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AKU JANJI SEMUA NABI TERHADAP RASULULLAH

ُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ُُثه َجاءَ  ُ ِميثَاَق النهِبيِ نَي َلَما آتَ ي ْ ٌق ِلَما مَ َوِإْذ َأَخَذ اَّلله نهُه َقاَل أَأَقْ َرْرُُتْ َعُكْم لَتُ ْؤِمُننه ِبِه َولَتَ ْنُصرُ ُكْم َرُسوٌل ُمَصدِ 
(81)ِدنَن َوَأَخْذُُتْ َعَلى َذِلُكْم ِإْصرِي َقاُلوا أَقْ َرْرََن َقاَل َفاْشَهُدوا َوَأََن َمَعُكْم ِمَن الشهاهِ 

Dan (ingatlah) ketika Allah mengambil perjanjian setia daripada para nabi 
(dengan firman-Nya): "Sesungguhnya apa jua Kitab dan Hikmat yang Aku 

berikan kepada kamu, kemudian datang pula kepada Kamu seorang Rasul yang 
mengesahkan apa yang ada pada kamu, hendaklah kamu beriman sungguh-

sungguh kepadanya, dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh menolongnya". 
Allah berfirman lagi (bertanya kepada mereka): “Adakah kamu mengakui dan 

menerima ikatan janjiku yang demikian itu?" Mereka menjawab: "Kami berikrar 
(mengakui dan menerimanya)". Allah berfirman lagi: "Jika demikian, maka 
saksikanlah, dan Aku juga menjadi saksi bersama kamu." (Ali ‘Imran 3:81).



DISAMBUT MESRA SEMUA NABI DI LANGIT

ُل ق ِ  رِي  ْ ب  اَل ج ِ َ َ ف  ت 
ْ أ َن ْ َل َمن  ث  ف ِ

َ ُل ف  رِي  ْ ب  َح ج ِ
َ ت 
ْ ف  َ اْست  َ ة ِ ف 

َ اِلث  َّ َماِء الث 
ي السَّ

َ ل ي  إ ِ  ب ِ
َ مَّ َعَرج 

ُ ْ َمَعَك ف َ ث  َل َوَمن   ث 
َ
ل  ا ِ

َ ِعت  ُ ْد ب 
َ َل َوق  ث  ِ

َم ق 
َّ ِة َوَسل ْ ي أللَُّه َعَلث 

َّ ٌد َصل َحمَّ
ُم
ا اَل  َ َح َلث  ِ

ت 
ُ ف 
َ ف 
ِة  ْ ث 

َ
ل  ا ِ

َ ِعت  ُ ْد ب 
َ اَل ق  َ ِة ف  ْ ث 

أ ُهَو  َ ذ  َم أ ِ
َّ ِة َوَسل ْ ي أللَُّه َعَلث 

َّ َ َصل وُسف  ُ ت  ا ب ِ َ ي 
أ أ َ َ ذ  ا ِ

َ ِ ف 
ْسن 
ُ ح
ْ ْطَر إل

َ َ ش  ِطي 
ُْع ْد أ 

َ َ َوذَ ق 
ت  رَجَّ

ر  ف َ
ْ ب 
َ ح  َعا ِلي  ب ِ

Kemudian aku dibawa naik ke langit ketiga. Jibril meminta izin agar dibuka pintunya, 
lalu ditanya oleh malaikat penjaga langit ketiga: “Siapakah anda?” JIbril menjawab: 

“Aku Jibril!” Kemudian ditanya lagi: “Siapakah bersamamu itu?” Jibril menjawab: 
“Dia adalah Muhammad SAW.” Malaikat penjaga langit ketiga bertanya: “Adakah dia 
telah dibangkitkan (sebagai Rasul)?” Jibril menjawab: “Ya! Dia sudah dibangkitkan.” 
Kemudiannya pintu langit ketiga dibukan dan aku bertemu dengan nabi Yusuf SAW 

dan ternyata dia dianugerahi separuh kecantikan (manusia). DIA 
MENYAMBUTKU DAN MENDOAKAN KEBAIKAN UNTUKKU 

(Sahih Muslim, no 234, Musnad Ahmad, no 12047).



KITAB TAWRAT DAN INJIL MENGKHABARKAN 
KELAHIRAN RASULULLAH SAW
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"Iaitu orang yang mengikut Rasulullah (Muhammad SAW) Nabi yang 
Ummi, yang mereka dapati tertulis (namanya dan sifatnya) dalam 

Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Dia menyuruh mereka dengan 
perkara yang baik, melarang mereka daripada melakukan perkara yang 

keji; menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik, 
mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk; dia juga 

menghapuskan daripada mereka beban dan belenggu yang ada pada 
pada mereka…… (al-A’raf 7:157).



ُهَما قُ ْلتُ َعْن َعطَاِء ْبِن َنَساٍر قَاَل َلِقيُت َعْبَد اَّللِه ْبَن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َرِضَي اَّللهُ   َعَلْيِه َوَسلهَم ِف َأْخِبِْن َعْن ِصَفِة َرُسوِل اَّللِه َصلهى اَّللهُ  َعن ْ
َوِحْرًزا ِلْْلُمِ يِ نَي أَْنَت {ًرا َوَنِذنًرا ََي أَن َُّها النهِبُّ ِإَنه أَْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبش ِ } ِف اْلُقْرآنِ الت هْوَراِة قَاَل َأَجْل َواَّللِه ِإنهُه َلَمْوُصوٌف ِف الت هْوَراِة بِبَ ْعِض ِصَفِتهِ 

