
“Jangan suka menyakiti hati orang lain dengan kata-kata
kita,” nasihat seorang ibu kepada anaknya. 

“Saya tahu itu salah, ibu. Tapi, saya akan cepat minta
maaf. Itu satu kelebihan juga, bu?” Kilas si anak. 

“Tetapi perbuatan kamu itu menyakitkan hati orang, 
anakku,” kata ibu itu lagi. 

“Saya rasa tidak, saya tidak kejam. Selepas minta maaf, 
segala-galanya langsai, bu.” Si ibu berfikir. Apakah cara
untuk menyedarkan anaknya daripada sifat buruk ini?

“Kalau begitu, kamu ikut cadangan ibu ini. Moga kamu
akan fahami maksud ibu nanti.” Tanpa membantah anak

itu setuju.

“Begini, setiap kali kamu menyakiti hati
seseorang, kamu ketuk sebilah paku ke
dinding ini. Kemudian, setelah kamu
meminta maaf, kamu cabut semula paku
yang kamu ketuk itu!” 

“Baik, ibu.” Beberapa bulan berlalu, 
mereka sama-sama menghadap
dinding tersebut. 
“Lihat ibu, mana ada paku yang 
tinggal?” Ujar si anak dengan
bangga.

“Semuanya telah dicabut. Memang ramai orang yang 
saya sakiti hati mereka, tetapi semuanya telah
memaafkan saya setelah saya meminta maaf.” 

“Betul kamu sudah minta maaf dan mereka telah
memaafkan, tapi sedarkah kamu…?” 

“Maksud ibu?” 

“Cuba kamu tengok dinding ini. Semuanya sudah tebuk, 
calar dan ‘berkematu’. Itulah hati-hati yang telah kamu
sakiti. Walaupun kamu sudah dimaafkan, tetapi kesan

perbuatan buruk itu masih berbekas di hati mereka. Hati
yang dilukai ada parutnya, anakku…” 

Si anak merenung dinding yang tebuk-tebuk itu.   
Sudah tidak indah lagi seperti asalnya. Begitukah

hati-hati orang yang telah aku sakiti? 

Pengajaran: 
Meminta maaf adalah perbuatan terpuji. 
Tetapi berusaha agar kita tidak terpaksa

meminta maaf (maksudnya menghindarkan
diri daripada menyakiti hati orang lain) jauh

lebih terpuji. Ya, luka di hati itu lebih sukar
diubati daripada luka di tangan.
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Dari Abdullah bin Abi Aufa r.a katanya:”Kami berperang
bersama-sama Rasulullah s.a.w dalam tujuh peperangan di mana 

kami pernah memakan belalang.” 
(Bukhari)

Dari Abdullah bin Umar katanya:”Adalah kaum muslimin ketika
baru sampai di kota Madinah, berkumpul menunggu waktu

sembahyang kerana belum ada cara untuk memberitahu. Pada
suatu hari mereka itu bermesyuarat tentang cara pemberitahuan

waktu; ada yang mengatakan supaya menggunakan loceng
seperti Nasrani dan ada pula yang mengatakan supaya

menggunakan trompet seperti Yahudi. Maka berkata Umar bin 
al-Khattab r.a:” Bukankah lebih baik menyuruh seseorang
meneriakkan atau memberitahukan waktu sembahyang?” 

Bersabda Rasulullah s.a.w:”Hai Bilal, pergilah dan ajaklah orang-
orang bersembahyang.” 

(Muslim) 



Apabila solat itu sendiri tidak dapat menjadi pencegah
maksiat kepada diri kita, maka benarlah Roh solat itu

sendiri tidak dapat meresapi diri manusia yang mendirikan
solat itu. 

Seseorang muslim yang mengerjakan solat kebiasaannya
menempuh tahap-tahap berikut : 

1. Tahap ilmu:

Seorang muslim setelah mengetahui kewajipan solat, 
kemudian mempelajarinya dengan telilti melalui ilmu Fiqh

iaitu syarat wajibnya, sahnya, rukun-rukunnya, sunat-
sunatnya, perkara-perkara yang membatalkannya dan
sebagainya. Tetapi ilmu mengenainya tidak memadai

sekiranya tidak disertai keyakinan dan amal. 

