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Laksanakan segala 

perintah Allah SWT. 

Tinggalkan segala 

larangan Allah SWT. 

Sentiasa berselawat 

kepada Nabi SAW. 





Akhlak Al-

Quran 

yang 

paling 

utama & 

ditekan-

kan oleh 

Al-Quran 

Akhlak 

yang 

paling 

mulia 

bagi 

setiap 

manusia 

Ciri 

khusus 

milik 

manusia 

dan tidak 

bagi 

haiwan 



                    

    … 

 
“Bersabarlah engkau sebagaimana 

sabarnya Rasul-rasul "Ulul-Azmi" …” 

                    

    … 

 
“Bersabarlah engkau sebagaimana 

sabarnya Rasul-rasul "Ulul-Azmi" …” 



Mereka yg. benar-benar gigih 

menyeru manusia taatkan Allah 

SWT. 

Mereka adalah golongan yang 

tinggi kesabaran ketika 

berdakwah 

Mereka ditentang oleh kaum 

manusia yang tidak beriman 



Ayat 14, Al-Ankabut ; 

                

          

      

 

                

          

      

 



Maksud ayat ; 

“Dan sungguhnya Kami telah 
mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, 
maka tinggallah Dia dalam kalangan 

mereka selama sembilan ratus lima puluh 
tahun; akhirnya mereka dibinasakan oleh 
taufan sedang mereka berkeadaan zalim 

(dengan kufur derhaka)” 

“Dan sungguhnya Kami telah 
mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, 
maka tinggallah Dia dalam kalangan 

mereka selama sembilan ratus lima puluh 
tahun; akhirnya mereka dibinasakan oleh 
taufan sedang mereka berkeadaan zalim 

(dengan kufur derhaka)” 



Sifat yang    

bernilai  

tinggi dan 

baik  bagi 

Agama 

Penting bagi 

manusia 

untuk 

kebahagiaan 

peribadi 

serta 

masyarakat 



1 

• Sabar dlm. meninggalkan hal yg. 

diharamkan & dosa 

2 

• Sabar dlm. melakukan ketaatan 

& mendekatkan diri kpd. Allah 

3 

• Sabar dlm. menghadapi 

berbagai bencana & petaka 



Kesabaran yg. 

tinggi dapat 

mengawal diri drpd. 

berbuat dosa   

Merasa berdosa 

utk. mendedahkan 

aurat, berzina dll. 

Menahan diri drpd. 

hawa nafsu & 

perlakuan maksiat 

Bersabar drpd. 

dorongan hawa 

nafsu 



Sabda Nabi SAW. ; 

  



Maksud Hadis ; 

“Sesungguhnya neraka dikelilingi oleh 
perkara-perkara yang memuaskan 
syahwat manakala syurga itu pula 
dikelilingi oleh perkara-perkara yang 
tidak disukai” 

 
    (Riwayat at-Tirmizi) 

“Sesungguhnya neraka dikelilingi oleh 
perkara-perkara yang memuaskan 
syahwat manakala syurga itu pula 
dikelilingi oleh perkara-perkara yang 
tidak disukai” 

 
    (Riwayat at-Tirmizi) 



Sabar 

dengan 

kelazatan 

hidup di 

dunia 

Memelihara 

diri drpd. 

tunduk kpd. 

hawa nafsu 

Mengawal 

nafsu utk. 

menjauhi   

sikap 

sombong & 

melampaui 

batas 



KEDUA 

Bersabar melakukan kewajipan yg. 

diperintahkan oleh Allah SWT. 

Orang yg. sabar 

sahaja mampu 

melakukan 

kewajipan yg. 

terbaik 

Melaksanakan 

kewajipan 

dengan cara 

yang terbaik 



Ayat 132, Surah Taaha ; 

            

              

    

            

              

    



Maksud ayat ; 

“Dan perintahkanlah keluargamu serta 
umatmu mengerjakan sembahyang, dan 

hendaklah engkau tekun bersabar 
menunaikannya. Kami tidak meminta 

rezeki kepadaMu, (bahkan) Kamilah yang 
memberi rezeki kepadamu. dan (ingatlah) 
kesudahan yang baik adalah bagi orang-

orang yang bertaqwa” 

“Dan perintahkanlah keluargamu serta 
umatmu mengerjakan sembahyang, dan 

hendaklah engkau tekun bersabar 
menunaikannya. Kami tidak meminta 

rezeki kepadaMu, (bahkan) Kamilah yang 
memberi rezeki kepadamu. dan (ingatlah) 
kesudahan yang baik adalah bagi orang-

orang yang bertaqwa” 



Sentiasa 

mengikut 

perintah 

& 

suruhan 

Allah 

SWT. 

Melakukan 

ibadah dengan 

cara yang 

betul dan 

penuh 

keikhlasan 



Redha dgn. ketentuan  & 

ujian drpd. Allah SWT. 