َل لَْيَس ِبَفظٍ  َوََل َغِليٍظ َوََل َسخهابٍ  ُتَك املتَ وَكِ  ُ َحَّته َئِة السهيِ َئَة َوَلكِ ِف اْْلَْسَواِق َوََل َنْدَفُع ِِبلسهي ِ َعْبِدي َوَرُسوِل ََسهي ْ ْن نَ ْعُفو َونَ ْغِفُر َوَلْن نَ ْقِبَضُه اَّلله
ُ َونَ ْفَتُح بَِ  ا َوقُ ُلوًِب ُغْلًفاا َأْعيُ ًنا ُعْمًيا َوآَذاًَن ُصم  نُِقيَم ِبِه اْلِملهَة اْلَعْوَجاَء ِبَِْن نَ ُقوُلوا ََل ِإَلَه ِإَله اَّلله

‘Ata’ bin Yasar berkata dia bertemu Abdullah bin ‘Amru bin al-’As RA dan berkata: “Khabarkan 
padaku tentang sifat Rasulullah SAW dalam Tawrat.” Beliau menjawab: “Baiklah! 

Sesungguhnya sifat baginda memang dalam Tawrat dengan sebahagian sifatnya dalam al-
Quran (Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami utuskan kamu sebagai saksi, pembawa khabar 
gembira dan amaran), juga sebagai penjaga bagi bangsa yang buta huruf (Bangsa Arab). 

Engkau adalah hamba dan Rasul-Ku. Aku namakanmu tempat bergantung, tidak bersikap 
kasar, tidak keras hati, tidak juga suka meninggikan suara di pasar, tidak menolak kejahatan 
dengan kejahatan (yang sama) akan tetapi selalu memaaf dan mengampunkan (kesalahan 
orang). Allah tidak mematikannya melainkan selepas dia meluruskan agama yang bengkok 
sehingga orang berkata bahawa Tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Dia juga akan 

membuka dengan kalimah Tawhid itu mata (hati) yang buta, telinga yang pekak dan hati yang 
tertutup (Sahih al-Bukhari, no 1981).



SIFAT LAIN BAGINDA DAN PARA SAHABAT



Nabi Muhammad (SAW) ialah Rasul Allah; dan orang yang bersama dengannya 
bersikap keras dan tegas terhadap orang kafir yang (memusuhi Islam), dan 
sebaiknya bersikap kasih sayang serta belas kasihan kasihan sesama sendiri 

(umat Islam). Engkau melihat mereka tetap beribadat rukuk dan sujud, dengan 
mengharapkan limpah kurnia (pahala) daripada Tuhan mereka serta 

mengharapkan keredhaan-Nya. Tanda yang menunjukkan mereka (sebagai orang 
yang soleh) terdapat muka mereka - dari kesan sujud (dan ibadat mereka yang 
ikhlas). Demikianlah sifat mereka yang tersebut di dalam Kitab Taurat; dan sifat 

mereka di dalam Kitab Injil pula ialah: (bahawa mereka diibaratkan) sebagai 
pokok tanaman yang mengeluarkan anak dan tunasnya, lalu anak dan tunasnya 

itu menyuburkannya, sehingga ia menjadi kuat, lalu ia tegap berdiri di atas 
(pangkal) batangnya dengan keadaan yang mengkagumkan orang yang 

menanamnya. (Allah menjadikan para sahabat Nabi Muhammad SAW dan PARA 
pengikutnya kembang biak serta kuat gagah sedemikian itu) kerana Dia hendak 
jadikan orang kafir merana dengan perasaan marah dan hasad dengki - dengan 
kembang biaknya umat Islam itu. (Dan selain itu) Allah telah menjanjikan orang 

yang beriman dan beramal soleh dari mereka, keampunan dan pahala yang besar 
(al-Fath 48:29).



LANGIT TERJAGA DENGAN KEBANGKITAN 
BAGINDA

َها َمَقاِعَد ِلل(8)َوَأَنه َلَمْسَنا السهَماَء فَ َوَجْدََنَها ُمِلَئْت َحَرًسا َشِدنًدا َوُشُهًبا  ْمِع َفَمْن َوَأَّنا ُكناا نَ ْقُعُد ِمن ْ سا
ا  (9)َيْسَتِمِع اْْلَن َيَِْد َلُه ِشَهاًبا َرَصدا

`Dan bahawa sesungguhnya kami berusaha mencari berita langit, lalu
kami dapati langit itu penuh dengan pengawal yang sangat kuat

kawalannya, dan (dengan rejaman) api yang menyala. `PADAHAL KAMI 
DAHULU BIASA MENDUDUKI TEMPAT (PERHENTIAN) DI LANGIT 

UNTUK MENDENGAR (PERCAKAPAN PENDUDUKNYA); MAKA 
SEKARANG SESIAPA YANG CUBA MENDENGAR, AKAN MENDAPATI API 

YANG MENYALA YANG MENUNGGU MEREJAMNYA (al-Jinn  72:8-9)



UFO 
ADALAH 

JINN?



