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Menuntut ilmu merupakan satu keperluan asas yang wajib
bagi setiap individu tanpa mengira kaum dan agama. Konsep
pendidikan sepanjang hayat bukanlah suatu perkara baharu
sebaliknya konsep ini telah lama diamalkan oleh kebanyakkan
masyarakat dunia. Kemajuan sesuatu bangsa terletak kepada
unsur-unsur kecemerlangan yang ada di dalam diri individu
atau modal insannya. Dalam pembangunan modal insan
perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan dan
pembelajaran baik yang bersifat ilmiah professional mahupun
vokasional diberi perhatian yang serius. Pembelajaran
sepanjang hayat berperanan besar dalam memastikan
kemampuan yang ada dalam modal insan digilap agar dapat
menghasilkan satu tahap kecemerlangan yang diinginkan oleh
seseorang individu masyarakat dan juga negara.

Sebenarnya banyak ayat al-Quran dan Sunnah yang menggesa
umat Islam untuk mencari ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
Malah, bagi mereka yang mencari dan memilki ilmu
pengetahuan yang berguna, Allah SWT menjanjikan pahala
kebajikan dan kedudukan yang baik. Antara kedudukan mulia
yang diberikan Allah SWT kepada golongan ilmuwan adalah
sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam
surah yang al-Mujadalah, ayat 11, maksudnya: “Supaya Allah
SWT meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara
kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama
(daripada kalangan kamu) dengan beberapa darjat.” Imam
al-Ghazali mengatakan ayat ini sudah cukup membuktikan
betapa mulia dan utama kedudukan yang diberikan Allah SWT
kepada orang-orang yang berilmu.
Sekian, wasalam.
MOHAMAD SIDIK BIN AWANG ADI
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Tinta Ilmiah
SENI DAN FIQH

Oleh: Mohammad Syaﬁq Ismail
Exco Dakwah dan Tarbiah ABIM Sabah
Seni dalam pelbagai manifestasinya (muzik, lukisan, arca, puisi dsb.), merupakan
perkara yang melajukan pergerakan tamadun. Tak kira ke manakah tamadun itu mahu
melaju, ke arah kehancuran, atau ke arah kemajuan, seni memainkan peranan vital
dan penting.
Hal ini kerana, manusia lebih merasakan keterlibatan/relatibility dengan seni,
berbanding tindakan-tindakan yang bukan seni. Tidak semua boleh membaca dan
memahami falsafah misalnya; tapi, semua boleh mendengar dan menghargai muzik
yang merdu, dan semua boleh melihat lukisan dan menghargainya juga. Berikutan itu, seni akan kekal pada
pengamatnya dan lebih diingat oleh semua jenis manusia.
Bahkan kerana keringanan seni ini, pengamat merasakan mereka juga boleh terlibat mencipta sesuatu yang seni.
Tengoklah pantun, ke hari ini tanpa hak cipta dan jarang yang dikenal siapa pengarangnya, khasnya pantun-pantun
purba. “Siakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri”, sebagai contoh. Kini, ia diubah
oleh sebahagian orang sebagai, “Siakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama jadi menteri.” Proses
kreatif itu masih berlangsung, dan siapa tahu yang ia akan berubah menjadi apa di masa akan datang.
Manusia berkomunikasi dengan seni, menyampaikan idea-idea yang tinggi melalui seni. Justeru, efektifnya seni dalam
memberikan pendedahan dan mempopularkan idea-idea tinggi mahupun yang hina kepada manusia semua peringkat.
Islam datang tidak memusnahkan seni, tapi memandu seni. Namun, contoh-contoh seni yang dibenarkan di awal Islam
terlalu sedikit berbanding apa yang ada pada kita dinihari.
Maka, penggarap seni di dalam Islam terbahagi kepada dua; Orang Fiqh yang berpendapat kita hanyalah boleh
berseni seperti Salaf dan menjauhi seni yang dibenci Salaf berdasarkan bacaan literal kepada beberapa hadis dan
atsar. Mereka cenderung mengandaikan keharusan berseni yang ada pada Salaf itu sebagai perkara yang bersifat
pengecualian/mustatsnayat.
Serta Orang Maqasid, yang berpendapat bahawa ada makna lain di sebalik larangan seni tersebut, dan mengajak
kembali kepada maqasid faedah seni memajukan tamadun, dan mengajak kepada pembacaan holistik (yang berakhir
kepada istidlal intiqa'iyyah - cherry picking).
Kedua-dua pihak inilah yang kita akan nampak bertegang lidah, saat seni diwacanakan dalam Islam. Haram bidah dan
sesat akan menutup penghujahan mereka. Sama ada menyatakan seni haram. Lalu dibalas, mengharamkan apa yang
dihalalkan Allah SWT itulah yang haram.
Saya tidak menyatakan yang mengharamkan seni itu wahabi saja ya. Lihatlah buku-buku fekah kita, yang dikarang
oleh ulama Asyairah dan Maturidiyah, berapa banyak yang mengharamkan muzik dan seni lukis dan arca berbentuk
rupa orang. Banyak sekali tak terkira.
Secara peribadi. Saya melihat seni itu luas, selama mana tidak melanggar tauhid dan maruah Islam, maka boleh.
Berhujahkan Istishab. Dan yang mengikat Istishab inilah yang wajib membawakan dalil.
Begitu juga Rasulullah Sallallah Alaihi Wasallam telah bersabda, "Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian."
(HR Muslim). Seni termasuk daripada urusan dunia.
Menjauhi syubhat dalam seni juga dituntut. Makanya, seni khat arab dan seni geometri Islam dan seni syair
berkembang pesat sekali, kerana jauh daripada syubhat perkara-perkara haram.
Setengah sahabat-sahabat salafi salah tingkah, apabila isu fiqh seperti seni ini dikaitkan dengan akidah. Tidak tahu
membezakan kerana tiada ilmu.
Sahabat-sahabat sufi yang terlalu menghalalkan seni pun, sampai yang syirik-syirik dibenarkan atas nama seni. Tidak
sensitif dengan isu-isu syirik kerana tiada ilmu.
