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DARI SIDANG MEJA EDITOR 

 

Dengan kalam Bismillahirrahmanirrahim, 
 

Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersyukur kita ke hadrat Allah Yang 
Maha Bijaksana dengan izin dan limpah kurniaNya dapat sekali lagi kita saksikan 
sebuah penerbitan majalah yang menjadi kebanggaan warga Pengajian Akidah dan 
Agama iaitu majalah Al-Hikmah edisi ke-10. Selawat dan salam ke atas junjungan besar 
Nabi Muhammad SAW, Rasul akhir zaman yang membawa rahmat kepada sekalian 
alam serta ahli keluarga Baginda dan para sahabat serta orang-orang yang mengikut 
jejak langkahnya sehingga hari akhirat.  
 

Penghasilan majalah ini mengumpulkan karya para pensyarah dan pelajar 
Pengajian Akidah & Agama yang berbentuk  artikel ilmiah dan separa ilmiah. Majalah 
ini turut menjadi medium atau platform bagi para pensyarah serta pelajar untuk 
berkarya secara penulisan akademik atau bukan akademik.Tujuan penulisan majalah 
ini juga tidak lain dan tidak bukan untuk mencungkil dan menyerlahkan bakat 
penulisan dalam kalangan pelajar yang sememangnya sudah terpendam lama. 
 

Tema Majalah Al-Hikmah edisi ke-10 merangkumi dua cabang utama dalam 
bidang Pengajian Akidah & Agama iaitu Tasawwuf dan Perbandingan Agama yang 
memberikan pendedahan asas tentang tasawwuf dan kepentingannya serta 
kewujudan kepelbagaian agama di dunia. Setiap artikel dibahagikan kepada beberapa 
kolum seperti Tinta Pensyarah, Kalam Siswa, Jejak Alumni, Aktiviti Pelajar dan Kenali 
Pensyarah.  
 

Pada kesempatan ini,ucapan setinggi-tinggi penghormatan dan terima kasih  
kepada para pengkarya yang sudi mewarnai dan menyumbangkan karya yang menarik 
dalam majalah ini.Seterusnya, ribuan terima kasih diucapkan kepada Ketua Program 
dan barisan pensyarah yang banyak membantu memantau proses gerak kerja  Majalah 
Al-Hikmah edisi ke-10 ini.  

 
Sehubungan dengan itu, kami di pihak editor Majalah Al-Hikmah mengajak 

anda semua untuk berkarya dan menjadi sebahagian dari penyumbang hasil penulisan 
di Al-Hikmah. Anda boleh menghantar karya-karya anda ke alamat e-mel Al-Hikmah 
iaitu alhikmah.perwadah@gmail.com. Diingatkan juga bahawa penulis 
bertanggungjawab terhadap penulisan masing-masing dan tidak semestinya 
penulisan di dalam majalah ini mewakili pihak Fakulti Kepimpinan & Pengurusan 
mahupun Universiti Sains Islam Malaysia. 
 

Akhir sekali, jutaan terima kasih diucapkan kepada barisan sidang editor yang 
telah bertungkus-lumus menyempurnakan dan menyiapkan wadah yang cukup 
bermakna ini daripada awal hinggalah ia berjaya diterbitkan. Moga usaha ini diberkati 
dan diredhai Allah dan menjadi antara saham kebaikan di akhirat kelak. Selamat 
membaca.

mailto:alhikmah.perwadah@gmail.com
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Menghargai Sumbangan Para 

Ulama Wanita 

Oleh: Wan Mohd Fazrul Azdi bin 

Wan Razali 

 

Pendahuluan 

ata Pendeta Za’ba 

(1895-1973): “Kekayaan 

saudagar pundi-pundi 

emasnya. Kekayaan Pendeta 

keping-keping kertasnya.” 

 

Seorang pendeta atau 

ilmuwan melahirkan buah-buah 

fikiran daripada penelitiannya 

yang mendalam, serius dan asli 

dalam bentuk lisan dan tulisan. 

Dunia ini tidak statik. Pemikiran 

dan sikap manusia juga tidak 

kekal selama-lamanya. Cabaran-

cabaran yang menimpa ke atas 

masyarakat juga sangat rencam 

dan pelbagai. Kesemua 

perubahan ini perlu difahami, 

dianalisis dan dinilai 

kesesuaiannya pada setiap masa, 

terutamanya oleh para ulama. 

Pesan guru kami dalam 

mendepani kepelbagaian ini 

adalah dengan amalan: “al-

Muhafazah ala al-Qadim al-Salih 

wa al-Akhdh Bi al-Jadid al-Aslah” 

iaitu pemeliharaan ke atas tradisi 

yang sesuai dan mengambil 

perkara baru yang lebih baik 

(berdasarkan neraca syariah). 

 

Dalam dunia ilmu, bukan 

hanya para pendeta atau 

ilmuwan lelaki sahaja yang telah 

menyumbang pelbagai karya dan 

legasi intelektual, malah para 

cendekiawan wanita juga tidak 

terkecuali dalam hal ini. Jadi, 

benarlah kata hikmah: the hand 

that rocks the cradle, rules the 

world. Para wanita bukan hanya 

menggoncang buaian sahaja, 

malah bisa menggoncang dunia 

dengan pelbagai idea dan 

sumbangan ilmiah. Dalam sejarah 

keilmuan Islam, kaum wanita 

telah banyak menyumbang 

kepada pembentukan pemikiran, 

K 
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hati dan ketamadunan pada 

masa hadapan. 

 

Para wanita bukan hanya 

menggoncang buaian sahaja, 

malah bisa menggoncang dunia 

dengan pelbagai idea dan 

sumbangan ilmiah. 

 

Kesarjanaan Ulama Wanita 

dalam Pelbagai Bidang Ilmu. 

Suatu fakta yang tidak 

dapat dinafikan oleh mana-mana 

peneliti, terdapat dalam 

kesarjanaan Islam, nama-nama 

perawi wanita yang turut 

menyumbang dalam legasi ilmu 

Islam seperti al-Quran dan hadis. 

Ramai nama pengajar wanita 

dalam kalangan sahabat yang 

tidak boleh diabaikan seperti 

Hafsah binti Umar r.a., Ummu 

Salmah r.a., 

dan Ummu 

al-Darda’ r.a.  

Saidatina Aisyah binti Abu 

Bakar r.a., isteri Rasulullah saw 

dan anak kepada sahabat 

Rasulullah saw yang paling setia, 

merupakan wanita yang paling 

banyak meriwayatkan hadis 

daripada Rasulullah SAW iaitu 

sebanyak 1210 buah hadis. 

Malah, beliau juga merupakan 

guru dan rujukan kepada ramai 

sahabat dan tabiin. Antara nama 

yang boleh dikongsikan di sini 

juga adalah Sayyidah Nafisah 

binti al-Hasan al-Anwar 

(meninggal dunia 208M / 803H). 

Beliau merupakan cicit kepada 

Baginda Rasulullah saw dan 

merupakan guru kepada ramai 

tabiin. Antara muridnya yang 

utama adalah Imam Muhammad 

bin Idris al-Shafi’i dan Imam 

Ahmad bin Hanbal rhm. Malah, 

terdapat riwayat yang 

menyebutkan bahawa sebelum 

Imam al-Shafi’i meninggal dunia, 

beliau pernah mewasiatkan agar 

Sayyidah Nafisah untuk turut 
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serta menunaikan solat jenazah 

ke atasnya. 