DADA DIBELAH DAN MEMILIKI COP 
MOHOR PENUTUP NABI

ُ َعَلْيِه َوَسلهَم َأََتُه ِجِْبِنُل َصله َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ  ُ َعَلْيِه َوَسلهَم َوُهَو نَ ْلَعُب َمعَ َأنه َرُسوَل اَّللِه َصلهى اَّلله َفَأَخَذُه َفَصَرَعُه َفَشقه َعْن قَ ْلِبِه اْلِغْلَمانِ ى اَّلله
 َْلََمُه ُُثه َأَعاَدُه ِف َمَكانِِه َوَجاَء ٍب ِبَاِء َزْمَزَم ُُثه ْنَك ُُثه َغَسَلُه ِف َطْسٍت ِمْن َذهَ َفاْسَتْخرََج اْلَقْلَب َفاْسَتْخرََج ِمْنُه َعَلَقًة فَ َقاَل َهَذا َحظُّ الشهْيطَاِن مِ 

َرُه فَ َقاُلوا ِإنه ُُمَمهًدا َقْد قُِتَل فَ  َتِقعُ اْلِغْلَماُن َنْسَعْوَن ِإََل أُمِ ِه نَ ْعِِن ِظئ ْ ْنُت أَْرِئي أَثَ َر َذِلَك اْلِمْخَيِط ِف َصْدرِهِ اللهْوِن َقاَل أََنٌس َوَقْد كُ اْستَ ْقبَ ُلوُه َوُهَو ُمن ْ

Anas bin Malik menceritakan Rasulullah SAW didatangi Jibril ketika baginda sedang bermain 
dengan kanak-kanak. Jibril membawa baginda lalu membedah dan mengeluarkan jantungnya. 
Ketika mengeluarkan jantung itu, Jibril mengeluarkan seketul darah sambil berkata: Ini adalah 
bahagian syaitan padamu. Jibril kemudiannya membasuh jantung itu dalam bekas emas berisi 
air zam-zam. Setelah itu, jantung baginda dikembalikan ke tempat asalnya. Selepas itu kanak-
kanak yan bermain bersama Rasulullah bergegas bertemu ibu susuan baginda sambil berkata: 

Muhammad telah dibunuh. Mereka semua bergegas ke tempat baginda dan mendapati 
baginda (masih hidup) berubah warna (kulitnya, pucat). Anas juga memberitahu dia pernah 

melihat kesan jahitan itu pada dada baginda (Sahih Muslim, no 236).



MENGAPA DI 
BELAKANG 
PADA KIRI? 

BILA 
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TULISAN LENGKAP 
PADA BELAKANG 

BAGINDA?

AZIMAT SERBA GUNA?



IMAM IBN HIBBAN MASUKKAN RIWAYAT COP?

KRITIK IMAM IBN HAJAR AL-’ASQALANI DALAM FATH 
AL-BARI

َا َكاَنْت َكأَثَِر ُِمَْجم ، أَْو َكالشه "  اَمِة السهْوَداء أَْو اْلَْْضرَاء ، أَْو َمْكُتوبَوأَمها َما َوَرَد ِمْن َأَّنه
َها  َها شَ أَ " ِسْر َفأَْنَت اْلَمْنُصور " أَْو " ُُمَمهد َرُسول اَّلله " َعَلي ْ ْيء ْو ََنْو َذِلَك ، فَ َلْم نَ ثْ ُبت ِمن ْ

نن ِف ِاْسِتيَعابَا ِف  الزهْهر "َوتَِبَعُه ُمَغْلطَاي ِف " رْح السِ ريَة شَ " َوَقْد َأْطَنَب اْْلَاِفظ ُقْطب الدِ 
ًئا ِمْن َحاهلَا ، َواْلَْق  َما ذََكرْ " اْلَباِسم  َها ِف َوََل تَ ْغََتّ ِبَا َوَقَع ِمن ْ ته ،َوَلَْ نُ َبنيِ  َشي ْ

ُ َأْعَلمُ َصِحيح ِاْبن ِحبااَن فَِإناُه َغَفَل َحْيثُ  َح َذِلَك َواَّللا َصحا



Adapun pandangan yang mengatakan tanda penutup
kenabian itu seperti kesan bekam, atau titik hitam atau hijau, 

atau tertulis padanya “Muhammad Utusan Allah” atau
“Teruskan berjalan, seungguhnya engkau akan mendapat
bantuan” atau selain daripada itu, maka ia langsung tidak
sabit (sahih)…. Oleh itu, jangan sampai kalian terpedaya
dengan apa yang disebut dalam kitab Sahih Ibn Hibban. 

Beliau telah terlalai ketika menyatakan riwayat itu sahih.. 
(Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari oleh Imam Ibn Hajar al-

’Asqalani, ulasan pada hadith no 3277).



RAHSIA PADA BAHAGIAN KIRI?

َذِلَك َأنه السِ ر  ِف : قَاَل اْلُعَلَماء 
ةاْلَقْلب ِف تِْلَك اْلِْهَ 

Ia adalah pada bahagian 
jantung (Fath al-Bari, 

hadith no 3277).



BENTUK SEBENAR TANDA KENABIAN 
RASULULLAH SAW

ُ عَ َعْن َجاِبِر ْبِن ََسَُرَة قَالَ  نْيَ َكِتَفْيِه َلْيِه َوَسلهَم نَ ْعِِن الهِذي بَ َكاَن َخاَُتُ َرُسوِل اَّللِه َصلهى اَّلله
ةا ََحَْراَء ِمْثَل بَ ْيَضِة اْْلََماَمةِ  ُغدا

Jabir bin Samurah berkata, tanda kenabian Rasulullah 
SAW yang berada pada belakang baginda antara kedua 

bahu baginda berwarna merah (dan saiznya) seperti 
telur burung merpati (Sunan al-Trmidhi, no 3577).



