingatlah satu bukti lagi); Engkau melihat bumi itu kering44 , kemudian 

apabila Kami menurunkan hujan menimpanya, bergeraklah tanahnya (dengan 

tumbuh-tumbuhan yang merecup tumbuh), dan gembur membusutlah ia, serta 

ia pula menumbuhkan berjenis-jenis tanaman yang indah permai. (Kedua-dua 

kenyataan) yang tersebut membuktikan bahawa sesungguhnya Allah jualah 

Tuhan Yang Sebenar-benarnya (yang berhak disembah), dan sesungguhnya Dia 

lah yang menghidupkan makhluk-makhluk yang mati, dan Dialah jua Yang 

Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan sesungguhnya hari kiamat pasti tiba 

tiada keraguan padanya dan sesungguhnya Allah itu akan membangkitkan 

sesiapa sahaja di dalam kubur. (Al-Haj: 5-7) 

Firman Allah: 
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Aku tidak memanggil mereka menyaksi atau membantuKu menciptakan langit 

dan bumi, dan tidak juga meminta bantuan setengahnya untuk menciptakan 

setengahnya yang lain; dan tidak sepatutnya Aku mengambil makhluk-makhluk 

yang menyesatkan itu sebagai pembantu. (Al-Kahfi: 51) 

Firman Allah: 
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Dan demi sesungguhnya! Kami telah menciptakan langit dan bumi serta segala 

yang ada di antara keduanya dalam enam masa, dan Kami tidak mengalami 

sebarang susah payah. (Qaf: 38) 

Firman Allah: 

                                                 
42 Kami ciptakan Adam daripada tanah dan Kami ciptakan zuriatnya daripada titisan 

mani. 
43 Kamu melanjutkan usia kamu sehingga kamu dewasa iaitu sempurna dan kuat. Umur 

di antara tiga puluh hingga ke empat puluh tahun. 
44 Tiada sebarang tumbuhan. 
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Dan Dialah Tuhan yang telah mengalirkan dua laut berdampingan, yang satu 

tawar lagi memuaskan dahaga, dan yang satu lagi masin lagi pahit; serta Ia 

menjadikan antara kedua-dua laut itu sempadan dan sekatan yang menyekat 

percampuran keduanya. Dan Dia lah Tuhan yang menciptakan manusia dari 

air, lalu dijadikannya (mempunyai) titisan baka45  dan pertalian keluarga 

(persemendaan); dan sememangnya tuhanmu berkuasa (menciptakan apa jua 

yang dikehendakiNya). (Al-Furqan: 53-54)  

Firman Allah: 
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Tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah mengarahkan awan bergerak 

perlahan-lahan, kemudian Dia mengumpulkan kelompok-kelompoknya, 

kemudian Dia menjadikannya tebal berlapis-lapis? Selepas itu engkau melihat 

hujan turun dari celah-celahnya. Dan Allah pula menurunkan hujan batu dari 

langit, dari gunung-ganang (awan) yang ada padanya; lalu Ia menimpakan 

hujan batu itu kepada sesiapa yang dikehendakiNya, dan menjauhkannya dari 

sesiapa yang dikehendakiNya. Sinaran kilat yang terpancar dari awan yang 

demikian keadaannya, hampir-hampir menyambar dan menghilangkan 

pandangan. Allah menukarkan malam dan siang silih berganti; sesungguhnya 

yang demikian mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-

orang yang celik mata hatinya berfikir. Dan Allah menciptakan tiap-tiap haiwan 

yang bergerak itu dari air; maka sebahagian di antara mereka menjalar atas 

perutnya, dan sebahagian di antaranya berjalan dengan dua kaki, dan 

sebahagian lagi berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa sahaja 

yang Ia kehendaki (selain dari yang tersebut), kerana sesungguhnya Allah Maha 

Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. (An-Nur: 43-45) 

                                                 
45 Daripada titisan mani. Menurut al-Qurtubi: Ayat ini mengingatkan nikmat yang 

diberikan kepada manusia apabila mereka dijadikan daripada tiada kepada ada. 



Terdapat banyak lagi ayat yang menjadi bukti keagungan dan kehebatan 

qudrat iaitu kekuasaan Allah Taala. 

Kehendak Allah Taala (Iradat) 

8. Firman Allah Taala: 
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Sesungguhnya keadaan kekuasaanNya apabila Ia menghendaki adanya sesuatu, 

hanyalah Ia berfirman kepada (hakikat) benda itu: Jadilah engkau!. Maka ia 

terus menjadi. (Yaasin: 82) 

Firman Allah Taala: 
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Dan apabila sampai tempoh Kami hendak membinasakan penduduk sesebuah 

negeri, Kami perintahkan (lebih dahulu) orang-orang yang melampau dengan 

kemewahan di antara mereka (supaya taat), lalu mereka menderhaka dan 

melakukan maksiat padanya; maka berhaklah negeri itu dibinasakan, lalu kami 

menghancurkannya sehancur-hancurnya. (Al-Isra’: 16) 

Allah menceritakan kisah Khidir dengan Nabi Musa a.s. 

Firman Allah Taala: 
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Maka Tuhanmu menghendaki supaya mereka cukup umur dan dapat 

mengeluarkan harta mereka yang terpendam itu, sebagai satu rahmat dari 

Tuhanmu (kepada mereka). Dan (ingatlah) aku tidak melakukannya menurut 

fikiranku sendiri. Demikianlah penjelasan tentang maksud dan tujuan perkara-

perkara yang engkau tidak dapat bersabar mengenainya. (Al-Kahfi: 82) 

Firman Allah Taala: 
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Allah menghendaki (dengan apa yang telah diharamkan dan dihalalkan dari 

kaum perempuan itu) ialah untuk menerangkan (SyariatNya) dan untuk 

menunjukkan kepada kamu jalan-jalan aturan orang-orang yang dahulu 

daripada kamu (Nabi-nabi dan orang-orang yang soleh, supaya kamu 

mengikutinya), dan juga untuk menerima taubat kamu. Dan (ingatlah) Allah 

Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. Dan Allah hendak (membersihkan 

kamu dari dosa dengan) menerima taubat kamu, sedang orang-orang (yang 

fasik) yang menurut keinginan hawa nafsu (yang diharamkan oleh Allah itu) 

hendak mendorong kamu supaya kamu menyeleweng (dari kebenaran) dengan 

penyelewengan yang besar bahayanya. Allah (sentiasa) hendak meringankan 

(beban hukumnya) daripada kamu, kerana manusia itu dijadikan berkeadaan 

lemah. (An-Nisa’: 26-28) 

Terdapat banyak lagi ayat lain yang menunjukkan wujudnya iradat iaitu 

kehendak Allah Taala dan iradat ini mengatasi segala kehendak dan kemahuan 

yang lain. 
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Dan tiadalah kamu berkemahuan (melakukan sesuatu perkara) melainkan 

dengan cara yang dikehendaki Allah. (Al-Insaan: 30) 

Ilmu Allah Taala 

9. Firman Allah Taala: 
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Segala puji tertentu bagi Allah yang memiliki dan menguasai segala yang ada di 

langit dan yang ada di bumi, dan bagiNyalah juga segala puji di akhirat; dan 

Dia lah sahaja Yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mendalam pengetahuanNya. 

Ia mengetahui apa yang masuk ke bumi  serta apa yang keluar daripadanya46 , 

dan apa yang turun dari langit47  serta apa yang naik kepadanya48 ; dan Dia lah 

jua yang Maha Mengasihani, lagi Maha Pengampun. (Saba’: 1-2) 

  
Firman Allah Taala: 
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46 Seperti tumbuhan dan sebagainya. 
47 Seperti rezeki dan sebagainya. 
48 Seperti malaikat dan amalan hamba. 



Ia mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi; dan Ia mengetahui segala 

yang kamu rahsiakan serta yang kamu zahirkan; dan Allah sentiasa Mengetahui 

segala (isi hati) yang terkandung di dalam dada. (Al-Taghabun: 4) 

Allah Taala menceritakan kisah Luqman yang memberikan wasiat kepada 

anaknya. 
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(Luqman menasihati anaknya dengan berkata): Wahai anak kesayanganku, 

sesungguhnya jika ada sesuatu perkara (yang baik atau yang buruk) sekalipun 

seberat bijih sawi, serta ia tersembunyi di dalam batu besar atau di langit atau 

pun di bumi, sudah tetap akan dibawa oleh Allah (untuk dihakimi dan 

dibalasNya); kerana sesungguhnya Allah Maha Halus pengetahuanNya; lagi 

Amat Meliputi akan segala yang tersembunyi. (Luqman: 16) 

Allah Taala menceritakan kisah yang berlaku antara Nabi Syuaib dan 

kaumnya. 
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Ketua-ketua yang sombong takbur dari kaum Nabi Syuaib berkata: 

Sesungguhnya kami akan mengusirmu wahai Syuaib dan orang-orang yang 

beriman yang menjadi pengikut-pengikutmu dari negeri kami ini, atau kamu 

berpindah kepada agama kami. Nabi Syuaib menjawab: Adakah (kamu hendak 

melakukan yang demikian) sekalipun kami tidak menyukainya? Sesungguhnya 

(bermakna) kami berdusta terhadap Allah, jika kami berpindah kepada agama 

kamu sesudah Allah menyelamatkan kami daripadanya. Dan tidaklah harus 

kami berpindah kepadanya sama sekali, kecuali jika Allah Tuhan kami, 

menghendakinya. Pengetahuan Tuhan kami meliputi akan tiap-tiap sesuatu. 

Kepada Allah jualah kami bertawakal. Wahai Tuhan kami, hukumkanlah 

antara kami dan kaum kami dengan kebenaran (keadilan), kerana Engkau 

jualah sebaik-baik Hakim. (Al-A’raf: 88-89) 

Firman Allah: 
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Tidakkah engkau memikirkan, bahawa sesungguhnya Allah mengetahui segala 

yang ada di langit dan yang ada di bumi? Tiada berlaku bisikan antara tiga 

orang melainkan Dia lah yang keempatnya, dan tiada (berlaku antara) lima 

orang melainkan Dia lah yang keenamnya, dan tiada yang kurang dari bilangan 

itu dan tiada yang lebih ramai, melainkan Ia ada bersama-sama mereka di 

mana sahaja mereka berada. Kemudian Ia akan memberitahu kepada mereka - 

pada hari kiamat - apa yang mereka telah kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. (Al-Mujadalah: 7) 

Firman Allah: 
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Dan tidaklah engkau (wahai Muhammad) dalam menjalankan sesuatu urusan, 

dan tidaklah engkau dalam membaca sesuatu surah atau sesuatu ayat dari Al-

Quran dan tidaklah kamu (wahai umat manusia) dalam mengerjakan sesuatu 

amal usaha, melainkan adalah Kami menjadi saksi terhadap kamu, ketika 

kamu mengerjakannya. Dan tidak akan hilang lenyap dari pengetahuan 

Tuhanmu sesuatu dari sehalus-halus atau seringan-ringan yang ada di bumi 

atau di langit, dan tidak ada yang lebih kecil dari itu dan tidak ada yang lebih 

besar, melainkan semuanya tertulis di dalam Kitab yang terang nyata. (Yunus: 

61) 

Terdapat banyak lagi ayat yang menunjukkan keluasan ilmu Allah Taala dan 

Allah menguasai segala-galanya, sedikit atau banyak, kecil atau besar. 

Hayat Allah Taala 

10. Firman Allah: 
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Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Tetap hidup, 

Yang Kekal selama-lamanya mentadbirkan (sekalian makhlukNya). Yang tidak 

mengantuk usahkan tidur. Yang memiliki segala yang ada di langit dan yang 

ada di bumi. (Al-Baqarah: 255) 

Firman Allah: 
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Alif, Laam, Miim. Allah tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, 

Yang Tetap Hidup, Yang Kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian 

makhlukNya. Ia menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab Suci (Al-

Quran) dengan mengandungi kebenaran, yang mengesahkan isi Kitab-kitab Suci 

yang telah diturunkan dahulu daripadanya, dan Ia juga yang menurunkan 

Kitab-kitab Taurat dan Injil. Sebelum (Al-Quran diturunkan), menjadi petunjuk 

bagi umat manusia. Dan Ia juga yang menurunkan Al-Furqaan (yang 

membezakan antara yang benar dengan yang salah). (Aali Imran: 1-4) 

Firman Allah: 
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Allah yang menjadikan bumi sebagai tempat penetapan untuk kamu, dan langit 

sebagai bumbung yang kukuh binaannya; dan Dia membentuk kamu lalu 

memperelokkan rupa kamu, serta dikurniakan kepada kamu dari benda-benda 

yang baik lagi halal. Yang demikian (kekuasaanNya dan kemurahanNya) ialah 

Allah Tuhan kamu; maka nyatalah kelebihan dan kemurahan Allah, Tuhan 

sekalian alam. Dia lah Yang Tetap Hidup; tiada Tuhan (yang berhak disembah) 

melainkan Dia; maka sembahlah kamu akan Dia dengan mengikhlaskan amal 

ugama kamu kepadaNya semata-mata. Segala puji tertentu bagi Allah Tuhan 

yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. (Ghafir: 64-65) 

Terdapat banyak lagi ayat yang menunjukkan bahawa Allah memiliki sifat-

sifat hidup yang sempurna dan tiada yang lebih sempurna daripadanya. 

Pendengaran Dan Penglihatan Allah Taala (Sama’ Basar) 

11. Firman Allah: 
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Sesungguhnya Allah telah mendengar (dan memperkenan) aduan perempuan 

yang bersoal jawab denganmu (wahai Muhammad) mengenai suaminya, sambil 

dia berdoa merayu kepada Allah (mengenai perkara yang menyusahkannya), 

sedang Allah sedia mendengar perbincangan kamu berdua. Sesungguhnya Allah 

Maha Mendengar, lagi Maha Melihat. (Al-Mujadalah: 1) 

Firman Allah: 
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Adakah engkau nampak (baiknya) orang yang melarang (dan menghalang) - 

Seorang hamba Allah apabila ia mengerjakan sembahyang? Adakah engkau 

nampak (buruknya) jika ia berada di atas jalan yang betul? - Atau ia menyuruh 

orang bertaqwa (jangan melakukan syirik)? Adakah engkau nampak 

(terlepasnya dari azab) jika ia mendustakan (apa yang disampaikan oleh Nabi 

Muhammad kepadanya) serta ia berpaling ingkar? Tidakkah ia mengetahui 

bahawa sesungguhnya Allah melihat (segala amal perbuatannya dan 

membalasnya)? (Al-Alaq: 9-14) 

Allah berfirman kepada Musa dan Harun ketika Dia mengutuskan mereka 

kepada Firaun: 
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Pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas 

dalam kekufurannya. Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya, dengan 

kata-kata yang lemah-lembut, semoga ia beringat atau takut. Mereka berdua 

berkata: Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya kami takut bahawa ia akan segera 

menyeksa kami, atau ia akan melampau batas. Allah berfirman: Janganlah 

kamu takut, sesungguhnya Aku ada bersama-sama kamu; Aku mendengar dan 

melihat segala-galanya. (Taha: 43-46) 

Firman Allah: 
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Allah mengetahui pengkhianatan (penyelewengan dan ketiadaan jujur) 

pandangan mata seseorang, serta mengetahui akan apa yang tersembunyi di 

dalam hati. Dan Allah memutuskan hukum dengan adil, sedang yang mereka 

sembah yang lain dari Allah - tidak dapat memberikan sebarang keputusan. 

Sesungguhnya Allah Dia lah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Melihat. 

(Ghafir: 19-20) 



Terdapat banyak lagi ayat yang menunjukkan bahawa Allah memiliki 

pendengaran dan penglihatan. 

Percakapan Allah Taala (Kalam) 

12. Firman Allah: 
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Dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata (secara 

langsung, tidak ada perantaraan). (An-Nisa’: 164) 

Firman Allah: 
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(Sesudah kamu - wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu - mengetahui 

tentang kerasnya hati orang-orang Yahudi itu) maka bolehkah kamu menaruh 

harapan bahawa mereka akan beriman kepada seruan Islam yang kamu 

sampaikan itu, padahal sesungguhnya telah ada satu puak dari mereka yang 

mendengar Kalam Allah (Taurat), kemudian mereka mengubah dan 

memutarkan maksudnya sesudah mereka memahaminya, sedang mereka 

mengetahui (bahawa perbuatan itu salah)? (Al-Baqarah: 75) 

Banyak lagi ayat yang menunjukkan bahawa Allah Taala boleh bercakap. 

Sifat Allah Tiada Penghujung 

Sifat-sifat Allah seperti yang dinyatakan oleh al-Quran al-Karim terlalu 

banyak. Kesempurnaan Allah Taala tiada penghujungnya dan tidak dapat dijangkau 

oleh akal manusia. Maha suci Allah, kita panjatkan pujian yang tidak terhingga 

kepadaNya sebagaimana Dia memuji diriNya sendiri. 

Antara Sifat Allah Dan Sifat Makhluk 

Suatu perkara yang perlu difahami oleh orang yang beriman ialah maksud bagi 

sesuatu perkataan yang digunakan bagi merujuk kepada sifat Allah Taala berbeza 

sama sekali dengan apa yang dimaksudkan oleh perkataan yang sama pada 

makhluk. Contohnya, anda katakan: Allah berilmu dan ilmu adalah sifat Allah 

Taala. Anda juga katakan: Seseorang itu berilmu dan ilmu adalah sifat orang itu. 

Adakah maksud kedua-dua ayat ini sama? Tidak mungkin kerana ilmu Allah adalah 

ilmu yang tiada batasan dan jauh jika hendak dibandingkan dengan ilmu yang 

dimiliki oleh makhluk. Demikianlah dengan sifat hidup, mendengar, melihat, 

bercakap, berkuasa dan berkehendak. Maksud semua istilah ini berbeza sama sekali 

apa yang dimaksudkan dengan sifat makhluk dari segi kesempurnaan dan 

fenomenanya. Ini kerana tiada satupun makhluk Allah yang menyerupaiNya. 

Fahamilah maksud ini kerana perkara ini agak mendalam. Anda tidak perlu 

mengetahui hakikatnya. Apa yang perlu ialah anda mengetahui kesan hakikat ini 

kepada alam dan pada diri anda. Ya Allah, kami memohon dijauhi daripada 

kesesatan dan semoga kami diberikan petunjuk. 

Dalil Akal dan Logik Yang Menyokong Sifat-Sifat Allah Taala 



Para ulama akidah cuba membuktikan kewujudan sifat-sifat Allah Taala ini 

dengan menggunakan rasional akal dan logik. Bagi kita ini adalah suatu yang baik 

kerana akal menjadi kayu ukur kepada sesuatu ilmu dan asas pertanggungjawaban. 

Dengan cara ini sebarang keraguan dan kesesatan akan dapat dihapuskan. Walau 

bagaimanapun pada hakikatnya perkara ini sebenarnya sudah jelas nyata. 

Kewujudan Allah Taala sebagai pencipta dan kenyataan bahawa Allah memiliki 

sifat-sifat yang sempurna menjadi suatu kenyataan yang tidak perlu dibuktikan 

dengan apa-apa dalil. Hanya mereka yang hatinya sakit dan angkuh sahaja yang 

akan meminta bukti ini. Namun orang seperti ini tidak akan dapat diyakinkan 

dengan dalil dan apa sahaja hujah tidak akan berguna untuk orang seperti ini. 

Walau bagaimana bagi mengambil manfaat saya sebutkan di sini beberapa bukti 

rasional akal yang dihuraikan secara umum dan juga secara terperinci. 

Rasional pertama: Alam yang begitu hebat dan teratur ini menunjukkan 

wujudnya pencipta yang hebat dan sempurna. 

Rasional kedua: Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan dapat 

memberikan sesuatu. Jika pencipta alam ini tidak memiliki sifat-sifat sempurna 

tidak mungkin kesempurnaan ini akan wujud pada ciptaanNya. 

Rasional ketiga: Suatu kenyataan bahawa Pencipta ini sudah tentu satu dan 

tidak mungkin ramai. Tuhan yang ramai akan menyebabkan berlakunya 

kebinasaan, persengketaan dan persaingan. Apatah lagi sifat utama yang ada pada 

tuhan ialah keangkuhan dan keagungan. Jika salah satu tuhan ini memiliki kuasa 

mutlak sudah tentu tuhan-tuhan yang lain tidak. Jika mereka berkongsi kuasa 

bererti beberapa sifat mereka terpaksa dipendam. Walhal memendam sifat-sifat 

sebagai tuhan bercanggah dengan keagungan dan kehebatannya. Oleh itu, tuhan itu 

mesti satu dan tiada tuhan lain selain Dia. 

Demikianlah beberapa rasional yang membuktikan kewujudan tuhan dan sifat-

sifatNya. Sesiapa yang mahukan penjelasan yang lebih mendalam bolehlah mencari 

bahan yang lebih. Namun demikian perkara ini telah wujud dalam fitrah manusia 

yang masih suci. Hakikat ini wujud di lubuk hati yang murni. 
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Dan (ingatlah) sesiapa yang tidak dijadikan Allah menurut undang-undang 

peraturanNya mendapat cahaya (hidayah petunjuk) maka ia tidak akan beroleh 

sebarang cahaya (yang akan memandunya ke jalan yang benar). (An-Nur: 40) 

Pelbagai Persoalan Yang Bermain Di Fikiran Ramai 

Sebuah hadis menyebut bahawa Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. 

bersabda: 
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Manusia akan terus bertanya sehingga mereka akan bertanya: Allah mencipta 

makhluk siapakah pula yang mencipta Allah? Sesiapa yang bertemu dengan 

soalan seumpama ini hendaklah dia berkata: Saya beriman dengan Allah49 .” 

Riwayat Muslim. 

Walaupun pada dasarnya mengemukakan soalan seperti ini adalah suatu 

kesalahan kerana kita telah diperintahkan supaya tidak mengkaji tentang zat Allah 

Taala disebabkan akal kita yang cetek ini tidak mampu memahami hakikat dirinya 

sendiri apatah lagi untuk memahami hakikat zat Allah Taala namun apa yang 

malang soalan ini sentiasa berjaya menarik minat sesetengah pihak. Di sini saya 

ingin kemukakan perumpamaan yang akan dapat menjelaskan dan 

mententeramkan jiwa mereka, dengan izin Allah Taala: 

Jika anda letakkan sebuah buku di atas meja anda kemudian anda keluar dari 

bilik itu. Tidak lama kemudian, apabila anda kembali anda dapati buku tersebut 

berada di dalam laci. Sudah tentu anda yakin sepenuhnya bahawa ada orang lain 

yang meletakkannya di dalam laci tersebut kerana anda memahami buku ini tidak 

mampu mengalihkan dirinya sendiri. Sila ingat noktah ini dan mari kita beralih ke 

noktah seterusnya: 

Ada orang lain bersama anda sedang duduk di atas kerusi.di dalam bilik 

pejabat anda, kemudian anda keluar. Apabila anda balik semula ke bilik tersebut 

anda lihat orang tadi kini duduk di atas tikar. Anda tidak akan tanya sebab 

perubahan tersebut. Anda juga tidak terfikir ada orang lain mengalihkan orang 

tersebut daripada tempat asalnya kerana anda tahu salah satu sifat orang ini ialah 

dia boleh mengalihkan dirinya sendiri tanpa perlu orang lain mengalihkannya. Sila 

ingat noktah kedua ini dan sila dengar apa yang saya katakan ini: 

Oleh kerana makhluk ini perkara yang baru dan kita tahu salah satu ciri dan 

sifat makhluk ini ialah ia tidak menjadikan dirinya sendiri malah perlu ada yang 

menjadikannya maka kita akan memahami bahawa makhluk ini dijadikan oleh 

Allah Taala. 

Kesempurnaan yang ada pada tuhan menyebabkan dia tidak memerlukan 

bantuan yang lain. Malah salah satu sifatnya ialah mampu berdiri sendiri. Dengan 

ini kita memahami Allah wujud dengan sendiri dan tidak memerlukan kepada 

sesiapa untuk mewujudkannya. Apabila anda rangkumkan dua noktah sebelum ini 

dengan kenyataan ini anda akan memahami dengan jelas persoalan ini. Akal 

manusia terlalu cetek untuk memahami perkara yang lebih jauh daripada ini. Kita 

memohon agar Allah menjauhkan kita daripada kesesatan. Dia adalah Tuhan yang 

Maha Pengampun dan Maha Penyayang. 

Di sini saya kemukakan kepada anda beberapa kenyataan cendikiawan Eropah 

yang mengakui kewujudan Allah Taala dan mengakui kesempurnaan sifat-sifatNya. 

Semoga Allah memberikan taufiq kepada kita semua. 

                                                 
49 Menurut Imam al-Marizi: Hadis ini secara zahirnya menunjukkan bahawa Nabi s.a.w. 

menyuruh umat Islam supaya mengetepikan segala yang terlintas di kepala dengan cara 

mengelakkan diri membincangkannya tanpa perlu mencari dalil atau mengkaji untuk 

membuktikan kesilapannya. Katanya lagi: Dengan ini apa yang terlintas di kepala ada 

dua. Pertama, apa yang tiada asas dan tidak menimbulkan sebarang salah faham, 

perkara ini perlu diketepikan dan hadis ini merujuk kepada perkara ini. Perkara ini 

dinamakan sebagai was-was iaitu perkara yang terlintas tanpa sebab musabab dan perlu 

ditolak tanpa perlu melihat dalilnya kerana tiada asas untuk menilai perkara ini. 

Kedua, apa yang ada asas dan boleh menimbulkan salah faham, perkara ini tidak boleh 

diketepikan begitu sahaja tanpa terlebih dahulu dikemukakan dalil dan dikaji bagi 

menolaknya. Wa Allahu a’lam. 



Kenyataan Ahli Sains Yang Mengakui Kewujudan Allah Dan Sifat-Sifatnya 

Sebagaimana yang telah saya jelaskan, akidah ini adalah suatu fitrah yang 

wujud dalam jiwa yang murni dan diterima oleh akal yang suci. Akidah ini seolah-

olah suatu kenyataan ilmu dan disokong oleh rasional generasi demi generasi. Atas 

dasar ini hakikat tersebut turut diakui oleh ahli sains Eropah walaupun mereka 

tidak memperolehi maklumat ini daripada mana-mana agama. Saya akan petik 

beberapa pengakuan mereka bukan bertujuan bagi mengesahkan akidah ini tetapi 

bagi menunjukkan bukti bahawa hakikat ini sememangnya diterima oleh jiwa 

manusia. Di samping itu, pengakuan ini juga bagi membidas mereka yang mahu 

membuang segala ikatan akidah dan membohongi diri dan jiwa mereka sendiri. 

1. Descartes, ahli sains Perancis berkata: 

“Selain merasakan diri saya ini serba kekurangan, saya juga merasakan perlu 

wujud suatu yang lebih sempurna. Rasanya, saya terpaksa akui bahawa perasaan 

ini telah tersemat dalam diri saya oleh sesuatu yang sempurna dan memiliki segala 

sifat-sifat yang sempurna iaitu Allah.” 