 

Mutakhir ini, kita 

mempunyai ramai ilmuwan 

wanita yang diiktiraf oleh ahli 

masyarakat. Ada yang menjadi 

ilmuwan awam yang mengajar, 

memimpin dan membimbing 

dalam hal-ehwal Islam, 

terutamanya yang berkaitan fiqh 

kewanitaan. Ada juga yang 

menyumbang khidmat ilmu 

mereka dalam platform 

akademik rasmi di universiti-

universiti. Ada juga menjadi ahli 

jawatankuasa fatwa negeri dan 

penasihat syariah kepada 

pelbagai institusi profesional. 

Mereka ini juga membuat 

pelbagai penyelidikan dan 

penyeliaan dalam menghasilkan 

lebih ramai ilmuwan pengganti 

pada masa hadapan.  

 

 

 

Kitab al-Wafa’ Bi Asma’ al-Nisa’ 

Pada awal tahun 2021, 

umat Islam telah menerima 

sebuah berita gembira dengan 

tercetaknya sebuah buku 

bertajuk 

al-Wafa’ 

Bi Asma’ 

al-Nisa’ 

yang telah 

ditulis oleh 

Shaykh Dr. 

Muhammad Akram Nadwi dalam 

43 jilid cetakan Dar al-Minhaj di 

Jeddah. Buku dalam Bahasa Arab 

ini mengandungi entri lebih 

kurang sepuluh ribu biografi 

periwayat hadis daripada 

kalangan wanita. Kesemua 

biografi periwayat hadis yang 

dinyatakan dalam kitab ini 

termasuklah daripada kalangan 

isteri Rasulullah saw, para 

sahabat, tabiin dan generasi 

ilmuwan wanita seterusnya. 

Usaha yang telah dibuat oleh 

Shaykh Dr. Muhammad Akram 
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Nadwi ini merupakan titik peluh 

yang telah dimulakan sejak lebih 

sedekad yang lalu. Terdapat 

banyak pencarian maklumat dan 

penelitian yang perlu dibuat 

sebelum hasil tulisan ini dapat 

dipersembahkan kepada para 

pembaca.  

  

Pengalaman peribadi 

penulis yang berkesempatan 

menghadiri beberapa majlis ilmu 

bersama Shaykh Dr. Muhammad 

Akram Nadwi sejak 2015 telah 

menyaksikan kesungguhan beliau 

dalam pelbagai aktiviti 

intelektual. Beliau yang 

merupakan ulama kelahiran 

India, graduan institusi Islam 

tersohor Darul Uloom Nadwatul 

Ulama, telah membuktikan 

bahawa tiada yang mustahil 

untuk dihasilkan sekiranya kita 

semua belajar dan berusaha 

bersungguh-bersungguh. 

 

Penutup 

Islam adalah agama ilmu 

dan amal. Tiada diskriminasi 

jantina dalam soal pembelajaran 

dan pengajaran ini, selagi mana 

masih mematuhi segala panduan 

syarak. Sejak daripada zaman 

Rasulullah saw lagi, Baginda saw 

mengajarkan dan 

memperkasakan para wanita 

dalam pelbagai hal ehwal 

keilmuan dan urusan 

kemasyarakatan. 

 

Sesuai dengan maksud 

firman Allah taala dalam Surah al-

Hujurat, ayat 13: “Wahai umat 

manusia! Sesungguhnya Kami 

telah menciptakan kamu dari 

lelaki dan perempuan, dan Kami 

telah menjadikan kamu berbagai 
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bangsa dan bersuku puak, supaya 

kamu berkenal-kenalan (dan 

beramah mesra antara satu 

dengan yang lain). Sesungguhnya 

semulia-mulia kamu di sisi Allah 

ialah orang yang lebih taqwanya 

di antara kamu, (bukan yang lebih 

keturunan atau bangsanya). 

Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui, lagi Maha 

Mendalam PengetahuanNya 

(akan keadaan dan amalan 

kamu).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis: Dr. Wan 

Mohd Fazrul Azdi 

bin Wan Razali, 

Timbalan Dekan 

(Akademik dan Antarabangsa), 

Fakulti Kepimpinan dan 

Pengurusan, Universiti Sains 

Islam Malaysia. 



 

Wajibkah Mempelajari Ilmu Tarekat 

 

Oleh: Prof. Madya Dr. Ahmad Najaa’ 

Mokhtar 

Akidah Intellectual Discourse 6 -

07/05/2021 

 

su kali ini mengupas tentang 

hukum mempelajari ilmu tarekat. 

Masyarakat Islam di Malaysia 

sebenarnya masih tertanya-tanya 

apakah hukum bertarekat dalam masa 

yang sama terdapat pelbagai 

kenyataan dan tanggapan terhadap isu 

tersebut. Dalam hal ini, Dr. Najaa’ 

bakal merungkaikan isu yang berkaitan 

dengan ilmu Tarekat secara tuntas.  

 

Seawal tahun 80an, sudah 

terdapat hukum berkaitan dengan 

tarekat yang bertentangan dan 

menyeleweng daripada syariat Islam. 

Menurut Jawatankuasa Muzakarah 

Fatwa Kebangsaan, ada tarekat yang 

bercampur dengan unsur-unsur 

khurafat. Salah di sini adalah 

penggunaan ‘Tarekat’ itu sebagai 

nama untuk menyampaikan ajaran itu 

dan seterusnya memberi pandangan 

negatif terhadap nama itu. Di sini perlu 

dipantau sebelum mempelajari 

Tarekat dengan memastikan perkara 

ini sejajar dengan syariat Islam. 

 

Mari kita telusuri asal-usul 

Tarekat. Asal Tarekat ini berasal dari 

Ilmu Tasawwuf. Diringkaskan oleh Dr. 

Najaa’ bahawa Tasawwuf merupakan 

ilmu atau teori manakala amalannya 

adalah Tarekat. Pernahkah anda 

terfikir apakah amalan Nabi 

Muhammad SAW sebelum 

difardhukan untuk menunaikan solat, 

puasa, zakat dan haji? Adakah Nabi 

hanya ditugaskan untuk menyeru 

umatnya untuk memeluk Islam ketika 

berada di Mekah? 

 

 

I 
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Selama lebih kurang 11 tahun 

Nabi Muhammad SAW berada di 

Mekah, wahyu pertama yang 

diturunkan ialah:   

 اقرأ ابسم ربك الذي خلق 

Yang membawa maksud “Bacalah 

dengan nama Tuhanmu (Allah) yang 

Maha Pencipta.”  

