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11 FEBRUARI 2011 bersamaan 8 RABULAWAL1432 HIJRIAH

>>> TERIMA KASIH KERANA TIDAK MEMBACA RISALAH INI KETIKA KHATIB SEDANG BERKHUTBAH <<<

Dari mana sebenarnya muncul Hari Valentine ni??
Pendapat 1 ~ Perkataan Valentine diambil sempena nama seorang Paderi besar
Kristian pada zaman pemerintahan Ratu Isabella di Sepanyol iaitu, Saint Valentine.
Beliau disayangi kerana telah berjaya menumpaskan Kerajaan Islam di Cardova,
Sepanyol pada 14 Februari 270 Masehi.
Pendapat 2 ~ Berasal daripada Pesta sambutan kaum Rome Kuno yang dipanggil
Lupercalia. Lupercalia adalah upacara menyucikan diri yang diadakan pada 14 februari. pada hari itu, merekan menyembah Dewi Cinta iaitu Juno Februata. Pada sebelah malamnya, nama gadis2 akan diletakkan di dalam bekas. Kemudian, setiap
pemuda akan mencabut nama gadis secara rawak. Gadis itu akan menjadi pasangan hiburan seksnya selama setahun.
Pendapat 3 ~ Dikaitkan dengan kematian Paderi St. Valentine ketika pemerintahan
Raja Rome yang bernama Claudius II. St. Valentine telah dijatuhkan hukuman
bunuh kerana melanggar perintah Raja untuk membatalkan semua perkahwinan
keraan rome terlibat dalam peperangan. Semasa di penjara, St. Valentine telah
jatuh hati dengan anak salah seorang pegawai. Sebelum dibunh, beliau sempat
menulis sepucuk surat yang bertandatangan "From your Valentine"
Pendapat 4 ~ Diambil dari nama seorang Paderi, St. Valentine semasa pemerintahan Ratu Isabella dari sepanyol. St. Valentine dihukum penjara kerana keinginannya untuk berkahwi dengan pasangannya dari pengamal Protestan. ratu Isabella kemudian menetapkan 14 Februari sebagai Hari Kekasih untuk St. Valentine.

Jom ramai2…!!

Mari kita renungkan bersama ya kawan-kawan sekalian.. Pernah heboh di muka-muka akhbar akan kelahiran
anak luar nikah yang sangat tinggi setelah beberapa bulan sambutan Hari Valentine yang kononnya disambut bersama kekasih. Apakah maksudyang tersirat di sebalik itu? Ahha..dapat tangkap di situ bukan..Malah yang paling
menyedihkan, penyumbang terbesar pembunuh bayi itu terdiri dari kebanyakannya..Melayu! Beragama Islam!
Nauzubillah..minta dijauhkan dari diri kita.
Yang keduanya kawan-kawan, di muka hadapan sudah tercatat kisah dan sejarah Hari Valentine ini, jelas,
salah satu info yang dipaparkan menunjukkan Hari Valentine ini merayakan kemenangan Tentera Kristian ke atas
tentera Islam! Di mana sensiviti kita sebagai umat Islam..malah tanpa segan silu,,menyambut perayaan ini secara
besar-besaran! Adakah meraikan sekali kekalahan umat Islam? Fikir-firkan..
Nah...sekarang terpulang pada pembaca, haram ke tidak Hari Valentine ni, tambahan pula, mana ada Islam
mengamalkan dan mengajarkan sambutan ni? Yang Islam ajar, jaga batas pergaulan, no couple before married, jaga
aurat...dan banyak lagi, semua tu dah disyariatkan untuk keindahan peribadi Muslim itu sendiri demi kepentingan
individu dan semestinya agama Islam itu sendiri..=)

Andai Cinta Hendak DiBeri

Kasih manusia sering bermusim,
sayang manusia tiada abadi. Kasih
Tuhan tiada bertepi, sayang Tuhan janjiNya
pasti". Itulah sedikit dari bait2 lagu Raihan.
Lantaran kasih manusia yg sering bermusim
dan sayangnya yg tak kekal lama, kita perlu
sentiasa berwaspada terutamanya dlm
memilih pasangan. Andainya sikit drpd cinta itu
hendak diberi pada seseorang yg boleh digelar
suami, pilihlah seorang lelaki yang :
1-Kuat agamanya. Biar sibuk macamana, solat
fardu tetap terpelihara. Utamakanlah pemuda
yg kuat pengamalan agamanya. Lihat saja Rasulullah menerima pinangan Saidina Ali buat
puterinya Fatimah. Lantaran ketaqwaannya yg
tinggi biarpun dia pemuda paling miskin.

dia tahu dia tak mudah jadi fitnah

3-Tegas mempertahankan maruah. Pernahkah orang, tapi dia tak amalkan cara hidup bebas.
dia menjengah ke tempat2 yang menjatuhkan
kredibiliti dan maruahnya sebagai seorang Islam.

8-Rakan pergaulannya. Rakan2 pergaulannya
adalah mereka yang sepertinya.

4-Amanah Jika dia pernah mengabaikan tugas 9-Bertanggungjawab. Rasa tanggungjawabnya
yang diberi dengan sengaja ditambah pula
salah guna kuasa, lupakan saja si dia.

dapat diukur kepada sejauh mana dia memperuntukkan dirinya utk ibubapa dan ahli keluarganya. Jika ibubapanya hidup melarat sedang
5-Tidak boros. Dia bukanlah kedekut tapi tahu dia hidup hebat, nyata dia tak bertanggungmembelanjakan wang dengan bijaksana. Setiap jawab
nikmat yang ada dikongsi bersama mereka
yang berhak.
10-Tenang wajah. Apa yg tersimpan dalam

6-Tidak liar matanya. Perhatikan apakah ma-

2-Baik akhlaknya. Ketegasannya nyata tapi dia tanya kerap meliar ke arah perempuan lain
lembut dan bertolak-ansur hakikatnya. Sopan
tutur kata gambaran peribadi dan hati yang
mulia. Rasa hormatnya pada warga tua ketara.