Justifikasi apa pun yang diberikan. Saya sudah bagi penjelasan bagaimana khilaf fiqh boleh berlaku kerana seni.
Janganlah jadikan khilaf kalian itu diperpanjangkan dan jadi asbab yang melambatkan pergerakan tamadun kita.
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Remaja
DA'I ADALAH ASET NEGARA

Oleh:
Mohd Azrul Nizam bin Junaidi
Fakulti Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Perlu diketahui, tokoh utama yang berada di barisan terdepan pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu
keburukan adalah para da’i yang mengajak kepada sunnah (Al-Quran dan Al-Hadith). Mereka adalah
Aimmatul Huda (tokoh pemberi petunjuk), pembela agama Islam, pembawa ilmu yang bermanfaat,
mengajarkannya kepada manusia dan memberi contoh bagaimana mengamalkannya. Mereka mengajak
manusia menuju kepada Allah SWT. Mereka mengajak manusia keluar dari syirik menuju kepada tauhid,
keluar dari bid’ah menuju kepada sunnah, keluar dari maksiat menuju kepada ketaatan, keluar dari
kebodohan menuju kepada ilmu, keluar dari akhlak yang buruk menuju kepada akhlak yang baik. Mereka
mencontohi Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Allah Ta’ala berﬁrman tentang Baginda Shallallahu
‘Alaihi Wasallam:
“(Ini adalah) Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan
kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (iaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha
Perkasa lagi Maha Terpuji” (QS. Ibrahim: 1).
Merekalah termasuk yang paling layak disebut sebagai miftahul khair, bahkan mereka tokoh-tokoh yang
berada di barisan hadapan. Mereka aset negara tanpa tanda jasa. Tapi ramai yang tidak mengetahuinya
malah mengabaikannya.
Syaikh Ibnu Sa’di rahimahullah menjelaskan sifat-sifat pembuka pintu-pintu kebaikan, “Di antara sifatsifat pembuka pintu-pintu kebaikan terpenting adalah mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan
menyebarkannya kerana hal itu adalah kunci semua kebaikan. Di antaranya pula amar ma’ruf nahi
mungkar dengan lemah lembut, halus, sabar mengendalikan diri dan bijak. Demikian pula seseorang
memberi contoh yang baik dan merintis amal baik lalu diikuti manusia. Setiap orang yang memberi
contoh amal yang baik lalu manusia mengikutinya maka ia mendapatkan pahalanya ditambah dengan
pahala orang yang mengamalkannya, sedangkan pahala mereka tidak dikurangi sedikit pun."
Beliau rahimahullah juga menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang berstatus mejadi kunci pembuka
pintu keburukan dan penutup pintu kebaikan, “Sebaliknya pula (sifat-sifat yang baik di atas) adalah tidak
adanya keinginan seseorang dalam kebaikan, sehingga terlupus kebaikan yang banyak (darinya). Jika
sifat tersebut masih ditambah dengan enggan menasihati manusia, tidak memiliki keinginan memberikan
manfaat bagi manusia dalam berbagai hal, bahkan barangkali berniat buruk, iaitu membahayakan dan
menipu mereka untuk tujuan peribadi atau akidah yang rosak, maka bererti ia telah melakukan sebab yang
terbesar untuk mendapatkan bahaya dan menghindarkan diri dari mendapatkan kebaikan. Orang yang
seperti inilah yang disebut sebagai kunci pembuka pintu keburukan dan penutup pintu kebaikan. Kita
berlindung kepada Allah SWT dari kejahatan jiwa dan keburukan amal kita.” (Ar-Riyadhun Nadhirah).
Jelaslah bahawa para da’i adalah tokoh-tokoh pembuka pintu kebaikan dan jauh dari sifat-sifat pembuka
pintu keburukan. Oleh kerana itu, mereka hakikatnya adalah aset negara yang perlu dijaga, negara
diuntungkan dengan adanya mereka, negara jadi maju, makmur, dan jaya kerana masyarakat bertakwa
hasil perjuangan dakwah mereka.
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Fiqh Wanita
PUASA DENGAN IZIN SUAMI
Oleh:
Rashiqah Mardhiyyah binti Jasri

Pasti ada yang berkata, “Eh! Takkan la nak buat amal baik pun kena minta izin suami dulu. Buat amal baik je kot,
boleh sampai berdosa ke?”. Ya kakak-kakak dan adik-adik sekalian. Izin itu perlu bilamana kita sudah bergelar
‘isteri’, lebih-lebih lagi bila bab puasa yang kadangkala kita terlepas pandang.
Imam Nawawi rahimahullah berkata, “Sebab (wajibnya sang isteri meminta izin daripada sang suami) adalah
kerana sang suami memiliki hak untuk menggaulinya disetiap hari, dan hak sang suami ini merupakan kewajipan
yang MESTI diberikan (oleh sang isteri) sesegera mungkin, dan tidak boleh menghalanginya (untuk melayani
suami) hanya kerana amalan sunat atau amalan (puasa) wajib yang memiliki keluangan waktu (yang boleh
dilakukan diwaktu lain).
Dan ada juga hadis yang berbunyi:
Maksudnya: “Seorang wanita tidak boleh berpuasa walaupun 1 hari dalam keadaan suaminya berada di rumah,
kecuali dengan izin suaminya. Melainkan pada bulan Ramadhan.” (HR: Bukhari, Muslim dan lain-lain).
Melalui kata-kata Imam Nawawi serta hadis diatas, dapat kita fahami bahawa izin itu memang perlu dalam halhal tertentu. Jika sekiranya ia merupakan amalan:
1. Sunat (puasa Syawal, isnin khamis, a’asyura, dan lain-lain lagi),
Maka perlu meminta izin suami terlebih dahulu lebih-lebih lagi jika suami ada bersama isteri (tidak safar). Ini
kerana isteri merupakan hak suami. Dan sekiranya sudah mendapat keizinan, lalu tiba-tiba sang suami
menyuruhnya berbuka, maka wajib ke atasnya membatalkan puasa. Jika ia enggan, maka puasanya tetap sahaja
dianggap sah, tetapi perbuatannya itu dikira haram kerana mengikuti arahan suami itu wajib, manakala puasa
sunat hukumnya sunat. Dan sudah pasti sunat tidak boleh melebihi yang wajib.
