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Yusuf yang hebat
Memaafkan tanpa syarat

P ENDERITAAN Nabi Yusuf 
bukan sedikit. Ia melibatkan 
derita fizikal dan luka jiwa. 
Hanya kerana ‘hasad cinta’ 
ayahanda mereka, Yusuf 

diperlakukan sedemikian rupa. Jika tidak 
kerana abangnya mengorak langkah 
membuangnya ke dalam perigi, pastinya 
Yusuf tidak akan merana tubuh dan hati 
terpisah dari ayah tercinta selama puluhan 
tahun. Yusuf pasti tidak derita malu 
dijual sebagai hamba. Yusuf pasti tidak 
akan derita digoda wanita Mesir. Paling 
perit sekali, Yusuf pasti tidak akan derita 
dikurung seperti haiwan dalam penjara 
Mesir tanpa sebarang kesalahan. 

Nah! Pada hari itu, Yusuf berdiri tegak 
di hadapan para penzalimnya. Kuasa 
penuh di tangan baginda. Boleh sahaja 
mereka itu dihumbankan ke dalam perigi, 
kemudian mereka dijual penuh hina 
sebagai hamba. Tidak cukup dengan itu, 
Yusuf juga boleh memenjarakan mereka 
selama mungkin sehingga mereput dalam 
penjara tanpa khabar berita. Tapi bukan 
begitu lakunya Yusuf. Allah merekodkan 
‘kisah agung sikap pemaaf’ yang sangat 
indah di akhir surah Yusuf:

Allah berfirman, maksudnya: Yusuf 
berkata: “Tahukah kamu (betapa 
buruknya) apa yang kamu telah lakukan 
kepada Yusuf dan adiknya, semasa kamu 
masih jahil (tentang buruknya perbuatan 
yang demikian)?” Mereka bertanya 
(dengan hairan): “Engkau ini Yusufkah? 
“ Dia menjawab: “Akulah Yusuf dan ini 
adikku (Bunyamin). Sesungguhnya Allah 
telah mengurniakan nikmat-Nya kepada 
kami. Sebenarnya sesiapa yang bertaqwa 
dan bersabar, maka sesungguhnya Allah 
tidak menghilangkan pahala orang-orang 
yang berbuat kebaikan (Yusuf [12:89-90]).

Taqwa dan sabar! Itulah dua kunci 
yang membantu Yusuf bertahan dan 
bebas daripada segala ujian dunia yang 
dihadapinya selama ini. Setelah identiti 
Yusuf terdedah, rasa bersalah mulai 
menerjah masuk ke dalam hati abang-
abang baginda, lalu dengan malu dan 
insaf mereka memohon maaf. Membalas 
dendam ketika kuasa penuh di tangan? 
Tidak sama sekali! Subhanallah! Memang 
Yusuf manusia kuat yang sangat hebat 
kerana mampu memaafkan kesilapan 
saudaranya ketika ‘mampu membalas 
dengan penuh kuasa’. Bahkan baginda 

Memaafkan kesilapan 
orang memang sukar 
dan pahit, manakala 
membiarkan hati dilamun 
benci dendam pula sangat 
enak rasanya kerana 
ia sudah direncahkan 
dengan perisa adunan 
syaitan. Walaupun sedap 
rasanya, kesan sampingan 
kepada jiwa juga parah 
sepertimana parahnya 
kesan sampingan perisa 
tersebut kepada fizikal.” 

Dakwaan 
melihat nabi 
secara jaga 
(yaqazah)

MESYuARAT Jawatankuasa 
Fatwa Negeri Perlis Kali 
Ke-18 yang bersidang pada 

22 – 23 April 2015 telah membuat 
keputusan seperti berikut:

 
l Dakwaan seseorang melihat Nabi 

secara jaga (yaqazah) sama ada 
dalam bentuk hakiki ataupun 
ruh selepas kewafatan Nabi 
Muhammad SAW tidak pernah 
dinukilkan melalui riwayat yang 
sahih berlaku kepada mana-mana 
sahabat RA, sekalipun ketika saat-
saat getir, seperti ketika timbulnya 
perbezaan pendapat dalam 
kalangan mereka. Demikian juga 
generasi tabiin dan tabi’ al-tabiin

l Kemungkinan berlakunya yaqazah 
secara ruh adalah dakwaan yang 
diragui dan ditolak oleh para 
muhaqqiqin seperti al-Nawawi, 
Ibn Taimiyyah, Ibn Kathir, Ibn 
Hajar al-‘Asqalani, al-Sakhawi. 
Begitu juga al-Qusyairi.

