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Hadith
Mingguan

ISLAM MEMENTINGKAN
Kasih Sayang

Hadith :

Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud:
“Kasihanilah mereka yang berada di bumi nescaya kamu akan dikasihi
oleh mereka yang tinggal di langit”.
Riwayat at-Tabrani
Huraian
1. Kasih sayang adalah satu sifat yang terpuji yang amat digalakkan
bagi setiap individu Muslim
2. Belaian dan layanan yang mesra akan melahirkan suasana yang
mesra, harmoni dan tenang dalam kehidupan. Oleh itu Islam amat
menekankan tentang pentingnya nilai kasih sayang dalam sistem
kekeluargaan dan juga kehidupan bermasyarakat
3. Antara tumpuan (bentuk) kasih sayang itu adalah:
i. Ucapan dan kata-kata yang menggunakan perkataan yang manis
dan bersopan.
ii. Melalui sentuhan yang lemah lembut.
iii. Melalui pujukan, pujian, penghargaan dan senyuman
Sumber : Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Mutiara
Kata
TUJUAN PENDIDIKAN YANG
PALING TINGGI BUKANLAH
PENGETAHUANNYA TETAPI
TINGKAHLAKU ATAU
PERBUATANNYA ,
ERTINYA MEMPRAKTIKKAN
ILMU PENGETAHUAN YANG
DIPELAJARINYA
- ABDUL ISLAMI -

ORANG CEMERLANG
SENTIASA MELAKUKAN
SETIAP KEGIATAN SEBAIK
MUNGKIN . KOMITMEN
TERHADAP TUGAS AMAT
TINGGI DAN SENTIASA
MEMBUAT PERSEDIAAN RAPI
- DATO’ DR FADZILAH
KAMSAH -

Zoom In
Bersama YDP BADAR
Bismillahirahmanirahim..
Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh (berbuat) yang makruf dan
mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang
yang beruntung. (Ali-imran :104)

Dengan nama Allah ku menulis kalam ini,seinfiniti kesyukuran atas limpahan rahmat dan kasih sayang Allah swt
serta selawat dan salam buat Baginda serta para ahli keluarga
Baginda.
Setelah
hampir
dua
bulan
berpisah,kepimpinan BADAR pada sesi 2010/11 kali ini ingin
mengucapkan selamat kembali ke alam kampus untuk menyambung perjuangan dan kembara seorang pelajar. Selain
itu,dibarisan kepimpinan kami, amatlah berbesar hati
kepada semua warga UTeM khususnya yang beragama
islam untuk bersama-sama kami,menjayakan semua program yang telah dirangka.Jika ada sebarang komen dan
pandangan membina,kami sentiasa terbuka untuk mempertimbangkan demi keberlangsungan BADAR kita ini dengan menerbos sempadan fikiran luar kotak. BADAR ini milik
semua.Dakwah ini memadai sekadar mengajak orang berbuat baik dan meninggalkan keburukan,dan ia lebih baik
dilakukan secara beramai-ramai atau berkumpulan kerana
sirah Baginda juga mempunyai para sahabat yang ramai
bersama-sama melakukan amal makruf nahi wa mungkar.
Saya akhiri ucapan ringkas ini dengan sepotong hadis iaitu
“orang yang terbaik diantara kamu ialah orang yang lebih
manfaatnya kepada manusia” (riwayat Qudho’i) .
Barakallahufikum.

Berita Baik Untuk

AKAN DATANG… SETIAP JUMAAT
Bermula minggu hadapan
akan diadakan
FATAYAT iaitu slot pengisian KHAS
untuk muslimah. Antara yang menarik,
TAZKIRAH , TAYANGAN VIDEO,
EDARAN RISALAH & JUALAN.
Jangan lepaskan peluang, manfaatkan masa anda
sebaiknya. JOM RAMAI2