Ertinya ilmu hendaklah diselaraskan dan diselarikan dengan
hati, akal dan perbuatan kita dengan apa yang dikehendaki
oleh Allah. Apabila Allah memerintahkan kita mendirikan
solat dan memberitahu kita bahawa kejayaan itu terletak
pada solat, maka akal kita tidak boleh ragu dan was-was. 
Akal mesti mengakuinya. Tetapi bila akal sudah yakin, itu

belum cukup. Kita mesti pergi ke tahap yang kedua. 

2. Tahap kedua: Menundukkan hati

Sekiranya akal kita sudah tahu secara keseluruhan tentang
kepentingan solat tapi hati kita masih berat untuk

mengerjakannya seolah-olah menganggap solat itu tidak
penting. Sebab itu tahap kedua ini dinamakan tahap
mujahadah. Iaitu bermujahadah supaya apa yang 

diselaraskan oleh akal dan ilmu itu juga diakui oleh hati.

Kalau hati sudah tunduk, tandanya apa yang kita buat
terasa lazat. Kalau tidak rasa lazat, kalau rasa menderita

sahaja, terasa berat untuk mengadap Allah, maka
hendaklah bermujahadah bersungguh-sungguh sehinggalah

sampai ke peringkat ketiga. 

3. Tahap ketiga: Menjadi tabiat dan istiqamah

Maknanya solat itu sudah menjadi amalan dalam
hidupnya secara istiqamah. Tidak perlu dipaksa-paksa lagi. 

Sebab itu di dalam Islam, para ibubapa hendaklah mengajar
anak-anak solat seawal umur tujuh tahun lagi dan anak-

anak tadi boleh dipukul ketika umur sepuluh tahun dan ke
atas sekiranya mereka cuai dan meninggalkannya. 

Tujuannya supaya solat itu menjadi tabiat dan kebiasaannya
sehingga ke akhir hayat. Kemungkinan juga saudara/ri

terasa berat untuk mengerjakan solat kerana tidak merasai
kebesaran dan keindahan solat itu sendiri. Bila

membicarakan soal solat ini, kita tidak boleh menganggap
bahawa kita sedang surut ke belakang semula. Sebenarnya

tidak, kerana solat adalah perkara yang penting. 

Solat merupakan amalan yang mula-mula dihisab di
akhirat: 

Solat merupakan perkara pertama yang diperiksa di
akhirat. Jika solat baik dan sempurna, maka mudahlah

pemeriksaan pada amalan-amalan selepasnya. Jika ia baik, 
baiklah amalan-amalan yang lain. Sebaliknya, jika solat

tersangkut, maka tersangkutlah amalan-amalan yang lain. 

Daripada Abu Hurairah RA bahawa Rasulullah SAW pernah
bersabda yang maksudnya : 

"Sesungguhnya yang paling mula-mula dihisab pada
seorang hamba di hari Kiamat daripada amalannya ialah

solat . Sekiranya solatnya baik, maka dia akan berjaya
dan selamat. Sekiranya solatnya rosak, maka dia akan

kecewa dan rugi" 
(Riwayat At Tirmizi, An Nasaei dan Ibnu Majah ).

Menggambarkan amalan-amalan para malaikat:

Jumlah malaikat yang terlalu banyak itu beribadah kepada
Allah dengan cara mereka yang tersendiri. Ada yang asyik

sujud, ada pula yang asyik rukuk dan lain-lain. Para malaikat
ini kekal dengan satu-satu amalan itu dengan istiqamah. 
Yang takbir, takbir sahaja. Begitulah yang bertasbih, asyik

bertasbih sahaja. Tetapi dalam solat, manusia telah
melakukan berbagai-bagai amalan para malaikat. Di sinilah
kehebatan manusia berbanding dengan malaikat. Amalan

manusia walaupun tidak sebanyak para malaikat tetapi
kepelbagaiannya mengatasi amalan malaikat. 
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