LCC UPK Se- FKM Undip
Assalamu'alaikum, sobat gamais!
Dalam rangka memperingati Isra' Mi'raj
Nabi Muhammad SAW, Gamais FKM
Undip mengadakan Lomba Cerdas
Cermat Islam (LCCi) pada Rabu(13/5).
Lomba Cerdas Cermat Islam yang
diadakan di Gedung E PKM baru FKM
berlangsung meriah. Setiap UPK
mendelegasikan 3 orang perwakilannya
yang kemudian menjadi satu regu untuk
mengikuti lomba tersebut. LCCi ini terdiri
dari tiga babak; babak pertama
pertanyaan wajib, babak kedua
pertanyaan wajib lemparan (sekaligus menyisihkan 3 besar regu terbaik), dan babak ketriga yaitu babak
rebutan yang sekaligus menjadi babak final untuk menentukan juara pertama, juara kedua, dan juara
ketiga. Dari babak ketiga tersebut, didapatkanlah tiga juara utama, yaitu : Juara I dari UPK BEM, Juara II
dari UPK SENAT, dan Juara III dari UPK PSM.

1st GMT : Become
The Real Inspiring Muslimah
First Great Muslimah Training 2015
atau yang lebih dikenal dengan First GMT
2015 adalah acara dibawah Departemen
Annisa Gamais FKM Undip. Acara ini
dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2015 di
Gedung D 111 FPIK Undip yang dimulai
dari pukul 08.00-12.30 WIB.
Sesi pertama dari First GMT yaitu
penyampaian materi oleh Amalia Fadhila
Habibah Fitri. Beliau adalah ketua
kemuslimahan Insani Undip. Materi
pertama ini membahas tentang serba serbi
First GMT.
Seusai materi pertama, acara dilanjutkan dengan penampilan Sanum yang membawakan lagu
berjudul Muslimah. Kemudian acara dilanjutkan dengan materi kedua oleh Birrul Qodriyyah dengan
mengangkat tema ‘Become The Real Inspiring Muslimah’. Pada akhir acara, acara First GMT 2015 ditutup
dengan pembacaan doa dan dilanjutkan dengan foto bersama pembicara.
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Perjalanan Bertemu Sang Maha Cinta
Pemateri :Ustadz Yusuf Hartanto

“Barangsiapa yang berkeinginan
melakukan kebaikan namun dia
belum dapat melakukannya,
maka dicatat baginya satu
kebaikan.”.

Assalamualaikum, sahabat Gamais.
Isra` secara bahasa berasal dari kata 'saro' bermakna
perjalanan di malam hari. Adapun secara istilah, Isra` adalah
perjalanan Rasulullahshallallahu 'alaihi wa sallam bersama
Jibril dari Mekkah ke Baitul Maqdis (Palestina). Sedangkan
Mi'raj secara bahasa adalah suatu alat yang dipakai untuk naik.
Adapun secara istilah, Mi'raj bermakna tangga khusus yang
digunakan oleh Nabishallallahu 'alaihi wa sallam untuk naik
dari bumi menuju ke atas langit
Sebagian orang beranggapan bahwa peristiwa Isra' dan
Mi'raj terjadi pada waktu yang berbeda, Isra' pada satu malam
tertentu, dan Mi'raj pada malam yang lain. Namun yang benar
adalah peristiwa Isra' dan Mi'raj ini terjadi pada satu malam
yang sama.
Dalam perjalanan Isra' Mi'raj tersebut ada beberapa hal
yang berkaitan dengan isra' mi'raj
a. Kendaraan bauraq
Pada saat melakukan perjalanan tersebut, Nabi saw
menunggangi hewan yang bernama bauraq. Bauraq adalah
seekor binatang berwarna putih,besarnya lebih besar dari
keledai namun lebih kecil dari bighal.
b. Ketika malaikat Jibril datang membawa semangkuk arak dan
semangkuk susu, Nabi saw lebih memilih susu.
c. Jibril membawa Rasulullah naik ke langit.
d. Nabi Muhammad bertemu dengan para Nabi terdahulu.
e .N a b i Mu h a mma d n a i k ke Si d ra tu l Mu n ta h a d a n
mendapatkan perintah solat.
Pada awalnya Allah mewajibkan sholat 50 waktu sehari
semalam, namun berdasar usulan Nabi Musa, Nabi
Muhammad meminta keringanan. Hal itu terjadi berulang kali
hingga Allah mewajibkan melaksanakan solat 5 waktu sehari
semalam.
Sebagai umat Islam, hal yang harus kita lakukan terkait
peristiwa tersebut yaitu :
1. Menerima berita tersebut.
2. Mengimani tentang kebenaran berita tersebut.
3. Tidak menolak berita tersebut atau mengubah berita
tersebut sesuai dengan kenyataannya.