Soal
Jawab Agama
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yang salah. Jika berkenalan dengan cara
bersemuka kita menghadapi kesukaran
untuk mengukur kejujuran seseorang,
Soalan:
maka bagaimana pula dengan orang
yang berselindung di sebalik skrin komApakah hukumnya jika saya berkenalan
puter? Tentu lebih sukar. Orang-orang ini
dengan lelaki yang bukan mahram di
internet. Adakah berdosa jika saya mem- pada
awalnya
akan
berpura-pura
berikan maklumat peribadi kepadanya?
menampakkan kejujuran. Namun apabila
kita mula yakin kepada mereka, ketika
Jawapan:
itulah mereka mengorak langkah untuk
Di dalam Islam, perkara yang dilarang menipu, berbuat zalim dan sebagainya.
bukan sahaja apabila seseorang itu meOleh itu berkenalan dengan lelaki bukan
lakukan kesalahan tetapi turut dilarang
mahram melalui apa cara jua pada
ialah perkara-perkara yang boleh memdasarnya tidak salah. Namun ia berkebawa ke arah kesalahan itu. Oleh itu semungkinan
untuk
mengarah
atau
bagai contoh, Islam bukan sahaja melamenghampirkan kita kepada sesuatu
rang zina tetapi melarang apa-apa yang
yang dilarang oleh agama. Maka untuk
boleh menyebabkan seseorang itu
mengelakkan diri dari melakukan perkara
menghampiri zina. allah berfirman:
yang dilarang oleh agama, hendaklah
"Dan janganlah kamu menghampiri kita sejak awal menjauhi perkara-perkara
zina, sesungguhnya zina itu adalah yang boleh mengarah kepada larangan
satu perbuatan yang keji dan satu itu.
jalan yang jahat." [Surah al-Isra', ayat Cara yang terbaik lagi selamat adalah
32].
berkenalan dengan lelaki yang bukan
mahram melalui orang tengah yang kita
Pada masa kini terdapat sangat banyak yakini, yang juga mengenali kejujuran
pendusta dan orang-orang yang suka lelaki tersebut.
mengambil kesempatan dengan cara

Memberi maklumat peribadi
di internet

Qadha solat orang yang
sudah meninggal dunia
Soalan:
Seseorang yang telah sakit tenat dan
telah sekian lama menggunakan mesin
bantuan pernafasan, lalu kemudian meninggal dunia tanpa sempat mengqadha
solatnya. Adakah dibolehkan waris atau
sesiapa sahaja mengqadhakan solatnya
yang tertinggal itu?
Jawapan:

kepada Allah agar diampunkan dosa orang yang
meninggal dunia itu.

Selain itu, kes di atas hendaklah dijadikan iktibar oleh para pembaca sekalian
untuk mengkaji dan mempelajari caracara solat ketika sakit. Usah tunggu
ketika sakit kerana penyakit datang tanpa
diduga dan pada ketika itu suasana
lazimnya tidak mengizinkan untuk kita
mengkaji dan belajar.

Sebarang persoalan agama, sila
emelkan ke

Merujuk kepada soalan di atas, Islam
badarutem@yahoo.com
hanya membolehkan waris orang yang
meninggal dunia mengqadha ibadah
puasa dan haji orang yang meninggal
SUMBER : Soal Jawab Agama http://
dunia. Adapun solat, ia tidak dibolehkan.
Apa yang boleh dilakukan ialah berdoa hafizfirdaus.com
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(FKE / 013-6723369)
- SYAFIQAH ATHIRAH BINTI ABDUL RAZAK
(FKP / 019-2238763)
EXCO SUKAN DAN REKREASI
- AZIZI BIN OSMAN
(FKE / 013-8850354)
- NUR SUFIAH AKMALA BINTI RAMDAN
(FKP / 013-9204514)
EXCO HAL EHWAL SISWI
- NURHAMIZAH HAZWANI BINTI MOHAMAD
(FTMK / 013-3309320)
- NOR NADIA BINTI ZAKARIA
(FKE / 019-7618169)
EXCO FAKULTI
- NIK AMRUZ BIN NIK ABDUL RAHMAN
(FKP / 019-8790507)
- NURUL NUR ASNA BINTI ABD RAHMAN
(FKE / 017-3035159)

Tazkirah
Mingguan

Pengertian
BULAN ISLAM
1. MUHARRAM ertinya yang "diharamkan'
atau 'dipantangkan' kerana dalam bulan ini
dilarang dari menumpahkan darah. Larangan ini berjalan terus sampai datangnya permulaan Islam yang telah membatalkannya.
2. SAFAR ertinya 'kosong' atau 'kuning'.
Dalam bulan ini semua lelaki bangsa Arab
dahulu keluar meninggalkan rumah sama
ada berperang, berniaga,mengembara dan
sebagainya.