Melalui kenyataannya ini dia mengakui kekurangan dan kelemahan dirinya. 

Dia juga mengakui kewujudan dan kesempurnaan Allah. Selain itu dia juga 

mengakui perasaan tersebut adalah anugerah Allah dan menjadi fitrah dalam 

dirinya. 
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Agama Allah, iaitu ugama yang Allah menciptakan manusia (dengan keadaan 

bersedia dari semulajadinya) untuk menerimanya. (Ar-Rum: 30) 

2. Isaac Newton, ahli sains Inggeris yang masyhur dan orang yang berjaya 

menemui teori graviti, pernah berkata: 

“Jangan kamu ragui kewujudan pencipta kerana tidak mungkin teori kebetulan 

sahaja yang menjadi asas kewujudan alam ini.” 

3. Herschel, ahli astronomi Inggeris, berkata: 

“Semakin ilmu berkembang semakin bertambah bukti-bukti kukuh yang 

membuktikan kewujudan pencipta yang azali dan memiliki kuasa tanpa batasan. 

Ahli geologi, matematik, astronomi, biologi telah bekerjasama memperkukuhkan 

struktur sains yang sebenarnya hanyalah struktur keagungan Allah.” 

4. Camille Flamirion, seorang Perancis di dalam bukunya, “Tuhan Dalam 

Alam Semulajadi” ada memetik kata-kata Lenet: 

“Allah adalah Tuhan yang azali, abadi, tahu segala-galanya dan menguasai 

segala-galanya. Keajaiban ciptaanNya begitu nyata pada saya hingga saya rasa 

begitu kagum tidak terhingga. Betapa berkuasa, betapa bijak, betapa kreatif segala 

ciptaanNya, baik yang sekecil-kecilnya hingga yang sebesar-besarnya! Segala 

kebaikan yang kita perolehi daripada alam ini menjadi saksi keagungan rahmat 

Allah yang telah menjadikan segala isi alam ini untuk kita. Malah kesempurnaan 

dan keseimbangan alam ini menunjukkan betapa luasnya ilmu Tuhan. Begitu juga 

terpeliharanya alam ini daripada kemusnahan dan sentiasa mengalami perubahan 

menjadi bukti kehebatan dan keagungan Tuhan.” (443 ***) 



5. Herbert Spencer, seorang ahli falsafah Inggeris pernah menulis sebuah 

karya dalam bidang pendidikan: 

“Sains bercanggah dengan tahyul tetapi tidak pernah bercanggah dengan 

agama. Terdapat banyak aspek dalam sains yang dipengaruhi unsur ketidak 

percayaan kepada tuhan. Namun demikian sains tulen yang menjangkaui maklumat 

di permukaan dan telah terbukti di alam realiti, bersih sama sekali daripada 

pengaruh ini. Sains tidak menolak agama. Tumpuan ke arah sains merupakan suatu 

ibadat dan suatu pengiktirafan secara senyap kepada nilai benda yang dipilih dan 

dikaji itu seterusnya akan mengakui kekuasaan penciptanya. Tumpuan ini bukan 

sekadar suatu pengakuan secara lisan sahaja malah merupakan suatu pengakuan 

secara amali. Malah ia bukan suatu penghormatan yang direka-reka sebaliknya 

suatu penghormatan hasil daripada segala pengorbanan masa, fikiran dan tenaga. 

Sains tidak pernah memaksa manusia untuk memahami adalah mustahil 

untuk mengenali faktor utama iaitu Allah. Sebaliknya sains menggunakan cara 

yang paling mudah bagi memahamkan kita bahawa tindakan itu adalah mustahil. 

Dengan cara memberitahu kita kesemua sempadan yang tidak mampu kita terokai. 

Akhirnya dengan penuh belas ihsan sains mengajak kita berhenti setakat ini sahaja. 

Dalam masa yang sama sains memperlihatkan kepada kita betapa kecilnya akal 

manusia apabila ahli sains melihat setitis air yang diketahui terbentuk daripada 

oksigen dan hidrogen pada kadar yang tertentu. Jika kadar ini berubah ia akan 

membentuk unsur yang lain dan bukan air. Hakikat ini akan menyebabkan ahli 

sains lebih meyakini keagungan, kekuasaan, kebijaksanaan dan ilmu Allah yang 

luas berbanding orang yang bukan ahli sains yang hanya melihat ia hanyalah 

sekadar setitis air. Demikian juga dengan ahli sains yang melihat hujan batu, 

apabila dia melihat melalui mikroskopnya betapa hebatnya binaan dan strukturnya 

sudah tentu dia akan merasai kehebatan dan kebijaksanaan Penciptanya lebih 

daripada orang yang hanya tahu ia adalah hujan yang membeku akibat cuaca yang 

terlalu sejuk.” 

Kenyataan-kenyataan ahli sains berhubung perkara ini begitu banyak. 

Cukuplah setakat apa yang saya catatkan di sini. Saya kemukakan kenyataan-

kenyataan ini agar para pemuda kita menyedari bahawa agama mereka didokong 

oleh Allah dan sains hanya memantap dan mengukuhkannya lagi. Ini sesuai dengan 

firman Allah Taala: 
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Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Kami di merata-

rata tempat (dalam alam yang terbentang luas ini) dan pada diri mereka 

sendiri, sehingga ternyata jelas kepada mereka bahawa Al-Quran adalah benar. 

Belumkah ternyata kepada mereka kebenaran itu dan belumkah cukup (bagi 

mereka) bahawa Tuhanmu mengetahui dan menyaksikan tiap-tiap sesuatu? 

(Fussilat: 53) 

Ayat Dan Hadis Berkenaan Sifat Allah 

Al-Quran al-Karim dan sunnah banyak menyebut ayat-ayat dan hadis-hadis 

yang menggambarkan secara zahirnya bahawa Allah Taala menyerupai beberapa 

sifat makhlukNya. Saya akan kemukakan sebahagiannya sebagai contoh kemudian 

saya akan kemukakan beberapa pendapat berkenaan dengan contoh tersebut. Saya 



memohon semoga Allah menunjukkan kita jalan yang benar dalam masalah ini yang 

telah sekian lama menjadi bahan perdebatan sehingga ke hari ini. Semoga Allah 

menjauhkan kita daripada tersesat dan memimpin kita ke arah yang benar. Allah 

sahaja sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik pentadbir. 

Beberapa Contoh Ayat-Ayat Sifat 

1. Firman Allah Taala: 
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Segala yang ada di muka bumi itu akan binasa: Dan akan kekallah Zat 

Tuhanmu yang mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan.50  (Ar-Rahman: 26-27) 

Demikian juga dengan ayat-ayat lain yang mengaitkan perkataan wajah 

dengan Allah Taala. 

2. Firman Allah Taala: 
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Dan demi sesungguhnya! Kami telahpun mengurniakan kepadamu berbagai 

nikmat pada satu masa yang lain sebelum ini. Ketika Kami ilhamkan kepada 

ibumu, dengan memberitahu kepadanya: Letakkanlah anakmu di dalam peti, 

kemudian lepaskanlah peti itu ke laut, maka biarlah laut itu membawanya 

terdampar ke pantai, supaya dipungut oleh musuhKu dan musuhnya; dan Aku 

telah tanamkan dari kemurahanKu perasaan kasih sayang orang terhadapmu; 

dan supaya engkau dibela dan dipelihara dengan mataKu (pengawasanKu). 

(Taha: 39) 

Firman Allah lagi: 
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Dan (setelah itu) diwahyukan kepada Nabi Nuh: Bahawa sesungguhnya tidak 

akan beriman lagi dari kaummu melainkan orang-orang yang telah sedia 

beriman. Oleh itu, janganlah engkau berdukacita tentang apa yang mereka 

sentiasa lakukan. Dan buatlah bahtera dengan mata-mata Kami (pengawasan 

serta kawalan Kami)51 , dan dengan panduan wahyu Kami (tentang cara 

membuatnya); dan janganlah engkau merayu kepadaKu untuk menolong kaum 

                                                 
50 Menurut al-Zamakhsyari: Wajah ini merujuk kepada seluruh zat. Seperti kata fakir 

miskin di Mekah: Di manakah wajah orang Arab yang dermawan yang akan 

menyelamatkan saya daripada hidup yang hina ini. 
51 Dengan pemerhatian kami. Menurut al-Rabi’ bin Anas: Dengan penjagaan kami yang 

sentiasa memerhatikanmu. Menurut Abdullah bin Abbas r.a.: Dengan kawalan kami. 



yang zalim itu, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan (dengan 

taufan). (Hud: 36-37) 

Demikian juga dengan ayat-ayat lain yang mengaitkan perkataan mata kepada 

Allah Taala. 

3. Firman Allah Taala: 
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Sesungguhnya orang-orang yang memberi pengakuan taat setia52  kepadamu 

(wahai Muhammad - untuk berjuang menentang musuh), mereka hanyasanya 

memberikan pengakuan taat setia kepada Allah; Tangan Allah di atas tangan 

mereka (Allah mengawasi keadaan mereka memberikan taat setia itu (untuk 

membalasnya). Oleh itu, sesiapa yang tidak menyempurnakan janji setianya 

maka bahaya tidak menyempurnakan itu hanya menimpa dirinya; dan sesiapa 

yang menyempurnakan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, maka Allah 

akan memberi kepadanya pahala yang besar. (Al-Fath: 10) 

Firman Allah Taala: 
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Dan orang-orang Yahudi itu berkata: Tangan Allah terbelenggu (bakhil - kikir), 

tangan merekalah yang terbelenggu dan mereka pula dilaknat dengan sebab apa 

yang mereka telah katakan itu, bahkan kedua tangan Allah sentiasa terbuka 

(nikmat dan kurniaNya luas melimpah-limpah). Ia belanjakan (limpahkan) 

sebagaimana yang Ia kehendaki. (Al-Maidah: 64) 

Firman Allah Taala: 
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Tidakkah mereka melihat dan memikirkan, bahawa Kami telah menciptakan 

untuk mereka binatang-binatang ternak53 , di antara jenis-jenis makhluk yang 

telah Kami ciptakan dengan tangan-tangan (kekuasaan) Kami lalu mereka 

memilikinya? (Yaasin: 71) 

4. Firman Allah Taala: 

                                                 
52 Baiah Ridwan. 
53 Kami cipta dan kami buat tanpa sekutu dan tanpa pembantu. Binatang ternakan di 

sini ialah unta, lembu dan kambing. 
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Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi 

teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Dan sesiapa yang 

melakukan (larangan) yang demikian maka tiadalah ia (mendapat 

perlindungan) dari Allah dalam sesuatu apapun, kecuali kamu hendak menjaga 

diri daripada sesuatu bahaya yang ditakuti dari pihak mereka (yang kafir itu). 

Dan Allah perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan 

diriNya (menyeksa kamu). Dan kepada Allah jualah tempat kembali. (Aali 

Imran: 28) 

Firman Allah Taala: 
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Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: Wahai Isa ibni Maryam! Engkaukah 

yang berkata kepada manusia: Jadikanlah daku dan ibuku dua tuhan selain 

dari Allah?  Nabi Isa menjawab: Maha Suci Engkau (wahai Tuhan)! Tidaklah 

layak bagiku mengatakan sesuatu yang aku tidak berhak (mengatakannya). Jika 

aku ada mengatakannya, maka tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau 

mengetahui apa yang ada pada diriku, sedang aku tidak mengetahui apa yang 

ada pada diriMu54 ; kerana sesungguhnya Engkau jualah Yang Maha 

Mengetahui perkara-perkara yang ghaib. (Al-Maidah: 116) 

5. Firman Allah Taala: 
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Iaitu (Allah) Ar-Rahman, yang bersemayam di atas Arasy.55  (Taha: 5) 

Demikianlah ayat-ayat lain yang meletakkan sifat bersemayam di singgahsana 

pada zat Allah. 

6. Firman Allah Taala: 

                                                 
54 Engkau mengetahui rahsiaku dan Engkau mengetahui isi hatiku yang Engkau 

ciptakan ini. sedangkan saya tidak mengetahui segala perkara yang Engkau 

sembunyikan dan yang Engkau ketahui. 
55 Arasy adalah singgahsana raja. Bersemayam di sini menurut Abu al-Hasan al-Asyaari 

dan yang lain: Bersemayam di singgahsanaNya tanpa diketahui bentuk dan caranya 

tidak sebagaimana manusia bersemayam. Menurut Abdullah bin Abbas r.a.: Allah mahu 

mencipta apa yang telah ada dan apa yang sedia ada hingga hari kiamat dan selepas 

hari kiamat. 
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Dan Dia lah yang berkuasa atas sekalian hambaNya56 ; dan Ia mengutuskan 

kepada kamu pengawal-pengawal (malaikat yang menjaga dan menulis segala 

yang kamu lakukan), sehingga apabila sampai ajal maut kepada salah seorang 

di antara kamu, lalu diambil (nyawanya) oleh utusan-utusan Kami (malaikat); 

sedang mereka pula (malaikat itu) tidak cuai (dalam menjalankan tugasnya). 

(Al-An‘am: 61) 

Firman Allah Taala: 
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Patutkah kamu merasa aman (tidak takut) kepada Tuhan yang pusat 

pemerintahanNya di langit itu57 : menunggang-balikkan bumi menimbus kamu, 

lalu bergegarlah bumi itu dengan serta-merta (melenyapkan kamu di 

bawahnya)? (Al-Mulk: 16) 

Firman Allah Taala: 
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Sesiapa yang mahukan kemuliaan (maka hendaklah ia berusaha mencarinya 

dengan jalan mematuhi perintah Allah), kerana bagi Allah jualah segala 

kemuliaan. Kepada Allah lah naiknya segala perkataan yang baik (yang 

menegaskan iman dan tauhid, untuk dimasukkan ke dalam kira-kira balasan), 

dan amal yang soleh pula di angkatnya naik (sebagai amal yang makbul - yang 

memberi kemuliaan kepada yang melakukannya). Dan sebaliknya, orang-orang 

yang merancangkan kejahatan (untuk mendapat kemuliaan), adalah bagi 

mereka azab seksa yang berat; dan rancangan jahat mereka (kalau berkesan) 

akan rosak binasa. (Faatir: 10) 

Apa yang boleh difahami daripada ayat-ayat tersebut ialah Allah Taala berada 

pada kedudukan dan arah tertentu. 

7. Firman Allah Taala: 

                                                 
56 Menurut al-Qurtubi: al-Qahr ialah kemenangan dan al-Qahir ialah pemenang. Maksud 

“atas hamba-hambaNya” menguasai mereka iaitu manusia berada di bawah 

penguasaanNya bukan membawa Allah berada di tempat yang lebih tinggi. Sama seperti 

ayat: Sultan berada di atas rakyatnya. Ia membawa sultan di kedudukan yang lebih 

tinggi. 
57 Menurut al-Qurtubi, di sini dinyatakan langit sahaja walaupun pada hakikatnya 

kuasa Allah merangkumi semua bertujuan mengingatkan manusia bahawa Allah 

menjalankan kuasanya di langit tidak sama dengan mereka yang diagungkan oleh 

manusia di bumi. 
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Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perkara yang tidak diredai Allah 

dan RasulNya58 , Allah melaknatkan mereka di dunia dan di akhirat, dan 

menyediakan untuk mereka azab seksa yang menghina. (Al-Ahzab: 57) 

Firman Allah Taala: 
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Dan juga (satu misal perbandingan lagi, iaitu): Maryam binti Imran (ibu Nabi 

Isa seorang perempuan) yang telah memelihara kehormatan dan kesuciannya 

(dari disentuh oleh lelaki; tetapi oleh sebab Kami telah takdirkan dia mendapat 

anak) maka Kami perintahkan Jibril meniup masuk ke dalam kandungan 

tubuhnya dari roh (ciptaan) Kami; dan (sekalipun Maryam itu hidup di antara 

kaum kafir) ia mengakui kebenaran Kalimah-kalimah Tuhannya serta Kitab-

kitabNya; dan ia menjadi dari orang-orang yang tetap taat. (At-Tahrim: 12) 

Firman Allah Taala: 
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Jangan sekali-kali bersikap demikian! (Sebenarnya) apabila bumi (dihancurkan 

segala yang ada di atasnya dan) diratakan serata-ratanya, Dan (perintah) 

Tuhanmu pun datang, sedang malaikat berbaris-baris (siap sedia menjalankan 

perintah). (Al-Fajr: 21-22) 

Beberapa Contoh Hadis-Hadis Sifat 

Selain apa yang disebutkan dalam ayat-ayat al-Quran terdapat juga perkataan 

dalam hadis yang merujuk kepada sifat Allah Taala seperti muka, tangan dan 

sebagainya. Sifat-sifat ini tidak perlu saya nyatakan lagi di sini, cukup apa yang 

telah disebutkan oleh ayat-ayat al-Quran tadi. Beberapa hadis ada menyebut 

beberapa perkataan yang merujuk kepada sifat Allah Taala. Di sini saya akan 

kemukakan sebahagian daripada hadis-hadis tersebut. 

1. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda:  
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58 Mereka adalah orang kafir yang meletakkan sifat-sifat yang tidak benar pada Allah 

seperti Allah mempunyai anak atau sekutu dan mereka tidak mempercayai rasulNya. 
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“Allah mencipta Adam dengan paras rupanya59  itu setinggi enam puluh hasta. 

Setelah selesai menciptanya, Allah berfirman: Pergi dan berikan salam kepada 

mereka itu iaitu para malaikat yang sedang duduk. Dengarlah apa yang 

mereka ucapkan kepadamu kerana itulah ucapan salammu dan zuriatmu. 

Lalu Adam berkata: Salam bagi kamu. Para malaikat menjawab: Salam dan 

rahmat Allah buatmu. Mereka membalas dengan menambah rahmat Allah. 

Semua orang yang akan masuk ke syurga akan memiliki paras rupa seperti 

Adam. Walau bagaimana manusia akan semakin pendek selepas itu hingga 

sekarang.” Riwayat al-Bukhari dan Muslim. 

2. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda:  
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Setiap kali dicampakkan makhluk ke dalam neraka Jahannam, ia akan 

berkata: Adakah masih ada lagi? Hingga Tuhan yang Agung meletakkan 

kakiNya60 lalu ia runtuh bertimpa-timpa. Ia berkata: Cukup, cukup demi 

keagungan dan kemuliaanMu. Dalam pada itu syurga masih ada kekosongan 

hingga Allah membuat makhluk lain dan mereka ini memenuhi kekosongan di 

syurga ini.” Riwayat al-Bukhari dan Muslim. 

3. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. 

bersabda:  

)�-'#��$%�H�DQ�)U���8-"��O��H��8-"�����Q��)"���-���6 
“Allah amat-amat gembira61  menerima taubat sesiapa sahaja di kalangan 

kamu lebih daripada kegembiraan salah seorang di kalangan kamu apabila 

dia menemui untanya yang hilang.” Riwayat al-Bukhari dan Muslim. 

Terdapat Empat Golongan Berhubung Masalah Ini 

                                                 
59 Menurut al-Hafiz al-Asqalani: Maksudnya ialah Allah Taala menciptanya dengan rupa 

bentuk sebagaimana diciptakan. Adam tidak membesar secara beransur-ansur atau 

berada di dalam rahim dalam tempoh tertentu seperti zuriatnya. Malah Allah jadikan 

Adam sebagai seorang lelaki yang sempurna dan segak semenjak roh ditiupkan 

kepadanya. 
60 Menurut al-Zamakhshari: Meletakkan kaki di atas sesuatu merupakan perumpamaan 

kepada teguran. Seolah-olah baginda bersabda: Lalu datang perintah Allah melarangnya 

daripada terus meminta dan ia pun berhenti meminta. Sabda baginda: “Lalu ia runtuh 

bertimpa-timpa.”Frasa ini bermaksud ia tertutup sesama sendiri. 
61 Menurut al-Nawawi: Al-Marizi pernah berkata: Kegembiraan ada dalam palbagai cara 

salah satunya ialah keriangan dan keriangan disebabkan oleh kerana reda dengan apa 

yang menyebabkan dia merasa riang. Maksudnya di sini ialah Allah reda dengan taubat 

hambaNya lebih daripada kegembiraan orang yang menemui untanya yang hilang. 

Keredaan di sini diungkapkan sebagai kegembiraan bagi memberikan kesan yang lebih 

besar kepada manusia yang mendengar. 



1. Golongan yang menerima bulat-bulat sebagaimana yang dinyatakan. 

Golongan ini menyifatkan Allah memiliki muka seperti makhluk dan tangan atau 

tangan-tangan seperti makhluk. Allah ketawa seperti makhluk. Malah ada di antara 

mereka yang membayangkan tuhan seperti orang tua. Ada yang membayangkan 

tuhan sebagai orang muda. Golongan ini dikenali sebagai golongan Mujassimah dan 

Musyabbihah. Mereka ini tiada hubungan dengan Islam dan pendapat mereka tidak 

benar sama sekali. Bagi menjawab pendapat mereka ini cukup dengan firman Allah. 
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Tiada sesuatupun yang sebanding dengan (ZatNya, sifat-sifatNya, dan 

pentadbiranNya) dan Dia lah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Melihat. (As-

Shura: 11) 
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Katakanlah (wahai Muhammad): (Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa; Allah 

Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat; Ia 

tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan; Dan tidak ada sesiapapun yang 

serupa denganNya. (Al-Ikhlas: 1-4) 

2. Golongan yang menolak sama sekali apa jua maksud perkataan-perkataan 

tersebut dengan menafikan sama sekali bahawa sifat-sifat itu merujuk kepada Allah 

Taala. Menurut mereka Allah tidak boleh bercakap, mendengar dan melihat kerana 

semua ini hanya boleh dilakukan oleh anggota badan dan sudah tentu anggota 

badan tidak boleh dikaitkan dengan Allah Taala. Dengan ini mereka menolak sama 

sekali semua sifat-sifat Allah dalam masa yang sama cuba mensucikan Allah. 

Golongan ini dikenali sebagai golongan Muattilah. Beberapa ahli sejarah aqidah 

Islam menggelar mereka ini sebagai Jahmiah. Saya rasa tiada siapa yang berakal 

akan menerima kata-kata yang tidak masuk akal ini. Jelas terbukti wujud beberapa 

makhluk yang boleh bercakap, mendengar dan melihat walaupun tanpa anggota 

badan. Jadi kenapa Allah perlu bercakap menggunakan anggota?! Allah jauh lebih 

hebat daripada itu. 

Pendapat kedua-dua golongan ini silap dan tidak perlu dibincangkan. Ada dua 

lagi pendapat yang mendapat perhatian para ahli aqidah. Kedua-dua pendapat ini 

ialah pendapat ulama salaf (silam) dan khalaf (mutakhir). 

Pendirian Ulama Salaf Berhubung Ayat Dan Hadis Sifat 

3. Para ulama salaf berpendapat kita perlu terima ayat-ayat dan hadis-hadis ini 

sebagaimana yang dinyatakan dan kita serahkan apa yang ingin dimaksudkan oleh 

ayat-ayat dan hadis-hadis ini kepada Allah Taala. Mereka mengakui wujudnya 

tangan, mata, banyak mata, persemayaman, ketawa, takjub dan sebagainya. Namun 

bagi mereka semua sifat ini merujuk kepada maksud yang tidak kita ketahui. Kita 

serahkan maksudnya yang sebenar kepada Allah. Apatah lagi kita telah dilarang 

untuk membincangkannya apabila rasulullah s.a.w. bersabda:  
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“Berfikirlah kamu tentang makhluk Allah dan janganlah kamu berfikir 

tentang Allah kerana kamu tidak akan mampu.” 

Menurut al-Iraqi, hadis ini diriwayatkan oleh al-Nuaim dalam buku, “al-

Hilyah” dengan sanad yang lemah. Sementara al-Asbahani meriwayatkannya 

dengan sanad yang lebih sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu al-Sheikh. 

Walau bagaimanapun ulama salaf meyakini tidak wujud persamaan antara Allah 

dan makhluk. Berikut adalah pendapat mereka mengenai masalah ini. 

a. Abu al-Qasim al-Laalikaie di dalam “Usul al-Sunnah” meriwayatkan 

daripada Muhammad bin al-Hasan, sahabat Abu Hanifah r.a. bahawa Abu Hanifah 

berkata: Para fuqaha dari timur hingga ke barat sependapat bahawa wajib 

mengimani al-Quran dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang 

dipercayai daripada Rasulullah s.a.w. yang ada menyebut tentang sifat Allah Azza 

wa Jalla tanpa perlu ditafsirkan atau dibayangkan atau disamakan dengan 

makhluk. Sesiapa yang menghuraikan mana-mana sifat ini pada hari ini telah 

terpesong daripada amalan Nabi s.a.w. dan dia telah berpisah daripada jamaah. 

Mereka tidak pernah menggambarkan dan tidak pernah mentafsirkannya. 

Sebaliknya mereka hanya memberikan pendapat berdasarkan Kitab dan sunnah 

kemudian mereka mendiamkan diri.” 

b. Al-Khallal dalam buku, “Al-Sunnah” ada menyebut bahawa Imam Hanbal 

ada menyebut dalam beberapa bukunya seperti “Al-Sunnah Wa al-Mehnah”: “Saya 

pernah bertanya Abu Abdullah mengenai hadis-hadis yang ada menyebut bahawa 

Allah Taala turun ke langit dunia, Allah melihat, Allah meletakkan kakinya dan 

hadis-hadis yang seumpama dengannya. Lalu Abu Abdullah berkata: Kita 

mengimaninya, kita mempercayainya, walaupun kita tidak tahu cara dan 

maksudnya, kita tidak menolaknya sama sekali. Kita tahu apa yang dibawa oleh 

Rasulullah s.a.w. adalah benar jika diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Kita 

tidak akan menolak firman Allah dan kita juga tidak akan menggambarkan Allah 

lebih daripada apa yang dinyatakan tentang diriNya sendiri yang tiada batasan dan 

penghujung. Dia yang tiada seumpama denganNya.” 

c. Ada diriwayatkan bahawa Harmalah bin Yahya pernah berkata: Saya 

mendengar Abdullah bin Wahab berkata: Saya mendengar Malik bin Anas berkata: 

“Apabila seseorang cuba menggambarkan sesuatu zat Allah contohnya ketika 

menerangkan ayat: “orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu” lalu dia 

menunjukkan tangannya ke lehernya, ataupun ketika dia menerangkan firman 

Allah: “Dan Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat”, lalu dia menudingkan jarinya 

ke mata dan telinganya atau ke arah tangannya, tangannya itu perlu dikerat kerana 

dia telah menyamakan Allah dengan dirinya. Malik berkata lagi: Tidakkah kamu 

pernah mendengar kata-kata al-Barra’ ketika dia memberitahu bahawa Nabi s.a.w. 

tidak pernah berkorban sebanyak empat kali sambil al-Barra menunjukkan jarinya 

sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi s.a.w. Namun al-Barra’ berkata: Cuma 

tangan saya lebih pendek daripada tangan Rasulullah s.a.w. Al-Barra tidak mahu 

menyamakan tangan Rasulullah s.a.w. dengan tangannya kerana mahu 

menghormati baginda walaupun baginda hanyalah seorang makhluk yang dicipta. 

