ISLAM CINTAKAN KEBERSIHAN

Marilah kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah
Subhanahu wa-Taala dengan melaksanakan segala suruhan dan menjauhi
segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita beroleh keampunan di dunia dan
akhirat.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Taala.

Amalan menjaga kebersihan amat bertepatan dengan ajaran Islam,
bahkan ia amat dituntut. Firman Allah Subhanahu wa-Taala

dalam Surah

al-Muddathir ayat 4 dan 5:
     
Yang bermaksud: Dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa
tinggalkanlah.

Allah Subhanahu wa Taala sendiri menyukai keindahan dan
kebersihan. Ini dinyatakan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi
Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmizi:

Yang bermaksud: Sesungguhnya Allah Taala itu Maha Baik, Dia menyukai
kebaikan. Allah itu Maha Bersih, Dia menyukai kebersihan. Allah itu Maha
Mulia, Dia menyukai kemuliaan. Allah itu Maha Pemurah, Dia menyukai
kemurahan, maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu.

Tuntutan menjaga kebersihan meliputi bidang yang luas. Ini
merangkumi kebersihan diri, keluarga, tempat tinggal, persekitaran, tempat
ibadah, tempat awam dan sebagainya. Islam juga mementingkan aspek
kebersihan jasmani dan rohani. Sebab itu, orang yang kotor rohani serta
dicemari dosa dituntut supaya bertaubat, manakala orang yang kotor
jasmaninya dituntut untuk mensucikan dirinya.

Firman Allah Subhanahu wa Taala dalam Surah al-Baqarah ayat 222:

      
Yang bermaksud: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan
menyukai orang yang mensucikan diri.

Dalam aspek kebersihan diri, Rasulullah Sallalallahu Alaihi Wasallam
bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:

Yang bermaksud: Fitrah (amalan kebersihan para nabi) itu ada lima iaitu
berkhatan, mencukur bulu ari-ari, memotong kuku, mencabut bulu ketiak
dan menggunting misai.

Dalam syariat Islam, memastikan diri bersih dan suci daripada najis
serta hadas menjadi syarat sesuatu ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa
Taala. Menjaga kebersihan juga berkait rapat dengan keimanan seseorang
muslim seperti dinyatakan dalam sepotong hadis Rasulullah Sallallahu
Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

Yang bermaksud: Kebersihan merupakan sebahagian daripada iman.

Orang yang bersih juga merupakan ciri bakal penghuni syurga seperti yang
disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi:

Yang bermaksud: Islam itu adalah bersih, maka jadilah kamu orang yang
bersih. Sesungguhnya tidak masuk syurga kecuali orang yang bersih.

Meskipun ajaran Islam menekankan tentang kebersihan, masih
terdapat segelintir umat Islam yang tidak menghiraukannya.

Paling

mendukacitakan, ada yang bersifat pengotor atau sengaja membuat kotor
seperti sewenang-wenangnya membuang sampah menerusi tingkap kereta,
mencampakkan puntung rokok merata-rata, membuang sampah khususnya
bungkusan plastik ke dalam sungai atau meninggalkan sisa-sisa makanan
seperti kulit buah-buahan di taman-taman rekreasi sehingga menyebabkan
pencemaran serta bau busuk.

Terdapat segelintir orang Islam yang membiarkan persekitaran
rumahnya kotor seperti longkang tidak terjaga dan semak samun tidak
ditebas. Tandas masjid di tempat kita pun kadangkala sangat kotor hingga
menimbulkan rasa jijik untuk menggunakannya. Jika kita tidak menjaga
kebersihan, akhirnya imej negatif akan terpalit kepada agama Islam itu
sendiri.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala.

Sikap pengotor dan makan benda-benda kotor amat bercanggah
dengan ajaran Islam. Sebab itu Islam mengharamkan kita memakan bangkai,
daging babi dan beberapa jenis makanan yang kotor atau disebut sebagai alkhoba’ith. Firman Allah Subhanahu wa Taala dalam Surah al-A’raf ayat
157:

ﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊ
Yang bermaksud: Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan
mengharamkan kepada mereka segala yang kotor.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala.
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Bersihkanlah

persekitaran kediaman kita supaya terhindar daripada penyakit. Bersihkanlah
diri daripada kekotoran dan sebarang bau yang tidak menyenangkan
termasuklah apabila kita menghadiri solat berjemaah di masjid. Di samping
itu, bersihkanlah jiwa, pemikiran dan hati kita daripada kekotoran rohani.
Hati yang kotor akan menghadirkan perasaan hasad dengki, iri hati, riak,
takbur, khianat, nifaq dan sebagainya. Hati yang bersih ditambah dengan
diri yang bersih akan memudahkan kita menerima ilmu, mendekatkan kita
kepada sifat-sifat mahmudah seterusnya melaksanakan amal soleh dengan
dengan penuh keimanan. Firman Allah Subhanahu wa Taala dalam Surah alNahl ayat 97:

ﭷﭸﭹﭺﭻ
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ﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
Yang bermaksud:

Sesiapa yang mengerjakan amal soleh, baik lelaki

mahupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan
Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan
Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada
apa yang telah mereka kerjakan.

.

