
Sidang Editor 

Penaung: Ust Abdullah Zaik Abd Rahman, Ketua Editor: Ust Wan Hisham Wan Embong, Editor: Mohd Nor Azib 

Asmangi, Shahrir Rizal Kasjoo, Yudi Kurniawan Budi, Ust Mohd Azrin Samsudin, Grafik: Shahrir Rizal Kasjoo 
http://remajaisma.wordpress.com/ 

Kelab Remaja ISMA (KRIM) 

No 25-1-1 & 27-1-1, Jalan Medan Pusat Bandar 1A, 

Medan Pusat Bandar 1, Seksyen 9,  

43650 Bandar Baru Bangi, Selangor  

krim_isma@yahoo.com 
12 

DIARI KRIM 

 

30 Mac 2008 

“Usahawan Dirancang” anjuran ISMA Entrepreneurship Program, 

di Az-Zahrah Multi-Intelligence Academy (AMPAC) 

Hubungi Ummul Khairiyah di talian 019 3879079 

 

24 - 26 Mei 2008 

Nadwah Kepimpinan Remaja Nasional, anjuran KRIM Pusat. 

Maklumat lanjut akan diberitahu kemudian. 

Tahun 2 / Bil. 6 
Mac & April 2008 

h t t p : / / r e m a j a i s m a . w o r d p r e s s . c o mh t t p : / / r e m a j a i s m a . w o r d p r e s s . c o mh t t p : / / r e m a j a i s m a . w o r d p r e s s . c o mh t t p : / / r e m a j a i s m a . w o r d p r e s s . c o m     

Buletin Rasmi KRIM - Untuk Ahli Sahaja 

 

H 
ampir tiga minggu, 
s a m b u t a n 
Maulidur Rasul 
telah berlalu. 

Rata-rata setiap pelusuk 
tanahair baik di peringkat 
kebangsaan, negeri, daerah 
mahupun kampung menyam-
but Maulidur Rasul dengan 
mengadakan perarakan-
perarakan atau ceramah-
ceramah berkaitan dengan 
kehidupan Junjungan Besar 
kita, Nabi Muhammad (s.a.w). Alhamdulillah, 
program yang telah dianjurkan, diharap dapat 
mendekatkan lagi orang ramai dengan peri-
badi Rasulullah (s.a.w). 
 
Sesungguhnya peribadi Muhammad (s.a.w) 
merupakan peribadi yang unggul yang seha-
rusnya setiap daripada kita mengetahuinya, 
khususnya golongan remaja. Rasulullah 
(s.a.w) diutus Allah Taala adalah untuk men-
yempurnakan akhlak manusia. Akhlak yang 
baik adalah cerminan daripada iman yang 
utuh. Kedua-dua elemen ini sangat berkait 
rapat dan tidak boleh dipisahkan.  
 
Rosaknya dunia kita pada hari ini adalah aki-
bat hilangnya dua elemen penting ini di dalam 
diri manusia. Isu gejala sosial, penindasan 

etnik dan jenayah hanya 
dapat diatasi dengan kem-
bali semula kepada ajaran 
Nabi Muhammad (s.a.w) dan 
mengambil contoh akhlak 
terpuji yang Baginda (s.a.w) 
telah tunjukkan. 
 
Justeru, seruan kepada 
golongan remaja, pelajarilah 
sirah perjalanan kehidupan 
Nabi Besar kita, Muhammad 
(s.a.w). Salah satu buku sirah 

Rasulullah (s.a.w) yang elok untuk dijadikan 
rujukan ialah Kitab Ar-Raheeq Al-Makhtum 
karangan Shaikh Saifur Rahman Al-
Mubarakpuri (buku yang telah memenangi 
anugerah tempat pertama pertandingan 
ilmiah untuk Buku Kehidupan Rasulullah s.a.w 
anjuran Muslim World League).  
 
Dalam kita menyusuri sirah Baginda (s.a.w), 
pasti kita akan bertemu dengan mutiara dan 
permata indah yang sinarannya bakal menjadi 
penyuluh perjalanan kehidupan kita sehingga 
kita bertemu Allah Taala. Ingatlah dunia ini 
hanyalah sementara dan akhirat jua yang 
kekal abadi. 