ABU TALIB DIRINGANKAN AZAB

ثَ َنا اْلَعبهاُس ْبُن َعْبِد اْلُمطهِلِب َرِضَي اَّللهُ  ُ َعلَ  َعْنهُ َحده ْيِه َوَسلهَم َما َأْغنَ ْيَت َقاَل لِلنهِبِ  َصلهى اَّلله
َك َفِإنهُه َكاَن ََيُوُطَك َونَ ْغَضُب َلَك قَ  ْوََل َأََن َلَكاَن اَل ُهَو ِف َضْحَضاٍح ِمْن ََنٍر َولَ َعْن َعمِ 

ِف الدهَرِك اْْلَْسَفِل ِمْن النهارِ 

‘Abbas bin Abdul Muttalib bertanya kepada 
Rasululullah SAW: “(Adakah benar) kamu tidak dapat 

membantu bapa saudaramu? Padahal dia selalu 
melindungimu dan marahkan (para penentang) 

kamu?” Rasulullah bersabda: “Dia berada dalam azab 
yang SEPARAS BUKU LALI DALAM NERAKA. Kalaulah 
bukan keranaku, sudah pasti dia akan berada dalam 

dasar neraka (Sahih Bukhari, no 3594, 5740 dan 
Sahih Muslim, no 308).



MENDAPAT MUKJIZAT ISRA’ DAN MI’RAJ

ىِجِد اْْلََراِم ِإََل اْلَمْسِجِد اْْلَْقصَ َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْيًلا ِمَن اْلَمسْ ُسْبَحاَن الهِذي 
 ُهَو السهِميُع اْلَبِصريُ الهِذي َِبرَْكَنا َحْوَلُه لُِنرِنَُه ِمْن َآََيتَِنا ِإنههُ 

Maha Suci Allah yang telah MENJALANKAN 
HAMBANYA (MUHAMMAD) PADA MALAM HARI 

DARI MASJID AL-HARAM (DI MAKKAH) KE MASJID 
AL-AQSA (DI PALESTIN), yang Kami berkati 

sekelilingnya, untuk memperlihatkan kepadanya 
tanda (kekuasaan dan kebesaran) Kami. 

Sesungguhnya Allah jualah yang Maha Mendengar, 
lagi Maha Mengetahui (al-Isra’ 17:1).



DALAM KITAB BAGINDA ADA NASIKH 
MANSUKH

َها أَْو ِمثْ  ِدنرٌ  َشْيٍء قَ ِلَها أَََلْ تَ ْعَلْم َأنه اَّللهَ َعَلى ُكل ِ َما نَ ْنَسْخ ِمْن آنٍَة أَْو نُ ْنِسَها ََنِْت ِِبَرْيٍ ِمن ْ

Apa sahaja ayat keterangan yang Kami mansukhkan 
(batalkan), atau yang Kami tinggalkan (atau tangguhkan), Kami 

datangkan ganti yang lebih baik daripadanya, atau yang 
sebanding dengannya. Tidakkah engkau mengetahui 
bahawasanya Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu? 

(al-Baqarah 2:106)



BEZA ANTARA PENURUNAN AL-QURAN DAN 
KITAB LAMPAU

ِمْن قَ ْبلُ َل أَنْ زَ َعَلى َرُسولِِه َواْلِكَتاِب الهِذينَ زاَل يأَن َُّها الهِذنَن َآَمُنوا َآِمُنوا ِِبَّللِه َوَرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الهذِ ََي 

Wahai orang beriman! Tetapkanlah iman kamu kepada Allah 
dan Rasul-Nya, dan kepada Kitab Al-Quran yang TELAH 

DITURUNKAN (SECARA BERPERINGKAT) KEPADA RASUL-
NYA (Muhammad, s.a.w), dan juga kepada Kitab-kitab Suci
yang TELAH DITURUNKAN (SECARA SEKALIGUS) DAHULU 

DARIPADA ITU (al-Nisa’ 4:136).



MENDAPAT KHAZANAH DARI BAWAH ARASYH

ُ َعَلْيِه َوسَ قَاَل َرُسوُل اَّللِه َصلهىَعْن َأِب َذرٍ  قَالَ  لهَم اَّلله
ِش َوَلَْ ِة ِمْن َكْنٍز ََتَْت اْلَعرْ أُْعِطيُت َخَواتِيَم ُسوَرِة اْلبَ َقرَ 

نُ ْعَطُهنه َنِبٌّ قَ ْبِلي

Abu Dhar berkata, Rasulullah SAW 
bersabda:”Aku telah dianugerahkan akhir 

surah al-Baqarah yang terdiri daripada 
khazanah dari bawah Arasyh yang tidak 

pernah diberikan kepada para nabi 
sebelumku (Musnad Ahmad, 20583)



ُ َعَلْيِه َوَسلهَم ِبَسْبٍع أََمرَ َعْن َأِب َذرٍ  َقالَ  ُهْم َوأَمَ أََمَرِن َخِليِلي َصلهى اَّلله نُ وِ  ِمن ْ َأْن أَْنظَُر ِإََل َمْن ُهَو َرِن ِن ِِبُبِ  اْلَمَساِكنِي َوالدُّ
ئً ْن أَْدبَ َرْت َوأََمَرِن َأْن ََل َأْسَأَل ُدوِن َوََل أَْنظَُر ِإََل َمْن ُهَو فَ ْوِقي َوأََمَرِن َأْن َأِصَل الرهِحَم َوإِ  ا َوأََمَرِن َأْن أَُقوَل ِِبْلَْقِ  َأَحًدا َشي ْ

َة ِإَلا َوَأَمَرِن َوِإْن َكاَن ُمر ا َوأََمَرِن َأْن ََل َأَخاَف ِف اَّللِه َلْوَمَة ََلئٍِم  ُنا ِمْن َكْنٍز  َأْن ُأْكِثَر ِمْن قَ ْوِل ََل َحْوَل َوََل قُ وا  ًِبَّللِا فَِإَّنا
ََتَْت اْلَعْرشِ 