 

Perkataan “اقرأ” adalah lambang 

untuk belajar. Menurut Tafsir Qurtubi, 

perkataan “اقرأ” di sini ialah bermaksud 

 maknanya ingat nama  اْسمَ   اذُْكر    .”َواذُْكر  “

Allah. Cara kita hendak ketahui 

amalan-amalan Nabi dan para sahabat 

ketika di Mekah adalah dengan 

meneliti surah-surah yang diturunkan 

di Mekah. Antaranya Surah Al-

Muzzammil yang disebutkan 

dalamnya, 

 َواذُْكر  اْسَم َرب  َك َوتَ بَ تَّْل ا لَْيه  تَ ْبت ْيًلا 

Yang bermaksud: “Dan sebutlah 

(dengan lidah dan hati) akan nama 

Tuhanmu (terus-menerus siang dan 

malam), serta tumpukanlah (amal 

ibadatmu) kepadaNya dengan sebulat-

bulat tumpuan”. 

 

Bermakna Allah SWT apabila 

menurunkan خلق  الذي  ربك  ابسم   اقرأ" ” 

diturunkan sekali dengan amalannya 

bukan dengan bacaan sahaja. Ulama 

Tasawuf mengatakan bahawa apabila 

Malaikat Jibrail menyampaikan “  اقرأ

خلق الذي  ربك   itu bermakna Jibrail ”ابسم 

turut mengajar Nabi Muhammad SAW 

cara bagaimana hendak praktikan “   اقرأ
خلق الذي  ربك   iaitu dengan cara ”ابسم 

berzikrullah.  

 

Maka, dalam ayat ke-8 Surah Al-

Muzzammil ini menjelaskan bahawa 

Nabi belajar cara berzikir seperti yang 

diajar oleh Malaikat Jibrail iaitu 

dengan cara menyebut nama-nama 

Allah SWT. Yang inilah yang diajar 

dalam Tarekat, yang diajar dalam Ilmu 

Tasawwuf dengan bertujuan untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT, 

membersihkan diri kita dari sifat 

mazmumah. Walaupun tidak 
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dinamakan fardhu tetapi jelaslah ini 

amalan para Sahabat dan diketuai oleh 

Nabi Muhammad SAW. Dalam Tarekat 

kita akan mempelajari cara berzikir. 

Seperti yang dikongsikan oleh Dr 

Najaa’ iaitu dengan kaedah Khalwah 

atau Suluk iaitu beribadat di masa 

tertentu, di tempat tertentu terus 

siang dan malam.  

Kesimpulan bagi asal-usul 

Tarekat adalah ketiadaan ibadat 

khusus sewaktu wahyu pertama 

diturunkan sehingga difardhukan solat 

pada perisitiwa Isra’ dan Mi’raj. 

Zikrullah dan membaca Al-Quran 

merupakan ibadat awal. Amalan 

tersebut dikekalkan walaupun solat, 

puasa, zakat dan haji telah 

difardhukan. Jiwa para sahabat 

menjadi kental apabila beramal 

dengan zikrullah dan membaca Al-

Quran.  

 

Persoalan seterusnya, adakah 

wajib mempelajari Tarekat? Menurut 

Hadis Nabi SAW,  

 طلب العلم فريضة على كل مسلم

Maksudnya: “Menuntut Ilmu wajib 

terhadap orang Muslim” (HR Al-

Tibrani).  

 

Para ulama meraikan pendapat 

golongan Sufi yang mengatakan 

belajar Ilmu Tasawwuf fardhu ain 

kerana ia membersihkan hati dari 

segala sifat jahat (madhmumah). 

Ditambah lagi oleh Imam Nawawi 

dalam Kitab Majmu’ menegaskan: 

Maksudnya: 

“Ilmu tentang hati iaitu 

mengetahui penyakit-penyakit hati 

seperti hasad dengki, bangga diri 

dan seumpamanya, menurut Imam 

Al-Ghazali mengetahui had 

(penyakit hati), punca, ubat dan 

rawatnnya adalah fardhu ain.”  

 

Imam Al-Ghazali mengatakan 

bahawa ilmu untuk membersihkan 
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hati tazkiyyah an-nafs itu wajib untuk 

dipelajari. Dr. Najaa’ menekankan 

hadis ini kerana akan muncul golongan 

individu yang mengatakan bahawa 

bukankah memepelajari ilmu tarekat 

itu sunat, bukan wajib. Mustahil dalam 

dunia ini, seseorang tidak memiliki 

penyakit hati. Untuk membersihkan 

hati inilah Imam Al-Ghazali 

mementingkan mempelajari ilmu 

Tarekat sebagai cara untuk merawat 

masalah hati. Membersihkan hati 

bukan dengan cara yakin diri itu 

telahpun merawat masalah hati tetapi 

dengan hidayah Allah. 

 

Lanjutan perkongsian Dr. 

Najaa’, hasil dari temu ramah beliau 

dengan pengalaman rakan-rakannya 

yang bertarekat, beliau dapat 

menemukan beberapa faedah dalam 

mempelajari Ilmu Tarekat. Bila kita 

bertarekat, amalan Tarekat itu 

terbimbing. Dalam ilmu Tarekat wajib 

seseorang itu pelajari dengan gurunya. 

Gurunya mestilah sampai salasilah 

terus-menerus kepada Nabi SAW. 

Tiada dalam Islam, ilmu yang wajib kita 

pelajari yang salasilahnya dari 

Rasulullah melainkan Ilmu Tarekat.  

 

Bagaimana kita hendak ketahui 

siqah ilmu tarekat? Penyampaian 

ijazah dari seseorang guru kepada 

anak muridnya bukanlah atas sebab 

kepentingan. Tentulah ada saringan. 

Jika seseorang guru itu menyampaikan 

ijazah kepada anak muridnya, maka 

guru itu meyakini anak muridnya itu 

mampu. Selain itu, mudah 

memperolehi hidayah dan 

mushahadah. Seringkali timbul 

permasalahan dimana seseorang itu 

ingin bertaubat tapi belum medapat 

hidayah. Jawapan bagi masalah ini 

adala hidayah itu kena cari sendiri. 

Hidayah tidak akan datang bergolek, 

dia kena usaha untuk mencarinya. 

Mushahadah bermaksud mengenali 

Allah SWT.  Susah untuk mendapat 

hidayah sekiranya tidak mempelajari 

Tarekat kerana kita tidak mengenal 

Allah Taala.  

 

Seterusnya ingin saya tekankan 

apabila bertarekat seseoraang 
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individu itu mencapai darjat ihsan dan 

khusyuk.  Tujuan kita belajar Tarekat 

adalah agar tujuan hidup kita lebih 

tersusun. Iaitu di mana kita akan 

pastikan setiap perkara atau 

perbuatan yang kita lakukan adalah 

untuk mencapai darjat ihsan dan 

khusyuk. Hadis Nabi SAW: 

أول شيء يرفع من هذا األمة اخلشوع حىت ال ترى فيها 

 خاشعا 

Maksudnya: “Perkara yang mula-mula 

diangkat daripada umat ini ialah 

khusyuk hingga kamu tidak melihat 

sesiapa pun khusyuk (dalam 

solatnya)” (HR Tibrani). 

 

Yang dimaksudkan dengan “hingga 

kamu tidak melihat sesiapa pun 

khusyuk (dalam solatnya)” adalah 

orang yang lalai khusyuk dalam 

solatnya. Maksud khusyuk adalah akal 

atau minda tidak beralih dari solat. 