R

A

B  

I 

U

L 

 

A

W

A

L  

/ 

A

K

H 

I 

R 

 

1 

4  

2 

 9 

CONTOHILAH PERIBADICONTOHILAH PERIBADICONTOHILAH PERIBADICONTOHILAH PERIBADI    

RASULULLAH SAWRASULULLAH SAWRASULULLAH SAWRASULULLAH SAW    

Menarik Di Dalam 
 

Muka 2: Khutbah Terakhir Rasulullah SAW 
Muka 3: Kisah Nabi SAW Dengan Pengemis 

Muka 4 - 5: Coretanku Buat Remaja 
Muka Tengah: Salasilah Nabi/Rasul 

Muka 8: Petua Islah Diri - Muhasabah Diri 
Muka 10 - 11: Berita KRIM  

1 



K 
etika Rasulullah SAW mengerjakan ibadah haji yang terakhir, maka pada 9 Zulhijjah 
tahun 10 hijrah di Lembah Uranah, Bukit Arafah, Baginda SAW menyampaikan khutbah 
terakhirnya di hadapan kaum Muslimin, di antara isi dari khutbah terakhir Rasulullah 
SAW itu ialah: 

 
"Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan, Aku tidak mengetahui apakah 
aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti 
kata-kataku ini dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir disini pada hari ini. 
 
"Wahai manusia, sepertimana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, anggaplah 
jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai amanah suci. Kembalikan harta yang diamanahkan 
kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapapun agar orang lain 
tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia 
pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu, 
segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. 
 
"Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk 
menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengi-
kutinya dalam perkara-perkara kecil 
 
"Wahai manusia sebagaimana kamu mempunyai hak atas isteri kamu, mereka juga mempunyai hak 
ke atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga 
berhak diberikan makan dan pakaian, dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu 
dengan baik dan berlemah-lembutlah terhadap mereka kerana sesungguhnya mereka adalah te-
man dan pembantu kamu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak 
boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan 
zina. 
 
"Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini, sembahlah Allah, dirikanlah solat  
lima waktu, berpuasalah di bulan Ramadhan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. 
Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahawa setiap Muslim adalah saudara 
kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama; tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang 
lainnya kecuali dalam Taqwa dan beramal saleh. 
 
"Ingatlah, bahawa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari untuk dipertanggungjawabkan 
diatas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sekali-kali kamu terke-
luar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku 
 
"Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir 
agama baru. Oleh itu wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah 
aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, yang se-
kiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat 
selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. 
 
"Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku, menyampaikan pula kepada orang lain. Se-
moga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksi-
kanlah Ya Allah, bahawasanya telah aku sampaikan risalah-Mu kepada hamba-hamba-Mu." 

2 

KHUTBAH TERAKHIR  

RASULULLAH SAW  

Program Motivasi Pelajar: ‘Pelajar Ce-

merlang, Akhlak Terbilang’ 

 
 
Kampung Lapan, 23 Februari – Segala puji bagi Allah atas limpah 
hidayahNya, Kelab Remaja Ikatan Muslimin Malaysia (KRIM) 
cawangan Melaka dengan kerjasama Persatuan Penduduk Kam-
pung Lapan telah berjaya menganjurkan Program Motivasi Pelajar; 
‘Pelajar Cemerlang, Akhlak Terbilang’ di Surau Kampung Lapan. 
Kejayaan seumpama ini merupakan satu kegembiraan yang dik-
ongsi bersama dengan masyarakat setempat justeru kedua-dua 
pihak memiliki aspirasi yang sama yang perlu dikecapi daripada program ini iaitu sebagai satu usaha padu ‘Ke 
Arah Pembentukan Generasi Wawasan’.  
 
Ternyata, program tersebut mendapat sambutan masyarakat apabila terdapat seramai 36 orang pelajar lelaki dan 
22 orang pelajar perempuan dari Kampung Lapan dan sedikit dari kawasan sekitarnya menyertai program ini. 
KRIM yakin bahawa angka yang besar ini merupakan salah satu hasil daripada galakan dan sokongan tenaga yang 
dicurahkan oleh penduduk Kampung Lapan memandangkan tugasan menyebarkan maklumat tentang program 
adalah dikendalikan oleh mereka. Bukan setakat itu sahaja, ibu-ibu di kalangan penduduk Kampung Lapan juga 
bersusah-payah menyediakan juadah makanan yang enak kepada para peserta.  
 