2. Wajib yang memiliki keluangan waktu (Qada’ puasa ramadhan atau kaffarah atau nazar mutlaq yang harinya
tidak ditentukan),
Maka tetap sahaja dia perlu meminta izin suami kerana puasa jenis ini boleh dilaksanakan dihari lain. Tetapi ada
pengecualian bagi puasa Qada’ ramadhan sekiranya berada di akhir bulan Sya’ban (dekat bulan puasa iaitu
Ramadhan) dan dikala itu masih lagi memiliki hutang puasa Ramadhan lalunya yang belum terlaksana, maka
dengan itu si isteri tidak perlu menunggu keizinan suami untuk menqada’ puasanya. Jika hutangnya tidak
berbayar, maka berdosalah dia akibat kelalaian jika dilakukan tanpa uzur atau alasan yang dibenarkan syar’ie.
3. Wajib yang waktunya sempit dan tidak boleh ditunda (puasa Ramadhan atau puasa nazar muqayyad yang
telah ditentukan waktunya pada hari tertentu),
Maka tidaklah perlu meminta dan menunggu izin daripada sang suami kerana meninggalkan puasa ini tanpa
uzur syar’ie merupakan suatu dosa yang besar. Lebih besar dosanya daripada dosa ketidaktaatan terhadap
suami.
Sebagai penutupnya, izin daripada suami itu adalah perlu kecuali dalam keadaan puasa di bulan Ramadhan yang
memang termasuk dalam rukun Islam yang lima dan juga puasa nazar yang telah ditetapkan harinya oleh sang
isteri yang bernazar. Dalam puasa lainnya, maka perlulah mendapatkan izin suami terutama sekali bagi mereka
yang mempunyai suami di sampingnya. Jika dibenarkan, maka berpuasalah. Jika dilarang, maka turutilah. Jika
sudah dibenarkan lalu disuruh berbuka,maka berbukalah.
Wallahu a’lam.
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Inti Sari Ayat Al-Quran
AYAT AL-QURAN SURAH AL-FATH : 7
"TENTERA ALLAH SWT”
Oleh:
Awang Juri bin Ag. Tahir @ AJAT

Maksudnya: "Dan Allah menguasai tentera langit dan bumi (untuk menyeksa orang-orang yang derhaka);
dan Allah adalah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana."
Allah SWT menegaskan di dalam ayat ini, bahawa penguasaan-Nya meliputi segala yang ada di langit
dan di bumi sama ada yang dapat dilihat dengan mata kasar atau pun terlindung di sebalik alam ghaib.
Allah SWT boleh mengirimkan kepada kaum yang ingkar meskipun hanya seorang malaikat yang dapat
membinasakan mereka sekali gus. Tetapi Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang
beriman untuk berjihad dan berperang, agar menjadi hujah yang membuktikan kekuasaan dan kehebatan
Allah SWT.
Manusia yang dicipta menerusi empat unsur iaitu tanah, api, air dan angin sering lupa dan alpa terhadap
keEsaan dan kekuatan Allah SWT. Lebih-lebih lagi bila dibekalkan kepintaran, ilmu dan teknologi yang
tidak dihiasi dan dipagari dengan tauhid dan keimanan terkadang tindak tanduk mereka ingin mencabar
kudrat Ilahi yang maha jauh jarak keupayaan serta tidak setanding dengan kudrat yang dimiliki oleh
makhluk ciptaan-Nya kerana kudrat dan kekuatan mereka tidak lain hanyalah pinjaman semata-mata, bilabila masa sahaja ianya boleh ditarik semula oleh Sang Pemilik.
Bila mana Allah SWT menjelaskan bahawa kepunyaan-Nya segala yang ada di langit dan di bumi, maka
menjadi hak-Nya untuk memerintah tentera-Nya yang terdiri dari angin, tsunami, gempa bumi, belalang,
semut, anai-anai, kuman, virus dan apa sahaja makhluk yang boleh menjadi alat pemusnah yang berlaku
secara alami dalam sunnatullah.
Kita dikejutkan ketika ini dengan penularan virus Corona dari wilayah Wuhan, China. Di dalam Islam kita
dididik apabila menangani sesuatu isu yang berbangkit adalah kembali kepada sumber atau punca terjadi
sesuatu perkara. Sebab itu Islam menganjurkan umatnya agar sentiasa bermuhasabah diri sama ada
sebelum, ketika atau seusai melakukan sesuatu perbuatan. Ini adalah untuk melatih seseorang agar
dapat menilai baik buruk sesuatu perbuatan yang dilakukan kerana setiap perbuatan baik dan buruk itu
pasti akan dibalas dan diganjari Allah SWT.
Berbalik kepada punca penularan Virus Corona salah satunya adalah tabiat pemakanan yang dilihat tidak
selari dengan pemikiran akal waras manusia. Islam mengajar umatnya mengawal pemakanan. Ada benda
halal dan ada benda yang diharamkan. Segalanya ada peraturan dan etika yang telah ditetapkan oleh
Allah SWT. Allah SWT yang mencipta kita maka sudah tentulah dia Maha Arif apa yang baik dan buruk
untuk sesuatu zat makanan jika berada di dalam tubuh badan manusia sesuai dengan fitrah penciptaan
insani.
Islam adalah manhaj hidup yang amat lengkap meliputi elemen pemakanan, pemakaian, undang-undang,
cara hidup, penjagaan kesihatan dan sebagainya. Lantaran itu saranan dan larangan dalam ajaran Islam
mengandungi hikmah yang luar biasa. Apabila larangan untuk tidak memakan dan meminum sesuatu
yang termaktub haram pastinya Islam memelihara insan agar tidak terkesan dengan tabiat liar binatang
tertentu. Amat tepat lagi Islam sentiasa memelihara kedudukan manusia sebagai “asyraful makhluqots”
yang melayakkan dirinya dilantik menjadi Khalifah Allah SWT di muka bumi.