Abu Dhar berkata: “Kekasihku Rasulullah SAW menyuruhku mengamalkan 7 
perkara iaitu; (1) mencintai serta mendekati orang miskin, (2) melihat orang 

yang lebih rendah daripadaku (dalam hal duniawi) dan jangan melihat kepada 
orang yang lebih tinggi daripadaku (dalam perihal harta atau pangkat), (3) 
menghubung silaturahim (hubungan keluarga) walaupun (ahli keluarga itu) 
berpaling (tidak menghiraukannya atau jauh jaraknya), (4) jangan meminta 

sesuatu kepada sesiapa pun, (5) berkata benar walaupun ia pahit, (6) jangan 
takut celaan orang yang mencela dalam melaksanakan arahan Allah, (7) 

MEMPERBANYAKKAN UCAPAN HAWQALAH KERANA IA ADALAH ANTARA 
KHAZANAH ALLAH DARI BAWAH ARASYH (Musnad Ahmad, no 20447).



DIUTUS KEPADA MANUSIA DAN JIN

ْنِس َأََلْ َيَِْتُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم  َهَذا َقاُلوا َشِهْدََن صُّوَن َعَلْيُكْم َآََيِت َونُ ْنِذُروَنُكْم ِلَقاَء نَ ْوِمُكمْ نَ قُ ََي َمْعَشَر اْلِْنِّ َواْْلِ
نْ َيا َوَشِهُدوا َعَلى أَنْ ُفِسِهْم َأَّنهُ  ْم َكانُوا َكاِفرِننَ َعَلى أَنْ ُفِسَنا َوَغرهْْتُُم اْْلََياُة الدُّ

WAHAI SEKALIAN JIN DAN MANUSIA! BUKANKAH TELAH DATANG 
KEPADA KAMU PARA RASUL DALAM KALANGAN KAMU SENDIRI, yang 
menyampaikan kepada kamu ayatKu (perintah-Ku), dan yang memberikan amaran 

kepada kamu tentang pertemuan kamu dengan hari (kiamat) ini? Mereka menjawab: 
"Kami menjadi saksi mengakui akan (kesalahan) diri kami sendiri (mendustakan para 

rasul itu)". Dan (sebabnya ialah) mereka telah diperdayakan oleh (kemewahan) hidup di 
dunia dan (kerana itulah) mereka menjadi saksi (pada hari akhirat) terhadap diri 

mereka sendiri: (bahawa) sesungguhnya mereka adalah orang yang mengingkari (apa 
yang telah disampaikan oleh para rasul itu) (al-An’am  6:130).



JIN BERIMAN KEPADA RASULULLAH SAW

ا ُقِضَي َولاْوا فَ لَ ْرَآَن فَ َلمها َحَضُروُه َقاُلوا أَْنِصُتوا َوِإْذ َصَرفْ َنا ِإلَْيَك نَ َفرًا ِمَن اْلِْنِ  َنْسَتِمُعوَن اْلقُ  ما
ِإََل قَ ْوِمِهْم ُمْنِذرِينَ 

Dan (ingatkanlah peristiwa) semasa Kami menghalakan satu 
rombongan jin datang kepadamu (wahai Muhammad) untuk 

mendengar Al-Quran; setelah mereka menghadiri bacaannya, 
berkatalah (setengahnya kepada yang lain): "Diamlah kamu 

dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya!" 
KEMUDIAN SETELAH SELESAI BACAAN ITU, 
KEMBALILAH MEREKA KEPADA KAUMNYA 

(MENYIARKAN AJARAN AL-QURAN ITU DENGAN) 
MEMBERI PERINGATAN DAN AMARAN 

(al-Ahqaf  46:29).



SEBUAH KISAH….

Pada suatu hari khalifah ‘Umar ibn ‘Abdul ‘Aziz melalui 
padang pasir yang kontang, lalu beliau menemui seekor 

ular mati. Beliau kemudiannya membungkus ular 
tersebut dengan lebihan pakaiannya dan menanamnya. 

Tiba-tiba beliau terdengar satu suara berkata: 



من متوت َي سرق ِف فًلة» : رمحة هللا عليك َي سرق ، فأشهد لسمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
أَّن رجل من : قال « من أنت نرمحك هللا ؟ » : فقال له عمر بن عبد العزنز « اْلرض يدفنك خري أميت 

اْلن ، وهذا سرق ، وَل يكن ممن ًبيع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من اْلن أحد غريي

“Rahmat Allah ke atasmu Wahai Surraq (nama jin yang mati), Aku bersaksi
aku benar-benar mendengar Rasulullah SAW berkata padamu; ENGKAU 

AKAN MATI WAHAI SURRAQ DI PADANG PASIR YANG KONTANG, LALU 
KAMU AKAN DIKAFAN SERTA DIKEMBUMIKAN OLEH LELAKI TERBAIK 
DARI UMATKU (LELAKI SOLEH)”. ‘Umar bertanya: “Siapakah anda?”. Suara
itu berkata: “AKU ADALAH LELAKI DARI KALANGAN JIN, YANG MATI ITU 

ADALAH SURRAQ. TIADA LAGI YANG HIDUP ANTARA JIN YANG 
PERTAMA SEKALI BERIMAN KEPADA RASULULLAH KECUALI AKU” 
(Imam al-Bayhaqi, Dala’il al-Nubuwwah, no 2849 & Badr al-Din al-Shibli,  

Akam al-Murjan Fi Ahkam al-Jan, hal 70).