Majoriti daripada para peserta terdiri daripada pelajar sekolah menengah dan selebihnya adalah pelajar sekolah 
rendah. Program yang dimulakan seawal 9.30 pagi dengan sesi pendaftaran telah disusuli dengan Ucapan Pembu-
kaan oleh Pengerusi Persatuan Penduduk Kampung Lapan. Kemudian, program diteruskan pula dengan tayangan 
video tentang remaja sebelum pembentangan ceramah motivasi pelajar oleh Pengarah KRIM cawangan Melaka 
sendiri, iaitu Akh Mursyidi bin Mohammad.  
 
Rata-rata, kelihatan para peserta dan ibu bapa yang hadir di situ memberikan perhatian mendalam kepada ce-
ramah dan menikmati sesi ‘permainan’ yang diadakan. Bentuk permainan adalah lebih bermotifkan pencabaran 
minda para peserta khususnya di mana pengajaran yang ingin diperoleh adalah remaja perlu bersikap kreatif agar 
pemikiran yang negatif dibuang jauh daripada minda pelajar dan digantikan dengan pemikiran yang optimis. Pen-
garah KRIM juga membawa kisah-kisah sahabat dan pemimpin Islam dahulukala agar remaja dapat jadikan 
mereka sebagai qudwah dan inspirasi dalam meniti kehidupan di dunia yang penuh dugaan untuk meraih redha 
Illahi. Program tamat sebelum masuknya waktu solat fardhu Zohor dengan ucap terima kasih oleh Pengerusi Per-
satuan Penduduk Kampung Lapan dan penyampaian cenderahati sesama KRIM dan Persatuan Penduduk Kam-
pung Lapan. 

BERITA KRIMBERITA KRIMBERITA KRIMBERITA KRIM    
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 Sempena menyambut perayaan Maulid Rasul pada kali ini, satu Karnival Futsal anjuran Ikatan Muslimin Malaysia (ISMA) cawangan Johor Bahru dengan kerjasama 
Kelab Remaja ISMA dan Persatuan Belia Islam Nasional (Pembina) telah diadakan di Dataran Riadah Taman Pulai Utama. 

Penyertaan sebanyak 13 pasukan remaja dari sekitar Skudai, Senai, Sg Renggam serta pasukan jemputan dari Melaka telah mengambil bahagian dalam kategori remaja dengan dijuarai oleh 
pasukan Melaka. Sementara 8 pasukan dari institut pengajian tinggi seperti UTM Skudai, Uitm Johor Bahru, YPJ, MMU mengambil bahagian dalam katogeri Belia dan dimenangi oleh pasukan 

Pengarah Projek Karnival Futsal, En Wan Asri berpuashati dengan perjalanan program yang julung kali diadakan ini yang berjalan dengan lancar bercadang untuk menjadikan acara tersebut 
sebagai aktiviti tahunan bagi menarik minat remaja dan belia melakukan aktiviti yang sihat tersebut terutamanya bagi masyarakat Johor Bahru dan kawasan sekitarnya. 



    
BERITA KRIMBERITA KRIMBERITA KRIMBERITA KRIM

Program Kursus Kesedaran Pelajar 

 
Program ini telah diadakan pada 2 Februari 2008 bertempat di 
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Maahad Hamidiah, Kajang, 
Selangor dengan penyertaan 61 orang peserta. Antara lain program 
ini bertujuan untuk memberikan kesedaran pelajar terhadap se-
jarah kegemilangan dan ketamadunan Islam, menanamkan seman-
gat menjadi seorang muslim yang sebenar dan beramal dengan 
ajaran Islam.Seramai 20 orang peserta putera dan 41 orang pe-
serta puteri telah menghadiri kursus kali ini. Mereka terdiri dari-
pada ahli badan dakwah dan rohani (BADAR), ketua pelajar 
(Pengawas), pemimpin rakan sebaya (PRS), AJK asrama, dll. 
 
Kursus dimulakan dengan kata-kata aluan Pengarah KRIM DHL 
memperkenalkan AJK KRIM DHL dan fasilitator bertugas. Ke-
mudian, slot pertama bertajuk “Menyusuri sejarah hadharah Islam” 
dibentangkan oleh Sdr. Muhammad Lukman Al Hakim Bin Muham-
mad dari AUSIS dan ISMA Melaka membawa pelajar kepada seerah 
nubuwwah dalam membina generasi awal Islam. Generasi awal 
Islam ditarbiyah dengan aqidah yang mantap dan keimanan yang 
jitu. 
 