l Demikian juga dakwaan melihat 
jasad nabi di zaman ini secara 
jaga adalah tertolak. Apa yang 
dinukilkan dari segelintir para 
ulama dalam hal ini adalah 
mengelirukan dan berlaku 
percanggahan di dalam 
kenyataan mereka sendiri. 
Nukilan tersebut mempunyai 
pelbagai versi yang berbeza-
beza. Ada mendakwa melihat 
dengan wijdan (pandangan 
hati), ada mendakwa melihat 
antara tidur dan jaga, ada pula 
mendakwa dengan hanya 
gambaran nabi dan pelbagai 
lagi. Semua dakwaan ini boleh 
diberikan pelbagai tafsiran yang 
tidak semestinya membawa 
makna yaqazah seperti yang 
difahami oleh sesetengah pihak.

l Selain itu, dakwaan melihat 
Nabi secara jaga juga terdedah 
kepada tipu daya syaitan. Ia 
boleh membuka pintu kerosakan 
dengan berbagai tujuan seperti 
‘Ujub dan Sum’ah. Justeru apa-apa 
dakwaan melihat Nabi sama ada 
dalam mimpi mahupun jaga yang 
membabitkan implikasi syarak 
seperti pegangan akidah, hukum-
hakam syariat dan penilaian hadis 
adalah batil dan sesat. Begitu juga 
dengan dakwaan bacaan tertentu 
boleh menghadirkan Nabi ke 
dalam sesuatu majlis juga adalah 
tidak berasas.
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tanpa bertangguh terus memaafkan 
mereka:

Allah berfirman, maksudnya: Mereka 
berkata: “Demi Allah! Sesungguhnya 
Allah telah melebihkan dan memuliakan 
engkau daripada kami (disebabkan taqwa 
dan kesabaranmu); dan sesungguhnya 
kami adalah orang-orang yang bersalah”. 
“Yusuf berkata: “Kamu pada hari ini 
tidak akan ditempelak atau disalahkan 
(tentang perbuatan kamu yang telah 
terlanjur itu), semoga Allah, semoga Allah 
mengampunkan dosa kamu, dan Dialah jua 
yang Maha Mengasihani daripada segala 
lain yang mengasihani.” (Yusuf[12:91-92]).  

Sejurus selepas pembukaan kota 
Mekah, para Musyrikin Quraisy yang 
dahulunya banyak menyakiti Rasulullah 
SAW tunduk kehinaan berbaris di hadapan 
baginda. Hati mereka gentar menanti 
apakah hukuman yang bakal dijatuhkan 
kepada mereka. Lantas jiwa mereka 
digegarkan dengan sikap pemaaf baginda: 

“Aku berkata (kepada kamu semua 
wahai penduduk Mekah) sebagaimana 
ucapan (saudaraku nabi) Yusuf: “Kamu 
pada hari ini tidak akan ditempelak atau 
disalahkan (tentang perbuatan kamu 
yang telah terlanjur itu), semoga Allah, 
semoga Allah mengampunkan dosa kamu, 
dan Dialah jua yang Maha Mengasihani 
daripada segala lain yang mengasihani.” - 
Dala’il a-Nubuwwah Imam al-Bayhaqi.

Mustahil untuk kita dilantik menjadi nabi 
selepas Yusuf AS dan Muhammad SAW, 
namun kita mampu memiliki akhlak ‘pemaaf 
ketika mampu membalas’ seperti mereka. 
Insya Allah, akhlak itu akan menjadi punca 
pengampunan dosa kita yang bertimbun dan 
menjadi sebab kita dikumpulkan bersama 
para nabi di akhirat kelak:

Allah berfirman, maksudnya: Dan 
janganlah orang-orang yang berharta 
dan lapang hidupnya daripada kalangan 
kamu, bersumpah tidak mahu lagi 
memberi bantuan kepada kaum kerabat 
dan orang-orang miskin serta orang-
orang yang berhijrah pada jalan Allah; 

“Dan (sebaliknya) hendaklah mereka 
memaafkan dan melupakan kesalahan 
orang itu; tidakkah kamu suka supaya 
Allah mengampunkan dosa kamu? Dan 
(ingatlah) Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Mengasihani.” (al-Nur[24:22]).

 Memaafkan kesilapan orang memang 
sukar dan pahit, manakala membiarkan 
hati dilamun benci dendam pula sangat 
enak rasanya kerana ia sudah direncahkan 
dengan perisa adunan syaitan. Walaupun 
sedap rasanya, kesan sampingan kepada 
jiwa juga parah sepertimana parahnya 
kesan sampingan perisa tersebut kepada 
fizikal. Memaafkan manusia memang 
pahit, namun percayalah ia adalah ubat 
berkesan untuk menenangkan jiwa 
dan mendapat rahmat Allah. Pilihlah 
yang pahit lagi menyihatkan hati dan 
tinggalkanlah yang sedap tapi bakal 
merosakkan jiwa.

fatwa pilihan

MEMAAFKAN manusia memang pahit, namun percayalah ia adalah ubat berkesan untuk 
menenangkan jiwa dan mendapat rahmat Allah. – GAMBAR HIASAN