PUJIAN NABI KEPADA BANGSA JIN

ُ َعَلْيِه َوَسلهَم َعَلى َأْصَحاِبِه فَ َقَرأَ عَ  َلَة ا ِإََل آِخرَِها َفَسَكتُ َلْيِهْم ُسوَرَة الرهمْحَِن ِمْن َأوههلَِ َخرََج َرُسوُل اَّللِه َصلهى اَّلله وا فَ َقاَل َلَقْد قَ َرْأُْتَا َعَلى اْلِْنِ  لَي ْ
ًَبِن } َفَكانُوا َأْحَسَن َمْرُدوداا ِمْنُكْم ُكْنُت ُكلاَما َأتَ ْيُت َعَلى قَ ْوِلهِ اْلِْنِ   ُب  ِبَشْيٍء ِمْن نَِعِمَك رَب اَنا ُنكَ َقاُلوا ََل { َفِبَأيِّ آََلِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ ذِّ

فَ َلَك اْْلَْمدُ 

Rasulullah keluar membaca surah al-Rahman kepada para sahabatnya dari awal 
sehingga akhir surah. Mereka hanya diam. Baginda lalu bersabda: Aku pernah 

membacanya (surah al-Rahman) kepada para jin pada malam jin (malam baginda 
bertemu dan berdakwah kepada para jin). Reaksi mereka jauh lebih baik 

berbanding kamu semua. Setiap kali aku membaca ( بَ  ِ آََلِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ اِن  فَبِأَي  -Maka 
yang mana satukah antara nikmat Tuhan kamu, yang kamu hendak dustakan -

wahai umat manusia dan jin?), mereka akan berkata: Tiada satupun antara 
ni’matMu wahai Tuhan kami yang kami dustai, maka bagi-Mu sahajalah segala 

pujian (Sunan al-Tirmidhi, no 3213). 



TAHU PENGAMPUNAN DOSA BAGINDA SENDIRI

َم ِمْن َذنِْبَك َوَما تََ ( 1)ِإَنه فَ َتْحَنا َلَك فَ ْتًحا ُمِبيًنا  ُ َما تَ َقده نَ ْهِدَنَك خهَر َونُِتمه نِْعَمَتُه َعَلْيَك وَ لِيَ ْغِفَر َلَك اَّلله
(2)ِصرَاطًا ُمْسَتِقيًما 

Sesungguhnya Kami telah membuka bagi perjuanganmu (wahai 
Muhammad) satu jalan kemenangan yang jelas nyata, Kemenangan 

yang dengan sebabnya ALLAH MENGAMPUNKAN SALAH DAN 
SILAPMU YANG TELAH LALU DAN YANG TERKEMUDIAN, dan 

menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, serta menambahkanmu 
hidayah ke jalan yang lurus (dalam mengembangkan Islam dan 

melaksanakan hukum-hukumnya) (al-Fath 48:1-2).



َها َأنه َنِبه اَّللِه َصلهى ُ َعن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلهَم َكاَن نَ ُقوُم ِمْن الله َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّلله  تَ تَ َفطهَر َقَدَماُه ْيِل َحَّته اَّلله
َم ِمْن َذنْ َوَقدْ فَ َقاَلْت َعاِئَشُة َلَ َتْصَنُع َهَذا ََي َرُسوَل اَّللهِ  ُ َلَك َما تَ َقدا َر َغَفَر اَّللا قَاَل ِبَك َوَما َتََخا

أََفََل ُأِحبُّ َأْن َأُكوَن َعْبًدا َشُكورًا

Aishah RA berkata, Nabi SAW selalu bangun malam untuk 
solat sehingga pecah 2 kakinya. Lalu Aishah bertanya: 

“Mengapa engkau lakukan ini semua wahai Rasulullah, 
SEDANGKAN ALLAH SUDAH AMPUNKAN SEMUA DOSAMU 

YANG LEPAS DAN AKAN DATANG?” Baginda jawab: “Salahkah 
jika aku mahu jadi hamba yang sentiasa bersyukur? 

(Sahih al-Bukhari, no 4460).



MUSA TAK TAHU DOSANYA DIAMPUN

َلى الهِذي ِمْن َعُدو ِِه ِمْن َعُدو ِِه َفاْستَ َغاثَُه الهِذي ِمْن ِشيَعِتِه عَ  ِشيَعِتِه َوَهَذا َوَدَخَل اْلَمِدنَنَة َعَلى ِحنِي َغْفَلٍة ِمْن َأْهِلَها فَ َوَجَد ِفيَها َرُجَلنْيِ نَ ْقَتِتََلِن َهَذا ِمنْ 
َر َلُه ِإنهُه ُهَو اْلَغُفوُر فَ َغفَ َقاَل َربِّ ِإّنِ ظََلْمُت نَ ْفِسي َفاْغِفْر ِل ( 15)فَ وََكَزُه ُموَسى فَ َقَضى َعَلْيِه َقاَل َهَذا ِمْن َعَمِل الشهْيطَاِن ِإنهُه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمِبنٌي 

(16)الرهِحيُم 

Dan dia masuk ke bandar (Mesir) dalam masa penduduknya tidak menyedarinya, lalu didapatinya 
di situ 2 orang lelaki sedang berkelahi, - seorang daripada golongannya sendiri dan yang seorang 

lagi daripada pihak musuhnya. Maka orang yang daripada golongannya meminta tolong 
kepadanya melawan orang yang daripada pihak musuhnya; Musa pun menumbuknya lalu 
menyebabkan orang itu mati. (pada saat itu) Musa berkata: "Ini adalah dari kerja Syaitan, 

sesungguhnya Syaitan itu musuh yang menyesatkan, yang nyata (angkaranya) ". DIA MERAYU 
(DENGAN SESALNYA): "WAHAI TUHANKU, SESUNGGUHNYA AKU TELAH MENGANIAYA DIRI 

SENDIRI; OLEH ITU AMPUNKANLAH - APALAH JUA KIRANYA - AKAN DOSAKU". (Maka Allah Taala 
menerima taubatnya) lalu mengampunkan dosanya; sesungguhnya Allah jualah Yang Maha 

Pengampun, lagi Maha Mengasihani (al-Qasas   28:15-16).