Lantaran itu, insaflah bila Allah SWT datangkan tentera-Nya tidak semestinya bertubuh besar atau dalam
jumlah yang banyak tetapi terkadang tentera yang dihantar itu teramat kecil dan sedikit dari apa yang kita
sangkakan.
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Tasawwur
KHALWAH DAN UZLAH ADALAH TRADISI
ANBIYA' DAN AULIYA' (BAHAGIAN 7)
Oleh: Abd. Rahman Tajudin @ Emang Galileo
Fellow CONCAVE-ISSI (Islamic & Strategic Studies Institute)

Kebanyakan Nabi dan Rasul berkhalwah di dalam gua. Gua menyediakan medium yang
tenang untuk meditasi dan penyendirian kerana menjauhi gangguan makhluk lain.
Selama enam tahun Nabi Muhammad SAW menyendiri, berUzlah dan berkhalwah di dalam
Gua Hira' sebelum diutuskan menjadi nabi, akhirnya gua tempat penyaksian turunnya wahyu yang pertama sekali.
BerUzlah di dalam gua mempunyai keistimewaannya tersendiri kerana berlaku pemisahan diri daripada keramaian orang
ramai.
Gua menyediakan ruang intensif diri untuk mencapai ketenangan disebabkan keadaannya yang sejuk dan jauh daripada
kebisingan kota.
Ia merupakan medium untuk insan membersihkan jiwa dan mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah SWT.
Hampir semua Nabi dan Rasul melakukan Uzlah dan penyendirian di dalam gua. Nabi Muhammad SAW sendiri sering
berulang-alik ke Gua Hira' untuk melakukan Uzlah dan khalwah.
Gua menjadi saksi pertama baginda SAW menerima wahyu Iqra', serta sekali gus pendeklarasian diri baginda SAW sebagai
Nabi dan Rasul untuk umat akhir zaman ini.
Di dalam al-Quran banyak sekali ditemukan ayat tentang gua. Malah Nabi Ibrahim AS pernah disimpan di dalam gua oleh
ibunya.
Malah Nabi Musa AS berbicara dengan tuhan di dalam gua di atas Gunung Tursina. Demikian juga gua diabadikan di dalam
al-Quran dalam Surah Al-Kahﬁ.
Penceritaan Sahabat Gua (Ashabul Kahﬁ) yang menyendiri di gua untuk menyelamatkan keimanan mereka terpahat di dalam
al-Quran.
Gua Ashabul Kahﬁ ini terletak di pinggir kota Amman, ibu kota Jordan. Mereka merupakan wali Allah SWT bersama
anjing mereka yang dinamakan Qitmir yang tertidur selama 309 tahun. Gua menjadi saksi khalwah dan Uzlah mereka itu
untuk mencapai suatu darjat yang tinggi di sisi Allah SWT.
Kisah tersebut merupakan menceritakan peristiwa zaman silam. Mereka menyendiri beruzlah di gua kerana untuk
menjauhkan diri daripada masyarakat untuk bermonolog dengan Ilahi.
Namun dalam konteks semasa pada zaman ini, melakukan Uzlah dan khalwah tidak semestinya di dalam gua. Ia boleh
dilakukan di mana sahaja asal dapat mengkuarantinkan diri secara ﬁzikal di tempat yang jauh dari keramaian orang.
Substansi khalwah atau Uzlah adalah suatu upaya dan usaha terbaik dalam menciptakan suasana keheningan untuk
ketenangan jiwa dan ﬁkiran agar batin dapat terfokus kepada pencipta alam.
Seseorang mungkin boleh menjadikan salah satu ruang di dalam rumahnya sebagai gua. Penyediaan ruang dengan
membentuk Mushallah kecil (Zawiyah) yang di dalamnya ada peralatan ibadah seperti sajadah, tasbih, mushaf al-Quran, bukubuku doa, dan alat pengharum ruangan.
Ada dua jenis khalwah atau uzlah menurut imam Al-Razi:
1. Uzlah Awam iaitu pemisahan diri secara ﬁzik daripada orang lain untuk menghindari kontaminasi energi negatif dari
seseorang.
2. Uzlah Khawash iaitu pengalihan dari sifat-sifat biologi kemanusiaan (basyariyyah) ke sifat-sifat spiritual (malakiyyah). Bagi
orang tertentu, hal ini boleh terjadi tanpa harus meninggalkan interaksi sosial.
Secara umum, tujuan khalwah atau Uzlah ialah untuk menghindari munculnya rasa iri hati, riya', kemunaﬁkan, dan kekuatan
pengaruh daya tarik keduniaan. Selalunya rasa ini muncul apabila berada di tengah-tengah masyarakat dan orang ramai.
Di samping itu juga, tujuan khalwah adalah untuk untuk mendapatkan pencerahan, energi spiritual, dan kecerdasan spiritual
(Ilmu Ladunni) dalam mencapai keredhaan Ilahi.
Khalwah orang awam mungkin masih memerlukan medium secara ﬁzik seperti dilakukan Rasulullah SAW di masa-masa
menjelang turunnya wahyu pertama, semasa di Gua Hira'.
Kemudian Khalwah Rasulullah SAW berlaku di dalam hati sahaja sehingga hati baginda SAW terpaut dengan Allah SWT
semata-mata walaupun di dalam keramaian insan.
Rekreasi spiritual sebaiknya dilakukan secara periodik untuk mendapatkan energi spiritual dan penyegaran kembali
keimanan kita kepada Rukun Iman yang absolute.
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Iktibar Kisah
MALAIKAT ITU SEDANG MELIPUTI MEREKA

Oleh:
Mohd Alwie Noorbaki
Fakulti Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Sambungan…
Tiba-tiba fikiran kami teringat masa-masa silam di negeri Syam. Damaskus adalah pusat pemerintahan Dinasti
Umawiyah dan kota ini dipenuhi banyak masjid. Tampaknya rumah Mu’awiyah, khalifah pertama dinasti Umawiyah,
berdekatan dengan masjid yang di dalamnya sering diadakan majlis-majlis keilmuan dan zikir.
