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Ayat Al-Quran

ا ِِهَ وَ  َدقَاِت فَِنِعمَّ ن تُْبُدوْإ إلصَّ
ِ
ُفوَها َوتُْؤتُوَها إلْ إ ن ُُتْ

ِ
ُفَقَرإء فَهَُو إ

ن سَ  ُُُّكْ َويَُكف ُِر َعنُُك م ِ ُ ِبَما تَْعمَ َخْْيٌ ل ئَاِتُُكْ َوإّلل  ٌْي ي ِ ِِ ََ ُلُوَن 



“Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah
baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu
berikan kepada orang-orang faqir, maka
menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Dan Allah 
akan menghapuskan dari kamu sebahagian kesalahan-
kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu
kerjakan.” (Al-Baqarah: 271)



1. Dianjurkan menyembunyikan sedekah / amal
- namun harus menampakkannya, jika boleh menarik orang

> untuk mencontohi
> bergabung dalam kerja dakwah
> mencapai maslahat-maslahat dakwah yang penting

2. Tidak semua amal yang ditonjol-tonjolkan itu tercela, atau
dihukum sebagai riyak

Pengajaran



3. Riyak adalah satu perkara yang tersembunyi di hati, hanya
Tuhan yang tahu
- tidak wajar untuk menghukum individu atau organisasi
yang menonjolkan amalnya dengan hukuman yang negatif
kecuali ada bukti akan niat yang  jahat
- asalnya dituntut untuk berbaik sangka dan menghukum
mengikut apa yang zahir sahaja kerana tiada yang 
mengetahui hati seseorang kecuali Allah taala

4. Tidak salah untuk saling memberi peringatan dan menasihat
kerana agama adalah nasihat
- tapi beza antara memberi nasihat dengan menghukum



5. Perlu dibezakan antara menonjolkan individu yang 
melakukan amal baik dan mempromosi organisasi dakwah
- mempromosi organisasi tidak bermakna mempromosi
mana-mana individu
- riyak wujud dalam diri individu, bukan organisasi

6. Mempromosi organisasi boleh juga menimbulkan riyak di 
kalangan individu dalam organisasi itu
- tapi risikonya tidak sebesar mempromosi individu
- hukum pun berbeza

7. Riyak adalah satu perkara yang tersembunyi di hati, boleh
menyelinap dalam hati tanpa disedari
- individu hendaklah sentiasa waspada, jujur akan niat di 
hati, bila mahu menampakkan amal
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يَن آ َمنُوْإ َوَهاَجُروْإ َوجَ  ِ نَّ إَّلَّ
ِ
ِسهِْم ِِف َسِبيِل اَهُدوْإ ِبأَْمَوإِلهِْم َوَآنفُ إ

وْإ ُآوْ  نَََصُ يَن آ َووْإ وَّ ِ ِ َوإَّلَّ يَن لَـِئَك بَْعُضهُْم َآْوِليَ إّلل  ِ اء بَْعٍض َوإَّلَّ

ن ٍء حَ آ َمنُوْإ َولَْم ُُيَاِجُروْإ َما لَُُك م ِ ن ََشْ م م ِ َّتَّ ُُيَاِجُروْإ َواَليَِِتِ

يِن فَ  ِ وُُكْ ِِف إل  ِن إْستَنََصُ
ِ
الَّ َوإ

ِ
َ َعُلَْيُُكُ إلنََّْصُ إ يََْنُم عَََل قَْوٍم بَيْنَُُكْ َوب

 َ ُ ِبَما تَْعَمُلُوَن ب يثَاٌق َوإّلل  ِصْيٌ م ِ

Ayat Al-Quran



يَن آ َمنُوْإ َوَهاَجُروْإ َوَجاَهُدوْإ ِِف سَ  ِ يَن آ َووْإ وَّ َوإَّلَّ ِ ِ َوإَّلَّ وْإ ِبيِل إّلل  نَََصُ

غْ  َّهُم مَّ ِفَرٌة َوِرْزٌق َكِرمٌي ُآولَـِئَك ُُهُ إلُْمْؤِمنُوَن َحقًّا ل

يَن آ َمنُوْإ ِمن بَْعُد َوَهاَجُروْإ َوَجاهَ  ِ  َوُآْولُوْإ ُدوْإ َمَعُُكْ فَأُْولَـِئَك ِمنُُكْ َوإَّلَّ

َ ِبُك ِ ََشْ إأَلْرَحاِم بَْعُضهُْم َآْوََل ِبَبْعٍض ِِف كِ  نَّ إّلل 
ِ
ِ إ ٍء عَُِل ٌ َتاِب إّلل 



“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah
serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan
orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan
pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itu satu
sama lain lindung-melindungi. Dan terhadap orang-orang 
yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada
kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka, sebelum
mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka
meminta pertolongan kepada mu dalam (urusan pembelaan) 
agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali
terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu
dengan mereka. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan….. 



……Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad, 
dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi
pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itulah
orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh
keampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia.

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah
dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu golonganmu
(juga). Orang-orang yang mempunyai kerabat itu sebahagiannya
lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) 
di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
segala sesuatu.” (Al-Anfal: 72, 74 & 75)



1. Al-Quran menyebut beberapa kelompok orang beriman
dalam kumpulan ayat ini:

a. mereka yang beriman, berhijrah bersama Nabi dan
berjihad

b. mereka yang memberi perlindungan kepada mereka yang 
berhijrah

c. mereka yang tidak dapat berhijrah

d. mereka yang berhijrah dan berjihad terkemudian

e. mereka yang beriman dan mempunyai hubungan kerabat

Pengajaran



2. Setiap satu dari kelompok ini mempunyai kelebihan, hak dan

tanggungjawab masing-masing
- mempunyai hukum yang berbeza-beza

3. Mengajar kepentingan untuk sentiasa melihat manusia
sebagai kelompok-kelompok tertentu (human segmentation)
- kenal pasti karakteristik yang berbeza dan perlu dilayan dan
diberi hukum yang berbeza

4. Manusia bukan makhluk yang seragam (homogeneous) -
serupa dalam semua perkara
- sentiasa meraikan ini dalam berinteraksi dengan manusia
- orang beriman itu berbagai-bagai, orang kafir juga berbagai-
bagai



5. Kegagalan untuk memahami ini boleh menatijahkan dakwah
yang tidak berkesan
- boleh menimbulkan kemudaratan juga
- jangan memberi hukum secara umum (generalisation)

> boleh menatijahkan hukum yang tidak wajar bagi
sekelompok manusia

6. Al-Quran meraikan dan menerima semua orang beriman
dalam keadaan perbezaan sumbangan dan peranan mereka

7. Amalkan sikap inklusif - menerima sesiapa sahaja yang mahu
beriman dan menyumbang
- letakkan mereka ditempat yang sesuai



8. Jauhi sikap ekslusif - mengkhusus hanya kepada kelompok
tertentu sahaja
- lebih buruk, sikap suka menyisih (marginalising) orang lain 
kerana berbeza

9. Dakwah menyeru kepada Islam yang meraikan kepelbagaian
- tidak menyeru semua manusia untuk menjadi seperti Umar 
(seorang yang berani) atau Abu Bakar (seorang yang taat
tanpa berbelah bahagi) atau Abu Zar (seorang yang zuhud) 
atau Abdul Rahman b Auf (ahli niaga yang jutawan) 
- sesiapa yang ingin menjadi seperti Umar, silakan dan siapa
yang ingin menjadi Abu Zar, silakan dan sesiapa yang ingin
menjadi Abdul Rahman b Auf, silakan
- asal tidak menjadi seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Firaun atau
Namrud


