JANGAN BERBICARA TANPA ILMU

Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa-Taala
dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan-Nya. Mudahmudahan kita diberkati dan diredai Allah Subhanahu wa-Taala di dunia dan akhirat.
Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah Subhanahu wa-Taala
Islam adalah agama yang sempurna, yang mengajak umatnya untuk berbicara
berlandaskan ilmu dan kebenaran. Islam melarang seorang muslim yang berbicara tanpa
ilmu kerana itu adalah merupakan kesalahan yang sangat berbahaya apabila berbicara
berkaitan masalah agama tanpa ilmu dari Allah Subhanahu wa-Taala

dan Nabi-Nya.

Sejak akhir-akhir ini kita mendengar akan suara-suara sumbang yang seolah-olah
menghina, memburuk-burukkan seseorang tanpa maklumat yang sebenarnya. Malah ada
dalam kalangan kita berbicara tidak berlandaskan kepada ilmu mahupun hujah. Ini
termasuklah memperlekeh institusi Raja-Raja Melayu. Ada juga dalam kalangan kita
yang sanggup berkata dengan ucapan, “Malaikat pun buat silap”, hukum hudud tidak
sesuai dalam masyarakat majmuk, penolakan RUU 355 dan berbagai lagi ungkapan yang
diucapkan tanpa pengetahuan yang sebenarnya.

Sebagai umat Islam, kita dilarang berbicara berkaitan agama tanpa ilmu sebagaimana
firman Allah Subhanahu wa-Taala dalam surah al-A’raf ayat 33:

ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﮀﮁ ﮂﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒ ﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝ
Yang bermaksud: “Katakanlah: “Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan
perbuatan-perbuatan yang keji, sama ada yang nyata atau yang tersembunyi, perbuatan
dosa dan perbuatan menceroboh dengan tidak ada alasan yang benar dan (diharamkanNya) kamu memperkatakan terhadap Allah sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya.”

Ingatlah bahawa berbicara tanpa ilmu boleh merosakkan akidah seperti mengatakan,
“undang-undang Islam tidak sesuai pada zaman moden ini”, kerana undang-undang Islam
adalah hukum syarak yang datangnya daripada al-Quran dan hadis Rasulullah Sallalahu
Alaihi Wasallam. Sesungguhnya kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah
pada akhirat nanti akan apa yang kita ucapkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu
wa-Taala dalam Surah Qaf ayat 18.

ﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱ
Yang bermaksud: ”Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya (atau perbuatan
yang dilakukannya) melainkan ada di sisinya malaikat yang sentiasa sedia
(mencatatnya).”

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah Subhanahu wa-Taala
Ingatlah bahawa berbicara tentang Allah tanpa ilmu merupakan kesesatan yang
nyata dan sikap yang mengikut hawa nafsu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu waTaala dalam surah al-Qasas ayat 50:

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
Yang bermaksud: “Maka jika mereka tidak dapat menerima cabaranmu ketahuilah,
sesungguhnya mereka hanyalah menurut hawa nafsu. Tidak ada yang lebih sesat
daripada orang yang menurut hawa nafsunya dengan tidak berdasarkan petunjuk
daripada Allah. Sesungguhnya Allah tidak memberi bimbingan kepada kaum yang
zalim.”

Ini adalah kerana sifat Muslim yang baik, menjaga bicara dan memeliharanya agar
berpandukan al-Quran dan sunnah Rasullulah SAW tanpa mereka-reka sesuatu perkara
tanpa petunjuk.

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah Subhanahu wa-Taala

Hanya manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa-Taala dan Hari Akhirat
yang berbicara dengan ilmu dan kata-kata yang baik. Ini dinyatakan oleh Rasullulah
Sallalahu Alaihi Wasallam. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

Yang bermaksud: “Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat maka
berkatalah dengan kata-kata yang baik atau diam.”

Hadis ini memberi pengajaran bagi umat Islam agar berkata-kata yang baik
seperti berkata benar, bahasa yang sopan, tidak menghina, tidak menipu, tidak

menyakitkan hati orang dan tutur kata bersandarkan al-Quran dan Sunnah. Firman Allah
Subhanahu wa-Taala dalam surah al-Hujurat ayat 11:

ﯨﯩﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼ
ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ
ﰑﰒ
Yang bermaksud: “Wahai orang yang beriman! Janganlah sesuatu puak (daripada kaum
lelaki) mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, (kerana) kemungkinan
puak lelaki yang dicemuhkan itu lebih baik dari mereka. Jangan pula sesuatu puak dari
kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan kaum perempuan yang lain,
kerana kemungkinan puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Jangan
setengah kamu mengatakan keaiban setengahnya yang lain dan janganlah pula kamu
memanggil-manggil antara satu sama lain dengan gelaran yang buruk (laranganlarangan yang tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik, maka
amatlah buruk sebutan gelaran nama fasik (kepada seseorang) sesudah ia beriman.
(Ingatlah), sesiapa yang tidak bertaubat (daripada perbuatan fasiknya) maka merekalah
orang yang zalim.”

Kita hendaklah memainkan peranan terbaik dengan bercakap berdasarkan ilmu yang
tepat dan mengelakkan percakapan yang boleh mendatangkan fitnah, keburukan dan
merendahkan orang lain kerana segala perbuatan manusia akan dihisab di Hari Akhirat
kelak. Firman Allah Subhanahu wa-Taala dalam surah Ghafir ayat 17:

ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
Yang bermaksud:’’ Dan hari ini tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang telah
diusahakan. Tidak ada hukuman yang zalim pada hari ini. Sesungguhnya Allah Maha
cepat hitungan hisabnya.”