DIBANTU MALAIKAT DALAM PERANG

ْعَب فَاْضرِبُوا الرُّ َن آَمُنوا َسأُْلِقي ِف قُ ُلوِب الهِذنَن َكَفُروا ِإْذ نُوِحي رَبَُّك ِإََل اْلَمََلِئَكِة َأِن ِ َمَعُكْم فَ ثَ بِ ُتوا الهِذن
ُهْم ُكله بَ َناٍن  (12)فَ ْوَق اْْلَْعَناِق َواْضرِبُوا ِمن ْ

(Ingatlah) ketika Tuhanmu wahyukan kepada malaikat: 
"Sesungguhnya Aku menyertai kamu (memberi pertolongan), 

maka tetapkanlah (hati) orang yang beriman. Aku akan 
mengisi hati orang yang kafir dengan perasaan gerun; oleh itu, 

pancunglah leher mereka (musuh) dan potonglah setiap 
anggota mereka"  (al-Anfal 8:12).



MALAIKAT LANGIT KETIGA

َنَما َرُجٌل ِمْن اْلُمْسِلِمنَي نَ ْوَمِئٍذ َنْشَتدُّ ِف أَثَِر َرُجلٍ  َع َضْربًَة ِِبلسهْوِط فَ ْوَقهُ ِمْن اْلُمْشرِِكنَي أََماَمُه إِ اْبُن َعبهاٍس َقاَل بَ ي ْ  َوَصْوَت اْلَفاِرِس ْذ َسَِ
ُزوُم فَ َنَظَر ِإََل اْلُمْشرِِك أََماَمُه َفَخره ُمْستَ ْلِقًيا فَ َنَظَر إِ  لسهْوِط َفاْخَضره َذِلَك أَنْ ُفُه َوُشقه َوْجُهُه َكَضْربَِة الَْيِه َفِإَذا ُهَو َقْد ُخِطمَ نَ ُقوُل أَْقِدْم َحي ْ

ُ َعَلْيِه َوسَ  ْن َمَدِد السهَماِء الثهالَِثةِ لهَم فَ َقاَل َصَدْقَت َذِلَك مِ َأْْجَُع َفَجاَء اْْلَْنَصارِيُّ َفَحدهَث ِبَذِلَك َرُسوَل اَّللِه َصلهى اَّلله

Ibn ‘Abbas berkata: Pada hari itu (Perang Badar), ketika seorang tentera Muslim 
mengejar jejak lelaki Musyrikin di hadapannya tiba-tiba dia terdengar bunyi sebatan 

cemeti dari atasnya dan suara pejuang berkata “Maju ke hadapan wahai Hayzum 
(nama kuda Malaikat).” Setelah itu dia melihat lelaki Musyrik itu jatuh terlentang, 
ada kesan pukulan pada hidungnya, terbelah wajahnya dan kuat kesan hijau (atau 

hitam) padanya. Sahabat nabi Ansar itu menceritakan perkaar itu kepada 
Rasulullah, lalu baginda bersabda: “Benar! Itu adalah bantuan dari langit ketiga 

(Sahih Muslim, no 3309).



ُ َعَلْيِه وَ  ِل يُكْم قَاَل ِمْن أَْفضَ َسلهَم فَ َقاَل َما تَ ُعدُّوَن َأْهَل َبْدٍر فِ َجاَء ِجِْبِنُل ِإََل النهِبِ  َصلهى اَّلله
ِهَد َبْدرًا ِمْن اْلَمََلِئَكةِ اْلُمْسِلِمنَي أَْو َكِلَمًة ََنَْوَها قَاَل وََكَذِلَك َمْن شَ 

Jibril datang bertemu Rasulullah SAW dan bertanya: 
“Apa pandanganmu tentang para pejuang dalam 

perang Badar?” Baginda menjawab: “Mereka adalah  
antara Muslim terbaik.” Jibril berkata: “Begitulah juga 

(mulianya) para malaikat yang turut sama terlibat 
dalam perang Badar (Sahih al-Bukhari, no 3692).



DIJAGA RAPI 2 MALAIKAT DALAM PERANG 
UHUD

ُ َعْنُه قَالَ  ُ عَ َعْن َسْعِد ْبِن َأِب َوقهاٍص َرِضَي اَّلله َلْيِه َوَسلهَم نَ ْوَم ُأُحٍد رَأَْنُت َرُسوَل اَّللِه َصلهى اَّلله
ا قَ ْبُل َوََل بَ ْعدُ يٌض َكَأَشدِ  اْلِقَتاِل َما رَأَنْ تُ ُهمَ َوَمَعُه َرُجََلِن نُ َقاِتََلِن َعْنُه َعَلْيِهَما ثَِياٌب بِ 

Sa’ad bin Abi Waqqas RA berkata: “Dalam perang Uhud 
Aku lihat bersama Rasulullah SAW ada 2 lelaki bertempur

bermati-matian mempertahankan baginda. Mereka 
memakai pakaian serba putih. Aku tidak pernah melihat 

mereka sebelum dan selepas perang itu (Sahih al-Bukhari, 
no 3748).



