Untuk Renungan Bersama
Maaf ganggu , cuba baca msg ni dengan hati yang ikhlas
smpai habis ya ..

Baca

5:00 am kita bangun solat subuh , kemudian kita bersiap2 utk
ke sekolah , sampai sekolah jam 7:30 am , hari masih gelap .
Maybe kita anggap hari nak hujan , so abaikan . Masuk kelas
buat kerja apa yang patut , dan kita tgk jam 10:00am , sudah
time nak pergi rehat . Keluar pintu kelas suasana masih gelap
, hitam pekat macam malam .. mungkin masih boleh dianggap hari
nak hujan lagi . So abaikan .
Tapi kalo jam 12:00pm pun hari masih gelap .. apakah petanda
itu? Keesokan pun sama , buka tv semua orang kelam kabut
menceritakan bahawa dunia ini sudah tiada lagi siangnya .
Begitu juga dengan lusa . Masih tiada lagi matahari .
Tetapi pada hari keempat kita bangun pagi , kita dapat melihat
matahari , tetapi jangan terkejut kerana matahari telah terbit
dari sebelah barat .
Kehebatan ahli dunia akan mengatakan itu fenomena alam , tapi
sedarkah kita itulah petanda besar yang paling awal sebelum
tibanya hari kiamat!!
Maka telah tertutuplah pintu taubat.. yang bertaubat tapi
Allah masih belum terima taubatnya juga akan ditutup pintu
taubat..
Saat itu , kita akan lihat satu fenomena luar biasa di mana
golongan kaya akan keluarkan semua harta utk diinfakkan ,
golongan yang tidak pernah baca quran , 24 jam baca quran ,
golongan yang tak pernah solat jemaah akan berlari2 menunaikan
solat secara berjemaah.. tapi sayangnya segalanya sudah tidak
berguna lagi..
Bismillahirrahmanirrahim.
Kenapa kita tidur time Allah memanggil? Tapi kita sanggup
tahan mengantuk saat menonton filem selama 3 jam?
Kenapa kita bosan saat baca al-qur’an? Melainkan kita lebih
rela membaca timeline twitter , wall facebook , novel atau
buku lain?

Kenapa kita senang sekali mengabaikan pesanan dari Allah?
Tapi kita sanggup forward pesan yang aneh2?
Kenapa masjid semakin kecil? Tapi bar dan club semakin
besar?
Kenapa kita lebih sangat senang memuji ARTIS? Tapi sangat
susah untuk memuji ALLAH? Fikirkan itu
Apakah anda akan forward pesanan ini?
Apakah anda akan mengabaikan pesanan ini kerana takut
ditertawakan dengan rakan yang lain? Allah Berkata: “Jika kamu
menyangkal Aku di depan teman-temanmu , Aku akan menyangkal
kamu pada saat hari penghakiman…”
1. Biarkan didalam whatsapp anda tanpa bermanfaat untuk org
lain.
2. Anda sebarkan pada semua kenalan anda. . Rasulullah SAW
bersabda, “Barang siapa yang menyampaikan 1(satu) ilmu saja
dan ada orang yg mengamalkan , maka walaupun yang menyampaikan
sudah tiada (meninggal dunia), dia akan tetap memperoleh
pahala
-renungkanlah..
Bacalah mesti seronok
KIAMAT menurut Agama Islam di tandai dgn:
– Kemunculan Imam Mahdi
– Kemunculan Dajjal
– Turunnya Nabi Isa (AS)
– Kemunculan Yakjuj dan Makjuj
– Terbitnya matahari dari Barat ke Timur
– Pintu pengampunan akan ditutup
– Dab’bat al-Ard akan keluar dari tanah & akan menandai muslim
yang sebenar2nya
– Kabut selama 40 Hari akan mematikan semua orang beriman
sejati sehingga mereka tidak perlu mengalami tanda2 kiamat
lainnya
– Sebuah kebakaran besar akan menyebabkan kerosakan
– Pemusnahan/runtuhnya Kabah
– Tulisan dalam Al-Quran akan lenyap
– Sangkakala akan ditiup pertama kalinya membuat semua makhluk
hidup merasa bimbang dan ketakutan