Pada suatu hari, sang Khalifah memasuki masjid dan menemui mereka untuk memberi dorongan agar mereka
semangat menambah ilmu pengetahuan dan bersungguh-sungguh mempelajarinya. Maka, Mu’awiyah berkata kepada
mereka, “Apa yang menyebabkan kalian duduk-duduk di sini? Apa yang sedang kalian kerjakan?”
"Kami duduk untuk berzikir mengingat Allah dan mempelajari ayat-ayat-Nya dan hadis Nabi," jelas mereka.
"Demi Allah, apakah kalian berkumpul di masjid ini untuk membaca al-Quran dan mempelajarinya?" Tanya Mu’awiyah.’
"Kami bersumpah untuk itu. Kami duduk di masjid ini hanya untuk itu."
"Ketahuilah, aku meminta kalian bersumpah bukan kerana ingin mencuriga kalian. Sebab, kalian orang-orang yang
jujur. Dulu, aku sangat dekat dengan Rasulullah. Aku melihat apa yang baginda kerjakan dan mendengar apa yang
baginda katakan. Maka, yang kusampaikan kepada kalian adalah apa yang pernah kulihat dan kudengar dari Baginda,"
ujar Mu’awiyah.
“Apa yang telah kau dengar dan lihat dari Rasulullah?” tanya mereka.
Kemudian Mu’awiyah berkata, “Sesungguhnya Rasulullah pada suatu ketika keluar menemui para sahabatnya yang
berkumpul dalam suatu majlis seperti majlis kalian ini. Kemudian baginda bertanya, ‘Apa yang menyebabkan kalian
duduk-duduk di sini?’ Lalu mereka menjawabnya seperti jawapan kalian tadi, ‘kami duduk untuk berzikir mengingat
Allah dan memuji-Nya kerana Dia telah menunjukkan kami semua kepada Islam dan mengurniakan kenikmatan Islam
kepada kami. Nabi lantas menyumpah mereka atas hal tersebut tanpa ada kecurigaan sebagaimana aku telah
menyumpah kalian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Jibril telah datang kepadaku dan memberitahuku
sesungguhnya Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat."
SOLAT ORANG MUNAFIK
Suatu saat, beberapa orang berkunjung ke rumah Anas bin Malik, seorang sahabat Rasulullah SAW, di Basrah, Iraq.
Rumahnya terletak di samping masjid Basrah yang didirikan oleh ‘Utbah ibn Ghazwan Al-Mazini. Saat itu, sahabat
yang sejak berusia sepuluh tahun ikut membantu Rasulullah SAW hingga wafat itu telah bermukim di Basrah kerana
di angkat oleh Abdullah ibn Al-Zubair sebagai imam kota itu.
Melihat kedatangan sejumlah tamu, Anas ibn Malik pun mempersilakan mereka masuk rumah. Setelah berbagi sapa,
Anas ibn malik bertanya kepada mereka, "Sudahkah kalian melaksanakan solat Asar? Bukankah saat ini telah masuk
waktu Asar?"
"Belum," jawab salah seorang di antara mereka. "Kami baru saja melaksanakan solat Zuhur. Sambil menunggu waktu
Asar, kami pun berkunjung ke sini."
"Aik, kamu ini bagaimana? Bukankah waktu Asar telah masuk? Silakan kalian solat Asar dulu! Ucap sahabat
Rasulullah SAW yang lahir di Madinah itu.
Orang-orang itu pun segera melaksanakan solat Asar. Usai solat mereka menemui kembali Anas ibn Malik. Setelah
mempersilakan mereka duduk, Anas ibn Malik berkata kepada mereka, "Semestinya kalian tidak melaksanakan solat
seperti tadi. Sebab, mengetahui 'Gaya' solat kalian tadi, aku teringat pesan Rasulullah SAW bahawa 'gaya' solat
yang demikian itu adalah solat orang munafik yang tetap duduk memperhatikan matahari (menganggap waktu solat
masih lama), sehingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk syaitan (hampir terbenam), barulah dia
melaksanakan solat empat rakaat secara tergesa-gesa tanpa mengingat Allah, kecuali 'sebentar'."
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Akidah
PERBAHASAN DAN HAKIKAT KALAMULLAH (AL-QURAN)
(BAHAGIAN 4)
Oleh:
Abdu Khalil bin Hassan

Imam Al-Juwayni, yang merupakan seorang ulamak Ahlus Sunnah Wal Jama’ah dalam kitab al-Irshad
mengemukakan hujah bahawasanya Kalam Allah merupakan sifat atau makna yang ada pada Allah SWT
dan bukan merupakan sifat perbuatan Allah SWT. Oleh Kerana itu, Kalam Allah bersifat qadim seperti
sifat Allah SWT yang lainnya maka Imam Al-Juwayni mengkategorikan kalam Allah ke dalam kelompok
sifat-sifat ma’nawiyyah. Bukti yang menunjukkan bahawa di dalam diri terdapat kalam ialah jika seseorang
berakal memerintahkan seseorang lain berbuat sesuatu, di dalam dirinya timbul suatu ketetapan atas
ketaatan yang dituntut secara spontan. (Bukti lainnya menunjukkan bahawa jika seseorang berkata:
“lakukan”, maka perintah itu mengandungi erti kecenderungan (istihbab), kewajipan (ijab) atau keharusan
(ibahah) untuk dikerjakan. Semua maksud dan tujuan yang terkandung dalam perintah itu dapat
disampaikan dalam satu bentuk perintah “lakukan”. Dalam hal ini, yang paling mengetahui maksud dari
ucapan itu hanyalah si pemberi perintah. Kerananya, hanya Allah Yang Maha Mengetahui maksud dan
tujuan dari ucapan-Nya.