Seterusnya, slot kedua tajuk yang sama disusuri dengan sejarah 
pengembangan Islam zaman Khulafa’ Ar-Rasyidin, perluasan kuasa 
empayar Islam oleh Khilafah Umaiyah dan kemuncak kegemilan-
gan hadharah Islam di era Khilafah Abassiyah I. Di penghujung ceramah, peserta diajak bersama berfikir tentang 
realiti yang melanda umat Islam di masa kini dan bagaimana peranan boleh dimainkan oleh setiap individu tanpa 
seorang pun yang berkecuali. 
 
Pada sebelah petang, kursus diteruskan dengan sesi bengkel yang dikelolakan oleh fasilitator untuk peserta (yang 
telah dibahagikan kepada beberapa kumpulan peserta putera dan puteri) yang bertujuan memastikan peserta 
benar-benar faham tentang mesej yang disampaikan oleh penceramah pada sesi sebelah pagi. Di atas kefahaman 
ini, sesi perbincangan dalam bengkel diharap dapat membangkitkan semangat dan kesedaran peserta atas tang-
gungjawab beramal oleh setiap individu bagi memastikan Islam bangkit semula dan berada di tempat yang 
sepatutnya iaitu menjadi pemimpin dan peneraju dunia. 
 
Di penghujung kursus, wakil daripada setiap kumpulan telah diminta tampil ke hadapan membentangkan pelan 
tindakan yang telah dibincangkan dan dipersetujui dalam sesi bengkel untuk dilaksanakan selepas tamat kursus. 
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Karnival Sukan ISMA Johor Baharu Mendapat Sambutan Hangat 
 
Khamis, 20 Mac 2008 - Sempena menyambut perayaan Maulid Rasul pada kali ini, satu Karnival Futsal anjuran Ikatan Muslimin Malays
Kelab Remaja ISMA dan Persatuan Belia Islam Nasional (Pembina) telah diadakan di Dataran Riadah Taman Pulai Utama.
 
Penyertaan sebanyak 13 pasukan remaja dari sekitar Skudai, Senai, Sg Renggam serta pasukan jemputan dari Melaka telah mengambil 
pasukan Melaka. Sementara 8 pasukan dari institut pengajian tinggi seperti UTM Skudai, Uitm Johor Bahru, YPJ, MMU mengambil baha
UTM Skudai. 
 
Pengarah Projek Karnival Futsal, En Wan Asri berpuashati dengan perjalanan program yang julung kali diadakan ini yang berjalan d
sebagai aktiviti tahunan bagi menarik minat remaja dan belia melakukan aktiviti yang sihat tersebut terutamanya bagi masyarakat 
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DDDD    i sudut pasar Madinah ada seorang pengemis Yahudi buta yang setiap harinya selalu ber-kata kepada setiap orang yang mendekatinya, “Wahai saudaraku, jangan dekati Muham-

mad, dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir, apabila kalian mendekati-

nya maka kalian akan dipengaruhinya.” 

  

Namun, setiap pagi Muhammad Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawakan makanan, dan 

tanpa berucap sepatah kata pun Rasulullah SAW menyuapkan makanan yang dibawanya kepada 

pengemis itu sedangkan pengemis itu tidak mengetahui bahawa yang menyuapinya itu adalah Rasulullah 

SAW. Rasulullah SAW melakukan hal ini setiap hari sampai beliau wafat. 

 

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan setiap pagi kepada 

pengemis Yahudi buta itu. Suatu hari sahabat terdekat Rasulullah SAW yakni Abu Bakar RA berkun-

jung ke rumah anaknya Aisyah RA yang tidak lain tidak bukan merupakan isteri Rasulullah SAW dan 

beliau bertanya kepada anaknya itu, “Anakku, adakah kebiasaan kekasihku yang belum aku kerjakan?” 

  

Aisyah RA menjawab, “Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah dan hampir tidak ada satu kebi-

asaannya pun yang belum ayah lakukan kecuali satu saja.” “Apakah itu?”, tanya Abu Bakar RA. “Setiap 

pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke hujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang 

pengemis Yahudi buta yang ada di sana,” kata Aisyah RA. Keesokan harinya Abu Bakar RA pergi ke 

pasar dengan membawa makanan untuk diberikan kepada pengemis itu. Abu Bakar RA mendatangi 

pengemis itu lalu memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Abu Bakar RA mulai menyuapinya, si 

pengemis marah sambil mengherdik, “Siapakah kamu?” Abu Bakar RA menjawab, “Aku orang yang biasa 

(mendatangi engkau).” “Bukan! Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku,” bantah si pengemis buta 

itu. 