PERANG HUNAYN 

ُ ِف َمَواِطَن َكِثريٍَة َونَ ْوَم ُحَننْيٍ ِإْذ َأْعَجبَ ْتُكْم َكثْ َرتُ  ُتْم ًئا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اْْلَْرُض ِبَِ ُكْم فَ َلْم تُ ْغِن َعْنُكْم َشي ْ َلَقْد َنَصرَُكُم اَّلله ا َرُحَبْت ُُثه َولهي ْ
ُ َسِكينَ َتُه َعَلى َرُسولِِه َوَعَلى اْلُمْؤِمِننَي َوأَنْ َزَل ُجُنو ( 25)ُمْدِبرِنَن  ( 26)رِنَن َكَفُروا َوَذِلَك َجزَاُء اْلَكافِ ًدا ََلْ تَ َرْوَها َوَعذهَب الهِذننَ ُُثه أَنْ َزَل اَّلله

Sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak medan 
perang dan di medan perang Hunain, iaitu semasa kamu merasa megah dengan sebab 
bilangan kamu yang ramai; maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah 

kepada kamu sedikitpun; dan (semasa kamu merasa) bumi yang luas itu menjadi sempit 
kepada kamu; kemudian kamu berpaling undur melarikan diri. Kemudian Allah 

menurunkan semangat tenang tenteram kepada Rasul-Nya dan kepada orang yang 
beriman, DAN ALLAH MENURUNKAN TENTERA YANG KAMU TIDAK MELIHATNYA, serta 
Dia menyeksa orang kafir itu (dengan kekalahan yang membawa kehancuran); dan yang 

demikian itu ialah balasan bagi orang yang kafir (Al-Tawbah 9:25-26) .



PERANG AHZAB ATAU KHANDAQ

َوُجُنوداا ََلْ ااَءْتُكْم ُجُنوٌد َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رَيً ََيأَن َُّها الهِذنَن آَمُنوا اذُْكُروا نِْعَمَة اَّللِه َعَلْيُكْم ِإْذ جَ 
ُ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصريًا تَ َرْوَها  وََكاَن اَّلله

Wahai orang yang beriman, kenangkanlah nikmat Allah yang 
dilimpahkanNya kepada kamu. Semasa kamu didatangi tentera (Al-

Ahzaab), lalu Kami hantarkan kepada mereka angin ribut (yang 
kencang) SERTA ANGKATAN TENTERA (DARI MALAIKAT) YANG 

KAMU TIDAK DAPAT MELIHATNYA. Dan (ingatlah) Allah sentiasa 
melihat apa yang kamu lakukan (al-Ahzab 33:9).



JUMPA LAGI 
DALAM KULIAH 
AKAN DATANG 

UNTUK 
MENAMBAH 

CINTA KITA PADA 
RASULULLAH 

SAW!



BUKU 
BULAN INI

AKU 
DIJANGKITI 
KEHIDUPAN



Buku ini wajib dibaca semua lapisan 
masyarakat terutama sekali ibu bapa, 
ahli keluarga dan guru. Sakit mental 

adalah sakit yang sangat sukar 
dihadapi kerana ia tak nampak di 
mata. Ramai pesakit mental gagal 

sembuh dengan sepatutnya apabila 
menjadi mangsa persepsi 

masyarakat. Mengapa ibu bapa, 
keluarga dan guru perlu diberi 

pengetahuan mengenai sakit mental? 
Tidak lain kerana mereka adalah 
watak utama dalam tumbesaran 

seorang manusia. 



Manusia pula Allah bina dalam komponen fizikal, emosi dan mental. 
Semuanya perlu sihat dan semuanya boleh cedera parah. Cedera fizikal 
boleh dilihat, senang dirawat dan senang mengundang simpati. Perkara 
ini tidak berlaku pada CEDERA EMOSI DAN MENTAL. Pengabaian, buli, 
kata cerca dan sebagainya boleh menjadi luka dalam yang tak mampu 

sembuh walaupun selepas bertahun ia berlalu.

Buku ini menyenaraikan 4 kes psikiatri yang ditulis sendiri oleh pesakit. 
Setelah membaca kita akan tahu “APA SEBENARNYA PERANG YANG 

BERLAKU DALAM MINDA PESAKIT MENTAL.” Yang pasti punca perang 
bukan muncul sehari dua tetapi benihnya mula berputik sejak dari 

kecil. Ada yang luka kena ejek dan buli sejak kecil. Ada yang 
disenaraikan sebagai PELAJAR GAGAL pada papan kenyataan sekolah 

sehingga menghantui pelajar sehingga tua.



Kisah menarik mengenai kemunculan watak khayalan berdamping 
dengan pesakit Bipolar Disorder. Ada watak BENCI yang kerjanya 

membisikkan segala yang jahat dan hodoh. Juga munculnya watak 
ALANA kembar khayalan pesakit yang berusaha memujuknya. 

Kesimpulannya, buku ini melambakkan jawapan kepada kita semua 
tentang realiti dan kecamuk jiwa pesakit mental. Bacalah buku ini! 

Kenalilah sakit ini kerana anda TAK BOLEH JAMIN SAKIT INI TIDAK AKAN 
SINGGAH ATAU MENYAPA ANDA ATAU ORANG YANG ANDA SAYANG 
SUATU HARI NANTI. Mudah-mudahan ia menambah ilmu untuk kita 

lebih memahami penyakit ini dan menaruh belas kasihan kepada 
manusia yang diuji Allah dengan sakit ini.



BERMINAT? TEMPAH DI SINI

AKU DIJANGKITI KEHIDUPAN

0108838974 

MUJTABA