Sebaliknya Imam Al-Juwayni dalam kitab al-Irshad jika kalam Allah itu merupakan sifat perbuatan Allah
SWT (sifat fi’liyyah) dan ciptaan Allah SWT, seperti yang didakwakan oleh kaum Muktazilah, maka
Allah SWT tidaklah disebut sebagai mutakallim, tetapi disebut sebagai Pencipta kalam. Jika Allah SWT itu
pembuat kalam, maka hukum tidak akan kembali kepada zat-Nya. Ertinya Ia tidak disebut Mutakallim,
sebab ‘pembuat’ bererti timbulnya suatu perbuatan daripadanya. Di samping itu, Imam Al-Juwayni
berhujah bahawa Allah SWT adalah pembuat perkataan (ucapan) makhluk, namun demikian, Ia tidak
disebut sebagai mutakallim (pengucap) ucapan makhluk, tetapi disebut sebagai pencipta ucapan makhluk.
Lebih lanjut ia mengatakan, apabila ada seseorang membaca ayat al-Quran, kemudian ia mengatakan
bahawa yang dibacanya itu adalah firman Allah SWT, maka ucapan orang itu benar adanya dan tidak
diingkari kebenarannya. Al-Quran disebut kalam Allah hanya sekadar istilah bahasa dan penamaan saja.
Al-Quran boleh disebut sebagai firman Allah SWT dalam erti Allah SWT yang menciptakannya dalam
bentuk kata-kata dan susunan kalimah. Akan tetapi, dalam hal ini, Allah SWT tidak boleh disebut
mutakallim (pengucap). Jadi, yang disebut dengan kalam Allah yang disifati dengan qadim itu adalah
makna atau erti yang ada di sebalik kata-kata yang tersusun dan terdiri daripada suara bila dibaca.
Pandangan seperti ini senada dengan pendapat gurunya iaitu Imam Abu Hasan al-Ash’ari.
Manakala Imam Abu Hamid al-Ghazali, merumuskan, pandangannya dalam kitab al-Iqtisad tentang kalam
Allah dengan menyatakan bahawa; “Sesungguhnya Allah SWT. Maha Berbicara (al-mutakallim), Maha
Memerintah dan Melarang, memberi janji (yang menyenangkan) dan memberi ancaman”. Menurut
al-Ghazali, Semua itu dilakukan dengan Kalam-Nya yang Azali lagi Qadim, yang terkait dengan Zat Allah
SWT, yang tidak sama atau mirip dengan pembicaraan makhluk. Sebab Kalam-Nya tidak menggunakan
suara yang muncul dari getaran udara atau akibat perbenturan atau pergerakan antara benda yang satu
dengan yang lain, tidak pula dengan huruf yang boleh dituturkan dengan gerakan bibir dan lidah. (Imam
Abu Hamid al-Ghazali Qawacid al-‘aqa’id).
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Islam dan Perubatan
SEBAB GANGGUAN JIN

Oleh:
Mohd Alwie Noorbaki
Fakulti Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
 Natural
Anarkisme Syaitan, Syahwat Berlebih, Menyerupai Syaitan, Kelalaian dan Kebodohan Manusia.
 Diundang
Syaitan boleh diundang dengan ritual kesyirikan (seperti yang dilakukan dukun-dukun) dan ritual
ibadah bid’ah dengan tujuan memperoleh ilmu hitam, baik berupa kekuatan ataupun perlindungan.
Termasuk perilaku mengundang syaitan kedalam jiwa dan raganya adalah perilaku sering berubat
ke dukun atau pun menunaikan dan mengamalkan syarat-syarat yang dimintanya.
 Jin Keturunan (Saka)
Setelah seseorang musyrik atau memiliki perjanjian dengan syaitan, maka syaitan itu akan terus
mengikuti dan mengganggu hidupnya hingga kematian bahkan turun-temurun ke anak dan cucunya.
Syaitan di kalangan jin ini akan berhenti mengganggu jika manusia sudah bertaubat, memutuskan
akad perjanjian dan kembali menjadi hamba Allah SWT yang hanif.
 AIN
Ain secara sederhananya dapat diertikan sebuah penyakit yang disebabkan oleh pengaruh penglihatan
mata orang yang mendengki. Kedengkian yang membekas dijiwa seseorang dapat menimbulkan
pengaruh pada jasad dan jiwa orang yang ditatapnya secara terus-menerus. Sedangkan sihir adalah
pengaruh jahat yang dibuat atas kerjasama manusia dengki dengan syaitan-syaitan tukang sihir
untuk menyakiti jiwa atau jasad manusia.
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Artikel Pilihan
"MAAF, SAYA TIDAK TAHU"
Oleh:
Mohd Fauzee bin Harith
Unit Integriti Negeri Sabah

Baru-baru ini ada sahabat yang bertanya, mengapa tulisan saya hanya berkisar tentang integriti, amanah
dan seumpamanya. Adakalanya juga tulisan seperti mengkritik pendakwah secara sinikal. Jawapannya, saya
ingin menulis sesuatu yang bersesuaian dengan bidang kerja saya. Maka skopnya itu tidak boleh lari dari
perbicaraan mengenai integriti. Tentang kritikan terhadap pendakwah, itu adalah kerana saya juga
pendakwah. Tuan-tuan yang membaca ini juga pendakwah. Pokoknya kita semua pendakwah. Maka
mengkritik itu masih dalam ruang lingkup perbincangan kita bersama. Ada yang setuju dan ada tidak
setuju. Itu terpulang pada pandangan masing-masing. Tentang ilmu-ilmu lain, ada asatizah yang lebih layak
untuk bicara. Contoh jika saya ditanya tentang ilmu qira’at, nahwu dan shorof, maka saya bukan ahlinya.
Oleh itu saya akan jawab, “Tidak tahu’. Tapi jika ditanya tentang skop berkaitan pengurusan Islam,
Insya-Allah boleh dijawab sekadar yang saya mampu atau ditulis dalam artikel yang lain sekiranya ada
kesempatan waktu. Kesimpulannya, jika kita tidak arif dengan sesuatu ilmu, katakan sahaja “Maaf, saya
tidak tahu”.