 

“Apabila ia datang kepadaku tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah. 

Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan 

tersebut, setelah itu ia berikan padaku,” pengemis itu melanjutkan perkataannya. 

  

Abu Bakar RA tidak dapat menahan air matanya, ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, 

“Aku memang bukan orang yang biasa datang padamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya, orang 

yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah SAW.” 

  

Seketika itu juga pengemis itu pun menangis mendengar penjelasan Abu Bakar RA, dan kemudian ber-

kata, “Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya, ia tidak pernah memara-

hiku sedikitpun, ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi, ia begitu mulia…” Pengemis 

Yahudi buta tersebut akhirnya bersyahadah di hadapan Abu Bakar RA saat itu juga dan sejak hari itu 

menjadi muslim. 

  

Nah, wahai saudaraku, bisakah kita meneladani kemuliaan akhlak Rasulullah SAW? Atau adakah seti-

daknya niatan untuk meneladani beliau? Beliau adalah ahsanul akhlaq, semulia-mulia akhlak. Kalau pun 

tidak bisa kita meneladani beliau seratus persen, alangkah baiknya kita berusaha meneladani sedikit 

demi sedikit, kita mulai dari apa yang kita sanggup melakukannya. Sebarkanlah riwayat ini ke sebanyak 

orang apabila kamu mencintai Rasulullahmu… 

KISAH RASULULLAH SAW  

DENGAN PENGEMIS 



 

 

A 
ku dibesarkan di sebuah kawasan 
perkampungan. Suasana yang 
jauh dari kesibukan ibukota sung-
guh nyaman dan tenang. Aku 

bersekolah di peringkat rendah berhampiran 
dengan rumahku. Seronok rasanya dapat bela-
jar dan bermain dengan rakan-rakan sebayaku.  
 
Ayahku meninggal dunia semasa aku masih 
bersekolah rendah. Maka hiduplah aku di 
bawah jagaan ibu yang tercinta. Aku melihat 
pengorbanan ibuku yang terpaksa bekerja 
untuk menampung kehidupanku sekeluarga 
sehari-hari. Penat lelah ibuku pergi kerja dan 
pulang dari kerja jelas terbayang di wajahnya. 
Itulah sebuah pengorbanan seorang ibu untuk 
menunaikan tanggungjawabnya. Pada masa itu 
aku belum memahami erti kehidupan.  
 
Hari-hari yang berlalu aku hanya tahu untuk 
memenuhi keperluan makan, minum dan 
menghabiskan masa bermain-main dengan 
kawan-kawan. Itulah kehidupanku di zaman 
peringkat kanak-kanak sehingga menempuh 
zaman remaja. Kini baru ku sedar bahawa titik 
peluh dan pahit getir untuk mencari rezeki 
Allah di muka bumi ini adalah tanggungjawab 
sebagai seorang insan kerana Allah akan mem-
beri rezeki kepada sesiapa yang berusaha 
bersungguh-sungguh dan kepada sesiapa yang 
dikehendaki Nya. Manusia kena berusaha dan 
Allahlah yang mengurniakan rezeki kepada 
makhlukNya mengikut kadar yang telah 
ditetapkan. Semoga Allah membalas jasa ibu 
dan ayahku kerana kesusahan demi kesusa-
han yang telah ditempuhi mereka selama 
mereka mendidik dan membesarkanku. Dan 
semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka 
dan merahmati mereka yang telah mendidikku 
sejak dari kecil. Sekiranya ada kecantikan pada 
wajah kita ini tidak lain dan tidak bukan adalah 
apa yang kita warisi dari ayah dan ibu kita. 
Sekiranya ada kecerdikan pada akal kita ianya 
adalah apa yang diwarisi dari ayah dan ibu kita.  
 
