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Beta bersyukur kehadhrat Allah Subhanahu Wata'ala, kerana kita di negara ini dapat pula 

bersama-sama menyambut Maulidirrasul,Sayyidina Muhammad Sallallahu 'Alaihi 

Wasallam, yang sudah barang tentunya akan membawa kepada keberkatan bagi kita dan 

negara. 

Menyambut Maulidurrasul adalah merupakan tradisi yang terus menerus berkembang 

disepanjang zaman. Ia dilakukan sebagai mengenang, siapa Baginda itu, seorang Nabi dan 

Rasul dan penyelamat kepada dunia dan umat manusia. 

Allah Subhanahu Wata'ala telah mensifatkan Baginda sebagai rahmat bagi seluruh alam, 

sama ada alam itu terdiri daripada manusia atau haiwan atau flora dan fauna atau makhluk 

yang tidak kelihatan atau tumbuh-tumbuhan, semuanya itu sama-sama mendapat rahmat 

dengan kelahiran Baginda ke alam maya ini. 

Sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah diatas kurnia-Nya mendatangkan rahmat, maka 

sewajarnyalah rahmat itu kita tatang, kita hormati dan cintai dengan sepenuh jiwa dan raga 

kita. Caranya, bukanlah dengan mendewa-dewakannya atau mendirikan lambang-lambang 

kenangan untuknya.  Tetapi tanda bersyukur sejati ialah dengan mengikut segala sunnah yang 

diajarkan oleh pembawa rahmat ini.  Kita juga dituntut untuk mencintai Baginda, dan salah 

satu tanda mudah mencintai itu, ialah dengan membanyakkan selawat keatas 



Baginda.  Selawat ini sungguhpun mudah, tetapi ganjarannya adalah lumayan.  Sekali sahaja 

berselawat, Allah akan membalas dengan sepuluh rahmat. 

Namun dalam zaman serba sibuk ini, walaupun sesuatu amal salih itu mudah sahaja untuk 

dibuat, seperti berselawat, tetapi sangat senang pula ia dicicirkan disebabkan oleh kesibukan-

kesibukan yang membungkus manusia.  Tegasnya, manusia hari ini sudah kurang tertarik 

dengan pahala, berbanding dengan keseronokan dunia. Apa-apa yang berkilauan dimata 

itulah yang diutamakan, sedang janji akhirat yang belum nampak, tidak dapat mengusik hati 

mereka. 

Beta berharap, disa'at-sa'at penuh berkat memperingati Maulidurrasul ini, kesedaran umat 

Islam hendaknya akan lebih kuat dan bertambah untuk mengamalkan suruhan-suruhan 

ugama, dari yang wajib sampai kepada sunat. 

Hanya dengan cara ini sahaja kita akan dapat mengumpul bekalan untuk akhirat kita.  Lagi 

banyak kita beramal, lagi besar harapan untuk kita dapat menjawat ganjarannya di akhirat 

kelak. 

Ugama telahpun memberitahu, bahawa pahala bagi amal salih itu adalah hebat-hebat 

belaka.  Bukan sahaja amalan wajib, malah amalan sunat juga tidak kurang 

hebatnya.  Misalnya, cuma kerana dua raka'at sembahyang sunat Subuh sahajapun, pahalanya 

adalah lebih baik dari dunia dan segala isi di dalamnya, betapa dengan fardhunya?  

Beta menyeru kepada pihak-pihak berkenaan dalam kerajaan, supaya menggandakan lagi 

penerangan dan da'wah dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan amal salih 

ini.  Khasnya dikalangan guru-guru ugama, ambillah peluang bagi menghidupkan semangat 

suka beramal kepada kanak-kanak, kerana diperingkat ini, naluri mendengar dan menerima 

itu adalah cukup terbuka, sekali dua sahaja menyebutnya akan terus rakat atau melekat. 

Inilah diantara tujuan besar Sistem Wajib Ugama diadakan.  Kita mahu, biar anak-anak kita 

itu benar-benar kenal serta memahami apa itu dosa dan pahala.  Nanti, apabila mereka sudah 

cukup kenal dan faham, maka insya Allah, inilah asasnya anak-anak itu akan jadi anak-anak 

yang salih, yang suka kepada amal salih dan ibadat. 

Mereka ini akan jadi generasi penerus yang baik. Jika tidak menyiapkan mereka dari 

sekarang, masa depan Brunei akan mengalami kesukaran, berdasarkan, zaman adalah 

semakin rosak, akan lebih pantas untuk membawa kita kejurang kerosakan. 

Menyebut tentang zaman rosak ini, menjadikan kita amat diperlukan untuk berhati-hati. 

Kerana virus kerosakan itu bukanlah mudah untuk dikawal. Ia boleh menjangkiti apa saja. Ia 

boleh mencemari pegangan berugama, mencemari pendidikan, mencemari budaya dan lain-

lain. 

Hari ini kita masih senang tanpa gangguan, tetapi esok-esok siapa tahu, gangguan itu datang 

dari anasir-anasir yang tidak diundang? 

Anasir-anasir yang tidak diundang itu boleh saja terdiri daripada makhluk bernyawa, dan 

malah, boleh juga berupa ledakan-ledakan pemikiran atau ideologi atau aliran yang tidak 

senada dengan Brunei. 



Ini semua mustahak diperinci daripada sekarang, dan apa-apa persediaan yang perlu untuk 

menghadapinya. 

Pada hermat Beta, persediaan satu-satunya yang paling mustahak ialah dengan memastikan 

dasar dan isi pendidikan kita tidak menyimpang walau sedikit, dari konsep MELAYU 

ISLAM BERAJA. 

Sekian, Wabillahit Taufeq Walhidayah Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  

 