Macam mana kita nak pujuk hati, akal 

dan tubuh badan kita sehala atau 

sematlamat dengan tujuan kita? Bagi 

mendapat khusyuk ini, dalam ilmu 

Tarekat kita akan akan diajar 

bagaimana hendak mencapainya.  

 

Dalam mempelajari ilmu Tarekat, 

perlu diketahui dulu apakah ajaran 

yang ada dalam sesuai tarekat itu. 

Ajaran dalam bertarekat yang 

dikemukakan oleh Dr. Najaa’ adalah: 

 

1. Mestilah berguru dengan guru 

mursyid.  

2. Salasilah guru bersambung hingga 

Nabi SAW.  

3. Beramal dengan amalan khusus 

yang diajar oleh mursyid. 

4. Belajar Istiqamah dan 

meningkatkan amalan yang diajar. 

 

Sebagai kesimpulan, Dr Najaa’ ada 

memberi beberapa amalan yang 

digalakkan dalam kehidupan seharian 

antaranya adalah selalu solat taubat 

dan hajat, banyakkan membaca Al-

Quran kerana membaca Al-Quran 

adalah antara perkara yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad SAW. Yang 

ketiga adalah banyakkan berzikir. 

Contoh yang Dr. Najaa’ kemukan 
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adalah melakukan tahlil. Sebanyk 1000 

kali pada waktu pagi dan 1000 kali 

pada waktu malam. Insha Allah, Allah 

akan permudahkan urusan. Antara 

amalan yang perlu kita buat adalah 

selawat Nabi. Amalan selawat ini 

adalah yang paling kerap dilakukan 

adalah pada hari Jumaat. Selawat 

keatas Nabi adalah amalan khusus 

yang Allah turunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW. Apa yang kita akan 

dapat dengan selawat? Sudah 

semestinya adalah syafaat Nabi. Nabi 

mengenali umatnya yang banyak 

selawat keatas Nabi. Seterusnya juga 

adalah membuat segala yang 

diperintah, tinggalkan apa yg dilarang. 

Jika tidak mampu, berdoa kepada 

Allah agar dipermudahkan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Jelaslah di sini dapat dilihat bahawa 

dengan mempelajari ilmu tarekat ini 

memberikan impak positif kepada 

penuntut dalam seluruh hidupnya. 

Semoga dengan pencerahan daripada 

Dr. Najaa’ akan serba sedikit 

menukarkan tanggapan kita bahawa 

ilmu Tarekat sebagai sesat hakikatnya 

ilmu Tarekatlah yang mampu 

mendorong diri kita untuk menjadi 

lebih baik. 



 

Panduan Memperbaiki Akhlak Dalam 

Penulisan Ahli Falsafah Islam: 

Miskawayh 

Oleh: Dr Kamal Azmi 

 

alsafah etika atau akhlak boleh 

dianggap sebagai cabang 

falsafah yang tertua. 

Perbincangan falsafah etika boleh 

ditemukan di dalam penulisan ahli 

falsafah klasik Yunani seperti Plato dan 

Aristotle. Malahan, penulisan kedua-

dua ahli falsafah Yunani ini seperti 

Nicomachean Ethics oleh Aristotle dan 

Republic oleh Plato jugalah telah 

mempengaruhi perkembangan 

perbincangan faslafah akhlak Islam. 

Sebenarnya, terdapat ramai ahli 

falsafah Islam yang telah 

memanfaatkan penulisan falsafah 

Yunani dalam bidang etika atau akhlak 

antaranya ialah al-Kindī, al-Farābī dan 

Ibn Sīnā. Bahkan pengaruh Yunani juga 

boleh ditemukan di dalam penulisan 

al-Ghazālī yang lantang mengkritik 

falsafah Yunani di dalam Tahāfut al-

Falāsifah. Namun demikian, usaha 

yang dilakukan oleh ahli falsafah Islam 

dalam lingkungan kebudayaan Islam 

pada abad ke 9-11 bukanlah suatu 

pengulangan semula ideologi dan 

pemikiran Yunani semata-mata. 

Sebaliknya, usaha ini adalah sebuah 

inovasi yang kiritis dan sistematik 

dalam pembentukan sebuah 

kesarjanaan baharu dalam 

ketamadunan manusia khususnya 

dalam konteks tamadun Islam. Oleh 

kerana itu, tidak mengejutkan abad ini 

dikenali sebagai abad emas tamadun 

Islam kerana sumbangannya yang 

signikan dalam pembinaan tamadun 

dan budaya ilmu.  

  

Salah seorang ahli falsafah Islam 

penting yang telah menerima 

pengaruh pemikiran Aristotle dan 

Plato dalam penulisan beliau adalah 

Abū ʿAlī Aḥmad ibn Muḥammad ibn 

Yaʿqūb Miskawayh atau lebih dikenali 

sebagai Miskawayh atau Ibn 

Miskawayh. Walaupun nama beliau 

tidaklah terkenal seperti nama-nama 

tokoh yang telah disebutkan di atas, 

sumbangan Miskawayh dalam 

perkembangan falsafah Islam adalah 

F 
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signifikan terutamanya dalam bidang 

akhlak atau etika Islam. Malahan 

kesarjanaan beliau berkenaan dengan 

ilmu Yunani melayakkan beliau digelar 

sebagai muaʿllim al-thālith iaitu guru 

ketiga selepas Aristotle dan al-Farabi 

sebagai guru pertama dan kedua. 

Manakala dalam bidang akhlak Islam, 

Miskawayh dianggap sebagai bapa 

falsafah akhlak Islam kerana usaha 

menjadikan ilmu falsafah akhlak 

berdiri sendiri – bukan cabang kecil 

daripada ilmu lain. 

 

 Penulisan akhlak Miskawayh 

berbentuk didaktik kerana mengajar 

pembaca tentang akhlak melalui 

pengalamannya sendiri. Hal ini boleh 

ditemukan di dalam penulisan 

magnum opus beliau yang bertajuk 

Tahdhīb al-Akhlāq. Beliau menyatakan 

di dalam karya ini tentang pengalaman 

beliau memperbaiki akhlak: 

Pembaca buku ini seharusnya 

tahu bahawa aku secara 

beransur-ansur telah berjaya 

untuk membuang sifat jahat 

yang berada dalam jiwaku, 

ketika aku sudah tua ini di mana 

ia (sifat jahat tersebut) sudah 

menjadi tabiatku, dan aku telah 

melalui satu peperangan yang 

hebat.  

Oleh yang demikian, terdapat 

beberapa pengajaran yang kita boleh 

ambil daripada penulisan Tahdhīb al-

Akhlāq oleh Miskawayh terutamanya 

sebagai panduan kita dalam usaha 

memperbaiki diri dan akhlak. 

Antaranya ialah: 

 

1. Jangan biasakan diri melakukan 

perkara jahat atau mana-mana 

perbuatan yang melanggar 

syariat Islam. Ini kerana sesuatu 

yang telah biasa dalam diri akan 

menjadi tabiat. Sesuatu tabiat 

yang jahat akan sebati dalam 

diri seseorang dan sukar untuk 

ditinggalkan. Seseorang 

mungkin bermula dengan ‘cuba-

cuba’ dalam melakukan maksiat 

tetapi jika tidak sedar akan leka 

dan kekal dalam kemaksiatan. 