Zaman remaja semasa di peringkat sekolah 
menengah, aku bersekolah berhampiran den-
gan rumahku. Seperti remaja-remaja lain aku 
menghabiskan masa lapangku bermain bo-
lasepak dan turun ke padang untuk mengail 

ikan. Masa remaja memang begitu suka ber-
main dan tidak tahu sangat dunia luar. Alham-
dulillah aku tamat mengaji Al-Quran semasa di 
sekolah menengah yang menjadi bekalanku 
untuk hidup di kemudian hari. Dengan izin Allah 
aku menjadi minat terhadap ilmu-ilmu Islam 
semasa di sekolah menengah. Aku sentiasa 
menghadiri kuliah-kuliah di surau berdekatan 
dengan rumah boleh dikatakan saban hari. 
Suasana beginiku rasakan sungguh seronok 
dan ketenangan jiwa yang aku nikmati setiap 
kali aku melangkah kakiku ke surau untuk 
solat berjemaah dan mendengar pengajian di 
waktu maghrib. Walaupun pada masa itu ramai 
yang hadir di surau terdiri dari orang-orang 
yang telah tua dan pencen tetapi aku tidak 
berasa malu atau segan untuk duduk bersama-
sama dengan mereka. Apa yang aku pelajari 
adalah perkara-perkara asas mengenai Islam 
seperti aqidah ahli-sunnah wal jamaah, bab 
toharah, solat, dan sebagainya. Itulah Islam 
yang aku fahami pada masa itu ditambah den-
gan pelajaran agama Islam di sekolah. Satu 
perasaan yang dirasai iaitu kawanku yang 
bersekolah di sekolah agama lebih beruntung 
kerana dapat mendalami ajaran Islam dengan 
lebih luas dan mempelajari bahasa Arab iaitu 
bahasa Al-Quran. Mengapakah pada masa itu 
aku berfikir demikian? Ilmu Allah sangat luas di 
mana-mana kita boleh mencarinya. Asalkan 
ada kemahuan yang tulen. Di mana ada kema-
huan di situ ada jalan. Dan yang terpenting 
adalah dengan niat yang tulus ikhlas kerana 
Allah Taala semata-mata.  
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BILANGAN BUKU DALAM SETAHUN YANG DIBACA BILANGAN BUKU DALAM SETAHUN YANG DIBACA BILANGAN BUKU DALAM SETAHUN YANG DIBACA BILANGAN BUKU DALAM SETAHUN YANG DIBACA 
OLEH PELAJAR UNIVERSITI MENGIKUT NEGARAOLEH PELAJAR UNIVERSITI MENGIKUT NEGARAOLEH PELAJAR UNIVERSITI MENGIKUT NEGARAOLEH PELAJAR UNIVERSITI MENGIKUT NEGARA    

    
        AUSTRALIAAUSTRALIAAUSTRALIAAUSTRALIA        180180180180    
        INDONESIAINDONESIAINDONESIAINDONESIA          94  94  94  94    
        INDIAINDIAINDIAINDIA            130130130130    
        THAILANDTHAILANDTHAILANDTHAILAND          56  56  56  56    
        BRUNEIBRUNEIBRUNEIBRUNEI          26  26  26  26    

        MALAYSIAMALAYSIAMALAYSIAMALAYSIA          4  4  4  4    
    

*Sumber dari Utusan Malaysia 

Statistik 
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PECAHAN KEMENANGAN KERUSI PARLIMEN PECAHAN KEMENANGAN KERUSI PARLIMEN PECAHAN KEMENANGAN KERUSI PARLIMEN PECAHAN KEMENANGAN KERUSI PARLIMEN     
MENGIKUT PARTI PADA PRU12MENGIKUT PARTI PADA PRU12MENGIKUT PARTI PADA PRU12MENGIKUT PARTI PADA PRU12    

    
UMNOUMNOUMNOUMNO        79797979        PKRPKRPKRPKR        31313131    
MCAMCAMCAMCA        15151515        DAPDAPDAPDAP        28282828    
PBBPBBPBBPBB        14141414        PASPASPASPAS        23232323    
SUPPSUPPSUPPSUPP          6  6  6  6    
PRSPRSPRSPRS          6  6  6  6            
UPKOUPKOUPKOUPKO          4  4  4  4    
SPDPSPDPSPDPSPDP          4  4  4  4    
MICMICMICMIC          3  3  3  3    
PBSPBSPBSPBS          3  3  3  3    
GerakanGerakanGerakanGerakan      2  2  2  2    
SAPPSAPPSAPPSAPP          2  2  2  2    
PBRSPBRSPBRSPBRS          1  1  1  1    
LDPLDPLDPLDP          1  1  1  1    
    

BNBNBNBN    =   140=   140=   140=   140    

BR  =  82BR  =  82BR  =  82BR  =  82 



Petua Islah Diri  

MUHASABAH DIRI 

Seorang mukmin memuhasabah dirinya tentang perlakuan yang telah dilakukannya. Kata Umar 
al-Khattab: “Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung”. Dia mesti bersungguh-sungguh melaku-
kan muhasabah itu kerana Allah Taala sentiasa melihat dan memerhati gerak gerinya. 
 