Ujian yg. sering 

digambarkan adalah 

kesusahan & kesedihan 

Namun, kekayaan & zuriat 

juga adalah satu ujian 



Ayat 15, At-Taghabun ; 

                     

         
 

 

“Sesungguhnya harta benda dan anak-anak 
kamu merupakan ujian dan pada Allah jualah 

pahala yang besar” 

                     

         
 

 

“Sesungguhnya harta benda dan anak-anak 
kamu merupakan ujian dan pada Allah jualah 

pahala yang besar” 



Sentiasa berbaik sangka 

terhadap Allah SWT. 

Menempuh ujian dgn. tabah 

& yakin ada hikmah & 

kebaikan bagi dirinya 

Sentiasa mengucapkan 

“Hasbiyallahu Wa Nikmal 

Wakil”  ketika ditimpa 

ujian 



Ayat 155, Al-Baqarah ; 

               

              

     

               

              

     



Maksud ayat ; 

“Demi sesungguhnya! Kami akan 
menguji kamu dengan sedikit perasaan 

takut (kepada musuh) dan (dengan 
merasai) kelaparan, dan (dengan 

berlakunya) kekurangan dari harta benda 
dan jiwa serta hasil tanaman. dan berilah 

khabar gembira kepada orang-orang 
yang sabar” 

“Demi sesungguhnya! Kami akan 
menguji kamu dengan sedikit perasaan 

takut (kepada musuh) dan (dengan 
merasai) kelaparan, dan (dengan 

berlakunya) kekurangan dari harta benda 
dan jiwa serta hasil tanaman. dan berilah 

khabar gembira kepada orang-orang 
yang sabar” 



Sabda Nabi SAW. yang bermaksud ; 

“Amat luar biasa urusan kehidupan 
seseorang mukmin itu. Segala perkara yang 
ditempuhinya dianggap baik baginya. Perkara ini 
tidak akan dirasai melainkan oleh seseorang 
yang beriman. Apabila diberikan kesenangan 
maka dia akan bersyukur kerana dia yakin 
perkara tersebut adalah baik baginya. Malah 
apabila dia ditimpa musibah maka dia akan 
bersabar kerana perkara itu juga adalah baik 
baginya”.  

     
(Riwayat Imam Muslim) 

“Amat luar biasa urusan kehidupan 
seseorang mukmin itu. Segala perkara yang 
ditempuhinya dianggap baik baginya. Perkara ini 
tidak akan dirasai melainkan oleh seseorang 
yang beriman. Apabila diberikan kesenangan 
maka dia akan bersyukur kerana dia yakin 
perkara tersebut adalah baik baginya. Malah 
apabila dia ditimpa musibah maka dia akan 
bersabar kerana perkara itu juga adalah baik 
baginya”.  

     
(Riwayat Imam Muslim) 



Membenci setiap ketentuan & 

ujian yg. mereka hadapi 

Menolak Qada’ & Qadar yang 

Allah tetapkan dalam hidup 

mereka 

Mencederakan anggota tubuh 

badan sehingga membunuh diri 



KEEMPAT 

Kesakitan 

zahir & 

batin 

akan 

hilang 

bila ada 

cinta 

terhadap 

Allah 

Ujian 

kesakitan 

& 

kesedihan 

akan 

mengham

pirkan diri 

kpd. Allah 

Sifat 

paling 

mulia 

ketika 

menerima 

ujian & 

dugaan 

Syukur di 

atas ujian 

yang 

diberikan 

oleh Allah 



Latihlah diri kita 

supaya menjadi 

orang yang sabar 

Istiqamahlah 

dalam 

melaksanakan 

perintah Allah 

Bersungguh-sungguhlah 

melawan godaan hawa nafsu 

kita 

Berusahalah, berdoa 

dan bertawakal 

apabila ditimpa 

musibah 



A’UZUBILLAH……. 

              

                  

               

              

                  

               



Maksud ayat ; 

“Wahai sekalian orang-orang Yang 
beriman! mintalah pertolongan (untuk 

menghadapi susah payah Dalam 
menyempurnakan sesuatu perintah 

Tuhan) Dengan bersabar dan Dengan 
(mengerjakan) sembahyang; kerana 

Sesungguhnya Allah menyertai 
(menolong) orang-orang Yang sabar”. 

 
(al-Baqarah : 153) 

 

“Wahai sekalian orang-orang Yang 
beriman! mintalah pertolongan (untuk 

menghadapi susah payah Dalam 
menyempurnakan sesuatu perintah 

Tuhan) Dengan bersabar dan Dengan 
(mengerjakan) sembahyang; kerana 

Sesungguhnya Allah menyertai 
(menolong) orang-orang Yang sabar”. 

 
(al-Baqarah : 153) 
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