DOKTOR, ISLAM & LOGIK ???
Mengapa Islam menyuruh di sebat 100 kali
orang belum berkahwin yang berzina, dan
merejam sehingga mati org yg sudah berkahwin yang berzina?
Badan manusia akan mengeluarkan selsel darah putih atau antibiotik yg dapat melawan penyakit. Dansel-sel ini terdapat di daerah
tulang belakang, berdekatan dengan sum-sum
tulang manusia. Lelaki yang belum berkahwin
dia akan dapat mengeluarkan beribu-ribu sel
ini, manakala lelaki yang sudah berkahwin
hanya
dapat
menghasilkan
10 unit sel ini sehari, kerana antara sebabnya
ialah kerana sel-sel lain akan hilang kerana perhubungan suami isteri. Jadi apabila lelaki yang
belum berkahwin didapati salah kerana zina
hendaklah disebat 100 kali. Ini adalah kerana
apabila dia disebat di belakangnya, suatu amaran tentang kesakitan itu akan membuatkan
penghasilan beribu sel antibiotik yangdapatmelawan virus HIV jika ia ada di badannya, dengan
itu dapatlah antibodi melawan virus HIV itu.
Tetapi jika lelaki itu sudah berkahwin, walaupun disebat 100 kali ia akan tetap menghasilkan 10 unit antibodi sahaja, jadi dengan itu hukumannya direjam hingga mati agar dia tidak
dapatmerebakkan virus HIV itu.
Dipetik dari syarahan Dr Jamnul Azhar

Panduan Memilih

Berpesan al Qomah kepada
puteranya, Wahai puteraku,
sekiranya kamu merasakan
perlu untuk bersahabat dengan seseorang maka hendaklah kamu memilih teman-teman
yang memiliki sifat berikut:

SAHABAT

Jika kamu meminta sesuatu bantuan atau pertolongan dari
temanmu itu maka akan segera mengusahakannya.
Jika kamu merangcangkan sesuatu maka temanmu itu
akan turut membantu dengan memberikan pandangannya.
Jika bercakap-cakap dengan temanmu maka ia akan membenarkan kata-katamu.
Jika temanmu melihat sesuatu yang tidak baik dari perbuatan atau perkataanmu maka ia akan menutupinya.
Jika kamu mengeratkan hubungan persahabatan dengan
temanmu maka ia akan membalas dengan baik pertalian persahabatan itu.
Jika kamu menghulurkan sesuatu kebaikan kepada temanmu maka ia menerimanya dengan baik malah
membalasnya kembali.
Jika temanmu memdapat sesuatu kebaikan atau kebajikan
darimu maka ia akan mengigati dan menghargainya
malah akan menyebutnya selalu.
Jika kamu berdiam diri atau kerana malu untuk meminta
sesuatu darinya maka ia akan bertanyakan kesusahanmu itu.
Jika kamu berselisih faham dengan temanmu maka ia lebih
rela mengalah demi untuk memelihara persahabatanmu itu.
OLEH ITU SAHABAT2 PEMBACA SEKALIAN, BERUSAHALAH MENJADI SAHABAT YANG TERBAIK UNTUK
MENDAPATKAN SEORANG SAHABAT YANG TERBAIK.
“ Sesiapa yang DIA ingin
kurniakan
kebaikan
kepadanya nescaya DIA
mengurniakan
kepadanya
seorang TEMAN SETIA yang
SOLEH, jika sekiranya dia
terlupa atau lalai, dia
menolong memberi peringatan dan apabila teman itu
memperingatkannya dia akan menolong...”

Jejak Tokoh
Islam

Pedagang Yang Zuhud
ABU DARDA

Abu Darda memiliki harta amat banyak
yang ia kembangkan dengan cara berdagang. Kerana kejujuran dan amanahnya,
ia dipercaya oleh penduduk Makkah.
Mereka membeli segala keperluannya
kepada Abu Darda sebab mereka yakin
bahawa ia bukanlah penipu. Abu Darda
menjual barang-barang yang masih baik
dan istimewa kepada mereka dengan
harga yang menarik.
Suatu hari hati dan fikirannya terbuka
untuk menerima Islam. Ia pergi menjumpai Rasulullah SAW, di hadapan baginda

Fokus
Semasa

“Ia menganggap bahawa berzikir kepada Allah, takwa,
dan ibadah kepada-Nya itu lebih berharga daripada
segala sesuatu yang di bumi….”

ia masuk Islam. Setelah itu ia mengetahui
bahawa ada sesuatu perdagangan yang
tidak akan rugi, iaitu perniagaan dengan
modal iman, akidah dan jihad. Maka Abu
Darda memutuskan untuk menggunakan
segenap fikiran, jiwa dan umurnya demi
perniagaan di jalan Allah.

dengan sesama manusia dan hubungan
yang benar kepada Allah. Antara mengambil bahagian dari kehidupannya di
dunia dengan bahagian kehidupannya di
akhirat.