Jadi bagaimana pula dengan Allah yang mencipta, tiada yang sama 

seumpamaNya?!” 

d. Abu Bakar al-Athram, Abu Amru al-Talmanki dan Abu Abdullah bin Abu 

Salamah al-Majishun, telah meriwayatkan perbincangan yang panjang lebar 

berkenaan dengan masalah ini dan perbincangan ini diakhiri dengan kenyataan 



beliau: “Bagaimana Allah gambarkan tentang diriNya sendiri dan Allah 

namakannya melalui lisan rasulNya maka kita akan namakannya sebagaimana 

yang Allah namakan. Kita tidak diminta menggambarkan Allah dengan sifat yang 

lain daripada itu, tidak begitu dan tidak begini. Kita tidak akan tolak sifat yang 

Allah nyatakan dan kita tidak diminta untuk mengetahui sifat yang tidak Allah 

nyatakan.” 

“Semoga Allah merahmati anda, ketahuilah agar anda terpelihara dalam 

membincangkan soal agama ini, anda hendaklah hanya terima setakat apa yang 

diberitahu kepada anda sahaja. Janganlah anda melanggar had yang telah 

diberikan kepada anda. Salah satu tunjang agama ini ialah anda mengetahui 

perkara yang betul dan anda menolak perkara yang tidak betul. Walau 

bagaimanapun tidak salah untuk anda menyatakan perkara yang telah diketahui 

umum, perkara yang anda terima dengan hati yang tenang, perkara yang ada 

disebutkan asasnya oleh kitab dan sunnah serta ilmu yang diwarisi generasi demi 

generasi oleh umat ini. Tidak salah untuk anda gambarkan sebagaimana yang Allah 

gambarkan tentang diriNya. Namun apa yang tidak dapat diterima oleh diri anda 

dan tidak disebut oleh al-Quran serta hadis nabi tentang sesuatu sifat Tuhan anda 

di mana anda tidak diminta untuk mengetahuinya, maka janganlah anda gunakan 

lidah anda untuk menggambarkannya pula. Diamkan sahaja sebagaimana Allah 

diamkan. 

Usaha anda bersusah payah untuk mengetahui sifat yang tidak dinyatakan 

oleh Allah samalah seperti anda menafikan sifat yang Allah nyatakan tentang 

dirinya. Jika anda memandang berat tindakan orang yang menafikan sifat yang 

Allah nyatakan tentang diriNya begitulah juga anda sepatutnya memandang berat 

tindakan orang yang cuba menggambarkan Allah dengan sifat yang tidak 

dinyatakan sendiri oleh Allah. 

Demi sesungguhnya, Allah telah mengagungkan orang Islam yang mengetahui 

perkara yang betul dan pengetahuan mereka digunakan bagi menentukan perkara 

yang betul. Begitu juga dengan mereka yang mencegah perkara yang tidak betul dan 

pencegahan mereka ini digunakan bagi menentukan perkara yang tidak betul. 

Mereka dengar tentang sifat yang Allah nyatakan bagi menggambarkan tentang 

diriNya dalam kitabNya.  

Demikian juga apa yang sampai kepada mereka dari nabiNya. Hati orang Islam 

tidak terasa sakit apabila sifat ini disebutkan. Orang yang beriman juga tidak 

merasa keberatan menerima sifat qudrat dan nama-nama lain yang dinyatakan oleh 

tuhan mereka. Berkenaan dengan sifat Allah yang dinyatakan oleh Rasulullah s.a.w. 

ianya sama sepertimana nama dan sifat yang Allah nyatakan untuk diriNya. 

Bagi orang-orang yang mempunyai ilmu yang mantap, mereka akan terhenti 

setakat mana ilmu mereka sahaja. Mereka akan menggambarkan Tuhan mereka 

sebagaimana sifat yang dinyatakan oleh Tuhan mereka. Mereka akan 

mengenepikan sifat-sifat yang tidak dinyatakan dan mereka juga tidak akan 

menolak sifat-sifat yang dinyatakan. Mereka tidak akan bersusah payah berusaha 

menggambarkan Allah dengan sifat yang tidak dinyatakan oleh Allah kerana apa 

yang sepatutnya ialah mengenepikan sifat yang tidak dinyatakan dan menyatakan 

sifat yang dinyatakan. 
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Dan barang siapa mengikut jalan yang lain dari jalan orang-orang yang 

beriman, Kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan (kesesatan) yang 

dipilihnya, dan (pada hari akhirat kelak) Kami akan memasukkannya ke dalam 

neraka jahanam; dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat 

kembali. (Al-Nisa’: 115) 

Semoga Allah mengurniakan kita semua kebijaksanaan dan kita digolongkan 

sebagai orang-orang yang soleh.” 

Pendirian Ulama Khalaf (Mutakhir) Berhubung Ayat Dan Hadis Sifat 

Saya jelaskan tadi, ulama salaf (silam) semoga diredai Allah, mengimani ayat-

ayat dan hadis-hadis sifat sebagaimana yang dinyatakan dan mereka menyerahkan 

penjelasan kepada maksud ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut kepada Allah Taala. 

Namun mereka yakin bahawa Allah tidak boleh sama sekali disamakan dengan 

makhlukNya. 

Ulama khalaf (mutakhir) pula berkata: Kita pasti maksud perkataan-perkataan 

di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis ini tidak sebagaimana zahirnya. Ini bermakna 

perkataan-perkataan ini adalah perumpamaan yang tidak salah untuk ditafsirkan. 

Dengan ini mereka mentafsirkan perkataan wajah sebagai zat Allah, tangan sebagai 

kuasa dan sebagainya bertujuan menghapuskan sebarang kekeliruan yang 

menyamakan Allah dengan makhluk. Berikut adalah beberapa contoh pendapat 

mereka dalam masalah ini. 

1. Abu al-Faraj Ibnu al-Jauzi al-Hanbali menyebut dalam bukunya, “Daf`u 

Shubahat al-Tasybih”: “Allah Taala berfirman: 
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Dan akan kekallah Wajah (Zat) Tuhanmu. (Ar-Rahman: 27) 

Para ahli tafsir menghuraikan maksudnya ialah “kekal zat Tuhanmu”. 

Demikian juga dengan firman Allah Taala: 
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Sedang mereka menghendaki wajahNya (keredaanNya) semata-mata. (Al-An‘am: 

52) 

Apa yang dimaksudkan ialah “mereka menghendaki keredaanNya”. 

Menurut al-Dahhak dan Abu Ubaidah: 
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Tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan Wajah (Zat) Allah. (Al-Qasas: 88) 

Apa yang dimaksudkan ialah “melainkan Zat Allah”. 



Beliau turut menulis satu tajuk khusus dalam bukunya sebagai tambahan bagi 

menjawab dakwaan mereka yang mengatakan bahawa menerima zahir ayat dan 

hadis ini merupakan pendirian yang dipegang oleh ulama salaf. Secara ringkasnya 

menurut beliau, menerima maksud zahir bermakna meletakkan Allah sebagai 

berjisim dan sama dengan makhluk kerana itulah yang dimaksudkan oleh 

perkataan tersebut mengikut bahasanya. Tangan tidak membawa maksud lain 

selain merujuk kepada satu anggota. Ulama salaf sebenarnya bukan sahaja tidak 

menerima maksud ayat dan hadis ini mengikut bahasa malah mereka menolak sama 

sekali untuk membincangkannya. Malah mereka berpendapat meletakkan istilah 

ayat sifat atau hadis sifat merupakan rekaan baru yang tidak diperkenalkan oleh 

kitab Allah dan juga sunnah. Istilah ini tidak bertepatan sama sekali malah ianya 

adalah suatu jalinan yang salah. Beliau menguatkan pendapatnya ini dengan 

mengemukakan pelbagai hujah tetapi malangnya ia tidak dapat dinyatakan di sini. 

2. Menurut Fakhruddin al-Razi dalam bukunya, “Asas al-Taqdis”: “Ayat-ayat 

al-Quran tidak mungkin ditafsirkan mengikut bahasa sahaja kerana beberapa 

sebab: Pertama, contohnya firman Allah: 
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Dan supaya engkau dibela atas mataKu (pengawasanKu). (Taha: 39) 

Secara zahirnya menurut bahasa ayat ini menunjukkan Musa a.s. berada di 

atas mata, melekat pada mata dan lebih tinggi daripada mata itu. Kenyataan ini 

sudah tentu tidak lahir daripada orang yang berakal. 

Kedua ialah firman Allah: 
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Dan buatlah bahtera dengan mata-mata Kami (pengawasan serta kawalan 

Kami). (Hud: 37) 

Ayat ini menunjukkan alat yang membuat kapal itu ialah mata. 

Ketiga, kewujudan banyak mata pada satu wajah adalah hodoh. Dengan ini 

jelas ia perlukan kepada takwilan dan perkataan ini sepatutnya merujuk kepada 

maksud pengawasan dan pemerhatian. 

3. Dalam juzuk pertama bukunya, “Ihya’ Ulumiddin”, Imam al-Ghazali ketika 

membincangkan tentang hubungan ilmu zahir dengan batin, bahagian yang 

dikaitkan dengan zahir dan batin, masalah takwil dan bukan takwil: Bahagian 

ketiga ialah jika sesuatu perkataan disebutkan secara langsung ia akan difahami 

dengan mudah dan tidak menimbulkan apa-apa masalah. Tetapi ada perkataan 

yang disebutkan secara kiasan atau perlambangan supaya kesannya lebih 

mendalam pada hati pendengar. Contohnya, sabda Rasulullah s.a.w.:  
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“Masjid akan mengelak dari terkena ludah sama seperti kulit akan mengelak 

daripada terkena api.”62  

                                                 
62 Menurut al-Zubaidi dalam “Sharh al-Ihya”: Al-Iraqi berkata: Saya tidak bertemu 

sumber asal hadis ini. hadis ini sebenarnya adalah kata-kata Abu Hurairah dan 

diriwayatkan oleh Ibnu Abu Shaibah  dalam karangannya. Saya katakan: Hadis ini juga 



Maksud hadis ini merujuk kepada sikap menghormati masjid dan 

kedudukannya yang mulia, sementara perbuatan meludah adalah suatu penghinaan 

kepadanya dan memberi kesan kepada  kesucian masjid sama seperti api memberi 

kesan kepada kulit. Walau bagaimanapun anda pun tahu masjid tidak pernah 

mengelak daripada terkena ludah. 

Demikian juga dengan sabda Rasulullah s.a.w.:  
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“Tidakkah orang yang mengangkatkan kepalanya sebelum imam itu takut 

Allah akan menukarkan kepalanya kepada kepala keldai.”63  

Secara fizikalnya, kenyataan ini belum pernah berlaku dan tidak akan berlaku 

namun secara simboliknya ia boleh berlaku. Apa yang dimaksudkan oleh hadis ini 

bukanlah kepala keldai secara fizikal dan dalam bentuk rupa sebaliknya ia 

membawa maksud yang simbolik iaitu kebodohan dan kedangkalan. Orang yang 

mengangkat kepalanya sebelum imam maka kepalanya ibarat kepala keldai yang 

membawa maksud bodoh dan dangkal. Inilah apa yang dimaksudkan dan hadis ini 

bukan merujuk kepada rupa bentuk. Cara untuk mengetahui apa yang 

dimaksudkan ialah simbolik adalah melalui hujah akal dan hujah syarak. Secara 

rasionalnya, tidak mungkin hadis ini merujuk kepada zahir. Sama seperti sabda 

Rasulullah s.a.w.:  
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“Hati orang beriman antara dua jari di antara jari-jari al-Rahman.”64   

Jika anda lihat hati orang yang beriman anda tidak akan temui jari-jari yang 

disebutkan ini. Dengan ini boleh difahami ia adalah kiasan kepada sifat qudrat yang 

merupakan rahsia jari-jari ini dan roh yang tersembunyi. Jari-jari ini dijadikan 

sebagai lambang kuasa yang merupakan rahsia dan roh yang tersembunyi di sebalik 

jari-jari ini. Jari-jari ini dijadikan sebagai lambang kuasa kerana ia lebih mudah 

difahami untuk menggambarkan kuasa mutlak. 

Kita telah bincangkan mengenai masalah ini dalam tajuk lain dalam buku ini. 

Namun apa yang dibincangkan di sini sudah memadai untuk memahami masalah 

ini. 

Dengan ini, anda telah memahami dengan jelas pendirian ulama salaf dan 

ulama khalaf. Kedua-dua pendirian ini menjadi perbincangan yang hangat di 

kalangan ulama kalam. Masing-masing cuba mempertahankan pendirian masing-

masing dengan menggunakan pelbagai hujah dan bukti. Jika anda kaji masalah ini 

anda akan dapati perbezaan antara kedua-dua pendapat ini sebenarnya tidak wujud 

jika kedua-dua pihak tidak bersikap fanatik dan terlalu taksub. Perbahasan 

mengenai masalah ini walaupun membabitkan perbincangan yang panjang namun 

                                                                                                                                            
diriwayatkan oleh Abdul Razzaq daripada Abu Hurairah sebagai hadis mauquf. Dalam 

Sahih Muslim, diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. bahawa suatu ketika 

Rasulullah s.a.w. terlihat ludah dalam masjid di bahagian kiblat lalu baginda bersabda: 

Kenapakah ada di kalangan kamu ini yang menghadap Tuhannya lalu dia meludah di 

hadapanNya. Adakah dia suka orang lain menghadapnya kemudian orang itu meludah 

di hadapannya? 
63 Riwayat al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah. 
64 Riwayat Muslim daripada Abdullah bin Amru. 



ia akhirnya akan membawa kepada satu kesimpulan iaitu segala-galanya 

diserahkan kepada Allah. Perkara ini akan kita bincangkan secara lebih mendalam. 

Antara Ulama Salaf Dan Ulama Khalaf 

Kini anda telah faham bahawa pendirian ulama salaf berhubung ayat-ayat dan 

hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Taala ialah mereka menerima 

sifat-sifat ini sebagaimana yang dinyatakan oleh nas dan mereka tidak bertindak 

untuk mentafsir atau mentakwilkannya. Sementara ulama khalaf pula mentakwil 

ayat-ayat dan hadis-hadis ini bersesuaian dengan kenyataan bahawa Allah tidak 

menyerupai makhlukNya. Dengan ini anda dapat memahami bahawa wujud 

perdebatan yang hangat antara kedua-dua pendekatan hingga membawa kepada 

budaya saling tuduh-menuduh. Keterangannya adalah seperti berikut: 

Pertama: Kedua-dua pihak sependapat bahawa Allah tidak menyerupai 

makhlukNya. 

Kedua: Kedua-dua pihak menerima apa yang dimaksudkan oleh nas-nas 

berkenaan dengan zat Allah Taala adalah berbeza dengan apa yang dinyatakan oleh 

zahirnya kerana perkataan tersebut turut digunakan untuk menggambarkan sifat 

makhluk. Ini adalah hasil pendapat kedua-dua pihak kerana kedua-dua pihak 

menolak persamaan Allah dengan makhluk. 

Ketiga: Kedua-dua pihak sedar bahawa perkataan yang digunakan tersebut 

bersesuaian dengan sentuhan perasaan manusia atau boleh difahami oleh 

pancaindera manusia melalui bahasa yang digunakan oleh mereka. Walau 

bagaimanapun, walau betapa hebat sekali bahasa yang digunakan namun ia tidak 

semestinya dapat mengungkapkan keseluruhan kenyataan ilmu dan hakikat zat 

Allah Taala. Bahasa tidak dapat membekalkan kepada kita istilah-istilah yang 

dapat menghuraikan kesemua hakikat ini. Jadi percubaan untuk mengenal pasti 

apa yang dimaksudkan oleh istilah-istilah ini adalah sia-sia. 

Jika ini benar, ia bermakna ulama salaf dan khalaf sependapat dalam soal 

takwil. Jadi perbezaan pendapat antara mereka ialah ulama khalaf cuba 

menentukan apakah maksud istilah-istilah tersebut sebagai suatu tindakan perlu 

bagi memelihara akidah orang ramai yang keliru dengan usaha sesetengah pihak 

yang mahu menyamakan Allah dengan makhluk. Perbezaan pendapat ini tidak 

sepatutnya diperbesar-besarkan atau sepatutnya menimbulkan suasana tuduh-

menuduh. 

Menyokong Pendekatan Ulama Salaf 

Kita yakin pendapat ulama salaf yang berdiam diri dan menyerahkan maksud 

segala istilah ini kepada Allah merupakan pendekatan yang paling selamat dan 

terbaik untuk dicontohi sebagai satu langkah menghentikan segala pentakwilan. 

Jika anda dianugerahkan ketenangan iman dan memiliki hati yang yakin, inilah 

jalan yang betul. Namun demikian kita juga yakin segala pentakwilan oleh ulama 

khalaf tidak semestinya dibalas dengan menuduh mereka sebagai kufur atau fasiq. 

Pentakwilan oleh ulama khalaf ini juga tidak sepatutnya menimbulkan perbahasan 

yang begitu lama antara mereka dan yang lain, baik dahulu mahupun sekarang. 

Apatah lagi Islam bersikap terbuka untuk semua perbezaan pendapat ini. Orang 

yang paling kuat berpegang dengan pendekatan ulama salaf sekalipun adakalanya 

membuat beberapa pentakwilan. Beliau ialah Imam Ahmad bin Hanbal r.a. Beliau 

pernah mentakwil hadis:  

DW(��:�6���� �>Z���Rk� 



“Hajar al-Aswad adalah tangan kanan Allah di bumiNya.”65  

Demikian juga dengan hadis:  

O¼����d�)4��O����.4%����O��B��M�N 
“Hati orang yang beriman antara dua jari jemari al-Rahman.”66   

Serta hadis:  

O�����M5)'�O��O¼����[�5�-'Z�Y% 
“Saya dapat rasai nafas al-Rahman dari sebelah Yaman.”67  

Saya lihat Imam al-Nawawi r.a. berjaya merapatkan jurang perbezaan 

pendapat antara kedua-dua pihak sehingga tidak wujud lagi sebarang ruang untuk 

sebarang perbahasan dan perdebatan. Apatah lagi ulama khalaf sendiri telah 

meletakkan syarat segala pentakwilan perlu bertepatan dengan rasional akal dan 

syarak. Pentakwilan ini tidak boleh bercanggah dengan asas-asas agama. 

Di dalam bukunya, Asas al-Taqdis al-Razi menyebut: “Jika kita benarkan 

takwil maka secara sukarela kita akan sibuk menjelaskan apakah pentakwilan 

tersebut secara mendalam. Jika kita tidak benarkan takwil kita serahkan 

maksudnya kepada Allah Taala. Ini adalah peraturan am yang menjadi rujukan 

dalam semua masalah membabitkan perkara mutasyabihat. Hanya pada Allah 

segala taufik.” 

* * * 

Kesimpulan kepada perbahasan ini, ulama salaf dan khalaf sependapat bahawa 

apa yang dimaksudkan oleh perkataan-perkataan tersebut adalah tidak sama 

sebagaimana yang biasa difahami oleh manusia. Inilah takwil perkataan-perkataan 

ini secara umumnya. Kedua-dua pihak juga sependapat bahawa setiap pentakwilan 

yang bercanggah dengan asas syarak adalah tidak harus. Jadi perbezaan pendapat 

hanya wujud dalam mentakwil perkataan yang dibenarkan oleh syarak. 

Sebagaimana yang anda tahu, masalah yang dibincangkan sedikit sahaja dan 

membabitkan masalah yang mana ulama salaf sendiri ada membuat pentakwilan. 

Apa yang penting dan perlu diberikan perhatian oleh semua umat Islam hari ini 

ialah bersatu padu dan bersepakat seboleh mungkin. Hanya kepada Allah kita 

berserah dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Menurut al-Iraqi hadis ini diriwayatkan oleh al-Hakim daripada Abdullah bin Umar 

dan disenaraikan sebagai hadis sahih. 
66 Riwayat Muslim daripada Abdullah bin Amru. 
67 Menurut al-Iraqi hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad daripada Abu Hurairahs: “Saya 

dapat rasakan nafas Tuhan kamu datang dari sebelah Yaman.” Periwayat hadis ini 

dipercayai. 
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AL-MA’THURAT 



Sepatah kata 

Segala puji bagi Allah tuhan sekalian alam, salawat dan salam buat 

Muhammad, nabi dan rasul yang terakhir, juga buat kaum keluarga serta para 

sahabat baginda. 

Tulisan ringkas ini saya terbitkan berdasarkan risalah al-Ma’thurat karangan 

al-ustaz al-taqi al-safi al-jalil syaqiq al-ruh, al-marhum Sheikh Hasan al-Banna, 

semoga Allah mencucuri jenazahnya. Risalah ini dapat menjelaskan segala istilah 

yang sukar difahami dan membantu pembaca memahami makna dan maksudnya. 

Saya juga cuba menyemak hadis-hadis dalam risalah ini dengan sumbernya 

daripada “al-Jami’ al-Saghir” karangan Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail 

al-Bukhari”, “al-Jami’ al-Sahih” karangan Imam Abu al-Hussein Muslim bin al-

Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, “al-Sunan” karangan Imam Abu Daud Sulaiman bin 

al-Ash`ath al-Sijistani, “al-Sunan” karangan Imam Abu Isa Muhammad bin Isa al-

Tirmizi, “al-Sunan” karangan Imam Abu Abdul Rahman Ahmad bin Syuaib al-

Nasaie, “al-Sunan” karangan Imam Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Rahman 

al-Darimi, “Amal al-Yaum Wa al-Lailah” karangan Imam Abu Bakar Ahmad bin 

Muhammad bin Ishak al-Danyuri yang lebih dikenali sebagai Ibnu al-Sunni dan 

lain-lain lagi. Saya cuba baiki kesilapan yang ada atau kesilapan cetakan walaupun 

saya tidak berpeluang untuk memperolehi naskhah yang ditulis sendiri oleh 

pengarang ma’thurat ini. 

Saya berharap dengan usaha ini saya telah memberikan khidmat saya kepada 

hadis nabawi, kepada pengarang dan kepada pembaca ma’thurat ini. 

 

Redwan Muhammad Redwan. 

 

 



DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI 

MAHA PENYAYANG 

 

Segala puji bagi Allah tuhan sekalian alam. Salawat buat junjungan kita 

Muhammad, pemberi peringatan yang terbaik, pemimpin orang-orang yang 

bersyukur, pemimpin para rasul, penutup para nabi, panglima para pejuang, 

demikian juga buat seluruh kaum keluarga dan para sahabat baginda serta sesiapa 

sahaja yang melalui jalan mereka hingga ke hari akhirat. 

1. Zikir Di Setiap Ketika 

Saudara, semoga Allah memberikan kita semua taufikNya. Ketahuilah setiap 

manusia mempunyai matlamat asasi dalam hidupnya yang akan menjadi tumpuan 

seluruh fikiran dan kerjayanya. Seluruh impiannya akan tertumpu kepada 

matlamat ini. Inilah apa yang mereka sebutkan sebagai, “objektif utama”. Apabila 

matlamat ini mengatasi segalanya ia akan melahirkan tindakan-tindakan yang 

hebat. Matlamat ini akan mencorak semangat yang tinggi dalam diri manusia dan 

akan sentiasa membawa manusia ke arah kegemilangan hingga manusia mencapai 

nasib yang telah ditakdirkan pada mereka. 

Islam hadir untuk memulihkan jiwa manusia, membersih serta membawa 

manusia kepada kemuncak kegemilangan yang boleh dicapai oleh manusia. Islam 

menjelaskan kepada seluruh manusia matlamat utama mereka. Islam membawa 

manusia ke kemuncak. Kemuncak yang dimaksudkan ini ialah zat Allah yang suci. 

Sepotong ayat al-Quran menyebut: 

��,� z"�/ � ���� ����	�������sf �����% ����@ �(� ��c" �� ����)� �� <���3�������

(Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka): Maka segeralah kamu kembali 

kepada Allah (dengan bertaubat dan taat), sesungguhnya aku diutuskan Allah 

kepada kamu, sebagai pemberi amaran yang nyata.68 (Az-Zariyat: 50) 

Saudara yang dihormati, jika anda memahami hakikat ini anda tidak 

sepatutnya merasa hairan jika seorang muslim sentiasa berzikir mengingati Allah 

dalam semua keadaan. Atau jika seorang muslim mengambil daripada Nabi s.a.w., 

orang yang paling arif tentang Tuhan, bacaan-bacaan zikir, doa, pujian, tasbih dan 

tahmid yang indah dan menarik dalam setiap kesempatan baik yang kecil mahupun 

besar, yang penting mahupun tidak. Nabi s.a.w. sendiri berzikir mengingati Allah 

dalam setiap keadaan.69  Jadi tidak hairan jika kita meminta Ikhwan al-Muslimin 

supaya mengikut sunnah nabi mereka dan mencontohi baginda s.a.w. Mereka perlu 

menghafal zikir-zikir ini dan mengamalkannya untuk mendekatkan diri dengan 

Allah yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun. 

                                                 
68 Maksudnya segeralah mengejar pahala Allah dan jauhilah azabNya dengan cara kamu 

mentaatinya dan tidak menderhakaiNya. 
69 Ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan al-Tirmizi bahawa Aisyah 

r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. sentiasa mengingati Allah dalam setiap masa. 
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Demi sesungguhnya, adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan 

yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan (keredaan) Allah dan 

(balasan baik) hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah 

banyak-banyak (dalam masa susah dan senang).70 (Al-Ahzab: 21) 

2. Kelebihan Zikir Dan Orang Yang Berzikir 

Terdapat banyak ayat al-Quran dan hadis Rasulullah s.a.w. yang 

memerintahkan supaya umat Islam berzikir dan memperbanyakkan zikir. Ayat-ayat 

dan hadis-hadis ini juga menerangkan kelebihan zikir dan orang yang berzikir. 

Zikir disebut sebagai martabat terakhir dalam firman Allah ini: 
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Sesungguhnya orang-orang lelaki yang Islam serta orang-orang perempuan yang 

Islam, dan orang-orang lelaki yang beriman serta orang-orang perempuan yang 

beriman, dan orang-orang lelaki yang taat serta orang-orang perempuan yang 

taat, dan orang-orang lelaki yang benar serta orang-orang perempuan yang 

benar, dan orang-orang lelaki yang sabar serta orang-orang perempuan yang 

sabar, dan orang-orang lelaki yang merendah diri (kepada Allah) serta orang-

orang perempuan yang merendah diri (kepada Allah), dan orang-orang lelaki 

yang bersedekah serta orang-orang perempuan yang bersedekah, dan orang-

orang lelaki yang berpuasa serta orang-orang perempuan yang berpuasa, dan 

orang-orang lelaki yang memelihara kehormatannya serta orang-orang 

perempuan yang memelihara kehormatannya, dan orang-orang lelaki yang 

menyebut nama Allah banyak-banyak serta orang-orang perempuan yang 

menyebut nama Allah banyak-banyak, Allah telah menyediakan bagi mereka 

semuanya keampunan dan pahala yang besar.71 (Al-Ahzab: 35) 

Allah juga memerintahkan orang-orang yang beriman supaya berzikir: 
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70  “Contoh ikutan yang baik” mengikut Rasulullah s.a.w. “Mengharapkan (keredaan) 

Allah”, takutkan Allah Taala. 
71  “Orang-orang lelaki yang merendah diri”, orang-orang yang takutkan Allah. 



