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Gambaran al Quran tentang makna sukses:
- ‘AL- FALAH’ (Beruntung)—(2:1-2), (3;104), (23:1-10)
- ‘AL FAAZ’ (Sukses)—(3;85)
- kebahagiaan dunia dan akhirat (2:201)
Peribadi yang komprehensif , utuh dan menyeluruh (2: 208)



Peribadi sukses rasulullah sebagai teladan
 Sebagai daie,baginda terkenal dengan kelembutan dan ketegasan, piawai yang retorik, unggul
peribadi, dan mampu berdiplomasi.
 Sebagai pemuda, baginda terkenal dengan kemuliaan akhlak yang mulia, menjaga martabat dan
maruah diri, cerdas, berketerampilan dan mandiri.
 Sebagai suami, baginda terkenal dengan kelembutan, tidak pernah berkata kasar, tegas dan
tegar dalam mengarahkan keluarga, ceria dan menjaga keharmonian dan kemesraan.
 Sebagai ayah yang pengasih, member perhatian, lembut dan parenting skills.
 Sebagai komandan perang, baginda genius dalam strategi, berani di medan perang,
kepimpinan yang terserlah
 Sebagai pedagang baginda jujur sehingga hati Siti Khadijah tertarik.
 Sebagai majikanyang bergaul baik dengan para hamba, dan ini diakui oleh Anas bin Malik ra
kerana Rasulullah saw tidak pernah mamarahi beliau sepanjang tempoh perkhidmatannya.
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Profil peribadi lebah
 Dalam surah An-Nahl ayat 68-69
Dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah: "Hendaklah engkau membuat sarangmu di gunungganang dan di pokok- pokok kayu, dan juga di bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia.
"Kemudian makanlah dari segala jenis bunga-bungaan dan buah-buahan (yang engkau sukai), serta
turutlah jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang diilhamkan dan dimudahkannya kepadamu". (Dengan itu)
akan keluarlah dari dalam badannya minuman (madu) yang berlainan warnanya, yang mengandungi
penawar bagi manusia (dari berbagai-bagai penyakit. Sesungguhnya pada yang demikian itu, ada
tanda (yang membuktikan kemurahan Allah) bagi orang-orang yang mahu berfikir.





Lebah- mandiri dan percaya diri, mampu membuat rumah di gunung, pokok, dan gua,
sentiasa makan makanan yang elok, halal, dan thayyib, dan ia bermafaat bukan kepada diri
mereka malah manusia juga mendapat kebaikan dari padanya (nafi’un lighairihi), utuh
dimensi kemasyarakatan, dan berani membela diri dengan sengatan berbisa dari kezaliman.

Generasi al kahfi
 Surah kahfi ayat 13-15
“Kami menceritakan kisah ini padamu, cerita mereka yang sebenar. Mereka adalah pemuda-pemuda

yang telah beriman kepada Allah, Tuhan mereka dan Kami telah menambahkan lagi hidayat kepada
mereka dan Kami telah meneguhkan hati mereka ketika mereka bangkit lalu berkata; Tuhan kami
adalah Tuhan yang memiliki langit dan bumi,kami tidak akan menyembah tuhan yang lain dari Nya,
Seandainya kami menyembah yang lain dari Nya bererti kami telah mengatakan satu penyelewengan
yang amat jauh. Mereka adalah kaum kami yang telah menyembah tuhan-tuhan yang lain dari Allah,
cubalah mereka buktikan sifat ketuhanan tuhan-tuhan yang lain itu dengan hujah yang jelas, tidak
ada orang yang lebih zalim dari orang-orang yang melakukan pembohongan terhadap Allah”

 Ini merupakan gambaran para pemuda yang istiqomah mempertahankan keimanan mereka
sehingga terpaksa bersembunyi dalam gua selama 309 tahun. Namun sayangnya generasi
kini lebih banggakan pemikiran yahudi dan Israel dengan mencedok seluruh aspek cara fikir
yang disebar luas di media massa



Generasi qur’ani
 Surah Ali-Imran ayat 79
“Tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Kitab ugama dan
hikmat serta pangkat Nabi, kemudian ia tergamak mengatakan kepada orang- ramai:
"Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku dengan meninggalkan
perbuatan menyembah Allah". Tetapi (sepatutnya ia berkata): "Hendaklah kamu menjadi
orang-orang Rabbani (yang hanya menyembah Allah Ta`ala - dengan ilmu dan amal yang
sempurna), kerana kamu sentiasa mengajarkan isi Kitab Allah itu, dan kerana kamu selalu
mempelajarinya."
 Di bawah naungan quran, jiwa terdidik dalam tarbiyah rabbaniyyah/ tarbiyyah ilahiyah.
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 Sebab apa/ kerana mereka sentiasa mengajarkan al Quran dan sentiasa mempelajari di
antara mereka.
 Ciri-ciri generasi qur’ani menurut Sayyid Qutb dalam buku maalim fi at tariq:
I.
Melaksanakan al Quran secara murni sebagai landasan hidup tanpa bercampur
dengan ideologi lain sedikitpun
II.
Belajar dan mengamalkan al quran setahap demi setahap
III.
Bila masuk islam, maka tinggalkan jahiliyyah secara ‘total’
 Inilah profil ummat terbaik yang dikategorikan sebagai generasi teladan (3:110)
 Ciri-ciri generasi Rabbani:
I.
Tidak dihinggapi penyakit wahan
II.
Tidak mudah berputus asa
III.
Tidah lemah!



Profil pohon Thoyyibah
 Allah menghubung kait di antar a peribadi mukmin dengan pokok yang baik seperti
digambarkan dalam surah Ibrahim ayat 24-45
Tidakkah engkau melihat (wahai Muhammad) bagaimana Allah mengemukakan satu
perbandingan, iaitu: kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik, yang
pangkalnya (akar tunjangnya) tetap teguh, dan cabang pucuknya menjulang ke langit.
Dia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya. Dan Allah mengemukakan
perbandingan-perbandingan itu untuk manusia, supaya mereka beringat (mendapat pelajaran).

 Ini menggambarkan seorang mukmin yang aqidahnya kukuh dalam jiwa, ibadahnya
ikhlas mengharap redha Allah dan menampilkan akhlak yang mantap setiap masa.
 Namun, jika seseorang itu tidak mampu memberi kebaikan buat diri sendiri , mana
mungkin dia boleh memberi kebaikan buat orang lain? Seperti kata-kata Imam as syahid
Hasan al Banna ‘ Faaqidusy syai-i, laa yu’tiihi’ ( Orang yang tidak memiliki sesuatu, maka
dia tidak bisa memberikannya kepada orang lain.)
Maka kesimpulannya peribadi yang sukes adalah peribadi yang terbaik yang mencakupi semua
aspek seperti yang dirangkul dalam 10 sifat-sifat khas seorang muslim. Dan bukan itu sahaja, yang lebih
menjadikan mereka semakin hebat dan berjaya adalah mereka bukan sahaja mempelajari serta
membaiki diri tetapi mereka memberi manfaat pada masyarakat.