Jika dia sedar di kemudian hari, 

setelah perkara tersebut 
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menjadi tabiat, proses 

membuang tabiat tersebut 

merupakan satu usaha yang 

berpanjangan dan penuh liku. 

Oleh itu, Miskawayh 

menukilkan bahawa proses 

membuang sifat jahat di dalam 

dirinya adalah satu peperangan 

yang sengit dan hebat.  

2. Langkah awal untuk meperbaiki 

diri ialah mengenali kesalahan 

atau sifat buruk dalam diri dan 

mengakuinya. Oleh itu, 

Miskawayh awal-awal lagi 

sudah mengakui kesilapan masa 

silamnya yang suka berhibur 

termasuk dalam melakukan 

perkara yang bertentangan 

dengan syariat Islam. 

Pengakuan ini merupakan tahap 

kesedaran awal pelaku dosa 

dalam proses memperbaiki diri 

dan bertaubat. Oleh kerana itu 

juga, langkah pertama taubat 

nasuha adalah menyatakan dan 

mengakui kesalahan sebelum 

berazam untuk tidak 

mengulanginya lagi di masa 

akan datang. 

3. Usaha memperbaiki diri adalah 

satu usaha yang berterusan dan 

beransur-ansur. Seperti yang 

dinyatakan oleh Miskawayh, 

beliau telah membuang sifat 

jahat yang ada di dalam dirinya 

secara berperingkat-peringkat. 

Bahkan Nabi s.a.w. semasa 

menjalankan dakwah dan 

menyampaikan Islam dalam 

kalangan masyarakat Arab 

Mekah dan Madinah juga secara 

berperingkat-peringkat. Maka, 

usaha membetulkan kesalahan, 

mendidik diri dan manusia juga 

marupakan proses yang panjang 

dan sesuai dengan kadar 

penerimaan seseorang. Oleh 

itu, usaha ini tidak boleh 

dijalankan dengan secara 

drastik dan sekaligus. Jika 

dilakukan sedemikian, 

penolakan akan berlaku atau 

perubahan yang berlaku tidak 

akan kekal.   
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Kesimpulannya, Miskawayh 

telah memberikan panduan kepada 

kita dalam memperbaiki diri iaitu, (1) 

mengenali kesalahan atau sifat buruk 

dalam diri dan mengakuinya, (2) 

jangan biasakan diri melakukan 

perkara jahat atau mana-mana 

perbuatan yang melanggar syariat 

Islam dan (3) usaha memperbaiki diri 

adalah satu usaha yang berterusan 

dan beransur-ansur. Mujahadah untuk 

membuang sifat jahat dalam diri 

adalah dituntut kerana manusia tidak 

pernah terlepas daripada melakukan 

dosa. Manusia diibaratkan berada di 

dalam medan tempur dengan diri 

sendiri sepanjang proses mujahadah. 

Sebenarnya, orang yang jahat telah 

gugur dan tewas dalam pertempuran 

ini manakala mereka yang baik telah 

berjaya. Orang-orang ini jugalah di 

antara mereka yang mendapat 

Rahmat Ilahi kerana ingin 

memperbaiki diri. Hakikatnya, 

perubahan bukanlah pilihan tetapi 

suatu tuntutan bagi mereka yang 

berdosa dan mereka yang yakin 

dengan Rahmat Tuhan seperti firman 

Allah (al-Zumar 39: 53): 

اَل   ه ْم  أَنُفس  َعَلىٰٰٓ  َأْسَرُفو۟ا  ٱلَّذ يَن  يَ ٰع َباد َى  ُقْل 

يَ غْ  ٱَّللََّ  إ نَّ  ٱَّللَّ  ۚ  ٱلذُّنُوَب  تَ ْقَنطُو۟ا م ن رَّْْحَة   ف ُر 

يمُ  يًعا ۚ إ نَُّهۥ ُهَو ٱْلَغُفوُر ٱلرَّح   َجَ 

Katakanlah (Wahai Muhammad): 

"Wahai hamba-hambaKu Yang telah 

melampaui batas terhadap diri mereka 

sendiri (dengan perbuatan-perbuatan 

maksiat), janganlah kamu berputus 

asa dari rahmat Allah, kerana 

Sesungguhnya Allah mengampunkan 

Segala dosa; Sesungguhnya Dia lah jua 

Yang Maha Pengampun, lagi Maha 

Mengasihani.
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Puasa Dalam Amalan Pelbagai 

Umat dan Agama 

Oleh: Wan Mohd Fazrul Azdi bin 

Wan Razali 

 

ari sudut bahasa, 

berpuasa adalah 

perbuatan menahan 

diri daripada makan dan minum 

dengan sengaja untuk sesuatu 

tujuan yang tertentu. Dalam 

definisi kitab al-Fiqh al-Manhaji, 

berpuasa adalah menahan diri 

daripada perkara-perkara yang 

membatalkan puasa, sejak waktu 

terbit fajar sehinggalah 

tenggelamnya matahari berserta 

dengan niat. 

Bagi kanak-kanak dan 

mereka yang baru mula belajar 

berpuasa, untuk menahan diri 

daripada makan dan minum 

dalam suatu tempoh yang lama 

adalah seperti sesuatu yang 

mustahil. Antara soalan yang 

kerap ditanyakan oleh mereka: 

“Tak letih ke? Tak lapar ke? Tak 

pengsan ke?” Menurut kajian 

saintifik, umumnya, tubuh 

manusia dapat bertahan 

beberapa minggu sahaja tanpa 

makanan. Namun, manusia 

hanya boleh hidup beberapa hari 

sahaja tanpa air. Dalam ajaran 

Islam, ibadat puasa pula adalah 

dalam tempoh siang sahaja. 

Bukannya sehari semalam 

ataupun berhari-hari. 

 

Meskipun terdapat 

cabaran dalam melaksanakan 

ibadat puasa, amalan ini 

sebenarnya telah diamalkan oleh 

pelbagai umat dan agama sejak 

berzaman. Hal ini telah 

dinyatakan dalam al-Quran al-

Karim menerusi maksud Surah al-

Baqarah, ayat 183 seperti 

D 
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berikut: “Wahai orang-orang 

yang beriman! Kamu diwajibkan 

berpuasa sebagaimana 

diwajibkan atas orang-orang yang 

dahulu daripada kamu, supaya 

kamu bertakwa.” 

 

Menurut Fakhr al-Din al-

Razi dalam al-Tafsir al-Kabir, 

beliau menyatakan seperti 

berikut: “ibadat puasa ini telah 

ditetapkan sebagai wajib ke atas 

para Nabi dan umat-umat 

daripada zaman Nabi Adam AS 

sehinggalah ke zaman Nabi 

Muhammad SAW. Allah SWT 

tidak meninggalkan satu umat 

pun selain daripada mewajibkan 

ke atas mereka ibadat puasa. 

Ibadat puasa ini bukan 

diwajibkan ke atas umat Nabi 

Muhammad SAW sahaja.” 