Wahai orang-orang yang beriman, (untuk bersyukur kepada Allah) ingatlah 

serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-

banyaknya; Dan bertasbihlah kamu kepadaNya pada waktu pagi dan petang. 

(Al-Ahzab: 41-42) 

Terdapat banyak hadis yang menerangkan kelebihan zikir. Rasulullah s.a.w. 

pernah bersabda meriwayatkan firman Allah di mana Allah berfirman: 

�H
a�5�:�D1�8$�Da�5�:�Y�8$�����HY�8$��$%�D���)5�#�T��-.7�OX�-+7�)5�
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“Aku mengikut sangkaan hambaKu kepadaKu. Aku bersamanya apabila dia 

mengingatiKu. Jika dia menyebut namaKu dalam dirinya Aku akan menyebut 

namanya dalam diriKu dan jika dia menyebut namaKu di khalayak ramai 

Aku akan menyebut namanya di khayalak yang lebih baik daripada mereka 

itu.”  (Hadis yang disepakati).72 

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah. 

E)N�='(���� D+7�6��
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Diriwayatkan daripada Abdullah bin Busr r.a. bahawa seorang lelaki berkata: 

Wahai Rasulullah, syariat Islam73  terlalu banyak untuk saya. Sila beritahu 

saya suatu perkara yang saya boleh tumpukan. Baginda bersabda: Hendaklah 

lidahmu sentiasa basah kerana menyebut nama Allah.”  (Riwayat al-Tirmizi 

dan katanya hadis ini hadis hasan) 

3. Adab Zikir 

Saudara, ketahuilah apa yang dimaksudkan dengan zikir bukanlah dengan 

zikir di mulut sahaja, sebaliknya taubat adalah zikir, berfikir adalah zikir yang 

paling tinggi dan menuntut ilmu adalah zikir. Mencari rezeki jika disertakan dengan 

niat yang baik juga adalah zikir. Setiap perkara yang dilakukan sambil merasai 

kehadiran Allah, merasakan Allah melihat dan memerhati adalah zikir. Oleh itu, 

orang yang faham pasti akan berzikir dalam setiap keadaan. Agar zikir memberi 

kesan kepada hati ia perlu dilakukan sambil memelihara adab-adabnya. Jika tidak, 

zikir tersebut hanyalah sebutan kosong yang tiada memberi apa-apa erti. Terdapat 

banyak adab yang disebut-sebut tetapi yang paling penting dan utama diberikan 

perhatian ialah: 

1.  Khusyuk dan beradab, memahami maksud bacaan, berusaha menghayatinya, 

memikirkan tentang maksud dan matlamatnya. 

                                                 
72 Riwayat al-Bukhari dan Muslim. 
73 Syariat Islam ialah amalan fardhu dan sunat yang ditetapkan oleh Allah pada 

hambaNya. Menurut al-Tayyibi semoga Allah mencucuri rohnya: Apa yang dimaksudkan 

bukan meninggalkan syariat Islam yang lain tetapi meminta suatu amalan yang boleh 

ditumpukan selain amalan fardhu yang diwajibkan.  



2.  Merendahkan suara seboleh mungkin di samping memberi tumpuan sepenuhnya 

supaya tidak mengganggu orang lain. Ayat al-Quran ada menyebut tentang adab 

ini, firman Allah: 
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Dan sebutlah serta ingatlah akan Tuhanmu dalam hatimu, dengan merendah 

diri serta dengan perasaan takut (melanggar perintahnya), dan dengan tidak 

pula menyaringkan suara, pada waktu pagi dan petang dan janganlah engkau 

menjadi dari orang-orang yang lalai. (Al-A’raf: 205) 

3.  Seiring dengan bacaan kumpulan jika wirid tersebut dijalankan secara 

berkumpulan. Jangan terlalu awal atau terlewat daripada mereka. Jangan 

menyambung mengikut bacaan mereka. Sebaliknya jika ketika datang mereka 

telah mulakan bacaan zikir, mulakan bacaan zikir daripada awal ayat kemudian 

tambah selepas bacaan zikir tadi selesai. Jika terlewat ketika bacaan zikir 

tersebut hendaklah saudara membaca zikir yang tertinggal dan kemudian ikuti 

mereka. Pada dasarnya, jangan saudara menyambung bacaan mereka supaya 

tidak berlaku penyelewengan bacaan atau perubahan ayat kerana ulama 

sependapat mengatakan ia haram. 

4.  Pakaian dan tempat yang bersih, mencari tempat-tempat yang baik dan masa 

yang sesuai supaya keadaan ini membantu tumpuan, kebersihan hati dan 

keikhlasan niat. 

5.  Beredar dengan penuh khusyuk dan beradab di samping mengelak daripada 

membuat perkara yang sia-sia yang akan menghilangkan kesan zikir tadi. 

Jika segala adab ini dijaga dengan izin Allah dia akan memperolehi manfaat 

daripada zikir yang dibaca dan hatinya akan merasai kemanisan, rohnya akan 

memperolehi cahaya, dadanya akan merasa lapang dan dia akan merasai limpah 

kurnia Allah. 

4. Zikir Secara Berkumpulan 

Terdapat beberapa hadis yang memberi galakan supaya berzikir secara 

berkumpulan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim: 
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“Apabila satu kumpulan duduk menyebut Allah Azza wa Jalla malaikat akan 

mengelilingi mereka dan mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan 

dilimpahi ketenangan dan Allah akan menyebut-nyebut nama mereka pada 

sesiapa yang ada di sisiNya.” 

Mungkin anda sendiri kerap bertemu dengan hadis-hadis yang menyebut 

bagaimana baginda terserempak dengan satu kumpulan yang sedang menyebut 



nama Allah di dalam masjid. Baginda memuji mereka dan tidak mencegah 

perbuatan mereka.74 

Melakukan sesuatu ibadat secara berkumpulan adalah digalakkan. Apatah lagi 

jika amalan tersebut banyak membawa manfaat seperti menyatukan hati, 

mengukuhkan hubungan, menghabiskan masa dengan amalan yang berguna, 

mengajar orang buta huruf yang tidak mendapat pendidikan yang sempurna dan 

menampilkan syiar Allah Taala. 

Benar, berzikir secara berkumpulan adalah makruh jika ia menyebabkan 

berlakunya perkara yang dilarang oleh syarak seperti mengganggu orang yang 

sedang sembahyang atau disertai dengan perbuatan sia-sia atau gelak ketawa atau 

berlaku kesilapan pada bacaan atau penyambungan bacaan orang lain atau 

sebagainya yang dilarang oleh syarak. Jika itu yang berlaku, berzikir secara 

berkumpulan adalah dilarang kerana kesalahan-kesalahan yang dilakukan tersebut 

bukan kerana zikir secara berkumpulan itu sendiri. Apatah lagi jika zikir yang 

dilakukan secara berkumpulan itu mengikut bacaan yang diterima daripada 

Rasulullah s.a.w. dan sahih, seperti yang ada dalam wazifah ini. Alangkah baik jika 

Ikhwan dapat menjauhi perkara yang makruh ini ketika mereka berkumpul untuk 

berzikir pada waktu pagi dan petang di kelab mereka atau di mana-mana masjid. 

Sesiapa yang tidak sempat berzikir dalam kumpulan hendaklah dia berzikir 

sendirian dan jangan abaikan amalan ini. 

Penutup 

Saya tujukan wazifah ini kepada Ikhwan al-Muslimin. Walau bagaimanapun 

wazifah ini bukan khusus untuk diamalkan oleh mereka sahaja malah boleh 

diamalkan oleh seluruh umat Islam. Semoga wazifah ini membantu mereka 

mentaati Allah Taala. Wazifah ini perlu dibaca pada waktu pagi, dari Subuh hingga 

ke Zuhur dan pada waktu petang, dari Asar hingga ke selepas Isyak, secara 

sendirian ataupun berkumpulan. Sesiapa yang tidak berkesempatan untuk 

membaca kesemuanya janganlah dia ketinggalan untuk membaca sebahagiannya 

supaya dia tidak terbiasa mengabaikannya. 

Wirid al-Quran ini perlu dibaca pada masa yang sesuai pada waktu malam atau 

siang. Ini diikuti dengan doa dan zikir yang dibaca mengikut kesesuaian masanya. 

Kita memohon agar Allah memberikan kita semua taufik dan hidayah. Kita 

mohon semoga mereka tidak lupa mendoakan kita ketika sendirian mahupun 

berkumpulan. Salawat dan salam Allah buat junjungan kita Muhammad, kaum 

keluarga dan para sahabat baginda. 

                                                 
74 Salah sebuah hadis tersebut ialah hadis Abu Sa‘id al-Khudri r.a. katanya:  Suatu 

ketika Muawiyah terserempak dengan satu kumpulan di dalam masjid lalu dia bertanya: 

Mengapa kamu duduk di sini? Mereka menjawab: Kami duduk menyebut Allah. Lantas 

Muawiyah berkata:  Allah, apakah benar hanya kerana itu kamu duduk? Mereka 

menjawab: Demi Allah, hanya kerana itu kami duduk. Muawiyah berkata: Saya 

bertanya bukan kerana meragui kamu. Tiada seorangpun yang sama kedudukannya 

dengan saya dari segi hubungan dengan Rasulullah s.a.w. yang lebih sedikit 

meriwayatkan hadis daripada baginda berbanding saya. Suatu ketika Rasulullah keluar 

menemui sekumpulan sahabat baginda. Lalu baginda bertanya: Kenapa kamu duduk di 

sini? Para sahabat itu menjawab: Kami duduk untuk mengingati Allah dan memujiNya 

kerana memberi petunjuk dan menganugerahkan kepada kami Islam ini. Baginda 

bersabda: Saya bertanya kamu bukan kerana meragui kamu tetapi saya telah didatangi 

Jibril dan Jibril memberitahu saya bahawa Allah Azza wa Jalla berbangga dengan kamu 

di hadapan para malaikat.” Riwayat Muslim, al-Tirmizi dan al-Nasaie. 



Awal Ramadan 1355 Hijrah. 

Hasan al-Banna 

Mursyid Am Ikhwan al-Muslimin 

 



Bahagian Pertama 

Wazifah 
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Aku berlindung pada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui 

daripada syaitan yang direjam.75 
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Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Segala puji 

tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. 

Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Yang Menguasai pemerintahan 

hari Pembalasan (hari Akhirat). Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami 

sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Tunjukilah 

kami jalan yang lurus. Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan 

nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai, 

dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.76  (Al-Fatihah: 1-7) 
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Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Alif, Laam, 

Miim. Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya 

dari Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-

orang yang (hendak) bertaqwa; Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-

perkara yang ghaib, dan mendirikan (mengerjakan) sembahyang serta 

membelanjakan (mendermakan) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan 

                                                 
75 Firman Allah Taala yang bermaksud: “Oleh itu, apabila engkau membaca al-Quran, 

maka hendaklah engkau terlebih dahulu) memohon perlindungan kepada Allah dari 

hasutan syaitan yang kena rejam.” [Al-Nahl: 98] Ibnu al-Sunni meriwayatkan hadis 

daripada Anas r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda: Sesiapa yang berkata ketika pagi, aku 

berlindung pada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui daripada syaitan 

yang kena rejam, dia akan dijauhkan daripada syaitan hingga ke petang.” 
76 Hadis riwayat Ubay bin Kaab r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: “Demi tuhan 

yang memegang jiwaku, tidak diturunkan dalam Taurat atau Injil atau Zabur atau al-

Furqan sepertinya iaitu al-Fatihah. Ia adalah tujuh mathani dan al-Quran al-Karim 

yang diberikan kepadaku.” Riwayat al-Tirmizi. katanya: Hadis ini hasan sahih. Abu 

Daud dan yang lain ada meriwayatkan hadis ini dengan sanad lain, daripada Rasulullah 

s.a.w., sabda baginda: “Setiap perkara yang dilakukan tetapi tidak dimulakan dengan 

nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang adalah terputus.” Maksudnya 

kurang diberkati. 



kepada mereka. Dan juga orang-orang yang beriman kepada Kitab Al-Quran 

yang diturunkan kepadamu (Wahai Muhammad), dan Kitab-kitab yang 

diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan (adanya) hari akhirat 

(dengan sepenuhnya). Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan 

mereka, dan merekalah orang-orang yang Berjaya.77 (Al-Baqarah: 1-5) 
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Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Tetap hidup, 

Yang Kekal selama-lamanya mentadbirkan (sekalian makhlukNya). Yang tidak 

mengantuk usahkan tidur. Yang memiliki segala yang ada di langit dan yang 

ada di bumi. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat (pertolongan) di sisiNya 

melainkan dengan izinNya. yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka 

dan apa yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu 

pun dari (kandungan) ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki 

(memberitahu kepadanya). Luasnya Kursi Allah (ilmuNya dan kekuasaanNya) 

meliputi langit dan bumi; dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah 

menjaga serta memelihara keduanya. Dan Dia lah Yang Maha Tinggi (darjat 

kemuliaanNya), lagi Maha Besar (kekuasaanNya). (Al-Baqarah: 255) 

Tidak ada paksaan dalam ugama (Islam), kerana sesungguhnya telah nyata 

kebenaran (Islam) dari kesesatan (kufur). Oleh itu, sesiapa yang tidak 

percayakan Taghut78 , dan ia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia 

telah berpegang kepada simpulan (tali ugama) yang teguh yang tidak akan 

putus. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. (Al-

Baqarah: 256) 

                                                 
77 Al-Darimi dan al-Baihaqi di dalam al-Syu‘ab meriwayatkan hadis daripada Ibnu 

Mas‘ud r.a. katanya: “Sesiapa yang membaca sepuluh ayat surah al-Baqarah pada awal 

pagi, syaitan tidak akan mendekatinya hingga ke petang. Apabila di membacanya ketika 

petang, syaitan tidak akan mendekatinya hingga ke pagi. Dia juga tidak akan melihat 

perkara yang tidak disukainya pada keluarga dan hartanya.” Sebuah hadis diriwayatkan 

oleh al-Tabarani dalam al-Kabir dan al-Hakim menyenaraikannya sebagai hadis sahih, 

daripada Ibnu Mas‘ud r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda: “Orang yang membaca sepuluh 

ayat, empat daripada awal surah al-Baqarah, ayat al-Kursi, dua ayat selepasnya dan 

akhir al-Baqarah, syaitan tidak akan masuk ke rumahnya hingga ke subuh.” 
78 Taghut ialah syaitan. 



Allah Pelindung (Yang mengawal dan menolong) orang-orang yang beriman. Ia 

mengeluarkan mereka dari kegelapan (kufur) kepada cahaya (iman). Dan orang-

orang yang kafir, penolong-penolong mereka ialah taghut yang mengeluarkan 

mereka dari cahaya (iman) kepada kegelapan (kufur). Mereka itulah ahli neraka, 

mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah: 257) 
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Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah. Dan 

jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hati kamu atau kamu 

menyembunyikannya, nescaya Allah akan menghitung dan menyatakannya 

kepada kamu. Kemudian Dia mengampunkan bagi sesiapa yang 

dikehendakiNya dan menyeksa sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-

undang peraturanNya) Dan (ingatlah), Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap 

sesuatu. (Al-Baqarah: 284) 

Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari 

Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman; semuanya beriman kepada 

Allah, dan Malaikat-malaikatNya, dan Kitab-kitabNya, dan Rasul-rasulNya. 

(Mereka berkata): Kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain 

Rasul-rasulnya. Mereka berkata lagi: Kami dengar dan kami taat (kami 

pohonkan) keampunanMu wahai Tuhan kami, dan kepadaMu jualah tempat 

kembali. (Al-Baqarah: 285) 

Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Dia 

mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya, dan dia juga menanggung 

dosa kejahatan yang diusahakannya. (Mereka berdoa dengan berkata): Wahai 

Tuhan kami! Janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau 

kami tersalah. Wahai Tuhan kami ! Janganlah Engkau bebankan kepada kami 

bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-

orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau 

pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Dan 

maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah 

rahmat kepada kami. Engkaulah Penolong kami; oleh itu, tolonglah kami untuk 

mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir. (Al-Baqarah: 286) 
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Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Alif, Laam, 

Miim. Allah tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Tetap 

Hidup, Yang Kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhlukNya. (Aali 

Imran: 1-2) 
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Cukuplah bagiku Allah (yang menolong dan memeliharaku), tiada Tuhan (yang 

berhak disembah) melainkan Dia; kepadaNya aku berserah diri, dan Dia lah 

yang mempunyai Arasy yang besar. (7 kali) 79  (Al-Taubah: 129) 
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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. Dan katakanlah: Segala puji tertentu bagi Allah yang 

tiada mempunyai anak, dan tiada bagiNya sekutu dalam urusan kerajaanNya, 

dan tiada bagiNya penolong disebabkan sesuatu kelemahanNya; dan hendaklah 

engkau membesarkan serta memuliakanNya dengan bersungguh-sungguh80  (Al-

Isra’: 110-111) 

                                                 
79 Diriwayatkan daripada Abu Darda’ r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda: “Sesiapa yang 

berkata pada setiap hari pagi dan petang, “Cukuplah bagiku Allah (yang menolong dan 

memeliharaku), tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; kepadaNya aku 

berserah diri, dan Dia lah yang mempunyai Arasy yang besar.” Dan dibaca sebanyak 

tujuh kali nescaya Allah akan memudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya.” 

Riwayat Ibnu al-Sunni dan Ibnu Asakir daripada Nabi s.a.w. (marfuk) dan Riwayat Abu 

Daud daripada Abu Darda’ (mauquf). 
80 Diriwayatkan daripada Abu Musa al-Asyaari r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: 

“Sesiapa yang membaca ketika pagi dan petang, “Katakanlah (wahai Muhammad): 

Serulah nama “Allah” atau nama “Ar-Rahman” hingga ke akhir surah, hatinya tidak 

akan mati pada hari itu dan pada malam itu.” Riwayat al-Dailami dalam Musnad al-

Firdaus. 
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Dan segala muka akan tunduk dengan berupa hina kepada Allah Yang Tetap 

Hidup, lagi Yang Kekal Mentadbirkan makhluk selama-lamanya; dan 

sesungguhnya telah rugi dan hampalah orang yang menanggung dosa 

kezaliman. Dan sesiapa yang mengerjakan sebarang apa dari amal-amal yang 

soleh, sedang ia beriman, maka tidaklah (seharusnya) ia merasa takut dianiaya 

atau dikurangkan sedikitpun dari pahalanya.81  (Taha: 111-112) 
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Maka adakah patut kamu menyangka bahawa Kami hanya menciptakan kamu 

(dari tiada kepada ada) sahaja dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu? 

Dan kamu (menyangka pula) tidak akan dikembalikan kepada Kami? Maka 

(dengan yang demikian) Maha Tinggilah Allah Yang Menguasai seluruh alam, 

lagi Yang Tetap Benar; tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai 

Arasy yang mulia. Dan sesiapa yang menyembah tuhan yang lain bersama-sama 

Allah, dengan tidak berdasarkan sebarang keterangan mengenainya, maka 

sesungguhnya hitungannya (dan balasan amalnya yang jahat itu) disediakan di 

sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak akan berjaya. Dan 

berdoalah (wahai Muhammad dengan berkata): Wahai Tuhanku, berikanlah 

ampun dan kurniakan rahmat, dan sememangnya Engkaulah sahaja sebaik-

baik Pemberi rahmat!82 (Al-Mukminun: 115-118) 

                                                 
81 Diriwayatkan daripada al-Qasim bin Abdul Rahman r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda 

nama Allah yang teragung ada pada tiga surah al-Quran iaitu pada al-Baqarah, Aali 

Imran dan Taha. Al-Qasim berkata: Saya mencari nama ini dan saya temui dalam surah 

al-Baqarah ialah ayat al-Kursi, “Allah tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan 

Dia, Yang Tetap Hidup, Yang Kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian 

makhlukNya”, dalam surah Aali Imran “Alif, Laam, Miim. Allah tiada Tuhan (yang 

berhak disembah) melainkan Dia, Yang Tetap Hidup, Yang Kekal selama-lamanya 

mentadbirkan sekalian makhlukNya”, dan dalam surah Taha, “Dan segala muka akan 

tunduk dengan berupa hina kepada Allah Yang Tetap Hidup, lagi Yang Kekal 

Mentadbirkan makhluk selama-lamanya”. Hadis ini riwayat al-Hakim tetapi  Imam 

Zahabi tidak memberi komentarnya.. 
82 Diriwayatkan daripada Muhammad bin Ibrahim al-Teimi daripada bapanya katanya: 

Kami diarahkan oleh Rasulullah s.a.w. menyertai satu pasukan tentera dan baginda 

memerintahkan kami supaya membaca pada pagi dan petang, “Maka adakah patut 

kamu menyangka bahawa Kami hanya menciptakan kamu (dari tiada kepada ada) 

sahaja dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu?…” Apabila kami membacanya, 

kami berjaya memperolehi harta perang dan selamat. Riwayat Ibnu al-Sunni, Abu 

Nuaim dan Ibnu Manduh. Al-Hafiz berkata: Sanad Ibnu Manduh boleh diterima. 
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Setelah kamu mengetahui yang demikian) maka bertasbihlah kepada Allah 

semasa kamu berada pada waktu malam dan semasa kamu berada pada waktu 

subuh. Serta pujilah Allah yang berhak menerima segala puji (dari sekalian 

makhlukNya) di langit dan di bumi, dan juga (bertasbihlah kepadaNya serta 

pujilah Dia) pada waktu petang dan semasa kamu berada pada waktu zuhur. Ia 

mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati, dan mengeluarkan 

benda yang mati dari sesuatu yang hidup, serta menghidupkan bumi sesudah 

matinya; dan sedemikian itulah kamu akan dikeluarkan (hidup semula dari 

kubur). (Ar-Rum: 17-19) 

Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaanNya (menghidupkan 

kamu semula), bahawa Ia menciptakan kamu dari tanah; setelah sempurna 

sahaja peringkat-peringkat kejadian kamu, kamu menjadi manusia yang hidup 

bertebaran di muka bumi. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan 

kekuasaannya dan rahmatNya, bahawa Ia menciptakan untuk kamu (wahai 

kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati 

dan hidup mesra dengannya, dan dijadikanNya di antara kamu (suami isteri) 

perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu 

mengandungi keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi 

orang-orang yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan 

kekuasaanNya dan kebijaksanaanNya ialah kejadian langit dan bumi, dan 

perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya yang demikian 

itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang 

berpengetahuan. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kemurahannya 

dan kasih sayangNya ialah tidurnya kamu pada waktu malam dan pada siang 

hari, dan usaha kamu mencari rezeki dari limpah kurniaNya (pada kedua-dua 

waktu itu). Sesungguhnya keadaan yang demikian mengandungi keterangan-

keterangan bagi orang-orang yang mahu mendengar (nasihat pengajaran). Dan 



di antara tanda-tanda yang membuktikan kebesaranNya dan kekuasaanNya, 

Dia memperlihatkan kilat kepada kamu, untuk menakutkan (dari panahan 

petir) dan memberi harapan (dengan turunnya hujan); dan Dia menurunkan 

hujan dari langit, lalu Dia hidupkan bumi sesudah matinya dengan hujan itu. 

Sesungguhnya yang demikian mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-

orang yang menggunakan akal untuk memahamiNya. Dan di antara tanda-

tanda yang membuktikan keluasan ilmuNya dan kekuasaanNya, ialah 

terdirinya langit dan bumi (dalam keadaan yang menakjubkan itu) dengan 

perintah dan penentuan takdirNya; akhirnya apabila Dia menyeru kamu dengan 

satu seruan (supaya kamu bangkit hidup semula) dari bumi, kamu dengan serta 

merta keluar (dari kubur masing-masing). Dan sekalian makhluk yang ada di 

langit dan di bumi adalah hak kepunyaanNya, masing-masing tetap tunduk 

kepada hukum peraturanNya.83  (Al-Rum: 20-26) 
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Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Haa, Miim. 

Turunnya Al-Quran ini dari Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui; 

Yang Mengampunkan dosa, dan Yang Menerima taubat; Yang Berat azabNya; 

Yang Melimpah-limpah kurniaNya; tiada Tuhan melainkan Dia; kepadaNyalah 

tempat kembali.84  (Ghafir: 1-3) 
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Dialah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia; Yang Mengetahui perkara 

yang ghaib dan yang nyata; Dia lah Yang Maha Pemurah, lagi Maha 

Mengasihani. Dia lah Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan Dia; Yang 

                                                 
83 Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesiapa yang 

membaca pada waktu pagi, “(Setelah kamu mengetahui yang demikian) maka bertasbihlah kepada 

Allah semasa kamu berada pada waktu malam dan semasa kamu berada pada waktu subuh. Serta 

pujilah Allah yang berhak menerima segala puji (dari sekalian makhlukNya) di langit dan di bumi, 

dan juga (bertasbihlah kepadaNya serta pujilah Dia) pada waktu petang dan semasa kamu berada 

pada waktu zuhur…” Dia akan memperolehi apa yang ditinggalkannya pada hari itu dan apabila 

dia membacanya pada waktu petang dia akan memperolehi apa yang ditinggalkannya pada waktu 

malam.” Riwayat Abu Daud.. 
84 Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: 

“Sesiapa yang membaca “Haa Mim” surah al-Mukmin hingga “kepadaNya tempat 

kembali” dan ayat al-Kursi ketika pagi, dia akan dipelihara oleh kedua-dua potong ayat 

ini hingga ke petang. Sesiapa yang membacanya ketika petang, dia akan dipelihara 

hingga ke petang.” Riwayat al-Tirmizi, al-Darimi, Ibnu al-Sunni dan al-Mirwazi. 