Apabila berbicara tentang ucapan tidak tahu ini, tercatat di dalam kitab Shifat al-Shafwah karangan Imam
Ibnu Jauzi (510 - 597 H) akan sebuah riwayat mengenai seorang lelaki yang bertanya kepada Imam Malik
bin Anas. Diriwayatkan oleh Ibnu Mahdi yang maksudnya: “Seorang lelaki telah bertanya kepada Imam Malik
tentang suatu masalah. Lalu Imam Malik menjawab la uhsinuha - aku tidak mengerti akan masalah itu
dengan baik.” Kemudian lelaki itu berkata lagi: Tolonglah. Aku telah melakukan perjalanan yang jauh
hanya untuk mendapatkan jawapan dari kamu tentang masalah ini.” Lalu Imam Malik berkata kepadanya:
“Apabila nanti kau kembali ke tempatmu, katakanlah pada masyarakat di sana bahawa Malik bin Anas
tidak mengerti masalah itu.” (Imam Jalaluddin Abu al-Farj bin al-Jauzi, Shifat al-Shafwah, Beirut: Dar
al-Kitab al-Arabi, 2012, hlm. 361).
Subhanallah. Begitu amanahnya Imam Malik bin Anas dalam menyampaikan ilmu. Selaku Imam besar
salah satu dari empat mazhab paling berautoriti tanpa segan silu mengatakan tidak tahu walaupun ilmunya
itu seluas samudera. Jika dibandingkan ilmu kita, mungkin hanya seperti setitis air yang boleh kering pada
bila-bila masa. Tapi kita pula berlagak tahu semua benda. Lihat sahaja pendakwah di media sosial.
Kadang-kadang kelakar juga melihat mereka menjawab suatu soalan yang bukan dalam bidangnya.
Tapi sebab ego, dijawab juga. Biar jawapan nampak bodoh, tapi confident. Mungkin itulah prinsipnya
kali kan. Ada juga yang berani membantah kenyataan Mufti walaupun tidak mengaji di sekolah pondok
dan bukan juga lulusan pengajian agama. Hebat sekali. Mungkin inilah yang dikatakan penyanyi altimet
dalam bait lirik lagunya: “Tujuh kali pergi usrah sudah pandai tepis fatwa.. Amboi..”
Jangan sesekali kita malu mengatakan “Maaf, saya tidak tahu”. Hal ini kerana ucapan “saya tidak tahu”
itu juga merupakan sebahagian dari ilmu (Diriwayatkan oleh al-Darimi dalam sunannya, (186), 1/276.
Diucapkan oleh al-Sya’bi yang merupakan salah seorang tokoh tabi’in dengan sanad yang sahih).
Menyatakan sesuatu kebenaran merupakan sikap yang terpuji sepertimana yang dilakukan oleh Imam
Malik bin Anas. Semoga Allah (Subhanahu Wa Ta’ala) memberi kita kekuatan dalam menimba ilmu dan
diberi kefahaman dalam agama agar mudah untuk kita sampaikan kepada orang lain. Aamiin Ya Rabbal
‘Alamin.
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Bicara Kita
BACK TO SCHOOL 3
Oleh: Adi Pitang

"Assalamualaikum..." Ucapan salamku pada rakanrakan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah
(JHEAINS) yang sedang berborak-borak di luar TH
Hotel Sembulan pagi itu. "Ustaz tingkatan berapa
sekarang?" Gurau seorang rakan sambil tersenyum
Gambar ramai kakitangan JHEAINS
melihatku memakai baju putih dan bertali leher biru.
Semua yang hadir pada pagi itu memakai baju putih, tali leher biru dan berkot hitam. Pecah tawa kami,
sambil berjabat salam. Pagi itu adalah program Majlis Perjumpaan Pengarah JHEAINS Bersama Kakitangan.
Ada baiknya juga warna baju yang seragam dan bersongkok. Selalunya majlis-majlis kebesaran Islam
memakai baju melayu sedondon bersama rakan-rakan yang bertugas. Pemakaian seragam menunjukan
kesatuan zahir yang terlihat kesamaan dalam kepelbagaian tugas dan tanggungjawab. Kecuali pakaian
seragam anggota beruniform yang memperlihatkan kedudukan melalui lencana (badget) yang dipakai.
Memang terasa seronok di alam persekolahan dulu. Baju sekolah yang seragam dan ada yang diberi
percuma oleh Kerajaan. Dan mungkin juga satu motivasi sesama rakan untuk kembali ke "sekolah",
mempelajari sesuatu yang baru atau yang lama, atas perinsip pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran
sepanjang hayat adalah satu ilham yang terbit daripada satu laporan yang disediakan oleh Paul Lengrand
yang juga merupakkan pegawai yang bertanggungjwab ke atas biro pendidikan dewasa, pertubuhan
pendidikan, saintiﬁk dan kebudayaan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu (UNESCO) pada 1965. Di dalam
laporan tersebut, beliau menyatakan bahawa pendidikan tidak sepatunya terhenti pada usia kanakkanak atau remaja. Ia perlu mengiringi seseorang itu di sepanjang hayatnya.
Manakala dalam satu laporan lain yang juga dikeluarkan oleh UNESCO yang bertajuk "Learning To Be"
menyatakan bahawa capaian kepada pendidikan tidak sepatutnya dihadkan kepada golongan elit atau
untuk mereka yang berada dalam lingkungan umur yang tertentu sahaja. Ia sebaliknya perlu disebatikan
kedalam keseluhuran anggota masyarakat dan kehidupan. Menurut Knassel, Meed and Rossetti (2000),
kepentingan pembelajaran sapanjang hayat ini dapat dikenalpasti menerusi tiga sebab utama yang dikenali
juga "The Three Es" iaitu pekerjaan, memberi kuasa dan keseronokan. Di Jepun kesedaran tentang
kepentingan pembelajaran sepanjang hayat ini mencetuskan satu keadaan yang dikenali sebagai
"Employability Fever" di mana ahli masyarakatnya bersikap tekad untuk memiliki kelulusan atau kemahiran
tertentu bagi menjamin mereka memperolehi peluang pekerjaan di dalam bidang yang mereka minati.