 

Apabila Allah SWT 

menyatakan secara jelas: 

“sebagaimana diwajibkan atas 

orang-orang yang dahulu 

daripada kamu,” ini 

menunjukkan bahawa ibadat ini 

telah dilalui oleh pelbagai 

generasi manusia, merentas 

pelbagai zaman dan tempat. 

Dalam al-Tafsir al-Munir 

dinyatakan seperti berikut: 

“seperti mana yang kita ketahui, 

ibadat puasa ini telah 

disyariatkan dalam semua agama 

sehingga terdapat dalam agama 

penyembah berhala, agama 

Mesir kuno, Greek, Rom dan 

Hindu.” 

 

“Dalam Taurat yang ada 

hari ini, dinyatakan pujian ke atas 

ibadat puasa dan ahli puasa. Dan 

telah sabit bahawa Nabi Musa AS 

pernah berpuasa 40 hari. Umat 

Yahudi pada hari ini berpuasa 

selama seminggu untuk 

mengingati peristiwa runtuhnya 

dan rampasan Jerusalem, serta 

berpuasa sehari pada bulan Ab 

(bulan Yahudi yang kesebelas).” 
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“Kitab-kitab Injil juga 

memuji ibadat puasa dan 

menganggapnya sebagai ibadat 

yang dapat mencegah riyak dan 

untuk menzahirkan sifat 

tawaduk. Antara puasa yang 

paling masyhur dan tertua (dalam 

agama Kristian) adalah puasa 

besar yang dilakukan sebelum 

Perayaan Easter (Pesach atau 

Passover). Puasa inilah yang telah 

dilaksanakan oleh Moses, Jesus, 

dan para pengikut Jesus. 

Kemudiannya para ketua Kristian 

telah menambah pelbagai jenis 

puasa yang lain menurut ajaran 

gereja masing-masing.” 

 

Dalam ritual agama Hindu 

dan Buddha, amalan berpuasa 

diamalkan bagi mendidik para 

pengikut setiap agama ini dalam 

membersihkan diri, bermeditasi 

dan mengawal hawa nafsu. Para 

penganut Hindu berpuasa 

dengan tidak memakan apa-apa 

atau dengan meminum air sahaja 

dalam sambutan beberapa 

perayaan keagamaan mereka. 

Para penganut Buddha pula 

berpuasa dengan tidak memakan 

makanan yang keras, sebaliknya 

hanya mengambil makanan yang 

lembut dan meminum air. Puasa 

dilakukan pada perayaan 

Buddhisme yang tertentu atau 

pada waktu bulan mengambang 

penuh. 

 

Bagi umat Islam, seruan 

mengerjakan ibadat puasa ini 

adalah latihan untuk mencapai 

nilai takwa yang tinggi.  

Ketakwaan ini tidak dapat dicapai 

melainkan melalui formula 

berikut: keimanan + amalan 

berpuasa (meninggalkan segala 

yang dapat membatalkan puasa) 

= ketakwaan. Dalam ibadat 

puasa, umat Islam bukan sahaja 

diperintahkan untuk 

meninggalkan minuman dan 

makanan yang haram, malah 

turut ditegah daripada 
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mengambil makanan dan 

minuman yang halal. Selain itu, 

umat Islam juga ditegah daripada 

bercampur dengan isteri mereka 

dan dianjurkan untuk melakukan 

pelbagai amal kebajikan seperti 

membaca al-Quran, berzikir, 

menunaikan zakat fitrah, bersolat 

sunat dan bersedekah sunat.  

Jadi, bagi anak-anak kecil 

dan mereka yang baru mula 

belajar berpuasa, anda tidak 

perlu takut untuk berpuasa 

sekadar kemampuan anda. 

Berpuasalah untuk melatih 

kawalan diri dan menundukkan 

segala godaan nafsu. Pelbagai 

umat terdahulu juga berpuasa. 

Begitu juga dengan rakan-rakan 

kita daripada ajaran agama lain. 

Meskipun cara dan peraturan 

mereka berbeza daripada umat 

Islam hari ini, mereka juga turut 

berpuasa. Bagi umat Islam, 

besarnya ganjaran berpuasa 

telah digambarkan dalam sebuah 

hadis qudsi seperti berikut: 

“Setiap amalan manusia adalah 

untuknya melainkan ibadat 

puasa. Sebab puasa hanyalah 

untuk-Ku dan Akulah yang akan 

memberikan ganjaran padanya.” 

(Riwayat Bukhari).  

 

 

Penulis: Dr. Wan 

Mohd Fazrul Azdi 

bin Wan Razali, 

Timbalan Dekan 

(Akademik dan Antarabangsa), 

Fakulti Kepimpinan dan 

Pengurusan, Universiti Sains 

Islam Malaysia.



 

 القرآن الكرمي ودراسة علم األداين 
Oleh: Prof. Madya Dr. Mohamed 

Mihlar Abdul Muthaliff 

الكرمي  ان  علم   دراسةيف    األصول واملبادئ  قدم   القرآن 
حفل   املستوعب األداين، كما  األداين   ابحلديث  عن 

والنحل   وامللل   ا مقاالهت  وعرض   ،املختلفةوالعقائد 
، مث بّي  وجوه الزََّلل والبطلن. وقارن بينها وبّي بتفصيل

 . مأرسل هللا به رسله عليهم السل الدين الصحيح الذي

حول   املناقشةولقد اشتمل القرآن الكرمي على  
على  السابقة  العامل  أداين 
اإلسلم.  ظهور 

ذلك واألكثر   من 
الكرمي  القرآن  أن 

تصنيف   قدم  أول 
ألداين العامل استنادا اىل الوحي 

الَّذ يَن آَمُنوا َوالَّذ يَن َهاُدوا    اإلهلي كما قال هللا تعاىل: إ نَّ 
ر  َوَعم َل  َّللَّ  َواْليَ ْوم  اْْلخ  َوالنََّصاَرى َوالصَّاب ئ َّي َمْن آَمَن اب 

ًا فَ َلُهْم َأْجُرُهْم ع ْندَ   َرّب   ْم َواَل َخْوٌف َعَلْيه ْم َواَل ُهْم َصاحل 
إ نَّ الَّذ يَن آَمُنوا   وقوله تعاىل أيضا:  (. 62: البقرة. )ََيَْزنُونَ 

َوالَّذ يَن  َواْلَمُجوَس  َوالنََّصاَرٰى  َوالصَّاب ئ َّي  َهاُدوا  َوالَّذ يَن 
نَ ُهْم يَ ْوَم اْلق َياَمة  ۚ  ُل بَ ي ْ  إ نَّ اَّللََّ َعَلٰى ُكل   َأْشرَُكوا إ نَّ اَّللََّ يَ ْفص 

وبناحية أخرى انه استخدم (  17احلج:).  َشه يدٌ َشْيٍء  
  ىف العامل.  مصطلح أهل الكتاب ليفرق بّي األداين

يف   يقدمها اليت    األصول ومن   الكرمي  القرآن 
املنهجياألداين ذلك  علم  دراسة   الذي يدعو   األصل 