Menguasai (sekalian alam); Yang Maha Suci85 ; Yang Maha Selamat Sejahtera 

(dari segala kekurangan); Yang Maha Melimpahkan Keamanan; Yang Maha 

Pengawal serta Pengawas; Yang Maha Kuasa; Yang Maha Kuat (menundukkan 

segala-galanya); Yang Melengkapi segala KebesaranNya. Maha Suci Allah dari 

segala yang mereka sekutukan denganNya. Dia lah Allah, Yang Menciptakan 

sekalian makhluk; Yang Mengadakan (dari tiada kepada ada); Yang Membentuk 

rupa (makhluk-makhlukNya menurut yang dikehendakiNya); bagiNyalah nama-

nama yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya; bertasbih kepadaNya segala 

yang ada di langit dan di bumi; dan Dia lah Yang tiada bandingNya, lagi Maha 

Bijaksana.86  (Al-Hasyr: 22-24) 
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Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Apabila 

bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya87 , Serta bumi itu 

mengeluarkan segala isinya88 , Dan berkatalah manusia (dengan perasaan 

gerun); Apa yang sudah terjadi kepada bumi? Pada hari itu bumipun 

menceritakan khabar beritanya: Bahawa Tuhanmu telah memerintahnya 

(berlaku demikian). Pada hari itu manusia akan keluar berselerak (dari kubur 

masing-masing)22  - untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) amal-amal 

mereka. Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya 

(dalam surat amalnya)! Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya 

akan dilihatnya (dalam surat amalnya)!89  (Al-Zalzalah: 1-8) 
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Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Katakanlah 

(wahai Muhammad): Hai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa 

yang kamu sembah. Dan kamu tidak mahu menyembah (Allah) yang aku 

sembah. Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat. Dan kamu pula 

                                                 
85  “Quddus”, Tidak memiliki sebarang kelemahan dan tidak memiliki sifat yang tidak 

layak denganNya. “Al-Muhaimin” Tuhan yang menyaksikan apa yang dilakukan oleh 

hamba-hambaNya. 
86 Diriwayatkan daripada Abu Umamah r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda: “Sesiapa yang 

membaca akhir surah al-Hasyr pada malam atau siang, dia akan mati pada siang itu 

atau malam itu dengan dijanjikan syurga oleh Allah.” Riwayat al-Baihaqi. 
87 Pada hari kiamat. 
88 Segala Isi dan mayat dicampak ke permukaan bumi. 
89 Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas r.a. secara marfuk: “Surah al-Zalzalah, menyamai 

separuh al-Quran.” Riwayat al-Tirmizi dan al-Hakim daripada Yaman bin al-Mughirah. 



tidak mahu beribadat secara aku beribadat. Bagi kamu ugama kamu, dan 

bagiku ugamaku.90  (Al-Kafirun: 1-6) 
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Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Apabila 

datang pertolongan Allah dan kemenangan (semasa engkau wahai Muhammad 

berjaya menguasai negeri Makkah), - Dan engkau melihat manusia masuk 

dalam ugama Allah beramai-ramai91 , - Maka ucapkanlah tasbih dengan 

memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadaNya, sesungguhnya Dia amat 

menerima taubat.92  (Al-Nasr: 1-3) 
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Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Katakanlah 

(wahai Muhammad): (Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa; Allah Yang 

menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat; Dia tiada 

beranak, dan Dia pula tidak diperanakkan; Dan tidak ada sesiapapun yang 

serupa denganNya. (3 kali) (Al-Ikhlas: 1-4) 
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Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Katakanlah 

(wahai Muhammad); Aku berlindung kepada (Allah) Tuhan yang menciptakan 

sekalian makhluk93 , Dari bencana makhluk-makhluk yang Dia ciptakan; Dan 

dari bahaya gelap apabila ia masuk94 ; Dan dari kejahatan makhluk-makhluk95  

yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan (dan ikatan-ikatan); Dan 

dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.96  (3 kali) 

(Al-Alaq: 1-5) 

                                                 
90 Hadis Ibnu Abbas r.a.: “Katakanlah (wahai Muhammad): Hai orang-orang kafir!” 

surah ini menyamai suku al-Quran.” Riwayat al-Tirmizi dan al-Hakim. Menurut al-

Hakim sanad hadis ini sahih. 
91 Mereka datang kumpulan demi kumpulan sedangkan sebelum pembukaan Mekah 

mereka datang seorang demi seorang. Arab datang menemui baginda dari seluruh bumi 

secara sukarela. 
92 Hadis Anas r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda kepada seorang sahabatnya: 

“Bukankah anda telah menghafal: “Apabila datang pertolongan Allah…” Jawabnya: Ya. 

Baginda bersabda: (Ia menyamai) suku al-Quran.” Riwayat al-Tirmizi dan katanya hadis 

ini hadis hasan. 
93 Ataupun Tuhan yang mencipta subuh. 
94 Ketika gelap malam. 
95 Wanita sihir yang menghembus seperti membaca mentera. 
96 Diriwayatkan daripada Abdullah bin Khubaib r.a. karanya: “Pada suatu malam yang 

hujan dan gelap gelita kami keluar mencari Rasulullah s.a.w. untuk mendoakan kami 
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Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Katakanlah 

(wahai Muhammad): Aku berlindung kepada (Allah) Pemelihara sekalian 

manusia. Yang Menguasai sekalian manusia, Tuhan yang berhak disembah oleh 

sekalian manusia, Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam, - 

Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, - (Iaitu 

pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia. (3 kali) (An-Naas: 1-6) 
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Pada pagi ini kami dan segala kerajaan adalah milik Allah, segala puji bagi 

Allah, tiada sekutu bagiNya, tiada Tuhan melainkan Dia dan kepadaNya akan 

kembali. (3 kali)97 
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Pada pagi ini kami berada di atas fitrah Islam, di atas kalimah yang ikhlas 

dan agama nabi kami Muhammad s.a.w., atas anutan bapa kami Ibrahim 

yang (hanif)98  suci dan bukan dia di kalangan orang-orang musyrikin. (3 

kali)99 

                                                                                                                                            
dan kami berjaya menemui baginda. Baginda bersabda: Katakanlah. Tetapi saya tidak 

katakan apa-apa. Baginda bersabda: Katakanlah. Tetapi saya tidak katakan apa-apa. 

Baginda bersabda: Katakanlah. Lalu saya berkata: Wahai Rasulullah, apakah yang 

perlu saya katakan? Baginda bersabda: Katakanlah Dialah tuhan yang Maha Esa dan 

juga surah muawwizatain ketika petang dan pagi sebanyak tiga kali. Ia akan 

melindungimu daripada segala-galanya.” Riwayat Abu Daud, al-Tirmizi dan al-Nasaie. 

Menurut al-Tirmizi hadis ini hasan sahih. 
97 Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda ketika 

pagi: “Pada pagi ini kami dan segala kerajaan adalah milik Allah, segala puji bagi Allah, 

tiada sekutu bagiNya, tiada tuhan melainkan Dia dan kepadaNya akan kembali” dan 

apabila petang baginda bersabda: “Pada petang ini kami dan segala kerajaan adalah 

milik Allah, segala puji bagi Allah, tiada sekutu bagiNya, tiada tuhan melainkan Dia dan 

kepadaNya akan kembali”. Riwayat Ibnu al-Sunni dan al-Bazzar. Menurut al-Baihaqi: 

Sanadnya baik. 
98 Menurut Ibnu Saiyiduh dalam bukunya, al-Muhkam: Hanif ialah orang Islam yang 

suci daripada agama-agama lain, maknanya dia hanya cenderung kepada kebenaran. 
99 Diriwayatkan daripada Ubay bin Kaab r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. pernah 

mengajar agar apabila pagi kami membaca: “Pada pagi ini kami berada di atas fitrah 

Islam, di atas kalimah yang ikhlas dan agama nabi kami Muhammad s.a.w., atas anutan 

bapa kami Ibrahim yang (hanif) suci dan bukan dia di kalangan orang-orang musyrikin” 

begitu juga ketika petang.” Riwayat Abdullah bin Imam Ahmad dalam bukunya, al-

Zawaid. 
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Ya Allah, Pada pagi ini saya telah menerima daripadaMu segala nikmat, 

kesihatan dan perlindungan maka sempurnakanlah nikmatMu, kesihatanMu 

dan perlindunganMu ini di dunia dan akhirat.100  (3 kali) 
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Ya Allah, pada pagi ini setiap kali saya memperolehi nikmat atau berada 

bersama seseorang, ia adalah daripadaMu sahaja tiada sekutu bagiMu. 

BagiMu segala kepujian dan bagiMu segala kesyukuran. (3 kali)101 
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Wahai tuhanku, segala pujian bagimu setaraf dengan keagungan wajahMu 

dan keagungan kekuasaanMu. (3 kali)102 

³��>(#�)�.5�-��Ä#�H�)+� �<=>?)�#�H�)�(�6)����W(³�´)�=�´ 
Saya reda Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad sebagai 

nabi dan rasul. (3 kali)103 

                                                 
100 Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesiapa 

yang berkata: Ya Allah, Pada pagi ini saya telah menerima daripadaMu segala nikmat, 

kesihatan dan perlindungan maka sempurnakanlah nikmatMu, kesihatanMu dan 

perlindunganMu ini di dunia dan akhirat” tiga kali ketika pagi dan petang, menjadi 

kewajipan pada Allah untuk menyempurnakan nikmatNya.” Riwayat Ibnu al-Sunni. 
101 Diriwayatkan daripada Abdullah bin Ghannam al-Baiyadhi r.a. bahawa Rasulullah 

s.a.w. bersabda: “Sesiapa yang membaca ketika pagi: “Ya Allah, pada pagi ini setiap kali 

saya memperolehi nikmat atau berada bersama seseorang, ia adalah daripadaMu sahaja 

tiada sekutu bagiMu. BagiMu segala kepujian dan bagiMu segala kesyukuran” dia telah 

bersyukur pada hari itu dan jika dia membacanya ketika petang, dia telah bersyukur 

pada malamnya.” Riwayat Abu Daud, al-Nasaie dan Ibnu Hibban dalam bukunya, Sahih 

Ibnu Hibban. 
102 Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar r.a. bahawa Rasulullah bersabda kepada 

mereka di mana ada seorang hamba Allah berkata: “Wahai Tuhanku, segala pujian 

bagimu setaraf dengan keagungan wajahMu dan keagungan kekuasaanMu” Lalu dua 

malaikat terpinga-pinga dan tidak tahu bagaimana untuk menulisnya. Lalu malaikat-

malaikat ini naik ke langit dan berkata: Wahai Tuhan kami, hambaMu ini telah berkata 

sesuatu yang kami tidak tahu bagaimana untuk menulisnya? Allah Azza wa Jalla 

walaupun lebih tahu tentang hambaNya, berfirman: Apakah yang dikatakan oleh 

hambaKu itu. Malaikat-malaikat itu berkata: Tuhan, dia telah berkata: “Wahai tuhanku, 

segala pujian bagimu setaraf dengan keagungan wajahMu dan keagungan 

kekuasaanMu”. Lantas Allah Azza wa Jalla berfirman: Tulislah sebagaimana yang 

dikatakan oleh hambaKu itu dan apabila dia bertemu denganKu akan Aku berikan 

ganjaran kepadanya kerana bacaannya itu.” Riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. 

Periwayat hadis ini adalah dipercayai (thiqah). 
103 Diriwayatkan daripada Abu Salam r.a., hamba kepada Rasulullah s.a.w. secara 

marfuk, katanya: Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesiapa yang membaca 

ketika pagi dan petang: “Saya reda Allah sebagai tuhan, Islam sebagai agama dan 
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Maha suci Allah dan pujian untukNya sebanyak bilangan makhlukNya dan 

keredaan diriNya, seberat arasyNya, sebanyak tinta kalimahNya. (3 kali)104 
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Dengan nama Allah yang dengan namaNya itu segala apa yang ada di bumi 

dan juga di langit tidak akan memudaratkan, dan dia Maha Mendengar lagi 

Maha Mengetahui. (3 kali)105 
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Ya Allah, kami mohon lindunganMu supaya kami tidak mempersekutukanMu 

secara kami sedari dan kami memohon keampunanMu jika kami lakukan 

tanpa kami sedari.” (3 kali)106 
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Demi kalimah-kalimah Allah yang sempurna, saya mohon lindungan daripada 

kejahatan apa yang diciptaNya. (3 kali)107 

                                                                                                                                            
Muhammad sebagai nabi dan rasul”, menjadi kewajipan pada Allah untuk meredainya.” 

Riwayat Abu Daud, al-Tirmizi, al-Nasaie dan al-Hakim. 
104 Diriwayatkan daripada Juwairiyah, Ummu al-Mukminin r.a. bahawa suatu ketika 

Nabi s.a.w. semenjak awal pagi lagi telah keluar dari rumahnya dan ketika baginda 

sembahyang subuh Juwairiyah r.a. masih berada di tempat sembahyangnya dan apabila 

baginda balik ketika waktu dhuha dia masih duduk di situ, lalu baginda bersabda: 

“Engkau masih seperti mana saya tinggalkan tadi? Ummu Mukminin menjawab: Ya. 

Nabi s.a.w. bersabda: Saya akan bacakan kepadamu empat potong ayat sebanyak tiga 

kali jika ia ditimbang dengan apa yang kamu baca hari ini nescaya ia sama: “Maha suci 

Allah dan pujian untukNya sebanyak bilangan makhlukNya dan keredaan diriNya, 

seberat arasyNya, sebanyak tinta kalimahNya.” Riwayat Muslim. 
105 Diriwayatkan daripada Uthman bin Affan r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: 

“Setiap hamba yang berkata pada setiap hari di waktu pagi dan petang: “Dengan nama 

Allah yang dengan namaNya itu segala apa yang ada di bumi dan juga di langit tidak 

akan memudaratkan, dan dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”, sebanyak tiga 

kali tiada yang akan dapat memudaratkannya. Riwayat Abu Daud dan al-Tirmizi, 

katanya: Hadis ini hadis hasan sahih. 
106 Diriwayatkan daripada Abu Musa al-Asyaari r.a. katanya: Suatu hari Rasulullah 

s.a.w. berucap kepada kami di mana baginda bersabda: “Wahai sekalian hadirin, 

Jauhilah syirik ini kerana ia lebih tersembunyi daripada semut. Lalu seorang sahabat 

bertanya: Bagaimana kami boleh menjauhinya sedangkan ia lebih tersembunyi daripada 

seekor semut, wahai Rasulullah? Baginda bersabda: Katakanlah, Ya Allah, kami mohon 

lindunganMu supaya kami tidak mempersekutukanMu secara kami sedari dan kami 

memohon keampunanMu jika kami lakukan tanpa kami sedari”. Riwayat Ahmad dan al-

Tabarani dengan sanad yang baik. Diriwayatkan juga oleh Abu Ya’la daripada Huzaifah. 

Cuma dalam riwayat ini baginda bersabda: “Dia berkata pada setiap hari tiga kali.” 
107 Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda: “Sesiapa 

yang membaca ketika petang sebanyak tiga kali: “Demi kalimah-kalimah Allah yang 

sempurna, saya mohon lindungan daripada kejahatan apa yang diciptaNya”, dia tidak 

akan diancam sengat haiwan pada malam itu.” Riwayat Ibnu Hibban dalam Sahih. 
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Ya Allah, saya mohon lindunganMu daripada rasa risau dan sedih, saya 

mohon lindunganMu daripada rasa lemah dan malas, saya mohon 

lindunganMu daripada rasa takut dan kedekut, saya mohon lindunganMu 

daripada dicengkam hutang dan dikuasai manusia. (3 kali)108 

³�����H�Y-��:�b�)7��������n��:�b�)7�������H�
�g�:�b�)7��³�´)�=�´ 
Ya Allah, sihatkanlah tubuh badan saya. Ya Allah, sihatkanlah pendengaran 

saya. Ya Allah, sihatkanlah penglihatan saya. (3 kali)  
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Ya Allah saya mohon lindunganMu daripada kufur dan miskin. Ya Allah, saya 

mohon lindunganMu daripada azab kubur. Tiada Tuhan melainkan Engkau.(3 

kali)109 
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Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang 

menciptaku dan aku adalah hambaMu. Aku akur pada janjiku padaMu sedaya 

upayaku. Aku juga memohon lindunganMu daripada kejahatan yang telah aku 

lakukan. Aku akui nikmatMu kepadaku dan aku akui dosaku maka ampunilah 

                                                 
108 Diriwayatkan daripada Abu Sa‘id al-Khudri r.a. katanya: Pada suatu hari Rasulullah 

s.a.w. masuk ke masjid dan baginda terserempak dengan seorang lelaki Ansar yang 

bernama Abu Umamah, lalu baginda bersabda: Wahai Abu Umamah, kenapa saya lihat 

engkau duduk di masjid di luar waktu sembahyang? Abu Umamah menjawab: Masalah 

dan hutang yang saya hadapi, wahai Rasulullah. Baginda bersabda: Apakah boleh saya 

ajarkan engkau satu bacaan yang apabila engkau baca Allah akan menghilangkan 

segala kerisauan engkau dan menyelesaikan hutang engkau? Abu Umamah berkata: 

Saya berkata: Sudah tentu, wahai Rasulullah. Baginda bersabda: Katakan ketika pagi 

dan petang, “Ya Allah, saya mohon lindunganMu daripada rasa risau dan sedih, saya 

mohon lindunganMu daripada rasa lemah dan malas, saya mohon lindunganMu 

daripada rasa takut dan kedekut, saya mohon lindunganMu daripada dicengkam hutang 

dan dikuasai manusia”. Abu Umamah berkata: Saya pun lakukan dan Allah telah 

menghilangkan kerisauan saya dan telah melunaskan hutang saya.” Riwayat Abu Daud. 
109 Diriwayatkan daripada Abdul Rahman bin Abu Bakrah r.a. bahawa dia berkata 

kepada bapanya: Bapaku, saya dengar bapa membaca setiap pagi: “Ya Allah, 

sihatkanlah tubuh badan saya. Ya Allah, sihatkanlah pendengar saya. Ya Allah, 

sihatkanlah penglihatan saya. (3 kali) Ya Allah saya mohon lindunganMu daripada 

kufur dan miskin. Ya Allah, saya mohon lindunganMu daripada azab kubur. Tiada tuhan 

melainkan Engkau.” Bapa mengulanginya tiga kali pada waktu pagi dan tiga kali pada 

waktu petang. Bapanya berkata: Saya dengar Rasulullah s.a.w. berdoa dengan doa ini 

dan saya suka untuk mengikut sunnahnya.” Riwayat Abu Daud dan yang lain.  



aku kerana tiada yang dapat mengampunkan dosa-dosa melainkanMu. (3 

kali)110 
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Aku mohon keampunan Allah yang tiada tuhan melainkan dia, Yang Tetap 

Hidup, Yang Kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhlukNya, aku 

bertaubat kepadaNya. (3 kali)111 
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Ya Allah, doakanlah junjungan kami Muhammad dan ahli keluarga 

junjungan kami Muhammad sebagaimana Engkau doakan junjungan kami 

Ibrahim dan keluarga junjungan kami Ibrahim. Berkatilah junjungan kami 

Muhammad dan ahli keluarga junjungan kami Muhammad sebagaimana 

Engkau berkati junjungan kami Ibrahim dan keluarga junjungan kami 

Ibrahim di alam ini, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Mulia. (10 

kali)112 
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Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan melainkan Allah dan 

Allah Maha Besar. (100 kali)113 

                                                 
110 Diriwayatkan daripada Syaddad bin Aus r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda: “Penghulu 

istighfar ialah: “Ya Allah, Engkau tuhanku, tiada tuhan melainkan Engkau, Engkau 

yang menciptaku dan aku adalah hambaMu. Aku akur pada janjiku padaMu sedaya 

upayaku. Aku juga memohon lindunganMu daripada kejahatan yang telah aku lakukan. 

Aku akui nikmatMu kepadaku dan aku akui dosaku maka ampunilah aku kerana tiada 

yang dapat mengampunkan dosa-dosa melainkanMu.” Sesiapa yang membacanya 

dengan penuh yakin pada waktu petang maka jika dia mati pada malam itu dia akan 

masuk ke syurga. Sesiapa yang membacanya dengan penuh yakin pada waktu pagi 

maka jika dia mati pada malam itu dia akan masuk ke syurga.” Riwayat al-Bukhari dan 

yang lain. 
111 Riwayat Zaid hamba Nabi s.a.w. katanya: Saya dengar bapa saya berkata kepada 

saya bahawa datuk saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: Sesiapa yang membaca; 

“aku mohon keampunan Allah yang tiada tuhan melainkan dia, Yang Tetap Hidup, Yang 

Kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhlukNya, aku bertaubat kepadanya”, 

dia akan diampunkan walaupun dia lari daripada medan perang.” Riwayat Abu Daud, 

al-Tirmizi dan al-Hakim, katanya hadis ini sahih menurut syarat al-Bukhari dan 

Muslim. 
112 Diriwayatkan daripada Abu Darda’ r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesiapa 

yang berselawat kepada saya ketika pagi sebanyak sepuluh kali dan ketika petang 

sebanyak sepuluh kali, dia akan mendapat syafaat saya pada hari kiamat nanti.” 

Riwayat al-Tabarani. 
113 Diriwayatkan daripada Amru bin Syuaib daripada bapanya daripada datuknya r.a. 

katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesiapa yang bertasbih mensucikan Allah 

sebanyak seratus kali pada waktu pagi dan seratus kali pada waktu petang dia seperti 
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Tiada tuhan melainkan Allah sahaja, tiada sekutu bagiNya, BagiNya segala 

kerajaan dan bagiNya segala pujian, Dia berkuasa atas segala-galanya.” (10 

kali)114 
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Demi kesucian dan kemuliaanMu, ya Allah, saya mengakui bahawa tiada 

tuhan melainkan Engkau, saya memohon keampunanMu dan saya bertaubat 

kepadaMu. (3 kali)115 
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orang yang melakukan haji sebanyak seratus kali. Sesiapa yang memuji Allah seratus 

kali pada waktu pagi dan seratus kali pada waktu petang dia seperti orang yang 

menunggang seratus ekor kuda di jalan Allah. Sesiapa yang bertahlil sebanyak seratus 

kali pada waktu pagi dan seratus kali pada waktu petang dia seperti orang yang 

memerdekakan seratus hamba keturunan Ismail. Sesiapa yang bertakbir seratus kali 

pada waktu pagi dan seratus kali pada waktu petang tiada orang lain pada hari itu yang 

akan dikurniakan sama sepertimana kurniaan yang diterimanya melainkan orang yang 

berzikir sama sepertimana zikirnya atau lebih daripada itu.” Riwayat al-Tirmizi, 

katanya: Hadis hasan. Diriwayatkan juga oleh al-Nasaie dengan hadis yang hampir 

sama.Diriwayatkan juga daripada Ummu Hani’ r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda 

kepadanya: Wahai Ummu Hani’, jika pada waktu pagi engkau bertasbih sebanyak 

seratus kali, bertahlil sebanyak seratus kali, bertahmid sebanyak seratus kali dan 

bertakbir sebanyak seratus kali, seratus tasbih itu menyamai seratus ekor unta yang 

engkau korbankan dan seratus tahlil menyebabkan tiada dosa yang masih ada sebelum 

dan selepas membacanya.” Riwayat al-Tabarani. 
114 Diriwayatkan daripada Abu Ayyub r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda: “Sesiapa yang 

berkata ketika pagi: “Tiada tuhan melainkan Allah sahaja dan tiada sekutu bagiNya. 

MilikiNya segala kerajaan dan bagiNya segala pujian. Dia berkuasa atas segala-

galanya.” Sebanyak sepuluh kali nescaya Allah akan tuliskan untuknya sepuluh 

ganjaran setiap kali dia membacanya dan akan dihapuskan untuknya sepuluh hukuman. 

Dia akan diangkat ke sepuluh darjat. Zikir ini ibarat membebaskan sepuluh hamba dan 

ibarat senjata dari awal hari hingga ke penghujung. Tiada satu amalan pun yang dapat 

menandinginya. Ganjaran yang sama akan diperolehi jika dia membaca zikir ini ketika 

petang.” Riwayat Ahmad, al-Tabarani, Sa`id bin Mansur dan yang lain. 
115 Diriwayatkan daripada Jabir bin Mut‘im r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: 

Sesiapa yang berkata: “Demi kesucian dan kemuliaanMu, ya Allah, saya mengakui 

bahawa tiada tuhan melainkan Engkau. Saya memohon keampunanMu dan saya 

bertaubat kepadaMu” ketika dalam majlis zikir ia ibarat cetakan yang akan dicetak di 

atasnya dan sesiapa yang membacanya dalam majlis yang  sia-sia ia akan menjadi 

kifarat dosanya.” Riwayat al-Nasaie, al-Tabrani, al-Hakim dan yang lain. 
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Ya Allah, salawat dan salam buat junjungan kami Muhammad, hambaMu, 

nabiMu dan rasulMu, nabi yang buta huruf, demikian juga buat ahli keluarga 

dan para sahabat baginda, sebanyak seluas ilmuMu, tertulis oleh penaMu, 

terhitung oleh kitabMu. Ya Allah, redailah junjungan kami, Abu Bakar, Umar, 

Uthman, Ali dan seluruh para sahabat, para tabiin, tabi’ tabiin hingga hari 

kiamat. 
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Maha Suci tuhanMu, tuhan yang Mulia lebih daripada apa yang mereka 

gambarkan. Salam sejahtera buat para utusan, segala puji buat Allah, tuhan 

sekalian alam.116 

Wazifah Kecil 

Jika seseorang itu kesempitan masa atau terasa lemah semangat atau jika dia 

membaca wazifah bersama-sama saudaranya, hendaklah dia meringkaskan 

bacaannya seperti berikut: Bacalah isti‘azah, al-Fatihah, ayat kursi, akhir surah al-

Baqarah, surah al-Ikhlas, muauwizatain tiga kali kemudian diikuti dengan zikir-

zikir yang disebutkan hingga ke istighfar yang terakhir iaitu: 

�<�����
k������%�D�%����r���6����zQ>�°°°Õ�  
Aku mohon keampunan Allah yang tiada tuhan melainkan dia, Yang Tetap 

Hidup, Yang Kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhlukNya, aku 

bertaubat kepadanya. 

Diikuti terus dengan: 

^-�V#�������o5)�.> 
Demi Kesucian dan kemuliaanMu, ya Allah, saya mengakui bahawa tiada 

tuhan melainkan Engkau, saya memohon keampunanMu dan saya bertaubat 

kepadaMu. 

Hingga ke akhir wazifah. 

 

                                                 
116 Menurut Imam al-Nawawi dalam al-Azkar: “Kami telah meriwayatkan dalam 

Hilyatul Auliya’ daripada Ali karamallah wajhah: “Sesiapa yang mahu ditimbang dengan 

timbangan yang bersih hendaklah dia berkata di akhir majlisnya atau ketika dia 

bangun, “Maha Suci Tuhanmu, Tuhan yang Mulia lebih daripada apa yang mereka 

gambarkan. Salam sejahtera buat para utusan, segala puji buat Allah, Tuhan sekalian 

alam”. 



Bahagian Kedua 

Wirid Al-Quran 

Kelebihan Al-Quran 

Al-Quran al-Karim adalah sebuah perlembagaan yang lengkap merangkumi 

seluruh hukum Islam. Al-Quran adalah sumber yang mencurahkan segala kebaikan 

dan ilmu ke dalam hati yang beriman. Al-Quran adalah alat yang terbaik untuk 

para ahli ibadat mendekatkan diri kepada Allah Taala dengan cara membacanya. 