(H.R. Muttafaq ‘alaih)

Editor : Dept. ISD Gamais FKM Undip

”Mahasuci (Allah),
yang telah memperjalankan
hamba-Nya (Muhammad)
pada malam hari
dari Masjidilharam ke Masjidilaqsa
yang telah Kami berkahi
sekelilingnya agar Kami perlihatkan
kepadanya sebagian
tanda-tanda (kebesaran) Kami.
Sesungguhnya Dia
Maha Mendengar, Maha Melihat.”
(QS: Al-Israa' [17] : 1)
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Muslimah Corner

Kabister

(Kabar Islam Internasional)

Ratusan Pemukim Yahudi Menyerbu Al-Aqsa
Dalam Peringatan Turunnya Taurat

Ratusan pemukim Yahudi menyerbu kompleks Al-Aqsa melalui Gerbang Al-Magharbeh Gerbang di
bawah perlindungan polisi Israel, Ahad (24/5). Mereka masuk untuk merayakan hari libur Yahudi,
Shavuot (Hari Raya Turunnya Taurat).
"Para pemukim berkeliaran di kompleks dan mencoba untuk membentuk ritual Talmud di dekat
gerbang Al-Rahmeh dan Al-Haded, tapi jamaah Muslim mencegah mereka," kata Direktur Jenderal
untuk bantuan Muslim dan urusan Al-Aqsa Sheikh Azzam al-Khatib kepada Anadolu Agency, Senin
(25/5).
Koordinator Media untuk Al Aqsa Foundation for Waqf dan Heritage Mahmoud Abu Atta
mengatakan, lebih dari 40 pemukim memaksa masuk ke masjid di pagi hari dan melakukan tur di
berbagai bagian halaman yang berbeda. Sejumlah jamaah Palestina lantas berkumpul untuk
memprotes aksi warga Israel tersebut.
Serangan itu diikuti seruan oleh beberapa organisasi Israel untuk secara kolektif menyerang masjid
Al Aqsa pada hari Ahad dan Senin bertepatan dengan waktu turunnya Taurat. Lima warga Palestina,
termasuk dua wanita, ditangkap oleh polisi Israel.
Sumber : islamedia.co
Editor
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Hidup Sehat Islami
Hidup Sehat dengan Paru-Paru yang Bersih
Siapa yang tidak tahu dengan bahaya merokok? Pasti semua orang sudah tahu akan bahaya yang
didapat bagi para perokok seperti jantung, paru-paru dan kanker. Namun para perokok ini tidak peduli dengan
bahaya yang didapatnya nanti karena sudah kecanduan rokok tersebut yang membuatnya tidak dapat berhenti
melakukan kebiasaan buruk yaitu merokok. Perokok aktif juga tidak sadar dengan lingkungannya pada saat ia
merokok yang menyebabkan perokok pasif juga ikut menghirup asap rokok tersebut, yang menyebabkan paruparu mereka kotor oleh asap rokok. Dan bisa jadi perokok pasif yang menghirup asap rokok lebih bahaya
dibanding dengan perokok aktif. Merokok jelas-jelas tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan
orang-orang sekitarnya yang menghirup asap rokok tersebut.
Merokok sudah menjadi kebiasaan hidup jadi sulit untuk mengubahnya. Mereka (perokok aktif) mampu
menghabiskan berpuluh-puluh batang rokok tanpa memikirkan efek jangka panjangnya. Dan kebiasaan buruk
inilah yang dapat menimbulkan penyakit. Salah satu jenis pernapasan yang sering mengancam kehidupan
perokok adalah paru-paru.
Salah satu dari bahan utama pembuatan rokok adalah nikotin. Nikotin adalah zat kimia dari tembakau
yang dapat ketergantungan bagi penghisapnya, nikotin biasa digunakan untuk membunuh serangga.
Kebayang kan racun untuk serangga masuk ketubuh kita sangat mengancam kesehatan kita.
Kebanyakan orang (perokok aktif) keliru bahwa menurut pemikirannya hidup tanpa rokok terasa pahit,
sehingga pemahaman tersebut akan mengakinatkan melekatnya rokok pada dirinya. Justru hidup dekat
dengan rokok membuatnya benar-benar hidup terasa pahit karena efek buruk dari merokok yang
berkepanjangan.
Mulai dari sekaranglah tanamkan di hati kita untuk hidup sehat, hidup jauh dari asap rokok dan mengajak
saudara-saudara kita untuk menjauhi dan berhenti merokok.
Sumber : Dakwatuna.com
Editor
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WUDHUNYA PEREMPUAN YANG KUKUNYA
MENGGUNAKAN KUTEK