عن طريق احلوار الديين.  اىل التعرف على األداين الناس
وقد ارتبط هذا األساس بعملية تيليغ رسالة اإلسلم اىل 
العامل كله. وذلك كوسيلة لشرح املفاهيم والظواهر الدينية 
املختلفة. واىل جانب هذه الفوائد املنهجية للحوار الديين 
اإلحرتام  من  أساس  على  جعله  قد  الكرمي  القرآن  فان 
والتعاطف املتبادل مع أصحاب الدايانت األخرى كما 

ُقْل اَي أَْهَل اْلك َتاب  تَ َعاَلْوا إ ىَل َكل َمٍة   يتمثل يف اْلايت:  
ًئا  َنُكْم َأالَّ نَ ْعُبَد إ الَّ اَّللََّ َواَل ُنْشر َك ب ه  َشي ْ نَ َنا َوبَ ي ْ َسَواٍء بَ ي ْ

َذ بَ ْعُضَنا بَ ْعًضا أَْراَباًب م نْ   ُدون  َواَل يَ تَّخ 
فَ ُقوُلوا  تَ َولَّْوا  فَإ ْن  اَّللَّ  

انَّ ُمْسل ُموَن  اْشَهُدوا ِب 
(، 64)آل عمران:  

َرب  َك  َسب يل   إ ىَل  ادُْع 
َواْلَمْوع ظَة   حلْ ْكَمة   اب 

لَّيت  ه َي َأْحَسُن إ نَّ  احلََْسَنة  َوَجاد هْلُْم اب 
َْن َضلَّ َعْن َسب يل ه  وَ  ْلُمْهَتد يَن َربََّك ُهَو أَْعَلُم ِب  ُهَو أَْعَلُم اب 

 (.  125)النحل:

لقد أقر القرآن الكرمي حق االختلف وكذلك  
بّي الناس، وحقهم يف اإلميان والكفر وفقاً ملشيئتهم يف 
القيامة،  يوم  يكون  ذلك  الدنيا، واحلساب على  احلياة 
البشر َجيعاً كأفراد، وحيث  تقومي أعمال  حيث يكون 

عظيمة املخطئّي  عظيم  عقوبة  احملسنّي  قال .  وأجر 
تعاىل: َوُقل  احلَْقُّ م ن رَّب  ُكْم َفَمن َشاء فَ ْليُ ْؤم ن َوَمن َشاء 

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%22
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فَ ْلَيْكُفْر إ انَّ أَْعَتْداَن ل لظَّال م َّي اَنًرا َأَحاَط ّب  ْم ُسرَاد قُ َها َوإ ن 
َاء َكاْلُمْهل  َيْشو ي اْلُوُجوَه ب ْئَس ال شَّرَاُب َيْسَتغ يثُوا يُ َغاثُوا ِب 

َات  إ انَّ اَل  َوَساءْت ُمْرتَ َفًقا  إ نَّ الَّذ يَن آَمُنوا َوَعم ُلوا الصَّاحل 
يُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعمَ   .(30  - 29:الكهفل )ُنض 

البشرية  إىل  نفسه  وقدم  اإلسلم  جاء  ولقد 
الرسل  إليه  دعا  ملا  استمرار  وأنه  اخلامت،  الدين  ابعتباره 

 ،دينا َجيعاً إىل  وأن رسل هللا قد دعو   منذ بداية اخلليقة،
َا أُنز َل إ لَْيه  واحد وإله واحد  . قال تعاىل: آَمَن الرَُّسوُل ِب 

َّلل   َوَمآلئ َكت ه  وَُكتُب ه  َوُرُسل ه   م ن رَّب  ه  َواْلُمْؤم ُنوَن ُكلٌّ آَمَن اب 
ْعَنا  َوَأَطْعَنا ُغْفرَاَنَك  الَ نُ َفر  ُق َبّْيَ َأَحٍد م  ن رُُّسل ه  َوقَاُلواْ َسَ 

يُ   ( 285: البقرة. )َرب ََّنا َوإ لَْيَك اْلَمص 

الكرمي  القرآن  فيه  انقش  الذي  الوقت  ويف 
 يةدهر يهودية واملسيحية والكال  املختلفة  العقائد والعبادات

فقد اعترب   . ورد عليها  ية وغيها،والوثن  الشركو   اإلحلادو 
اَّلل    ع نَد  الد  يَن  إ نَّ  ابطل:  اإلسلم  دين سوى  أن كل 
اإل ْسلَُم َوَما اْختَ َلَف الَّذ يَن أُْوتُواْ اْلك َتاَب إ الَّ م ن بَ ْعد  َما 

نَ ُهْم.َجاءُهُم اْلع ْلُم بَ ْغًيا    (. 19:عمران  آل )  بَ ي ْ

 

 

 

 

إثبات   مسألة  من  ونفي   التوحيد وانطلقاً 
 عتقداتاملاحلجة على بطلن  القرآن الكرمي  الشرك، أقام  

وبعد أن بّي القرآن الكرمي   الردود،، ورد عليها  األخرى
انه  واملعتقدات  األداين  علم  لدراسة  واملناهج  األصول 

ْسَلم  د يًنا فَ َلْن يثبت أخيا بقوله تعاىل:   َتغ  َغْيَ اإْل  َوَمْن يَ ب ْ
م   رَة   اْْلخ  يف   َوُهَو  ْنُه  م  ر ينَ يُ ْقَبَل  اخْلَاس  عمران َن  )آل   .

:85 .) 



 

Laporan Program Kesukarelawan 

Mangsa Banjir (Januari 2022) 

Oleh: Muhamad Arif Bin Arifin, 

Setiausaha Program 

 

AMAN LABOHAN DAGANG, 1 

JAN 2022 - Persatuan 

Mahasiswa Pengajian Akidah 

Dan Agama (PERWADAH) USIM yang 

disertai oleh pelajar dari program 

Akidah dan Dakwah serta pensyarah 

telah melaksanakan program 

kesukarelawan bagi membantu 

mangsa banjir.  

 

Seramai 25 orang telah 

berkumpul di Fakulti Kepimpinan dan 

Pengurusan, USIM seawal 8.30 pagi 

sebelum menaiki van untuk ke 

destinasi yang telah ditetapkan. 

Peralatan yang ingin digunakan 

telahpun disediakan sebelum 

perjalanan bermula seperti berus, jet 

air, penyapu, pencakar dan 

sebagainya. 

  

Setiba sahaja ditempat kejadian, 

para pensyarah dan pelajar bertemu 

dengan pemilik tempat tersebut. 

Mereka bertanya khabar dan meminta 

keizinan sebelum menghulurkan 

bantuan. Pemilik tempat tersebut 

berasa sangat berbesar hati dan 

menerima bantuan yang ingin 

dihulurkan. 

 

T 
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Selepas mendapat keizinan, 

para pensyarah dan pelajar segera 

bertungkus lumus membersihkan 

kawasan sekitar yang terkesan akibat 

banjir lumpur yang melanda.  

 

Para pelajar wanita mengemop 

dan mengemas pekakas dan buku-

buku. Manakala pelajar lelaki pula 

mengangkat dan mengatur barang–

barang yang berat.  

 

Sabda Rasulullah SAW dalam sebuah 

hadis bermaksud: “Manusia yang 

paling dicintai oleh Allah adalah yang 

paling bermanfaat untuk manusia. 

