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Ayat Al-Quran
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“(Berkata burung Hud-hud) Sesungguhnya aku menjumpai
seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia
dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgahsana
yang besar.” (Al-Naml : 23)
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“Berkata dia (Balqis) 'Hai para pembesar berilah aku pertimbangan
dalam urusanku (ini) aku tidak memutuskan sesuatu persoalan
sebelum kamu berada dalam majlis (ku).
Mereka menjawab 'Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan
dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan),
dan keputusan berada di tanganmu; maka pertimbangkanlah apa
yang kamu perintahkan.
Dia berkata 'Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki sesuatu
negeri, nescaya mereka membinasakannya dan menjadikan
penduduknya yang mulia menjadi hina; dan demikian pulalah yang
akan mereka perbuat.
Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka
dengan (membawa) hadiah dan (aku akan) menunggu apa yang
akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu.” (Al-Naml: 32 - 35)

Pengajaran
1. Kisah Balqis, Penguasa Saba’ di Yaman ketika menerima surat
dari nabi Sulaiman r.a untuk beriman kepada Allah taala dan
tunduk di bawah kekuasaan beliau.
2. Allah taala akui kewibawaan Balqis, sebagai seorang wanita
yang memerintah satu kerajaan yang besar (lihat An-Naml:
23), juga keupayaan dan kebijaksanaannya dalam
menjalankan tugas
- bermesyurat sebelum buat keputusan
- cari huraian aman untuk elak kerosakan pada negara dan
rakyat serta

3. Diceritakan tanpa komen yang negatif
- tanda penerimaan Al-Quran akan perbuatan Balqis
- jika tidak sejajar dengan syarak pastinya akan ada komen
mengenainya sebagai petunjuk untuk umat Islam
4. Al-Quran akui kemampuan wanita dan peranan yang boleh
dilakukan oleh mereka di dunia ini
5. Kisah Balqis tunjuk kemampuan wanita menjangkau peranan
tradisi di zamannya
- pelajaran bagi manusia hari ini juga

6. Potensi umat tidak dapat dibangun sepenuhnya dan jentera
dakwah tidak berkuasa penuh, jika “separuh bahagian” dari
asetnya (kaum wanita) tidak dimanfaatkan atau diabaikan
- peranan melebihi dari sebagai suri rumah
- Sirah Rasulullah s.a.w penuh dengan kisah kaum muslimah
yang terlibat di medan perang, guru kepada para sahabat,
ibu kepada para syuhada’, peniaga yang berjaya dan lain-lain
7. Semua pihak perlu ada sikap yang positif, terbuka dan
perspektif yang luas terhadap peranan dan keupayaan
wanita dalam dakwah

8. Penting usaha membangun keupayaan kaum wanita dan
segala yang diperlukan bagi membolehkan mereka
memainkan peranan yang lebih besar
9. Kaum wanita adalah milik Allah taala bukan milik para suami
atau para penjaganya
- mereka hanya pemegang amanah agar kaum wanita itu
dikembalikan untuk berkhidmat di jalan Allah taala
- orang lelaki bukan hanya ada kewajipan kepada isteri dan
anak-anaknya
- wanita pun sama, bukan hanya bertanggungjawab melayan
suami atau anak-anak sahaja
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“Dan bagi setiap seorang darjat-darjat mengikut apa yang
mereka usahakan dan Allah pasti akan memberi ganjaran atas
amal-amal mereka dan mereka tidak akan dizalimi.” (Al-Ahqaf:
19)

Pengajaran
1. Ayat ini memberi pengajaran:
a. Allah taala pasti akan memberi ganjaran ke atas amal
manusia, samada amal baik atau jahat
b. ganjaran dari Allah taala setimpal dengan saiz dan kualiti
amal
2. Banyak ayat-ayat lain mempunyai maksud yang serupa
- ganjaran yang besar kepada mujahidin di banding mereka
yang tidak keluar berjihad
- tentera berkuda dapat ganjaran dua kali ganda dibanding
tentera berjalan kaki kerana perbezaan tanggungjawab

3. Dasar bagi konsep yang popular dalam dunia korporat
- “performance based remuneration”, ganjaran berdasarkan
kelakonan kerja
4. Berbeza dengan komunisme yang menyamaratakan ganjaran
kepada semua tanpa kira usaha setiap seorang
- selebihnya, dibolot oleh negara dan dinikmati oleh para
pemimpinnya
5. Prinsip yang perlu diamalkan oleh badan-badan Islam dalam
menggajikan tenaga kerja sepenuh masa

6. Dahulu sistem ganjaran kerja menjamin kenaikan gaji
tahunan pada kadar yang ditentukan
- masih banyak diamalkan
- memberi keselesaan bagi para pekerja kerana gajinya akan
tetap dinaikkan, walau pun kelakonannya tidak seberapa
7. Sistem terkini (ganjaran berdasarkan kelakonan) lebih dekat
dengan anjuran Islam
8. Pelaksanaan sistem ini yang adil bergantung pada sifat
amanah para pemimpin institusi Islam selaku majikan dalam
membuat penilaian kelakonan dan penentuan ganjaran

9. Perlu beringat, Islam mencela
- sesiapa yang mengambil dari majikan apa yang bukan
haknya
- begitujuga dengan majikan yang mengurangi hak
pekerjanya
Bertakwalah kepada Allah taala selalu