Tidak diragukan lagi, bahwa setiap perempuan menyukai keindahan.
Perempuan senang berhias dan memanjakan dirinya dengan semua hal yang
indah-indah. Termasuk salah satunya adalah menghias kuku. Jika dulu orang
menghias kuku hanya dengan inai atau pacar kuku, maka kini varian cat kuku atau
kutek berbahan kimia sangat banyak, dan desain menghias kuku pun juga beragam.
Ada yang disebut nail art atau seni menghias kuku, yakni mengecat kuku dengan
berbagai desain dan warna agar kuku tampak cantik.
Sebenarnya, selama nail art atau menghias kuku dengan cat kuku ini bukan
merupakan karakteristik atau perbuatan yang khusus dilakukan oleh perempuanperempuan kafir, boleh-boleh saja muslimah menggunakannya. Namun jika
ternyata itu adalah perbuatan meniru gaya perempuan kafir, maka tidak boleh
melakukannya.
Nah, bolehnya menggunakan cat kuku atau kutek ini pun bersyarat. Yakni
digunakan hanya pada saat sedang tidak shalat seperti saat haid dan nifas
misalnya. Mengapa?
Karena sifat cat kuku adalah menghalangi jalannya air saat bersuci. Padahal,
segala sesuatu yang menghalangi jalannya air pada bagian tubuh yang harus
disucikan dalam mandi dan berwudhu tidak boleh dipergunakan, karena Allah
Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman “Maka basuhlah mukamu dan tanganmu” [AlMaidah : 6].
Lalu bagaimana dengan inai atau pacar kuku?
Sifat inai atau pacar kuku berbeda dengan kutek. Inai memberikan pewarnaan
saja pada kuku, tidak merubah ketebalan kuku atau tidak membuat lapisan di atas
kuku. Sedangkan kutek adalah serupa adonan yang menempel di kuku sehingga
ada lapisan yang dapat menghalangi mengalirnya air. Selama penggunaan inai ini
tidak dicampur dengan sesuatu yang dapat menghalangi jalannya air, maka boleh
menghias kuku dengan inai.
Selain itu, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah faktor keamanan dan
kesehatan. Kutek atau cat kuku yang banyak bermunculan saat ini tidak lagi sama
dengan kutek zaman dahulu yang berbahan alami. Kutek yang banyak sekarang ini
diracik dari campuran berbagai macam bahan kimia yang tentunya jika terlalu sering
digunakan juga akan berdampak negatif untuk kesehatan kuku dan bagian tubuh
lainnya yang terpapar zak kimia berbahaya. Dan tentunya, seperti yang kita ketahui,
segala sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain itu hukumnya
terlarang.Wallahu a'lam.
Sumber : ﬁqihwanita.com
Editor : Dept. Syiar Infokom Gamais FKM Undip
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