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Ayat Al-Quran
عد َُّو ُك ْم أ َ ْو ِليَاء
يَا أَيُّ َها الَّ ِذ َ
عد ُِوي َو َ
ين آ َمنُوا ََل تَت َّ ِخذُوا َ
ق
ت ُ ْلقُ َ
ون ِإلَ ْي ِهم ِب ْال َم َو َّد ِة َوقَ ْد َكفَ ُروا ِب َما َجاء ُكم ِم َن ْال َح ِ
سو َل َو ِإيَّا ُك ْم أَن ت ُؤْ ِمنُوا ِب َّ ِ
اَّلل َر ِب ُك ْم ِإن ُكنت ُ ْم
يُ ْخ ِر ُج َ
الر ُ
ون َّ
ون
ضا ِتي ت ُ ِس ُّر َ
س ِبي ِلي َوا ْب ِتغَاء َم ْر َ
خ ََر ْجت ُ ْم ِج َهادًا ِفي َ
ِإلَ ْي ِهم ِب ْال َم َو َّد ِة َوأَنَا أ َ ْعلَ ُم ِب َما أ َ ْخفَ ْيت ُ ْم َو َما أ َ ْعلَنت ُ ْم َو َمن
س ِبي ِل
س َواء ال َّ
يَ ْفعَ ْلهُ ِمن ُك ْم فَقَ ْد َ
ض َّل َ

Terjemahan
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil
musuhKu dan musuhmu menjadi teman-teman yang setia yang
kamu sampaikan kepada mereka (berita Muhammad) atas
alasan rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah
ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka
mengusir Rasul dan (mengusir) kamu kerana kamu beriman
kepada Allah, Tuhan kamu. Jika kamu benar-benar keluar untuk
berjihad di jalanKu dan mencari keredhaanKu (janganlah kamu
melakukan sedemikian). Kamu memberitahukan secara rahsia
(berita-berita Muhammad) kepada mereka, kerana kasih sayang.
Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang
kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang
melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan
yang lurus.” (Al-Mumtahanah: 1)

Pengajaran
1. Ayat ini diturunkan ke atas Hatib b. Abi Balta`ah

- seorang sahabat, bersalah kerana ingin memaklumkan
rancangan Rasulullah s.a.w untuk menyerang Mekah kepada
Quraiys melalui surat
- surat dipintas oleh sahabat-sahabat yang diutus oleh
Rasulullah s.a.w
- ramai sahabat amat marah, bahkan Umar r.a mahu
memenggal kepalanya
- Rasulullah s.a.w bertanya kepada beliau dengan lembut
akan sebab dia melakukan sedemikian
- Setelah mendengar penjelasan, Rasulullah s.a.w lalu
memaafkannya kerana sumbangannya sebagai Ahli Badr.

2. Pengajaran ialah hukum satu perbuatan adalah perkara yang
berbeza dengan layanan terhadap pelaku kesalahan
- Allah taala menyatakan secara tegas dan jelas, ia adalah
satu perbuatan yang salah
- Perbuatan Rasulullah s.a.w pula mengajar kita akan aspek
layanan terhadap seorang yang telah melakukan kesalahan
3. Tidak mesti kesalahan dan pesalah dilayan dengan kasar,
keras, dihina dan dikeji, terutama jika
- dia seorang telah banyak jasa
- menunjukkan sikap bersalah
- melakukan kerana tekanan keadaan

4. Contohi perlakuan Rasulullah s.a.w dicontohi terhadap
pelaku maksiat
- berlembut, bahkan memaafkan mereka yang melakukan
kesalahan, walau pun serius
- tidak terus menjatuhkan hukuman, apatah lagi
mengkufurkan pelaku salah
- memberi peluang pesalah membela diri
- tidak cepat menghukum, tanpa mendengar penjelasan
- walau Nabi s.a.w mendapat wahyu, tapi dia tetap laksana
proses pengadilan yang betul

