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Seramai 26 jemaah di kalangan staf 
Universiti Malaysia Pahang (UMP) bersama 
keluarga masing-masing menyertai program 
Rehlah Umrah dan Ziarah anjuran  Badan 
Kebajikan Sukan dan Rekreasi (BKSS).

Jemaah selamat tiba di tanahair setelah  
menyempurnakan ibadah umrah selama 12 
hari di kota suci Mekah dan Madinah pada 
20 April 2013 yang lalu.

Pensyarah Pusat Bahasa Moden & Sains 
Kemanusiaan (PBMSK) yang mengetuai 
rombongan, Ustaz Mohamad Hilmi Mat Said 
berkata, para jemaah memulakan ziarah di 
Madinah sebelum berangkat ke tanah suci 
Mekah.

“Di Madinah, para jemaah dibawa 
menziarahi makam Rasulullah SAW, 
perkuburan Baqi, makam para syuhada Uhud 
dan melawat ladang tamar. Selain itu, para 
jemaah bersama rombongan lain bertuah 
kerana berpeluang mendengar ceramah 
yang disampaikan Profesor Dr. Muhd Kamil 
Ibrahim yang merupakan rakyat Malaysia 
yang kini berkhidmat di Universiti Taibah 
Madinah,” kata Ustaz Mohammad Hilmi.

Menurut beliau, dalam memberikan 

pencerahan, penceramah menekankan agar 
para jemaah menggunakan peluang semasa 
berada di kedua-dua kota suci ini sebaik-
baiknya agar melakukan penyucian jiwa 
dan bermohon agar segala amal ibadat yang 
dilakukan diterima oleh Allah SWT.

Katanya, setelah berada selama tiga 
hari dua malam di Madinah, para jemaah 
dibawa untuk menunaikan ibadat umrah ke 
kota suci Mekah dengan  bermiqat di Bir Ali 
yang letaknya  kira-kira 15 km dari Madinah. 
Kemudiannya, para jemaah dibawa terus 
ke Mekah untuk menunaikan rukun umrah 
sambil dibimbing oleh mutawif. 

Beliau berkata, selesainya ibadat umrah, 
para jemaah dibawa untuk berziarah ke 
sekitar kota suci Mekah. Antara tempat-
tempat yang dikunjungi adalah Hudaibiyah, 
Jaaranah, ladang unta dan Jabal Thur. 
Para jemaah juga diingatkan untuk 
melakukan ibadat-ibadat sunat seperti 
memperbanyakkan membaca al-quran, 
berzikir, melakukan tawaf sunat dan lain-lain 
di masjidil haram. 

Tambahnya,  beliau bersyukur kerana 
program kembara umrah UMP yang 

dilaksanakan buat pertama kali ini berjaya 
dilaksanakan dan moga-moga ibadat yang 
dilakukan di tanah suci diterima oleh-Nya. 
Malah, para jemaah turut dinasihatkan 
untuk sentiasa istiqomah dalam melakukan 
ibadat dengan ikhlas hanya untuk Allah SWT.

Pensyarah Kanan Fakulti Sains & 
Teknologi Industri (FSTI), Dr. Mohd. Rashid Ab. 
Hamid  yang menyertai rombongan bersama 
keluarga melahirkan rasa bersyukur kerana 
berpeluang menyertai program dan diizinkan 
menjadi tetamu Allah dalam penganjuran 
program ini.

Sementara itu, Pengerusi BKSS, Mohd. 
Raizalhilmy Mohd. Rais melahirkan rasa 
bersyukur kerana program berjalan lancar 
dan pihaknya merancang untuk meneruskan 
program pada masa akan datang. 

Katanya, program ini merupakan suatu 
kemudahan kepada staf yang berhasrat 
untuk menunaikan ibadah umrah dan 
ziarah memandangkan segala urusan 
dibantu staf UMP sendiri. Selain itu, mereka 
dapat mengeratkan lagi ikatan ukhwah 
persaudaraan yang sedia terjalin di antara 
staf serta keluarga masing-masing.    
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