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Kucing adalah haiwan yang cukup comel. Telatahnya yang manja dan nakal amat mencuit hati. 
Kami sekeluarga telah memelihara hampir 30 ekor kucing sehingga ke hari ini.  

Syabas kepada pencinta kucing, anda telah mendapat pelbagai keistimewaan dengan menjaga 
haiwan ini.   

Memelihara haiwan kesayangan merupakan terapi emosi yang sangat baik kerana ia dapat 
membantu menghilangkan tekanan. Otak akan melepaskan hormon oksitosin ketika kita 
bersama dengan kucing. 

Menurut kajian, kucing mengeluarkan bunyi dengkuran yang dapat menghilangkan tekanan 
dan menguatkan tulang manusia. Penelitian dalam jurnal ilmiah Scientific American 
menyatakan dengkuran kucing berada dalam frekuensi 25 dan 150 hertz.  

Frekuensi bunyi tersebut dipercayai dapat membantu menghilangkan tekanan dan menguatkan 
tulang manusia. Ia juga dapat menyembuhkan kanak-kanak yang mengalami dyspnea atau 
sesak nafas serta penyakit ringan yang lain. 

Setiap kucing mempunyai sifat dan telatah tersendiri. 



Selain itu, kucing juga boleh memainkan peranan sebagai penyelamat. Meskipun kucing tidak 
memiliki tahap kecerdasan seperti manusia tetapi ada banyak cerita mengenai betapa hebatnya 
kucing menyelamatkan pemiliknya daripada bahaya. 

Menurut Cats International, kucing mempunyai 32 otot pada bahagian telinganya, jauh lebih 
banyak daripada otot telinga manusia yang berjumlah enam sahaja.  

Telinga kucing dapat berputar 180 darjah. Deria pendengaran kucing adalah lima kali lebih 
tajam berbanding manusia. Kucing sangat sensitif terhadap bunyi sehingga dapat mendengar 
sesuatu yang tidak dapat didengar oleh manusia. Ia juga boleh melihat sesuatu di tempat dengan 
pencahayaan yang sangat rendah. 

Di samping itu, mereka yang memelihara kucing mendapat pahala dan dimurahkan rezeki. 
Kehadiran kucing bukan sahaja sebagai binatang peliharaan yang mengisi kekosongan jiwa  
tetapi juga sebagai wadah untuk menuai ganjaran pahala daripada Allah SWT.  

Antara ganjaran yang sering menjadi pendorong dalam bersedekah adalah janji Allah SWT 
melipatgandakan pulangan sedekah dengan rezeki yang melimpah-ruah. 

Saya ingin mengatakan janji Allah SWT ini sangat benar kerana terbukti pada diri sendiri. 
Apabila saya mengeluarkan sedikit duit untuk membeli makanan kucing, rezeki saya makin 
bertambah melalui pelbagai cara. 

 

Seterusnya, memelihara kucing boleh membuang sifat pentingkan diri sendiri dan kedekut. 
Memelihara kucing mengajar kita untuk berkongsi rezeki tanpa mengira sama ada makanan, 
minuman, tempat tinggal dan kasih sayang.  

Sifat berkongsi dengan makhluk comel ini menjadikan kita seorang manusia yang pemurah 
dan baik hati. Rezeki yang Allah SWT kurniakan perlu dikongsi bersama. 

Akhir sekali, memelihara kucing merupakan sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat. Kucing 
adalah haiwan kesayangan Nabi Muhammad  SAW dan para sahabat. Baginda memiliki seekor 
kucing yang bernama Mueeza. 

Suatu ketika, ketika Rasulullah SAW hendak mengambil jubahnya, baginda mendapati Mueeza 
sedang terlelap tidur dengan santai di atas jubahnya. Oleh kerana tidak mahu mengganggu 
haiwan kesayangannya itu, baginda memotong bahagian lengan jubah di mana Mueeza tidur 
di atasnya. 
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Ketika Rasulullah SAW kembali ke rumah, Mueeza terbangun dan tunduk sujud kepada 
tuannya. Sebagai balasan, Rasulullah SAW menyatakan kasih sayangnya dengan mengusap 
lembut badan kucing baginda itu sebanyak tiga kali. 

Kesimpulannya, seseorang yang menyayangi haiwan seperti kucing dan haiwan yang lain 
termasuk binatang sembelihan akan mendapat rahmat Allah SWT pada hari kiamat nanti. 

 

 

   

Kucing selalu ingat siapa yang memberinya makan setiap hari. 