5. Islam mahukan pesalah diislah (rehabilitate) bukan dihukum
semata-mata
- perbaiki, bukan memalukan mereka

6. Jangan kesalahan seseorang membutakan mata dari lihat
jasa-jasa dia
- Nabi s.a.w memaafkan Hatib kerana jasa dia berjihad dalam
Perang Badr
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Ayat Al-Quran
قَا َل ا ْج َعلْ يِن عَ ََل خ ََزآئي ين ا َأل ْر يض ا ي ِّن َح يفيظٌ عَ يل ٌم
ِ
يب يب َر ْ َْح يتنَا َمن ن َّ َشاء َو َال
َو َك َذ ي َِل َمكَّ ينِا يل ُي ُوس َف يِف ا َأل ْر يض يَت َ َب َّوآ يم ْْنَا َح ْي ُث ي َ َشاء ن يُص ُ
ن يُضي ُع َآ ْج َر الْ ُم ْح يس ين َي

Terjemahan
“Berkata Yusuf 'Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir).
Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi
berpengetahuan'.
Dan demikianlah Kami memberi kedudukan kepada Yusuf di
negeri Mesir; (dia berkuasa) pergi menuju ke mana saja dia
kehendaki di bumi Mesir itu, Kami melimpahkan rahmat Kami
kepada siapa yang Kami kehendaki dan Kami tidak mensiasiakan pahala orang yang berbuat baik.” (Yusuf : 55-56)

Pengajaran
1. Harus menawarkan diri sendiri untuk sesuatu jawatan dan
amanah, jika
a) yakin berkemampuan dan berkelayakan dibanding dengan
orang-orang lain
b) untuk mengelakkan jawatan itu jatuh ketangan orang yang
tidak layak atau tidak amanah atau zalim

c) jika melakukan sedemikian, akan memelihara maslahat
yang lebih besar atau mengelak mudarat yang besar.

2. Harus memuji diri sendiri jika ada keperluan e.g
menanamkan rasa hormat orang terhadap dirinya atau
membina keyakinan atau tsiqah orang yang akan
memudahkan mesej dakwah disampaikan.

3. Kisah ini berbeza dengan larangan meminta-minta jawatan
kepimpinan atau amanah yang banyak disebut dalam hadits
Rasulullah s.a.w.
- bukan percanggahan, sebaliknya satu pengecualian dari
hukum yang melarang

5. Mengajar, jika menghadapi sesuatu larangan dalam Islam,
janganlah terus berhenti dengan hukum larangan itu tetapi
selidik
- Apakah pengecualian-pengecualian yang wujud dari hukum
itu?
- Adakah di sana ada maslahat yang lebih besar dari mudarat
yang dilarang

- Adakah di sana mudarat yang lebih besar yang hendak
dielakkan dari mudarat yang dilarang?
- Kerana dibolehkan melakukan sesuatu yang dilarang, untuk
menjaga maslahat yang lebih besar dan dibolehkan
menanggung mudarat yang kecil, kerana mengelak mudarat
yang besar.

5. Diharuskan memegang jawatan dalam pemerintahan yang
tidak melaksanakan Islam, jika ia dapat

a) membanyakkan maslahat agama
b) mengurangkan mudarat
walau pun dengan melakukan sedemikian menyebabkan ia
terdedah dengan beberapa kemudaratan yang lebih kecil
6. Berada dalam sistem bukan Islam semata-mata bukan alasan
untuk mencela, memfasiqkan atau mengkufurkan seseorang
- Allah taala tidak mencela nabi Yusuf a.s, isteri Firaun Musa
yang kekal bersama Firaun
- Tercela, jika berniat keduniaan, tidak memberi maslahat
yang besar dan tidak menghalang mudarat yang besar

7. Yang ingin memegang jawatan sedemikian hendaklah
a) memastikan niat yang betul
b) jelas akan maslahat yang dapat dicapai atau mudarat yang
dapat dihalang
Mereka yang ingin mencela, hendaklah membuktikan niat
yang tidak betul, ketiadaan maslahat yang hendak dicapai
atau kewujudan mudarat yang besar.
8. Dalam semua keadaan, hendaklah kita bertakwa kepada
Allah taala.