– Tiupan sangkakala yang kedua kalinya akan membuat semua
makhluk hidup mati dan yg ketiga yang membuat setiap makhluk
hidup bangkit kembali
Nabi MUHAMMAD SAW telah bersabda:
“Barang siapa yg mengingatkan ini kepada orang lain , akan Ku
buatkan tempat di syurga baginya pada hari penghakiman kelak”
Kita boleh kirim ribuan bbm mesra, promote, bc yang terlalu
penting tapi bila kirim yang berkaitan dengan ibadah mesti
berpikir 2x….knapa begini..?
Bukankah Allah berfirman : “jika engkau lebih mengejar duniawi
daripada mengejar dekat denganKu maka Aku berikan, tapi Aku
akan menjauhkan kalian dari syurgaKu”
Kerugian meninggalkn solat:
Subuh:
Cahaya wajah akan pudar.
Zuhur:
Berkat pendapatan akan hilang.
Asar:
Kesihatan mulai terganggu.
Maghrib:
Pertolongan anak akan jauh di akhirat nanti.
Isya’:
Kedamaian dlm tidur sukar didapatkan.
Sebarkan dgn ikhlas. tiada paksaan dalam agama
Niatkan ibadah(sebarkan ilmu walau 1 ayat)
Nasihat Kubur:
1). Aku adalah tempat yg paling gelap di antara yg gelap, maka
terangilah .. aku dengan TAHAJUD
2). Aku adalah tempat yang paling sempit, maka luaskanlah aku
dengan ber SILATURAHIM..
3). Aku adalah tempat yang paling sepi maka ramaikanlah aku

dengan perbanyak baca

AL-QUR’AN.

4). Aku adalah tempatnya binatang2
racunilah ia dengan Amal SEDEKAH,

yang menjijikan maka

5). Aku yg menyepitmu hingga hancur bilamana tidak Solat,
bebaskan sempitan itu dengan SOLAT
6). Aku adalah tempat utk merendammu dg cairan yg sangat amat
sakit,
bebaskan rendaman itu dgn PUASA..
7). Aku adalah tempat Munkar & Nakir bertanya, maka
Persiapkanlah jawapanmu dengan Perbanyak mengucapkan Kalimah
“LAILAHAILALLAH”
Kirim

ini semampumu dan seikhlasmu kepada sesama Muslim,

sampaikanlah walau hanya pada 1 org..
Karena, saat kamu membawa Al-Qur’an, setan biasa2 saja.
Saat kamu membukanya, syaitan mulai curiga.
Saat kamu membacanya, ia gelisah.
Saat kamu mmahaminya, ia kejang2.
Saat kamu mengamalkan Al-Qur’an dlm kehidupan shari-hari, ia
stroke.
Trus n trus baca & amalkan agar syaitan stroke semuanya juga
jantungnya dan mati.
Ketika anda ingin menyebarkan .. ini, lagi2 syaitan pun
mencegahnya.
Syaitan berbisik;
“Sudahlaaaaaah tak payah di SEBARKAN, tak penting pun, BUANG
MASA saja, tak mungkin akan di baca oleh orang lain”…
Sekecil apapun amal ibadah, Allah SWT menghargainya puluhan
kali ganda ..
Ø Ada 3 Hal dlm hidup yg tidak boleh kembali :
1. Waktu
2. Kata-kata
3. Kesempatan

K: Kiblat
A: Arah
A: aku
B: Bersujud hingga
A: akhir
H: Hayatku
Ringankan tangan dengan mmfowrd ayat ini
Fowrd cpat kerna x smpai berapa sesaat pun nak buat..
Sama2lh kita ingat mengingat☺☺
#ikhlas dri aiman hafiey

