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RASULULLAH
SHALLALLAHU’ALAIHI
WASALLAM BERSABDA :
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ARTINYA :

---------- Bagian-1

Runjai Wangsa Laksana, Ir
Ternyata ilmu Qauliyah dan ilmu Kauniyah saling
mempengaruhi /melengkapi (komplementer).. Ilmu Qauliyah
memberi isyarat..ilmu Kauniyah memberi bukti.. Ilmu Qauliyah
mengajarkan iman..ilmu Kauniyah mempertebal iman. Ilmu
Qauliyah sebagai pedoman hidup. Ilmu Kauniyah sebagai sarana
hidup (alat bantu kehidupan manusia untuk menjadi khalifah).
Ayat Qauliyah berbuah ketundukan/kepatuhan kepada Allah
SWT (insan rabani ..QS 3:79) dan ayat Kauniyah memupuk daya
pikir kritis dan kreatif (insan ulul albab ..QS 3:190-191) . Kata
dzikir dan fikir menjadi relevan untuk menjelaskan hal tersebut.
Obyek dzikir adalah Allah SWT yang merupakan ranah hati.
Sedangkan obyek fikir adalah ciptaan Allah SWT beserta
fenomenanya merupakan ranah akal. Kita tidak bisa mengubah isi
kandungan ayat al quran (ayat qauliyah) tetapi ayat al quran dapat
mengubah kehidupan manusia dalam perjalanan hidupnya menuju
akhirat. Ayat kauniyah memberi ruang bagi akal untuk terus
menggali dan mentadaburi yang dapat mengukap kebesaran Allah
atas segala sesuatu yang diciptakanNya berserta hukumhukumNya yang unik. Tanda kehebatan Allah akan makin
terungkap melaui keterpaduan pemahaman kedua dimensi tersebut
sebagaimana Allah berfiman dalam (QS Fuhsilat :53) " Kami akan
memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami
disegenap ufuk dan pada diri mereka sehingga jelaslah bagi
mereka bahwa Al Quran adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak
cukup (bagi kamu) bahwa Dia menyaksikan segala sesuatu".
Demikianlah seyogyanya keterpaduan kurikulum pembelajaran di
sebuah pondok modern harus diramu. Inilah yang sedang
diupayakan Yayasan Al Kautsar 561 melaui sekolah SMP Quranic
Science Boarding School Tasikmalaya. -Wallahu A'lam Bishawab
بالـصـواب

أعل ُم

وهللا

Dari Abu Hurairah
radhiallahu’anhu,
sesungguhnya Rasulullah
shallallahu’alaihi wasallam
bersabda: “Barang siapa
menempuh jalan untuk
mencari ilmu, maka Allah
akan memudahkan baginya
jalan ke surga.”
(H.R Muslim)
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