7-Terbatas pergaulan. Sebagai lelaki

yang lalu-lalang ketika berbicara. Jika ya jawabnya, dia bukanlah calon yang sesuai buat kamu.

sanubari kadang2 terpancar pd air muka. Wajahnya tenang, setenang sewaktu dia bercakap
dan bertindak.

“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, nescaya mereka akan
menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka, dan
mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).” (Surah Al-An’am : 116)
Hari 'kasih sayang' yang dirayakan oleh orang-orang Barat pada tahun-tahun terakhir disebut
'Valentine Day' amat popular dan merebak di pelusuk Indonesia bahkan di Malaysia juga. Lebih-lebih lagi apabila menjelangnya bulan Februari di mana banyak kita temui jargon-jargon
(simbol-simbol atau iklan-iklan) tidak Islami hanya wujud demi untuk mengekspos
(mempromosi) Valentine. Berbagai tempat hiburan bermula dari diskotik(disko/kelab malam),
hotel-hotel, organisasi-organisasi mahupun kelompok-kelompok kecil; ramai yang berlumbalumba menawarkan acara untuk merayakan Valentine. Dengan dukungan(pengaruh) media
massa seperti surat kabar, radio mahupun televisyen; sebagian besar orang Islam juga turut
dicekoki(dihidangkan) dengan iklan-iklan Valentine Day.

PANDANGAN ISLAM
Sebagai seorang muslim tanyakanlah pada diri kita sendiri, apakah kita akan mencontohi begitu
saja sesuatu yang jelas bukan bersumber dari Islam ?
Mari kita renungkan firman Allah s.w.t.:
“ Dan janglah kamu megikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya”. (Surah Al-Isra : 36)
Dalam Islam kata “tahu” berarti mampu mengindera(mengetahui) dengan seluruh panca indera
yang dikuasai oleh hati. Pengetahuan yang sampai pada taraf mengangkat isi dan hakikat sebenarnya. Bukan hanya sekedar dapat melihat atau mendengar. Bukan pula sekadar tahu sejarah, tujuannya, apa, siapa, kapan(bila), bagaimana, dan di mana, akan tetapi lebih dari itu.
Oleh kerana itu Islam amat melarang kepercayaan yang membonceng(mendorong/mengikut)
kepada suatu kepercayaan lain atau dalam Islam disebut Taqlid.
Hadis Rasulullah s.a.w:“ Barang siapa yang meniru atau mengikuti suatu kaum (agama) maka
dia termasuk kaum (agama) itu”.
Firman Allah s.w.t. dalam Surah AL Imran (keluarga Imran) ayat 85 :“Barangsiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-sekali tidaklah diterima (agama itu) daripadanya,
dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”.
Sumber daripada:http://tanbihul_ghafilin.tripod.com/valentineday.htm

Tali iman yang paling kuat adalah cinta kerana Allah dan
benci kerana Allah.” (HR. At Tirmidzi)
“

Kem Induksi Pimpinan
Badar(KIPDAR)

PADA TANGGAL 22 Januari 2011, bersamaan hari sabtu, Badan Dakwah
Dan Rohani (BADAR) telah menganjurkan satu kem iaitu Kem Induksi Pimpinan
Badar (KIPDAR) bertempat di Paya Ikan,Bukit Baru,Melaka. Setiap Exco
BADAR dikehendaki membawa lima orang sekretariat dan jumlah anggarannya
adalah 60 orang termasuk Majlis Eksekutif. Penasihat bagi program ini adalah
Tuan Haji Razali B.Abd Kadir dan beliau juga merupakan penasihat bagi persatuan
Badan Dakwah Dan Rohani.
Antara program yang dilakukan ialah perbincangan dan pembentangan analisis ‘SWOT’ setiap exco serta visi,misi dan objektif setiap exco. Pembentangan ini bertujuan untuk memastikan setiap exco faham akan setiap tugasan
dan gerak kerja. Hal ini sekaligus membuatkan program-program yang dianjurkan oleh BADAR dapat berjalan dengan baik dan cepat.
Sekadar selingan, sedikit senaman dilakukan untuk menyegarkan dan meregangkan tubuh badan. Senaman ini diberi nama”Cacing Panjang,Cacing
Pendek” yang mana ia dikelolai oleh YDP BADAR iaitu Abdul Rahman Bin
Idrus. Suasana muram bertukar kepada suasana yang ceria dan segar.
Seterusnya program ini diteruskan lagi dengan perkongsian minda bijak cerna
kepimpinan bersama mantan kepimpinan BADAR sesi 2009/2010. Seramai empat
orang mantan yang terlibat iaitu Muhammad Jamaluddin Jusoh selaku nydp, Nursyawana bt Murad selaku tydp,Faiz Nur bt Mohd yusof selaku setiausaha dan Nur Aisyah bt Roslan selaku bendahari. Perkongsian tersebut dipanaskan lagi dengan pertanyaan daripada pimpinan-pimpinan baru, sekali lagi memberikan kefahaman yang
mendalam mengenai tugas masing-masing. Sebelum bersurai semua pimpinan
berkumpul untuk mengambik gambar sebagai kenangan terindah. Kemudian,pada
jam 6.00petang majlis bersurai.