Dan amalan yang paling dicintai oleh 

Allah adalah kegembiraan yang 

engkau masukkan ke dalam hati 

seorang mukmin atau engkau 

hilangkan salah satu kesusahannya, 

atau engkau membayarkan 

hutangnya, atau engkau hilangkan 

kelaparannya.” (Hadis riwayat at-

Tabrani) 

 

Para pensyarah sentiasa 

membantu dan memantau aktiviti 

para pelajar sehinggalah seluruh 

kawasan yang terjejas dibersihkan. 

Jelas pada raut wajah para pensyarah 

dan pelajar kelihatan amat penat, 

namun keletihan itu tidak diendahkan. 

Malah kegembiraan yang mereka 
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rasakan setelah dapat membantu 

masyarakat yang memerlukan 

bantuan.  

 

Apabila semuanya usai dikemas 

dan dibersihkan, lalu para pensyarah 

dan pelajar meminta izin untuk 

beransur pulang. Penduduk di Taman 

Labohan Dagang mengucapkan terima 

kasih yang tidak terhingga atas 

bantuan yang telah dihulurkan. 

Rasulullah SAW menjelaskan 

kelebihan menolong orang lain yang 

dalam kesusahan, maksudnya: 

“Sesiapa yang melepaskan satu 

kesusahan seorang mukmin, pasti 

Allah akan melepaskan daripadanya 

satu kesusahan pada hari kiamat. 

Sesiapa yang menjadikan urusan 

orang lain mudah, pasti Allah akan 

memudahkan urusannya di dunia dan 

di akhirat.” (Hadis riwayat Muslim) 

 

 

 



 



 

26 
 

 

 

 

(Tokoh Siswa Aqidah dan Agama) 
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Jejak Alumni 

 

Nama yang diberi Majdi Bin Mohamad Fouzi berasal dari Alor 

Setar, Kedah. Saya dilahirkan pada 30 Julai 1998 bertempat di 

Hospital Lama Alor Setar, Kedah. Saya merupakan anak yang 

kedua daripada enam orang adik beradik. Kedua ibu bapa saya, 

Puan Halimatul Sa'diah Binti Ishak dan Encik Mohamad Fouzi Bin 

Ismail merupakan anak kelahiran negeri Kedah. Saya mendapatkan 

pendidikan awal secara formal di Pasti Nurul Mu'min seawal usia 5 

tahun dan kemudian bersekolah di Sekolah Rendah Islam Darul 

Aman (SRIDA), Alor Setar, Kedah. Seterusnya, saya mendapatkan 

pendidikan di peringkat menengah di Maahad Tahfiz Sains Yayasan 

Khairiah di Baling, Kedah sehingga tingkatan 3 dan kemudian 

berpindah ke Maktab Mahmud Alor Setar sehingga tingkatan 6. 

Berkat doa kedua ibu bapa saya serta guru-guru, saya dapat 

melanjutkan pelajaran ke menara gading di Universiti Sains Islam 

Malaysia (USIM), Nilai, Negeri Sembilan. 

Idola yang banyak memberi inspirasi dan kekuatan kepada diri 

saya tidak lain adalah kedua ibu bapa saya sendiri. Alhamdulillah, 

hasil dari tunjuk ajar dan tauladan yang mereka berikan kepada 

kami adik beradik dan khususnya kepada diri saya sendiri dalam 

memberikan pendidikan yang terbaik buat kami serta mengajar kami 

erti kehidupan tidak dapat saya balas melainkan agar Allah 

mengangkat darjat mereka di sisiNya dan memberikan mereka 
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ganjaran yang setimpalnya. Banyak perkara yang mereka lakukan 

membuatkan saya termenung dan terfikir betapa besarnya 

tanggungjawab kedua ibu bapa dalam memberikan pendidikan dan 

tarbiah yang terbaik buat anak-anaknya dan seterusnya menjadi 

hamba yang sentiasa taat dan patuh akan perintahNya. Hasil dari 

didikan kedua ibu bapa serta guru-guru dapat saya perolehi 

kejayaan ini sekarang. 

Saya tidaklah mempunyai tips-tips yang khusus dalam 

pembelajaran tetapi apa yang saya dapat kongsikan di sini adalah 

perkara yang saya amalkan dan lakukan dari dulu sehingga sekarang 

adalah saya akan memberikan perhatian dan tumpuan yang 

sepenuhnya sewaktu guru atau pensyarah sedang mengajar di 

hadapan kerana sewaktu itulah pensyarah akan menjelaskan dengan 

sebaiknya berkaitan subjek dan pembelajaran yang dipelajari pada 

waktu tersebut. Saya akan berusaha dengan sebaiknya untuk 

mengelak dari sebarang gangguan sewaktu pensyarah sedang 

mengajar di hadapan. Alhamdulillah, hasil dari apa yang saya 

lakukan ini membuatkan saya lebih faham dan jelas tentang sesuatu 

perkara itu dan memudahkan saya lagi untuk mencerna maklumat-

maklumat lain yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut selepas 

tamat sesi pembelajaran. Saya juga mempunyai sifat teruja dan 

sentiasa menanti-nanti akan setiap perkara yang ingin disampaikan 

oleh pensyarah kerana di setiap perkataan dan ucapan yang mereka 

sampaikan itu saya akan mendapat suatu perkara yang baru dan 
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menarik tentang pembelajaran tersebut. Ini membuat saya sentiasa 

ternanti-nanti akan setiap ucapan yang pensyarah ingin sampaikan 

di dalam dewan kuliah. 

Seterusnya, apa yang dapat saya kongsikan bersama sahabat 

sekalian kita sekarang perlulah berganding bahu dan bekerjasama 

dalam menyebarkan dakwah islam yang sebenarnya kepada 

masyarakat dan kepada anak bangsa kita. Dunia pada hari ini sangat 

mencabar, jadi kita sebagai pelajar USIM umumnya dan sebagai 

pelajar pengajian agama khususnya mempunyai tanggungjawab yang 

amat besar dalam mendidik masyarakat agar masyarakat dapat 

mengenal apa itu erti agama Islam yang sebenarnya. 

Pertingkatkanlah amal kebaikan yang kita lakukan dan sentiasa 

berada dalam lingkungan yang baik agar diri kita tidak lalai dalam 

melakukan amal kebaikan. Sentiasalah perbaharui iman kita agar 

kita sentiasa kuat dan tabah dalam menghadapi segala ujian dan 

dugaan dalam kehidupan yang penuh mencabar ini. Akhir kalam, 

terimalah sedikit pantun dari saya buat warga USIM sekalian. 

 

Bumi USIM bumi barakah, 

Terdapat ramai para Ilmuan di dalamnya. 

Ambillah kesempatan menuntul ilmu dari mereka, 

Walau sebentar tetapi amat bermakna. 
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Semoga Allah merahmati dan memberikan ganjaran yang 

setimpalnya buat semua guru yang tidak pernah jemu dan lelah 

dalam memberikan tunjuk ajar dan ilmu agar menjadi panduan 

dalam kehidupan yang penuh singkat ini dan memperoleh kejayaan 

di dunia dan akhirat kelak.  

 

Sekian dari saya, terima kasih.
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