Sebaliknya, seorang yang tidak beriman tidak memuhasabah diri. Dia mementingkan penampi-
lan di hadapan manusia. Dia takutkan manusia, tetapi tidak takutkan Allah Taala. “Mereka 
menyembunyikan (kejahatan mereka) daripada manusia, dalam pada itu mereka tidak men-
yembunyikan (kejahatan mereka) daripada Allah. Padahal Allah ada bersama-sama mereka, 
ketika mereka merancangkan pada malam hari, kata-kata yang tidak diredhai oleh Allah. Dan 
(ingatlah) Allah sentiasa Meliputi PengetahuanNya akan apa yang mereka lakukan”. (Surah an-
Nisa’:108). 
 
Maksud muhasabah diri ialah seseorang itu melakukan muhasabah terhadap dirinya sendiri. 
Muhasabah itu bertujuan mengislah diri dan membetulkan akhlak di dunia ini. Pintu taubat 
sentiasa terbuka sebelum kematian menjelma. Muhasabah akan diikuti taubat, dan tiada 
taubat selepas mati. 
 
Muhasabah ini bukan pada material atau perniagaan, untuk mengetahui untung dan rugi. Se-
baliknya, ia bertujuan untuk mengetahui untung dan rugi seseorang insan pada usahanya 
mentaati Allah atau melakukan maksiat. Ia juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 
perbuatan dan amalannya bertepatan dengan kehendak syarak. Jika terdapat sebarang penye-
lewengan atau kecuaian, maka hendaklah dia segera bertaubat, kembali kepada Allah dan 
membetulkan hala tuju hidupnya. 
 
Muhasabah ini hendaklah dilakukan selepas setiap amal yang dilakukan, agar hatinya ten-
teram bahawa dia tidak menyeleweng dari ketetapan Allah dan sentiasa mematuhi arahan dan 
laranganNya. 
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“Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihi-
tung, timbanglah amalanmu sendiri sebe-

lum ia ditimbangkan untukmu, dan 
bersedialah untuk hari pembentangan 
amal yang besar, sesungguhnya hisab 
pada hari kiamat menjadi ringan bagi 
sesiapa yang melakukan muhasabah diri 

di dunia ini”. 
 

- Umar  bin Al-Khattab - 

“Sesungguhnya seseorang hamba itu 

dalam keadaan baik selama mana dia 

mempunyai penasihat dalam dirinya 

dan muhasabah menjadi perkara 

yang penting baginya”.  

 

- Al-Hasan - 

“Orang yang bijak ialah orang yang menundukkan hawa nafsunya 

dan beramal untuk hari selepas mati. Orang yang lemah ialah orang 

yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan sesuatu di sisi 

Allah” (Riwayat Ibnu Majah dan berkata: Hadith Hasan). 

 