Dalam sebuah hadis Abdullah bin Mas‘ud r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda: 

��."�����F�����r���%�H��Q�]Q>��)��DQ� ���S�7����.N���6���� ����F�����r���%
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“Al-Quran ini adalah hidangan Allah maka hadaplah hidangan117  Allah ini 

sepuas hati kamu. Al-Quran ini adalah tali Allah118 , cahaya yang terang dan 

ubat yang mujarab, pengawal bagi orang yang berpegang dengannya, 

penyelamat bagi orang yang mengikutnya, sesiapa yang tersesat akan 

dipandunya, sesiapa yang menyimpang akan dibetulkan, keajaibannya tiada 

henti dan tidak akan rosak walau sekerap mana sekalipun diulang119 . Bacalah 

kerana Allah akan memberikan kamu ganjaran jika kamu membacanya setiap 

satu huruf sepuluh ganjaran. Saya tidak katakan Alam Laam Miim sebagai 

satu huruf tetapi alif dan laam dan miim.” Riwayat al-Hakim. 

Dalam suatu wasiat, Rasulullah s.a.w. memberi pesanan kepada Abu Zar r.a.:  

A)�a���:�o���&$#��(Z��:�o��(�5�D5����F����J#=Q��o��7 
“Hendaklah engkau membaca al-Quran kerana ia adalah cahaya untukmu di 

bumi dan simpanan untukmu di langit.” Riwayat Ibnu Hibban dalam sebuah 

hadis yang panjang. 

Diriwayatkan daripada Aisyah r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda:  

�¦)��D��7���#�D���dQ�Q�#�* ����r��#�H�J(l���<��L���J��a���d���F��)����)B�
��'��D�� 

                                                 
117 Nabi s.a.w. menyamakan al-Quran dengan sesuatu ciptaan Allah yang mengandungi 

kebaikan dan kemanfaatan. 
118 Cahaya yang menjadi petunjuk. 
119 Maksudnya ialah keagungan al-Quran tidak akan terjejas walau sekerap mana 

sekalipun ia dibaca. 



“Orang yang mahir120  dengan al-Quran akan bersama dengan malaikat yang 

mulia dan setia sementara orang yang membaca al-Quran dengan terpaksa 

bersusah payah akan mendapat dua ganjaran.” Riwayat al-Bukhari dan 

Muslim. 

Rasulullah s.a.w. sering menggalakkan para sahabat membaca al-Quran. 

Baginda menentukan kedudukan seseorang berdasarkan hafalan al-Qurannya. 

Baginda menasihatkan orang yang tidak mampu membaca agar mendengar dan 

cuba memahami supaya dia masih memperolehi keberkatan hubungan rohani 

bersama kitab Allah Taala. 

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:  

�D���5)8�)�=1�O�#�H��7)U���+a"�D���.Q8�6��2)Q8�O����F�_%�d�Q>��O�
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“Sesiapa yang mendengar sepotong ayat kitab Allah akan dituliskan untuknya 

ganjaran yang berlipat ganda. Sesiapa yang membacanya dia akan 

memperolehi cahaya di hari kiamat.” Riwayat Ahmad. 

Dalam hadis Abu Hurairah r.a. katanya: 

���Q>)��H�����Q>)��H� -7�##$���#�)y�����>#�D��7�6��S�4�6��E�>(�§��
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E)��`cp�=��)��o���)��cE)N�`E)N�J�.���J(�>#��r8#��r8�
���`c�J(�>�o���
pJ�.���cE)N�`��5�°E)N�`c��C����5���M�$�c  

Suatu ketika Rasulullah s.a.w. mahu mengutus sekumpulan utusan yang agak 

ramai. Baginda telah meminta mereka membaca. Baginda meminta setiap 

orang membaca iaitu membaca al-Quran yang mereka hafal. Lalu baginda 

bertemu dengan seorang lelaki yang paling muda usianya di kalangan anggota 

utusan itu dan baginda bersabda: “Apakah yang ada bersamamu, wahai fulan? 

Jawab pemuda itu: Saya hafal ini dan ini serta surah al-Baqarah. Baginda 

bertanya: Apakah benar anda menghafal surah al-Baqarah? Lelaki itu 

menjawab: Ya. Baginda bersabda: “Berangkatlah dan engkau adalah ketua 

mereka.”121  (Riwayat al-Tirmizi dan katanya: Hadis ini hadis hasan) 

                                                 
120 Orang yang mahir ialah orang yang bijak dan menghafal seluruh al-Quran. Tidak 

sukar untuk dia  membacanya kerana hafalannya yang baik. Menurut al-Qurtubi orang 

yang tersekat-sekat membacanya ialah orang yang sukar untuk membacanya. Orang ini 

mendapat dua ganjaran kerana bacaan dan kerana kesukaran yang dihadapinya. 

Kedudukan orang yang mahir lebih tinggi kerana dia sebelum ini membaca al-Quran 

dengan tersekat-sekat kemudian darjatnya meningkat hingga hampir menyamai 

malaikat. 
121 Hadis ini selengkapnya adalah seperti berikut: “Lalu seorang lelaki yang berkedudukan di kalangan 

mereka berkata: Demi Allah, wahai Rasulullah, saya tidak mempelajari al-Baqarah kerana saya takut 

saya tidak akan dapat melaksanakannya. Rasulullah s.a.w. bersabda: Belajarlah al-Quran dan bacalah 

ia. Al-Quran pada orang yang mempelajari dan melaksanakannya umpama sekarung uncang yang 

dipenuhi kasturi yang mana baunya akan merebak ke sekelilingnya. Sementara orang yang mempelajari 



Generasi silam yang soleh (semoga Allah meredai mereka) amat memahami 

kelebihan al-Quran dan kelebihan membacanya. Oleh itu mereka menjadikan al-

Quran sebagai sumber undang-undang mereka, perlembagaan hukum mereka, 

hiasan hati mereka, wirid dalam ibadat mereka. mereka membuka hati mereka 

sepenuhnya untuk menerima al-Quran. Mereka meneliti al-Quran dengan sanubari 

mereka. Nilai-nilai al-Quran yang mulia sebati dalam roh mereka. Oleh kerana itu 

Allah berikan mereka ganjaran di dunia apabila mereka menguasai kuasa dunia dan 

di akhirat pula mereka akan mendapat ganjaran yang gemilang. Malangnya kita 

mengabaikan al-Quran hingga menyebabkan kita terpaksa menanggung kehinaan di 

dunia dan pegangan agama yang longgar. 

Diriwayatkan daripada Anas bin Malik r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:  

     ����)�'�¢�J�r���m"�H¾���(�'��
�7��W�7��W�7#�H�-RaB��O���'
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“Saya ditunjukkan ganjaran-ganjaran umat saya termasuklah habuk yang 

dibuang oleh seorang lelaki daripada dalam masjid. Saya juga ditunjukkan 

dosa-dosa umat saya dan saya dapati tidak ada dosa yang lebih besar selain 

kerana satu surah al-Quran atau sepotong ayat yang diberikan kepada seorang 

lelaki lalu dia melupakannya.”  (Riwayat Abu Daud, al-Tirmizi dan Ibnu 

Majah) 

Atas dasar ini, Ikhwan al-Muslimin mengambil berat untuk menjadikan kitab 

Allah Taala sebagai wirid utama mereka. Salah satu ikrar mereka ialah setiap 

saudara mengamalkan setiap hari satu hizb al-Quran al-Karim. 

Bilangan Wirid 

Suasana dan persekitaran Ikhwan berbeza antara satu sama lain. Dengan itu 

bilangan wirid ini tidak dapat ditetapkan. Ia bergantung kepada keadaan dan 

kemampuan setiap orang.122  Apa yang penting tiada hari yang dilaluinya tanpa 

membaca walau sedikitpun kitab Allah Taala. 

Saya sebutkan di sini pembahagian wirid al-Quran yang diamalkan oleh 

generasi silam yang diredai Allah sebagai teladan: 

1. Paling singkat tamat bacaan mereka ialah tiga hari. Mereka tidak suka jika 

ada yang menghabiskan bacaan mereka kurang daripada tiga hari atau lebih 

daripada sebulan. Menurut mereka: Menghabiskan al-Quran kurang daripada tiga 

hari adalah terlalu cepat dan tidak akan dilakukan dengan pemahaman dan 

                                                                                                                                            
al-Quran kemudian mendiamkan diri sedangkan al-Quran ada dalam dirinya ia umpama seuncang 

kasturi yang terikat rapi. 
122 Menurut al-Nawawi di dalam bukunya, al-Tibyan, sebagai pilihan perkara ini berbeza 

mengikut individu, sesiapa yang mampu memahami secara mendalam hikmat dan ilmu 

yang ada maka dia hendaklah membaca sekadar apa yang boleh difahami sepenuhnya 

apabila membacanya. Demikian juga dengan orang yang sibuk mengajar ilmu atau sibuk 

dengan tugas-tugas agama dan urusan umat Islam yang lain maka hendaklah dia 

membaca setakat yang boleh tanpa mengganggu tugasnya. Sementara yang lain 

daripada mereka ini, banyakkanlah membaca mengikut kemampuan tetapi tidak 

sehingga tahap menjemukan. 



penelitian. Menghabiskan al-Quran lebih daripada sebulan pula dianggap sebagai 

mengabaikan bacaan al-Quran. 

Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amru bin al-As r.a. katanya: Rasulullah 

s.a.w. bersabda:  

¹=��O���N��:��F������N�O��D���½ 
“Orang yang membaca seluruh al-Quran kurang daripada tiga hari dia tidak 

akan memahaminya123 .” (Riwayat Abu Daud, al-Tirmizi dan Ibnu Majah. 

Menurut al-Tirmizi, hadis ini hasan sahih) 

2. Tahap sederhana ialah menghabiskan seluruh al-Quran seminggu sekali jika 

boleh. Rasulullah s.a.w. pernah menyuruh Abdullah bin Amru supaya 

menghabiskan seluruh al-Quran sekali dalam seminggu.124  Inilah yang dilakukan 

oleh beberapa orang sahabat yang diredai Allah seperti Uthman, Zaid bin Thabit, 

Ibnu Mas‘ud dan Ubai bin Ka‘ab. Semasa hidupnya, Uthman r.a. membaca al-

Baqarah hingga al-Maidah pada malam Jumaat, al-An‘am hingga Hud pada malam 

Sabtu, surah Yusuf hingga Maryam pada malam Ahad, surah Taha hingga Taa Siim 

Miim, Musa Firaun iaitu surah al-Qasas pada malam Isnin, surah Tanzil hingga al-

Rahman pada malam Rabu dan tamat pada malam Khamis. Ibnu Mas‘ud r.a. juga 

ada membuat pembahagian tersendiri berbeza dari segi bilangan surah tetapi tetap 

                                                 
123 Maksudnya tidak memahami maksud zahir ayat kerana untuk memahami maksud 

yang tersirat tidak cukup walau seumur hidup. Apa yang dimaksudkan di sini ialah 

menafikan pemahaman ayat bukan menafikan ganjaran pahala. 
124 Berikut adalah hadisnya, diriwayatkan daripada Abdullah bin Amru r.a. katanya: 

Saya  berpuasa setiap hari dan membaca seluruh al-Quran setiap malam. Suatu ketika 

saya tidak ingat sama ada saya beritahu kepada Nabi s.a.w. ataupun saya dipanggil 

bertemu baginda, lalu saya pun datang bertemu baginda dan baginda bersabda kepada 

saya: “Benarkah saya diberitahu engkau berpuasa setiap hari dan membaca seluruh al-

Quran setiap malam? Saya menjawab: Benar, wahai Nabi Allah dan saya lakukan semua 

itu hanya untuk kebaikan. Baginda bersabda: Sebenarnya, cukup sekadar engkau 

berpuasa tiga hari dalam sebulan.” Saya berkata: Wahai Nabi Allah, saya mampu 

lakukan lebih baik daripada itu. Baginda bersabda: Sebenarnya, engkau ada 

tanggungjawab terhadap isterimu, engkau ada tanggungjawab terhadap tetamumu dan 

engkau ada tanggungjawab terhadap tubuhmu. Puasalah mengikut puasa Nabi Allah 

Daud kerana dia adalah orang yang paling kuat beribadat. Saya bertanya: Wahai Nabi 

Allah, apakah puasa Daud? Baginda bersabda: Dia berpuasa sehari dan tidak berpuasa 

sehari. Bacalah seluruh al-Quran sekali setiap satu bulan. Saya berkata: Wahai Nabi 

Allah, saya boleh buat lebih baik daripada itu. Baginda bersabda: Bacalah sekali setiap 

dua puluh hari. Saya berkata: Saya boleh buat lebih baik daripada itu. Baginda 

bersabda: Bacalah sekali setiap sepuluh hari. Saya berkata: Wahai Nabi Allah, saya 

boleh buat lebih baik daripada itu. Baginda bersabda: Bacalah sekali setiap tujuh hari 

dan jangan kurang daripada itu. Engkau ada tanggungjawab terhadap isterimu, engkau 

ada tanggungjawab terhadap tetamumu, engkau ada tanggungjawab terhadap tubuhmu. 

Saya meminta lebih berat dan baginda menambah beratkan lagi tanggungjawab saya. 

Selepas itu Nabi s.a.w. bersabda kepada saya: Engkau tidak tahu mungkin engkau akan 

dipanjangkan umur. Lalu saya hidup seperti yang dinyatakan oleh Nabi s.a.w. kepada 

saya itu dan apabila saya semakin tua saya berharap alangkah baik jika saya menerima 

keringanan yang diberikan oleh Nabi s.a.w. dahulu.” Riwayat al-Bukhari dan 

Muslim.Menurut al-Nawawi: Hadis ini membimbing kita supaya bersederhana dalam 

beribadat dan mentadabbur al-Quran. 



dihabiskan seminggu sekali. Terdapat riwayat lain yang menyebut tentang cara 

pembahagian yang lain.125 

Surah-Surah Yang Sunat Dibaca Dengan Kerap 

Salah satu cara wirid al-Quran di kalangan Ikhwan ialah membaca surah-

surah berikut setiap hari; surah Yaasin, al-Dukhan, Tabarak al-Mulk. Amalan ini 

lebih ditekankan lagi ketika hari dan malam Jumaat. Selain surah-surah tersebut 

ialah surah al-Kahfi dan Aali Imran. Terdapat banyak hadis Rasulullah s.a.w. yang 

menyebut mengenai perkara ini: 

1. Diriwayatkan daripada Ma’qal bin Yasar r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. 

bersabda:  

�)�#A�N��H�D��6����	��%�J�&G��(�-��#�6��-�����'(�)� �����[���F����M�N
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“Hati al-Quran ialah Yaasin, setiap lelaki yang membacanya kerana mahukan 

keredaan Allah dan negeri akhirat akan diampunkan oleh Allah. Bacalah ia 

kepada orang yang sedang menghadapi maut di kalangan kamu.”  (Riwayat 

Ahmad, Abu Daud, al-Nasaie dan yang lain) 

2. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas‘ud r.a.: 
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“Sesiapa yang membaca, “Maha Berkat Tuhan yang menguasai pemerintahan; 

dan memanglah Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu (al-Mulk)”, pada 

setiap malam nescaya Allah akan menghindarkan dia daripada seksaan 

kubur. Pada zaman Rasulullah s.a.w. dahulu kami namakan surah ini sebagai 

surah “pendinding”. Surah ini ada dalam kitab Allah Azza wa Jalla, sesiapa 

yang membaca surah ini pada satu malam dia telah membuat banyak 

kebaikan.” (Riwayat al-Nasaie dan al-Hakim turut meriwayat hadis yang 

hampir sama dan dia mensahihkannya) 

3. Dalam hadis Abu Hurairah r.a.:  

o���·������.>�D����zQa���.4�������:��)&-��#��"���N�O� 
“Sesiapa yang membaca, “Haa Miim (al-Dukhan)” dalam satu malam nescaya 

tujuh puluh ribu malaikat akan memohon keampunan untuknya.”  (Riwayat 

al-Tirmizi dan al-Asbahani) 

4. Dalam hadis Abu Sa‘id al-Khudri r.a. Nabi s.a.w. bersabda: 

                                                 
125 Pembahagian ini bukan diwajibkan sebaliknya sebagai suatu contoh untuk diikuti 

dan cara yang lebih baik. Setiap saudara perlu membaca mengikut kemampuannya 

supaya dia tidak ketinggalan membacanya setiap hari. Jika dia tidak boleh membaca dia 

hendaklah berusaha mendengar atau cuba menghafal beberapa surah yang dibacanya 

jika berkesempatan. 
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“Sesiapa yang membaca surah al-Kahfi pada hari Jumaat, dia akan diterangi 

cahaya antara dua Jumaat.”  (Riwayat al-Nasaie dan al-Baihaqi secara 

marfuk) 

5. Dalam hadis Ibnu Abbas r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda:  
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“Sesiapa yang membaca surah yang ada menyebut tentang Aali Imran pada 

hari Jumaat nescaya Allah dan malaikat akan mendoakannya hingga 

matahari tenggelam.”  (Riwayat al-Tabrani dalam al-Awsat dan al-Kabir) 

6. Terdapat banyak riwayat yang diriwayatkan sama ada secara marfuk atau 

mauquf daripada Abdullah bin Mas‘ud r.a. yang menyebut tentang kelebihan surah 

al-Waqi‘ah, apatah lagi surah ini menyentuh tentang hari kebangkitan dan 

pembalasan. Kesemua riwayat ini menjadi hujah yang tidak boleh lagi disangkal 

oleh sesiapa. Oleh itu, setiap saudara muslim digalakkan supaya merebut kelebihan 

membaca surah ini sekali setiap hari, pada waktu malam lebih baik. Malah tidak 

salah jika ia dibaca pada hari Jumaat, sekali pada waktu siang dan sekali pada 

waktu malam. Bacalah surah Aali Imran antara Asar dan Maghrib kerana mungkin 

waktu itu adalah waktu yang diperkenankan dan ketika itu kita mengisi masa kita 

dengan zikir yang terbaik iaitu membaca al-Quran. 

Adab-Adab Membaca 

Dalam pendahuluan tadi, saya ada sentuh serba sedikit mengenai adab-adab 

berzikir. Di sini saya ingin menambah satu lagi adab membaca al-Quran iaitu 

berusaha bersungguh-sungguh untuk meneliti dan merenung kerana inilah 

sebenarnya tujuan al-Quran dibaca. Allah Taala ada berfirman: 

}(� ������@������3� ����!�"�����ti�"� �������,��" #���	"�J��� �@ ���� � 	.��"(� �� �� 		 ��	����
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(Al-Quran ini) sebuah Kitab yang Kami turunkan kepadamu (dan umatmu 

wahai Muhammad), -Kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya, untuk 

mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya, dan untuk orang-

orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar. (Sad: 29) 

Apatah lagi apabila Allah, Tuhan sekalian alam sendiri telah 

memerintahkannya. Selain itu, adab membaca al-Quran juga ialah menjaga hukum 

tajwid. Hendaklah kita menyebut sesuatu huruf betul menurut makhrajnya, 

kaedahnya, membaca huruf mad dengan mad, yang berdengung perlu 

didengungkan, yang tebal perlu ditebalkan, yang nipis perlu dinipiskan dan 

sebagainya. 

Diriwayatkan daripada Sa‘ad bin Abu Waqqas r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. 

bersabda:  
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“Al-Quran ini turun dalam keadaan sedih oleh itu apabila kamu membacanya 

hendaklah kamu menangis dan jika kamu tidak dapat menangis hendaklah 

kamu cuba menangis. Bacalah dengan bernada kerana sesiapa yang tidak 

bernada ketika membaca al-Quran dia bukan di kalangan kami.”  (Riwayat 

Ibnu Majah) 

Apa yang dimaksudkan dengan bernada di sini ialah bersedih dan menonjolkan 

kekhusyukan di samping menjaga tajwid bacaan. Ada dinyatakan dalam hadis Jabir 

r.a. katanya, Rasulullah s.a.w. bersabda: 
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Orang yang paling baik suaranya membaca al-Quran ialah apabila kamu 

mendengar bacaannya kamu akan merasakan dia seorang yang takutkan 

Allah.” (Riwayat Ibnu Majah) 

Majlis Mendengar Bacaan Al-Quran 

Salah satu cara wirid al-Quran yang diamalkan oleh Ikhwan al-Muslimin ialah 

mereka berhimpun untuk mendengar bacaan kitab Allah Taala oleh seseorang yang 

baik bacaannya.126  Pembaca dalam majlis tilawah ini hendaklah membaca dengan 

lancar dan memelihara adab-adab yang dinyatakan tadi. Sementara Ikhwan yang 

mendengar pula hendaklah diam dan merenung maksud ayat-ayat yang dibaca. 

Mereka hendaklah mendengar dengan penuh khusyuk, hormat dan memuliakan 

kitab Allah Taala. Mereka hendaklah sentiasa mengingati firman Allah: 
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Dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah akan dia serta diamlah 

(dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya), supaya kamu beroleh 

rahmat. (Al-A’raf: 204) 

Apabila para sahabat Rasulullah s.a.w. mendengar al-Quran mereka 

mendengarnya seolah-olah ada burung hinggap di kepala mereka. Para ulama 

Mekah yang soleh apabila mahu mendengar peringatan mereka akan datang 

bertemu al-Shafie r.a. kerana bacaannya yang elok. Al-Shafie akan membaca dan 

yang lain akan mendengar. Sesiapa yang melihat keadaan mereka ketika itu, pasti 

akan dapat melihat bagaimana kuatnya mereka menangis pada ketika itu. 
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126 Menurut Ibnu Kathir, apa yang dituntut oleh syarak ialah suara yang lunak lahir 

daripada mentadabbur al-Quran, memahami, rasa khusyuk, tunduk dan akur taat. 

Sebaliknya suara yang dilahirkan dengan pelbagai lagu yang direka dan disusun dengan 

pelbagai rentak dan nada yang menghiburkan serta berpandukan kaedah muzik, cara 

bacaan ini tidak sesuai dengan al-Quran yang agung malah sunnah telah menegur cara 

ini. 



Dan apabila mereka mendengar Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah 

(Muhammad, s.a.w), engkau melihat mata mereka mencucurkan air mata 

disebabkan apa yang mereka ketahui (melalui Kitab mereka) dari kebenaran (Al-

Quran). (Al-Maidah: 83) 

Bagi lebih memanfaat majlis tersebut, ulama-ulama yang menghadiri majlis 

tersebut digalakkan supaya menyampaikan secara ringkas maksud ayat-ayat yang 

dibaca. 

Wirid Hafalan 

Sebagai sebahagian wirid al-Quran kita, setiap saudara muslim juga 

digalakkan agar berusaha sedaya upaya menghafal al-Quran. Ini bermakna dia 

perlu menetapkan satu ayat atau beberapa ayat mengikut kemampuannya untuk 

dihafal dengan baik setiap hari. Dengan cara ini secara beransur-ansur dia akan 

dapat menghafal sejumlah besar kandungan kitab Allah Taala. 

Dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. bersabda kepada Abu Zar r.a.:  
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“Wahai Abu Zar jika pada awal pagi engkau mempelajari satu ayat kitab Allah 

ia adalah lebih baik daripada engkau sembahyang seratus rakaat.” Riwayat 

Ibnu Majah dengan sanad hasan. Hadis ini dikukuhkan oleh hadis Muslim 

dan Abu Daud yang hampir sama maksudnya.127 

Saudara, berusahalah supaya anda berjaya memperolehi kelebihan ini. Hanya 

pada Allah kita memohon moga kita semua diletakkan sebagai ahli al-Quran. 

Dengan itu kita akan menjadi ahli dan teman Allah. Hanya pada Allah kita berserah 

dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. 

 

Bahagian Ketiga 

Doa-Doa Sepanjang Hari 

a. Doa bangun tidur. 

1. Diriwayatkan daripada Huzaifah bin al-Yaman r.a. dan Abu Zar r.a., kata 

mereka:  

“Apabila Rasulullah s.a.w. bangun baginda akan bersabda: 

                                                 
127 Teks hadis tersebut, diriwayatkan daripada Uqbah bin Amir r.a. katanya: “Suatu 

ketika Rasulullah s.a.w. keluar menemui kami ketika kami berada di Safah. Baginda 

bersabda: Siapakah di antara kamu yang mahu keluar pada waktu pagi setiap hari ke 

Bathan atau ke Aqiq dan membawa balik dua ekor unta kuma’ tanpa melakukan 

sebarang kesalahan dan tanpa memutuskan silaturahim? Kami membalas: Wahai 

Rasulullah, kami suka. Baginda bersabda: Alangkah baik jika pada waktu pagi kamu 

pergi ke masjid mempelajari atau membaca dua ayat kitab Allah Azza wa Jalla kerana 

itu lebih baik baginya daripada dua ekor unta, tiga ayat lebih baik daripada tiga ekor 

unta, empat ayat lebih baik daripada empat ekor unta dan begitulah ganjaran untuk 

unta-unta seterusnya.” Riwayat Muslim dan Abu Daud. Bathan adalah sebuah kawasan 

di Madinah. Kuma’ adalah unta yang memiliki bonggol yang besar.  
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Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita selepas Dia mematikan kita 

dan hanya kepadanya tempat kembali.” (Riwayat al-Bukhari) 

2. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda:  

“Apabila Kamu bangun tidur hendaklah kamu berkata: 
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Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan rohku kepadaku, 

memberikan kesihatan pada tubuhku dan mengizinkan aku mengingatiNya.” 

(Riwayat Ibnu al-Sunni) 

3. Diriwayatkan daripada Aisyah r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda:  

Setiap hamba yang berkata ketika Allah kembalikan roh kepadanya: 
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Tiada tuhan melainkan Allah hanyasanya, tiada sekutu bagiNya, segala 

kerajaan dan pujian adalah milikNya, Dia berkuasa di atas segala-galanya. 

Nescaya Allah akan mengampunkan segala dosanya walaupun sebanyak buih 

lautan.” (Riwayat Ibnu al-Sunni) 

4. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. 

bersabda:  

“Setiap orang lelaki yang terjaga daripada tidurnya lalu dia berkata: 
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Segala puji bagi Allah yang telah mencipta tidur dan jaga. Segala puji bagi 

Allah yang telah menghidupkanku sihat dan sempurna. Saya akui Allah yang 

menghidupkan yang mati dan Dia berkuasa atas segala-galanya. 

Allah Taala akan membalas: Benar apa yang dikatakan oleh hambaKu itu.” 