Ia menganggap bahawa berzikir kepada
Allah, takwa, dan ibadah kepada-Nya itu
Abu Darda tidak meninggalkan kehidupan lebih berharga daripada segala sesuatu
duniawi sama sekali, tapi ia juga tidak
yang di bumi baik yang berupa harta
melalaikan ibadah. Ia mampu menggamahupun kesenangan lainnya.
bungkan antara perdagangan duniawi
dengan ibadah. Antara dunia dengan
akhirat. Antara muamalah yang benar

Nilai ISLAM masih kurang
dalam budaya KORPORAT???

FAKTOR keagamaan perlu dijadikan nilai teras dalam merangka
model keusahawanan. Keperluan kepada nilai rohaniah mampu
mengawal manusia daripada melakukan sebarang pencerobohan
yang boleh menggugat kepentingan agama dan kemaslahatan
manusia.Al-Buraey dalam karyanya Administrative Development:
An Islamic Perspective menjelaskan komitmen mengaplikasikan
nilai agama dalam amalan keusahawanan masih kurang dipraktikkan. Kelemahan ini kerana pengusaha terpengaruh orientasi
nilai ekonomi kapitalis yang bermotifkan elemen material.Sistem
ekonomi abad 21 yang berorientasikan sistem ekonomi kapitalis
menyaksikan organisasi korporat berperanan dominan dalam
bidang ekonomi.
Pemusatan kuasa ekonomi global Barat pada syarikat multinasional mengancam penjajahan semula sesebuah negara yang
turut memberi kesan kepada nilai hidup dan budaya setempat.

“Pembangunan keusahawanan tanpa asas agama
suburkan semangat materialistik, individualistik”

Jika budaya negatif ini tidak disaring dengan elemen agama, ia
boleh memberi impak tidak baik dan mempengaruhi amalan
keusahawanan. Dalam konteks itu terbuka kemungkinan
peniruan budaya korporat yang membawa bersama gaya hidup
materialistik yang tamak, mementingkan diri, rakus dan boros.
Usahawan bumiputera memerlukan model budaya korporat
berteraskan agama supaya dapat memiliki kekuatan ekonomi
yang tumbuh daripada penghayatan agamanya. Meskipun ini
bukanlah suatu yang mudah namun pendekatan keagamaan
akan dapat mendisiplinkan perilaku manusia.
Dalam era persaingan ekonomi seperti sekarang, pembinaan
budaya dan kelompok usahawan memang tidak dapat dielak
tetapi usaha ini hanya akan bermanfaat andainya budaya keusahawanan dapat memberikan landasan peribadi unggul kepada
individu usahawan.
- BERITA HARIAN 4/1/11

SELURUH NEGERI MELAKA
TARIKH / HARI

SUBUH

SYURUK

ZOHOR

ASAR

MAGHRIB

ISYA’

7-1-2011

Jumaat

5:56 AM

7:18 AM

1:20 PM

4:43 PM

7:18 PM

8:33 PM

8-1-2011

Sabtu

5:56 AM

7:18 AM

1:20 PM

4:43 PM

7:19 PM

8:33 PM

9-1-2011

Ahad

5:57 AM

7:19 AM

1:21 PM

4:44 PM

7:19 PM

8:33 PM

10-1-2011

Isnin

5:57 AM

7:19 AM

1:21 PM

4:44 PM

7:20 PM

8:34 PM

11-1-2011

Selasa

5:58 AM

7:20 AM

1:21 PM

4:44 PM

7:20 PM

8:34 PM

12-1-2011

Rabu

5:58 AM

7:20 AM

1:22 PM

4:45 PM

7:20 PM

8:34 PM

13-1-2011

Khamis

5:59 AM

7:20 AM

1:22 PM

4:45 PM

7:21 PM

8:35 PM

Sebarang sumbangan artikel, pandangan, karya, atau komen bolehlah diemelkan ke
badarutem@yahoo.com atau layari blog alternatif kami di badarutem2011.blogspot.com

