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ِت ِّتَئا َئ ْن ِت َئ َئا ِت ُف �ئأْن ُفَِت ُف ْن ِت ّلت هت ُف ُفو َئأْئ ُف ُف ُت ْن سْئ ِن َئأئ ُف ُتَِف سئ ِن َئأئ ُف ُف َئ حئن ّتلت ُئ َن َئحنئ
إتل ُئ إتَئ ل ْن �ئ ُف َئ ُن َئ�ئ ُف َئ َئ ِت ا َئ فئل ْن ِت ْن ُف ْن ِئ َئ ُف َئ ْل ْت ِف فئل ّلف َ ُت ُت َن ُْئ ْن ِئ اَتَئا َئ ْن �ئ

ْن ِّت َئ َئ ّْت َئ ْل َف ِل ََئ ُف َفوَف ِئ َئ ُف ُف ْن ْئ َ ُد َل ُفئ ائ ُئ ِّت َئ ْل �ئ َئُ�ف ُن َئ�ئ ُف َئ َئ ُُت ُئ لئ ُف ُئ ْن َئ ّلف َ
ئ. ْنئُتنن �ئ ُت ْت ْن َئ َئ ُت آَت ِئى ْئ َئ ُد َل ُفئ ُتائ ِّت َئ ِئى ْئ ْن ِت َئهئ

ْئ. ُفون سْل َف ََن َئ فئا ُن ُئ فْئ لت، ُنوئى �تسْئ َئ ّل إت َئ ْن ُف ِن َت َن �ف لئ، ُفَو ََْل لت، ِئ ْئا ْت ِئا فْئ ، ُف ُن �ْئ �ئِلا

Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketaqwaan kepada Allah

Subhanahu wa-Ta’ala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan

segala larangan-Nya. Mudah mudahan kita diberkati dan dirahmati Allah

Subhanahu wa-Ta’ala di dunia dan akhirat.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Ta’ala

Marilah kita menghayati Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam surah al-

Furqan ayat 23:

چ چ ڃ ڃ ڃ
ڄڄڄڄڃڃڃڃچچ



Yang bermaksud : Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami
jadikan amal itu (bagaikan) debu yang berterbangan.

Ayat ini memberi peringatan kepada kita semua kerana terdapat sebahagian

daripada orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu Wata'ala di akhirat nanti

amalan baiknya menjadi sia-sia.

Mereka yang banyak beramal soleh seperti solat, puasa, zakat dan

sebagainya tetapi mereka juga melakukakan perbuatan maksiat dan kezaliman

terhadap orang lain. Apa yang paling malang, amalan baiknya itu ditebus atau

ditolak atas perbuatan dosa dan kezalimannya seperti mengambil hak orang lain,

khianat, mengumpat, memaki-hamun, memfitnah dan lain-lain khususnya yang

tersebar atau dikongsi dalam media sosial.

Perbuatan inilah yang membawa kepada muflis seperti sabda Baginda

Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang di riwayat oleh Imam

Muslim yang bermaksud:

"Tahukah kamu siapakah orang yang muflis itu?" Para sahabat menjawab:
"Orang yang muflis dalam kalangan kami adalah orang yang sudah tidak
lagi memiliki dirham dan harta benda." Baginda bersabda: "Orang yang
muflis adalah orang yang datang pada hari Kiamat dengan membawa
amalan solat, zakat dan puasa, Namun dia datang dalam keadaan dahulu
pernah mencaci maki si fulan, menuduh dan memfitnah fulan, memakan
harta si fulan, menumpahkan darah si fulan dan memukul si fulan. Amal-
amal kebaikannya dibahagi-bahagikan kepada orang tersebut. Jika amalan
kebaikannya sudah habis, maka dosa-dosa mereka diambil lalu
dipikulkan ke belakangnya. Kemudian dia dilempar ke dalam neraka.”



Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Ta’ala

Selain itu, mereka juga menjadi muflis kerana mengambil hak milik orang

lain dengan cara salah seperti rasuah, mencuri, menipu, meragut, menyamun dan

sebagainya. Oleh itu hindarilah daripada sebarang bentuk kezaliman dan

penganiyaan terhadap orang lain agar kita tidak muflis di akhirat nanti. Firman

Allah Subhanahu Wataala dalam surah Qaf ayat 18:

چ چ ڃ ڃ ڃ
ڤڤڤڤڦڦڦڦڄ

Yang bermaksud: Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya (atau
perbuatan yang dilakukannya) melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang
sentiasa sedia (menerima dan menulisnya)."

ُت ْن ِّت َئََ ِت َاّئ ْئ ِت ُت فتِن متئا ْن ْف ّل إت َئ ِت ُئ ُئ أْئ َئ ، ْت ِن ِت ُئ ََن ْت َئَ ُن ُف ََن ن ىت ْن ُف َئ َئ ن ىت لف ْئ ِئ هئ

َ ِئ َ ىت َْئون َفوُف �ئ ْف، ِن ِت ُئ ََن ُف ِن َت ِل ََ َفوئ إتألُف ُف َئ َتلئَئ ْن ُف َن ِت َئ ن ِّت ِت ْئ ْل ُئ َْئ َئ ، ْت ِن ُت َحئ

ئ َتنن ِت َفؤن َئََن ، ِت ا َئ ِت ِن َف َئََن ئ َتنن ِت ِن َف ََن ُت اِت ِئ َت َئ ، ْن ُف َئ َئ ن ىت ْئ ِن ِت ُئ ََ لئ ُف ُت ْن سْئ َن َئ�ئ
ئ. ََسلاِتْتنن َئ جئئا ُْئا َئ ْئ ُتُن ُت ْن سْئ ِن ُف َ َئ فْئون ِئا فْئ ُفَُف ُت ْن سْئ َن فئا ، ِت َئا ِت ُفؤن َئَ