Menurut pakar pendidikan, konsep pendidikan sepanjang hayat merangkumi pendemokrasian pendidikan
yang memberi peluang pendidikan seluas-luasnya kepada setiap individu bagi meningkatkan pengetahuan
kemahiran dan kompetensi. Pendidikan sepanjang hayat boleh dilakukan samada secara formal seperti
di sekolah institusi pengajian dan pusat latihan vokasional ataupun secara tidak formal iaitu berdasarkan
pengalaman dan latiahan di tempat kerja masing-masing.
Itulah sebabnya Baginda Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibn Abd
al-Barr bahawa mencari ilmu pengetahuan itu merupakan kewajiban ke atas setiap muslim. Kewajiban
mencari ilmu itu seharusnya difahami sebagai suatu proses sepanjang hayat dan bukan setakat pada
tempoh atau umur tertentu.
"Jom masuk kelas... Guru Besar mau sampai sudah tu", ajak seorang rakan lain yang segak dengan
pakaian rasmi kami pagi itu.
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Sentuhan Hadis
BERSYUKUR DAN BERSABAR

Oleh:
Ustaz Mohd Azlan bin Haji Bakri
Pensyarah Institut Tahﬁz Al-Quran Negeri Sabah (ITQAS)

MAKSUD HADIS
Daripada Abu Yahya, iaitu Shuhaib bin Sinan RA telah berkata, bahawa
Rasulullah SAW telah bersabda: “Amatlah menakjubkan urusan (keadaan) seorang Mukmin kerana setiap
urusannya (keadaannya) adalah baik dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada
seorang Mukmin (yang sempurna keimanannya). Jika dia mendapat sesuatu yang mengembirakan dia
bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Jika dia ditimpa kesusahan dia bersabar, maka itu adalah
kebaikan baginya.”
(Hadis Riwayat Imam Muslim).
HURAIAN HADIS
Hadis ini menerangkan kepada kita berkenaan sifat syukur dan sabar yang merupakan syarat kesempurnaan
iman seorang Mukmin. Setiap Mukmin yang sempurna keimanannya akan sentiasa mendapat kebaikan dalam
urusannya kerana dia sentiasa bersyukur.Manakala apabila ditimpa kesusahan dia bersabar dengan ujian
tersebut kerana dengan kesabaran itu dapat menaikkan kedudukannya serta dianugerahkan pahala tanpa
batasan daripada Allah SWT.
Sifat sabar membawa maksud menahan atau meninggalkan iaitu menahan diri dari segala macam bentuk
kesulitan, kesedihan atau menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai dan dibenci. Setiap
orang tidak terlepas daripada nikmat dan cubaan dalam kehidupan mereka. Oleh itu kesabaran dalam sesuatu
perkara perlulah dititikberatkan supaya pekerjaan yang dilakukan mendapat hasil yang diingini. Dalam Islam,
terdapat tiga bentuk sabar iaitu sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi musibah dan sabar dalam
menjauhi perbuatan maksiat.
Sesungguhnya Allah SWT telah menjadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Allah SWT juga memberikan
kepada setiap hamba akan kelebihan dan kekurangan dalam sesuatu perkara sebagai ujian. Menerusi ujian
tersebut Allah SWT akan menilai hakikat keimanan seseorang hamba, adakah dia benar-benar bersyukur
dengan kelebihan atau bersabar di atas kekurangan yang diberikan.
PENGAJARAN HADIS
1. Bersyukur kepada Allah SWT adalah dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala
larangan-Nya.
2. Seorang Mukmin yang mempunyai iman yang sempurna akan sentiasa mendapat kebaikan dalam urusannya
disebabkan dia sentiasa bersyukur kepada Allah SWT.
3. Bersyukur apabila kita mendapat sesuatu kebaikan dan bersabar apabila ditimpa sesuatu musibah.
4. Setiap ujian manusia itu berbeza diantara satu sama lain maka dengan kita bersabar dan yakin kepada
Allah SWT, ia akan menjadikan seorang hamba itu lebih redha menangani setiap masalah yang dihadapi.
5. Sifat sabar adalah suatu sifat yang perlu ada pada setiap insan yang bergelar Mukmin bagi meneruskan
kehidupan dan meraih kejayaan di dalam kehidupan di dunia dan akhirat.
6. Setiap perkara yang berlaku pasti mempunyai hikmah disebaliknya yang hanya diketahui oleh Allah SWT.
RUJUKAN:
● Bahjatun Nazhirin Syarah Riyaadus Sholihin, Syeikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, Pustaka Imam Asy-Syaﬁi, Cetakan Ketujuh, 2012.
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Peristiwa
Yang Berbahagia Datuk Ustaz Haji Saifulzaman bin Sangul, Pengarah JHEAINS beserta rombongan
melakukan lawatan kerja ke Daerah Tawau dan kunjungan ziarah mahabbah ke Pejabat Daerah
Kalabakan untuk mengadakan perbincangan peruntukan tanah bagi pembangunan masjid, Sekolah
Menengah Agama Negeri (SMAN), Sekolah Agama Negeri (SAN), Tadika JHEAINS dan
Tanah Perkuburan Islam pada 23 Januari 2020
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Peristiwa
Perjumpaan Yang Berbahagia Datuk Ustaz Haji Saifulzaman bin Sangul, Pengarah JHEAINS
bersama warganya dan seterusnya menyampaikan amanat awal tahun Yang Berhormat Setiausaha
Kerajaan Negeri dan amanat Pengarah JHEAINS pada 21 Januari 2020 (Selasa)
di Tun Sakaran Ballroom Hotel Tabung Haji Kota Kinabalu dengan tema "Islah Wal Falah"
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DICETAK OLEH TIMBALAN PENCETAK KERAJAAN,
ROLAND FRED PHAN, A.D.K., B.S.K., JABATAN CETAK KERAJAAN,
SABAH, MALAYSIA.
2020.