(Riwayat Ibnu al-Sunni) 

5. Diriwayatkan daripada Aisyah r.a. bahawa apabila Rasulullah s.a.w. bangun 

tidur pada waktu malam baginda akan bersabda: 
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Tiada tuhan melainkan Engkau yang Maha Suci. Ya Allah aku mohon Engkau 

ampuni segala dosaku. Aku mohon rahmatMu. Ya Allah, tambahkanlah 

ilmuku. Janganlah Engkau sesatkan hatiku setelah Engkau berikan hidayah 

kepadaku. Kurniakanlah kepadaku rahmatMu. Engkau adalah tuhan yang 

Maha Pengurnia.” (Riwayat Abu Daud) 

b. Doa memakai dan menanggalkan pakaian 

1. Diriwayatkan daripada Abu Sa‘id al-Khudri r.a. bahawa apabila Nabi s.a.w. 

memakai pakaian sama ada baju atau jubah atau serban, baginda akan bersabda: 
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Ya Allah, aku mohon Engkau kurniakan segala kebaikan pakaian ini dan 

kebaikan yang ada padanya dan aku mohon Engkau lindungiku dari segala 

keburukan pakaian ini dan keburukan yang ada padanya.” (Riwayat Ibnu al-

Sunni) 

2. Diriwayatkan daripada Mu‘az bin Anas r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. 

bersabda:  

“Sesiapa yang memakai pakaian yang baru hendaklah dia berkata: 
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Segala puji bagi Allah yang menyarungkan kepadaku pakaian ini dan 

mengurniakannya kepadaku tanpa usaha dan kuasaku. 

Nescaya dia akan diampunkan segala dosanya yang telah lalu.” (Riwayat Ibnu 

al-Sunni) 

3. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. 

bersabda: 
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“Tirai yang menutup mata jin agar tidak melihat aurat anak Adam  

Apabila seorang lelaki muslim berkata apabila dia mahu menanggalkan 

pakaiannya: 

Dengan nama Allah yang tiada tuhan melainkan Dia.” (Riwayat Ibnu al-

Sunni) 

c. Doa keluar dan masuk ke rumah 



1. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. 

bersabda:  

“Sesiapa yang membaca ketika keluar daripada rumahnya: 
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Dengan nama Allah, aku berserah kepada Allah, tiada kuasa dan tiada upaya 

selain pada Allah. 

Nescaya akan dikatakan kepadanya: Engkau akan dilindungi, dipelihara, 

dipimpin dan dijauhi daripada syaitan.” (Riwayat Abu Daud, al-Tirmizi dan 

al-Nasaie. Menurut al-Tirmizi, hadis ini hasan sahih.) 

2. Diriwayatkan daripada Abu Malik al-Asyaari r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. 

bersabda:  

“Apabila seorang lelaki masuk ke rumahnya hendaklah dia berkata: 
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Ya Allah, saya mohon kebaikan tempat yang saya masuk dan kebaikan tempat 

yang saya keluar. Dengan nama Allah kami masuk dan dengan nama Allah 

kami keluar. Hanya pada Allah kami berserah. 

Lalu dia memberikan salam kepada isterinya.” (Riwayat Abu Daud) 

d. Doa berjalan ke masjid serta masuk dan keluar daripada masjid 

1. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas r.a. bahawa Nabi s.a.w. keluar ke 

masjid sambil bersabda: 
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Ya Allah, limpahkan cahaya ke dalam hatiku, cahaya dalam penglihatanku, 

cahaya dalam pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah 

kiriku, cahaya di sebelah atasku, cahaya di sebelah bawahku, cahaya di 

sebelah hadapanku, cahaya di sebelah bekalangku, dan limpahkan cahaya 

pada diriku.” (Riwayat al-Bukhari) 

2. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amru bin al-As r.a. bahawa apabila 

Nabi s.a.w. masuk ke masjid baginda akan bersabda: 
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Aku mohon lindungan Allah yang Maha Agung, lindungan wajahNya yang 

mulia dan kuasaNya yang sedia ada, daripada syaitan yang terkutuk. 

Sabda baginda:  

Apabila seseorang berkata demikian syaitan akan berkata: Dia akan dipelihara 

daripada gangguan saya sepanjang hari.” (Riwayat Abu Daud) 

3. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik r.a. katanya: Apabila Rasulullah 

s.a.w. masuk ke masjid baginda akan bersabda: 
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Dengan nama Allah, ya Allah selawatlah untuk Muhammad. 

Apabila baginda keluar, baginda akan bersabda: 
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Ya Allah, selawatlah buat Muhammad.” (Riwayat Ibnu al-Sunni) 

4. Diriwayatkan daripada Abu Humaid r.a. atau daripada Abu Usaid r.a. 

mereka berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda:  
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“Jika sesiapa di kalangan kamu masuk ke masjid hendaklah dia memberi 

salam kepada Nabi s.a.w. kemudian hendaklah dia berkata: 

Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatMu. 

Apabila dia keluar hendaklah dia berkata: 

Ya Allah, saya mohon limpah kurniaMu.” (Riwayat Muslim, Abu Daud dan al-

Nasaie) 

e. Doa masuk dan keluar daripada tandas serta doa bersama isteri 

1. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik r.a. bahawa apabila Rasulullah s.a.w. 

masuk ke tandas baginda akan bersabda: 
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Ya Allah, saya mohon lindunganMu daripada khubus dan khabais.”128  

(Riwayat al-Bukhari dan Muslim) 

2. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar r.a. katanya: Apabila Rasulullah 

s.a.w. keluar daripada tandas baginda akan bersabda: 
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Segala puji bagi Allah yang melimpahkan kepadaku kenikmatannya, 

mengekalkan padaku kekuatannya dan menjauhkanku daripada 

kesakitannya.” (Riwayat Ibnu al-Sunni dan al-Tabrani) 

                                                 
128 Rasulullah s.a.w. meminta lindungan Allah daripada gangguan jin jantan dan betina. 



3. Diriwayatkan daripada Aisyah r.a. bahawa Nabi s.a.w. apabila keluar 

daripada buang air baginda akan bersabda: 

o5���	 
KeampunanMu.129 

4. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas r.a. bahawa Nabi s.a.w. 

bersabda: 

“Jika sesiapa di kalangan kamu mendekati isterinya lalu dia berkata: 
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Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami daripada syaitan dan 

jauhkanlah syaitan daripada anak yang Engkau kurniakan kepada kami. 

Nescaya Allah akan kurniakan mereka anak yang tidak akan diganggu oleh 

syaitan selama-lamanya.” (Riwayat al-Bukhari) 

f. Doa wuduk, mandi dan azan 

1. Diriwayatkan daripada Abu Musa al-Asyaari r.a. katanya:  

“Saya datang menemui Rasulullah s.a.w. ketika baginda sedang berwuduk lalu 

saya terdengar baginda bersabda: 
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Ya Allah, ampunilah dosaku, lapangkanlah rumahku, berkatilah rezekiku. 

Saya berkata: Wahai Nabi Allah, saya terdengar engkau berdoa? Baginda 

bersabda: Adakah engkau lihat ada apa-apa yang tertinggal dalam doa itu.” 

(Riwayat al-Nasaie dan Ibnu al-Sunni) 

2. Diriwayatkan oleh Umar bin al-Khattab r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. 

bersabda:  

“Sesiapa yang berwuduk kemudian dia melakukannya dengan baik dan selepas 

itu dia berkata: 

                                                 
129 KeampunanMu bermaksud saya mohon keampunanMu. Menurut al-Khitabi: 

Terdapat pendapat mengenai maksud atau tujuan doa ini selepas keluar daripada 

tandas. Ada dua pendapat: Pertama, baginda mungkin memohon keampunan kerana 

tidak berzikir sepanjang berada di dalam tandas. Rasulullah s.a.w. tidak pernah 

meninggalkan zikir kecuali kerana sesuatu keperluan. Baginda seolah merasakan 

apabila baginda tidak berzikir ketika itu ia suatu kecuaian dan merasakan diri baginda 

berdosa lantas baginda balas dengan memohon keampunan. Ada yang berpendapat, 

tujuan doa ini ialah kerana bertaubat akibat kecuaian baginda tidak mensyukuri nikmat 

yang Allah berikan. Apabila Allah memberi baginda makan kemudian makanan ini 

dihadamkan kemudian ia keluar dengan mudah. Jadi baginda merasakan sekadar 

kesyukuran tidak cukup jika dibandingkan dengan nikmat ini lantas baginda memohon 

keampunan.  
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Aku bersaksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah hanyasanya tiada sekutu 

baginya. Saya juga bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan 

utusanNya. Ya Allah, jadikan saya di kalangan orang yang bertaubat, 

jadikanlah saya di kalangan orang yang bersuci.130  

Nescaya akan dibuka kepadanya lapan pintu syurga dan dia boleh masuk dari 

mana sahaja yang dikehendakinya.” (Riwayat Muslim dan al-Tirmizi) 

3. Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. 

bersabda:  

“Sesiapa yang berkata ketika mendengar azan: 
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Ya Allah, Tuhan segala seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang 

didirikan ini, anugerahkanlah Muhammad kedudukan dan kelebihan yang 

tinggi di syurga dan limpahkanlah maqam yang terpuji131  yang Engkau 

janjikan kepadanya.  

Nescaya dia akan beroleh syafaatku di hari kiamat.” (Riwayat al-Bukhari) 

g. Doa makan 

1. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amru r.a. bahawa Nabi s.a.w. akan 

bersabda apabila makanan dihidangkan pada baginda: 
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Ya Allah, berkatilah untuk kami apa yang Engkau limpahkan kepada kami 

dan peliharalah kami daripada azab neraka, dengan nama Allah.” (Riwayat 

Ibnu al-Sunni) 

2. Diriwayatkan daripada Aisyah r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda:  

“Jika sesiapa di kalangan kamu makan hendaklah dia menyebut nama Allah 

Taala. Jika dia terlupa untuk menyebut nama Allah Taala dari awal 

hendaklah dia berkata: 

                                                 
130 Menurut al-Mubarakfuri dalam Syarh al-Tirmizi: Kedua-dua sifat ini digabungkan 

kerana bersesuaian dengan firman Allah yang bermaksud: “SesungguhNya Allah 

mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat, dan mengasihi orang-orang yang 

sentiasa mensucikan diri [al-Baqarah: 222].” Ini kerana taubat membersihkan batin 

daripada noda dosa sementara wuduk membersihkan zahir daripada hadas yang 

menghalang manusia mendekati Allah. Oleh itu gabungan ini di sini adalah tepat. 
131 Maqam yang terpuji ialah syafaat Nabi s.a.w. yang agung di hari kiamat. 
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Dengan nama Allah di awal dan akhirnya.” (Riwayat Abu Daud dan al-

Tirmizi) 

3. Diriwayatkan Abu Sa‘id al-Khudri r.a. bahawa apabila Nabi s.a.w. selesai 

makan baginda akan bersabda: 

���a��)+��'#�)5)>#�)+��/���r���6�-�k� 
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan, memberi kami 

minum dan menjadikan kami orang Islam.” (Riwayat Abu Daud, al-Tirmizi, 

al-Nasaie dan Ibnu Majah) 

4. Diriwayatkan daripada Mu‘az bin Anas r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. 

bersabda:  

“Sesiapa yang makan lalu dia berkata: 

�E�"�C	�O��D�+N�(#��r��b��/���r���6�-�k��<-1�)��D����	�H�J�N��#�b�
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Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya makanan ini dan 

limpahkan saya rezeki di luar daya dan kuasa saya. 

Segala dosanya yang lampau akan diampunkan.” (Riwayat al-Tirmizi dan 

menurutnya hadis ini hadis hasan) 

5. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik r.a. bahawa Nabi s.a.w. datang 

menemui Sa‘ad bin Ubadah r.a. lalu Sa‘ad menghidangkan roti dan minyak, baginda 

pun makan kemudian baginda bersabda:  
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“Orang yang berpuasa berbuka dengan kamu, orang-orang yang baik makan 

makanan kamu dan para malaikat mendoakan kamu.” (Riwayat Abu Daud) 

h. Doa tahajjud, sukar tidur dan mimpi 

1. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas r.a. katanya: Apabila Nabi s.a.w. 

bangun malam baginda bertahajjud dan bersabda: 
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Ya Allah, segala puji bagiMu, Engkau pentadbir langit, bumi dan segala 

isinya, bagiMu segala pujian. Engkau cahaya langit, bumi dan segala isinya, 

bagiMu segala pujian. Engkaulah tuhan yang benar, janjiMu benar, bertemu 

denganMu benar, firmanMu adalah benar, syurga itu benar, neraka itu benar, 

para nabi itu benar, Muhammad s.a.w. itu benar, kiamat itu benar. Ya Allah 

padaMu saya berserah, denganMu saya beriman, padaMu saya bertawakkal, 

kepadaMu saya bertaubat, denganMu saya bersandar, kepadaMu saya 

mengadu, dengan itu ampunilah apa yang telah saya lakukan dan akan 

lakukan, apa yang saya sembunyikan dan apa yang saya nyatakan, apa yang 

Engkau lebih tahu daripada saya, Engkaulah yang pertama dan yang akhir, 

tiada tuhan melainkan Engkau, tiada daya dan kuasa lain selain Allah.” 

(Riwayat al-Bukhari) 

2. Diriwayatkan daripada Abu Sa‘id al-Khudri r.a. bahawa dia dengar 

Rasulullah s.a.w. bersabda:  
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“Jika sesiapa di kalangan kamu mengalami mimpi yang disukainya, ia adalah 

daripada Allah maka hendaklah dia memuji Allah dan ceritakanlah kepada 

orang lain. Jika dia alami mimpi yang tidak disukainya, ia adalah dari 

syaitan maka hendaklah dia mohon lindungan Allah dari keburukan mimpi 

ini dan janganlah dia ceritakannya kepada sesiapa kerana ia tidak akan 

memudaratkannya.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim) 

3. Diriwayatkan daripada Amru bin Syuaib daripada bapanya daripada 

datuknya r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:  

“Jika sesiapa di kalangan kamu terkejut daripada tidur hendaklah dia 

berkata: 
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Saya mohon berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna 

daripada kemurkaanNya, hukumanNya dan kejahatan hamba-hambaNya, 

daripada godaan syaitan-syaitan dan kehadiran syaitan. 

Nescaya semua itu tidak akan memudaratkannya.(Riwayat Abu Daud, al-

Tirmizi dan al-Nasaie. Menurut al-Tirmizi hadis ini hadis hasan) 

4. Diriwayatkan daripada Khalid bin al-Walid r.a. bahawa dia telah mengalami 

penyakit sukar tidur lalu Rasulullah s.a.w. bersabda:  

“Bolehkah saya ajarkan engkau beberapa kalimah apabila engkau baca engkau 

akan tidur? Katakanlah: 
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Ya Allah, Tuhan tujuh petala langit berserta segala isinya, Tuhan segala bumi 

berserta isinya, Tuhan segala syaitan berserta semua yang disesatkannya, 

jadilah pelindung yang melindungiku daripada kejahatan seluruh makhluk 

ciptaanMu supaya tiada di kalangan makhluk ini yang segera menyeksaku 

atau akan melampaui batas. Betapa agung perlindunganMu dan betapa berkat 

namaMu. 

Lalu Khalid membacanya dan terus tidur.”(Riwayat al-Tabrani dalam al-

Awsat dan Ibnu Shaibah dalam bukunya) 

5. Diriwayatkan daripada Zaid bin Thabit r.a. katanya: Saya mengadu kepada 

Rasulullah s.a.w. tentang kesukaran untuk tidur. Lalu baginda bersabda:  

Katakanlah: 

�<�5��#��+>�^r&�1���H�<��N�
"��5�#�H��������}�-�#�<�R+���}()	������
b�7�ç�#�H�
����á-���<��N�)��
"�)��H 

Ya Allah, semua bintang telah lenyap, semua mata telah lena, Engkau yang 

tetap Hidup, yang Kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhlukNya, 

Engkau tidak mengantuk dan tidak tidur, Engkau yang tetap hidup, Engkau 

yang kekal selama-lamanya mentadbir sekalian makhluk, tenangkanlah 

malamku ini dan tidurkanlah mataku ini. 

Sayapun membacanya lalu Allah menghilangkan segala kesusahan yang saya 

alami.” (Riwayat Ibnu al-Sunni) 

i. Doa tidur 

1. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda:  

“Jika sesiapa di kalangan kamu datang ke tilamnya hendaklah dia mengibas 

tilamnya dengan hujung bajunya tiga kali dan hendaklah dia berkata: 

��%#� H� )±� ��	)�� 
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Dengan namaMu tuhan, saya letakkan tubuh saya dan dengan namaMu saya 

akan mengangkatnya. Jika Engkau mengambil nyawaku maka ampunilah ia. 

Jika Engkau teruskan peliharalah ia sepertimana Engkau memelihara hamba-

hambaMu yang baik.” (Riwayat jamaah)132  

2. Diriwayatkan daripada Aisyah r.a. katanya:  

                                                 
132 Jamaah bermaksud al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Tirmizi, al-Nasaie dan Ibnu 

Majah. 
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“Setiap kali Nabi s.a.w. berlabuh di tilamnya setiap malam baginda akan 

menadah kedua tapak tangannya kemudian menghembusnya dan membaca di 

tapak tangannya, surah “al-Ikhlas”, “Al-Falaq” dan “al-Nas” kemudian 

baginda menyapu kedua tapak tangannya itu ke seluruh tubuhnya sekadar 

yang boleh. Baginda mulakan dengan kepalanya kemudian mukanya dan 

bahagian hadapan tubuhnya. Baginda lakukannya sebanyak tiga kali.” 

(Riwayat al-Bukhari) 

3. Diriwayatkan daripada Abu Sa‘id al-Khudri r.a. bahawa Nabi s.a.w. 

bersabda:  

“Sesiapa yang membaca ketika berlabuh di tilamnya: 
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Saya mohon keampunan Allah yang tiada tuhan melainkan Dia, yang tetap 

hidup dan kekal selama-lamanya mentadbir makhluk, saya juga bertaubat 

kepadaNya. 

Sebanyak tiga kali nescaya Allah akan ampunkan dosanya walaupun sebanyak 

buih lautan atau sebanyak dedaunan atau sebanyak pasir di gurun atau 

sebanyak hari di dunia ini.” (Riwayat al-Tirmizi dan menurutnya hadis ini 

hadis hasan) 

4. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. bahawa Nabi s.a.w. bersabda:  

“Sesiapa yang membaca ketika berlabuh di tilamnya: 
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Tiada tuhan melainkan Allah hanyasanya tiada sekutu bagiNya, segala 

kerajaan dan pujian adalah milikNya. Dia berkuasa atas segala-galanya, tiada 

daya dan kuasa kecuali pada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung, Maha 

Suci Allah, segala pujian bagi Allah dan tiada tuhan melainkan Allah, Allah 

Maha Besar. 

Nescaya segala dosanya akan diampunkan walau sebanyak buih lautan.” 

(Riwayat Ibnu Hibban) 



5. Diriwayatkan daripada al-Barra’ bin Azib r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. 

bersabda:  

“Jika engkau masuk ke tempat tidur maka hendaklah engkau ambil wuduk 

seperti air wuduk sembahyang kemudian baringlah di atas rusuk kananmu 

kemudian bacalah: 
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Ya Allah, saya serahkan wajah ini kepadaMu, saya serahkan urusan saya 

kepadaMu, saya sandarkan tubuh ini kepadaMu dengan penuh mengharap 

dan takut kepadaMu, tiada tempat berlindung atau menyelamatkan diri 

kecuali hanya padaMu, saya beriman dengan kitabMu yang Engkau turunkan, 

saya beriman dengan nabiMu yang Engkau utuskan. 

Jika engkau mati pada malam itu engkau akan masti dalam keadaan fitrah. 

Jadikanlah bacaan ini sebagai bacaan terakhir yang engkau ucapkan.” 

(Riwayat jamaah) 

j. Bacaan di akhir sembahyang dan majlis 

1. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. 

bersabda:  

“Sesiapa yang bertasbih pada setiap kali selepas sembahyang sebanyak 33 kali, 

bertahmid sebanyak 33 kali dan bertakbir sebanyak 33 kali, jumlahnya 99 kali 

dan pada kali keseratus dia membaca: 
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Tiada tuhan melainkan Allah hanyasanya Dia tiada sekutu bagiNya, segala 

kerajaan dan pujian adalah milikNya dan Dia berkuasa atas segala-galanya. 

Nescaya segala kesalahannya akan diampunkan walaupun sebanyak buih 

lautan.” (Riwayat Muslim) 

2. Diriwayatkan daripada Muaz bin Jabal r.a. bahawa suatu ketika Rasulullah 

s.a.w. memegang tangannya dan bersabda:  

“Wahai Muaz demi Allah saya amat sukakan engkau. Saya nasihatkan engkau 

wahai Muaz agar engkau jangan tinggal membaca bacaan ini setiap kali 

selepas sembahyang: 
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Ya Allah, bantulah saya untuk mengingatiMu, mensyukuriMu dan 

memperelokkan ibadatku kepadaMu.” (Riwayat Abu Daud) 



3. Diriwayatkan daripada Abu Barzah r.a. katanya: Rasulullah s.a.w. akan 

berkata di penghujung apabila baginda ingin bangun daripada sesuatu majlis: 
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Demi Kesucian dan kemuliaanMu, ya Allah, saya mengakui bahawa tiada 

tuhan melainkan Engkau, saya memohon keampunanMu dan saya bertaubat 

kepadaMu. 

Lalu seorang lelaki bertanya: Wahai Rasulullah, engkau mengucapkan sesuatu 

yang tidak pernah engkau ucapkan sebelum ini? Baginda menjawab: Ia 

menjadi kifarat bagi apa yang berlaku dalam majlis ini.” (Riwayat Abu Daud 

dan al-Hakim dalam al-Mustadrak) 

4. Diriwayatkan daripada Ali r.a. katanya:  

Sesiapa yang mahu ditimbang dengan timbangan yang lebih berat hendaklah 

dia berkata di akhir majlisnya atau ketika dia bangun: 
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Maha Suci TuhanMu, Tuhan yang Mulia lebih daripada apa yang mereka 

gambarkan, salam sejahtera buat para utusan, segala puji buat Allah, Tuhan 

sekalian alam.” (Riwayat Abu Nuaim dalam al-Hilyah) 

 



Bahagian Keempat 

Doa-Doa Yang Diriwayatkan Di Pelbagai Sempena 

a. Doa istikharah 

Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah katanya:  

Rasulullah s.a.w. pernah mengajar kami bagaimana membuat pilihan yang 

terbaik dalam semua perkara seperti baginda mengajar kami surah al-Quran. 

Baginda bersabda:  

“Apabila sesiapa di kalangan kamu merasa risau tentang sesuatu perkara 

hendaklah dia rukuk (sembahyang) dua rakaat sepertimana sembahyang 

fardhu. Selepas itu hendaklah dia berkata: 
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Ya Allah, saya mohon pilihan yang terbaik daripadaMu menurut ilmuMu. 

Saya juga mohon takdir yang terbaik menurut takdirMu. Saya mohon limpah 

kurniaMu yang agung, kerana hanyasanya Engkau sahaja yang mentakdirkan 

bukan saya yang mentakdirkan. Hanya Engkau sahaja yang tahu apa saya 

yang tidak tahu. Hanya Engkau sahaja yang mengetahui ilmu ghaib. Ya Allah, 

jika Engkau tahu perkara ini baik untuk saya, untuk agama saya, untuk hidup 

saya dan untuk mati saya, atau baginda bersabda, untuk urusan saya di dunia 

dan di akhirat maka takdirkanlah ia untuk saya dan mudahkanlah ia untuk 

saya kemudian berkatilah saya dalam urusan ini. Jika Engkau tahu perkara 

ini tidak baik untuk saya, untuk agama saya, untuk hidup saya dan mati saya, 

atau baginda bersabda, untuk urusan dunia dan akhirat saya maka 

jauhkanlah ia daripada saya dan jauhkanlah saya daripadanya. 

Takdirkanlah saya beroleh kebaikan yang sepatutnya kemudian buatkanlah 

saya reda dengannya. 

Baginda bersabda: Seterusnya nyatakankanlah hajatnya.” (Riwayat al-

Bukhari) 

b. Sembahyang hajat 

Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abu Aufa r.a. katanya:  

Rasulullah s.a.w. keluar menemui kami dan bersabda:  

“Sesiapa yang ada sesuatu hajat pada Allah atau pada sesiapa di kalangan 

anak Adam hendaklah dia mengambil air wuduk dan lakukannya dengan baik 

kemudian hendaklah dia sembahyang dua rakaat kemudian dia memuji Allah 

Taala dan berselawat untuk Nabi s.a.w. seterusnya hendaklah dia berkata: 
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Tiada tuhan melainkan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Mulia, Maha 

Suci Allah, Tuhan yang memiliki singgahsana yang agung. Segala puji bagi 

Allah, Tuhan sekalian alam. Kumohon segala amalan yang membuka pintu 

rahmat dan keampunanMu. Kumohon lindungan daripada dosa, kaya dengan 

segala kebajikan dan selamat dari segala dosa. Janganlah Engkau biarkan 

padaku walau satu dosa kecuali Engkau maafkanlah ia, walau satu masalah 

kecuali Engkau selesaikanlah ia, walau satu hajat yang Engkau redai kecuali 

engkau tunaikan ia, Wahai tuhan yang Maha Pengasih. 

Selepas itu hendaklah dia memohon urusan dunia atau akhirat seperti yang 

dikehendakinya nescaya ia akan ditakdirkan.” (Riwayat al-Tirmizi, al-Nasaie 

dan Ibnu Majah) 

c. Doa-doa perjalanan 

Orang yang tinggal akan berkata kepada orang yang akan berjalan atau 

musafir: 
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Kuserahkan kepada Allah agamamu, amanahmu133  dan kesudahan 

amalanmu. Saya bacakan salam untukmu.”(Riwayat al-Tirmizi dan al-Nasaie 

daripada hadis Abdullah bin Umar) 

Kemudian hendaklah dia berpesan:  

Hendaklah engkau takuti kemurkaan Allah, bertakbirlah setiap kali berada di 

tempat yang tinggi.  

D��7����#�H�-�.���D���/������� 
Ya Allah, dekatkanlah yang jauh untuknya dan mudahkanlah perjalanannya.” 

(Riwayat al-Tirmizi dan al-Nasaie daripada Abu Hurairah r.a) 

Seterusnya dia berdoa:  

�+8�)�y�"�CÖ��o���a�#�H�o.5$���	#�H�P�Q���6��^ #� 

                                                 
133 Menurut al-Khitabi, amanah di sini ialah ahli keluarganya, orang yang 

ditinggalkannya dan harta yang ditinggalkan pada penjaganya. Agama disebut di sini 

kerana perjalanan biasanya menimbulkan kesulitan dan mungkin akan menjadi sebab 

beberapa amalan agama diabaikan. 