- Rasulullah SAW - 

Setelah menamatkan pengajian di peringkat 
menengah, aku berpeluang untuk melanjutkan 
pelajaran ke luar negeri. Saat ini adalah sangat-
sangat diimpikan oleh setiap remaja sebayaku. 
Inilah peluang untuk menjelajah, mengenal dan 
melihat negara orang. Aku tidak menyangka 
yang perjalanan hidupku begitu seronok sekali 
semasa zaman remaja. Taqdir telah menentu-
kan yang aku akan melanjutkan pelajaran ke 
luar negara. Di sana aku mengenal adat, bu-
daya dan agama bangsa-bangsa lain. Ke-
hidupan mereka sangat jauh berbeza dengan 
kita. Segala puji-pujian kepada Allah kerana 
memberi petunjuk dan hidayah ke jalan yang 
benar. Jalan yang diredhaiNya. Jalan para an-
biya’. Jalan orang-orang yang soleh. Alhamdulil-
lah. Di sana ku melihat kehidupan mereka tidak 
mempunyai matlamat yang jauh. Mereka hanya 
tahu memuaskan hawa nafsu. Makan. Minum. 
Berpesta. Pendek kata hanya mahu berseronok 
dengan hidup di dunia ini. Tidak mahu 
memikirkan akan nasib di kemudian hari. Sung-
guh jauh kesesatan yang telah mereka lalui. 
Bersyukur kita kerana dikurniakan Allah dengan 
nikmat iman dan Islam. Nikmat hidup di bawah 
petunjuk dan pedoman Allah. Nikmat mema-
hami Al-Quran. Nikmat mendapat panduan dan 
tunjukajar dari RasulNya bagi mengharungi liku-
liku hidup di dunia yang fana ini. Kehidupan di 
dunia hanya sekejap jika dibandingkan dengan 
kehidupan di akhirat. Satu hari di akhirat 
adalah sama dengan seribu tahun di dunia. 
Akhirat adalah tempat yang kekal abadi. Dunia 
hanya sementara. Dunia tempat beramal men-
cari keredhaan Allah. Akhirat ialah tempat pem-
balasan di atas apa yang dilakukan di dunia ini. 
Dunia tempat berusaha. Akhirat tempat menuai 
hasil. Dunia ini fana. Akhirat kekal selama-
lamanya. Syukur di atas jalan Islam yang mana 
akan selamat sesiapa yang mengimani dan 
melaluinya.  
 
Diizinkan Allah aku menghadapi ujian yang 
amat berat setelah beberapa bulan aku berada 
di rantau orang. Ibuku telah pergi buat selama-
lamanya. Saat kegembiraanku menjejaki kaki di 
luar negara menjadi murang kerana aku hanya 
mempunyai seorang saja ibu di dunia ini. Tidak 
ada penggantinya. Insan yang telah mela-
hirkanku ke dunia ini. Aku menitiskan air mata 

di tengah malam mengenangkan peristiwa-
peristiwa silam bersamanya. Masih lagiku ingat 
wajahnya yang sedih bercampur gembira se-
masa dia menghantarku ke lapangan terbang. 
Sekarang peristiwa itu hanya kenangan yang 
tersemat di hatiku. Dalam umur remajaku aku 
telah kehilangan ibu yang tercinta, orang yang 
selama ini telah menyara hidupku semasa kecil 
sehinggalah remaja. Aku berserah kepada Allah 
dengan banyak bersabar di atas dugaan yang 
hebat ini yang aku tempuhi keseorangan di 
rantau orang.  
 
Rakan-rakan seangkatanku telah menjadi 
penawar luka di hati. Sesungguhnya jasa 
mereka semasa aku kesusahan sangatlah be-
sar. Mereka yang telah menenangkan kembali 
kedukaanku. Merekalah yang mengajakku solat 
bersama-sama, bermain bola bersama-sama 
sehingga aku merasakan bahawa dunia ini 
masih cerah buatku. Mereka jugalah yang 
menunjuk ajar kepadaku erti kehidupan se-
benar. Matlamat hidup sebenar di muka bumi 
ini. Dari mana kita datang? Kenapa kita dijadi-
kan? Ke manakah kita akan dikembalikan? 
Merekalah yang mengajarku mengenal Islam 
dalam bentuk yang lebih luas, bukannya seperti 
yang ku fahami selama ini. Mereka jugalah yang 
menunjukkan cara berukhuwwah sesama ra-
kan-rakan yang mana belum pernahku alami 
selama ini. Mereka juga yang menunjukkan 
contoh teladan bukan sahaja ucapan manis di 
bibir. Ini kurasakan satu anugerah yang besar 
iaitu dapat mengenali Islam secara menyeluruh 
dan dapat mengenali rakan-rakan yang mahu 
mengajakku ke arah kebaikan dan kese-
jahteraan hidup. 
 
Akhir kata kehidupan di zaman remaja adalah 
sesuatu yang mencabar sekiranya kita tidak 
mendapat bimbingan dan petunjuk ke jalan 
yang benar sebagaimana yang ditunjuk ajar 
oleh junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. 
Oleh itu laluilah zaman remajamu dengan men-
dapat bimbingan dan petunjuk dari orang-orang 
yang soleh yang ikhlas menyanyangimu semata-
mata untuk mencapai keredhaan Allah Taala.  
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