“Semoga Allah membekalkan kepadamu ketakwaan dan Allah ampunkan 

dosamu. Semoga Allah memudahkan engkau untuk membuat kebaikan walau 

di mana engkau berada.” (Riwayat al-Tirmizi dan al-Nasaie daripada Anas) 

Sementara orang yang bermusafir pula berkata kepada orang yang tinggal:  

U1����r���6��o7 �Q>�D�f� #�d� 
“Saya tinggalkan engkau bersama Allah yang tidak akan mengabaikan segala 

yang disimpannya.” (Riwayat al-Tabarani daripada Abu Hurairah) 

Kemudian dia berdoa pula: 

³C>��o�#�E�'��o�#�E�4��o��������´�H³�l����r�����>�:�o��a5�)5%������
�O�#�H�P�Q��#�H�*-���)+7��/�#�H��r��)5��>�)+��7�����������H�SW�1�)�������

�A)y7#�O��o��$�7��Y%�������H���Z��:�����Ö�#���a���:�M")n����5�������
-����#���Z�#�E)B��:�M�+B��A�>#��I+B�����8#���a���´  

“Ya Allah, dengan namaMu saya berangkat, dengan namaMu saya merantau 

dan dengan namaMu saya berjalan. Ya Allah, saya memohon agar ada 

kebaikan dan ketakwaan dalam perjalanan saya ini, ada amalan yang Engkau 

redai. Ya Allah mudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah yang jauh 

untuk kami. Ya Allah, Engkaulah teman dalam perjalanan dan pengganti 

pada keluargaku. Ya Allah, dengan namaMu saya berlindung daripada segala 

kesulitan dalam perjalanan ini, kesedihan serta akibat buruk pada harta, 

keluarga dan anak. 

Apabila kembali dia berkata doa yang sama dengan sedikit tambahan:  

�#-�)"�)+�����#-�)7���.f)1���.�F 
“Mudah-mudahan kami menjadi orang-orang yang kembali, bertaubat, 

beribadat dan memuji tuhan kami.” (Riwayat Ahmad, al-Bazzar, Muslim dan 

yang lain daripada Ali, Ibnu Umar, Abdullah bin Sarjas dan yang lain) 

Apabila mula berangkat, dia membaca: 

 6���a� 
“Dengan nama Allah.” 

Apabila mula duduk di atas kenderaan, dia berkata: 

��.�+B�)+�(�_%�)5%#��5���D��)+8�)�#��r��)+���j>��r���6�-�k� 
Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, 

sedang kami sebelum itu tidak terdaya menguasainya. Kepada tuhan, kami 

akan kembali. (Riwayat Abu Daud dan al-Tirmizi daripada Ali r.a) 

d. Doa-doa berkenaan kejadian alam 

1. Jika melihat hujan: 



)��)5�).�4������ 
“Ya Allah, mudah-mudahan ia limpahan yang bermanfaat.” 

Dibaca sebanyak dua atau tiga kali. (Riwayat Ibnu Abu Shaibah daripada 

Aisyah) 

Apabila hujan itu lebat dan dikhuatiri membawa mudarat, bacalah: 

)+�#� �� #Z�� ��]�#�2��I��#� <)8G�� S�7� ������ H� )+��7� �#� )+����"� ��������
�R��� 

Ya Allah, bawalah ia ke sekeliling kami bukan di atas kami. Ya Allah, 

bawalah hujan ini ke kawasan-kawasan bukit, hutan, gunung, lembah dan 

tempat tumbuhnya pokok.” (Riwayat al-Bukhari daripada Anas) 

2. Apabila mendengar guruh dan petir, bacalah: 

o�$��.N�)+�)7#�H�o��r���)+L����#�o.Uz��)+�Q1�������� 
Ya Allah, janganlah Engkau matikan kami kerana kemurkaanMu dan 

janganlah Engkau hancurkan kami dengan azabMu. Ampunilah kami sebelum 

itu.”(Riwayat al-Tirmizi dan al-Hakim dalam al-Mustadrak daripada 

Abdullah bin Umar) 

3. Apabila melihat anak bulan, bacalah: 

�M¿�)B�0���Q��#�<=>?�#���=a��#��)?�#�O���)��)+��7�D����������H�l8��6�
6��o�(#�T(�SW�1# 

Allah Maha Besar. Ya Allah, kerana ia berikanlah kami keberkatan, keimanan, 

kesejahteraan dan keislaman. Tunjukkanlah kami ke arah yang Engkau sukai 

dan redai. Tuhanku dan juga Tuhanmu adalah Allah. 

-�(#�C&�E=� 
Semoga anak bulan ini membawa kebaikan dan petunjuk. 

Seterusnya bacalah sebanyak tiga kali: 

�H�(-���C&#�H��������r��C&�O��o��>��Y�������*���O��o��$�7�# 
Ya Allah, saya mohon agar diberikan kebaikan yang ada dalam bulan ini dan 

takdirnya dan dengan namaMu saya berlindung daripada keburukannya. 

(Riwayat al-Darimi, al-Tirmizi, al-Tabarani dan yang lain daripada Abdullah 

bin Umar dan yang lain) 

e. Doa sempena perkahwinan dan mendapat anak 

1. Katakanlah kepada pasangan yang berkahwin: 

C&�:�)�L+���d�#�H�)�L��7�^()�#�H�)�L��6��^()� 



Mudah-mudahan Allah memberkatimu dan memberkati usahamu dan satukan 

kamu dalam kebaikan.” (Riwayat al-Bukhari, Muslim dan empat sunan 

daripada Anas dan Abu Hurairah) 

2.  

D1 �#��"�D5$��:��u$�� ���Ä�Ï���$% 
Apabila dikurniakan anak, azanlah di telinganya ketika hari kelahirannya. 

(Riwayat Abu Daud dan al-Nasaie) 

3. Memohon perlindungan untuk anak, bacalah: 

�����7��8�O�#�H���)�#��)]����8�O��H���)Q���6��})��L��^r�7� 

Dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna saya memohon lindungan 

daripada segala syaitan, segala haiwan berbisa dan segala mata yang 

mencela.134  (Riwayat al-Bukhari daripada Ibnu Abbas) 

4. Apabila anak itu boleh bercakap ajarkanlah dia menyebut:  

J=n�)��*��������z����$%#H�6���%�D�%�� 

“Tiada tuhan melainkan Allah”. Apabila tanggal gigi susunya suruhlah dia 

supaya sembahyang. (Riwayat Ibnu al-Sunni daripada Abdullah bin Umar) 

f. Doa ketika melihat sesuatu 

1. Apabila melihat sesuatu yang disukai, bacalah: 

})k)n����Q1�DQ��+���r���6�-�k� 
Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatNya sempurnalah segala kebaikan. 

Apabila melihat sesuatu yang tidak disukai, bacalah: 

E)"��8�S�7�6�-�k� 
Segala puji bagi Allah dalam segala hal. (Riwayat al-Hakim dan Ibnu Majah 

daripada Aisyah) 

2. Apabila melihat muka di cermin, bacalah: 

�H()+���S�7�
�'#�<�"#�
�&�Oa���
�&��+a"�)�8��������r���6�-�k�
���aB��O��b��'#�)�+a"���
�'#�J(�4�<�8#�H�D�-���
�&�P�> 

Ya Allah, Engkau telah memperelokkan kejadianku maka perelokkanlah 

akhlakku dan haramkanlah api neraka daripada menyentuh mukaku. Segala 

puji bagi Allah yang telah mencipta dan memperelokkan kejadianku dan 

memuliakan rupa wajahku serta menjadikanku di kalangan orang Islam.” 

(Riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Mardawaih dan al-Tabarani daripada Abdullah 

bin Mas‘ud, Aisyah dan Anas) 

                                                 
134 Mata yang mencela bermaksud perkara yang mendatangkan keburukan apabila 

dipandang. 



3. Apabila melihat buah-buahan, bacalah: 

5�Æ�:�)+��^()��������:�)+��^()�#�H)+7)4�:�)+��^()�#�H�)+Q+�-��:�)+��^()�#�H�)
*�&F�)5(���D�#��)+Q�(��)�8�������H�)5-� 

Ya Allah, berkatilah buah-buahan ini untuk kami. Berkatilah bandar kami 

untuk kami. Berkatilah gantang kami untuk kami. Berkatilah cupak kami 

untuk kami. Ya Allah, Engkau telah tunjukkan kami permulaan buah ini 

maka tunjukkan kepada kami penghujungnya. 

Setelah itu hendaklah dia memberikannya kepada kanak-kanak yang paling 

kecil yang ada di sekelilingnya. (Riwayat Muslim dan al-Tirmizi daripada Abu 

Hurairah) 

4. Apabila melihat saudaranya yang muslim ketawa, bacalah: 

o+>�6��o�W� 
Mudah-mudahan Allah mentertawakan gigimu. (Riwayat al-Bukhari dan 

Muslim daripada Sa‘id bin Abu Waqqas) 

g. Doa ucapan salam 

1. 

)����u�aB�#���.B��S�7�* (�)�=>�-"��O7��u�����$% 

 Apabila disampaikan salam daripada seseorang hendaklah dia membalas 

untuk orang yang mengucapkannya dan orang yang menyampaikan salam 

tersebut. (Riwayat al-Nasaie dan Ibnu al-Qatan daripada Anas berkenaan 

ucapan salam oleh Khadijah) 

2. Apabila ada seseorang memberitahu dia menyukai anda, katakanlah: 

D��bQ.."���r���6��o."� 
Mudah-mudahan Allah yang menyebabkan engkau mengasihi saya akan 

mengasihimu. (Riwayat Abu Daud, al-Nasaie dan Ibnu Hibban daripada Anas) 

3. Apabila diucapkan: “Apa khabar pagi ini?” Balaslah: 

o��%�6��-¼� 
Syukur kepada Allah, terima kasih. 

Ataupun; 

6��-¼��CÇ 
Baik, syukur kepada Allah. (Riwayat Ahmad dan al-Tabarani daripada 

Abdullah bin Umar dan Anas) 

4. Apabila seseorang berbuat baik, katakanlah: 



�C&�6��^��' 
Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan anda. (Riwayat al-Tirmizi 

daripada Usamah) 

h. Doa berhadapan masalah hidup 

1. Apabila ditimpa masalah atau kerunsingan atau kesedihan, katalah: 

�B)����2(�6��^().1�D5)�.>�H���vI����Ü�L���6���%�D�%�� 
Tiada tuhan melainkan Allah, Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Agung, 

Maha Suci Tuhan, segala keberkatan milik Allah Tuhan yang memiliki 

singgahsana yang agung. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. 

}���r���
k��S�7���8�1 
Saya berserah kepada Tuhan yang Maha Hidup dan tidak akan mati. 

�O��!#�D��OL��½#�o�B��:�o����D��OL��½#��-�#�rjQ��½��r���6�-�k�
�C.L1�*�£.8#�Er�� 

Segala puji tertentu bagi Allah yang tiada mempunyai anak, dan tiada 

bagiNya sekutu dalam urusan kerajaanNya, dan tiada bagiNya penolong 

disebabkan sesuatu kelemahanNya; dan hendaklah engkau membesarkan serta 

memuliakanNya dengan bersungguh-sungguh. 

���H�D�8�Y���!���4�#�H��7����/�
a�5�_%�b�L1�=���'(��oQ¼(������
�5���%�D�% 

Ya Allah, kumohon rahmatMu, janganlah engkau serahkanku kepada diriku 

walaupun untuk sekelip mata, perbaikilah urusanku semuanya, tiada tuhan 

melainkan Engkau. 

§�zQ>��oQ¼���H�<��N�)��
"�)� 
Ya Tuhan yang Maha Hidup, Maha Kekal selama-lamanya, dengan rahmatMu 

kumohon pertolonganMu. 

�B)I���O���+8�Y%�o5)�.>��5���%�D�%�� 
Tiada tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, aku sebenarnya adalah 

orang yang zalim. 

�u:�E-7� H�o�L"� u:� ¥�)�� H�^-���¾�4)5� H�oQ��� O��#� H�^-.7�Y%� �����
�#��H�o�)Q8�:�DQ��5��#��H�oa�5�D����g�o������>���L��o��>��H�^ )UN



�^-+7�M�z�����7�:�D��}���Q>��#��H�o�&�O����-"��DQ�u�7��F������è����H

æ�2)�$#�H�Y�"�A='#�H���n��(�5#�H�Ê�N�d��(���I��� 

 

 

Ya Allah, aku adalah hambaMu, anak kepada hambamu, anak kepada hamba 

wanitaMu, ubunku di tanganMu, aku tertakluk kepada hukumMu, aku tunduk 

kepada ketentuanMu, kumohon dengan segala nama-namaMu yang Engkau 

letakkan pada diriMu, atau yang Engkau nyatakan pada kitabMu, atau 

Engkau ajarkan kepada seseorang ciptaanMu, ataupun yang hanya Engkau 

sahaja yang mengetahuinya, jadikanlah al-Quran sebagai teman hatiku, 

cahaya pada pandanganku, penghapus kesedihanku dan penyelesai 

masalahku. 

6)���%�J�N��#�E�"�� 
Tiada daya dan tiada kuasa melainkan hanya pada Allah. (Hadis-hadis ini 

riwayat al-Nasaie dan Ibnu Hibban daripada Ali, al-Hakim daripada Abu 

Hurairah dan Abdullah bin Mas‘ud, al-Tirmizi daripada Saad bin Abu 

Waqqas, Ahmad dan al-Bazzar daripada Ibnu Mas‘ud) 

2. Apabila berlaku perkara yang tidak diingini, katakanlah: 

�)]�����2)���Q�1��������H����E����#�H�����A)��)�#�6��(-N 
Allah telah takdirkan dan apa yang Allah kehendaki akan dilaksanakannya. 

Janganlah berkata “kalau” kerana ia akan membuka pintu untuk syaitan. 

(Riwayat al-Nasaie daripada Abu Hurairah) 

3. Apabila mendapat tekanan, katakanlah: 

��8������5#�6��)+.a" 
Cukuplah untukku Allah dan Dialah sebaik-baik Pelindung. (Riwayat Abu 

Daud daripada Auf bin Malik) 

4. Apabila ditimpa musibah, katakanlah: 

�b�-��#� )����Y�'��� H�¾.�n��MaQ"��^-+7������� H����'�(�D��%� )5%#�6� )5%
�C&�)�+� 

Kita daripada Allah dan kita akan kembali kepadaNya. Ya Allah, hanya 

padaMu aku serahkan segala musibahku, oleh itu berikanlah pahala 

kerananya dan gantilah ia dengan perkara yang lebih baik. (Riwayat al-

Tirmizi dan al-Hakim daripada Abu Salamah) 

5. Jika mendapat kesulitan, katakanlah: 

=�>��s���$%���k����è��5�#�H�=�>�DQ��'�)���%���>�������� 



Ya Allah, tiada yang mudah kecuali perkara yang Engkau mudahkan. Engkau 

jadikan kesulitan dan apabila Engkau inginkan ia akan menjadi mudah. 

(Riwayat Ibnu Hibban daripada Anas) 

6. Apabila marah, katakanlah: 

��'�����)]�����O��6)��$�7� 
Dengan Allah aku berlindung daripada syaitan yang direjam. (Riwayat al-

Bukhari dan Muslim daripada Sulaiman bin Surad) 

7. Apabila diuji dengan hutang, katakanlah: 

^��>�O�7�o�U���b+	�#�H�o���"�O7�o�=V�b+	������� 
Ya Allah, cukupkanlah untukku yang Engkau halalkan tanpa aku memerlukan 

kepada yang Engkau haramkan. Cukupkanlah aku dengan kurniaanMu 

supaya aku tidak memerlukan yang lain selainnya. (Riwayat al-Tirmizi dan al-

Hakim daripada Ali) 

i. Doa apabila sakit dan meninggal dunia 

1. Apabila sakit, letakkanlah tangan di tempat sakit dan katakanlah: 

³� 6�� �a�c¹���� ¹=�� c�-'�� )�� ��� O�� D1(-N#� 6�� J���� $�7�� H
($)"�#c}����d.>c´ 

Dengan nama Allah (3 kali). Dengan keagungan dan qudrat Allah kumohon 

dijauhi daripada perkara yang tidak baik yang kulalui dan aku cuba hindari 

(7 kali). (Riwayat Muslim daripada Uthman bin Abu al-As) 

2. Apabila melawat orang sakit, katakanlah: 

³�H�^ )����%� A)�����H�:)�����5�#�·��� H�9)+���2(�9�.���M�$�������
)�>�( )z����Ä)���´*�/)&�M�]�#�D��7�*-����a# 

Ya Allah, hilangkanlah segala kesulitan wahai Tuhan sekalian manusia. 

Sembuhkanlah ia kerana hanya Engkau yang menyembuhkan, tiada 

penyembuh lain selain Engkau, penyembuhan yang tidak akan meninggalkan 

kesakitan. 

Kemudian disapukan di tempat sakit dengan tangan dan harapkanlah yang 

baik. (Riwayat al-Bukhari daripada Aisyah) 

3. Apabila memberi ucapan takziah, berilah salam dan katakanlah: 

MaQ�Q�#�lnQ���H�S�a���'���*-+7�A
���8#�H�S]7��)��D�#�r&��)��6��% 
Hanya Allah memiliki apa yang diambil dan apa yang diberikan. Segala-

galanya padaNya ada tempoh yang telah ditetapkan maka bersabar dan 

berharaplah.135  (Riwayat al-Bukhari daripada Usamah) 

                                                 
135 Berharap ialah mengharapkan ganjaran yang akan diturunkan Allah kepadamu. 



Suatu ketika Rasulullah s.a.w. menulis surat kepada Muaz mengucapkan 

takziah kerana kematian anak lelakinya: 

�.'�O��$)���_%�6��E�>(�-�Ø�O��H���"����O¼����6���a��`�H�o��7�<=>
����%�D�%����r���o��%�6��-¼��Y���°-���)���`±�#�H��'Z��o��6���I7���o�

�M�����O��)5 �#�#�)+����#�)+�����#�)+a�5������H��L����^)�%#�)+N�(#�H�ln��
�_%�)�U.�#�H� #-����'��_%�)Ó�dQ©�H��7 �QaB��D�(��7#���+±���'#��7�6�
�o+����)8#�H�S�Q����$%�ln��#�H�S]7���$%��L����)+��7���Q�����H�<������N#

�D�(��7#���+±��6��M�����O��DU.N#�(#�>#��].	�:�D��6��o�Q��H��7 �QaB�
�@.�� �#� H� l4)�� H��.aQ"�� �%�P-±�#� �¼���#� J=n��� H� Cy8� �'���o+�
�E�)5����)�#�H�)5�"�d�-���#�)Q��� �����3�;�������7�#�H�<-+Q��^�'��o7�'

<=a��#�H�-N��)L� 
“Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Daripada 

Muhammad utusan Allah kepada Muaz bin Jabal. Salam sejahtera untukmu. 

Saya mengajak engkau supaya memanjatkan kesyukuran kepada Allah kerana 

tiada tuhan melainkan Dia. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran 

yang besar dan melimpahkan kesabaran kepadamu. Moga-moga Allah 

mengurniakan kita semua kesyukuran kerana nyawa, harta, keluarga dan 

anak-anak kita adalah kurniaan Allah Azza wa Jalla yang menggembirakan 

dan barangan pinjaman untuk disimpan, kita berhibur dengannya sehingga 

suatu tempoh yang ditetapkan dan akan diambil semula apabila sampai 

waktunya. Kemudian Allah wajibkan kita supaya bersyukur apabila Dia 

memberi dan bersabar apabila Dia menguji. Anakmu adalah di antara 

kurniaan Allah yang menghiburkan dan pinjaman Allah untuk disimpan, 

Allah berikan ia supaya engkau berhibur dengannya dalam keadaan yang 

gembira dan Dia mengambilnya semua dengan memberikan ganjaran yang 

banyak; sembahyang, rahmat dan hidayah jika engkau berserah. Maka 

bersabarlah dan jangan kesedihanmu menyebabkan pahalamu disia-siakan 

menyebabkan engkau akan menyesal. Sedarlah, kesedihan tidak akan 

mengembalikan apa-apa dan tidak akan menghilangkan kemuramanmu. Apa 

yang telah berlaku seolah-olah telah berlalu. Sekian dan salam untukmu. 

(Riwayat al-Hakim dan Ibnu Mardawaih) 

4. Dalam sembahyang jenazah doakanlah untuk si mati: 

�H� D�&-�� d>##� H� D��5� <�8�#� H� D+7�·7�#� D�)7#� H� D¼(�#� D�� ��	�� �����
�O�����Z��2�y�����5� )�8� )�)]Ö�� O�� D5#� H�  l��#� Ñ�y��#� A)B)�� D�a	�#



�O�� ��C&� �)'#�#� H� D����O�� ��C&� �=��#� H� *(� �O�� ��C&� ��(� � D�-��#� H�[5-��
#�l���2�r7�O��*r7�#�H��+;��D�& �#�H�D'#�()+���2�r7�O� 

Ya Allah, ampuni dan rahmatilah dia. Sejahterakan dan ampunkanlah 

dosanya. Berikanlah dia kedudukan yang mulia. Berikanlah dia tempat masuk 

yang luas. Mandikanlah dia dengan air, salji dan hujan batu. Bersihkanlah 

segala kesalahannya sebagaimana engkau bersihkan kekotoran daripada baju 

putih. Gantikanlah rumahnya dengan rumah yang lebih baik. Gantikanlah 

keluarganya dengan keluarga yang lebih baik. Gantikanlah isterinya dengan 

isteri yang lebih baik. Masukkanlah dia ke dalam syurga. Lindungilah dia 

daripada azab kubur ataupun azab neraka. (Riwayat Muslim daripada Auf bin 

Malik) 

5. Apabila menziarahi kubur, katakanlah: 

��L+����-QaB��6�� �"��#� H����aB�#��+��B�� O�� ()�-��� ����S�7� <=a��
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Salam sejahtera untuk kamu wahai orang beriman dan orang Islam, penghuni 

kawasan ini. Moga-moga Allah mengasihi orang-orang yang terawal dan 

terkemudian di kalangan kamu. Kami dengan izin Allah akan menurut jejak 

kamu. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan kepada kami dan 

kamu. Kamu mendahului kami dan kami akan menuruti kamu. Ya Allah, 

janganlah Engkau jauhkan kami daripada ganjaran mereka dan janganlah 

engkau sesatkan kami selepas mereka. (Riwayat Muslim, al-Nasaie, Ibnu Majah 

dan Ibnu al-Sunni) 

j. Sembahyang Tasbih 

Dilakukan dengan empat rakaat bersama satu atau dua salam. Dalam setiap 

rakaat dibaca surah al-Fatihah dan satu surah lain kemudian bertasbih dalam 

keadaan berdiri sebanyak lima belas kali dengan membaca: 

l8��6�#�H�6���%�D�%��#�H�6�-�k�#�H�6���)�.> 
Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan melainkan Allah, Allah 

Maha Besar. 

Diikuti pula dengan tasbih ketika rukuk sebanyak sepuluh kali, ketika bangun 

sepuluh kali, ketika sujud sepuluh kali, ketika antara dua sujud sepuluh kali, 

ketika sujud kedua sepuluh kali, ketika bangun daripada sujud iaitu sebelum 

bangun atau sebelum tasyahhud sebanyak sepuluh kali. Semuanya berjumlah 

tujuh puluh lima kali dan semuanya dilakukan dalam setiap rakaat. (Hadis 

riwayat Abu Daud dan al-Hakim daripada Abdullah bin Abbas r.a) 

 

Wirid Amalan Ikhwan Selain Al-Quran Dan Hadis 

1. Wirid doa 

a. Istighfar: 



6����zQ>� 
Aku mohon keampunan Allah. (100 kali) 

b: Salawat atas Nabi s.a.w: 

�4#�D�F�S�7#�-�Ø�)5-�>�S�7��4��������>#�D. 
Ya Allah, ucaplah selawat dan salam untuk junjungan kami Muhammad, 

kaum keluarganya, para sahabat baginda. (100 kali) 

c: Tahlil: 

6���%�D�%�� 
Tiada tuhan melainkan Allah. (100 kali) 

Diikuti dengan doa untuk kesejahteraan dakwah, para pendokong dakwah, 

untuk Ikhwan, diri sendiri dan ahli keluarga. 

Wirid ini dibaca pada waktu pagi selepas Subuh dan pada waktu petang selepas 

sembahyang Maghrib atau Isyak atau sebelum tidur dengan penuh kekhusyukan. 

Wirid ini jangan diselangi dengan perbualan tentang dunia kecuali jika perlu supaya 

lebih khusyuk dan beradab ketika berzikir. 

2. Wirid Rabitah 

Saudara akan membaca ayat al-Quran yang mulia berikut dengan penuh 

tadabbur: 
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Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa 

pemerintahan! Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa 

yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan 

dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan 

sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang 

Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala 

kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. 

Engkaulah (wahai Tuhan) yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu 

siang, dan Engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. 

Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati, 

dan Engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup. 

Engkau jualah yang memberi rezeki kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, 

dengan tiada hitungan hisabnya. (Aali Imran: 26-27) 

Kemudian diikuti dengan doa yang ma’thur: 



%��r���%������!���	)��of)7 �}��4�#�H�^()��()� %#�o����E).N 
Ya Allah, tibalah malamMu dan beredarlah siangMu, inilah suara-suara yang 

memanjat doa kepadaMu maka ampunilah aku. 

Kemudian hadirkanlah wajah-wajah saudara-saudaranya dalam fikiranmu bagi 

ikhwan yang dikenali dan hayatilah hubungan rohani antara mereka bagi yang 

tidak dikenali. Diikuti dengan doa untuk mereka: 

�oQ7)/�S�7��Q��#�H�oQ.Ø�S�7����Q'��-N�2�����*r��������1�o5%������
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Ya Allah, sesungguhnya Engkau ketahui hati-hati ini yang telah berhimpun 

atas dasar kasih kepadaMu, berjumpa atas dasar mentaatiMu, bersatu atas 

dasar dakwahMu, berjanji setia atas dasar membantu syariatMu, maka oleh 

itu teguhkanlah ikatan mereka, kekalkanlah kemesraan mereka, pimpinlah 

jalan mereka, isilah mereka dengan cahayaMu yang tidak akan terpadam, 

lapangkanlah jiwa mereka untuk merasai keimanan denganMu dan keindahan 

bertawakkal kepadaMu. Hidupkanlah mereka dengan makrifatMu dan 

matikanlah mereka dalam keadaan syahid di jalanMu. Engkau adalah sebaik-

baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenanlah permintaan 

ini. Ya Allah ucapkanlah selawat dan salam untuk junjungan kami 

Muhammad, kaum keluarga dan para sahabatnya. 

Waktu wirid ini dibaca ialah pada ketika matahari tenggelam setiap hari. 

3. Wirid Muhasabah 

Wirid ini dilakukan dengan cara membentangkan semula segala amalan yang 

dilakukan sepanjang hari sebelum waktu tidur. Jika saudara dapati dia melakukan 

kebaikan maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Jika dia mendapati 

sebaliknya hendaklah dia memohon keampunan Allah. Mohonlah segala-galanya 

daripada tuhannya kemudian perbaharuilah taubat dan tidurlah dengan penuh 

keazaman. 

Sesungguhnya Allah mengucapkan selawat dan salam yang tidak terhingga 

kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad s.a.w , kaum keluarga dan para 

sahabatnya. 

 

 

 


